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Nieuwenhoven 156, Middelburg {nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Een-
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van Pt'tirsem, Leen de Raaij, J. G, Millaard, G, V. van der Schooren, 
Pierre Vos. 

Tot bet plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon
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EEN EN ANDER OVER DE EERSTE 
UITGIFTEN VAN ZWITSERLAND. 

III. 
De post uit den overgangstijd. 

Zooals wij reeds schreven in het eerste artikel — pagina 
213 e.V. van den jaargang 1930 — w^erd biJ bondswet van 12 
September 1848 het staatsmonopolie ingevoerd voor het brie-
venvervoer. De uitvoering van dit monopolie werd aan het 
Eedgenootschap toevertrouwd, met gebruikmaking van de be
schikbare verkeersmidelen. De Bondsvergadering van 28 No
vember 1848 stelde de noodige wettelijke maatregelen vast, in 
acht te nemen bij het overnemen der kantonale post op 1 Ja
nuari 1849, waarbij den kantons een termijn werd toegestaan 
gedurende welken hun postwezen gehandhaafd bleef tot de ge-
heele overname haar beslag had gekregen. Gedurende dezen 
overgangstijd bleven de kantonale zegels voor frankeering 
gelden en konden zij opgebruikt worden. Voor de indeeling 
van het land in elf postkringen en de tarieven, geldend voor 
de verschillende gewichtsgrenzen, verwijzen wij naar boven
genoemde bladzijden. 

Aan dezen overgangstijd danken wij eenige zegels, die ■wij 
hier in het kort zullen beschrijven. 

Geneve. 
De Bondswet van 1849 verleende den 

Bondsraad voor plaatsen en strecken 
met een intensief postverkeer machti
ging tot het inrichten van een locale 
post tegen een verminderd tarief, het
welk bepaald werd op: tot 2 lood 2% 
rappen, van 24 lood 5 rappen, van 48 
lood 10 rappen. 

Als gevolg hiervan verscheen in October 1849 de hierboven 
afgebeelde 4 centimes, in den aanvang van 1850 gevolgd door 
een 5 centimes in dezelfde teekening: posthoren, omgeven 
door arabesken; in het midden het kruis, in wit uitgespaard in 
een rood veld. De kleur van het rood wisselt van bleek tot 
donkerrood en karmijn. Overigens is het zegel in zwart ge
drukt, op wit papier. 

De aanmaak geschiedde ter drukkerij van Schmid in Geneve, 
langs lithografischen weg, in vellen van 100 stuks. De öplaag
cijfers zijn onbekend. 

BiJ de 5 centimes komen tal van afwijkingen voor bij het 
cijfer 5. Men benutte n.1. denzelfden steen als voor de 4 cen
times; het waardecijfer werd evenwel verwijderd en daarvoor 
een nieuw geteekend, zoodat op één vel van 100 stuks even
zoovele typen voorkomen. Een buitenkansje voor den speciaal
verzamelaar! 

Daar de druk in twee gangen plaatsvond, eerst zwart en 
dan rood, is gemakkelijk te begrijpen, dat talrijke exemplaren 
ontstonden met verschoven middenstuk. 

Slaat men den catalogus op, dan trekt het de aandacht, dat 
de 4 centimes dezer uitgifte belangrijk hooger in prijs is dan 
de 5 centimes. De verklaring is aldus: eerstgenoemde waarde 
werd in October 1849 in gebruik genomen, doch in Januari 
van het volgende jaar werd het tarief gewijzigd in 5 centimes 
(voor stad én kanton). Aan den verderen aanmaak der 4 kwam 
een einde; het publiek kon de voorhanden zegels benutten voor 
5 centimes. Het aantal stuks, dat in omloop is, is dus ongetwij
feld zeer gering, veel geringer dan dat van de 5 centimes. Nog 
wordt gewaarschuwd tegen de 4 centimes, verkregen door uit
radeering van het cijfer 5, in de plaats waarvan de vervalscher 
een 4 zette. 

Deze beide waarden worden veelvuldig ten onrechte ge
noemd „Waadf'zegels. 

De afstempeling geschiedde met verschillende zoogenaamde 
„stomme" stempels, waarvan er hier een is afgebeeld. Voorts 
met lijnstempels (15 lijnen), de letters PP in vierkantje (met 
ronde hoeken), PD in vette letters. De stempelinkt komt voor 
in zwart, dofrood en blauw. 

Natuurlijk zijn ook deze zeer gezochte zegels herhaaldelijk 
nagemaakt of vervalscht. 

De belangrijkste kenmerken, waaraan de e c h t e exempla
ren moeten voldoen, zijn de volgende: 

De binnenomlijsting links bovenaan is niet af, de horizontale 
en verticale lijnen raken elkander niet (vergelijk de 3 andere 
hoekpunten hiermede). 

Het versiersel onder de eerste L van „Locale" raakt deze 
letter niet. 

Punten achter Locale en C. 
In de versiering, rechts en links van het waardeschildje, 

komen vier krachtige zwarte punten voor. 
■ Verticale arceering aan boven en onderkant van het zegel

beeld, horizontale voor de rest. De aanrakingspunten (op de 
diagonalen/ dezer arceerlijntjes zijn zeer zuiver en goed te 
volgen. 

Om den posthoren achttien slagen van het koord. 
Het kruis is vrij onregelmatig en is niet omlijnd. 

Vergelijk hiermede de afbeelding van 
een valsch exemplaar volgens voren
staande gegevens en let tevens op den 
zeer dunnen ruitstempel. Uit het cliché 
is minder duidelijk te zien, dat de ho
rizontale arceering gedeeltelijk is door
getrokken tot den onderkant van het 
zegel, in plaats van op de diagonaal
lijnen de verticale te raken. 
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In de verzameling van den heer Auf der Heide komt nog 
een „briefstukje" voor van een grove vervalsching: geen punt 
achter Locale, onvolkomen arceering van den achtergrond, enz. 

De ons getoonde exemplaren zijn als regel bovendien ge
drukt op geelachtig papier. 

Ook bij aankoop van deze zegels blijft gelden het reeds 
meermalen gegeven advies: expertise door een deskundige of 
volledige garantie van den kenner-verkooper. 

Neuchatel (Neuenburg). 
Ook dit schaarsche zegel, waaromtrent 

nog heel wat in het duister ligt, is te dan
ken aan het locale port krachtens artikel 4 
van bovengenoemde Bondswet. 

De druk is zwart op wit papier, het kruis 
in wit uitgespaard op het roode schild. Het 
werd eveneens langs lithografischen weg 
vervaardigd en uitgegeven in Augustus 
1850. 

Zumstein noemt slechts twee soorten stempels, waarmede 
werd afgestempeld: het hierboven afgebeelde streep- of lijn-
stempel in blauw en rood en het eveneens reeds vermelde 
stempel PP in rechthoekje. 

De belangrijkste kenmerken van e c h t h e i d zijn deze: 
De s van Centimes helt sterk naar rechts; punt achter deze 

letter. 
Het kruis is niet omlijnd. 
Het geheele zegelbeeld wordt omgeven door twee lijnen; de 

buitenste vet, de binnenste dun, welke op geringen afstand 
evenwijdig aan elkaar loopen. In den rechterbovenhoek raakt 
evenwel de horizontale binnenlijn de verticale, dikke buitenlijn. 

In den linker-benedenhoek is tusschen de verticale en hori
zontale binnenlijnen een hiaat. 

De afstand van de linker afsluitlijn van het schidje tot de 
P van Poste is gelfk aan dien tusschen de e van Locale en 
de rechter afsluitlijn. 

Vergelijken wü hiermede het afgebeelde 
valsche exemplaar. 

De s van Centimes staat rechtop; geen 
punt erachter. 

Het kruis is omlijnd; de vorm deugt 
niet. 

De twee binnenste omrandingslijnen zijn 
nergens onderbroken door een opening en 
steeds zuiver evenwijdig. 

Het cijfer 5 staat te veel naar links; 
het schildje waarin Poste Locale is te hoog; de eerste L 
is te lang gerekt. 

De beide krullen der versiering boven het waarde-schild 
raken elkander. 

Ook deze vervalsching is gedrukt op geelachtig in plaats 
van op wit papier. 

(Wij' merken ten overvloede nog op, dat a l l e afbeeldingen 
van de als e c h t beschreven zegels in dit en de vooraf
gaande artikelen vervaardigd zijn naar ontwijfelbaar authen
tieke exemplaren, zoodat zij als betrouwbaar vergelijkings
objecten kunnen dienen. 

Zürich. 
Hier verscheen in Maart 1850 een 

i'A rappen in nevenstaande teekening, 
gedrukt in zwart en roodbruin. De ze
gels zijn ongetand; als afscheiding tus
schen de nevenliggende exemplaren 
van het vel werd een pijl in roodbruin 
benut. 

Het geheele roodbruine schild is ho
rizontaal gearceerd, het middenstuk, 
waarin het kruis in wit is uitgespaard, 
is geheel gevuld. 

De druk vond plaats langs lithografischen weg in vermoede
lijk vellen van 50 stuks (10 ryen van 5). 

Dit zegel is algemeen bekend onder den foutieven naam 
Winterthur. 

De afstempeling vond plaats o.a. met den 
nevenstaanden stommen stempel in blauw of 
roodbruin, voorts met den hierboven afge-
beelden lijn- of streepstempel (in zwart), 
terwijl ook de afstempeling PP (zonder om
lijsting) voorkomt. 

De belangrijkste kenmerken van de echte 
zegels zijn de volgende: 

Punt links boven en rechts onder de R. 
Geen punt achter 2X> of achter Locale. 
De punt tusschen de t van Post en de P van Poste ligt 

dichter bij laatstgenoemd woord. 
Vier koordomwindingen bij den trechter van den posthoren, 

waarvan de derde niet geheel af is. 
De scheidingspijlen tusschen de zegels toonen 9 kronkels. 
De versieringskrul onder de T van Post treedt even buiten 

de binnenste afsluitlijn. 
Het kruis is dubbel omlijnd. 

Het afgebeelde valsche stuk toont de 
volgende kenmerken. 

De punt links boven de R ontbreekt. 
Geen punt tusschen Post en Poste. 
Vijf omwindingen van het koord, alle 

onvolledig. 
Geen scheidings-pijtjes. 
De onderste krul (links bij 2%) staat 

vrij van de binnenste afsluitlijn. 
De posthoren hangt in de lucht; het ophangkoord toch is 

niet bevestigd aan den cirkel. 
Is de afgebeelde vervalsching vrij grof, niet uit het oog 

mag worden verloren, dat er zeer gevaarlijke bestaan, ver
vaardigd langs foto-lithografischen weg door den Italiaan 
Venturini. 

