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DE EERSTE EMISSIE VAN TURKIJE 
door mr. W. S. W. DE BEER. 

I. 
In de „London Philatelist", jrg. 

1929, treffen wij op de bladzijden 
33 en 50 het relaas aan van een 
zeer interessante lezing door co
lonel C. E. Wilson F.R.P.S.L. op 13 
December 1928 voor de Royal Phi
latelie Society gehouden over de 
Ie emissie van Turkse. 

Belangrijke mededeelingen worden gedaan over de voor-
loopers van de Ie emissie, bestaande uit handstempels van di
verse Turksche postkantoren alsmede van verschillende stoom-
vaartmaatschappijen, die de vaart op Turkije onderhielden, 
zooals de Italiaansche stoombootmaatschappij, de Donau-
scheepvaartmaatschappij en de Oostenrijksche Lloyd stoom-
vaart maatschappij. 

Alsdan wordt de zegel, in de Yvert-catalogus 1931 voor het 
eerst opgenomen als de eerste Turksche zegel besproken, en 
ik vermoed, dat er wel eenig verband tusschen bovengenoemde 
lezing en het verschijnen van een nieuwen Turkschen zegel 
bij Yvert bestaat. 

Het is de zegel, die diende ter frankeering van de brieven, 
toevertrouwd aan de schepen van de Turksche admiraliteit. 

Colonel Wilson geeft voorts een opsomming van de redenen 
waarom het materiaal van de eerste emissie van Turkije zoo 
schaarsch is: 

1. Het was langen tijd verboden oude correspondentie met 
zegels erop van Klein-Azië naar Europa uit te voeren. 

2. De algemeene toestand bij de keizerlijke Ottomaansche 
post was van dien aard, dat nagenoeg iedereen er de voorkeur 
aan gaf zijn correspondentie toe te vertrouwen aan de pos
terijen der groote mogendheden, die zooals bekend, ieder hun 
eigen administratie der posterijen in Turkije bezaten. 

3. De groote massa der Turken was analphabeet. Waar dit 
thans nog voor 80 pet. het geval is, kan men zich indenken, 
hoe de toestand 70 jaar geleden ten tijde van het verschijnen 
der eerste postzegels was. 

De spreker had nog aan de drie oorzaken kunnen toevoegen, 
dat er een strenge censuur bestond en dat de Grieken en an
dere intellectueelen er de voorkeur aan gaven hun post aan 
speciale koeriers of bevriende reizigers toe te vertrouwen, 
waaraan juist het ontstaan van de z.g. katchak = contrabande
stempels te danken is. 

Voorts is het artikel het lezen overwaard ten aanzien van 
de belangrijke mededeelingen die erin worden gedaan met 
betrekking tot de inscripties op deze postzegels, de beteekenis 
van de toughra, de controleband, enz. Op al deze punten hoop 
ik nog terug te komen. Te dezer plaatse zou ik slechts iets 
willen opmerken over hetgeen colonel Wilson schrijft met be
trekking tot de mogelijkheid van het „platen" der zegels 

van deze emissie en dit wel aan de hand van de studie van 
den heer Korteweg en ondergeteekende, tentoongesteld in de 
aideeling Forschungssammlung op de Iposta. 

Het blijkt, dat colonel Wilson de eenige bekende studie over 
deze platen, voorkomende in de American Philatelist van April 
1923, grondig heeft bestudeerd en dat hij wat betreft de 20 
para op dun papier wel de meening van Griebert is toegedaan, 
dat het mogelijk is deze waarde te platen, hoewel hij eenige 
van de opgave van Griebert afwijkende zettingen heeft aan
getroffen en daaruit tot het bestaan van meerdere platen 
concludeert. 

Wat de 1 piaster betreft, verklaart hij, dat hier de moeilijk
heden veel grooter zijn en haalt hij de meening van dr. Adolf 
Passer te Praag, den bekenden expert op het gebied van 
Turkije aan, die het platen van deze waarde onmogelijk acht. 

Met alle eerbied voor de beide genoemde beeren moet ik 
verklaren, dat hun meeningen, zoowel wat betreft de moge
lijkheid van het platen als de moeilijkheden bij de twee ge
noemde waarden niet geheel juist zijn. 

Niet alleen is het mogelijk de 1 piastre op dun papier te 
platen, maar is het zelfs heel wat gemakkelijker dan bij de 
20 para op dun papier. Dit is te danken aan het groote veldeel 
van 132 zegels van de 1 piaster in het bezit van dr. Passer, 
waarvan deze heer mij welwillend een uitstekende fotografie 
verschafte. Hetgeen deze fotografie in combinatie met blokken 
en strippen van deze 1 piaster waarde uit mijn verzameling 
den heer Korteweg en mij leerde, zal eerstgenoemde binnen
kort in De Philatelist nader uiteenzetten. Ik zal mij ertoe be
palen u een volgende maal eenige meer populaire wetens
waardigheden omtrent de zegels van deze emissie te geven, 
die ongetwijfeld tot de meest interessante zegels behooren, 
die in Europa ooit zijn uitgegeven. 

(Wordt vervolgd). 

Uit^fifleii 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË (Febr. 1931) 
Verdere waarden der „revo

lutie" serie, groot, liggend for
maat: 

1 peso, blauw en rood. 
5 pesos, groen en d. bruin. 

20 „ geelgr. en blauw. 
50 „ blauwgr. en lila. 
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BOLIVIA. 
Als eerstelingen der nieuwe serie frankeerzegels zijn te 

melden: 
10 centavos, oranjerood. 
15 „ violet. 
35 „ rose. 

Eerstgenoemde toont de beeltenis van den staatsman Aba-
roa, de beide andere de landkaart, waarop het veelomstreden 
Chaco-gebied. 

De geheels serie, gedrukt door Perkins, Bacon & Co. te 
Londen, zal negen waarden omvatten. 

BRITSCH-INDIE. 

Ter gelegenheid van de opening der nieuwe hoofdstad „New 
Delhi" verscheen onderstaande serie: 

Vi anna, lichtbruin en lichtgroen. 
)4 „ groen en lila. 
1 „ bruin en roodviolet. 
2 „ blauw en lichtgroen. 
3 „ karmijn en bruin. 
1 rupee, donkerlila en groen. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig water
merk ster; zij stellen achtereenvolgens voor: 

De oud-Mogolsche vesting te Purana Qila; het gedenkteeken 
voor de in den grooten oorlog gevallenen; het gebouw der 
volksvertegenwoordiging; het paleis van den onderkoning; 
het secretariaatsgebouw. Op de hoogste waarde zit- men op 
den voorgrond o.m. een tweetal overwinningszuilen; de achter
grond wordt ingenomen door het secretariaatsgebouw. 

DENEMARKEN. 
Kleurwijziging portzegel in de koerseerende teekening: 

10 ore, lichtbruin. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

REPUBLICA _ . . . . 

2Ä*'*8v awludeSantownSli-

• f t « ^ ^ 

De weldadigheidsserie, uitge
geven ter leniging van den 
nood, veroorzaakt door den cy
cloon van 3 September 1930, is 
verschenen. ZiJ bestaat uit de 
waarden: 

1 centavo, geelgr. en rose. 
2 centavos, rose. 
5 „ blauw en rose. 

10 „ geelbr. en rose. 

De zegels geven alle een gezicht weer op de verwoeste stad 
San Domingo; zij zijn voorzien van het opschrift (in het 
Spaansch): Verwoesting der stad San Domingo. Cycloon op 
3 September 1930". 

De oplaag bedraagt 250.000 series. 
Dezelfde zegels zijn bovendien verschenen als luchtpost

zegels, opdruk „Habilitado Para Correo Aereo", met vliegtuig 
en toeslag: 

5 + 5 centavos, blauw en rose. Opdruk rose. 
5 + 5 „ zwartgroen en rose. Opdruk rose. 

10 + 10 „ geelbruin en rose. Opdruk verguld. 
10 + 10 „ zwartgroen en rose. Opdruk karmijn. 

De zegels in zwartgroen komen uitsluitend getand, de andere 
waarden getand en ongetand voor; hun oplaag is beperkt. 

Luchtpostzegels in het koerseerend type der uitgifte 1928: 
10 centavos, blauw. 
15 „ groen. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel, type Hindenburg: 

4 pfennig, lichtblauw. 
EGYPTE. 

Frankeerzegels, ter gelegen
heid van de 14e Tentoonstelling 
voor Landbouw en Industrie: 

5 millièmes, bruin. 
10 „ karmijn. 
15 „ blauw. 
Alle volgens afbeelding: drie

tal landbouwers. 
De zegels, gedrukt in een op

laag van 200.000 series, zijn 
verkrijgbaar aan de postkanto
ren tot medio Mei a.s. 

Frankeerzegels in de koerseerende teekening: 
3 millièmes, groen. 
4 „ bruin. 

MMMM 

FRANKRIJK. t * 
Toeslag zegel volgens afbeel

ding: 
1H+Sy2 ir., groen. 

Dit zegel is gedurende één 
maand verkrijgbaar gesteld. 

M. Fischer te Parijs dank 
voor spoedige toezending. 

GUATEMALA. 
Dienstzegels voor het luchtpostverkeer, opdruk „Servicio 

Aereo Interior" en waarde, op frankeerzegels 3 pesos groen 
en 15 pesos zwart der uitgifte 1924: 

un centavo. 4 centavos. 
2 centavos. 10 „ 
3 

De vier eerstgenoemde op de 3 pesos, de laatste op de 
10 pesos. B. M. 

HONGARIJE. 
Portzegel in de koerseerende teekening, papier meervoudig 

watermerk kroon: 
40 filler, rose. 

ITALIË. 
Luchtpostzegel, ter gelegen

heid van den tocht naar Zuid-
Amerika door een Italiaansch 
eskader onder generaal Italo 
Balbo: 

7.70 lire, blauw en grijslila. 
MMMMiüi ÉêM JAPAN. 

Frankeerzegel in het koerseerend type, verticaal watermerk: 
7 sen, rood-oranje. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Waarde-opdrukken op koerseerende frankeerzegels: 

5 centimes op J4 penny, groen. 
20 „ „ 2 pence, oranje. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
Opdruk op frankeerzegel, koerseerend type: 

15 c. op 40 centimes, oranjerood. 
MEXICO. 

verkreeg den 
B. M. 

De 1 centavo van 1914 — Yvert nr. 268 
opdruk „Pro Infancia" (Voor de jeugd). 

MOCAMBIQUE. 
Op blz. 223 van den vorigen jaargang vermeldden wij het 

een en ander over een toeslagzegel met het portret van 
Joaquim Mousinho d' Albuquerque, een koloniaal officier, die 
naam maakte tijdens den opstand in dit land in 1895. 

Het jongste Bulletin Mensuel somt thans de kleuren op 
waarin dit toeslagzegel ad 0.50 escudo verschenen is. Aan den 
voet is voorts de naam vermeld van de gevechten, waarin 
onze vriend Joaquim zich speciaal onderscheiden moet hebben: 
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Groen en grijs; Chaimite. 
Lilarose, karman en grijs; Macontene. 
Lilarose en grijs; Coolela. 
Rood, lilarose en grijs; Mujenga. 

MONACO. 
Opdruk: 

50 c. op 1 fr. 10, groen (Yvert nr. 97). 

REPUBIICX^^ P4RÄGUAY r4 

PANAMA. 
Portzegels in nieuwe teekening, cijfer-type: 

1 centesimo, geelgroen. 2 centesimos, karmijn. 
4 „ blauw. 10 „ violet. 

PARAGUAY. 
Propaganda zegel, ter 

bevordering v. den land
bouw: 

1.50 pesos + 50 centa-
vos, blauw op lichtrosa. 

De toeslag komt ten 
goede aan de stichting 
van een landbouwschool 
te Ypacarai, waarvan 't 
ontwerp op het zegel is 
afgebeeld. 

Ter aanmoediging van het goede doel is aan den voet een 
oproep geplaatst, welke vrij vertaald als volgt luidt: „Patriot
ten en edele beeren, helpt deze cultuur-inrichting, die mannen 
van den arbeid vormt en medewerkt aan de welvaart van 
het vaderland". 

Op 1 Augustus 1870 werd de eerste zegel in Paraguay uit
gegeven; het zestig-jarig bestaan van deze nuttige plakkertjes 
wilde men herdenken door de uitgifte van een specialen zegel, 
doch een staking aan de staatsdrukkerij maakte dit onmoge
lijk. 

Thans is deze zegel verschenen in groot, staand formaat: 
10 pesos, bruin. 

Het zegelbeeld stelt den „Leon parado", den rechtopgaanden 
leeuw voor, met in de klauwen een staf, waarop de phrygische 
muts. Aan den voet staan de jaartallen 1870 1930. 

Luchtpostzegels, koerseerend type postduif: 
2 pesos 85, blauwgroen. 
5 pesos 65, rood. 

SALOMONS-EILANDEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk in schrijfletters: 
4K pence, bruin. 

SPANJE. 
Toeslagzegel in cijferteekening: 

5 centimos, zwart. 
De tekst luidt „Derecho De Entrega", wat beduidt: bestel-

toeslag. Naar verluidt is deze toeslag verschuldigd voor de 
bestelling aan huis van elk stuk van binnenlandschen oor
sprong. 

SPAANSCH-GUINEA. 
Frankeerzegels in nieuwe 

en, voor de hoogste waarden, 
1 centimos, groen. 
2 „ bruin. 

teekeningen, inboorlingen-typen 
het Spaansche koningspaar: 

30 centimos, bruinkarmijn. 
40 „ blauw. 
50 „ oranje. 
80 „ blauwviolet. 
1 peseta, donkergrijs. 
4 pesetas, lilarose. 
5 „ bruin. 

SYRIË. 
Frankeerzegels, in de bekende landschap-teeketlingen: 

O p. 10, lila. 2 p. donkerviolet. 
O p. 20, grijsblauw. 3 p. geelgroen. 
0 p. 50, violet. 4 p. 50, karmijn. 
1 p. groen. 25 p. bruinviolet. 
1 p. 50, bruin. 

5 
10 
15 
20 
25 

, zwartbruin. 
, geelgroen. 
, blauwgroen 
, violet. 
, karmijn. 

De twee eerstgenoemden zijn in klein, staand, de andere in 
groot, liggend formaat (vgl. de uitgifte van 1924). 

Luchtpostzegels, liggend formaat: 
2 p., blauwgroen. 25 p., bruinoranje. 
3 p., blauwgroen. 100 p., roselila. 

10 p., blauwgroen. 
TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Frankeerzegels, wapentype van 1929: 

5 heller, blauw. 1 kroon, rood. 
10 „ lichtbruin. 

TUNIS (Febr. 1931). 
Hieronder volgt de volledige lijst van de nieuwe serie fran

keerzegels in de tot dusverre gevolgde teekeningen, doch in 
staaldruk en voor enkele waarden met gewijzigde omranding: 

50 centimes, ultramarijn. 1 centime. 
2 centimes 
3 
5 

10 
16 
20 
25 
30 
40 

t 

1 

j 

blauw. 
. gri js . 

zwart. 
geelgroen 
rood. 
violet. 
bruin. 
karmijn. 
groen. 
oranje. 

75 
90 

1 
IK 
2 
3 
5 

10 
20 

j ï 

,» 
franc. 

ï ï 

it 

ti 

ï j 

tj 

geelbruin. 
rood. 
bruinzwart. 
ultramarijn. 
bruin. 
groen. 
rose. 
zwart. 
donkerbruin. 

De IK tot en met 20 francs zijn in groot, liggend formaat, 
de andere in het kleine staande formaat. 

VENEZUELA. 
Luchtpostzegels voor dienstgebruik in het koerseerende 

landkaart-type: 
10 bolivar, violet. 20 bolivar, grijsgroen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Frankeerzegel ter herinnering aan Casimier Pulaski, den 

Poolschen krijgsman, die onder George Washington streed: 
2 cents, karmijn. 

Het zegelbeeld geeft het borstbeeld vanPulaski weer, die 
zijn leven gaf voor de onafhankelijkheid der Vereenigde Sta
ten van Noord-Amerika. Het is gedrukt in het gewone for
maat. 

V. B. 

l̂ ieinVe Uit^iften 
Oplaa^ci|fcrs,en5.j 

BOLIVIA. 
Ter herinnering aan de revolutie van Juni 1930, waarbij 

een einde werd gemaakt aan het presidentschap van Siles, zal 
een serie van 3 waarden verschijnen. 

Voorts zullen de onverkochte voorraden van de 1 centavo, 
waarop het portret van genoemden ex-president, worden voor
zien van een opdruk, waardoor diens conferteitsel onzichtbaar 
wordt gemaakt. Doux pays! 

FINLAND. 
Op 1 dezer is het 75 jaren geleden, dat de eerste Finsche 

zegels verschenen. Dit feit zal op de meer en meer gebruike
lijke wijze worden „gevierd" door de uitgifte van twee her
inneringszegels. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort zal een speciale zegel verschijnen ter gelegen

heid van het feit, dat Jeanne d' Are 500 jaren geleden te 
Rouen verbrand werd. 

GRIEKENLAND. 
Naar verluidt zullen de restanten van alle uitgiften, die 

buitenkoers gesteld zijn, verbrand worden. 
Voorts zullen op 31 Maart e.k. de onverkochte voorraden 

der eeuwfeest-serie worden vernietigd, op 10.000 series na. De 
postkantoren Athene, Salonika, Patras en Corfoe blijven deze 
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zegels op verzoek leveren, tot het genoemde aantal is uit
verkocht. 

Bovendien zal een speciale serie in de waarden 2, 3, 4,80 en 
8 drachmen worden uitgegeven, uit de opbrengst waarvan 
men een fonds zal stichten tot het onderhoud van antiqui
teiten (tempels ,standbeelden, enz.). 

IERLAND. 
De „Shannon" zegel (afbeelding van het imposante Ardna-

crusha-krachtstation), waarde 2 pence, is op 31 December j.1. 
buiten koers gesteld. 

ITALIË. 
Ter herdenking van den 700en sterfdag van St. Antonius 

van Padua zal binnenkort een serie verschijnen in de waarden 
20, 25, 30, 50, 75 centimes, 1,25 en 5 lire. De laatste wordt be
last met een toeslag van 2,50 lire. 

JOHORE. 
Ter gelegenheid van het a.s. huwelijk van den sultan zal 

een speciale serie zegels verschijnen. 
OOSTENRIJK. 
Ter herdenking aan den 175en geboortedag van Mozart 

zal een speciale serie verschijnen. 
PERZIE. 
Hier staat weder een wijziging in de munt voor de deur, 

met als gevolg nieuwe zegels. 100 dinar zullen gelijk zijn aan 
1 rial (ongeveer 60 cent), 1 pahlevi wordt gelijk aan een En-
gelsch pond. 

ROEMENIE. 
Prankeerzegels in het koningstype en in de waarden 30, 50 

en 100 lei zullen binnen korten tijd verschijnen. 
RUSLAND. 
Een serie luchtpostzegels in de waarden 10, 15, 20 kopeken 

en 1 roebel in speciaal verzorgde uitvoering is te verwachten. 
SIAM. 
De 150e herdenkingsdag van de stichting der hoofdstad 

Bangkok zal op de gebruikelijke wijze „gevierd" worden door 
de uitgifte van een speciale serie. 

VATICAANSCHE STAD. 
Naar La Suisse Philatélique meldt, zullen nieuwe frankeer-

zegels tegen Paschen verschijnen. 
Genoemd blad deelt alleen mede, dat de zegels zeer fraai 

van uitvoering zullen zijn en dat zij gedrukt zullen worden op 
papier met het Pauselijk wapen als watermerk. 

v. B. 

NEDERLAND. 
De roltandlngen. 
Wij ontvingen nog enkele aanvullingen op de lijst in het 

Januari-nummer, en wel van ir. Klink en den heer Dercksen. 
5 c. J : plaatnr. 255 R (was ons niet in rol bekend). 
7J4 c. rood A: plaatnr. L 204 (bekend was reeds R 204). 

30 c. H: plaatnr. 217 (deze oplaag was ons nog niet in 
rol bekend). 

Alle genoemde nummers hebben vierzijdige rolperforatie. 
In de laatste Borek-lijst van 5 Februari 1931 staat als reeds-

verschenen opgenomen de 3 cent met de nieuwe 2-zijdige rol
perforatie; het zegel is ook al geprijsd. Voor zoover ons be
kend is, is het echter nog niet verschenen. 

Nieuwe oplaagletter. 
lYi cent F. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent H: R 307, L 309, R 309, L 311. 

12^ cent C: 294 R, tanding Grl4 en Grl6. 
296 R, tanding Gl. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
IK cent E: 62; 72 heeft tanding GL 
ly^ cent F : 77, tanding GL 
De afstempeling der weldadigheidszegels. 
In „Die Postmarke" van 14 Februari komt het volgende 

verhaal voor over slecht-gestempelde weldadigheidszegels. Het 
speelt in Duitschland; in Nederland zijn wü helaas zoo ver 
nog niet. Volgens de voorschriften moeten de Duitsche Kerst
zegels zorgvuldig afgestempeld worden. Een verzamelaar, die 
een aangeteekenden brief ontving met dergelijke zegels, zeer 
zwaar gestempeld op het postkantoor Hersbruck, beklaagde 
zich hierover bij de posterijen te München, die de klacht aan 
het postkantoor Hersbruck doorgaf met het volgende, voor 
ons zeer opmerkelijke schrijven: „ met het verzoek, den 
betreffenden postbeambte te willen wijzen op zorgvuldige af
stempeling van dergelijke zegels. De philatelie is een niet te 
onderschatten bron van inkomsten voor de posterijen — eigen
lijk zonder eenige tegenprestatie — zoodat er voldoende reden 
is, aan vervulbare wenschen naar mogelijkheid tegemoet te 
komen." 

In het antwoord van het postkantoor Hersbruck, dat wiJ 
hier niet geheel zullen overnemen, wordt medegedeeld, dat de 
beambte wel van goeden wil is geweest, maar dat door het 
groote vetgehalte van de stempelinkt deze naderhand wat is 
uitgevloeid. Het personeel is een zorgvuldige behandeling van 
het stempelgereedschap opgedragen. 

Verlaging buitenlandsche posttarieven? 
Een telegram uit Parijs van 20 Februari houdt in, dat de 

Internationale Kamer van KoopRandel de kwestie van een 
internationale postovereenkomst heeft onderzocht, die ten 
doel zou hebben, binnen de grenzen van Europa een alge-
meene verlaging van de posttarieven naar het buitenland te 
bewerkstelligen. 

Brandkastzegels. 
Bij de onlangs gehouden inschrijving op de overgebleven 

5000 series Nederlandsche en Ned.-Indische brandkastzegels 
zijn verkocht: 

994 series van Nederland; 
616 series van Ned.-Indië. 
Zooals bekend, worden de resteerënde zegels vernietigd. 
Hiermede is dus de Brandkastzegelkwestie eindelijk tot een 

eind gekomen; weinig uitgiften hebben zooveel stof doen op
waaien! Wij hebben de oplaagcijfers van de Nederlandsche 
serie berekend en komen tot de volgende cijfers: 

Totale oplaag: 1,50 gld.: 6006. 
15 cent: 14965. 2,25 gld.: 5568. 
60 cent: 8440. 4,50 gld.: 5285. 
75 cent: 7648. 7,50 gld.: 5216. 

Hieronder begrepen is dan nog een aantal series, dat in 
handen is, althans was, van de firma Van Blaaderen. 

Voor de Indische oplagen zie men onder Ned.-Indië. 
NED.-INDIE. 

De luchtpostzegels tóch niet meer verplicht. 
Hoewel wij in het vorig nummer nog een berichtje opnamen, 

dat het gebruik van de Indische luchtpostzegels verplicht 
bleef, kunnen wij dit bericht thans ingevolge van een onder-
tusschen gevallen beslissing herroepen. 

Reeds eenige malen was in de Indische pers geklaagd over 
het verplichte gebruik van de luchtpostzegels. Deze aange
legenheid blijkt ook de aandacht van den Volksraad te hebben 
getrokken. In het afdeelingsverslag van den Volksraad komt 
het volgende voor: 

„Gewezen werd op het ongemaTc van het gebruik van spe
ciale postzegels voor verzending per luchtpost. Bepleit werd, 
óf de luchtpostzegels geheel af te schaffen, óf te bepalen, dat 
ook gewone postzegels voor het luchtpostverkeer mogen wor
den gebruikt. Indien zulks onmogelijk mocht zijn, zou men 
gaarne de redenen daarvan vernemen." 
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De memorie van antwoord hierop luidt als volgt: 
„BÜ de instelling van den luchtpostdienst werden luchtpost

zegels in gebruik gesteld om voor de verzending langs den 
luchtweg in aanmerking komende zendingen bij de sorteering 
te doen opvallen en zoo te voorkomen, dat deze zendingen met 
de gewone middelen van vervoer zouden worden meegegeven. 

Doordat op grond van het op 1 Juli 1930 in werking ge
treden te Londen gesloten internationale postverdrag blauwe 
luchtpoststrooken moesten worden ingevoerd en sindsdien het 
gebruik daarvan ook in het binnenlandsch verkeer is voorge
schreven, heeft, nu het publiek langzamerhand aan het ge
bruik van deze strooken gewend is geraakt, het bezigen van 
speciale luchtpostzegels veel van zijn beteekenis verloren. 

In verband hiermede is besloten om ook het gebruik van 
gewone frankeerzegels voor de kwijting van het luchtrecht 
toe te laten. Met het oog op de wijziging van de voorschriften 
van den postdienst en de aan de kantoren te verstrekken in
structies zal deze wijziging niet vóór 1 April a.s. kunnen 
worden ingevoe'-d." 

Met ingang van 1 April a.s. wordt nu de regeling van 
kracht, dat het luchtrecht kan worden voldaan door middel 
van gewone frankeerzegels dan wel door middel van lucht
postzegels. De luchtpostzegels zijn echter n i e t geldig voor 
de voldoening van het port voor de gewone brieven. 

In bijzondere gevallen, b.v. voor de in Mei te volvoeren 
postvlucht van den heer Pattist, kan het gebruik van speciale 
luchtpostzegels weer verplichtend worden gesteld. 

De in aanmaak zijnde luchtnostzegels zullen wel verschijnen 
maar heel veel gebruikt zullen ze wel niet worden. De ver
zamelaars zullen voor een serie ƒ 12,30 dienen neer te tellen! 

De Java-Australië-vlucht. 
Verzamelaars, die brieven van Indië uit met dezen vlieg

tocht verzonden willen hebben, kunnen zich daartoe wenden 
tot het Bureau voor Afstempelingen, den heer A. W. Brave 
A.Bzn., Nassaukade 163, Amsterdam, W., uiterlijk tot 24 
Maart a.s. Nader bericht onder de rubriek afstempelingen. 