Deze waarschuwing geldt voor alle tot dusverre beschreven 
zegels. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

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

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

ARGENTINIË (Maart 1931). 
Aanvullende waarde der revolutie-serie: 

2 pesos, zwart en oranje. 
BELGIË. 
Opdrukken op frankeerzegels, leeuwen-type: 

2 c. op 3 centimes, roodbruin. 
10 c. „ 60 „ lilarose. 

Deze laatste draagt de gedrukte vóór-afstempeling „Bel-
gique 1931 Belgiè" in vierkantje. 

Nieuwe waarde in het leeuwen-type: 
2 centimes, geelgroen. 

Dienstzegel, opdruk gevleugeld wiel op koerseerend type: 
50 centimes, blauw. 

BOLIVIA (Maart 1931). 
Verdere waarden in de nieuwe serie: 

2 centavos, groen. 
45 „ oranje. 

COSTA-RIGA. 
Prankeerzegel in nevenstaande 

afbeelding, portret van den vroe-
geren president Juan Rafael Mora 

13 centimos, karmijnrood. 
Den heer Preiss dank voor toe

zending. 
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CUBA. 
Luchtpostzegels in de definitieve teekening, vliegtuig boven 

landschap: 
5 centavos, groen. 

10 
15 
20 
30 

blauw op lichtblauw. 
rose. 
grijsbruin. 
violet. 

40 „ oranje. 
50 „ olijfgroen. 

1 peso, zwart. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (Maart 1931) 
Frankeerzegel, koerseerend type: 

10 centavos, lichtblauw. 
Verdere waarden der luchtpostserie: 

20 centavos, geelbruin. 
30 „ bruin. 

EGYPTISCHE SOEDAN. 
Luchtpostzegels, opdruk „Air Mail" op koerseerende fran-

keerzegels: 
5 millièmes, zwart en oläfbruin. 

10 „ zwart en karmijn. 
2 piastres, oranje en bruinlila. 

De oplaag is 80.000, resp. 60.000 en 60.000 stuks. 
FINLAND. 
Herinneringszegel, 75 jarig 

bestaan der Pinsche zegels: 
IK mark, rood. 
2 „ blauw. 

Beide volgens afbeelding. 
De firma Keiser & Zoon, te 

's-Gravenhage, dank voor toe
zending. 

FRANKRIJK. 
Portzegel, voor in te vorderen quitantiewaarden (recouvre-

ments) in de gebruikelijke teekening: 
10 centimes, rose. 

FRANSCH-SOEDAN. 

«G5ig^i. 

: 

SOUDANfyciq 
FRANCAISKry 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
1 centime, rood en grijs. 
2 centimes, blauw en oranje. 
4 „ blauwviolet en rood. 
5 „ donkerblauw en groen. 

10 „ olijfgroen en rose. 
15 „ grijs en groen. 
20 „ roodbruin en blauw. 
25 „ violet en rose. 
30 „ groen en geelgroen. 
40 „ olijf groen en lilarose. 
45 „ blauw en oranjerood. 
50 „ rood en grijs. 
65 „ violet en grijs. 
75 „ blauw en bruin. 
90 „ steenrood en roodoranje. 

1 franc, donkerblauw en groen. 
1,50 „ blauw en ultramarijn. 
2 francs, roodbruin en groen. 
3 „ blauwgroen en bruin. 

5 francs, rood en grijs. 
10 „ donkerblauw en groen. 
20 „ lilarose en bruin. 

Op de 1 t.m. 25 centimes is afgebeeld een negerin; op de 
30 c. t.m. 1 franc een versterkte poort bij een inlandsche stad; 
op de hoogere waarden een bootsman. 

Portzegels in het koloniaal cijfer-type: 
5 centimes, groen. 50 centimes, zwart. 

10 
15 
20 
30 

HONDURAS. 

rose. 
grus. 
sepia. 
ultramarijn. 

60 ,, oranjerood 
1 franc, violet. 
2 francs, lilarose. 
3 „ roodbruin. 

1 
2 
5 

10 
25 

rupee, 
tt 

tt 

bruin. 
geelbruin. 
oranje. 
rood. 
violet. 

Opdruk „1929 a 1930" op frankeerzegels der uitgiften 1927 
tot 1929: 

5 centavos, grijsviolet (opdruk karmijn). 
30 „ bruin (opdruk rood). 
50 „ blauwgroen (opdruk karmijn), 

1 peso, rood (opdruk groen). 
Opdruk, drie-regelig, „Servicio aéreo Habilitado VI-1930" 

op de navolgende dienstzegels van 1924-1926: 
6 centavos, violet. 

10 „ blauw. 
20 „ roodbruin. 
50 „ vermiljoen. 

1 peso, geelgroen. 
HONGARIJE. 
Ter gelegenheid van den tocht van 

het luchtschip „Graf Zeppelin" versche
nen de 1 pengo oranjegeel en 2 pengo 
violet met den opdruk „Zeppelin 1931" 
in zwart, resp. groen. 

IRAQ. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, koning Feisal I in 

Europeesche kleedij: 
i4 anna, groen. 8 anna, donkergroen. 
1 „ roodbruin. 
1% „ rood. 
2 „ oranje. 
3 „ blauw. 
4 „ bruinviolet. 
6 „ blauwgrijs. 

Op de rupee-waarden, gedrukt in een weinig grooter for
maat, kijkt Z. M. naar rechts; op de 25 rupee, groot staand 
formaat, is de koning afgebeeld in nationale kleederdracht. 

De zegels zijn gedrukt door Perkins Bacon te Londen, op 
papier met het meervoudig watermerk CA in schrijfletters. 

ITALIË. 
Herinneringszegels aan den zevenhonderdsten herdenkings

dag van het overlijden van den Heiligen Antonius van Padua. 
20 centimes, bruinviolet en lilagrijs. 
25 „ olufgroen en groen. 
30 „ donkerbruin en bruin. 
50 „ donkerviolet en violet, 
75 „ karmijn, 
1 lire 25, lichtblauw. 
5 lire, olijf bruin. 

De laatste wordt verkocht met een toeslag van 234 lire. 
De zegels stellen voor; St. Antonius treedt tot de orde toe; 

de prediking tot d€ vissehen; de kluizenaarswoning te Oli-
vares; de dood van den heilige; St. Antonius verlost een ge
vangene; allegorie zijner deugden. 

Ze zijn alle gedrukt in langwerpig, de 5 lire in staand for
maat. Het papier draagt het watermerk kroon. 

LETLAND. 
Frankeerzegels in het koerseerend wapen-type, papier met 

het watermerk swastika: 
3 santimi, vermiljoen. 7 santimi, donkergroen, 
5 „ geelgroen. 35 „ donkerblauw, 
2 lati, blauw en lichtblauw (groot formaat). 

Luchtpostzegel in de gebruikelijke teekening, driehoekvorm, 
watermerk swastika: 

15 santimi, rood. 
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LIBIA (Februari 1931). 
Frankeerzegel, type Sibylla, papier zonder watermerk: 

75 centimes, violet en rood. 
MACAU. 
In groot formaat, met de beeltenissen van Maria en ver

schillende heiligen, verscheen een toeslagzegel, 5 avos, violet 
op grijs, ongegomd en ongetand. 

Het gebruik van dezen zegel is verplichtend naast de ge
wone frankeerzegels, gedurende bepaalde tijdvakken van het 
jaar. 

MALAY. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water

merk in sierschrift: 
1 dollar, karmijn en zwart op blauw. 

NEW-FOUNDLAND. 
In het na-gegraveerde type is te melden de 20 cents, zwart 

(koloniaal museum te St. Johns). 
Deze her- of na-graveering (zoogenaamde Dickinson-druk) 

is op deze waarde o.m. te herkennen aan de geheel gevulde 
schaduw tusschen de pilaren (op den vorigen druk gearceerd). 

NICARAGUA. 
Frankeerzegel, in de cijferteekening van 1929, doch met de 

zij schriften „Reconstruccion - Comunicaciones": 
1 centavo, karmijn. B. M. 

PERU (Februari 1931). 
Frankeerzegel, koerseerend type, doch met geheel gevulden 

achtergrond: 
2 centavos, donkerolijf. 

PORTUGAL. 
Vermoedelijk als eersteling eener nieuwe 

serie herinneringszegels, zendt Maison Fi
scher, te Parijs, ons een 5 centavos, licht
bruin, in nevenstaande teekening. 

RUSLAND. 
De revolutie-zegels, beschreven in het Februari-nummer, 

ziJn in geringe oplaag eveneens ongetand uitgegeven. Al
dus meldt ons de „Sowjet Phil. Assoziation" te Moskou, die 
ons geregeld op de hoogte zal houden van de philatelistische 
gebeurtenissen daar te lande. 

SAARGEBIED. 
Opdruk „Dienstmarke" op frankeerzegel der koerseerende 

uitgifte: 
20 centimes, bruinoranje. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
De koerseerende 35 cents verscheen in de kleuren purper en 

karmijn. 
SYRIË (Maart 1931). 
Frankeerzegel in landschapteekening: 

100 piastres, oranjerood. 
Luchtpostzegels: 

O p. 50, geelbruin. 
5 piastres, lilarose. 

Portzegels in nieuwe teekening, zelfde formaat als de fran
keerzegels : 

8 piastres, zwart op blauw. 
15 „ zwart op rose. 

TRIPOLIS. 
Propaganda-zegels voor de vijfde 

jaarbeurs: 
10 c , zwartbruin. 
25 c , groen. 
50 c , violet. 

1 1. 25, blauw. 
1 L 75, karmijn. 
2 1. 75, oranje. 
5 1., bruinviolet. 

De laatste waarden zijn belast met 
een toeslag van 25 centimes resp. 
45 centimes en 1 lire. 

Expresse-zegel, groot, liggend formaat: 10-|-2 1., bruin. 
Luchtpostzegel, groot, liggend formaat: 50 c , blauw. 
Expresse-zegel, zelfde formaat: 1,25 l.-f-20 c , karmijn. 
Zij geven afbeeldingen v. 

inboorlingen. 
De serie luchtpostzegels, 

beschreven in het Febr.-nr., 
werd uitgebreid met 80 c , 
bruinviolet, in teekening als 
onderaan vorige kolom. 

Voorts in nieuwe, neven-
staande teekening: 

1 1., blauw. 
1 L 20, bruin. 

1 1. 50, oranjerood. 
5 1., groen. 

Alle zegels dragen het watermerk kroon. 

VENEZUELA (Februari 1931). 
De Bolivar-zegels zijn eveneens verschenen als dienstzegels 

voorzien van de geperforeerde letters G N: 
5 centimes, geelbruin. 

10 „ blauw. 
25 „ karmijn. 

ZUIDWEST-AFRIKA, 
De definitieve serie is thans verschenen, waardoor een einde 

komt aan de talrijke SWA en andere opdrukken. 
De zegels zijn gedrukt bij Bradbury, Wilkinson & Co., te 

New-Maiden. 
De opschriften zijn tweetalig, d.w.z. op de zegels komen voor 

„South West Africa", „Postage", op de luchtpostzegels „Air 
Mail", of „Suidwes Afrika", „Posseel" op de luchtpostzegels 
„Lugpos". 

1 
2 
3 
4 
6 
1 
1 
2 
5 

10 
20 

penny, groen en grys. 
„ rood en blauw, 

pence, bruin en blauwviolet. 
„ ultramarijn en grijs. 
„ bruinviolet en groen. 
„ bruin en blauw, 

shilling, blauw en lilabruin, 
sh. 3 p., oranjegeel en violet, 
sh. 6 p., grijs en rose, 
shillings, roodbruin en donkergroen. 

„ groen en bruin. 
„ blauwgroen en roodbruin. 
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De y^ penny toont ons den Zuid-Afrikaanschen pauw, de 
1 penny het Kaapsche Kruis, dat in het Museum te Kaapstad 
berust en naar men zegt, opgericht werd door den Portu-
geeschen zeevaarder Diaz in 1486. 

De 2 pence een grillige rotspoort, gelegen nabij de Luderitz-
bocht. De gouvernements-gebouwen te Windhoek zijn afge
beeld op de 3 pence; de Waterberg op de 4 pence. 

De Luderitz-baai toont ons de 6 pence, een landschap de 
1 shilling. Op de volgende waarde zijn antilopen afgebeeld, 
levend in de Kalahari-woestün. De 2/6 toont ons een kudde 
zebra's en gnoes, de 5 shilling een inboorlingen-dorp. Op de 
10 shilling treft men een afbeelding aan van de Welwitschia-
plant, met geweldige bladen en bloemkelk, terwijl de hoogste 
waarde een afbeelding geeft van de Okuwahakana-watervallen 
op de grens van Angola. 

Luchtpostzegels, vliegtuigen boven Windhoek: 
3 pence, ultramarijn en bruin. 

10 „ bruinviolet en zwart. 
De Ĵ  en 1 penny zijn eveneens te benutten als plakzegel 

(Postage-Revenue, Posseel-Inkomste). 
Het zegelbeeld is in boekdruk aangebracht, de rest van het 

zegel in staaldruk. 
De randversiering van de 1 penny geeft een reproductie van 

de primitieve teekeningen, aangetroffen op de wanden van de 
rotswoningen der Bosjesmannen, de oudste bewoners van 
Zuid-Afrika. 

De ^ , 1, 2 en 6 pence ziin bereids verschenen a^s dienst-
zegels met den opdruk „Offisieel" of „Official". 

Portzegels in de teekening van die der Zuid-Afrikaansche 
Unie, tweetalig, op papier met het watermerk springbok: 

Y-i penny, lichtgroen en zwart. 
1 „ karmijn en zwart. 
2 pence, violet en zwart. 
3 „ blauw en zwart. 
6 „ leiblauw en zwart. 

De firma Keiser &Zoon, te 's-Gravenhage, hartelijk dank 
voor toezending. 

V. B. 

TeVerWacIhteii 
Meuuic Uit^iftem 

BELGIË. 
Naar de „Philatéliste Beige" meldt, zal het koerseerende 

leeuwen-type, dat klaarblijkelijk niet voldoet, vervangen wor
den door een werkelijk heraldieken leeuw. Verschillende lage 
waarden zullen bovendien stadsgezichten brengen, terwijl op 
de hoogste de kop van den koning zal prijken. 

Volgens dezelfde bron zijn deze plannen reeds in een ver
gevorderd stadium. 

BELGISCH-CONGO. 
Behalve de reeds vroeger vermelde twee opdrukken op de 

Stanley-zegels, zullen achtereenvolgens alle waarden dezer 
serie worden voorzien van een waarde-opdruk, teneinde deze 
als gewone frankeerzegels op te gebruiken. 

CHINA. 
Engelsche bladen weten te vertellen, dat het type der Chi-

neesche postzegels grondig zal worden gewijzigd. De aandui

dingen in het Engelsch zullen verdwijnen; de nieuwe zegels 
zullen uitsluitend Chineesche karakters en Arabische cijfers 
toonen. Bovendien zullen, door de tariefsverhooging, verschil
lende nieuwe waarden aan de serie worden toegevoegd. 

DANZIG. 
Senfs 111. Briefmarken Journal publiceert de volgende of-

ficieele oplaag-cijfers der herinneringsserie 1930: 
5 pfennig 97500 stuks, 35 jpfennig 37300 stuks. 
10 
15 
20 
25 
30 

97000 
97000 
64700 
57000 
39500 

40 
50 
75 
1 gulden 

38500 
26000 
27500 
27500 

Op 31 Januari j . l . is de verkoop geëindigd; de geldigheid 
voor frankeering blijft tot nader order. 

FINLAND. 
Tijdens het bezoek van het luchtschip „Graf Zeppelin" aan 

Helsingfors in September j . l . werd, zooals wü destijds al 
meldden, de koerseerende iü mark in een oplaag van 50000 
stuks voorzien van den opdruk „Zeppelin 1930". Op elk vel 
komt evenwel éénmaal de foutdruk 1830 voor, zoodat hiervan 
500 exemplaren bestaan. 

Van den Roode-Kruis zegel van 1922, 13^ mark, grijs en 
rood, werd dezer dagen de onverkochte voorraad verbrand, 
met uitzondering van 300.000 stuks, welke aan het Roede 
Kruis werden geschonken en 100.000 stuks aan het Post-
museum. 

Men mag dus veilig aannemen dat deze zegels vroeg of laat 
op de markt zullen komen. 

FRANKRIJK. 
De 2 francs, blauwgroen, type zaaister, beschreven in het 

jongste Februari-nummer, zal binnenkort vervangen worden 
door dezelfde waarde, doch met de afbeelding van de Are de 
Triomphe te Parijs. 

IERLAND. 
The Royal Dublin Society bestaat binnenkort twee eeuwen 

en ter gelegenheid van deze herdenking zal een speciale post
zegel verschijnen. 

OOSTENRIJK. 
In Juni a.s. verschijnt de gebruikelijke weldadigheids-serie 

in de waarden 10, 20, 30, 40, 50 groschen en 1 schilling. 
De oplaag zal 100.000 series bedragen; de zegels worden 

verkocht tegen dubbel-nominaal. Zü zullen dit keer de beelte
nissen brengen van bekende Oostenrijksche dichters, o.a. An
ton Wildgans en de dichteres Enrica Handel-Mazetti. 

SPANJE. 
Van de Goya-serie zijn de volgende waarden in de daar

achter vermelde aantallen ook ongetand uitgegeven: 
1 peseta, 1000 stuks. 
4 pesetas, 500 „ 

10 „ 500 „ 
Het betreft hier de zegels, waarop de spaarzaam gekleede 

Maja is afgebeeld. 

URUGUAY. 
Ter gelegenheid van de in deze maand te Uruguay te houden 

Internationale Postzegeltentoonstelling zal een speciale serie 
in de waarden 2, 5, 8 en 15 centesimos worden uitgegeven. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een serie van twaalf zegels zal in den loop van 1932 ver

schijnen ter herinnering aan den tweehonderdsten geboorte
dag van George Washington. 

Aanvankelijk was men voornemens deze serie te vullen met 
evenveel portretten van Washington op verschillende leef
tijden, doch daar er slechts zeer enkele goed-gelijkende af
beeldingen van hem bestaan, heeft men dit plan laten varen. 

We krijgen dus slechts enkele portretten van dezen natio
nalen held, terwijl op de overige zegels episoden uit zijn leven 
zullen worden weergegeven. v. B. 
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Een zegel van 36 cent. 
Voor de verzending van brieven beneden 5 gram per lucht

post naar Indië bedragen de kosten van frankeering en lucht
recht tezamen 36 cent. 

Het wordt hierbij meermalen als een bezwaar gevoeld, dat 
geen frankeerzegels van deze waarde verkrijgbaar zijn, zoo
dat men steeds twee zegels moet gebruiken. In verband hier
mede is thans bepaald, dat frankeerzegels van 36 cent in ge
bruik zullen worden gesteld. De noodige voorbereiding voor 
deze uitgifte wordt getroffen; het zal echter eenigen tijd 
duren voor de zegels op de kantoren verkrijgbaar zullen zijn. 

De zegels worden aangekondigd bij Dienstorder H. 158 van 
11 Maart; wij danken ook den heer Kramer, te Rijswijk, voor 
bericht. 

Precies een jaar geleden kondigden wij in deze rubriek 
nieuwe postzegels van 70 en 80 cent aan, waarover wij echter 
sindsdien niets meer gehoord hebben! Het is te hopen dat 
het met de 36 cent iets vlugger zal gaan. 

Zegels voor de Goudsche kerkramen. 
K.B. van 14.3.31 (Stbl. 86) bepaalt, dat gedurende een door 

den minister van waterstaat te bepalen tijdvak bijzondere 
postzegels verkrijgbaar zullen worden gesteld, waarvan de op
brengst boven de frankeerwaarde ten bate komt van het 
fonds tot herstel van de Goudsche glazen. 

De zegels, welke met het doel verband houdende onderwer
pen zullen vertoonen, zullen worden uitgegeven met een 
frankeerwaarde van 1% cent en van 6 cent en verkocht worden 
voor respectievelijk 3 cent en 10 cent. 

De geldigheidsduur voor het gebruik der zegels eindigt 
31 December 1932. De zegels, welke na de termyn van ver
krijgbaar stelling niet verkocht zijn, zullen worden vernietigd. 

De ontwerpen dezer zegels en de datum van invoering staan 
nog niet vast. 

De 9 cent gaat verdwijnen. 
Frankeerzegels van 9 cent zullen niet meer worden aan

gemaakt. De nog voorhanden zegels van deze waarden zullen 
worden opgebruikt. (Dienstorder H. 158 van 11 Maart). 

Misschien gaat men nu de kleur van de 9 cent voor het 
nieuwe zegel van 36 cent gebruiken. 