Verlaging van het luchtrecht. 
Met ingang van de verzending per Indië-Holland-vliegtuig, 

hetwelk 20 Februari j.I. van Batavia is vertrokken, is het ver
laagde luchtrecht voor briefkaarten en postwissels en voor 
brieven en overige zendingen tot en met vijf gram, welk lucht
recht bij de hervatting van den luchtpostdienst Holland-Indië 
v.v. einde 1930 uitsluitend werd ingevoerd voor de per K.L.M, 
te vervoeren zendingen afkomstig van Ned.-Indië, bestemd 
voor in Nederland wonende geadresseerden, eveneens vkn toe
passing verklaard voor luchtpostzendingen, per K.L.M, te ver
voeren, bestemd voor verschillende andere landen. Voorzoover 
de bestaande tarieven voor briefkaarten, postwissels en brieven 
en overige zendingen tot en met 20 gram gewicht reeds 30 
cent of minder bedroegen, zijn de bestaande tarieven ge
handhaafd. 

In het ondervolgende overzicht is aangegeven, hoeveel het 
boven de gewone porten en rechten door middel van luchtpost
zegels te kwijten luchtrecht sedert medio Februari bedraast 
voor per K.L.M, te vervoeren zendingen, bestemd voor de 
daarin genoemde landen: 

Bestemming Europa (met inbegrip van Nederland): brief
kaarten en c.q. postwissels 30 cent, brieven en overige zendin
gen tot en met 5 gram 30 cent, boven 5 tot en met 20 gram 
75cent; 

Bestemming Amerika, per K.L.M, vliegtuig vervoerd tot 
Amsterdam en vandaar doorgezonden met de gewone midde
len van vervoer: briefkaarten en c.q. postwissels 30 cent, 
brieven en overiee zendingen boven 20 gram 75 cent per 20 gr.; 

Bestemming Siam: briefkaarten c.q. postwissels 20 cent, 
brieven en overige zendingen per 20 gram 20 cent; 

Bestemming Britsch-Indië: briefkaarten c.q. postwissels 30 
cent, brieven en overiee zendinsren tot en met 5 gram 30 cent, 
boven 5 tot en met 20 gram 4 Ocent, boven 20 gram 40 cent 
per 20 gram; 

Bestemming Perzië en Irak: briefkaarten c.q. postwissels 
30 cent, brieven en overige zendingen tot en met 5 gram 30 
cent, boven 5 tot en met 20 gram 60 cent, boven 20 gram 
60 cent per 20 gram. 

Bestemming Egypte, Palestina en Syrië: briefkaarten c.q. 
postwissels 30 cent, brieven en overige zendingen tot en met 
5 gram 30 cent, boven 5 tot en met 20 gram 70 cent, boven 
20 gram 70 cent per 20 gram. 

Het luchtrecht, dat verschuldigd is, indien de zendingen 
behalve nadat vervoer per K.L.M, vliegtuig heeft plaats ge
had, nog met andere lijnen (uitgezonderd de Europeesche, 
waarmede van Amsterdam uit de doorzending kosteloos voor 
den afzender geschiedt) moeten worden doorgezonden, onder
gaat door de uitbreiding welke aan het verlaagde luchtrecht 
is gegeven, eveneens wijziging (vermindering) voor zoover 
het betreft briefkaarten, postwissels, brieven en overige zen
dingen tot en met een gewicht van 5 gram. 

Van den getroffen maatregel kan ongetwijfeld een toename 
van het luchtpostverkeer per Indië-Holland luchtlijn worden 
verwacht. 

Intusschen heeft ook de Nederlandsche postadministratie 
voor de omgekeerde richting eenzelfden maatregel getroffen. 

De Jeugdzorgzegels. 
De Jeugdzorg baart zorg, naar wij vernamen; de verkoop 

schijnt after all toch niet meegevallen te zijn. De verkoop dezer 
zegels is op 31 Januari gesloten; een belangrijk deel van de 
onverkocht gebleven zegels is door de vereeniging „Jeugd
zorg" aangekocht; de zegels bljjven bij haar nog tot 1 Oc
tober van dit jaar verkrijgbaar (Stichting Jeugdzorg te Bui-
tenzorg). 

In den Volksraad zijn door den heer Van Helsdingen weer 
eenige vragen naar aanleiding van deze zegels gesteld; in de 
memorie van antwoord daarop wordt toegezegd, dat zal wor
den overwogen om in het vervolg de opbrengst ten bate van 
meerdere instellingen beschikbaar te stellen, waarmee de 
verkoop gebaat zou zijn. 

Brandkastzegels. 
Zooals onder „Nederland" te lezen is, zijn van de Indische 

brandkastzegels bii de laatste inschrijving 616 series verkocht 
van de 5000, die beschikbaar waren. Ook van de Indische 
hebben wij de totale onlagen uitgerekend; deze zijn: 

15 cent: 7503. 2,25 gld.: 4366. 
60 cent: 5493. 4,50 gld.: 4185. 
75 cent: 5119. 7,50 gld.: 4127. 
1.50 gld.: 4696. 

En dat bij een oorspronkelijke oplaag van 392.150 voor de 
15 cent b.v.! 

Vertragincr K.N.I.L.M. vliegtuig. 
Het K.N.I.L.M. vliegtuig, dat 14 Februari van Batavia naar 

Medan vertrok, heeft bii het plaatsje Langgan aan de Kampar
rivier op ongeveer 40 km. van Pakanbaroe een noodlanding 
moeten maken, wegens de onmogelijkheid om het vliegveld te 
bereiken door den overmatigen regenval. Bii de landing wer
den het landingsgestel en den middenmotor beschadigd. 

Het hoofdbestuur van den postdienst besloot dat de post. 
welke met dat vliegtuig werd vervoerd, doch welke eerst 
16 dezer te Mednn werd aangebracht, dus na het vertrek van 
de mailboot. de Sibajak. van Belawan, zonder verdere kosten 
ner eerstvertrekkend Indië-Holland vliegtuie (Vrijdag 20 Fe
bruari van Batavisi 7al worden doorgezonden naar Amster
dam. Deze post zal dus nog eerder in Holland zijn dan per 
Sibajak. 

Luchtpostzegels. 
Een Indische lezer schrijft ons: 
„Met genoegen las ik in het Maandblad (December-nr.) 

het stuk over: „De richting in het toekomstig verzamelen van 
postzegels" en waaruit ik las, dat vliegzegels van Nederland 
en koloniën niet gebruikt behoeven te worden voor de lucht-
postbrieven (blz. 222, rechter kolom). 

.Voor de goede orde deel ik u beleefd mede, dat in Ned.-
I^dië wel degelijk voor luchtpost, luchtpostzegels vereischt 
zijn. Het hulnnostkantoor Sei. Bedjangkar b.v. neemt lucht
postcorrespondentie niet aan, wanneer de frankeering alleen 
geschied is met gewone postzegels. 

„Nog les ik op blz. 226, dat de weldadigheidszegels van N.-I, 
slechts tot en met 31 December 1930 verkrijgbaar zijn. Als 
aanvulling deel ik u beleefd mede, dat de verkrijgbaarstelling 
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met 1 maand verlengd is wegens niet vlottenden verkoop, het
geen niet te verwonderen is, daar er nog geen half millioen 
koopers zullen zijn op een bevolking van ruim 60 millioen en 
in tegenstelling met Nederland, waar er wel tweemaal zoo
veel koopers zullen zijn. 

„Het bovenstaande beleefd te uwer informatie en beschik
king met of zonder vermelding van mijn persoon. 

„Al komt dit schrijven misschien wat laat i.v.m. afstand en 
is een en ander misschien u reeds bekend, dan hoop ik toch 
een en ander bijgedragen te hebben voor het veelgelezen en 
interessante Maandblad." 

SURINAME. 
De opdruk 3 op 5 cent van 1925. 
De heer C. J. de Lang Evertsen te Alas Tledek meldt ons, 

te bezitten een half vel van de 3 op 5 cent 1925 met een 
duidelijke „Abklatsch" op de achterzijde van het vel, die dus 
den opdruk in Spiegelschrift vertoont. Omdat bii het be
drukken van deze vellen steeds twee randen werden omge-
vouwen, komt de Abklatsch ook voor op bovenrand en linker-
velrand, waar de opdruk dus nog eens in spiegeldruk op voor
komt. Een aardige afwijking! 

Surinaamsche postzegelveiling. 
In het Januari-nummer namen wij enkele uitslagen op van 

een te Paramaribo gehouden veiling. De heer A. H. J. Vos te 
Paramaribo maakt er ons opmerkzaam op, dat de daar ver
melde prijzen moeten worden verhoogd met 10 pet. veiling-
kosten. 

CURACAO. 
De luchtpostzegels verschenen. 
Op 28 Februari zijn hier te lande de Curagaosche luchtpost

zegels verschenen. Ze hebben de teekening die wij in het 
Januari-nummer opnamen, ziin in plaatdruk uitgevoerd en alle 
getand 12V4 (Hintanding). De waarden zijn: 

20 cent: rood. 
35 cent: ultramarynblauw. 
40 cent: groen. 
45 cent: oranje. 
60 cent: donkerlila. 
70 cent: zwart. 
1.40 gid.: bruin. 
2.80 eld.: bruinoliif. 

Evenals bii de Surinaamsche zep'pls ziin de vellen groot 
100 stuks, met blanco randen. De 2,80 gld. is niet sepia van 
kleur, zooals door het Hoofdbestuur werd opeegeven. 

Zooals wil indertijd al schreven is het gebruik van lucht-
Dostzeeels op Curacao n i e t vernlicht, zii dienen slechts om 
de luchtpoststukken snel te kunnen onderscheiden. Waarom 
dan geen gratis-luchtpoststrookjes inplaats van deze serie, die 
den verzamelaars weer ƒ 6,90 kost ? 

NEDERLAND. 
De briefkaarten 3 + 3 en 5 + 5 cent verschenen beide in het 

nieuwe type met 2 afzenderslijnen. 
Aan nieuwe spoorwegbriefkaarten zijn te melden: 
1. Waardestempel 5 cent. Model CC238c. Oplaag enz.: E.H 

10.000. 9.30. 
2. Waardestempel 3 cent. Afzender: „Station Rotterdam 

Fijenoord". Model CC238f. Oplaag enz.: E.H. 25.000. 14.5.29. 
3. Waardestempel 3 cent. Afzender: „Station Westerdoks-

dijk Amsterdam". Model 1202. Oplaag enz.: E.H. 3000. 1/31. 

BUITENLAND. 
ARGENTINIË. 
De heer B. te B. , meldt mij de ontdekking van twee on

bekende poststukken. Ten eerste een telegrampostblad voor 

Buenos-Aires met den stempel van 1912, landman met ploeg, 
van 30 c , wijnrood, maar met een tekst overeenkomende met 
de uitgave van 1920. De nota op de achterzijde was bii de 
uitgave van 1912 cursief gedrukt en is nu in antiqua gesteld. 
Zij bevatte toen 49, ,nn 54 namen van postkantoren. Papier 
geelachtig, van binnen wit. 

Als tweede ontdekking wordt gemeld, ook met landman
stempel, een spaarbank-formulier met zwart stempel van 5 c. 
Naar den drukdatum 3-9.15 te oordeelen, zou dit formulier 
reeds in 1915 uitgegeven zijn. Het papier is wit. 

AUSTRALIË. 
Naar aanleiding van de briefportverhooging van IK op 2 d. 

konden ook de nog aanwezige voorraden privaatbriefomslagen 
met ingedrukten stempel van 1% d. rood, desverlangd en tegen 
vergoeding van kosten, voorzien worden van een opdruk Two 
Pence. Te melden is dus: 

Privaatomslag Two Pence op 1% d. rood. 
De omslag voor aangeteekende stukken Five Pence op 4 ^ p. 

violet wordt nu ook in formaat 230:100 gemeld. 
BRAZILIË. 
Postblad nr. 26B van 80 reis rood op lichtrose papier ver

toont de volgende afwijkingen: 
a. de R in Carta heeft een lange, naar beneden wgzende 

eindstreep; 
b. het woord endereoo vertoont een drukfout enderecq. 
Briefkaart 28b, 100 + 100 reis zwart, is gezien met een per

foratie 12 instede van de gebruikelijke 6. 
CANADA. 
In de .Tanuari-afleverinp- zijn nieuwe kaarten van dit land 

gemeld. Deze ongaaf betreft aanvulling, aangezien sedert dien 
nieuwe tvnen eezien ziin. Van de 2 c. kaart groen is er ook 
een verschenen zonder onschriften. dus voor reclame bestemd. 
1 + 1 c. oranie wordt ook eemeld met Pransch en Engelsch 
opschrift, terwiil verder te melden zijn: 

1 c. oranie + V, c. blauwviolet. 
a. met tekst in het Enp-elsch f Business Renlv Card). 
b. mpt tekst in het Engelsch en in het Fransch. 

J4 c. blauwviolet. 
a. met toVst in het Fnp-plsfh als boven. 
b. mp+ tpkst in het Eno-elsph en in hpt Fransch. 

Voorts s''hiint van de xToeger ffemelde briefkaart 2 c. blauw 
thans een nip"wp uitsraaf 2 c. p-roon in boekdruk verschenen 
te 7iin, waarbü de arcpprino- in het ovaal om den konincskon 
niet meer uit hori^nitale liinties bestaat, manr eekruist is. 
waardoor de kon duidpHiker naar voren komt. Het is niet dui-
dßlii'k wannppr dezp knart uitp-eo'even werd. of deze eerst 
onlanp-s p-pdrnkt werd. dan reeds eenigen tijd geleden. 

COSTA RICA. 
Tn de bestaande serie omslagen, met kon Columbus naar 

links, verscheen een briefomslap- van 5 centimes groen on wit. 
van binnen grüs geweekend panier. On de linkerziiklen in een 
wit nito'PRuaard veld staat ,,Waterlow & Sons Limited, Lon
don Wall". 

Voorts is gezien de als dienstbriefomslae gebruikte om
slag nr. 13. DP waardestemnel is daartoe met drie dikke zwarte 
strepen bedmkt. Links boven is eveneens in zwart het wapen 
van Costa Rica e-edrukt met daaronder in drie refels Secre
ts ria de Hacienda v Comercio / Contabilidad Na clonal / 
Renublica de Costa Rica. 

D U I T S C H L A N D . 
De in Februari gemelde Stephan-herinneringskaart droeg 

een waardestempel van 8 Rpf. en was dus feiteliik voor binnen-
landsch gebruik bestemd, doch is thans ook via Bern aan de 
diverse postadministraties verdeeld. In het grensverkeer tus-
schen Duitschland en Nederland en als drukwerk is die kaart 
zooals mij uit verschillende welwillende mededeelingen bleek, 
zonder extra port toegelaten. De verkoon is in geheel Duitsch
land verrassend groot geweest. De reeds op 6 Januari op de 
meeste kantoren ten verkoop aangeboden kaart was bijna on-
middelliik uitverkocht. Op 20 Januari verscheen een nieuwe 
voorraad, zoodat aangenomen wordt, dat er een tweede op
laag is vervaardigd, welke volgens de „Ganzsache" verschil 
met de eerste oplaag door beter én gladder papier aanwast. 
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De Stettiner verkeersvereeniging heeft als reclame-mate
riaal 10 gezichten van de stad in bruinen koperdiepdruk doen 
aanmaken en met 8 pf. waardestempel (Ebert) doen be
drukken. Deze privaatkaarten worden seriesgewijs in een om
slag verkocht; de serie omvat de volgende gezichten: Berliner 
Tor, Bliek auf Fischbollwerk und Schlosz, Denkmal Friedrichs 
des Groszen von Schadow, Haken-Terrasse, Manzelbrunnen 
mit Rathhaus, Schloszkirche, Speicherstrasze, Verwaltungs
gebäude, Viktoriaplatz mit Rathhaus und vor der Haken-
Terrasse. 

ENGELAND. 
De briefomslag van 34 d. groen met kop koning George ver

scheen in een iets ander formaat, thans 153:89. 
Bij de thans gebruikelijke geldbriefomslagen is de tekst 

The Address etc. weggevallen. Tot nu toe is blijkbaar alleen 
de omslag van 4% d., rood, in formaat F, in dit nieuwe 
kleed gestoken. 

GUATEMALA. 
Volgens melding van den heer Costerus zou in dit land een 

dienstbriefomslag z;jn intree gemaakt hebben. De omslag 
nr. 16 (ten onrechte 10 genoemd) zoude daartoe voorzien zijn 
van een zwarten gummistempel-opdruk van het landswapen 
links op de enveloppe. Om dat wapen staat Subdireccion y 
adminis. central de correos Guatemala. 

Voorts is eveneens links een blanco reliefstempel geplaatst 
met Officina de Pardos Postales en eindelijk zou naast den 
waardestempel in twee regels met groote letters gedrukt zijn: 
Correos Nacionales Servicio Interior. 

Vermoedelijk zou deze opdruk in twee maten voorkomen, en 
ook in rood in plaats van zwart en op den waardestempel. 

Abusievelijk is in Aschers Katalog 2.5 ceritavos als waarde 
aangegeven voor nr. 16; dit moet zijn 2.5 pesos! 

Als afstempelingsdata worden mij genoemd 1927 en 1928, 
zoodat deze dienstomslagen al vrij oud zouden zü'n. 

HONGARIJE. 
Een postblad van 10 filler bruin (Stephanskroon) op wit 

krijtpapier in formaat 210:335 (opengeklapt) is te melden. 
De binnen - en buitenzijde is rijkelijk met reclames bedrukt. 
De eerste oplaag bedraagt blijkens een aanduiding op het 
postblad 6500 stuks en is in de Staatsdrukkerij gemaakt, het
geen vermoedelijk echter met de reclames niet het geval is. 
gelet op den slechten druk. 

JAPAN. 
Briefkaart nr. 36, 134 sen blauw, is volgens een Duitsche 

melding in 1928 met vier roode japansche letters bedrukt, be
duidende „Legerpost" en bestemd zijn geweest voor een 
divisie troepen, welke in dat jaar naar Schantung gezonden 
zijn. 

NIEUW ZEELAND. 
De New Zealand Cyslists Touring Club heeft reeds in 1901 

een privaatbriefkaart van 1 penny blauw op rood carton uit
gegeven. Als stempel treffen wij daarop aan den kop van 
koningin Victoria; zie de kaart nr. 7. 

RUSLAND. 
De melding in het Februari-nummer kan nog worden aan

gevuld met de mededeeling, dat ook de antwoord-betaald-brief-
kaart 7-f 7 kop., karmijn, met de drie koppen, welke een ar
beider, soldaat en boer voorstellen, met Franschen, Russischen 
en Esperanto tekst in omloop is gekomen. Voorzoover is na 
te gaan is het buitenlandsche briefkaart-tarief intusschen 
reeds verhoogd tot 10 kop. en schijnt deze kaart, evenals de 
vorige maand gemelde, reeds vroeger verschenen te z^jn. 

Voorts is nog gezien een briefkaart van 5 kop., bruin, met 
een opdruk beteekenend: treedt in de gelederen der M.O.P.R. 
M.O.P.R. is een internationaal gezelschap tot hulp van poli
tieke gevangenen. 

SPANJE. 
In den catalogus Ascher werd aan het bestaan van het 

privaat-postblad nr. 1 getwijfeld. Gebr. Senf in Leipzig hebben 
in 1899 echter een exemplaar ontvangen en dit vertoond. 

TRAVANCORE. 
Wegens portoverhooging ontvingen de briefomslagen voor 

aangeteekende zendingen van Three & a half Chukrams een 
rooden éénregeligen opdruk 3 Chs 10 Ca. Voorloopig is alleen 
te melden de omslag van gewoon papier; de opdruk op linnen
papier zal vermoedelijk wel spoedig volgen. 

TRENGGANU. 
Stamp Bulletin meldt de uitgaaf van de geldbriefomslag van 

15 ets. blauw in formaat H2. 
TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Hier verscheen een briefkaart van 50 h. groen op zeem-

kleurig carton met wapenstempel. Het formaat is 148:105 
en een omranding met lindebladeren is aanwezig. 

URUGUAY. 
Met den vogel Terutero in den stempel verscheen een brief

omslag van 5 centisimos, blauw op wit, doch van binnen blauw 
geteekend papier. Volgens een éénregelige bemerking moet 1 c. 
extra voor het papier betaald worden. Op de achterzijde be
vindt zich in twee regels gelegenheid adres en naam van den 
afzender aan te geven. 

Ook verscheen een postblad van 5 c. met landswapen en 
omschrift op wit papier in de gebruikelijke perforeering. 

ZUID-AFRIKA. 
Hier zijn verschenen: 
Kruisband, 34 d., groen en zwart (steenbok), op geel papier. 
1 d. rood en zwart (zeilschip), op geel papier. 
Briefkaart, 34 d., groen en zwart, op zeemkl. carton. 
Postblad, 1 d., rood (zeilschip), op grijs papier. 
ZUIDWEST-AFRIKA. 
Een briefkaart wordt gemeld met als waardestempel den 

Z.W.Afr. postzegel van % p. (steenbok) in groen en zwart 
en zwarten opdruk S.W.A. De tekst is in groen gedrukt. Een 
deelstreep is aanwezig, waarboven het wapen van de Zuid-
Afrikaansche Unie. 

ZWITSERLAND. 
De prentbriefkaarten van 10 r. donkergroen (Mater Flu-

viorum) zijn nu ook in boekjes met tanding links verkrijg
baar, doch deze bevatten maar 28 verschillende kaarten, ter
wijl de oorspronkelijke serie er 32 omvatte. Weggevallen zijn: 
Ascona, Degersheim, Kreuzungen en Niesen-Bahn. 

Postagentschappen. Met ingang van 19 Januari 1931 is het 
postagentschap Eindhoven-Varenstraat, dat reeds van 1 Sep
tember 1928 tot 30 Augustus 1930 bestaan had, heropend. 

Het sedert 1 Februari 1929 bestaan hebbende agentschap 
Eindhoven-Bosboomstraat is met ingang van 1 Februari 1931 
gesloten. 

Met ingang van 1 Februari 1931 is het station voor den post
dienst te Buitenveldert opgeheven en vervangen door een ge
lijknamig agentschap, hetwelk zal ressorteeren onder het 
hoofdkantoor te Amsterdam. Dit agentschap gebruikt nog den 
ouden balkstempel Buitenveldert (Noord Holl.), hetgeen feite
lijk onjuist is, daar het onder Amsterdam, ressorteert en dus 
„Amsterdam-Buitenveldert" behoorde te stempelen. 

Het postagentschap 's-Gravenhage-Multatulistraat, reeds 
bestaan hebbende van 12 November 1928 tot 28 Juni 1929 en 
heropend 16 December 1929, is met ingang van 1 Februari 1931 
wederom opgeheven. De heer Binder is zoo welwillend ge
weest ons mede te deelen dat de postzaken die voorheen door 
genoemd agentschap werden behandeld, thans behartigd wor
den in een tijdelijk agentschap ( ? ) , gevestigd in een leeg 
nieuw winkelhuis aan den Schimmelweg nr. 8, waar een post-
ambtenaar aanwezig is. Dit agentschap gebruikt den dagtee-
keningstempel van het opgeheven dito. 
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Met ingang van 16 Februari is gevestigd het postagent
schap * Schiedam-Beyerlandschestraat. Wij zagen stempel 
nr. 1 en kantoornaamstempel SCHIEDAM- / BEIJERLAND-
SCHESTR. 

Het agentschap * Hilversum-Minckelersstraat heeft een 
nieuwen stempel nr. 1 in de juiste spelling; wij ontvingen 
dezen stempel op een aangeteekenden brief dd. 23.11.1931, 
waarop nog het aanteekenetiketje Hvs.M. den onjuisten naam 
Minckelerstraat vermeldt. 

1 Maart 1931 is het hulppostkantoor Woensel opgeheven en 
geopend het postagentschap * Eindhoven-Trompstraat. 

Met ingang van 24 Mei 1931 wordt gevestigd het post
agentschap Noordwijk aan Zee-Huis ter Duin. Genoemd agent
schap zal telkenjare geopend zijn van Pinksteren tot en met 
15 September. Dit is dus het eerste tijdelijke (seizoen-) post
agentschap in een badhotel. 

* Nieuwe rolstempels: Alphen a/d Rijn 1, Amersfoort 1, 
Amsterdam-West 1, Assen 1, Arnhem-Station 1 (de plaats
naam in den stempel luidt alleen Arnhem), Breda 1, Bussum 1, 
Delft 1, Dordrecht 1, Eindhoven 2 (wie kent nr. 1?) , Enk-
huizen 1, Enschede 1, 's-Gravenhage-v. Limburg Stirumstr. 1, 
Haarlem 1, Helmond 1, Hengelo 1 (de provincie-afkorting Ov. 
komt niet voor), Schiedam 1, Zeist 1. 

In vervolg op ons bericht in het vorig nummer kunnen wij 
thans mededeelen, dat de heer Brave het volgende antwoord 
van het hoofdbestuur der P.T.T. mocht ontvangen: 

Autoplanstempels. Het hoofdbestuur der P.T.T. deelt mede: 
1. Met de in uw schrijven dd. 30 Januari 1931 bedoelde 

stempels wordt een proef genomen, wijl ze voorzien zijn van 
een handvat met losse koppeling, waardoor gemakkelijker 
stempeling en duidelijker afdruk op niet geheel vlakke zen
dingen wordt bevorderd. 

2. De door u geconstateerde geringe afwijkingen met de 
overigens in gebruik zijnde stempels kan voor deze proef
neming uiteraard verwaarloosd worden. 

3. Omtrent het in gebruik nemen van meerdere stempels 
met los handvat kan thans nog géén beslissing worden ge
nomen. Ze ziin op proef in gebruik te * Amsterdam, 's-Gra-
venhage (tiideliik buiten werking wegens defect), * Rotter
dam en * Utrecht. 

4. Voor een proefneming met enkele dezer stempels, welke 
te Parijs zijn vervaardigd, wordt het niet noodig geacht ze 
van een stempelnummer te voorzien." 

De heer J. Schagen verschaft ons nog de volgende recti
ficaties: 

1. Het bericht dat Amsterdam C S . om de 2 dagen de tekst 
..Volkstelline-" heeft afgewisseld met „Koopt thans Weldadisr-
heidszegels" is niet geheel juist. De heer Schagen vond „Volks
telling" 12, 13. 16 17, 20, 21, 94, 25, 30. 31 December 1930. 
3 en 4 Januari 1931. „Koont thans enz." 10, 11, 13, 14, 15, 
18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 December 1930, 1, 2, 3, 5-8 Ja
nuari 1931. 

2. Voor Haarlem vond genoemde heer: ,,Adresseer volledig" 
tot 28 Octobe,r 1930; „Post vropfftiidig" van 4 Nov. tot 9 De
cember 1930- „Adre«!seer volledig" vanaf 6 Januari 1931. 