De luchtpostzegels ook voor gewone frankeering geldig. 
Het was een bezwaar, dat de luchtpostzegels tot nu toe al

leen gebruikt konden worden voor kwijting van het luchtrecht 
en dus niet — geheel of gedeeltelijk — konden worden gebe
zigd voor de gewone frankeering. 

Thans is bij K.B. van 20.3.31 bepaald, dat met ingang van 
29 April de luchtpostzegels van 40 cent, 75 cent, ƒ 1,50, ƒ 4,50 
en ƒ 7,50 voor de kwijting van alle bij vooruitbetaling verschul
digde posten en rechten kunnen worden gebezigd. Dit houdt 
dus in, dat de zegels niet meer uitsluitend voor luchtpost
correspondentie kunnen worden gebruikt, doch voor fran
keering van alle correspondentie, zoowel voor binnen- als 
buitenland, geldig zijn. 

De koerseerende 5 gulden getand 12"^! 
Van den heer Albrecht, te Nijmegen, ontvingen wij ter in

zage een exemplaar van het tegenwoordige zegel van 5 gulden 
in lijntanding 12<4:12J4. Het zegel had gediend als kwitantie 
voor frankeering bij abonnement en was gestempeld met een 
rolstempel, datum 9.12.30. nlaatsnaam onleesbaar. Later ver
meldde de heer Van der Willigen ons enkele exemplaren met 
stempel 's-Gravenhage 25.11.30. 

Het feit dat het juist-verschenen zegel van ƒ 1.75 van Ned.-
Indië óók tanding 123/;: 12 Ĵ  heeft doet vermoeden, dat men 
bij de fa. Enschedé in het vervolg ook nog andere zegels van 
groot formaat van deze tanding zal gaan voorzien. Oppassen 
bij alle plaatdrukzegels van Nederland en Koloniën is dus 
gewenscht! 

Vele jaren geleden werden ook van de vorige gulden-serie 
(1899) zegels gevonden met tanding 12 Ĵ  aan een of meer 
zijden. Het bleek later dat deze tandingen valsch waren; hier
voor hoeven wij op het oogenblik niet bang te zijn! 

Ook de 1 gulden getand 12}^. 
De heer Bunge bericht ons, ook het koerseerende zegel van 

1 gld. met lijntanding 12K:12K te hebben gevonden. 
Nieuwe oplaagletters. 
3 cent H; 4 cent I. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent K: R 278, met 4-zijdige roltanding. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
3 cent H: nummer 89, tanding Gr. 
4 cent I : nummer 95, „ 2-zijdige rolperf. 
De roltandingen; nieuwe 4 cent. 
Als verdere waarde met de nieuwe tweezijdige rolperf oratie 

verscheen het zegel van 4 cent. 
Op de lijst uit het Januari-mimmer ontvingen wij weer 

enkele aanvullingen, ditmaal van den heer Manus, te Am
sterdam. 

1'A cent A: vellen met rolperf oratie komen voor met 2 ver
schillende figuurtjes als drukkersteeken. 

5 cent K: Plaatnummer R 286 komt in twee vormen van 
roltanding voor, bovenrand wel en niet geperforeerd. 

Volledigheidshalve vermelden we hier ook nog de bovenge
noemde 5 cent K met plaatnummer R 278 en 4-zijdige rol-
perforatie (ons gemeld door den heer Van Dongen). In dit 
geval komen dus twee verschillende roltandingen (4- en 2-
zijdig) bij eenzelfde oplaag voor. 

Postzegelrollen. 
Dienstorder H. 206 van 25 Maart bericht: Postzegelrollen, 

gesneden uit de breedterichting der vellen, zullen in verband 
met het thans gebezigde rolperforaat niet meer worden aan
gemaakt. 

De oplaag der luchtpostzegels 1921. 
Een lezer vroeg ons naar de oplaag van onze eerste serie 

luchtpostzegels, die tot dusver onbekend was. Wij danken 
het hoofdbestuur der P.T.T. voor de verstrekte opgave. De 
oplaagcijfers bedragen: 

10 cent: 1.281.910, 
15 cent: 1.328.510, 
60 cent: 1.280.310. 

De Mebus-prijzen voor gebruikt zijn resp. 15, 10 en 12 cent; 
van de waarden 10 en 15 cent zijn natuurlijk meer zegels ver
loren gegaan op gewone correspondentie dan van de 60 cent, 
waarvan het grootste deel op postpakketkaarten gebruikt is 
en op de Rijksveilingen weer te voorschijn komt. 

Verlaging luchtrecht. 
Te beginnen met het vliegtuig, dat 2 April van Amsterdam 

vertrokken is, is het luchtrecht van 30 cent voor stukken niet 
zwaarder dan 5 gram ook van toepassing op de met den lucht-
dienst Amsterdam-Bandoeng over te brengen correspondentie 
voor Britsch-Indië (met Birma), Siam, Indo-China en Straits 
Settlements, alsmede voor landen verder dan Ned.-Indië. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat het luchtrecht voor 
met de luchtverbinding Londen-Karachi-Delhi te vervoeren 
stukken, bestemd voor Britsch-Indië en verder, ongewijzigd 
blijft vastgesteld op 40 cent per 20 gram. (D.O. H. 203 van 
25 Maart). 

Luchtpost naar Indië. 
Zooals bekend is bestaat de gelegenheid om brieven voor 

Indië te doen vervoeren per luchtpost Medan-Batavia. 
De aandacht wordt erop gevestigd dat het luchtrecht voor 

dit vervoer voldaan moet worden met N e d e r l a n d s c h e 
frankeer- of luchtpostzeo-els. 

Indien voor deze uit Nederland afkomstige correspondentie 
Indische luchtpostzegels worden srebezigd, hetgeen herhaalde
lijk blijkt voor te komen, geschiedt géén verzending per lucht
post, omdat de Indische zegels op Nederlandsche brieven niet 
geldig zijn. 
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Gebruik van luchtpostetiketten. 
Dienstorder 159 van 11 Maart meldt: 1. Het heeft de aan

dacht getrokken, dat per luchtpost over te brengen stukken 
niet steeds zijn voorzien van een etiket nr. 37AA „Per lucht
post, Par avion". 

2. In verband hiermede wordt het voorschrift, dat het kan
toor van afzending een dergelijk etiket moet aanbrengen in
dien de afzender dit niet heeft gedaan, in herinnering ge
bracht. 

Postadressen. 
De gelegenheid wordt opengesteld om bij den postdienst in

lichtingen in te winnen omtrent binnenlandsche postadressen. 
Hiertoe zijn kaartformulieren aangemaakt, welke tot het be-
noodigde aantal op aanvraag kosteloos aan het publiek moeten 
worden afgegeven. Op deze formulieren mogen ten hoogste 
5 adressen voor eenzelfden bestelkring worden ingeschreven. 

Het voor de navraag verschuldigde recht van 2 ^ cent per 
adres behoort door de aanvragers bij vooruitbetaling te wor~ 
den voldaan door aanhechting van een of meer frankeerzegels 
op de bedoelde kaarten. (D.O. 158 van 11 Maart). 

Hier dus een nieuw gebruik van frankeerzegels uitsluitend 
voor verrekeningsdoeleinden. 

NED.-INDIE. 
Het zegel van 1,75 gid. verschenen. 
Op 28 Maart verscheen aan de Nederlandsche verzamelaars

loketten het reeds lang geleden aangekondigde zegel van 
1,75 gld. Het heeft de gewone teekening (palmtype) van de 
Indische hoogere waarden; de kleur is d o n k e r l i l a . Vellen 
van 100 stuks, op den onderrand een plaatnummer. De heer 
Van der Willigen zendt ons nummer 4, er zullen dus minstens 
vier platen zijn. 

Het meest opvallende aan het zegel is de tanding, lijn-
tanding 123^:12K, die geheel nieuw is voor de zegels in deze 
teekening. Wij wezen er onder „Nederland" al op, dat dit wel 
eens de eersteling kan zijn van een geheele serie (van de 
50 cent af) met de nieuwe tanding. 

De nieuwe luchtpostzegels. 
Wij danken het departement van koloniën voor de toezending 

van een foto van de komende nieuwe Indische luchtpostzegels; 
de afbeelding gaat hierbij. 

De zegels worden bij de fa. Enschedé gedrukt in rotogra-
vure-druk, het ontwerp is van den inlandschen kunstenaar 
Mas Pirngadi. De teekenmg is voor alle drie waarden de
zelfde; het formaat is, met de perforatie mee, 37x27 mm. 

De kleuren der zegels zijn volgens de opgave: 
30 cent: magenta (donkerpaars). 
4,50 gld.: Pruisisch blauw. 
7,50 gld.: Pruisisch groen. 

De drie nieuwe zegels zijn met ingang van 1 Mei aan de 
verzamelaarsloketten hier te lande verkrijgbaar. 

Wie van de lezers kan ons inlichten omtrent de blijkbaar 
symbolische vogels, die in de teekening voorkomen? 

De Java-Australië-vlucht. 
Circulaire P. 280 van het hoofdbestuur der P.T.T. meldt: 

„In aansluiting op het vlieg
tuig van den luchtdienst Am
sterdam-Bandoeng, dat op 30 
April a.s. uit Nederland zal 
vertrekken, zal door den ka
pitein-vlieger M. P. Pattist 
een vliegtocht Nederlandsch 
Indié-Australié worden uitge
voerd. 

De gelegenheid wordt open
gesteld om gewone en aange-
teekende Nederlandsche cor

respondentie met bedoelden tocht te verzenden. Het luchtrecht 
verschuldigd voor het luchtvervoer Ned.-Indie-Australië zal 
ƒ 1 , — per 20 gram of gedeelte van 20 gram bedragen; voor 
de kwijting van d i t luchtrecht zal uitsluitend worden ge
bruik gemaakt van bijzondere Indische luchtpostzegels, welke 
na het vertrek van het vliegtuig uit Ned.-Indié weder buiten 
gebruik zullen worden gesteld. Voor de stukken, welke per 
vliegtuig van Nederland naar Australië zullen worden ver
voerd, is derhalve in totaal verschuldigd boven de gewone 
porten en rechten: t.m. 5 gram ƒ1,30, boven 5 t.m. 20 gram 
ƒ 1,75, verder per 20 gram ƒ 1,75. 