3. Amsterdam CS. met tekst „Postzegels rechts enz." dd. 
2] Januari 1931 met 9-10 N. (dus oude tiid), doch van den
zelfden datum ook 11-12, 19-20, 20-21, 23-24. 

NED.-INDIE. 
Van den heer E. R. Lim mochten wij de nieuwe stempel 

Batavia-Centrum ontvangen. Het is e-een biffage-ptempel meer 
dus met ononderbroken buitencirkel, in den dwarsbalk de dae--
teekening 3.1.31.3-4N en met p-earceerde segmenten, bovenin 
BATAVIA-, onderin CENTRUM. 

Verder zond genoemde heer ons een drukwerkje waarop de 
2 cents postzegel vernietie-d was met den violetten stempel 
* BESTELHUIS * KEBANJAR. 

De heer Saehls toonde ons een luchtpostbrief met 3 stem
pels uit Blitar met foutief aangegeven jaar, n.1. 4.2.21.8-9N. 
Op 2 stempels die buiten de postzegels vielen, was de 2 met 
anilinepotlood in 3 veranderd. 

Vriendelijk dank aan onze berichtgevers voor dit nummer, 
de beeren A. W. Brave, dr. F. A. van der Breggen, Binder, 
P. C Korteweg, E. R. Lim, J. H. Nieuwenhuijzen, J. Schagen, 
Saehls, W. G. Zwolle. 

In verband met de postvluchten Ned. Indié-Australië v.v. in 
Mei a.s. door den kapitein der artillerie M. P. Pattist te 
houden, deelt het Bureau voor het verschaffen van postafstem-
pelingen aan verzamelaars mede, dat voor stukken vanaf 
Ned.-Indië te verzenden, van zijn bemiddeling kan worden 
gebruik gemaakt. Aangezien aan enkele postkantoren aldaar 
bijzondere stempels zullen worden verstrekt, dient bij ver
zoek om bemiddeling aangegeven te worden: 1. het aantal 
stukken dat men verzonden wenscht te hebben, 2. van hoeveel 
kantoren (het juiste aantal kantoren met bijzondere stempels 
is nog niet bekend, doch zal vermoedelijk slechts 4-5 bedragen), 
3. of de terugzending per gewone mail dan wel per luchtpost 
djent te geschieden. Bij de betr. verzoeken moet worden be
taald een bedrag van ƒ 1,90 per brief, wanneer de terug
zending per gewone mail kan geschieden, resp. ƒ 2,90 per brief 
wanneer terugzending per luchtmail gewenscht wordt tot 
Java en ƒ 3,65 wanneer de zending geheel tot Nederland per 
luchtpost dient te worden vervoerd. Wanneer de kosten lager 
blijken te zijn, zal het teveel betaalde worden gerestitueerd. 
Alle stukken reizen op risico van den aanvrager. 

Deze gelegenheid is niet beperkt tot deelnemers aan het 
Bureau, 

Geldsbedragen (uitsluitend op giro 88635) en aanvragen aan 
den heer A. W. Brave A.Bzn., Nassaukade 163, Amsterdam, W. 
tot uiterlijk 24 Maart a.s. 

L. 
Japan. 

Naar aanleiding van het medegedeelde in deze rubriek 
onder nr. XLIV over de Japansche luchtpost, brengt de En-
gelsche expert op dit gebied, Francis J. Field, te Sutton 
Coldfield (Birmingham) onder de aandacht der lezers, dat de 
meeste van de luchtpoststukken van de vlucht op 13 Juni 1914 
valsche afstempelingen dragen. Een zeer groot aantal stukken 
werd n.1. voorzien van een zoogenaamde „welwillendheids-
afstempeling" op de kantoren Tokio en Osaka, zonder dat 
vervoer per vliegtuig plaats vond. 

Den heer Field dank voor bericht. 
Zeppelin-tocht Zuid- en Noord-Amerika, 

18 Mei-6 Juni 1930. 
Plaatsruimte belette ons tot op heden een en ander over 

deze vluchten mede te deelen. 

/ W I I tJ i i. l i l a . l i j t 
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Dank zij de bereidwilligheid van den heer W. Hermann, te 
Groningen, zijn wij in staat onzen lezers eenige afbeeldingen 
van de brnuttp stempels enz. te geven. 

Bijzondere zegels werden daartoe door de Duitsche pos+ 
uitgegeven, destijds onder Nieuwe Uitgiften beschreven. Het 
zijn de waarden 2 mark ultramarijn en 4 mark sepia, in de 
bekende teekening, luchtschip boven globe, en voorzien van 
het mschrift „I. Südamerika Fahrt". 

De zegels werden vernietigd met den hierboven afgebeelden 
rondstempel met den datum 18 en 19 Mei 1930. 

Na het vertrek uit Friedrichshafen vond nog een aan
sluitende vlucht per vliegtuig plaats vanuit Berlijn naar 
Sevilla, alwaar de L.Z. 127 kon worden gehaald. Deze corres
pondentie verkreeg den stempelafdruk „Anschluszflug zur 
Südamerikafahrt 1930 des Luftschiffs Graf Zeppelin". 

De post, die in Brazilië met den Condordienst of naar Ar
gentinië met de „Aeropostal" doorgezonden moest worden, 
moest bovendien voorzien zijn van het deswege verschuldigde 
luchtrecht, dat in Braziliaansche luchtpostzegels te verant
Vï'oorden was. Deze werden bereids in Berlijn afgestempeld. 

De Spaansche post benutte voor de afstempeling der met 
de Zeppelin te vervoeren luchtpost voor ZuidAmerika een 
biJ zonderen stempel met den tekst „Primer Viaje Graf Zep
pelin a Sudamerica Sevilla 1930". Bijzondere zegels werden 
niet uitgegeven. 

Het „Condor"syndicaat, dat zijn tusschenkomst verleende 
voor het verdere transport der voor Brazilië bestemde corres
pondentie, na afgifte door de Zeppelin te Pernambuco (21 Mei 
1930), gaf negen speciale zegels uit, die echter geen staats
uitgiften zijn. Het zegelbeeld toont een luchtschip; het op
schrift luidt „Primeiro Voo Commercial", aan den voet „Brasil
Europa". De waard ziJn: 

5000 reis, groen. 
10000 „ rood. 
20000 „ blauw. 

Alle voor het verkeer naar Europa. 
Dezelfde met den opdruk U.S.A. voor het verkeer naar de 

Vereenigde Staten. 
Voorts de opdrukken: 

5000 op 20000 reis. 
10000 „ 20000 „ 
5000 „ 1300 „ 

De bijzondere stempel luidt in cirkel „Correio Aereo „Graf 
Zeppelin" Recife"; daaronder „BrasilU.S.A.Europa. Syn
dicato Condor Ltda". In het midden de datum 28 Mai 30. 

Bolivia benutte den stempel „Primer Correo Aereo „Graf 
Zeppelin"" en overdrukte de luchtpostzegels van 1924 met 
„Correo Aereo R. S." gevolgd door den datum 6V1930 en 
voor een enkele nieuwe waarde (in cts.). Aldus zijn te melden: 

5 op 10 centavos. 25 centavos. 
10 centavos. 50 „ 
15 „ 1 bolivar 

De opdruk werd aangebracht in doffe en in glansinkt. 
Van de Argentijnsche bijzondere zegels maakten wij des

tijds reeds gewag onder de Nieuwe Uitgiften. 
De V.S.A. drukten den stempel af, op bovenstaande cliché 

weergegeven (First Europe PanAmerica Round Flight), 
waarop in stippellijn de afgelegde route is aangegeven. 

Voor de met de Zeppelin n a a r Europa te vervoeren post 
werd dezelfde stempel benut, alleen de stippellijn werd ver
anderd (LakehurstSevilla). Uitgegeven werden voorts de 
drie reeds beschreven speciale Zeppelinzegels: 65 cents groen, 
$ 1,30 bruin en $ 2,60 blauw. 

> 0 ^ r '~ %̂  
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De te Lakehurst aangebrachte correspondentie kreeg boven
dien een afdruk van de hierbij afgebeelde stempels: dag
teekeningstempel „Lakehurst N. J. May 31 8.30 A.M. 1930" 
en het stempel in den vorm van een luchtschip, met den tekst 
„Graf 'Zeppelin EuropePan America Round Flight". 

Den heer Hermann hartelijk dank voor verstrekte inzage. 
Wij hopen, te beginnen met het volgende nummer, de ont

wikkelingsgeschiedenis van de luchtpost in de verschillende 
landen te kunnen voortzetten; gebrek aan plaatsruimte heeft 
deze herhaaldelijk tot onzen spijt onderbroken. 

V. B. 

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

II. 
Bij de St. Helenabaai ging da Gama aan wal om nieuwen 

watervoorraad en eenige versehe proviand in te nemen. Hij 
zag, toen hij aan land kwam, een groepje van die merkwaar
dige Hottentotten, over wier optreden hij zeer te spreken 
was, hoewel toch het gebruikelijke „misverstand" met de in
boorlingen ontstond, waarbij echter geen menschenlevens te 
betreuren waren. Op 16 November ging de kleine vloot 
verder; door windstilte opgehouden kwam men pas zes dagen 
later bij de „Stormkaap" aan: hoewel men in de middeleeuwen 
allerlei fabels wist te vertellen over deze kaap, viel aan boord 
weinig vrees te bekennen: zonder ongevallen zeilde men om 
de Kaap „de Goede Hoop" heen en ging weldra voor anker in 
de Angra de Sao Braz, tegenwoordig Mosselbaai geheeten. 
Tijdens het verblijf aldaar werd het proviandschip, de barca 
„Sao Miguel" onttakeld en daarna verbrand, nadat de voor
raden waren overgebracht naar de andere vaartuigen. Met 
slechts drie schepen ging men op 8 December verder, na 
menig avontuur met de inboorlingen te hebben beleefd. Een 
week later passeerde men de Rio de Infante: het verste punt, 
ooit door een Europeaan, n.1. Bartholomeu Dias, bereikt. Op 
den Kerstdag van het jaar 1497 ging da Gama weer aan land: 
ter gelegenheid van het geboortefeest van Christus noemde 
hij het land Natal, onder welken naam het nog steeds bekend 
is. Bij de voortzetting van den tocht ging men vrij ver van 
de kust af om de gevaarlijke winden te ontwijken, maar toen 
de groote mast van het schip van Paulo da Gama was ge
broken en een anker verloren was gegaan, terwijl tevens eenig 
gebrek aan drinkwater ontstond, besloot men de kust weer 
op te zoaken. In de Oostelijke monding van de Limpopo liet 
men het anker vallen; door een groote groep Bantunegers 
werden de blanken ontvangen. Uiteraard waren ziJ evenals 
hun schepen een groote bezienswaardigheid voor deze men
schen, die nooit iets van de Westersche beschaving hadden 
gehoord. De Portugeezen waren zoozeer met hen ingenomen, 
dat men aan hun land den naam „Terra da bona Gente" gaf. 
Inmiddels was het jaar 1498 reeds zestien dagen oud, toen 
de reis werd voortgezet, na hernieuwing van de watervoor
raden. 

Weldra had men weer een belangrijk deel van den tocht 
achter den rug: honderden kilometers hadden de schepen geva
ren langs toenmaals volkomen onbekend gebied: bij kaap das 
Corrientes kwam men aan in de landen der Mohammedaan
sche beschaving; zooals nog steeds het geval is b.v. op Zan
zibar, vond men in Midden Oost Afrika in de vijftiende eeuw 
reeds een bevolking welke half Arabisch, half Afrikaansch 
te noemen is. De Zuidelijkste vestiging dezer volken was In
hambane, welke plaats da Gama voorbijging, zonder het be
staan ervan te vermoeden; dit was ook het geval met Sofala 
en zoo zien wij hem op 24 Januari 1498 voor anker gaan in 
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de monding van de Quelimane: de Rio dos Bons Signaes 
werd de stroom genoemd, omdat men hier als gunstige tee-
kens de eerste aanwijzingen eener beschaving aantrof. Juist 
een maand later zette men koers naar het Noorden, waai 
men op 2 Maart Mozambique vond: de stad op een koraalrif. 
Men zag in de haven eenige Arabische Indié-vaarders en nani 
tevens uitdrukkelijk kennis van het in de verhalen zoo dik
wijls genoemde land van den „Priester Johannes": het tegen
woordige Abyssinië. Toen de Mohamedanen echter vernamen, 
dat zij met Christenen te doen hadden, wat hun mede bleek 
uit het opdragen van een mis, kreeg men onderlinge onaan
genaamheden. Toch duurde het nog tot 29 Maart eer de reis 
kon worden voortgezet. Na Mombassa te hebben bereikt, moest 
men deze plaats na ernstige twisten met de inwoners op 13 
Maart verlaten; den volgenden dag liet da Gama voor de 
laatste maal de ankers vallen voor de Afrikaansche kust, thans 
op te reede van Malindi. Met groot eerbetoon en enthousiasme 
werden de Portugeezen ontvangen, temeer omdat men in hen 
niet de Christenen, maar Hindus zag! Ook de Radscha van 
Malindi deed mee aan de feesten, welke ter eere van de vreem
delingen wrden gegeven in de week van 15 tot 23 April 1498. 
Toen was het uur van vertrek echter aangebroken: op 24 
April werden de ankers gelicht; met een loods aan boord 
zette men'koers in Noordoostelijke richting: dwars over de 
Arabische zee wilde da Gama stevenen om aan te komen op 
de kust van Malabar, in de stad Calicut. 

Men ging recht op het doel af: drieentwintig dagen duurde 
de overtocht; drie weken lang was geen land in zicht — op 
Vrijdag 18 Mei zag men eindelijk in de verte de onduidelijke 

lijnen van een veraf gelegen hooggebergte: voor het eerst 
aanschouwden Europeesche zeelieden het rijke Indië. Men 
boog thans iets af naar het Oosten; op 21 Mei 1498 bereikte 
de vloot de reede van Calicut. Na een reis, die tien maanden 
en twee weken had geduurd, was het einddoel, Indië, ge
vonden: da Gama kwam aan te Calicut, zooals ons de zegels 
vertellen: V. Gama chega a Calicut. Wel was er in 1898 alle 
aanleiding het vierde „Centenario da India" feestelijk te her
denken ook al was Portugal toen reeds sinds lange, lange 
jaren niet meer het land, dat de voordeelen der ontdekking had. 

Wat was door de ontdekking mogelijk geworden? Tot het 
einde der vijftiende eeuw was er wel handelsverkeer met het 
Oosten, maar steeds moest dit gaan door andere staten heen. 
(Men zie op de kaart de belangrijkste handelswegen). En waar 
deze landen alle bewoond waren door Mohamedanen, leverde 
het dikwijls groote gevaren op; en dat niet alleen: de kosten 
waren buitengewoon hoog, door de talrijke tusschenpersonen, 
door de onwelwillendheid van de heerschers der tusschen-
gelegen landen, door de vele hooge rechten, die werden ge
heven. Daarmee was het nu uit: van Westeuropa kon men, zij 
het langs een tamelijk langen weg, onmiddellijk komen naar 
het land van de groote rijkdommen. Gelijk de ontdekking van 
Amerika in 1492 te danken was aan een Spaansche onderne
ming, zoo is de ontdekking van den zeeweg naar Indië, welke 
een groote verruiming van den handel, een groote toekomst 
voor Europa beteekende, te danken aan den ondernemings
geest van een Portugeesch koning, Manoel den Groote, wiens 
wapen, een planetarium, op meerdere zegels staat afgebeeld. 
Maar daarnaast aan de krachtige figuur van Vasco da Gama, 
die, hij moge een niet al te scrupuleus man zijn geweest, toch 
in ieder geval voor zijn taak stond en met buitengewoon 
succes den tocht heeft geleid tot een goed eind. 

Men was dus aangekomen op de reede van Calicut: met 
alle drie de gewone schepen, waarmee men was uitgevaren 
en nagenoeg zonder verlies van menschenlevens. Hoog waren 
de schepen tegen oploopen opgehouden door de beschermende 
zeemeerminnen; de Oceanos rond de wereld was bevaren; van 
de merkwaardige bouwwerken van Lusitania was men ge
varen naar het land van de olifanten; in het teeken van de 
Kruisorde had da Gama Oost en West met elkander vereenigd. 
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OPROEP AAN ALLE LEZERS. 
Op 1 Januari 1932 bestaat het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie tien jaren, welke datum samenvalt met de 
tachtigjarige herdenking van de invoering der eerste Neder-
landsche frankeerzegels. 

Het is ons voornemen voor deze gelegenheid een speciaal 
nummer van dit blad te doen uitkomen, dat riJk geïllustreerd 
en op bijzondere wijze typografisch verzorgd zal worden. 

Ik zal het op hoogen prijs stellen indien er op gerekend 
mocht worden, dat door u een pennevrucht voor dit jubileum
nummer v^ordt afgestaan, bij voorkeur over de uitgiften van 
Nederland en de Overzeesche gewesten, alsmede van de ver
wante landen (België, Luxemburg en Zuid-Afrika). 

Als onderwerpen noem ik o.a.: frankeer- en portzegels, post-^ 
stukken, postale geschiedenis, stempels, proeven, geschiedenis 
van het drukken der Nederlandsche zegels, de ontwikkeling 
der philatelic hier te lande, postmusea, het ontwerpen van 
zegels en de moeilijkheden waarvoor de scheppende kunstenaar 
zich daarbij geplaatst ziet, de eischen waaraan een goed zegel 
moet voldoen, kleuren, geschiedenis der Rijksveilingen, Kerst-
of kinderzegels, teekenaars en graveurs, die de Nederlandsche 
uitgiften verzorgden, historisch overzicht van den Bond, idem 
van de bij het Maandblad aangesloten Vereenigingen, platen 
der eerste uitgiften, vervalschingen, keuringen, ontwikke
lingsgeschiedenis van den Nederlandschen postzegelhandel, 
enz., enz. 

De artikelen zullen zoo fraai mogelijk worden geïllus
treerd, zoo noodig in kleurendruk, waartoe ik gaarne t. z. t. 
foto's, zegels e.d. tegemoet zie, welke na gemaakt gebruik ter
stond worden teruggezonden. De hierop vallende kosten ko
men geheel voor rekening van het Maandblad. 

Aangezien ik uwe medewerking op hoogen prijs zal stellen 
en de noodige voorbereidende maatregelen tijdig moeten wor
den getroffen, zal ik gaarne vóór 31 Maart e.k. vernemen, of 
op u in dezen mag worden gerekend en zoo ja, welk onder
werp door u behandeld zal worden. 

Te uwer informatie diene nog, dat de bijdragen a l s r e g e l 
niet meer mogen beslaan dan één pagina druks (twee kolom
men) van het Maandblad. Zij dienen uiterlijk 30 September 
1931 in mijn bezit te zijn. 

Gaarne uw antwoord tegemoet ziende en mj] bereid ver
klarende tot het verstrekken van nadere inlichtingen. 

Hoogachtend, 
J. D. VAN BRINK, 

Nieuwestad 132b, Leeuwarden. hoofdredacteur. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10-16 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon

gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Thans zijn tentoongesteld: 
Verzamelingen van België, Belgisch Congo en Belgisch Oost-

Afrika. 
De Belgische verzameling is onderverdeeld in a. ongebruikt, 

b. gespecialiseerd, c. proeven. 
Voorts een verzameling „gerecommandeerde brieven" (oud

ste gedeelte) met beschrijving, afkomstig van de collectie 
Waller. 

RAAD VAN BEHEER. 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie heeft haar voorjaarsvergadering gehouden in het 
grand hotel „Victoria", te Den Haag, op Zondag 1 Maart 1931. 

De rekening en verantwoording over 1930 werd, evenals de 
verdeeling der baten over 1930,goedgekeurd, terwijl, na voor
lezing van het rapport der financieele commissie, den admini
strateur, onder dankzegging voor zijn accuraat beheer, dé
charge verleend werd. 

Voorts werd de wenschelijkheid besproken de vereenigings-
verslagen te doen bekorten, zulks in verband met de benoo-
digde ruimte in het Maandblad voor belangrijke philatelisti
sche aangelegenheden. Hierna werd een en ander medegedeeld 
over het uit te geven jubileum-nummer van het Maandblad, 
waarbü de vertegenwoordigers van de H. Ph. V. mededeelden, 
dat door hun Vereeniging voor dat doel een bedrag van 
ƒ 100,— ter beschikking gesteld werd. 

Op grond van de uitgebrachte adviezen van de eigenaressen 
van het Maandblad werd besloten de Vereeniging „Philatelica" 
als mede-eigenares tot het Maandblad toe te laten. 

De secretaris van den R. v. B., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

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

Mededeeling. 
Het jaarboekje nr. 41 zal 1 Juli verschijnen. Hierin zal ge

legenheid zijn voor het opnemen van: 
a. giro- of telefoonnummer; leden, die zulks wenschen, kun

nen den secretaris daarvan mededeeling doen. 
b. advertentiën; voor de noodige inlichtingen wende men 

zich tot den secretaris. 
c. bijdragen op philatelistisch gebied. 

Afdeeling Verkoop. 
De directeur van de afdeeling verkoop deelt mede, dat de 

voorraad boekjes voor de circulatie in de sectie Nederland en 
Koloniën ongeveer uitgeput is. Hij verzoekt dringend, om 
spoedige toezending van nieuwe boekjes, ten einde te kunnen 
voldoen aan de vele aanvragen om boekjes speciaal met zegels 
van Nederland en Koloniën te ontvangen. 

Nieuwe leden. 
235. J. W. Robyns, Elisabeth Wolffstraat 5 I, Amsterdam, W. 

(V.L.). 
246. J. J. C. Sarlet, „Sonne Hoeck", Dorpstraat B 46, War

mond. (V.). 
258. H. Berends, Achterste Molen, Loenen (Veluwe). (V.A.). 
261. H. H. Mallinckrodt, Beersterstraat 3, Winschoten. (V.). 
263. J. F. Hagen, Nicolaas Maessingel 144, Dordrecht. 
266. mevr. J. A. Slagmolen, Paulus Buij slaan 8, Amersfoort. 

Buitengewoon lid. 
L. von Halasz, Bencurstraat 9, Budapest VI. 

Aanmeldingen. 
W. J. de Koek van Leeuwen, Pasir Kaliki 98, Bandoeng (Java). 
C. H. Neuman, sf. Adiwerna, Tegal (Java). 
F. C. C. Wattez, Rijksweg, Woudenberg. (V. Ned. en Kol.), 
ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationsstraat 39, Groningen. 

(V.A.). (Oud-lid). 
H. C. Lifering, gemeente-ontvanger, Kebon Sirih 22, Batavia 

(Centrum). 
H. N. de Lang, empl. sf. Tjepper, Solo (Java). ' 
G. A. C. Ellinger, Coenboulevard 20, Soerabaja (Java). 
C. J. W. Westhoff, sf. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
W. R. A. iZècha, techn. ambt. gemeente Semarang, Pietersjjt-

hoflaan, Semarang (Java). 
Bedankt (per 31 December 1930). 

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

Overleden. 
631. J. Stormer. 198. A. J. Warren. 

Adreswijzigingen. 
159. H. N. Tetterode, thans Schotersingel 61, Haarlem. 
172. Jb. Cloeck, thans Kalverstraat 7, Amsterdam, C. 
209. mr. W. S. W. de Beer, thans Euterpestraat 125, Amster

dam, Z. 

*) Komt niet meer voor in de cartotheek. Adm. 
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236. G. N. Aberson, thans Boschlaan 7, Haarlem. 
269. P. J. Hekker, thans lepenlaan 4, Overveen. 
368. G. Th. Wilmink, thans Loolaan 41, Apeldoorn. 
373. F. A. de Klerck, thans Wijk aan Zeeërweg 138, IJmuiden. 
402. Ch. W. Lancel, thans Biesdelschelaan 25, Velp (G.). 
428. J. C. E. Schmeltz, thans De Kempenaerstraat 94, Oegst-

geest. 
450. W. Waalewijn, thans Nassaulaan 71, Bandoeng (Java). 
478. F. W. Diehl, thans p/a Erdmann & Sielcken, Soerabaja 

(Java), 
638. C. J. L. Vergroesen, thans Singel 205, Dordrecht. 
657. P. Wittkämpfer, thans Hoofdweg 323, Amsterdam, W. 
746. P. W. Modderman, thans p/a Deli Mij., Heerengracht 

586, Amsterdam, C. 
798. R. Schönhuth, thans Stolbergstraat 4, Haarlem. 
818. A. Smits, thans Boerenmouw 12, 's-Hertogenbosch. 
931. B. B. Lindberg, thans p/a Hoofdbureau Mijnbouw, Ban

doeng (Java). 
969. dr. D. E. da Costa, thans Nassauplein 39, Den Haag. 
975. mr. L. F. J. Rijckmans, thans Panaragan 21, Buiten-

zorg (Java). 
977. A. M. Kollewijn, thans Naarderstraatweg, Huizen. 
998. P. J. Eterman, thans Drieboomlaan 167, Hoorn. 
E.L. P. W. Waller, thans Ter Hofstedeweg 6, Overveen. 
826. J. G. Allebé jr., thans p/a Reiss & Co., Den Passar, Bali 

(Ned.-Indië). 
904. J. Dorrestein, thans ond. Padang Karet, p.k. Pager Alem 

(Sum.). 
469. Ch. Wolff van Wulf ing, thans p/a R. Kolmus, ond. Ka-

rang Toeng, Hte. Kalioso, Solo (Java). 
821. H. B. Woltering, thans Poste Restante, Amsterdam. 
563. M. de Vries, thans Tuyl van Serooskerkeplein 18 II, Am

sterdam, Z. 
121. dr. O. Deggeller, thans Koningsplein Noord 8, Batavia, C. 

(Java). 
75. J. T. Buitenhuis, thans ? 

371. J. H. Kersten, thans Heilwigstrasse 132, Hamburg 20. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. Vergadering van 19 Februari: een belangrijke 
agenda en een zeer goede opkomst. De heer Van Essen 
schonk allen leden een zeer fraai philatelisteninsigne. De ver
kiezingen van voorzitter en vice-voorzitter hadden tot resul
taat de wederbenoeming van de aftredenden. 

De heer Van Essen demonstreerde op onderhoudende wijze 
zijn uitgebreide verzameling zegels van Sicilië; daarna hield 
de voorzitter een zeer wetenschappelijke en interessante lezing 
over zijn verzameling Duitsch-Oost-Afrika; beide inleiders 
hadden een dankbaar gehoor. 

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

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

Er zijn 31 leden aanwezig, als de vooizitter, de heer Cra-
merus, de vergadering opent. De notulen worden met een op
merking van den heer dr. Gommers goedgekeurd en vast
gesteld. De heer Gommers wenscht nog mede te deelen, dat 
het maximum aantal leden van de Club Ginneken is vast
gesteld op 20. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 5 candidaat-leden als 
lid worden aangenomen. Ingekomen is een schrijven van de 
erven J. L. van Dieten jr., dankende voor de door den voor
zitter gesproken woorden in de Januari-vergadering en ver
zoekende het lidmaatschap op naam van de firma over te 
schrijven, waartoe besloten wordt. 