De bijzondere Indische luchtpostzegels worden van 1 April 
a.s. af aan de voor den verkoop aan verzamelaars bestemde 
loketten verkrijgbaar gesteld en kunnen evenals de koloniale 
postwaarden door belanghebbenden bij het postkantoor te 
Amsterdam worden aangevraagd. De bepaling dat ten minste 
ter waarde van f 5,— moet worden aangevraagd is op de on-
derwerpelijke luchtpostzegels niet van toepassing. Ter voor
koming van misverstand wordt er met nadruk de aandacht op 
gevestigd, dat deze zegels uitsluitend mogen worden gebezigd 
voor de kwijting van het luchtvervoer Ned. Indië-Australië. 

De kantoren van afzending moeten ook de Indische lucht-
postzegels door middel van een afdruk van den dagteekening-
stempel onbruikbaar maken. 

Door den Indischen dienst zullen de stukken aan de voor
zijde van een afdruk van een bijzonderen stempel worden 
voorzien. 

Personen, die geen relaties in Australië hebben, kunnen hun 
correspondentie adresseeren aan „The Consulate General of 
the Netherlands, Kembla Building, Magaret-street, Sydney." 
Bedoeld consulaat zal voor de terugzending zorgdragen mits 
het daarvoor verschuldigde bedrag wordt bijgevoegd. 

Het ligt in het voornemen de vliegtocht Ned.-Indië-Australië 
v.v. als volgt uit te voeren: 

Van Batavia pl.m. 11 Mei 1931, te Koepang pl.m. 12 Mei, te 
Wvndham pl.m. 13 Mei. te Camooweal pl.m. 14 Mei, te Charle-
ville pl.m. 15 Mei, te Brisbane pl.m. 16 Mei, te Sydney pl.m. 
17 Mei, te Melbourne pl.m. 18 Mei 1931. 

Terug naar Sydney pl.m. 19 Mei, van Sydney pl.m. 24 Mei, 
terug te Batavia pl.m. 28 Mei 1931. 

Te Batavia zal aansluiting worden verkregen op het vlieg-
tuiff, dat 29 Mei a.s. vandaar naar Nederland vertrekt. 

Het is nog niet bekend of door den Australischen postdienst 
met de onderwerpeliike vliegtocht post zal worden verzonden. 
In verband hiermede kunnen nog geen inlichtingen omtrent 
dp kosten wea-ens het luchtvervoer Australié-Nederland wor
den verstrekt." 

De leider van het Bureau voor Afstempelingen, de heer 
Brave, sf-hrijft ons dat weliswaar het Nederlandsche consulaat-
p-eneraal te Sydney zoo vriendelijk is om brieven te retour-
neeren. maar dat men. als men terugzending per luchtpost 
verlangt, hiervoor niet minder dan 13-15 antwoordcoupons 
moet insluiten, waardoor de brief allicht zwaarder wordt dan 
20 gram. De heer Brave zendt nu voor alle door zijn bemidde
ling verzonden brieven een chèaue, waardoor het bezwaar van 
de antwoordoouDons vervalt. In de brieven wordt dan een 
naniertje gelegd met mededeeling hiervan. De heer Brave is 
bereid, om nog brieven te verzenden van afzenders die deze 
wijze van betaling verkiezen (maar alleen voor hen, die terug
zending per Inchtnost wenschen, de anderen hoeven slechts en
kele antwoordcounons in te sluiten). Men moet de te verzenden 
envelonne hiertoe gefrankeerd en nog niet gesloten aan hem 
toezenden onder couvert, mét een envelopne voor de terup--
zending per vliegpost, gericht aan den afzender. De totale 
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kosten (waarschijnlijk ƒ2,36; eventueel verschil wordt later 
verrekend) moeten zoo spoedig mogelijk, doch minstens 3 da
gen vóór de laatste datum van verzending in het bezit van den 
heer Brave zijn (A. W. Brave, Nassaukade 163, Amster
dam-W.). 

De heer Brave verzoekt de verzamelaars verder, wegens de 
groote drukte zoo weinig mogelijk inlichtingen te vragen en 
hun brieven kort te doen zijn! 

Onze geachte correspondent, de heer E. C. Belmonte, Box 
217 G.P.O., te Sydney (Australië), is bereid voor de lezers 
van ons blad de luchtpostbrieven in ontvangst te nemen en 
onder gesloten omslag terug te zenden (porto bijvoegen). 

De heer Belmonte is een landgenoot; men kan hem dus in 
het Nederlandsch schrijven. 

Een officieele mededeeling van het departement van kolo
niën verluidt: Met ingang van 1 A p r i l worden de speciale 
zegels aan de verzamelaarsloketten hier te lande verkrijgbaar 
gesteld. 

De zegels zijn bij de fa. Enschedé gedrukt naar een door 
kapitein M. P. Pattist vervaardigd ontwerp (in samenwerking 
met luitenant-vlieger De Kruijff van Dorssen, die het geheel 
teekende) en uitgevoerd in rotogravuredruk. Formaat (inclu
sief perforatie) 39x27 mm.; kleur middenvak sepia, omlijsting 
lichtblauw. 

De zegels worden ingetrokken nadat het vliegtuig op zijn 
reis de laatste landingsplaats op Indisch grondgebied (Koe 
pang op Timor) verlaten heeft, waarvan in de pers mede
deeling zal worden gedaan. 

— In verband met het bovenstaande schrijft de heer Brave 
ons, dat te verzenden brieven, waarvan de afzenders niet in 
plaatsen wonen waar een verzamelaarsloket bestaat, zónder 
het speciale zegel aan hem gezonden kunnen worden. HiJ zorgt 
dan voor de frankeering, mits het bedrag hem toegezonden is. 

De speciale zegels ontvangen in Nederland het gewone post
stempel, in Indië op enkele kantoren een bijzonder stempel i ) . 

Uit Indië ontvingen wij nog talrijke mededeelingen over de 
vlucht. In verband met de plaatsruimte kunnen wij er slechts 
enkele dingen uit mededeelen. Het vliegtuig, gehuurd van de 
K.N.I.L.M., is gedoopt „Abel Tasman", naar den ontdekker 
van Australië. De bemanning bestaat uit kapitein Pattist en 
den heer Moll als vliegers, met Elleman als mecanicien. De 
heenreis duurt 9 dagen, in verband met tegenwind en om ge
gevens te verzamelen, het verblijf in Sydney 3 dagen (21-23 
Mei). De terugreis wordt in 4 dagen gedaan; op 27 Mei hoopt 
het vliegtuig weer in Batavia terug te zijn. 

— Bij Beschikking nr. 41 van 11 Maart 1931 werd in Indië 
aan de postkantoren de a.s. uitgifte van het speciale zegel 
medegedeeld. Daarbij trof ons het volgende: Wanneer op een 
kantoor niet voldoende zegels voorradig zijn en de tiJd ont
breekt, om ze aan te vragen, dan moeten de per Abel Tasman 
te verzenden brieven zonder extra-zegel aan een van de kan
toren Batavia-Centrum, Semarang, Soerabaja of Koepang toe
gezonden worden (met postwissel), waar ze dan bijgefrankeerd 
worden, en natuurlijk ook gestempeld. Men kan dus op de 
luchtbrieven in sommige gevallen waarschijnlijk stempels van 
twee verschillende kantoren van afzending aantreffen. 

Het zegel verschenen. 
Op 1 April is inderdaad het speciale Java-Australië-zegel 

verschenen, in de reeds bekende teekening. De kleur van de 
rand is lichtblauw, van het middenstuk bruin. Het zegel is 
gedrukt in rotogravure, in vellen van 100 met geheel blanco 
randen. De tanding is lijntanding 12'A:12^ (dus ook al weer 
12'A\). 

De opdruk 12 Ĵ  op 20 cent 
Dit zegel is met ingang van 1 April ook aan de Neder-

landsche philatelistenloketten verkrijgbaar, volgens een mede
deeling van het departement van koloniën. De oplaag zal dus 
niet gering zijn. 

Naar de heer Van der Willigen ons bericht is ook een deel 
van oplaag B overdrukt (C was ons bekend). 

' ) Dit stempel is eveneens door luitenant De Kruijff van 
Dorssen geteekend. In den rand een inscriptie: Ie Vliegtocht 
Java-Australië, in het midden een vliegtuig en een zeilscheepj« 
vwi h«t modal waarmede Abel TaauuaK Australië cntdektA. 

De Indische weldadigheidszegels. 
r 

De heer H. W. Borel schrijft ons: 
Naar aanleiding van het medegedeelde op blz. 189 van het 

October-nummer betreffende het speculatieve tintje van de 
weldadigheidszegels, wil ik er even op wijzen, dat de Indische 
postdienst hiervan toch zeker niet mag worden beschuldigd. 

Bijna alle landen geven deze soort zegels al sinds jaren uit, 
de Indische postdienst heeft dit altijd weten tegen te houden 
en is er eerst nu toe over moeten gaan, na daartoe van hooger 
hand bekomen opdracht. 

De uitvoering van de zegels zelf is daarbij door hun typisch 
Indische motieven van dien aard, dat zij een zeer te waar
deeren propaganda voor ons Indië vormen. 

In tegenstelling met de Nederlandschez egels worden de 
Indische gelukkig niet in tweevoud, d.i. met automaattanding 
uitgegeven; deze dubbele uitgifte van de Nederlandsche zegels, 
zonder ook maar de geringste postale noodzakelijkheid, is 
toch zeker als je reinste speculatie te beschouwen. 

De angst voor deloyale bestemming van de opbrengst van 
de Indische weldadigheidszegels is gelukkig ook overbodig, 
aangezien telken jare door den directeur van justitie van te 
voren wordt beslist voor welke vereeniging de opbrengst zal 
worden bestemd. ' 

Wel is jammer, dat tegen het eerst genomen besluit in, de 
verkrijgbaarstelling toch verlengd is, maar ook dit is niet 
van de post uitgegaan, al blijft het feit bestaan. 

Met de verkoop wilde het eerst niet erg vlotten, totdat de 
Vereeniging Jeugdzorg, zij het ook wel wat laat, zelf inzag, 
dat het op haar weg lag, om de noodige bekendheid aan deze 
zegels te geven en voor de noodige reclame te zorgen; een 
zachte wenk deed wonderen, maar hiermede blijkbaar nog 
niet tevreden, wist de vereeniging het ook gedaan te krijgen 
dat de termijn van verkrijgbaarstelling werd verlengd. 

De 30 op 40 cent luchtpost weer verkrijgbaar. 
Het luchtpostzegel van 30 op 40 cent, dat eenigen tijd aan 

de verzamelaarsloketten uitverkocht is geweest, is daar thans 
weer verkrijgbaar. 

CURACAO. 
De luchtpostzegels. 
Hierbij gaat de afbeelding van een 

der nieuwe zegels. Nat r de heer 
Weismann te Rotterdam ons schreef 
waren de zegels reeds op 20 Januari 
te Curagao verkrijgbaar, hier echter 
eerst 5 weken later, zoodat de zegels 
reeds in Amerikaansche bladen aan
gekondigd en aangeboden werden, 
voordat men hier van het verschijnen 
iets wist! 

Vanwege het departement van koloniën wordt ons in ver
band hiermede bericht, dat de late verkrijgbaarstelling hier te 
lande aan een vergissing te wijten is. Men had n.1. in Curasao 
verzuimd, om telegrafisch den datum van ingebruikstelling 
te melden, waardoor de vertraging ontstaan is. 

De 50 cent in tanding 12J^:12K. 
De heer Melsert, te 's-Gravenhage, zond ons de koerseerende 

50 cent palmtype, in Curasao gebruikt, getand 12l4:12}i (lijn
tanding). Dus weer een verder zegel in deze tanding! (Zie 
bij Nederland de 5 gld. en bij Indië de 1,75 gld.). 

Valsch portzegel 15 cent 1889. 
De heer Preiss te Amsterdam zond ons een portzegel van 

15 cent van de uitgifte 1889 ter inzage, dat, hoewel het een 
vertrouwenwekkenden indruk maakte, toch valsch bleek te 
zijn; het werd verraden door de tanding, die l i j n t a n d i n g 
12 ̂ j was (de echte steeds kamtanding). De groene kleur was 
misschien iets bleeker van tint, maar niet opvallend. In de 
zwarte cijfers waren geringe afwijkingen te vinden; de 1 was 
iets afgeplat van boven, de vlag van de 5 helde iets naar 
rechts beneden (normaal horizontaal). Het zegel was af
gestempeld met een valsch vierkantstempel CuraQao, dat 
echter weinig verschilde van de echte stempelg. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 69 

NEDERLAND. 
Ook de buitenlandsche briefkaart van 1^ cent verscheen 

met.de dubbele afzenderslijnen. 
Aan spoorwegbriefkaarten zijn te melden: 
1. 3 cent met 2 afz. lijnen. Model CC 238e. Afzender: „Sta

tion Rotterdam Fijenoord". Oplaag enz.: E.H. 25.000. 18.1/31. 
2. 3 cent met 2 afz. lijnen. Model CC 238e. Afzender: „Sta

tion Rotterdam Maas V.G." Oplaag enz.: E.H. 25.000. 18.1/31. 
3. 3 cent met 2 afz. lijnen. Model CC 238f. Afzender: „Sta

tion Rotterdam Fijenoord". Oplaag enz.: E.H. 25.000. 18.1/31. 
NED.-INDIE. 

De Indische enveloppen met de reclame opdrukken in linker 
bovenhoek voor de Indië-Holland vluchten zijn oorspronkelijk 
verschenen met een binnen netwerk waarvan de hoofdlijnen 
fijn zijn. De enveloppen met de reclame in cirkel met 2 vlieg
tuigen zijn ook verschenen met een binnenwerk waarvan de 
hoofdlijnen dik zijn. Op de 800 enveloppen werden 25 van dit 
soort gevonden. Bovendien werden in deze 800 enveloppen 
2 stuks gevonden (met denzelfden reclame-opdruk) z o n d e r 
binnennetwerk, dus volkomen wit. Het vermoeden lag nu voor 
de hand, dat deze enveloppen zonder netwerk ook zouden be
staan zonder den reclame-opdruk. En werkelijk, op de 8000 
stuks die werden nagezien, werden 2 van dergelijke exem
plaren gevonden. 

Een bijzonderheid, die mij vroeger wel eens was opgevallen 
en het ook nu weer doet, is dat bij de 12 Ĵ  cent enveloppen 
op de klop rechts bij de punt een dunne roode streep voor
komt. Deze 13 mm. lange streep is soms vlak op den kant, 
soms staat hij er ongeveer % mm. van af. Wie kan mij een 
verklaring voor deze streepen geven? 

De volgende keer nog enkele vragen over de overdrukte 
verhuiskaarten. 

CURACAO. 
Hier verscheen de nieuwe enveloppe van 6 cent. 

SURINAME. 
Ook hier verscheen de nieuwe enveloppe van 6 cent. 

BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 
Volgens berichten uit dit land zouden van kaart 24 twee 

typen bestaan. Het verschil zou gelegen zijn in den stempel, 
waarvan het eene type in de drie eerste arceeringslijnen aan 
den hals van koning George een witte streep (onderbreking) 
vertoont. Ook zouden nog eenige andere kleinere verschillen 
aanwezig zijn, welke ook voorkomen op de postzegels van 
114 penny groen. Vermoedelijk zullen die typen dus ook te 
vinden zijn in de later door opdruk tot „Three half pence" 
verhoogde kaart. 

Onze ijverige medewerker uit Sydney, de heer B., zendt mij 
een nieuw postblad van 2 pence rood op roomkleurig carton, 
formaat C, afmetingen a. Het wapen in het midden is weder 
iets grooter geworden dan het verkleinde type dat het laatst 
op de briefkaarten gebezigd werd. 

BELGIË. 
Ook de antwoord-betaald-briefkaart 35-|-35 c. groen op 

geel, klein formaat met drietalig opschrift voor Eupen, Mal-
medy en St. Vith werd eveneens in Brussel van den in het 
Maandblad van Februari gemelden opdruk voorzien. Mijn 
vrees, dat deze wijze van opdrukken tot verrassingen zou 
voeren is niet ongegrond gebleken; ik bezit kaarten waarbij 
de opdruk niet normaal naast den stempel s t a a t , maar 
loodrecht op de lengterichting is aangebracht en dus onder 
den stempel l i g t . 

Verder zijn uitgegeven twee series prentbriefkaarten van 
25 stuks per serie. De waarde is 40 c. en 1 franc. De 40 c -
kaarten zijn donkerbruin op roomkleurig carton, hebben de 
omranding van de in 1930 uitgegeven herinneringskaarten 
met congreszuil en hebben evenals de 1 fr.-kaarten, welke 
rood op groen carton ziJn, de stempel van de vorige reeks 
prentbriefkaarten van 35 c. 

De 40 c.-kaarten dragen de ondervolgende vignetten met 
tweetalige onderschriften en vermelden dat dit is de 2e reeks: 

1. Antwerpen, Luchthaven; 2. Antwerpen, Museum Plantijn-
Moretus; 3. Antwerpen, Museum Steen; 4. Bouillon (Semois); 
5. Brussel, Wereldtentoonstelling 1935; 6. Brussel, Sportsta
dion; 7. Dendermonde; 8. De Haan aan Zee; 9. De Panne aan 
Zee; 10. De Zoute aan Zee; 11. Dinant; 12. Gent, De Monu-
mentenrij; 13. Grotten van Han; 14. Hoei; 15. Knocke aan Zee; 
16. Luik, St. Jacobskerk; 17. Luik, Maas en Ourthe; 18. Luik, 
Luchthaven; 19. Mechelen; 20. Middelkerk aan Zee; 21. Ost-
ende. Wijding der Zee; 22. Ostende-Dover T.S.S. Prinses 
Astrid; 23. Ostende-Dover T.S.S. Prince Leopold; 24. Idem, 
onder-aanzicht; 25. Verviers, Schouwburg. 

De 1 fr.-kaarten zijn geboekt als Ie reeks en hebben ber 
halve de nummers 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 10, 11, 13. 16, 17, 18, 
22, 23 en 24 van de 2e reeks de volgende afbeeldingen: 

Antwerpen, De Kaaien; Antwerpen, De Reede; Brussel, 
Luchthaven; De Zoute aan Zee (ander beeld); Gent, Graven-
steen; Knocke aan Zee, Casino; Luik, Paleis der prins-bis
schoppen; Ostende, Renbaan Wellington; Verviers, Stadhuis. 

Ten slotte is van dit land nog te melden briefkaart-opdruk 
5 c. rood op de drietalige antwoord-betaald-kaart 35-|-35 c. 
groen. Zoomede de nieuwe kaarten 40 c. donkerbruin op room
kleurig carton en 1 fr. rood op groen carton. De 40 e. kaart 
ook met drie talen. 

COSTA-RICA. 
De briefomslagen 13 en 14 (Ascher) zijn met een zwarten 

opdruk Servicio Oficial boven den waardestempel uitgegeven. 
Eveneens in zwart bevindt zich in den linkerbovenhoek het 
wapen van Costa-Rica en daaronder het vierregelige onder
schrift Secretaria / De / Hacienda y Comercio / Contabilidad 
Nacional. Bovendien staat op de voorzijde als begin van het 
adres Senor Telegrafista. 

DUITSCHLAND. 
Naar aanleiding van den lOen wederkeer van den afstem-

mingsdag in Opper-Silezië gaf de Reichspost een herinnerings
briefkaart, groot formaat, 8 pf. groen met kop Ebert, uit. De 
linkerhelft is nagenoeg geheel ingenomen door een groot, 
ovaalvormig, tweekleurig wapen van Oberschlesiën. In de 
schriftband daaromheen staat boven de landsnaam, beneden 
„22 März" en daarboven ter weerszijden „1921" en „1981". De 
kaarten hebben geen deelstreep, noch gereserveerde ruimte 
voor den naam van den afzender. 

Nog is te melden dat ter gelegenheid van een op 20 Januari 
1931 plaats gehad hebbend philatelistenbal twee privaat-
kaarten van 5 pf. groen (Hindenhurg) uitgegeven werden. 

De firma Heinrich Keimei liet privaatkaarten, blijkbaar 
voor reclamedoeleinden, aanmaken, waardestempel 8 pf. Ebert. 

ENGELAND. 
Een nieuwe briefkaart VA pence, formaat C, roodbruin op 

zeemkleurig carton met nieuw wapen werd door Bern verdeeld. 
De stempel is zooals deze sinds 1916 gebruikelijk is. Het wapen 
heeft ditmaal geen leeuw en eenhoorn als wapenhouders. Het 
opschrift is alleen „postcard". 

FRANKRIJK. 
De antwoord-betaald-brief kaart van 90+90 e. is thans ver

schenen met den zaaister-stempel, rood op roomkleurig carton, 
in groot formaat. Als drukdatum is 021 aangegeven, zooda*" 
de kaart reeds in 1930 aangemaakt werd. 

GOUDKUST. 
Volgens bericht uit Berlijn is te melden een telegram

formulier van Engeland van 6 pence violet met kop Eduard 
in achthoek, dat met een drieregeligen zwarten opdruk, lui
dende Gold Coast (Government) Telegraphs, voorzien is. De 
oplaag is aangegeven 1.000.000. - 10/01. Wt. 16472/393. 

http://met.de
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Eveneens wordt gemeld een postal order met kop der 
koningin naar links in hoogstaanden vierhoek Threepence voor 
2/6 shilling bruin. 