Ingekomen is voorts een circulaire van den hoofdredacteur 
van het Maandblad met mededeelingen betreffende een jubi
leumnummer, uit te geven ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van dit orgaan op 1 Januari 1932. 

Van den Bond is ontvangen een convocatie voor de vóór
vergadering op 8 Maart a.s. te Utrecht. 

De heer Van Horssen neemt schriftelijk afscheid van de 
leden, waar hij, wegens overplaatsing, niet meer in de ge
legenheid was dit mondeling te doen. In de vacature, door 
zjjn vertrek ontstaan, stelt het bestuur voor als 2en secretaris 
respectievelijk de beeren Quirijnen en Sprengers, terwijl de 
vergadering ermede accoord gaat, dat de heer Molenaar op
treedt als sectiehoofd BE. 

De voorzitter verzoekt namens de sectiehoofden den leden 
de rondzendingen vlugger door te zenden, opdat inzenders 
ook eerder hun afrekening kunnen ontvangen. 

De Club Ginneken heeft op zeer gezellige wijze haar eerste 
lustrum gevierd. Daar werden o.a. verschillende voordrachten 
gehouden, waaronder een van den heer Colen, welke op dien 
teestavond wegens haar philatelistischen inhoud bijzonder in 
€en smaak was gevallen. De heer Colen werd bereid gevonden 
deze voordracht ook op onze ledenvergadering ten gehoore 
te brengen. Eerst hield hvj daarbij een inleiding, om de niet-
clubleden wegwijs te maken in termen, welke voor deelnemers 
aan het kienspel bekende geluiden zijn. De heer Colen werd 
met een stevig applaus beloond voor zijn moeite. 

Daarna volgde de verloting, waarvoor tevens zegels be
schikbaar zijn gesteld door de beeren Costerus (Edam), Gom
mers, Gordon (Rotterdam), Martin, Molenaar en Mijnssen. 

Na rondvraag, waarbij niemand het woord verlangt, wordt 
de vergadering door den voorzitter gesloten. 

Breda, 23 Februari 1931. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Bekendmaking. 
Ter vervanging van den heer J. A. J. van Horssen is tot 

hoofd van sectie BE benoemd de heer J. Molenaar, Minister 
Nelissenstraat 50, Breda. (Postrekening 138302 ten name van 
de Postzegelvereeniging „Breda"). , 

Nieuwe leden. 
200. (E.). D. B. W. van Ardenne, Statenlaan 72, 's-Graven-

hage. (V). 
252. (E.S.Z.BE.NK.). C. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 

15 huis, Utrecht. (IV). 
150. (E.). D. P. M. Gratama, Sweelinckstraat 23,'s-Graven-

hage, giro 169535. (V). 
277..E.S.Z.NK.). J. L. Henkes, Liesboschlaan 2, Prinsenhage. 

(II) . 
256. (E.S.Z.BE.NK.). G. J. Oudemans, Huize „De Werve", 

Chasséstraat 22, Ginneken, giro 12409. ( I I) . 
Overschrijving lidmaatschap. 

101. Firma J. L. van Dieten jr., Delftschevaart 44, Rotter
dam. (V). 

Candidaat-leden. 
Max Pool, postzegelhandelaar, Stevinstraat 70, 's-Graven-

hage. (Oud-lid, eigen aangifte). 
D. vanRijswijk, directeur ziekenfonds. Elandstraat 35, 's-Gra-

venhage. (Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
140. J. Dorrestein, thans Padang Karet, P.K. Pagar Alam 

(Palembang). 
22. J. H. Roog, thans Draafsingel 46, Hoorn. (VII). 

117. J. A. Klauwers, thans Willemsparkweg 207, Amster 
dam, Z. (VII). 

73. H. L. J. Vermeulen, thans Baronielaan 302, Breda. (II) 
264. Joh. J. Stoks, thans Ie Van den Boschstraat 76 'en 135, 

's-Gravenhage. (V). 
295. J. Th. G. Hulskamp, thans Loonschebaan 6, Vught. (III) . 
328. P. W. Waller, thans Ter Hofstedeweg 6, Overveen. (VII). 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 21 Maart 1931, des namiddags van 

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

Ledenvergadering op Maandag 30 Maart 1931, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 
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Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 
1930. 

De rondzendingen gaan, dank de genomen maatregelen, 
thans vrij normaal, ofschoon in sommige secties nog altijd 
leden zijn, die de zendingen te lang onder zich houden. Hier
onder eenige cijfers omtrent een en ander: 

Ingezonden vsrerden in 1930 totaal 628 boekjes, tervsrijl door 
mij met inzenders werden afgerekend 627 boekjes, met een 
totaal verkoopbedrag van ƒ 6484,33. 

In de verschillende secties was het verloop betreffende de 
afgegeven en terugontvangen zendingen het volgende: 

Sectie N.K. 11 en 10; sectie B.E. 10 en 12; sectie I 11 en 12; 
sectie II 11 en 11; sectie III 11 en 11; sectie IV 15 en 15; 
sectie V 10 en 11; sectie VI/VII 12 en 10; sectie Zwolle 7 en 6. 

Hiermede kan ik eindigen, doch dan met een woord van 
dank aan de sectiehoofden voor hun geregelde afwerking der 
zendingen, meer in het bijzonder aan het sectiehoofd IV, den 
heer Hekking, die weliswaar een der kleinste secties, doch 
met verspreid wonende leden verzorgde en behalve de sectie 
N.K. nog kans zag in sectie IV 15 rondzendingen totaal af 
te werken. 

De administrateur, 
J. BROEDERS. 

VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 
over het vereenigingsjaar 1930. 

Ter voldoening aan de eerste zinsnede van artikel 12 van 
het huishoudelijk reglement, heb ik het genoegen u hierbij aan 
te bieden het verslag van den toestand der Postzegelvereeni
ging „Breda" gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en 
wel het 37e van de oprichting af. 

Moest ik in vorige verslagen op een achteruitgang van het 
ledental wijzen, zoo doet het mij genoegen u thans te kunnen 
mededeelen, dat ons ledencijfer op ultimo December één hooger 
was dan op 1 Januari; het bedroeg n.1. op 31 December 1930 
443 (vorig jaar 442). Al is de vooruitgang gering, ik ben — 
ook in aanmerking genomen de heerschende malaise, waardoor 
ongetwijfeld velen genoodzaakt waren te bedanken als lid — 
niet ontevreden. In 1930 werden 67 leden aangenomen, 53 be
dankten voor het lidmaatschap, 6 werden geroyeerd of af
gevoerd, terwijl 7 leden ons door .overlijden ontvielen. 

In mijn vorig jaarverslag wekte ik de leden op verzame
laars, te Breda woonachtig, aan te sporen lid onzer Ver
eeniging te worden, met het resultaat, dat wij 14 Bredanaars 
als lid konden boeken. Voor het oogenblik tevreden zijnde met 
dit resultaat, spreek ik echter de hoop uit, dat allen zich nog 
eens de moeite geven Bredanaars te bewegen zich bij onze 
Vereeniging aan te sluiten, en vertrouw ik, dat het aantal aan 
het einde van 1931 nog weer grooter zal zijn. 

In den loop van het afgeloopen jaar werd ons huishoudelijk 
reglement herzien, waarna het in nieuwen druk verscheen en 
aan alle leden werd toegezonden. BiJ die gelegenheid trad het 
geheele bestuur, waarin gedurende 1930 ondergeteekende als 
sectiehoofd NK aftrad en door den heer Hekking werd ver
vangen, in zijn geheel af, om weer in zijn oude samenstelling 
herkozen te worden. 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats 
met een gemiddeld bezoek van 36 leden (vorig jaar 37). Boven
dien hield het bestuur nog 10 vergaderingen. 

Het rondzendverkeer bezorgde ons een saldo van ƒ 665,44 
(vorig jaar ƒ542,79). Over den toestand der geldmiddelen zal 
de penningmeester u verslag uitljrengen. 

De verlotingscommissie bestond weer uit de beeren Van den 
Berg, Brantjes en Cramerus. 

Als vertegenvvoordigers voor den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t ' Sas en 
Smeulders. Als vertegenwoordiger onzer Vereeniging woonde 
de heer Smeulders de vóórvergadering van den Bond bij, ter
wijl drie beeren de algemeene vergadering in Rotterdam be

zochten. Door den heer Jacobs derd daarvan uitvoerig verslag 
uitgebracht. Op de vóórvergadering diende de heer Smeulders 
namens onze Vereeniging een voorstel in, het hoofdbestuur 
der posterijen te verzoeken de machinestempels met reclame
tekst in gewijzigde samenstelling te doen gebruiken. De Bond 
had op zijn verzoekschrift succes; echter schijnt men helaas 
van andere zijde dit succes niet zoo groot te vinden. 

In den Raad van Beheer van het Maandblad hadden weder
om zitting de beeren Cramerus en Smeulders, met als plaats
vervangend lid den heer dr. Gommers. 

De bibliotheek breidde zich door schenkingen uit; voor
namelijk aan de beeren mr. Van Peursem en Smeulders dient 
hier nog eens een woord van dank gebracht te worden. 

Ook dien ik te memoreeren het bezoek van den heer Mut-
saers met zijn verzameling ongebruikte blokstukken België, 
en diens vorstelijke gift voor de verloting op de April-ver-
gadering. 

Ik spreek ten slotte de hoop uit, dat 1931 voor onze Vereeni
ging, zoowel als voor haar leden, een voorspoedig jaar zal zijn. 

Breda, 26 Januari 1931. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
28 Februari 1931, des avonds te 8 uur, in hotel „Kras-
napolsky", te Amsterdam. 

Tegen half 9 opent de heer Vredenduin de door 46 leden 
bezochte vergadering. Tot onze spijt, zegt hij, kan de heer 
Van der Hurk niet aanwezig zijn, daar hij voor herstel van 
gezondheid naar het Zuiden is. In verband met zijn werklust 
voor onze Vereeniging, waarvan de lezingen in den laatsten 
tijd het gevolg zijn, wordt besloten hem namens de aanwezigen 
een telegram te zenden ter betuiging onzer sympathie. Het 
schrijven van onzen hoofdredacteur wordt voorgelezen, waar
in om medewerkers wordt gevraagd voor het Januari-jubileum-
nummer. Algemeen gaan stemmen op, dat België geen „stam
verwant" land is en dat er geen bijdragen, op dit land be
trekking hebbend, in dit nummer thuis behooren. Besloten 
wordt een andere wijze van verloting in te voeren, omdat met 
de gevolgde methode met het rad van avontuur enkele leden 
het sluitingsuur nog niet kunnen afwachten en toch nog 
5 minuten ervoor weggaan. Het bestuur hoopt dit onbeleefde 
optreden den kop te kunnen indrukken. 

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd. Als 
ingekomen stukken zijn er brieven van de beeren Hauer en 
Gerlach, beide buitenlanders geen lid onzer Vereeniging 
zijnde, die gaarne met leden in correspondentie willen treden. 
De beide candidaat-leden, de beeren Hessink en Pool, worden 
hierna als lid aangenomen. Bij het concours is het wederom 
alleen de heer Postjes (namens ons lid Melchers), die het 
gevraagde zegel inzendt. Daar het een fraai exemplaar is, 
wordt besloten hem toch den prijs toe te kennen. Na eenige 
discussie wordt besloten den volgenden keer een concours te 
houden over Nederlandsche zegels met beeltenis Willem III. 
Men is geheel vrij hoe men deze wil inzenden, b.v. ongebruikt, 
gebruikt, in blokken, paren of strips, op tandingen, met ver
schillende afstempelingen, enz. 

Hierna houdt de heer Vredenduin zijn voordracht over „Ge-
legenheidszegels", waartoe hij o.a. voorleest zijn in het 
Maandblad gepublicerde voordracht op den Philatelistendag 
in 1925. Het doel van deze lezing is hoofdzakelijk een spoor-
slag te zijn, om anderen op te wekken op den a.s. Philatelisten
dag een of andere voordracht te houden; bet is eenvoudig 
genoeg, als men er zich maar toe zet. De voordracht wordt 
met applaus-beloond. 

Na de pauze leest de voorzitter een schrijven voor van den 
hoer Brave, om door diens bemiddeling stukken mede te geven 
met de postvlucht Indië-Australië. Hierna een veiling van 
7 kavels. De heer De Vries geeft daarna een opmerking om
trent de rondzending. Laten de inzenders de zegels zoodanig 
opplakken, dat elk zegel behoorlijk omgeslagen kan worden 
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ter beoordeeling der achterzijde. Doet men dit niet, dan stelt 
men zich bloot aan beschadiging, i.e. het vouwen, der zegels. 

De algemeene verloting wijst als de winnaars aan: 115, 305, 
219, 6, 14, 72, 22, 250, 141, 131, 294, 153, 188, 239, 82, 
55, 103, 318, 56, 226, 164, 47, 212, 60 en 158. Bij de rondvraag 
wordt op voorstel van den heer Traanberg besloten er in de 
vóórvergadering van den Bond nogmaals met klem op aan te 
dringen op beperking der onnoodige gelegenheidszegels. Op 
enkele lage waarden is niets tegen, wèl op de hooge waarden. 
Bij een vraag van den heer Schroder over de bibliotheek, 
blijkt deze hiervoor veel te gevoelen, zoodat hij bij acclamatie 
benoemd wordt tot bibliothecaris. Hij neemt deze functie aan, 
doch wenscht geen deel uit te maken van het bestuur vanwege 
gebrek aan tijd hiervoor. Tegen half elf sluit de voorzitter de 
vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE 

Aangenomen als lid. 
J. H. Hessink, Insulindeweg 67 II, Amsterdam, O. (Voor

gedragen door n . Schutte), 
Max Pool, Stevinstraat 70, Den Haag, (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
B. E. Kulker, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
J. Hanekamp, Hectorstraat 27 II, Amsterdam, Z. 
J. H. Roog, Draafsingel 46, Hoorn. 
H. T. Liem, Zürich. (Adres onbekend). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 Maart 1931, des avonds 

te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 Maart 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, Uitrecht. 

mej. J. C. 
In 
E. 

memoriam 1 
C. VAN BLARKOM. 1 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
24 Februari 1931, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 23 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze ver
gadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend, 
die mededeelde, dat door den heer De Bas zegels geschonken 
waren voor een volgende verloting. Bovendien had de heer 
Moesman een groot aantal platen van de typen der Neder-
landsche portzegels (uitgifte 1881) ter beschikking van be
langhebbenden gesteld. 

Hierna werden de notulen der vorige vergadering, na voor
lezing, onveranderd goedgekeurd, terwijl de ingekomen stuk
ken voor kennisgeving werden aangenomen. Intusschen circu
leerden: van den heer Correljé een catalogus van Nederland 
en Koloniën, welk exemplaar voor de bibliotheek geschonken 
werd en van den heer Van der Woude blokken van de nieuwe 
Belgische zegels van 2 c , 2 op 3 c. en 10 op 60 c , een vlieg-
brief België-Congo en een vliegbrief met het nieuwe Indische 
zegel 1234 op 20 cent. De schenkingen van de beeren De Bas, 
Moesman en Correljé werden in dank aanvaard, terwijl de 
heer Van der Woude bedankt werd voor het ter bezichtiging 
stellen zijner nieuwigheden. 

Vervolgens werd een schrijven van den hoofdredacteur van 
het Maandblad, waarin o.m. bijdragen voor het jubileum
nummer werden verzocht, onder de aandacht van de leden 
gebracht. 

Hierna werden de beeren S. J. Ween en P. N. Loesberg, die 
nog steeds in gebreke gebleven zijn, hun contributie over te 

maken, met algemeene stemmen als lid der Vereeniging ge
royeerd. 

B\j de rondvraag bracht de voorzitter nogmaals het jubi
leumfonds onder de aandacht van de leden. Na de extra-
verloting, welke een saldo van ƒ 12,— voor de jubileumkas 
opbracht en de gewone verloting, werden de aanwezigen in 
de gelegenheid gesteld de drie geëxposeerde collecties voor 
den landen wedstrijd Suriname te bezichtigen. De beoordeeling 
van deze keurige collecties bleek niet gemakkelijk. De col
lectie van den her Vuijstingh verwierf den eersten, terwijl de 
collectie van den heer Kaub met den tweeden prijs bekroond 
werd. 

Na zichtzending werd deze vergadering om 9.30 uur opge
heven. 

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

Candidaat-leden. 
Max Pool, Stevinstraat 70, Den Haag. 
G. Hooghwinkel Gz., Jac, Bellamylaan 4, Bussum. 

Overleden. 
mej. J. C. E. C. van Blarkom, Hobbemastraat 34, Utrecht. 

Geroyeerd als lid. 
P. N. Loesberg, Lavendelplein 15, Hilversum. 
S. J. Ween, Ter Hofstedeweg 12, Overveen. 

Adresveranderingen. 
H. Hol jr. wordt Van Weede van Dijkveldstraat 2, Den Haag. 
H. J. P. Sluijp wordt Antonius Matthaeuslaan 44bis, Utrecht 
mr. A. Crommelin wordt Spoorweglaan 10, Baarn. 
J. Hanekamp wordt Hectorstraat 27 II, Amsterdam, Z. 
E. A. Hulst wordt Tjikeumenweg Pav. 8, Buitenzorg (Java). 
Chr. W. Lancel wordt Biesdelschelaan 25, Velp (G.). 
M. de Wit wordt Prins Hendriklaan 17, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 24 Maart 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 31 Maart 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 26 Maart 1931. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-GravenHage. 
Se«r.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 Februari 19931 in het café „Het Gouden Hoofd", 
Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 2 dames en 30 beeren, waarvan een introducé. 
Na opening van de vergadering door den voorzitter, leest de 
secretaris de notulen van de laatste twee vergaderingen voor, 
welke onveranderd worden goedgekeurd en gearresteerd. Ter 
kennismaking circuleert de prijscourant van Nederland en 
Koloniale zegels, uitgegeven door de firma Correljé. onder de 
leden. Verder worden enkele ingekomen brieven behandeld. 

Het candidaat-lid wordt bij ballotage als lid aangenomen 
en, daar aanwezig, door den voorzitter welkom geheeten. 

Bij de rondvraag zegt de heer A. Starink een algemeen 
nhilatelistisch belang te willen bespreken,'meermalen reeds in 
Vereenisringen en Maandblad ter sprake gebracht. Steeds n.1. 
stellen handelaren zich op het standpunt alleen absoluut on 
geschonden zegels als verhandelbaar te beschouwen; steeds 
ziet men in onze ruilboekjes van den handelaar-keurmeester 
aanmerkingen van kleineerenden aard, wanneer aan een zegel 
een hoekje of tandje mankeert. Een pas ontvangen veiling
catalogus (van een der meest bekende veilinghouders) van een 
z.g. keurcollectie, welke zelfs eenige dagen ter bezichtiging 
is ffeweest in .,the clubrooms of The London Stamp Club ai 
Philatelv House", prijkt met prachtige foto's van „absoluut 
geschonden zegels". Zonder moeite haalt men ze zonder loupe 
eruit, maar in den catalogus zelf staan ze dik omliind aan
gegeven als pracht-exemplaren, sommige ervan volgens de 
beschrijving aredekt met een certificaat van de British Phila
telic Association en bovendien een apart kenteeken, dat (blij 
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kens de toelichting dier teekens op het schutblad) moet be
duiden: prachtstuk, superbe, very fine ! Wij allen zijn het er
over eens, dat dè vraag is voor ons Philatelisten: is het zegel 
authentiek, maar juist daarom wordt het inderdaad meer dan 
tijd, dat paal en perk wordt gesteld aan de vrijmoedige hou
ding der handelaren in zake zoogenaamde geschonden zegels 
bij inkoop, als zij bij verkoop (zooals bij deze veiling) er een 
tegenovergestelde houding blijken op na te houden. En voor 
ons Philatelisten — onze hoofdredacteur heeft er al eens op 
gewezen — is het weder een bewijs te meer zich niet al te 
zeer te storen aan die handelaren-meening en daardoor een 
vaak gering beschadigd zegel als iets minderwaardigs te be
schouwen! 

Voor de veiling was er ditmaal de noodige stemming en 
veranderden alle ka\'els van eigenaar. Na de verloting sloot 
de voorzitter de vergadering. 

Nieuw lid. 
A. Weltevreede, Wassenaarscheweg 98, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
S. Spieier, Bosschestraat, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
A. Kruissink wordt Schenkkade 328, Den Haag. 
H. L. Huijser wordt Choorstraat 12, Delft. 
C. Th. Bollaan wordt Oosteinde 9, Amsterdam. C. 
A. W. E. Gelderman wordt Laan Copes 75, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
M. Pool, Stevinstraat 70, Scheveningen. 
(Personen, die zich voor het lidmaatschap opgeven vóór 15 
April, doen mee aan de groote verloting zonder nieten, welke 
in de maand April gehouden wordt). 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdaer 26 Maart 1931, des avonds te 

8 uur, in het café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Causerie over een 
philatelistisch onderwerp door den heer Van Peursem. Even-
tueele veiling. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG der ledenvergadering op Woensdag 25 Februari 
1931, in café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een woord van welkom, speciaal aan de 3 aanwezige candidaat-
leden. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer 
Scharrenburg. Ter rondgang zijn aanwezig de tijdschriften der 
bibliotheek. Binnengekomen is het jaarverslag van de afdee-
ling Tiel. „Het aantal leden bedroeg op 1 Januari j.1. 20. De 
„vergaderingen werden gemiddeld door 12 leden bezocht. Ook 
„in het afgeloopen jaar werd voortgegaan met op iedere ver-
„gadering de collecties van een bepaald land mede te brengen. 
„Als men op die wijze zijn aandacht concentreert op één land, 
„zijn doubletten ter ruil en ter aanvulling van een ander mee-
,,brengt, heeft dit succes en voldoening. Aankoop uit de rond-
,.zendingen nam dit jaar toe. De financieele resultaten waren 
,,ook dit jaar weer bevredigend. Alle bestuursleden werden 
..ieder voor hun functie herkozen." 

De notulen der vorige vergadering worden sroedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 53 stemmen vóór, 4 blanco en 1 van 
onwaarde. 

De feestcommissie toont de nieuw verkregen geschenken en 
haar voorzitter doet een opwekkend woord en eenige mede-
deelingen. 

Bij de maandelijksche verloting krijgt de heer H. van Beek 
den eersten priis. Tot leden der commissie tot het nazien der 
rekening en verantwoording over 1930 worden benoemd de 
beeren Dekker en Eckhardt. 

Vervolgens veiling, waarna rondvraag en sluiting. 
De secretaris, 

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

251. dr. H. G. Martin, Ie Ceintuurbaan „De Doorkijk", De
venter. 

361. A. F. Wiederhold, Lubeckstraat 76, Den Haag. 
378. J. W. van Raaijen, Prins Hendrikstraat 6a, Den Haag. 
396. W. J. de Wijs, Kraijenhoff straat 29, Den Haag. 
490. J. Jongenelen, Groenewegje 96, Den Haag. 
493. L, C. Sjouken, Tamarindestraat 19, Den Haag. 
538. A. M. Saris, Joh. Camphuijsstraat 173, Den Haag. 
558. P. Zondervan, Leeuwarderweg 20, Sneek. 
355. L. Hofman, Schenkweg 4, Den Haag. 
594. H. J. Hoogenstraaten, Joh. de Wittstraat 24, Leiden. 
595. W. van Deventer, Fagelstraat 55, Leiden. 
405. Max Pool, Stevinstraat 70, Scheveningen. 

Candidaat-leden. 
Jos. Haussen, p.a. firma Bahlman, Waterstraat, Tiel. (Van 

de af deeling Tiel). 
A. C. Sneep, Valkenboschkade 346, Den Haag. (Voorgesteld 

door Van Rest). 
J. L. Dijkstra, Javastraat 20, Leeuwarden. (Voorgesteld door 

A. Jaasma, Leeuwarden). 
E. Gremaux, analist. Academiesingel 35a, Breda. (Voorge

steld door Lastdrager). 
J. J. L. van Schayck, Caribbean Petr. Co., Maracaibo, Vene

zuela. (Voorgesteld door C. J. Reijerse). 
H. Swartsenburg, Stadhouderslaan 6, Bandoeng (Java). (Voor

gesteld door Hollinga). 
Adresveranderingen. 

340. A. P. van der Loos, Van Musschenbroekstraat 126, Den 
Haag. 

283. J. Zonneveldt, „Pannenhuis", Tiel. 
113. C. van der Hoeven, Groote Brugsche Grindweg, Tiel. 
449. J. D. Bos, Konijnenwal 26, Tiel. 
467. W. Sleegers, Develweg, Zwijndrecht. 

Feestcommissie. 
Voor de leden, die tot nu toe nog geen kaarten hebben aan

gevraagd voor den feestavond op 28 Maart a.s., bestaat nog 
gelegenheid dit te doen tot 21 Maart bij den secretaris der 
feestcommissie. Ieder lid moet voorzien zijn van een entree
bewijs. De kaarten worden 23 Maart toegezonden. 

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

De Carpentierstraat 159, Den Haag. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, jaarvergadering te 8K uur, 
op Woensdag 25 Maart 1931, in café Sprenger („Hollandais"), 
Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag van den 
secretaris. 5. Verslag der commissie tot nazien der rekening 
en verantwoording. 6. Verslag van den penningmeester. 7. Be
grooting. 8. Verslag van den bibliothecaris. 9. Ledenverkie
zing. 10. Bestuursverkieing. (Treden af de voorzitter C. J. 
Reijerse en de heer P. K. Friederich. De laatste stelt zich 
n i e t herkiesbaar. Het bestuur stelt voor deze plaats can-
didaat den heer D. Sierig). 11. Verloting (groote jaarlijksche). 
32. Veiling. 13. 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. Sonneveldt), 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: 7>< uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 24 Februari 1931, 
des avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 15 leden, o. w. 2 dames, terwijl tevens als gast 
aanzit het oud-lid, de heer Marsé. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter wordt de vergadering geleid door den heer 
Heidenreich, De notulen van de vorige vergadering worden 
na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Hierna wordt mede-
deeling gedaan van eenige ingekomen stukken, w.o. een 
schrijven van het bestuur van den Bond, waarin wordt mode-
gedeeld, dat met de afgevaardigden der aangesloten vereeni-
gingen en genoemd bestuur op 8 Maart 1931 een vergadering 
is uitgeschreven. Het volgend ingekomen stuk betreft een 
schrijven van den hoofdredacteur van het Maandblad, waarin 
verzocht wordt, in verband met het tienjarig bestaan van 
genoemd blad op 1 Januari 1932, een artikel op postzegel
gebied te willen afstaan voor het speciale nummer van dac 
blad, hetwelk bij die gelegenheid zal worden uitgegeven. Ge
noemd schrijven is aan de vergadering bekend gemaakt, op
dat de leden, die hiervoor lust gevoelen, hun bijdrage aan ge
noemden hoofdredacteur kunnen inzenden. Voorts was nog 
ingekomen een catalogus van Nederland en Koloniën van den 
postzegelhandel Correljé te Utrecht. 

Hierna wordt het woord gegeven aan den heer Swart, ten 
einde eenige mededeelingen te doen inzake de te houden 
postzegeltentoonstelling. Genoemde heer deelt mede, dat, naar 
aanleiding van de verzonden circulaires, eenige leden zich 
thans nog bereid hebben verklaard, met een inzending aan 
de tentoonstelling deel te nemen. In verband hiermede wordt 
door de vergadering besloten, dat de voorgenomen te houden 
tentoonstelling van zegels van de leden van „De Globe" door 
kan gaan. 

De wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 32, 33 en 34 van 
Noorwegen wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. 
Daarna verloting en sluiting. Pe secretaris, 

C. RAADSVELD. 
Adresveranderingen. 

40. J. Hanekamp, thans Hectorstraat 27 II, Amsterdam, Z. 
114. A. J. F. M. de Wit, thans Van Nagellstraat 28, Zwolle. 

Mededeeling. 
De aandacht der leden wordt erop gevestigd, dat nieuw toe

getreden leden voor het halve vereenigingsjaar na 28 Februari 
(tot 31 Augustus) slechts de halve contributie betalen. Men 
kan zijn vereeniging (en indirect zichzelf), alsmede zijn phila
telistische kennissen, die nog geen lid van „De Globe" zijn, 
een dienst bewijzen, door hen op deze gunstige bepaling te 
wijzen en hun machtiging te vragen, hen als carididaat-lid te 
mogen voordragen. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 31 Maart 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. 

Philatellstenloket. 
Geopend op den 2en Zaterdag van elke maand van 3-4 uur 

namiddag, dus op 11 April 1931. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Februari 1931, 
des avonds te 7}4 uur, In Restaurant „Suisse", te Rot
terdam. 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 

die na een ongesteldheid weder ter vergadering aanwezig is, 
opent de bijeenkomst, waarna de notulen der vorige vergade
ring worden gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen zijn van de firma Mebus te Amsterdam eenige 
uitgebreide catalogi van Nederland en Koloniën, welke alle 
worden verkocht. 

Hierna wordt overgegaan tot het bezichtigen der verzame
lingen Siam en Uruguay van ondergeteekende, welke met 
groote belangstelling worden bekeken. Aangezien de voorzit
ter inmiddels de vergadering had verlaten, wordt onderge
teekende, bij monde van den vice-voorzitter, den heer Van den 
Hoven van Genderen, dank gezegd voor het genotene. Ver-
voorvolgens verloting. 

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

^ De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 27 Februari 
1931, In den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Na de opening door den voorzitter om plm. half negen, wer 
den de door den secretaris voorgelezen notulen goedgekeurd, 
waarna laatstgenoemde de ingekomen stukken bekendmaakte, 
welke alle voor kennisgeving werden aangenomen. Bü monde 
van den voorzitter werd bekendgemaakt, dat de heer Kruijt 
bedankte als lid der feestcommissie; in diens plaats benoem
den de aanwezigen bij acclamatie den heer P. Reitsma, die zich 
hiervoor beschikbaar stelde. Na stemming en herstemming 
werden benoemd tot leden der kascommissie de beeren J. C. 
Wildschut en P. Reitsma, die hun benoeming aanvaardden. 

Vervolgens hielden de beeren Tj. G. de Vries en D. de Vries 
een causerie respectievelijk over de postzeg.els, opdrukken en 
stempels van meerdere Duitsche Koloniën en over de zegels 
van Salvador. Beide voordrachten waren wederom zeer in
teressant. Van de rondvraag maakten gebruik mejuffrouw 
Reerink van Cheribon en de beeren J. Germeraad en Traan-
berg. Met de maandelijksche verloting ontving ongeveer de 
helft der aanwezigen een pr^'s, waarna de voorzitter de ver
gadering sloot. 

Mededeelingen. 
De f e e s t b ij e e n k o m s t zal plaats hebben op Dinsdag 

14 April 1931, om S14 uur, in het gebouw van den Haar
lemschen Kegelbond. 

Leden, houdt dezen avond vrij en komt allen! 
De heer P. Engelenberg, Van 't Hoffstraat 97, te Haarlem, 

hoopt nog vele prijzen te mogen ontvangen voor de algemeene 
verloting zonder nieten. 

Voorgesteld als lid. 
T. M. Veen, Bronckhorststraat 26 I, Amsterdam, Z. (door G-
Kamphuijs). 

Aangenomen als lid. 
258. mevr. A. Buhse, Platanenlaan 43, Bloemendaal. 
259. P. M. van Gent, Talmastraat 2, Leerdam. 
260. P. Dekker, Garenkokerskade 12, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
210. mej. M- S. C. E. Nix, Haarlem. 
176. J. H. Goode jr., Haarlem. 
217. J. Swaanswijk, Haarlem. 

71. dr. H. C. Valkema Blouw, Arnhem. 

Afgevoerd. 
53. M. Dekker, Haarlem. 

Ledenvergadering. 
Jaarlijksche algemeene leden-vergaderlng op Vrijdag 27 

Maart 1931, des avonds te S'A uur, In het gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond. 
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Philatelistenloket te Haarlem. 
Openstelling eiken derden Zaterdag der maand van 3-5 uur. 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

Verzoek van den penningmeester. 
De penningmeester verzoekt den leden hun contributie voor 

1931/32 ad ƒ 3,25 te voldoen door overschrijving of storting 
op zijn girorekening 128227 ten name van B. Amelung, Ber-
kenrodestraat 30, Haarlem (geen postwissels s.v.p.). Boven
dien kan de contributie in de Maart-vergadering voldaan 
worden. Over bedragen, welke op 31 Maart niet binnen zijn, 
wordt per postkwitantie, vermeerderd met incassokosten, be
schikt. Overschrijving voor dien datum vereenvoudigt echter 
de administratie en wordt mitsdien zeer op prijs gesteld. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 23 Fe
bruari 1931, in „Suisse", te Groningen. 

Deze vergadering is bezocht door 21 leden en wordt om 
8K uur door den voorzitter geopend met een woord van wel 
kom, in het bijzonder aan den heer J. S. Kloppenburg, die 
voor het eerst op de vergadering aanwezig is na opnieuw als 
lid te ziJn toegetreden. Verschillende leden zijn met kennis
geving afwezig, eenigen vanwege ongesteldheid. De voorzitter 
deelt mede, dat het lid, de heer Th. Verlaan, te Winschoten, 
die bij het spoorwegongeluk alhier, zijnde op weg naar de 
vergadering, ernstige verwondingen opliep, vooruitgaande is 
en spoedig het ziekenhuis kan verlaten. De notulen der vorige 
vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Ingekomen is 
een schrijven van den hoofdredacteur van het Maandblad, 
omtrent het uit te geven jubileumnummer, van welks inhoud 
met belangstelling wordt kennis genomen. Ook is een con
vocatie ontvangen der vóórvergadering van den Bond te 
Utrecht op 8 Maart a.s.; er wordt besloten naar deze ver
gadering, evenals vorige jaren, geen afgevaardigde te zenden. 
Als keurmeester der Vereeniging wordt benoemd de heer J. K. 
Rietdijk, te Den Haag; de leden gelieven de zegels ter keuring 
direct aan genoemden heer te zenden. De keuring zal gratis 
geschieden, voor welke bereidwilligheid van de zijde van den 
heer Rietdijk zeker een woord van dank op zijn plaats is. 

De voorzitter verwelkomt den heer T. Bakker als nieuw
benoemd bestuurslid en deelt mede, dat de heer Bakker is be
noemd tot vice-voorzitter. Het nieuwbenoemd sectiehoofd, de 
heer ir. W. A. B. Meiborg, is met kennisgeving afwezig. Van 
den heer A. S. Doorman te Voorburg zyn de jaargangen van 
hot Ned. Tijdschrift ontvangen, zoodat alle jaargangen thans 
in de bibliotheek compleet zijn; in deze kosten zal door het 
houden van een tombola worden voorzien. Als vertegenwoor
digers voor het dienstjaar 1931 worden benoemd de beeren 
K. F. Kielman, A. van Delft en C. de Jonge Hzn., die de be
noeming aannemen. De heer J. Beukema deelt mede, dat 
nieuwe zegels van Suriname verkrijgbaar zijn. Daarna heeft 
een verloting plaats van zegels, ter beschikking gesteld door 
den heer R. A. Meiborg en den secretaris. De heer J. Beukema 
toont zijn verzameling België en geeft een uitgebreide toe
lichting; ze heeft aller belangstelling en kan als een eerste 
klasse verzameling worden beschouwd. De voorzitter dankt 
den heer Beukema voor de bereidwilligheid, waarbij de ver
gadering zich gaarne aansluit. In de a.s. vergadering zal de 
heer ir. W. A. B. Meiborg zijn verzameling Nederland on
gebruikt doen bezichtigen. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zoodat de 
voorzitter de vergadering sluit om 10K uur, terwijl door het 
reeds late uur geen veiling wordt gehouden. 

Candidaat-lid. 
A. C. J.- Brands, Friesche straatweg 14, Groningen. (Voorge

steld door A. S. Tischauser). 
Adresverandering. 

134. J. Elzerman, thans Billitonstraat 100, Groningen. 

Keurmeester. 
Als keurmeester der Vereeniging is benoemd de heer J. K. 

Rietdijk, Lange Poten 15a, Den Haag. 
Philatelistenloket. 

Het loket is geopend op Zaterdag 21 Maart 1931, des na
middags van 2-4 uur. 

Vergadering. 
De e.k. vergadering zal worden gehouden op Maandag 23 

Maart 1931, des avonds te 8M uur, in „Suisse" te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 23 Fe
bruari 1931, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 25 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter de ver
gadering. De secretaris leest de notulen van de vorige ver
gadering voor, welke worden gearresteerd. Het besluit, geno
men in de vergadering van 22 December a.p., tot het houden 
van een postzegeltentoonstelling op 29, 30 en 81 Augustus a.s. 
in verband met het 10-jarig bestaan der Vereeniging,wordt 
thans afgestemd, aangezien blijkt, dat voor onze Vereeniging 
een nadeelig saldo zou kunnen ontstaan. 

De bestuursvergadering van den Bond, welke 8 Maart a.s. 
te Utrecht zal worden gehouden, kan door de afgevaardigden 
niet worden bijgewoond. 

Naar aanleiding van de ontvangen circulaire van den hoofd
redacteur van het Maandblad, over het 10-jarig bestaan van 
dit tijdschrift in Januari 1932, zal door dr. E. Verzijl te Maas
tricht een artikel worden ingezonden over de uitgiften van 
Luxemburg voor het bij die gelegenheid te verschijnen speciale 
nummer. 

Hierna volgt een verloting en vervolgens kienen, waarna 
sluiting. 

Op den beursavond van 2 Maart j.1. had dr. Verzijl te Maas
tricht zijn verzameling Denemarken tentoongesteld. Daar de 
voorzitter met kennisgeving afwezig was, huldigde de heer 
Otten,als vice-voorzitter, den heer Verzijl met de mooie ver
zameling en moedigde de aanwezigen aan het voorbeeld te 
volgen, om ook tentoon te stellen. 

Overleden. 
58. C. M. A. Arnold, notaris, Eijsden. 

Geschrapt. 
12. L. Hameleers, Rothem, Meerssen. 

Adreswijziging. 
89. K. Janssen de Limpens, thans Mariënburgplein 75, Nij

megen. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 16 Maart 1931, vergadering; 
Maandag 13 April 1931, beurs; 
Maandag 20 April 1931, vergadering; 

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

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 
Februari 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter, dr. M. van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering en 
betuigt zijn tevredenheid over de groote opkomst. De secre
taris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke on
veranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Van der Sei te Am
sterdam, waarin hiJ verzoekt weder als lid te mogen worden 
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aangenomen. Besloten wordt genoemden heer dezen avond te 
balloteeren. Ontvangen is een catalogus Nederland en Ko
loniën van de firma Correljé te Utrecht, alsmede een schrijven 
waarin hij verzoekt dezen catalogus op te nemen in de biblio
theek en op de vergadering te laten circuleeren. 

Behandeld wordt een schrijven van den hoofdredacteur, 
waarin hij ons mededeelt, dat op 1 Januari 1932 het Maandblad 
10 jaren zal bestaan. De bedoeling is het eerste nummer in 
3932 een speciaal jubileumnummer te doen zijn in den ruim
sten zin en hij verzoekt onze medewerking. Besloten wordt 
te trachten onze medewerking te verleenen. 

Een convocatie is toegezonden door den Bond voor de vóór
vergadering op Zondag 8 Maart te Utrecht. Na eenige dis
cussie wordt besloten dat de heer Polling deze vergadering 
zal bijwonen. 

Overgegaan wordt tot ballotage van 6 candidaat-leden, die 
allen met algemeene stemmen als lid worden aangenomen; 
(ie aanwezige nieuwe leden, de heeren Aderliefste, De Snaijer 
en Pottinga, worden hierna door den voorzitter als zoodanig 
welkom geheeten. 

De jaarverslagen van secretaris, penningmeester en admini
strateur worden alle onder dankzegging goedgekeurd. Er 
bliikt uit, dat onze Vereeniging, hoewel in ledental iets 
achteruitgeloopen, kerngezond is. De heeren De Klerk en Dijk
stra verklaren zich bereid tot het nazien der bescheiden van 
den penningmeester en den administrateur. 

Aan de beurt van aftreden zijn de heeren J. K. Labout, M. 
Quant en A. Kooiman, die bij acclamatie worden herkozen. 

Besloten wordt op de gewone wijze van convoceeren door 
te gaan, n.1. per advertentie, niettegenstaande dit vrij duur is. 

Besproken werd de luchtpost Indië-Australië. Uit het 
Maandblad is gebleken, dat het ons zeer gemakkeliik wordt 
gemaakt, zoodat een ieder, die iets dergelijks wenscht te be
zitten, dit kan krijgen. 

Ter bezichtifiring worden gesteld een paar brieven, gebruikt 
en verzonden door een deelnemer aan de Bird-expeditie naar 
de Zuidpool. 

De maandverloting brengt vervolgens een 5-tal gelukkigen. 
De wedstrijd over zegel nr. 28 Nederland brengt den heer 
Slort het grootste aantal stemmen, alsmede den prijs. Voor 
de veiling van een aantal kavels bestaat niet veel animo. 

Te ruim 11 uur sluiting. Ue secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
D. J. Kortman. Kapperstraat 6, Helder. 
,1. Th. Hoogenbosch, Weststraat 65, Helder. 
P. de Snaijer, Laan 1. Helder. 
A. J. Pottinga, Van Galenstraat 53, Helder. 
A. A. Aderliefste. Ruigweg 4, Helder. 
Th. J. W. van Sei, Marinekazerne, Amsterdam, C. 

Adresveranderingen. 
dr. M. van der Sluiis wordt Prins Hendriklaan 18, Helder. 
W. van Heuvel wordt Oostslootstraat 83. Helder. 
,T. K. Lsbout wordt Hoofdgracht 30, Helder. 
P. Koiiet*'» wordt Van der Hamstraat 21. Helder. 
G. J. de Klerk wordt Krugerstraat 32, Helder. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 23 Fe
bruari 1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

Om 8 uur opent de voorzitter, de heer A. Bloemen, met een 
woord van welkom de vergadering. Hij maakt van deze ge
legenheid gebruik, om mede te deelen, dat hij de verkiezing 
tot voorzitter aanneemt en trachten zal de belangen van de 
Vereeniging goed te behartigen. De secretaris leest de notulen 
voor, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Bij de ver
kiezing van een bestuurslid krijgt niemand de meerderheid, 
waarna bij tweede stemming tusschen de heeren Begheijn en 

Hol laatstgenoemde gekozen wordt, die de bestuursfunctie 
aanvaardt. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Voor den wedstriid Nederland nr. 12 zijn drie inzendingen. 

De heer Closset krijgt met 31 punten den eersten prijs. Na de 
gratis-verloting wordt de vergadering gesloten. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 Maart 1931, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstriid over Nederland 5 gulden 

(Yvert nr. 48). 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 Haajg. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 Februari 1931, in café-restaurant „Bosch", te 's-Gra
venhage. 

De voorzitter opent de vergadering en na lezing van de no
tulen der vorige vergaderingen worden deze onveranderd 
goedgekeurd. Hierna volgt voorlezing der ingekomen stukken, 
waaronder een schrijven van den heer J. D. van Brink, ten 
einde de leden op te wekken tot het inzenden van biidragen 
voor het a.s. iubileum-nummer van het Maandblad, waartoe 
de voorzitter de aanwezige leden aanspoort, daar dit nummer 
volgens genoemd schrijven zeer belangrijk belooft te worden. 
Na kennisname der ineekomen catalogi, waaronder ook een 
van den heer H. C. Correlié, te Utrecht, eeeft de voorzitter 
het woord aan den heer Rinders, tot toelichting van de hem 
toebehoorende verzameling Belgische zegels. Deze verzame
ling, reeds in 1900 bekroond en verder aangevuld, wekte al
gemeene bewonderine om het groote aantal kleurnuances, 
papiersoorten en tandingen en de zorg, waarmede zii zijn bii-
eengebraeht. Bii het einde mocht de heer Rinders bii monde 
van den voorzitter den dank der versradering ontvangen, en 
verklaarde hii zich verder bereid op een volgende vergadering 
7iin verzameling Congo-zegels te toonen, waarna de verga
dering wordt gesloten. De secretaris, 

B. VERHEIJ. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Maan
dag 30 Maart 1931. 

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

Afgevoerd. 
F. X. Indrisie, Josef Israëlskade 21 huis, Amsterdam, Z. 
A. van Vliet, Kleine Combéweg 19, Paramaribo. 
C. A. Cerpentier, Hoeve Staelduin, Heenwee. 's-Gravenzande. 
D. .1. Klink, Valkenbnrgerweg 67. Heerlen (L.). 
L. H. Riinders. Batoetoelis 9. Weltevreden CJava). 
ihr. J. A. van Hoogenhouck Tulleken, York-Mills (P.O. Onta

rio). North of Torento, Canada. 
J. 1/ Th. Heldewier Vicnon, Curacao, 
wed. J. Juda-Stolting, Liisterbesstraat 71, 's-Gravenhage. 

Adresverandering. 
C. G. Wone-A. Foe wordt Bourne-Waterkant, Paramaribo. 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN. (5̂ 8) 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 Februari 1931, des avonds te 8 3̂  uur, in Hotel
restaurant „Willems", te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom, in het bijzonder het nieuw lid, den heer Zeeven, die 
voor de eerste maal aanwezig is. De secretaris leest de no
tulen van de vorige vergadering, welke worden goedgekeurd. 
Onder de ingekomen stukken is een rondschrijven van den 
hoofdredacteur van het Maandblad, behelzende een verzoek 
om zoo mogelijk een artikel over de uitgiften van Neder-
landsche zegels, enz., t.z.t. voor het uit te geven jubileum
nummer af te staan. Besloten wordt dit schrijven aan te 
houden en de leden gelegenheid te geven hun gedachten daar
omtrent te laten gaan. 

Van den Postzegelhandel Correljé te Utrecht is een keurige 
prijscourant Nederland en Koloniën ontvangen, met verzoek 
om circulatie onder de leden. Tegen een schrijven van den 
heer Max Pool te Den Haag met verzoek, om boekjes post
zegels voor de rondzendingen te mogen inzenden, zijn geen 
bezwaren. 

De voorzitter deelt alsnog mede, dat door het bestuur als 
nieuwe leden zijn aangenomen de beeren W. J. Wegeling en 
W. A. Wasch. 

De secretaris geeft vervolgens in het jaarverslag een ré
sumé van de voorvallen der Vereeniging, waaruit blijkt, dat 
het in opwaartsche beweging gaat. De penningmeesteres 
brengt het financieel verslag uit over 1930, waaruit blijkt dat 
nog een aardig batig saldo aanwezig is. Door omstandigheden 
was de kascommissie niet in de gelegenheid rapport over het 
beheer uit te brengen; evenwel hoopt zij in de Maart-verga
dering de penningmeesteres te kunnen déchargeeren. 

Een verloting van aardige prijzen heeft plaats, waarna een 
kleine veiling het slot van dezen avond is. 

De secretaris, 
H. STIENSMA 

Nieuwe leden. 
20. W. J. Wegeling, Noorderhoogebrug, Groningen. 
30. ds. W. A. Wasch, Kielwindeweer. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 Maart 1931, des avonds te 

834 uur, in hotel-restaurant Willems, te Groningen. 

Postzegelvereeniffing „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

Nieuwe leden. 
J. Hommes, te Nieuwdorp (Z.). 
H. Solleveld, Nieuwstraat, te Terneuzen. 

's-Hertos:enbossche Ver. van Postze<^elverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 13, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Donderdag 5 Februari 1931, te 8>̂  uur, in hotel Central, 
Markt, Den Bosch. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, de heer Frissen, 
deze druk bezochte bijeenkomst. Hij heet speciaal welkom 
mejuffrouw Raats, die voor het eerst de vergadering bij
woont. De secretaris leest daarna voor een schreven, gezonden 
aan den directeur van het postkantoor alhier, omtrent het ex-
poseeren der zegels, verkrijgbaar aan het verzamelaarsloket. 

Bij de ballotage worden 2 nieuwe leden in de Vereeniging 
opgenomen. De maandelijksche verloting bracht een zevental 
gelukkige winnaars. Besloten wordt tot het doen drukken van 
ruilboekjes vanwege de Vereeniging en tevens tot het houden 
van een specialen ruilavond. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de 
voorzitter de vergadering sluit. Het overige gedeelte van den 
avond wordt vervolgens met onderling ruilen doorgebracht. 

De secretaris, 
J. H. M. PRINSSEN. 

Nieuwe leden. 
27. H. W. M. Domensino, dir. Coöp. Zuivelfabriek, Liempde 

(N.-B.). 
28. J. M. van Gent, Peperstraat 29, 's-Hertogenbosch. 

Henri van Lanschot, Peperstraat 16, 's-Hertogenbosch. 
Vergaderingen. 

Vergaderingen en ruilavonden als regel op den len Donder
dag van elke maand, des avonds te 8J^ uur. 

Verzamelaarsloket. 
Geopend op den 2en Zaterdag van elke maand, aan het 

postkantoor te 's-Hertogenbosch, des namiddags van 2-4 uur. 

I ^ — — I ADVERTENTIËN. | — ^ M ^ | 
De algemeene prijsdaling heeft zich eveneens^ en zelfs 

'in hevige mate^ doen gevoelen in den postzegelhandel. 
Als gevolg van de slechte tijden, kochten wij een groote 
partij Nederland en Koloniën, waarop een bank geld 
had verstrekt. Deze zegels komen ons op 42 "/̂  van de 
catalogiiswaarde. Aangezien de voorraad te groot is, 
zullen wij er een gedeelte van realiseeren voor handels-
prijs. 

Wij stelden samen eenpartij kavels, welke een catalogus
waarde hebben van 10 en 20 gidden. 

Deze worden nu verkocht voor halven catalogus-prijs, 
dus voor 5 en 10 gtdden, franco aangeteekend. 

De gebruikte zegels zijn van prima kiodliteit, de on
gebruikte postfrisch; roltandingen komen er niet in voor. 

Voor het geval, dat u meent bekocht te zijn, nemen wij 
altijd den kavel terug tegen f 4,50 of f 9,—. Uw risico 
is dus zeer gering. 

Het is echter ons belang u reëel te bedienen. Dat 
de prijzen nog meer naar beneden gaan, meen ik te mogen 
betwijfelen; bij het veranderen van het getij verzet men 
de bakens. Voor Indië verdient het aanbeveling den 
postwissel per Luchtpost te zenden. 

Vermeld op JJto order: voor den prijsivaardigen 
handelskavel van 5 of 10 gulden. 

PIERRE VOS, 
Postbox 281, — — — - DUN HAAG. 
Postrekening 1S3631 ' - Telefoon 556481. (564) 

I ERNSTIGE VERZAMELAARS, f 
I die zonder merkbare uitgaven hun verzameling lang- = 
I zamerhand tot een object van beteekenis willen brengen, | 
I moeten onmiddellijk | 
1 EEN GEHEEL KOSTELOOS JAARABONNEMENT | 
I van onze „ROHRPOST" bestellen (1000 voordeelige | 
f aanbiedingen in elk nummer). | 
1 Aanvragen te richten — briefkaart is voldoende — aan 1 

Markenhaus RUDOLF ROHR, 
I FRIEDRICHSTRASSE 131d, BERLIN N. 24. I 
I (540) I 
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BERICHT. 
GORRELJÉ*s 

Catalogus Nederland en Koloniën, 
5e uitgave, 1931, 

is heden verschenen met zeer belangrijke prijsveranderingen. 
Toezending na ontvangst van ƒ 0,40 
In prima linnen band ƒ 0,75 

Prijscourant vreemde series en albums gratis. 

Postzegelhandel 
H. G. Gorrel]é, 
LEIDSCHEWEa Ib. UTBECHT. 

POSTGIRO 10849. — TELEFOON 12782. 
Onze catalogus is ook by onderstaande handelaren verkrijg
baar: 

Auf der Heide, Gravenstraat 17, Amsterdam. 
J. Engelkamp, Spui, Amsterdam. 
F. Hoogerdijk, Molenstraat 22, Den Haag. 
H. van Seventer, Galerij 4, Rotterdam. 

(552) 

Duizend Kilogram Postzegels, 
sedert jaren in kloosters en missiehuizen verzameld, restanten 
van verschillende postadministraties (postwissel- en pakket-
uitknipsels), de meeste van Europa, enkele ook van Overzee, 
zullen door ondergeteekende verkocht worden. De postzegels 
zijn in pakketten van 1, 2, 5 en 10 K.G. verpakt en 

VERZEGELD. 
De geheele voorraad is 

GEGARANDEERD VOLKOMEN ONUITGEZOCHT. 
EEN GOUDMIJN VOOR lEDEREN VERZAMELAAR 

EN HANDELAAR. 
Talrijke nabestellingen en tevredenheidsbetuigingen kwa

men in de laatste dagen binnen. 
PriJs: 

1 pakket met 1 K.G. postzegels (circa 15000 ex.) ƒ 10,— 
1 „ „ 2 „ „ ( „ 30000 „ ) „ 18.— 
1 „ „ 5 „ „ ( „ 75000 „ ) „40.— 
1 „ „ 10 „ „ ( „ 150000 „ ) „70.— 
Toezending geschiedt franco. Verpakking wordt niet berekend. 
Bestellingen worden in volgorde van ontvangst uitgevoerd. 
Geld tegelijk met de bestelling in bankpapier per aange-
teekenden brief of per postwissel. 