HAIDERABAD. 
De briefomslag K anna geel is als echt gebruikt exemplaar 

gezien met kopstaanden stempel rechts boven. 
NIEUW-ZEELAND. 
Uit Berlijn ontvang ik melding van het bestaan van een 

dienstkruisband }i penny grijs (koningin Victoria naar links) 
met zwarten opdruk O.S. 

OOSTENRIJK. 
Uit dezelfde bron wordt gemeld een postspaarkaart van 5 

kreuzer rosa (Franz Josef in poort) met oplaag-aanduiding 
D.S. No. 9E (10.) ex 98. De tekst in Duitsch en Kroatisch. 

PERZIE. 
Uit Parijs wordt gemeld dat de lengte van den Perzischen 

opdruk op kaart 32 tusschen 6 en 8 mm. schommelt en dat 
overigens de verschillende opdrukken afwijkingen in het 
schrift vertoonen. 

RUSLAND. 
Wederom verscheen een nieuwe propagandakaart, ditmaal 

ten gunste van den giro-dienst, met een beeld waarop voor
gesteld is hoe de giro-omslag in de brievenbus gedaan wordt. 
Deze kaart draagt het nummer 6627. 

SPANJE. 
Privaatbriefomslagen worden gemeld, en wel van 25 cen

times blauw en 40 c. lilarose met koningskop naar rechts in 
cirkel en van 25 c. rood en 40 c. blauw met koningskop en face 
in vierhoek. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
In groot formaat verscheen een nieuwe briefkaart voor het 

buitenland van 1,50 krone rood op roomkleurig carton, met 
kop Masaryk en met lindebladeren-omranding. 

TRANSVAAL. 
Uit Berlijn wordt gemeld het bestaan van een postchèque 

van „een penny voor 2/6 shilling" bruin. 
VICTORIA. 
Te melden is een briefomslag van 2 pence rood op room

kleurig papier met kop van koningin Victoria in staand ovaal, 
waarvan de stempel links onderaan op zijn kop voorkomt. 

* Breda-Speelhuislaan. Postagentschap geopend op 9 Maart 
1931. Dagteekeningstempel nr. 1 en 2-regelig kantoornaam-
stempel. 

* Utrecht-Jaarbeurs. Ter gelegenheid van de Jaarbeurs was 
van 9 t.m. 20 Maart j.1. in het vaste Jaarbeursgebouw een 
tijdelijk bijpostkantoor gevestigd. Dagteekeningstempel nr. 1 
en kantoornaamstempel van zeer groot model 2-regelig JAAR
BEURS / VREDENBURG. 

Autoplans tempel. 
* 's-Gravenhage. In afwijking van de andere plaatsen waar 

dergelijke stempels in gebruik zijn, heeft dit stempel meer 
normale sterren, zij het ook dat de beenen van deze kruisen 
niet rechthoekig, doch schuin ten opzichte van elkaar staan. 
Ook is de middenbalk iets smaller dan bü de andere auto-
planstempels. 

De heer Gerard Meijer, te 's-Gravenhage, toont ons een 
brief, van daar 19.IV.1927 lOv. naar Utrecht verzonden, die 
na (onrechtmatige) opening, is gesloten met 2 etiketjes met 

opschrift „Nederlandsche Posterijen" en op de adreszyde voor
zien van een gestencild labeltje „Tengevolge van een onregel-
/ matigheid gepleegd door een / besteller van miJn kantoor / 
kon dit stuk tot mijn leedwe- / zen eerst heden worden be
steld. / Utrecht, 11 December 1930. / De Directeur v/h Post
kantoor". 

De heer Benders meldt ons van de volkstelling-reclame
stempels nog 2 typen van Rotterdam, n.1. I met letters dichter 
opeen dan bu II en iets andere sterren. I tot 31.XII.30, II in 
de eerste dagen van 1931. 

Ook bü de stempels voor de kinderzegelreclame „Koopt 
thans enz." ontdekte de heer Benders bjj de stempels van 
Rotterdam duidelijke verschillen in de letters, type 11 zag hij 
het eerst dd. 2.1.31. Van de machinestempel van Groningen 
met reclametekst „Postzegels rechts enz." bestaan reeds 
3 typen, n.1* I gebezigd tot 9.XII.30 de beide uiterste sterren 
wijzen naar binnen; II van 5.1 tot 5.II.31 de beide uiterste 
sterren wijzen naar boven; III sinds 17.11.31 de middelste ster 
is wit. 

Sinds 1 April stempelen Amsterdam C.S., 's-Gravenhage en 
Rotterdam, beide laatste naast de dagteekeningstempel met 
3 open vijfstralige sterren 3-regelig TÜGEN DE TUBERCU
LOSE! / EMMA BLOEM- / COLLECTE IN APRIL. 

NED.-INDIE. 
De heer C. J. de Lang Evertsen meldt een Indisch K.P.M.-

stempel, ovaal model met scheepsnaam: Z. L. Soerabaja. Z. L. 
is hier de atkorting voor „Zeelichter". 

Hoewel de stempels met de plaatsnaam „Batavia-Centrum" 
reeds die met Inschrift „Weltevreden" sedert 1 Januari j.1. 
vervangen hebben doet de kwestie nog altijd veel stof op
waaien. Onderstaande berichten ontleenden wij aan het Alg. 
Indisch Dagblad „De Preangerbode". 

Batavia Centrum. Een geschiedenis van verwarring. 
Men heeft kunnen lezen, dat de directeur van Gouverne-

ments-bedrijven in den Volksraad heeft medegedeeld, dat 
het foutief is, ziJn brieven naar Batavia-Centrum te adres-
seeren. 

De nieuwe, zoo juist verschenen, P.T.T.-gids weet het beter. 
Voorin is een erratablad gelegd, waarin medegedeeld wordt, 

dat overal waar in den gids de naam Weltevreden voorkomt, 
gelezen moet worden Batavia-Centrum! 

Met het argument, dat b.v. Soerabaja ook verdeeld is in 
Soerabaja-Oedjoeng, Soerabaja-Wonokromo, enz., en dat men 
toch ook zijn brieven slechts naar Soerabaja adresseert, is de 
heer De longh leelijk in den knel geraakt, want in de ge
noemde wijken zijn bij-postkantoren gevestigd, die alle res
sorteeren onder het postkantoor Soerabaja, aldus het Nat. Nbl. 

Gondangdia, Kramat, Molenvliet en Tanahabang echter ziJn 
bijkantoren, die volgens den gids ressorteeren onder het post
kantoor Batavia-Centrum, terwijl het postkantoor Batavia 
(dat in de benedenstad) geheel afzonderlijk staat. 

Volgens den postgids is het dus juist foutief brieven voor 
Weltevreden te adresseeren aan Batavia, daar ze dan vast 
en zeker naar de benedenstad doorgaan, terwijl het doorzenden 
naar de benedenstad van brieven voor Batavia-Centrum blijk
baar alleen geschiedt door de verwarring, die de naams
gelijkenis sticht. 

Het blad zou echter thans wel gaarne vernemen, of de heer 
De longh nu de P.T.T.-leiding gedesavoueerd heeft, dan wel 
de dienstleiding den heer De longh, m.a.w. of men nu Batavia-
Centrum of Batavia op de brieven voor Weltevreden moet 
zetten ? 

Vast staat, dat Batavia de eenige Indische stad is, waar 
twee afzonderlijke postkantoren (hoofdpostkantoren zou men 
ze kunnen noemen) gevestigd zijn. en dit heeft de heer De 
longh bij ziJn mededeelingen in den Volksraad niet onder
scheiden. 

Overigens is de postdienst zijn boekje te buiten gegaan 
door het erratum. 

De naam van het telefoonkantoor Weltevreden is namelijk 
niet veranderd, doch ook dit is in de correctie begrepen. 

Volgens den gids heet het telefoonkantoor Weltevreden nu 
dus ook Batavia-Centrum. 

http://19.IV.1927
http://31.XII.30
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NEDERLANDSen 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. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 14-17 uur. 
Arnhem: 2en Woensdag der maand 15-16 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 14.30-16 uur. 
Breda Parkstraat: voorlaatsten Zaterdag der maand 15-17 u. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden gaar
ne inlichtingen verstrekt door den beheerder van het Bonds
informatiebureau 

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

Prau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
H. Eggers, Piet Heinstraat 65a, Den Haag. 
M. P. Gimbergh, Oudekerksplein, Am^sterdam. 
J. H. Donnai, Bazarstraat, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Scjiiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwierden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haantjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax", 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. ' 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aarlhuus, Denemarken. i 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. ^ J j _ 

WAARSCHUWING. 
De verschillende vertegenwoordigers der Sovjetrègeering 

verkoopen de koerseerende Rusland-zegels tegen 1 roebel is 
2,40 mark, wat dus practisch neerkomt op 1 roebel is 1,44 gld. 
Deze zegels nu worden in den vrijen handel aangeboden tegen 
1 mark per roebel, dus 60 cent. Bij nadere informatie blijkt 
het laatste nog de helft te duur te zijn. 

De beeren vertegenwoordigers der Sovjetrègeering gaan 
echter gewoon hun gang en blijven de zegels van Rusland 
aanbieden, koerseerend tegen 2,40 mark de roebel. Ook wij 
zijn de slachtoffers geworden van deze verkapte oplichting 
en wiJ geven aan ieder den raad de zegels van Rusland niet 
meer aan te koopen. WiJ ziJn besloten ons niet meer in te laten 
met de nieuwe Rusland-zegels. 

N.V. J. MEBUS POSTZEGELHANDEL. 

Op verzoek der N.V. Mebus' Postzegelhandel plaatst het 
Bonds-Informatiebureau bovenstaande waarschuwing. De le
zers kunnen er wellicht hun voordeel mee doen. 

J. A. KASTEIN. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 8 Maart 
1931, des voormiddags te 11 uur, in Hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Costerus, mr. 
Vuijstingh, Cramerus, Kästeln en Jorissen; afwezig met ken
nisgeving de heer mr. De Beer. 

De voorzitter, de heer Van der Schooren, opent de verga 
dering, waarna voorlezing van de notulen der vorige ver
gadering, welke ongevsrijzigd worden goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
1. Een schrijven van den minister van justitie inzake de 

bescherming van belangen van postzegelverzamelaars door 
bijzondere strafbepalingen op een aan Z. E. daartoe toege
zonden voorgesteld wetsontwerp door de Federation Royale 
de Belgique, waarbij Z. E.'s oordeel alsnog wordt voorbe
houden. 