M I S S I E Z E G E L S V E R Z E N D H U I S 

Ludwig Kipke^ Hamburg, 
3 0 / N . 1., Abendrothsweg 3 8 (Dui tschland). 

(559) 

VIA GREINA 2 , 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

il̂ lLÄ 

^ 

V 

TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

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

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prösnoteeringen. 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
E^RIC SiVilTH, 

Lid: Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
„Breda", „Hollandia" en Weltevreden. 

(535) 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT^vooR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORGINQ 
GEZIN/-VERZORQINQ 
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Calicut — een stad van grooten rijkdom en weelde — stond 
onder bewind van een heerscher, die wordt aangeduid met den 
titel van Samorim, d.w.z. heer van de zee (iSamundri Rad
scha), wonend in een groot paleis en omringd door vele rijks
grooten .Hoewel hij zelf Hindu was, verstond hij zeer goed 
de kunst van verdraagzaamheid tegenover de vele Muzel
mansche kooplieden, die in zijn stad handel dreven. Men ver
trouwde zoo op de veiligheid, dat geen speciale beschermings
maatregelen behoefden te worden genomen door de vreemde
lingen. Laat dit er overigens bij gezegd worden, dat de ver
draagzaamheid natuurlijk in het voordeel was van den Sa
morim, omdat zoodoende veel rijkdom naar zijn stad vloeide. 
Zoo was de vorst dan ook niet erg te spreken over de aan
komst der Christenen, over wier tocht langs Afrika's kusten 
hij reeds had gehoord: dit bezoek kon immers wel eens de 
Mohamedanen ontstemmen! Toch stond hij da Gama een 
audiëntie toe. Op 28 Mei 1498 maakte de Portugees zich op 
om met dertien tochtgenooten den vorst te gaan begroeten. 
Voorafgegaan door een hoogwaardigheidsbekleeder werden de 
mannen geleid naar het paleis, waar door den Samorim, zit
tend op een rustbed onder een gulden troonhemel, aan da 
Gama audiëntie werd verleend: Audiencia do Samorim ao 
Gama. Na de rede van den ontdekkingsreiziger, waarin deze 
veel grootsche daden vertelde van zyn opdrachtgever, koning 
Manoel, te hebben aangehoord, antwoordde de Samorim, dat 
hij bereid was den koning als zijn broeder te beschouwen. Na 
afloop der audiëntie deed zich een merkwaardigheid voor: 
da Gama wilde den vertegenwoordiger van den Samorim de 
gebruikelijke geschenken aanbieden; deze lachte hem vroolijk 
uit over de prullen, die zeker wel geschikt waren om een 
negerhoofdman te verblijden, maar niet den machtigen vorst 
van Calicut! Dit was een niet geringe teleurstelling voor da 
Gama, want men zou er thans niet voor een koopje afkomen! 
In ieder geval gelukte het, nadat de mannen op 2 Juni weer 
aan boord terug waren gekomen, meerdere zaken met de in
heemsche kooplieden af te doen. Aanvankelijk werden de 
Portugeezen niet als Christenen beschouwd, mede omdat men 
wonderlijk handig alle uitdrukkingen en namen van de Chris ■ 
telijke religie over wist te brengen, met kleine afwijkingen 
— hoe makkelijk immers kunnen deze in de verschillende talen 
ontstaan —, in de Oostersctie godsdiensten. 

^M^ta^M« 1 
Tot eind Augustus bleef de vloot liggen in de baai van 

Pandarni Kollam, ongeveer 25 km. ten Noorden van Calicut, 
waar een veilige ligplaats te vinden was voor de schepen. Op 
25 Augustus kwam men weer aan voor Calicut; hier ontving 
da Gama een brief, welke door den Sam&rim gericht was aan 
Manoel den Groote. Na afwikkeling van de natuurlijk ook 
thans weer plaatsvindende onaangenaamheden, vertrok de 
kleine vloot van drie schepen op Woensdag 29 Augustus 1498 
uit de haven terug naar het vaderland. De Portugeesche 
vlag had gewapperd in het fabelachtige Indië; de Kruisvlag 
en het wapen van Manoel waren den Indiërs getoond; ver

trouwende op een gunstige overtocht gingen de schepen naar 
Portugal terug. In vele opzichten wijkt de route af van die 
op de heenreis, doch slechts de belangrijkste gebeurtenissen 
kunnen hier worden vermeld. Op 7 Januari 1499 kwam men 
terug in de haven van Malindi; kort na het vertrek uit deze 
plaats bleek het niet langer mogelijk met drie schepen te 
varen, omdat niet minder dan dertig opvarenden ten slacht
offer vielen aan scheurbuik: daarom verdeelde men de be
manning van de Sao Rafael over de beide andere schepen; 
bij Mocambique werd de S. Rafael in brand gestoken; met 
slechts twee schepen, de Sao Gabriel en de Berrio, ging men 
huiswaarts „onder bescherming van den aartsengel S. Ga
briel". Op 20 Maart ging men om de Kaap heen; einde April 
zetten de schepen in verschillende richtingen koers; Nicolau 
Coelho ging regelrecht met de Berrio naar Lissabon, waar hij 
10 Juli aankwam; da Gama zelf daarentegen stuurde zijn Sao 
Gabriel naar de Agores; op Terceira overleed zijn broer Paulo 
weldra aan de tering, waarop de admiraal zelf in de richting 
van zijn vaderland ging. Ongeveer 18 September kwam hij te 
Lissabon aan, nadat eerst te Belém een plechtige mis was 
gehouden ter nagedachtenis van zijn broer. Na ongeveer twee 
jaar kwam men terug op het punt van vertrek: de tocht was 
volkomen gelukt, al waren van hen die meegingen, 170 man, 
nog slechts 55 in leven. Portugal was heerscher over de 
wereldzee geworden: de weg naar Indië had het in zyn macht. 

De tocht van da Gama is voor de geschiedenis van zeer 
groote beteekenis; door één van de grootste dichters is de 
vaart naar Indië bezongen, n.l. door Luis Vaz de Camöes, in 
zijn meesterwerk „Os Lusiadas". Het is dan ook vanzelfspre
kend, dat een van de zegels naast het portret van da Gama 
de beeltenis geeft van Camöes. Onder de beide portretten 
zien wjj het admiraalsschip in volle zee met daarboven de 
woorden: E se mais mundo houvera, la chegara (Indien er 
meer werelddeelen geweest waren, had hij ze gevonden). 

Er waren meerdere omstandigheden, die maakten, dat da 
Gama slechts noode opnieuw het land zou verlaten: alleen de 
drang naar avontuur en het bevel zijns konings zouden daar
toe in staat zijn. Hij was inmiddels in het huwelijk getreden; 
eens zou hij vader worden van zeven kinderen. Bovendien had 
hij een groot inkomen gekregen van den staat, zoodat hij niet 
om geld verdere tochten behoefde te ondernemen. Een groote 
onderscheiding was de benoeming tot admiraal van Indië, in 
Januari 1502. Merkwaardig is het, dat hij zich rechten aan
matigde op Sines; dit werd aanleiding voor het bevel van 
Manoel, in Maart 1507, de stad binnen enkele weken te ver
laten; toch kwam de zeeman niet in ongenade: deze kwestie 
bleef een op zichzelf staand iets. Toch liep het in 1518 bijna 
op een conflict uit: da Gama eischte eindelijk de hem toe
gezegde ambachtsheerlijkheid, welke reeds in 1499 was be
loofd: anders zou hij, gelijk Magelhaes deed, het land verlaten. 
En zoo werd hij dan graaf van Vidigueira, met civiele en poe
nale jurisdictie en alle andere gebruikelijke privilegies. Toch 
zijn deze weinige feiten vrijwel de eenige gebeurtenissen uit 
het leven van da Gama gedurende meer dan twintig jaar, 
welke bekend zijn geworden. Hij ging na zijn tweede reis vrij
wel geheel in het duister der geschiedenis verloren, tot na den 
dood van Manoel den Groote in 1521. 

Zijn tweede tocht: da Gama had het n.l. niet bij één tocht 
gelaten; de man, die de handel in belangrijke mate van de 
Middellandsche Zee had verplaatst naar de havens aan den 
Atlantischen Oceaan, was weldra opnieuw naar Indië gegaan. 
Nadat nog in 1500 een tocht werd gemaakt door Pedro Al
vares Cabral, die toen op 22 April Brazilië ontdekte, werd voor 
een verdere onderneming het commando weer verleend aan 
da Gama, thans Dom Vasco. Op 10 Februari 1502 verliet hij 
de Tejo met een vijftiental schepen, waarbij later nog een 
vijftal onder commando van zijn neef werd gevoegd. Langs 
den gewonen weg kwam hij weer in Kilwa, waar da Gama 
den Emir aan zich onderwierp. Op 1 October kreeg de vloot 
een schip met Mohamedaansche pelgrims voor Mekka in zicht: 
zonder genade werden de honderden mannen, vrouwen en kin
deren het slachtoffer van den geloofswaanzin der mannen van 
da Gama. Op 30 October kwam men te Calicut aan, waar de 
Portugeesche admiraal aan den Samorim de eisch stelde, dat 
alle Mohamedanen zouden worden verbannen uit zijn rijk. De 
stad werd gebombardeerd, waarna men weldra den terugtocht 
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aanvaardde. Up 1 September 1503 was men terug te Lissabon; 
niet met alle schepen, omdat da Gama thans een aantal sche
pen als vaste basis in Indië had achtergelaten. 

In 1506 werd voor het eerst een onderkoning over Indië be
noemd; de keus viel op Dom Francisco de Almeida, een 
krijgsman uit het beroemde Portugeesche adelsgeslacht. Na 
een str^dvoUe ambtsperiode werd hy in 1509 opgevolgd, in een 
inmiddels sterk uitgebreide rijk, door Afi'onso de Albuquerque. 
Toen deze in 1516 overleed werd Indië aan het wanbestuur 
overgelaten van drie achtereenvolgende gouverneurs. Nood
zakelijk werd het dan ook de orde te herstellen: daartoe deed 
koning Joao III eindelijk een beroep op den ontdekkings
reiziger da Gama; deze was ongeveer 56 jaar oud en had 
sinds 1503 vrijwel niets meer van zich doen hooren. Toch gaf 
hij aan den roepstem van den koning gehoor: hij nam het 
commando op zich over veertien schepen en stevende op 9 
April 1524 de haven van Lissabon uit. Na een zeer avon
tuurlijke tocht werd Indië in September voor de derde maal 
bereikt. Onmiddellijk ging da Gama aan het werk om de tal
rijke misstanden uit te roeien, hierbij niemand en niets spa
rend; ook zijn voorganger, de gouverneur Duarte de Menezes, 
werd niet gespaard. Weldra was da Gama naar Cochin ge
gaan, doch iedereen zag, dat de onderkoning niet lang meer 
te leven had. Zijn gezondheid verminderde met den dag, wat 
da Gama zelf ook wel besefte. Nadat hij nog het een en ander 
had geregeld, daarbij uitdrukkelijk te kennen gevend, dat hij 
in Portugal begraven wilde worden, overleed da Gama te 
Cochin in den morgen voor Kerstmis: op 24 December 1524. 
Slechts drie maanden was hij onderkoning geweest over het 
land, waarmee hij de verbinding had tot stand gebracht. Een 
man, wiens leven voor een groot deel in duisternis is gehuld 
en van wien slechts weinige portretten bekend zijn! Een van 
deze beeltenissen, gemaakt door een Vlaamsch meester, be
vindt zich in het museum te Lissabon; dit portret sierde in 
1924 de herinneringszegels, die ter gelegenheid van ziJn sterf
dag werden uitgegeven. 

De onderkoning werd aanvankelijk te Cochin begraven; 
later overgebracht naar het Eranciscanerklooster in die stad, 
terwijl eindelijk in 1538 zijn stoffelijk overschot werd ver
voerd naar Portugal, waar het werd bijgezet in den graf
kelder van Vidigueira. In 1880 heeft men zijn vermeende res
ten overgebracht naar de kerk van Santa Maria de Belém, 
waar de ontdekkingsreiziger in de nacht voor zijn eerste ver
trek had gebeden. Daar bevindt zich thans de urn, staande 
tegenover de graftombte van Camóes. Deze had, gelijk wij 
zagen, zijn heldendicht, het grootste epos in de Portugeesche 
taal, aan het werk van da Gama gewijd, al werd deze in de 
Lusiade tot een personificatie van den heldendroom van een 
gansch volk. 

Dom Vasco da Gama was een man, die voor geen middel 
terugdeinsde; een man van wreedheid en hardheid, maar on
omkoopbaar, die, indien er meer werelddeelen geweest waren, 
ze zou hebben gevonden. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bü den Ned.-Indischien P.-, T.-

IV. 
en T.-Dienat. 

Het postvervoer per vliegtuig in 19923 tot en met 1925. 
Was tot nu toe voor het vervoer van luchtpost op de ver

schillende proefvluchten alleen gebruik gemaakt van de vlieg
tuigen van den Marine-vliegdienst, met ingang van 1923 houdt 
die dienst zich, wat het luchtpostvervoer betreft, voorloopig op 
den achtergrond en komt de luchtvaartafdeeling van het leger 
met landvliegtuigen haar diensten beschikbaar stellen voor het 
vervoer van post langs den luchtweg. Nog hetzelfde jaar 
kreeg die dienst gelegenheid te bewijzen, dat een regelmatige 
luchtpost verbinding in Ned.-Indië door landvliegtuigen kon 
worden onderhouden. 

Gedurende de 4e Jaarbeurs en Jaarmarkt te Bandoeng van 
28 Juli tot en met 12 Augustus 1923 toch werd door de lucht
vaartafdeeling een dagelijksche luchtpostdienst uitgevoerd 
tusschen Bandoeng (vliegveld Andir) en Batavia (vliegveld 
Antjol), waarmede door het postkantoor Bandoeng eenerzijds 
en door de postkantoren Weltevreden en Batavia anderzijds 
posten werden verzonden. 

Met deze luchtpost konden alleen worden verzonden de voor 
de drie genoemde plaatsen bestemde brieven, briefkaarten, 
documenten, nieuwsbladen en gewone a a n g e t e e k e n d e 
stukken. Drukwerken en monsters waren van het luchtvervoer 
uitgesloten. Dienststukken werden alleen dan per vliegtuig 
vervoerd, indien de afzenders dit uitdrukkelijk verzochten. 

Aangezien naast de verzendingen per luchtpost, die per 
trein bleven gehandhaafd, werden, met inachtneming van bo
venstaande regeling, per luchtpost verzonden: 

van Bandoeng, de aldaar na de verzending per trein van 
1.5 nm. voor Weltevreden en Batavia, en 

van Batavia en Weltevreden, de aldaar na de verzending 
per trein ten 7.30 vm. tot 11.30 vm. voor Bandoeng ter post 
bezorgde stukken. 

Een speciaal luchtrecht werd niet geheven. De te verzenden 
en de ontvangen luchtpostcorrespondentie werd door genoemde 
kantoren afgestempeld met den hiervoor omschreven „vlieg-
postdagteekeningstempel". De dienstregeling was zoodanig, 
dat de Bandoengstukken ten 9 uur vm. te Weltevreden en Ba
tavia konden worden besteld en dat de stukken van Batavia 
en Weltevreden te Bandoeng in de bestelling van 2.30 nm. 
konden worden opgenomen. Hierdoor werd een tijdwinst van 
resp. 5 en 6 uur verkregen. Door verzending per vliegtuig in 
beide richtingen kon een tijdwinst van één etmaal worden 
verkregen, mits de ten 9 uur vm. te Weltevreden bestelde 
brieven en briefkaarten dadelijk werden beantwoord en het 
antwoord vóór 11.30 vm. op de postkantoren aldaar aan het 
loket werd afgegeven, hetgeen uit het volgende kan blijken. 
De normaal met den ochtendsneltrein van Bandoeng naar Wel
tevreden verzonden stukken kwamen daar om plm. half 12 
aan en werden dan ten plm. 2 uur nm. besteld. Aangezien de 
middagsneltrein uit Weltevreden naar Bandoeng ten 2 uur nm. 
vertrok, kon het antwoord eerst den volgenden dag met den 
ochtendsneltrein naar Bandoeng worden medegegeven. De 
daarmede aangebrachte stukken werden te Bandoeng om 
2.30 uur nm. besteld. Op evenbedoelde mogelijkheid werd de 
aandacht van de geadresseerden te Weltevreden en Batavia 
niet alleen gevestigd door publicaties in de dagbladen, doch 
bovendien door middel van een door die kantoren op de per 
luchtpost ontvangen brieven en briefkaarten geplaatsten af
druk van een rechthoekigen stempel, 63x29 mm., met de 
aanwijzing „VLIEGPOST / OMGAAND ANTWOORD / VOOR 
11.30 VM. / LOKET HOOFDPOSTKANTOOR". 

Deze tijdelijke luchtpostverbinding werd verder benut voor 
bespoediging van de Bandoengmail. Bij aankomst van de 
Europeesche mail te Tandjongpriok werden, indien de tijd 
tusschen het tijdstip van aankomst van de mail te Tandjong
priok en van vertrek van het vliegtuig van Antjol het toeliet, 
de voor Bandoeng bestemde mailzakken, welke het advies 
bevatten en voor zoover het laadvermogen van het vliegtuig 
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dit mogelijk maakte, ook de overige mailzakken, per vliegtuig 
doorgezonden. De Bandoengmail werd dan met een postauto 
van Tandjongpriok naar het vliegveld Antjol overgebracht. 

Voorts bestond, voor zoover plaats beschikbaar was, ge
legenheid voor passagiersvervoer (genoodigden). 

Deze luchtdienst is in alle opzichten een succes geweest. De 
regelmaat liet niets te wenschen over; geen enkele bestelling 
behoefde door den postdienst te worden gewijzigd. 

Uitgevoerd werden 16 postvuchten Bandoeng-Batavia en 19 
postvluchten in omgekeerde richting. Van Bandoeng naar Ba
tavia werd in totaal 621 kg. bruto en van de hoofdstad naar 
de bergstad totaal 854.5 kg. bruto post vervoerd, mail inbe
grepen. Aan binnenlandsche luchtpost werd totaal ongeveer 

780 kg. verzonden, bestaande uit: 9876 brieven, 3132 brief
kaarten, 6328 nieuwsbladen en 181 documenten. De vervoerde 
buitenlandsche luchtpost (mail) bedroeg plm. 696 kg. 

Van de geboden gelegenheid om per „vliegtuig keerend" te 
antwoorden, werd weinig gebruik gemaakt. 

De animo van het publiek om van de snelle postverbinding 
p-ebruik te maken, was niet zoo groot, als men had gedacht, 
hoewel men juist gedurende de Jaarbeurs had mogen ver
wachten, dat er wat „handelscorresnondentie" tusschen Ban
doeng en Weltevreden-Batavia zou ziin, terwiil bovendien zon
der extra-kosten een aanzienlijke tiidvdnst mogeliik was. De 
reeds goede postverbinding per trein tusschen Weltevreden-
Batavia en Bandoeng, alsmede het ontbreken van lederen han
del van beteekenis tusschen beide plaatsen, vormden zeer 
waarschijnlijk de factoren, waaraan het matig gebruik, dat 
van de luchtpost werd gemaakt, moest worden toegeschreven. 

Gedurende deze proefluchtpost-periode werd voor het laatst 
p-ebruik gemaakt van den „vliegpostdagteekeningstem^el". 
Na den 12en Augustus 1923 werden voor het luchtpostverkeer 
b i n n e n Ned.-Indië geen bijzondere stempels meer gebezio-d. 
De afstempeling der luchtpoststukken geschiedde sedert dien 
met den gewonen dagteekeningstempel. 

In 1924 en 1925 werden binnen den Indischen Archipel geen 
postvluchten uitgevoerd. (Wordt ver^rolgd). 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDER-
LAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 

door A. VAN DER WILLIGEN. 
V. 

De Hasler-machines. 
Ten vervolge op onze vorige artikelen over de U.P.F.- en 

Francotyp-frankeermachines zullen wij thans een korte be
schrijving geven van de Hasler-machines benevens een over
zicht der tot dusver afgeleverde nummers. 

De Hasler-fabrieken, die reeds sedert vele jaren in Zwitser
land frankeermachines verkoopen (zij het aanvankelijk van 
ander systeem dan de thans hier geïmporteerde) leveren thans 
ook in andere landen — o.a. Nederland sinds het einde van 
1929 — frankeermachines. 

Zooals uit bovenstaand cliché bljjkt, bestaat de machine uit 
een afgesloten deel en een daaruit te voorschijn komenden cy

linder met eenige gleuven. Daarin bevinden zich hefboompjes 
om elke gewenschte waarde in te stellen, zoover de capaciteit 
der machine dit toelaat. Als de kap van het afgesloten deel 
verwijderd wordt — dit kan alleen als de machine in rust is — 
ziet men op óe voortzetting van den cylinder de stempel-
cliché's, het datumcliché ligt dan steeds joven, zoodat men ge
makkelijk den datum verstellen kan. 

De daarnaast liggende grootere kast, welke door den ge
bruiker der machine niet geopend kan worden, bevat het ge 
heele mechanisme (telwerken voor aantal afdrukken en het 
verbruikte portobedrag) en het raderwerk voor de motor, in
dien de machine ook eleetrisch bediend kan worden. De slui
ting is merkwaardig genoeg om hier even te vermelden. Een 
metalen staaf loopt onder de geheele kap door en wordt ter 
rechterzijde bevestigd door een klem, die de staaf omspant. 
De toegang tot deze klem wordt door den postambtenaar be
dekt met een klein stukje papier, waarop voorkomen: ern 
gewoon dagteekeningstempel van het postkantoor en het pa
raaf van den ambtenaar, die de machine het laatst gesloten 
heeft. Om de kap van de machine te nemen, steekt de amb
tenaar den sleutel in de spansluiting, wat alleen mogelijk is 
door het scheuren van het afsluitpapiertje. Zoolang dit pa
piertje (dat met een nikkelen schuifje bedekt is) niet ge
scheurd is, heeft de ambtenaar do zekerheid, dat de machine 
niet geopend is geweest. 

Teneinde de machine in werking te kunnen stellen moet een 
door de post uitgegeven — officieel bedrukte en genummerde 
— waardekaart in de gleuf geschoven worden. De stand van 
den teller — die men ook te allen tiide kan aflezen achter het 
lanffwerpis-e raampje — wordt nu in de kaart geponst even
als het volgnummer der kaart en het nummer der machine. 
Daarop schuift de kaart iets omhoog, waardoor verwijdering 
tusschentijds niet mogelijk is. Een nortobedrae van 100 gulden 
kan nu verbruikt worden, terwijl de laatste afdruk dit bedrag 
nog ongelimiteerd kan overschrijden: het teveel verbruikte 
komt dan automatisch in mindering van de volgende kaart. 

De machines worden geleverd in drie typen, n.l. met een 
capaciteit van y, tot 99 M 999 K en 9999 </ cent, in onder
staand overzicht aangeduid respectievelük met A, B en C. 
Omtrent de stempels valt nog op te merken, dat het datum-
stemnel door een afzonderlijk hefboompje uitseschakeld kan 
worden (voor het frankeeren van antwoordenveloppen e.d.). 
De numeroteur. die de afdrukken van doorloonende nummers 
voorziet, bliift buiten werking zoodra er proefafdrukken van 
O cent gemaakt worden. De reclamestempels kunnen te allen 
tijde door de verbruikers zelf verwisseld worden. 

N.V. Handelmij. Adr.'Koller & Van 
Os, Rotterdam. 
HASLER / FRANKEERMACHI
NES / ADR. KOLLER & VAN OS 
/ R'DAM - A'DAM / DEN HAAG. 

N.V. Handelmij. Adr. Koller & Van 
Os, Amsterdam. 
Cliché als H. 501. 

Demonstratiemachine met zelfde cli
ché als H. 501. 

Niet in gebruik. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, 

Eindhoven. 
PHILIPS /RADIO (in omlijsting). 
PHILIPS / (afb. van een lichtuit-
stralende lamp). 
Als II, datum- en waardecliché iets 
verkleind, machinenr. smaller. 

N.V. Intern. Controlemij., Rotterdam. 
Cliché: 

H. 

H. 

H. 

H. 
H. 

H. 

501 

502. 

503. 

504. 
505. 

506. 

B. 

29-XI-29. 

B. 

7-1-30. 
C. 

B. 

I: 5-XII-29. 
II : 13-III-30 

III: VII-30. 

B. 
12-XII-29. 
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H. 507. B. 

10-11-30. 
H. 508. B. 

I: 20-1-30. 

I I : VIII-30. 
H. 509. B. 

27-1-30. 

H. 510. B. 
17-VI-30. 

H. 511. B. 

19-11-30. 
H. 512. B 

7-IV-30. 

H. 513. B. 
4-IV-30. 

H. 514. A. 

17-VI-30. 

H. 515 A. 
I : lO-VI-30. 
I I : X-30. 

H. 516. A. 

26-V-30. 

H. 517. A. 

I : 24-VI-30. 

I I : 24-VI-30. 

III: 24-VI-30. 

H. 518. B. 
3-VI-30. 

N.V. American Petroleum Company, 
's-Gravenhage. 
Petrolea / (afb. gebouw Petrolea). 

N.V. Standaard Transportmij. e.a., 
Rotterdam. 
SCHIFFAHRT / PRINS HEN
DRIKKADE 160a. 
Idem, thans huisnummer 160. 

Ruys & Co., 
Cliché: 

Rotterdam. 

Fa. Van Stolk & Reese, Rotterdam. 
PAPIER / (in ovaal:) v S & R / 
ENVELOPPEN. 

N.V. Electr. Mij. „Electrostoom", Hil-
legersberg (Rotterdam). 
ELECTROSTOOM. 

Fa. Hudig & Pieters, Rotterdam. 
Cliché: 

HUDIGaPI ETERS 
„ REEDERS 
CARGAOCORS 
EXPEDITEURS 

ROTTERDAM-AMSTERDAM 
HOEK VAN HOLLAND 

N.V. Gebr. Van Uden, Rotterdam. 
N.V. GEBR. VAN UDEN'S / 
SCHEEPVAART / EN / AGEN
TUUR MIJ / ROTTERDAM. 

N.V. Nieuwe Rotterdamsche Courant 
Rotterdam. 
N.R.C. / NIEUWE / ROTTER
DAMSCHE / COURANT. (Links v. 
datumst.:) PLAATST / N.R.C. / 
tjes / 10 WOORDEN f 1.50. 

De Haagsche Post, 's-Gravenhage. 
(Afb. wapen) / Haagsche Post. 
Toevoeging links van datumst.: 
Kleine / Zoekers / Reuze / Vinders. 

N.V. Metaalmij. W. van Houten & 
Zonen, Rotterdam. 
N.V. METAAL MIJ / VAN / W. 
VAN HOUTEN & ZONEN / ROT
TERDAM. 

N.V. Drukkerij „'t Kasteel van Aem-
stel", Amsterdam. 
(Afb. 3 torens, waarin monogram:) 
ATK / 'T KASTEEL / VAN 
AEMSTEL. 
Idem, met links van datumst.: 
DAGBLAD / DE AMSTELBODE 
/ MET OCHTENDBLAD / 25 Ct. 
PER WEEK, 
Als I, met links van datumst.: 
DAGBLAD / DE TIJD / MET 
OCHTENDBLAD / ƒ4.— PER 
KWARTAAL. 

Fa. Tieleman & Dros, Leiden. 
TIELEMAN & DROS / MERK 
(afb. molen) MOLEN / CONSER
VEN / LEIDEN. 

(Wordt vervolgd). 

Mijnheer de redacteur, 
Ik zit mijn hoofd te breken over een onoplosbaar raadsel. 

Mogelijk kunt u mij met de oplossing daarvan helpen, waar
voor ik u dan zeer dankbaar zal zijn. 

Hoe komt het dat het hoofdbestuur der Posterijen niet meer 
toestaat aan de postkantoren (blijkens een circulaire, door het 
hoofdbestuur uitgegeven) om bij frankeering bij abonnement 
b.v. roltandingzegels hiervoor te gebruiken? 

Waarom is bepaald dat alléén met zegels van de hoogste 
frankeerwaarde mag worden gefrankeerd? Worden deze daar
door niet tot een massa-artikel gemaakt? Wat kan het nu 
voordeeliger zijn of men (meeste frankeeringen zijn van 
ƒ27 ä ƒ30) nu 6 zegels van ƒ5,— gebruikt of 50 van 60 ct.? 
Zijn de aanmaakkosten daarvan zooveel meer? Lijkt dit alles 
niet erg op geplaag en op onnoodig gereglementeer? Waarom 
geeft men de verzenders niet gelegenheid hun wenschen om
trent de frankatuur te uiten en voldoet men hieraan niet 
bij de post? 

Werkelijk, waar in zaken geldt: the customer is the king, 
waarom leert die zakelijke tegemoetkoming onze Nederland-
sche post nooit en nimmer en verstart zijn ambtelijke vit- en 
bedilzucht, zoodat men — ware het geen monopolie •— zich 
zou afwenden van dezen leverancier! 

ONNOOZELE HANS. 

In tegenstelling tot de opinie van „Onnoozele Hans" achten 
wij het standpunt van het hoofdbestuur zeer begrijpelijk; het 
maakt wel degelijk een groot verschil of men een enkel zegel 
van 5 gulden gebruikt of tientallen zegels van lagere waarden-
Over het geheele land gerekend scheelt dit duizenden zegels 
per jaar en het zou zeer oneconomisch zijn, wanneer men niet 
tot een dergelijken maatregel overging. Meerdere uitgaven 
beteekenen minder winst; van een portoverhooging is niemand 
gediend. 

Het tweede bezwaar, het veel voorkomen van de gulden
waarden, achten wij juist een groot voordeel. Juist hierdoor 
zijn de hoogere waarden voor lederen verzamelaar bereikbaar 
geworden, terwijl zij anders eenige guldens ervoor zouden 
moeten betalen misschien (zooals nu nog voor de hoogere 
waarden van de vliegpostzegels). 

RED. 

Tentobnstelliroen 

^ £ ^ ^ 

RESULTATEN DER NEDERLANDSCHE EXPOSANTEN 
OP DE INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOON

STELLINGEN IN 1930 
door LEON DE RAAIJ. 

Het komt dikwijls voor, dat wanneer ik met een ver
zamelaar spreek en hem tracht over te halen deel te nemen 
aan een internationale postzegeltentoonstelling, hü mij ten 
antwoord geeft: „dat zijn collectie niet van dien aard is, 
dat hij met succes kan wedijveren tegen die groote buiten-
landsche inzendingen en dus niet voor een bekroning in aan
merking kan komen." 

Dat deze zienswijze niet geheel juist is, heb ik getracht aan 
te toonen door het samenstellen van een lijst van bekroningen 
door Nederlandsche exposanten behaald gedurende 1930 op 
drie der tot nog toe grootste tentoonstellingen gehouden. 

Het merkwaardigste van deze bekroningen is, dat er onder 
al deze, niet een der groote verzamelingen van Nederland en 
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koloniën voorkomt. Wel zijn er eenige kleine verzamelingen 
sreweest, doch dezulke die in Nederland een grooten naam ver
kregen hebben, en, zooals ik zelf heb kunnen opmerken op de 
Nationale Tentoonstelling te Rotterdam, die reputatie ver
dienden, schitterden door afwezigheid. 

Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De verzamelingen die ik 
gezien heb, munten uit zoowel door kwaliteit als kwantiteit, 
netten opzet en goede beschrijving, zoodat zij gerust met 
buitenlandsche verzamelingen kunnen wedijveren. Wat meer 
is: ik heb buitenlandsche verzamelingen gezien, die bekroond 
werden en van veel minder gehalte waren, dan de hierboven 
genoemde. 

Er is in ons land een zekere schroom of beter gezegd be
scheidenheid op het gebied van inzenden die door buiten
landers niet gewaardeerd wordt en hun in de meening doet 
verkeeren, dat hetgeen wij exposeeren het b e s t e is, wat 
ons land bezit. 

Ik behoef niet te herhalen dat dit niet het geval is, want 
buiten de verzamelingen van Nederland en koloniën, bezitten 
wij nog honderdtal goede verzamelingen, ook in andere landen 
die met buitenlanders concurreeren kunnen. 

Een sprekend bewiis hiervan geeft de hiervolgende lijst. 
Laten wij daarom hopen dat de Nederlandsche verzamelaars 

in de toekomst op de internationale postzegeltentoonstellingen 
hun beschroomdheid zullen afleggen en toonen zullen met de 
buitenlanders te kunnen wedijveren. Ik twijfel er niet aan. 
dat alsdan onze reeds zoo mooie tabel met flinke sprongen 
omhoog zal gaan. 
Internationale tentoonstellingen gehouden te Algiers (AL.), 

Antwerpen (A.), Berlijn (B.). 
Van den Arend: diploma 1 B. 
W. S. W. de Beer: goud 1 B. 
W. P. Costerus: goud 1 AL., verguld zilveren plaquette AL. 
J. L. van Dieten: verguld zilver 1 B. 
C. Eeltjes: goud 1 A., zilver 1 B., diploma goud AL., gouden 

plaquette AL. 
Th. van der Hurk: verguld zilver 1 A. 
P. C. Korteweg: zilver 1 AL., ] A., 1 B. 
P. P. J. Kleipool: zilver 1 B. 
J. Lek: verguld zilver 2 A. 
Dames Laverge: brons 1 B., diploma 1 B. 
J. Mebus: zilveren plaquette 1 AL., bronzen plaquette 1 AL., 

zilveren planuette 1 A., bronzen plaouette 1 A. 
J. van Nifterik: goud 1 A., verguld zilver 1 AL., 1 A., zilver 

2 A. 
Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars: diploma goud 

AL., diploma verculd zilver 1 A. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: brons 1 B., diploma 

verguld zilver 1 AL., vereuld zilveren plaquette 1 A. 
Nederlandsche Philatelist: diploma 1 AL. 
J. Ordelman: brons 1 A., bronzen plaquette 1 AL. 
J. Poulie: verguld zilver 1 AL., zilver 1 AL., 2 A., brons 1 A., 

1 B., diploma 1 B., zilveren plaquette 1 AL. 
E. J. Preiss: zilver 1 AL., brons 1 AL., 1 A. 
De Philatelist: diploma zilver 1 A. 
mr. Van Peursem: brons 1 B. 
mevr. Smulders: verguld zilver 1 AL., 1 A., zilver 1 B. 
L. de Raaij: verguld zilver 1 AL., 2 A., zilver 5 AL., 4 A., 

brons 1 AL., 1 B., felicitatie der jury 1 AL., bronzen pla
quette 1 A. 

H. L. Vogel: verguld zilver 1 AL., 2 A., zilver 1 A. 
mevr. Weimar: zilveren plaquette 1. A. 
L. H. Weimar: verguld zilver 1 A., zilver 1 A., 1 B., zilveren 

plaquette 1 AL. 
L. H. Zevenhoven: verguld zilver 1 B. 
W. G. Zwolle: verguld zilver 1 A., zilver 1 B. 

„IPOSTA" RECTIFICATIE. 
In mijn verslag in het Maandblad van December 1930, op 

pag. 238, heb ik het volgende geschreven, naar aanleiding van 
het tentoongestelde van mr. W. S. W. de Beer: 

„In klasse II, onderzoekingen, mocht mr. W. S. W. de Beer 
,,uit Amsterdam het genoegen smaken dat zijn collectie Tur-
„kije, eerste emissie, met een gouden medaille bekroond werd. 
„Het is den eigenaar mogen gelukken deze uiterst zeldzame en 

„moeilijke zegels te platen, iets dat tot nog toe tot de on-
„mogelijkheden behoorde, en wat zelfs door den grooten kenner 
„Adolf Passer vergeefs geprobeerd is." 

Dit is niet geheel juist. Bij het doorbladeren van den Iposta-
catalogus, lees ik op pag. 33 (en ik ben er ook van andere 
zijde op gewezen) dat „Die SchluszfolgerungeTi unter la, Ib 
sind von Einsender (W. S. W. de B.), die unter Ic, 2a, 3c, 4d 
sind von Herrn Korteweg, Laren, N.H., die übrigen von beiden 
gemeinschaftlich gezogen worden." 

Nader bleek mij dat bij de inzending van genoemden heer 
De Beer, in den verklärenden tekst, waarin de gevonden kwes
ties uiteengezet werden, herhaaldelijk de heer Korteweg ge
noemd werd. 

Eere wien eere toekomt; het spijt mij ten zeerste dit ver
zuim te hebben gemaakt. L . (je R . 

J^oel^erlken, '^ 
Tifcisclirafteii, 

CAPE OF GOOD HOPE. 
ITS POSTAL HISTORY. POSTAGE STAMPS. 

door Gilbert J. Allis, oud-voorzitter van de Capetown Phila
telic Society. Uitgever Stanley Gibbons, Strand 391, W. C. 2, 

London. Prijs £ 1/1/-. 
Een der mooiste monografieën, die ons onder de oogen 

kwamen, rijk geïllustreerd. De schrijver is in de gelukkige 
omstandigheid geweest, dat het geheele archief der Kaap
kolonie op philatelistisch gebied te zijner beschikking is ge
steld geworden. Daar in 1910, tengevolge der oprichting van 
de Unie van Zuid-Afrika, de Engelsche koloniën aldaar op
hielden afzonderlijke postzegels uit te geven, is het in dit 
prachtwerk beschreven philatelistisch leven der Kaapkolonie 
een afgesloten geheel. 

De geschiedenis begint met de beschrijving (en afbeelding 
van sommige) van wat de schrijver noemt „Postkantoor"-
steenen, waarmede bedoeld worden de steenen, die de kapiteins 
der schepen, welke de Kaap aandeden, gebruikten, om aan het 
strand der Tafelbaai te begraven de brieven, door hen naar 
het moederland geschreven, die door de andere collega's, die 
de thuisreis deden, meegenomen werden en aan hun adres be
zorgd. 

Een zeer interessant praephilatelistisch hoofdstuk is dat 
over de toestanden der post in het begin der 19e eeuw. In 
1846 werd aan den gouverneur verlof gegeven zegels te laten 
drukken, maar eerst in 1853 verschenen de eerste (drie
hoekige) zegels. Interessant is het verhaal over de 4 p. zwart. 
Van de zoogenaamde houtsnee-uitgifte geeft de monografie 
pracht-afbeeldingen van grootere en kleinere blokken. Verder 
worden de typen der houtsnee-zegels besproken en in af
beelding getoond, tegelijk met de plaats van de afwijkingen 
op het vel. Kortom, alle bijzonderheden die men gaarne weten 
wil van de driehoeken, vindt men nauwkeurig beschreven. 

Ook de verdere, nu rechthoekige zegels, worden even nauw
keurig vermeld en in afbeelding voorgesteld, benevens de 
voorkomende afwijkingen. Eveneens worden de kleurnuances 
uitvoerig besproken. 

Het boek is het resultaat van een jarenlange bewerking en, 
zooals reeds gezegd, het is een buitengewoon mooie mono
grafie, die een echte liefhebber zeker wat gaarne in zijn 
bibliotheek zal hebben. S. 

DIE DEUTSCHEN GANZSACHEN 1850-1930. 
Eindelijk ligt dan het slanke, in roeden omslag gevatte 

bandje met opschrift „Die deutschen Ganzsachen 1850-1930'' 
voor mij. 

Lang hebben wij er op moeten wachten! Reeds met de Iposta 
zou het verschijnen, heette het; daarom werd men in het be
gin van September al uitgenoodigd het verschuldigde bedrag 
te zenden, om zekerheid van tijdige toezending te hebben. Op 
de blijkbaar van verschillende zijden toegezonden vragen waar 
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het nu eindelijk bleef, ontvingen de inteekenaren in October 
een gedrukte mededeeling, dat het wel half November worden 
zou, maar het is nu zelfs nog begin December geworden. 

Het werk is echter nu geheel bij; enkele nieuwe uitgiften 
daarin opgenomen ontving ik zelfs nog na het verschijnen 
van den catalogus. 

Het boekje is aangenaam voor het oog, typografisch goed 
verzorgd zooals we dat van Robert Noske in Borna gewend 
zijn; de namen van de bewerkers dr. S. Ascher en Th. Junker 
zijn een waarborg, dat ook de tekst uitstekend bewerkt is. 

Een inhoudsopgaaf op rood papier gedrukt en daardoor 
dadelijk te vinden, geeft met vette cijfers aan op welke blad
zijde het gezochte gebied hoofdzakelijk behandeld is; gewone 
cijfers verwijzen naar de bladzijden waar dat gebied meer ter
loops aangeduid of beschreven is. 

De catalogus is verdeeld in 9 afdeelingen. Op de eerste blad
zijde van den binnenomslag zijn ze vermeld, te weten: 
I. Duitschland, II. Oud-Duitschland, III. Beieren, Würtemberg 
en Helgoland, IV. Bezette gebieden, V. Afstemmingsgebieden, 
VI. Afgestane gebieden, VII. Duitsche buitenlandsche posten. 
VIII. Duitsche protectoraten, IX. Duitsche protectoraten onder 
vijandelijke bezetting en na 1919. 

Door een ingenieuze inrichting kan men telkens den ca
talogus bij het begin van elke afdeeling dadelijk openslaan, 
wanneer men den tekst tusschen duim en vingers van de 
rechterhand neemt en dien dan over de vingers ombuigt. 

Voor den tekst is de groote poststukkencatalogus van dr 
Ascher vrijwel op den voet gevolgd (ook het formaat is het
zelfde). Het werk is trouwens, zooals op de eerste bladzijde 
vermeld is, bedoeld als te zijn de 2e, vermeerderde, verbeterde 
en tot op heden bijgewerkte uitgaaf van de betreffende post-
gebieden uit dien catalogus. Het is sympathiek dat naast het 
titelblad het portret van den grondlegger van de poststukken
kennis, Carl Lindberg, is weergegeven. 

Nieuw is, dat waar dit pas gaf, verwezen is naar bestaande 
literatuur. Veel uitvoeriger dan voorheen zijn de privaat
poststukken opgenoemd, en de briefkaarten met prentjes ge
noemd. In vele gevallen zijn de prijzen herzien en de vroeger 
laag genoteerde, maar desondanks in vele verzamelingen ont
brekende stukken, somtijds aanmerkelijk in waarde gestegen, 
een enkele maal zelfs tot kleine rariteiten bevorderd. 

Briefkaart 52 Duitschland ongebruikt kwam b.v. van 1,25 
op 5 M.; 71* van 2,50 op 6 M. en 84 II* van 3,50 op 12 M. 
Daarentegen zijn de gewone meer gangbare stukken herhaal
delijk in prijs naar beneden gebracht. 

Over het in den tekst medegedeelde valt natuurlijk nog wel 
het een en ander te zeggen, doch het verdient waarschijnlijk 
aanbeveling dit later afzonderlijk te doen. Thans wil ik miJ 
beperken tot de opmerking, dat hetgeen is medegedeeld op 
blz. 325, namelijk dat de kaarten met afwijkende lengten der 
3e en 4e adreslijn proefdrukken zouden zijn, mij onjuist voor
komt. Die kaarten zijn door Bern aan de diverse postadmini-
straties verdeeld en kunnen m.i. dus wel het specimen-karakter 
dragen, maar niet dat van proefdrukken. Ook valt het op, 
dat niet bkend schijnt dat kaart 25 van het Saargebied (blz. 
308) in twee duidelijk van elkaar verschillende uitgaven voor
komt, met de deelstreep onder de a en onder de n van Antwort. 

Zoo biedt deze catalogus weder een bron van aangename 
verpoozing VOOT de wintermaanden en geeft hij zeker aan
leiding onze verzamelingen weder eens zeer aandachtig te 
vergelijken met de schat van gegevens, in dit uitnemende 
standaardwerk bijeengebracht. STTS. 

KATALOG DER ZEPPELIN-POST. UITGAVE H. E. SIEGER 
TE LORCH (WÜRTTEMBERG). 

Een pretentieloos werkje, dat evenwel den verzamelaai 
van Zeppelin-luchtpoststukken talrijke gegevens verstrekt. 
De stof is overzichtelijk gerangschikt en voorzien van talrijke 
afbeeldingen. 

Dat het aantal Zeppelin-stukken reeds zeer groot is, be
wijst wel, dat de uitgever een speciaal Zeppelin-album deed 
verschijnen. Dit is aan de hand van den catalogus opgebouwd. 
Belangstellende verzamelaars verwijzen wij naar bovenge-
noemden uitgever. 

V. B. 

KA-BE ALBUM VOOR 1931. 
Van den postzegelhandel Reinou Kingma te Apeldoorn ont

vingen wij een uitvoerig prospectus over deze meer en meer 
in gebruik komende albums. 

Op plm. 25 pagina's vindt de belangstellende verzamelaar 
een overzicht van alles, wat de energieke uitgever van dit 
album op dit gebied leveren kan. 

AIR STAMP CATALOGUE AND GUIDE TO 
AERO-PHILATELY. 

Stanley Gibbons Ltd., Strand, London. 
Het opschrift doet meer verwachten dan de inhoud geeft. 

Dit werkje, overigens keurig uitgevoerd, is niets meer dan 
een opsomming van de uitgegeven luchtpostzegels, met weinig 
of geen aanwijzingen of gegevens inzake de stempelingen. Dit 
laatste is juist een van de hoofdfactoren voor het verzamelen 
van luchtpoststukken. 

Laat ons hopen, dat de energieke firma, die dit boekje uit
gaf, een volgend maal ons een werkelijken luchtpost-catalogus 
benevens een gids voor de aero-philatelie zal brengen. 

V. B. 
CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN, UITGEVER 

H. C. CORRBLJE, UTRECHT. 5e UITGAVE, 1931. 
PRIJS ƒ0,40, GEBONDEN ƒ0,75. 

In handig formaat verscheen dezer dagen de nieuwe prijs
courant van den heer Correljé. In het voorwoord wordt op
gemerkt, dat door de heerschende malaise de export van Ne-
derlandsche zegels minder geworden is, waardoor vele zegels 
aanmerkelijk in prijs verlaagd zijn. Enkele werden verhoogd, 
waarbij in het bijzonder gewezen wordt op de serie 1903 van 
Curagao ongebruikt, waarnaar groote vraag blijkt te bestaan. 

De nieuwe prijscourant ziet er met zijn vele afbeeldingen 
aantrekkelijk uit. De rolzegels zijn alle opgenomen, de port-
zegels in typen. De prijzen zijn inderdaad laag, zoodat de ver
zamelaars verstandig zullen doen, deze prijscourant aan te 
schaffen. Onze laatste luehtpostzegels worden gebruikt reeds 
voor ƒ 9,50 aangeboden; zij worden blijkbaar dus toch gebruikt. 

ERIC SMITH, VIA GREIN A 2, LUGANO (ZWITSERLAND). 
GOEDKOOPE AANBIEDING NEDERLAND & KOLONIEN, 

ZWITSERLAND EN BRITSCHE KOLONIEN. 
Op deze prijslijst, die kosteloos biJ den uitgever verkrijg

baar is gesteld, vestigen wij gaarne de aandacht. Zij bevat 
verschillende gelegenheidsaanbiedingen in zegels van boven
genoemde landen, terwijl in tandingen, typen en afwijkingen 
gespecialiseerd wordt. 

De heer Smith is reeds jaren lang lid der Ned. Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

UITGEBREIDE CATALOGUS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN, 

UITGAVE N.V. J. MEBUS POSTZEGELHANDEL, 
ROKIN 24, AMSTERDAM. PRIJS 1 GULDEN. 

Van dezen, door P. C. Korteweg en vele anderen bewerkte 
uitgave, ligt de nieuwste druk voor ons. Op 84 bladzijden 
treft men alles aan, wat de meest-eischende verzamelaar 
slechts wenschen kan. 

Het werk is fraai gedrukt en voorzien van talrijke afbeel
dingen; het vormt een waardevol document voor de philatelie 
hier te lande en in de overzeesche gewesten. 

Wij wenschen het in handen van talrijke verzamelaars; een 
uitvoerige bespreking achten wij ter aanbeveling overbodig, 
„goede wijn behoeft geen krans". v. B. 

ILLUSTRIERTER LUFTPOSTMARKEN KATALOG 1931. 
GEBR. SENF, LEIPZIG. 

Ook deze bekende firma betaalt den tol aan den ge wijzigden 
smaak van talrijke verzamelaars, die de aero-philatelie zijn 
gaan aanhangen. Het is de eerste schrede op een nieuwe weg 
en hiermede dienen wij bij een bespreking rekening te houden. 
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Senf geeft een opsomming van de verschillende luchtpost
zegels met prijsnoteering voor gebruikt en ongebruikt, zonder 
eenige nadere toelichting. En dit vormt juist naar onze mee
ning de zwakke stee. Op geen gebied toch is het woord „ge
bruikt" met zoooveel voorbehoud te aanvaarden als op dat der 
luchtpost. Het vereischt een afzonderlijke studie om bjj tal
rijke luchtpostzegels te besluiten tot „gebruikt", waaronder in 
geen geval verstaan mag worden „gestempeld". Van een wer
kelijk g o e d e n catalogus over luchtpostzegels kan men dan 
ook n.o.m. eerst spreken, wanneer het onderdeel „afstempe
ling" volkomen tot zijn recht is gekomen. En hieraan ont
breekt bij de Senf nog alles. 

Desniettemin bevelen wij het keurig uitgevoerde werkje in 
de belangstelling aan van de verzamelaars; het biedt een 
overzichtelijk geheel van wat er tot dusverre op dit gebied 
verscheen. Het door dezelfde firma uitgegeven interessante 
111. Briefmarken Journal zal regelmatig den luchtpostcatalogus 
aanvullen. 

Wij spreken evenwel den wensch uit, dat biJ een volgende 
uitgave Gebr. Senf meer aandacht mogen schenken aan de 
afstempeling, den juisten waardemeter bü „gebruikte" lucht
postzegels. . V. B, 

BIOGRAFISKT LEXIKON OVER PERSONLIGHETER AV 
FREDRIK ARSENIUS. 

Laten wjj vooropstellen, dat het boekwerk, dat onlangs onder 
bovenstaanden titel uitkwam, een bezwaar heeft: de taal waar
in het is geschreven. Ware dit boek van Arsenius geschreven 
in het Duitsch of Engelsch, dan zou het een geweldigen op
gang maken. Toch mag dit geen bezwaar zijn, het boekje voor 
den prijs van 3% kroon te bestellen bü Bröderna Olofssons 
Tryckery, Stockholm, want met eenige talenkennis is het best 
te lezen. Wü vinden hier een alfabetische opstelling van alle 
personen, die op de zegels voorkomen, beginnend bü Abasolo 
en eindigend bij Ahmed Zogu. Hier en daar ontbreekt wel eens 
iemand, terwijl andere biografieën nog zeer onvolledig ziJn— 
het is een pionierswerk, dat de belangstelling verdient /an 
ieder verzamelaar. Zijn wij wel ingelicht, dan zal in samen
werking met een Duitsch en een Nederlandsch verzamelaar 
een nieuwe uitgave verschijnen, thans in de Duitsche taal. 
Arsenius hulde voor zijn werk. P. 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
28 NOVEMBER 1930. 

Nr. V. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 

250 
250 
350 
350 

4200 
3500 
3000 
4600 
3600 
800 

Blnnenlandsche frankeerzegels. 
stuks van ƒ 5,— 1898/1899 

ƒ 2,50 „ 
ƒ 5,—■ „ 
ƒ 2,50 
diverse waarden 
idem 
idem _.. 

9 1500 
10 1400 
11 2000 

12 2000 
13 1000 
14 5 

idem 1924/1927 ..-.. 
idem opdrukken 
30 cent, voorzien van de opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" 

reddingszegels van ƒ 0,10 
luchtpostzegels en reddingszegels 
gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898/1923 tot ƒ0,50, 
opdrukken en luchtpostzegels 
idem 
opdrukzegels op overdr. dienstz. enz. 
van ƒ 10,— 1905 

ƒ 26,65 

- 38,15 
- 48,65 
- 47,— 

, - 18,50 
- 50,— 

50,— 

28,— 
27,10 
51.15 

20,75 
1 3 , -
83,— 
55,— 

15 

16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 

30 
31 

1000 stuks frankeerzegels van diverse waarden 
met gummistempeling opgehouden 

850 „ frankeerzegels van diverse waarden 
1924/1925 opgehouden 

Strecken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kilogram „ ƒ 92,50 

Luchtpostzegels 1921. 
300 seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 61,— 
250 „ idem - 52,— 

Jubileumzegels 1813/1913. 
55 stuks (5 van elke waarde, behalve 3 cent) 
25 

300 
300 
100 

1000 

van ƒ 10,-
ƒ 5,— 
ƒ 1 , -
ƒ 0,50 
diverse waarden 

94,10 
opgehouden 
opgehouden 

.. - 54,— 
- 60,— 
- 205,— 

Jubileumzegels 1898/1923. 
3500 stuks van diverse waarden -.— opgehouden 
3000 „ „ idem - 57,10 

Weldadigheidszegels. 
1200 stuks van diverse waarden 

Olympiadezegels. 
29 250 stuks van diverse waarden .... 

500 
500 

32 5000 

33 1500 
34 2000 
35 1250 
36 1500 

37 2500 

38 55 
39 2500 

40 2000 
41 1500 

Portzegels. 
stuks van ƒ 1,— 

„ ƒ 0,50 
„ w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 

2500 van ƒ0,25 1925 
van diverse waarden 

„ idem 
opdrukken 
van 1% cent en 73^ cent, voorzien 

van den opdruk 25 cent 
„ diverse waarden, opdr. portzegels 

op frankeerzegels 
opdruk op frankeerzegels 
gemengde portzegels, w.o. opdrukken 
portzegels van ƒ 1,—■, f 0,50, enz. — 
van idem _.. 
„ idem 

45,25 

21,-

47,— 
24,60 

14,— 
37,65 
27,10 
19,— 
34,— 

35,15 
49,20 

35,10 
23,75 
20,90 

42 8000 
43 4850 

44 600 
45 629 
46 460 

8000 
48 6000 
49 5000 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks gemengd zonder opdrukzegels  26,— 

„ gemengd w.o. opdrukzegels  48,25 
Jubileumzegels 1898/1923. 

stuks van diverse waarden __., 
Suriname en Curasao 
idem „ 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
stuks gemengd 

„ idem „ 
„ idem 

31,55 
81,12 
48,75 

81,15 
56,52 
54,— 

Zegels afkomstig van het Dep. van Buitenl. Zaken. 
50 6000 stuks gemengd  60,80 

De Nederlandsche Postzegelbeurs, Stationsweg 2, Den Haag, 
veilt in de tweede helft van deze maand een belangrijke col
lectie Nederland en Koloniën. De catalogus wordt op aanvrage 
gratis toegezonden. 

De 85e Postzegelveiling van den heer J. K. Rietdijk zal 
plaats hebben van 27 tot en met 31 Maart a.s., in hotel „Vic
toria", Den Haag. Bijzonderheden over deze veiling zijn ver
meld in de annonce elders in dit blad. 
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Door den zondvloed van nieuwe uitgiften der laatste 10 ja
ren zijn mijn 2 „Schwaneberger" Volks Permanent albums 
letterlijk uit den band gesprongen. 

Op mijn advertentie in een vorig Maandblad: „Groote, uit
gebreide albums, eenzijdig bedrukt, gevraagd, liefst tot en 
met 1930 volledig. Zegels erin geen bezwaar", mocht ik di
verse aanbiedingen ontvangen, doch nu komt weer de moei
lijkheid van de keuze: Jeanne, Jeannette of Jeanneton,wist ik 
maar wie ik kiezen kon? 

Om mijn circa 42000 verschillende zegels over te plakken, 
welke albums zou u mij aanraden: Schaubek nr. 90 in 4 deelen, 
Ka-Be albums of Yvert & Tellier ? Ik zal graag van u hooren. 

J. KROESE. 

Uit bovenstaande vraag meen ik te moeten opmaken, dat 
het den heer Kroese te doen is een opsomming der voor- en 
nadeelen der drie genoemde albums te vernemen. 

Bij de beoordeeling moet men vooral erom denken, dat 
Schaubek en Ka-Be hun indeeling volgens Duitsche catalogi 
maken, terwijl Yvert volgens den catalogus Yvert & Tellier 
werkt. 

Bij Schaubek vind ik persoonlijk de prijzen opzij van het 
geheel storend, en bovendien misleidend, omdat zy altijd aan 
fluctuaties onderhevig zijn en op den duur verouderen. 

Bij de Ka-Be albums is de indeeling door een kunstschilder 
ontworpen en vormen de bladen elk een harmonisch geheel. 
Onnoodig drukwerk is vermeden, en ook kan men elk zegel 
gemakkelijk plaatsen. 

De Yvert albums hebben het voordeel, dat zy volgens den in 
Nederland het meest gebruikten Yvert-catalogus zjjn inge
richt, wat bij het classeeren der zegels een groot voordeel is. 

Wat de uitvoering der albums aangaat, zoo geloof ik, dat er 
weinig verschil in kwaliteit is, d.w.z. voor hetzelfde geld zal 
men ook bij allen ongeveer even solide materiaal ontvangen. 

Het is daarom ook zeer moeilijk een bepaald album aan- of 
af te raden; een ieder moet zelf uitmaken wat hij voor zich 
het meest geschikt acht. 

Ik zelf geef de voorkeur aan Ka-Be, maar daarom behoeft 
een ander dit albumsoort niet mooi te vinden. 

dr. G. W. W. BöLIAN. 

rf^^^^ Ter bescherming É 
W Q 3 ~ ^ W ^^^ Verzamelaars M 
^^^kim^m er Handelaren, ^p 

EEN POSTZEGELVERVALSCHINGZAAK VOOR DE 
BREDASCHE RECHTBANK. 

2e ZITTING. 
In de zitting van de Bredasche rechtbank stond 22 Januari 

1.1. terecht J. H. D. uit Den Haag, die op verschillende tijd
stippen van 1926 van den majoor W. van der H., te Breda, 
voorschotten in ontvangst heeft genomen ten bedrage van 
ƒ 999,25, om daarvoor postzegels te koopen, welke postzegels 
later bleken valsch te zijn. Deze zaak had reeds vroeger (27 
November 1930) voor de rechtbank gediend, doch was toen 
uitgesteld, tot het hooren van meerdere getuigen en des
kundigen. . 

Allereerst werd gehoord als deskundige dr. ir. Schoutissen, 
te Den Haag, die een rapport heeft uitgebracht en daarin 
concludeerde, dat het feitelijk niet mogelijk is, om met zeker
heid te zeggen, of een opdruk valsch of echt is, wijl ook de 
z.g. echte postzegelopdrukken zooveel onderlinge afwijkingen 
vertoonen, dat het verschil bij microscopisch onderzoek dik

wijls zeer groot is; dat kleurverschillen geen behoorlijken 
maatstaf voor het bepalen van de valschheid van een opdruk 
geven, daar zü het gevolg kunnen zijn van allerlei invloeden, 
vooral bij in de tropen gemaakte opdrukken. 

Vervolgens werd als deskundige gehoord de heer J. Bethe, 
controleur der posterijen te Haarlem, die verklaart, dat hij hy 
verder nauwkeurig onderzoek niets kan verklaren over de van 
valschheid verdachte opdrukken; dat hij kleine kleurver
schillen geen zekeren maatstaf acht voor het bepalen van de 
valschheid van een opdruk, tenzij dan wellicht door middel van 
een chemisch onderzoek. 

Mr. Dekker (verdediger): Is een postzegel en een portzegel 
hetzelfde? 

Getuige: Neen. Een portzegel is bestemd voor den inwen
digen dienst der posterijen. Deze portzegels zijn echter, ten 
gerieve der Philatelisten, voor het publiek verkrijgbaar. 

Rechter mr. Kronenberg: Een zegel, dat echt is, doch voor
zien van een valschen opdruk, noemt u dat een valsch zegel? 

Getuige: Ja, zeker! 
Thans komt voor de balie als getuige-deskundige de heer 

P. Vos, postzegelhandelaar te Den Haag. 
Verdediger: Kunt u mij zeggen, van wie de keurmerken 

ziJn, welke op deze zegels staan vermeld? 
Getuige: dat zijn goedkeuringsmerken van officieele keur

meesters. Getuige wil echter mededeelen, dat hij, na inzage 
van het rapport van dr. ir. Schoutissen, in ziJn inzicht omtrent 
het al of niet valsch zijn van zegels wel eenigszins aan 't wan
kelen is gebracht. Vooral staat getuige zeer wantrouwend 
tegenover postzegels met opdrukken uit onze koloniën. De 
zegels vertoonen inderdaad afwijkingen. Sommige zegels zijn 
zeer klaarblijkelijk valsch, andere zeer waarschijnlijk echt, 
doch met een valschen opdruk. 

Getuige deelt verder mede, dat hij in een soortgelijk geval 
in Den Haag verklaringen voor de rechtbank heelt afgelegd 
welke tot gevolg hadden, dat hij werd geroyeerd als lid van de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

Thans wordt verdachte gehoord, die erkent gefraudeerd te 
hebben. Hij was niet overtuigd, dat de postzegels vervalscht 
waren. Wel wist verdachte, dat de zegels, die hij ontving om 
weer te verkoopen, zeer verdacht waren. Hij wist ook, dat er 
enkele valsche zegels onder waren, doch hiJ wist niet, dat 
de zegels, welke hij verkocht, valsch waren. 

Rechter mr. Roebroeck: Hoe komt u aan dat dure zegel van 
Suriname ? 

Verdachte: Dat kan ik niet precies zeggen. Verdachte heeft 
vroeger reeds erkend, dat de opdrukken op de zegels valsch 
waren. 

De officier van justitie, mr. graaf Van Limburg Stirum, 
verzocht deze zaak nogmaals ter instructie te willen terug
zenden aan den rechter-commissaris en de zaak voor onbe-
paalden tijd aan te houden. 

De verdediger, mr. Dekker, uit Den Haag, meent, dat er 
van veroordeeling geen sprake mag zijn, omdat de postzegels 
niet valsch zijn, zooals in de dagvaarding is gesteld, doch 
alleen de opdrukken. 

Bij den verkoop heeft beklaagde nooit gezegd dat het zegel 
echt was. 

Verdediger concludeert tot vrijspraak. 
De rechtbank gaat in raadkamer, om over het verzoek van 

den officier te beslissen. 
De rechtbank, na uit raadkamer te zijn teruggekeerd, stelt 

de verdere behandeling voor onbepaalden tijd uit en verwijst 
de zaak naar den rechter van instructie, ten einde de van 
valschheid verdachte zegels nader door deskundigen te doen 
onderzoeken. 

POSTZEGELVERVALSCHING. 
In hooger beroep stond op 18 Februari 1.1. voor het gerechts

hof te 's-Gravenhage terecht de 48-jarige postzegelhandelaar 
J. H. D., die in December 1928 valsche portzegels zou hebben 
verhandeld. Wegens oplichting werd D. door de Haagsche 
rechtbank veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Ver
dachte bekent aan zekeren N. van D. te Rotterdam opdracht 
te hebben gegeven opdrukken te maken op strafportzegels 
van Baden, waardoor hij zeer waardevolle philatelistische 
stukken bekwam. Een van deze valsche zegels heeft verdachte 
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aan wijlen G. van den Arend verkocht voor ƒ 550,—, terwijl 
hij bekent geruimen tijd in valsche zegels handel te hebben 
gedreven. 

In zijn requisitoir oordeelde de advocaat-generaal, mr. De 
Visser, het feit zeer ernstig. Verdachte heeft iemand, met 
wien hij jarenlange relaties onderhield, op laaghartige wijze 
opgelicht. Door deze handelingen, welke in de philatelistische 
wereld veel opzien hebben gebaard, omdat ook buitenlandsche 
zaken bij deze vervalschingen waren betrokken, heeft ver
dachte het vertrouwen in de postzegelhandelaars ernstig ge
schokt. Om deze redenen vroeg spreker bevestiging van het 
vonnis der rechtbank. 

Verdachte's raadsman, mr. Dekker, zeide, dat er veel ge
knoeid wordt in den postzegelhandel. De verleiding is dan ook 
wel groot. Op grond van het feit, dat in de dagvaarding ge
sproken wordt van postzegels, terwijl het feit handelt over 
portzegels, meende pleiter, dat vrijspraak zal moeten volgen. 
Uitspraak 4 Maart a.s. (Tel.). 

* » » 
's-Gravenhage, 4 Maart. Het Haagsche gerechtshof beves

tigde heden het vonnis der rechtbank alhier, waarbij de 48-
jarige postzegelhandelaar J. H. D. veroordeeld werd tot 6 
maanden gevangenisstraf wegens het vervalschen van straf-
portzegels. (Tel.). 

'pMMe^ 

NED.-INDISCH LUCHTVAARTMUSEUM. 
In de laatste bestuursvergadering van de Kon. N.-I. Ver-

eeniging voor Luchtvaart werd besloten tot de oprichting 
van een Ned.-Indisch Luchtvaartmuseum. 

De bedoeling is om thans, nu de luchtvaart nog jong is, 
zooveel mogelijk interessante gegevens, documenten en voor
werpen, betrekking hebbend op de luchtvaart, te verzamelen 
en in een voorloopige collectie onder te brengen, die dan in 
de toekomst kan uitgroeien tot het Ned.-Indisch Luchtvaart
museum. 

Het bestuur is van oordeel, dat met de voorloopige uit
voering van het plan niet langer gewacht mag worden, omdat 
op veel belangrijk materiaal uit de beginperiode van de lucht
vaart in Indië nu nog de hand gelegd kan worden. Om de ge
dachten te bepalen heeft het de volgende voorloopige onder
verdeeling der verzameling opgesteld: 

A. •— Militaire en marine-luchtvaart. 
1. Militaire luchtvaart. 
2. Marine-luchtvaart. 

B. — Burgerlijke luchtvaart. 
1. Luchtverkeer. 

a. binnenlandsch luchtverkeer. 
b. luchtverbinding HoUand-Indië. 
c. internationaal luchtverkeer. 

2. Particuliere luchtvaart. 
3. Luchtpost. 

De heer M. Dijkstra, kapitein-adjudant der Luchtvaart-
afdeeling, heeft zich bereid verklaard, de verzameling van het 
materiaal onder A, de heer W. Hajenius, inspecteur van den 
P.T.T.-dienst, die onder B op zich te nemen. 

Het bestuur is er zich van bewust, dat de uitvoering van 
dit plan alleen kan slagen, indien uit alle luchtvaartkringen 
in Indië en in Nederland medewerking ondervonden wordt. In 
verband hiermede wordt een beroep gedaan op steun van allen, 
die bij de luchtvaart betrokken zijn. Toezending van voor
werpen, welke voor het museum van belang kunnen zijn, zal 
zeer op prijs gesteld worden, b.v. omslagen, vooral van de 

vroegere vluchten, hetzij Holland-Indië, hetzij Rotterdam-
Marseille, en de Indische. 

HEINRICH VON STEPHAN. 
Dezer dagen werd de honderdste ge

boortedag herdacht van een man, die 
voor de ontwikkeling van het moderne 
postvervoer van zeer veel beteekenis 
was. Op 7 Januari 1831 werd n.1. te 
Stolp geboren Heinrich von Stephan; 
deze man, aan wiens naam onverbre
kelijk de gedachte aan de U. P. U. 
verbonden is, werd in 1870 directeur-
generaal der posterijen van den Noord 
duitschen Bond. Het was geen over
daad, dat hij orde bracht in den chaos 

van het postwezen: evenals op vrijwel alle andere gebieden 
was Duitschland ook wat het postwezen betreft een toonbeeld 
van verwarring. In 1872 legde hij den grondslag voor het 
thans wereldberoemde Duitsche Rijkspostmuseum; drie jaar 
later volgde zijn benoeming tot Postmeester-Generaal van de 
Duitsche Rijkspost. Dit alles zou echter niet den wereldnaam 
van Stephan hebben gevestigd: dat de Duitsche regeering in 
1924 een aantal zegels uitgaf met zijn beeltenis, heeft men 
daaraan te danken, dat Stephan in 1873 aan zijn regeering 
het advies gaf, om alle regeeringen van Europa en de Ver-
eenigde Staten te verzoeken vertegenwoordigers te zenden 
naar Bern om daar te komen tot internationaal overleg. Het 
resultaat was, dat op 9 October 1874 de Union Postale Uni
verselle werd opgericht. Stephan's naam was gevestigd; de 
beteekenis van de Postunie is overbekend. 

Op 8 April 1897 is de postmeester te Berlijn overleden. 
V. P. 

VERGILIUS OP VIRGILIUS ? 
's Dichters naam wordt inderdaad wel Virgilius gespeld. 

Hier te lande is echter de spelling Vergilius algemeen. Dit is 
ook blijkbaar de authentieke vorm, blijkens bewaard gebleven 
inscripties en volgens de oudste en beste handschriften van 
V.'s werken. De variant Virgilius, volgens sommigen een Na-
politaansche dialectvorm, kreeg vooral in de Middeleeuwen 
burgerrecht. Tegenwoordig wordt deze spelling in het buiten
land vrij veel gebruikt: in Italië blijkbaar algemeen, en o.a. 
ook veel in Engeland. 

Nadere bijzonderheden hierover zijn o.m. te vinden in het 
Amerikaansche vaktijdschrift „The Classical Journal" dl. XXV 
(afl. Juni 1930) pag. 658 v.v. H. v. V. 

LIECHTENSTEIN. 
De heer J. Ordelman jr., te Zutphen, schrijft ons het 

volgende: 
Naar aanleiding der opgave „tandingen" der Liechtenstoin-

uitgiften 1930 kan ik u de volgende bijzonderheden melden: 
1. Door de „Ring von Liechtenstein-Spezialsammler" werd 

eerst het idee geopperd, dat deze uitgifte een tweede con
sortium-uitgifte zou zijn. Dit is gelukkig niet waar gebleken. 
De Zwitsersche posterijen, welke het Liechtensteinsche post
wezen controleeren, doen hun best om den Zwitserschen naam 
hoog te houden. Het is daarom onbegrijpelijk, hoe enkele 
„Abarten" aan de controle ontgaan zijn. De diverse tandingen 
zijn te wijten aan het drukken in een privaat-drukkerij. 

2. Behalve de diverse tandingen, komen eenige „Abarten" 
voor, en wel: 

10 rp. met niet doorgeslagen perforeering, dus wel zicht
baren indruk, doch geen gaatjes; 

25 rp., 2 fr., 1 fr. Flugpost met één zijde ongetand; 
3 rp. dubbele perforeering, hierdoor ontstond links of rechts 

een tanding van ± 12. Totaal zijn hiervan 10 zegels ontdekt, 
waarvan 7 stuks in mijn bezit gekomen zijn; 

II 
B R I T S C H H K O I V O N I A I V E : Z E G E Ï L S . Ik heb een zeer waardevolle collectie uit elkaar gehaald, en daarna als volgt opnieuw ingedeeld: 

Klasse 1, Eerste tiitgiften» welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus-prijs. 
Klasse 2. Eduard- en Georgc-zegcls, in postfrisschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogus-prijs. 
Klasse 3. Bdaard- co Georgc-uitglftent prachtig gebruikt, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogua-pnjs. 

Alle zegels zijn in goeden staat. — Referentiën verzocht. 098) 
a. BIRD, 6 W e s t Hill R o a d , S o u t h f i e l d s , L o n d o n , S . IV. 18. il 
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20 rp. Plugpost, eenmaal in een vel met helle vlek (ubaan) 
boven de bergen; 

35 rp. idem, sommige vellen hebben een loodrechte, dunne 
streep over enkele zegels, andere een breede wazige streep. 
Toevalligerwijze ontdekte ik een blok van 4, waarop beide 
voorkomen. 

Verder komen kleurnuances en kleine foutjes voor; o.a. heb 
ik een zegel, waarop een deel der arceering ontbreekt, ver
moedelijk doordat een klein vuiltje of iets anders op het 
papier heeft gelegen. 

EEN NIEUW ONTDEKTE ZELDZAAMHEID. 
Engelsche bladen berichten de „ontdekking" van de 4 pence 

van NieuwZeeland, landschaptype, bruin en blauw, 19001907, 
met k o p s t a a n d middenstuk. 

Tot op heden is dit het eenige bekende exemplaar dezer af
wijking, welke binnenkort te Londen zal worden geveild. 

NIEUWSTE SNUFJES IN HET BERLIJNSCHE 
POSTMUSEUM. 

Hier is een groote kast opgesteld met verwisselbare „Leucht
bilder", waarop beelden uit de postgeschiedenis en het tegen
woordige postbedrijf. Thans zijn te zien: het oudste Augs
burger posthuis uit het begin der 17e eeuw; de extrapost 
tusschen Berlijn en Postdam in de 18e eeuw; telefooncentrale 
met handbedrijf voor 20000 aangeslotenen; de buitenlandsche 
zaal in het hoofd telegraaf kantoor; Neurenburger voetbode, 
bereden koerier en postwagen uit het einde der 17e eeuw; 
postautodienst bij Urach (Württemberg); expeditiekantoor in 
Berlijn. En als practische waarschuwing: wat er gebeurt met 
slechtverpakte postpakketten (vertraging en extrakosten). 

DE LINDENBERGMEDAILLE. 
Deze hooge onderscheiding is dit jaar verleend aan W. Dor

ning Beckton te Tytherington (Manchester), den president der 
Royal Philatelie Society. 

Deze philatelist is bekend door meerdere diepgaande studies, 
o.a. over de zegels van Napels. 

PORTUGAL. 
ONNOODIGE POSTUITGIFTEN WETTELIJK VERBODEN. 

Uit het te Lissabon afgekondigde besluit van den minister 
van handel blijkt, dat aan alle gouverneurs het doen van uit
giften van niet voor den postdienst noodzakelijke postzegel
uitgiften verboden is. Het wettelijke besluit luidt: 

„Art. 1. Bij deze wordt machtiging tot uitgaven van gedenk
zoowel als van alle soorten weldadigheidszegels opgeheven en 
de verkoop van nog in de postkantoren van het binnenland en 
van die van de omliggende eilanden voorhanden voorraden 
verboden; 

„Art. 2. De voorraden van alle in art. 1 genoemde zegels, 
zoomede de nog in de Munt aanwezige hoeveelheden ervan, 
zijn ter beschikking te stellen van ihet hoofdbestuur der pos
terijen en telegrafie; 

„Art. 3. Het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie zal 
jaarlijks een op de openbare begrooting uittetrekken subsidie 
van 270.000 escudo's verleenen voor het Markies de Pombal
gedenkteeken, totdat dit zal voltooid ziJn." 

Kan dit besluit slechts toegejuicht worden, de redenen door 
den minister aangevoerd, welke tot dit wel wat al te vér
strekkend verbod aanleiding gaven, zijn, volgens mijn objectief 
oordeel, niet best verdedigbaar. iHij spreekt o.a. over „mis
bruiken door die uitgiften veroorzaakt", doch verzuimt er een 
aan te duiden, welke daarvan het gevolg waren. ZiJn het „amb
telijke", dan ligt het allerbeste middel, onmiddellijk ontslag, 
■roor de hand. Maar de ambtenaar kan het niet zjjn, of het 
woord „misbruik" deugt niet. Dan zouden, volgens dien mi
nister, „internationale bezwaren" tegen deze uitgiften gerezen 
zijn. Ook in dit geval, een „beslist onmogelijk" geval, wordt 
geen enkel bewijs aangevoerd, hetgeen zg'ne excellentie zelf 
zeker niet gevraagd heeft van den hoofdambtenaar die op 
het verbod aandrong. 

De slotzinsnede is zeer juist. Daarin staat, dat het bijzonder 
doel van den postdienst is, uit de inkomsten van den zegel

verkoop te bestrijden: de bedrijfskosten en Ihet overschot te 
doen dienen ter uitbreiding en verbetering van het post
verkeer. 

Tot beter begrip van de lezers merk ik nog op, dat die 
„Pombalzegels" niet ter frankeering dienden, slechts als een 
voor de oprichting van het Markies de Pombalgedenkteeken 
„geschonken gift" waren bestemd. Ze vormden 3 verschillende 
teekeningen ad 15 centavos elk. Hoe eenig postbestuur ooit op 
het denkbeeld kan komen, dat een zoo weinig correspondee
rende, volstrekt niet welvarende noch dolvaderlandslievende 
bevolking als die van Portugal jaarlijks voor dit gedenkteeken 
één millioen achthonderdduizend maal 15 centavos zal blijven 
offeren, is onbegrijpbaar; het pleit niet voor de mentaliteit 
van het postbestuur, dat toch een heel weinigje begrip van de 
bevolking als die van Portugal, jaarlijks voor dit gedenkteeken 
Hadde het de teekeningen jaarlijks gewijzigd, of nog beter, 
enkele veel gebruikte waarden met een opslag, desgewenscht 
van een opdruk voorzien, uitgegeven, Ihet zou hoogstwaar
schijnlijk een veel beteren uitslag jaarlijks geboekt hebben. 
Heeft men op „verzamelaars" gerekend, dan was hun „liefde" 
door een fantast geschat! J. B. R. 

OOSTENRIJK. 
ZINNOBER OF VERMILJOENROODE OF ROSE 

MERCURIUSZEGELS. 
Een m.i. zeer vermakelijke geschiedenis over deze zeldzaam

heid wordt door „GermaniaBeïichte" van April 1929, blz. 51, 
ter leering en waarschuwing harer lezers verhaald, van vier 
dezer Oostenrijksche zegels, in het bezit van vier versdhillende 
verzamelaars, welke, tot ontzetting van de bezitters resp. erf
genamen, alle „valsch" waren. De raad is: „Elke Mercurius 
met inkt vernietigd is zonder uitzondering een oude bekende 
vervalsching!" Korter en duidelijker kan het niet, zou ik zoo 
zeggen, in mijn domheid. J. B. R. 

BRAZILIË. LUCHTPOSTZENDINGEN. 
In „Germania Berichte" van Januari wordt op blz. 10 mede

gedeeld, dat de door het Condor Syndicaat te Rio de Janeiro 
uitgegeven luchtpostzegels, ter verrekening van de luchtpost
kosten van de luchtpostzendingen Rio de JaneiroPorto Alegro
Rio Grande niet meer mogen gebruikt worden en de Duitsche 
vertegenwoordiger ervan te Berlijn S.W., Lindenstras&e 35, 
daarom de zegels niet meer verkoopt. 

Voorloopig moeten de in Brazilië per luchtpost te verzenden 
stukken onder omslag worden toegezonden aan het Syndicato 
Condor Ltda., Caixa postal 190, Rio de Janeiro, gefrankeerd 
als voor het buitenland. Voor de verzending per luchtpost 
moeten ingesloten worden 3 buitenlandsche antwoordbewijzen 
voor elke 20 gram. Voor frankeering en de afgifte aan de 
Braziliaansche luchtpost zorgt genoemd Syndicaat. J. B. R. 

O O K V O O R V W A T BlJt 
Jub. Ned.Indië 5 ct.—1 gld ƒ 0,35 
32>^/50, type II, per 10 stuks -0,40 
2K gld., rood, per 10 stuks -0,75 
Porten 2%—75 ct., zonder 30 ...... - 0,60 
12K/17X—80/1 gld., per serie -0,16 
Ned. Rembrandt, per 10 series - 2,25 
40 en 60/30, per 10 series - 1,— 
Jub. 1923, 5 ct.—1 gld -0,40 
Prtz. 25/l}<—25/7K, p. 10 ser. - 1,— 
5 gld., grijs, per 10 stuks - 0,50 
2K gld., violet, per 10 stuks -0,45 
Boven 5 gld. portovrij. — Giro 40215. 

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

Prijscourant op aanvraag. 
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