2. Een schrijven van het bestuur van den Haagschen Post
zegel Kring, inhoudende verzoek aan het Bondsbestuur zjjn 
medewerking te verleenen tot het niet in koers brengen van 
onnoodige uitgiften. 

3. Een schrijven van het bestuur der Postzegelvereeniging 
„Vlissingen" te Vlissingen, houdende verzoek, den Philate-
listendag in 1932 in Vlissingen te houden. Welk voorstel op 
de Bondsvergadering in September te Utrecht in behandeling 
zal komen. 

De heer Cramerus spreekt de wenschelijkheid uit, dat in 
het vervolg het verslag der Bondsvergadering op den Phila-
telistendag wordt opgenomen in zijn geheel in één nummer 
van het Maandblad en wordt afgescheiden van de desbe
treffende feestelijkheden. In verband hiermede zal dit voorstel 
het meeste succes hebben, wanneer de aangesloten vereeni
gingen zelf aan den Raad van Beher dit verzoek doen. 

Vervolgens komt ter sprake het ontwerp Tentoonstellings
reglement voor Nationale Postzegeltentoonstellingen. Con
cepten hiervoor waren ontworpen door de beeren Van der 
Schooren en mr. De Beer. Beide concepten worden besproken 
en zullen op de hierna volgende vergadering met de Bonds
afgevaardigden worden behandeld. 

Ten slotte wordt met groot leedwezen kennis genomen, dat 
de beeren Becking en Keiser, wegens hoogen leeftijd, bedan
ken als lid der Bondskeuringscommissie, welk besluit niet an
ders dan geëerbiedigd moet worden, onder grooten dank voor 
de door hen aan de Nederlandsche philatelie bewezen belang
rijke diensten. Het gevraagde ontslag gaat 1 Mei 1931 in. Aan 
de beeren dr. L. Frenkel te Rotterdam en S. Keiser te 's-Gra-
venhage zal gevraagd worden de beide open te vallen plaatsen 
te willen innemen. 

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

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

jjeiit: zen Z;ateraag aer maana ib-iv.au uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 15-16 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 13-15 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 15.30-17 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 15-17 uur. 
Groningen: Sen Zaterdag der maand 14-16 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 15-17 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 16-17 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 15.30-17 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 14-16 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 14-16 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 15-16 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 16-18 uur. 
Neuzen: len Zaterdag der maand 13-15 uur. 
Rotterdam: eiken Zaterdag 14-16 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 13-15 uur. 
Utrecht: 3en Zaterdag der maand 14-16 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 14-16 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 16-18 uur. 
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Kennisgeving. 
Het bureau van den Keuringsdienst is gedurende de maan

den Mei, Juni, Juli en Augustus gesloten. 
Het hoofd van den Keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.Czn. 

VERSLAG der algemeene, zoogenaamde vóórvergadering, van 
het Bondsbestuur met de afgevaardigden van de by den 
Bond aangesloten vereenigingen, op Zondag 8 Maart 1931, 
des namiddags te 2 uur, in hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig van het Bondsbestuur de heeren Van der Schoo-
ren, Costerus, mr. Vuystingh, Cramerus, Kästeln en Jorissen, 
en van de Vereenigingen de heeren L. van Essen (Ned. Ver. 
van Postz. Verz.), L. C. A. Smoulders („Breda"), P. Vreden-
duin („Hollandia", te Amsterdam), dr. P. H. van Gittert 
(Utrechtsche Philatelisten Vereeniging), dr. L. Frenkel (Phi
latelistenclub „Rotterdam"), J. P. Traanberg („Op Hoop van 
Zegels", te Haarlem), J. Polling („Helder"), K. N. Korteweg 
(Haagsche Postzegel-Kring). 

Niet vertegenwoordigd zijn: „De Globe", te Arnhem, „Gro
ningen", „Vlissingen" (brief) en „Zuid-Limburg", te Maas
tricht. 

De voorzitter, de heer Van der Schooren, opent met een 
welkomstgroet de vergadering. 

Vervolgens wordt overgegaan tot het bespreken der punten, 
welke onder meer op de a.s. Bondsvergadering te Utrecht 
zullen worden behandeld. 

Evenals door de „Federation" voor de internationale post
zegeltentoonstellingen, meent het Bondsbestuur goed te doen 
ook hier te lande een reglement samen te stellen voor natio
nale tentoonstellingen. De heeren Van der Schooren en mr. De 
Beer hadden elk een ontwerp vastgesteld, welke in aard en 
strekking niet veel uit elkaar liepen. Over een en ander werd 
uitvoerig gesproken. 

De heer Smeulders besprak den financieelen steun; de heer 
Cramerus wil daarvoor een post op de begrooting uittrekken; 
de heer Van Gittert wenscht zoo min mogelijk, dwangbepa-
lingen. 

Het reglement zal alleen gelden voor nationale, plaatselijke 
en gewestelijke tentoonstellingen, niet voor onderlinge ten
toonstellingen, welke alleen inzendingen van eigen leden 
bevatten. Het doel is, om het houden van kleine tentoon
stellingen in de hand te werken door het geven van finan
cieelen steun, in het bijstaan met raad en daad, wat betreft 
materiaal, jurysamenstelling, enz. Het zal niet noodig zijn, 
wanneer een tentoonstelling georganiseerd wordt, dat men 
daarvoor toestemming van den Bond noodig heeft, doch indien 
op steun, enz. gerekend wordt, dan zullen ook de reglements
bepalingen in acht genomen moeten worden. Onder meer zal 
ook een bepaling worden opgenomen, dat postzegelhandelaren 
geen lid van de jury mogen uitmaken. Voor internationale ten
toonstellingen maakt dit een groot verschil en is dit wel 
noodzakelijk. 

Van de Vereeniging „Vlissingen" is een verzoek inge
komen, om in 1932 den Philatelistendag in Vlissingen te 
houden, welk verzoek in overweging zal worden genomen. 

De voorzitter deelt mede, dat het door de Federation Inter
nationale de Philatelie samengesteld wetsontwerp tot wette
lijke bescherming van de rechten van postzegelverzamelaars, 
dat reeds in het Maandblad is opgenomen, in vertaling be
nevens origineel, reeds in handen is gesteld van de ministers 
van waterstaat en justitie, die het ontwerp in studie zullen 
nemen. 

Verder zal door de Federation een actie gevoerd worden ter 
voorkoming van uitgiften van nieuwe zegels, die geheel on-
noodig zijn. Er zal een bepaling door de Union Postale Uni
verselle gemaakt moeten worden, dat nieuwe series postzegels 
alleen zullen erkend worden, wanneer van dergelijke uitgiften 
alle waarden aan alle hoofdpostkantoren een bepaalden tijd 
verkrijgbaar zullen worden gesteld. Dit naar aanleiding van 
de gebeurtenissen in Spanje, waar ongeveer de geheele op
lagen in handen van enkele handelaren zijn geweest en slechts 
aan enkele postkantoren lage waarden verkrijgbaar gesteld 

waren. Van de „Goya"-zegels weet men met zekerheid, dat 
exemplaren met „muesto"-opdruk aan alle handelaren zijn 
verstrekt, voordat de Union Postale Universelle te Bern de 
zegels gezien had. 

Aan de uitgevers van catalogi zal door de Federation ver
zocht worden, dergelijke uitgiften te schrappen, c.q. niet op 
te nemen. 

De heer Vredenduin zou gaarne zien, dat ook de weldadig-
heids- en gelegenheidszegels zouden bestaan in slechts 3 waar
den: een voor drukwerk, een voor binnenland en een voor 
buitenland. 

Op een vraag, of de nieuwe rolperforatie een noodige uit
gifte is, wordt geantwoord, dat zulks wel het geval is voor de 
lage waarden, doch dat die voor de waarden van 30 en 50 cent 
als onnoodig moet worden beschouwd. 

Als onderwerp, dat geschikt is voor onderzoek door een 
permanente wetenschappelijke commissie, worden genoemd de 
dienstzegels van Ned.-Indië met kopstaanden opdruk, hetwelk 
wordt toegelicht door de heeren Gramerus en Frenkel. 

Verder wordt nog stilgestaan bij de enquête van „De Phi
latelist" betreffende de afstempeling met de reclame op of 
naast het zegel. 

Omtrent de kwartslamp wordt medegedeeld, dat deze niet 
altijd aan haar doel beantwoordt en het gebruik een groote 
studie vereischt. 

De heer Van Gittert besprak nog de vorig jaar aanhangig 
gemaakte reglementswijzigingen. 

Ten slotte deelt de voorzitter mede, dat de heeren Becking 
en Keiser wegens hoogen ouderdom als lid der Bondskeurings
commissie hebben bedankt en dat in een der vacatures reeds 
is voorzien door de benoeming van dr. L. Frenkel, te Rotter
dam, die zich hiermede wil belasten. 

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

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

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

Mededeeling. 
Op de algemeene vergadering, gehouden op 26 October 1930 

te Haarlem, is ter sprake gebracht de wijze van stemming 
volgens art. 32 van het huishoudelijk reglement. 

Als gevolg van die bespreking is een commissie benoemd, 
bestaande uit de heeren Boeken, Van Berckel en Hamelberg, 
om hieromtrent van advies te dienen. 

Naar aanleiding daarvan verzoekt ondergeteekende be
leefd, eventueele voorstellen van leden of afdeelingen biJ hem 
in te zenden, vóór 15 Mei e.k. 

A. N. HAMELBERG, 
Van Pallandtstraat 58, Arnhem. 

Nieuwe leden. 
312. F. C. G. Wattez, Rijksweg, Woudenberg. 
315. ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationsstraat 39, Gronin

gen. (Oud-lid). 
700. W. J. de Koek van Leeuwen, Pasir Kaliki 98, Bandoeng 

(Java). 
701. G. H. Neuman, s.f. Adiwerna, Tegal (Java). 
706. H. G. Lifering, Kebon Sirih 22, Batavia-Gentrum (Java). 
708. H. N. de Lang, empl. sf. Tjepper, Solo (Java). 
709. G. A. G. Ellinger, Goenboulevard 20, Soerabaja (Java). 
719. G. J. W. Westhoff, s.f. Assembagoes, Sitoebondo (Java). 
738. W. R. A. Zècha, Pietersijthoflaan, Semarang (Java). 

Aanmeldingen. 
P. A. Kellenberg, empl. Fräser Eaton & Co., Soerabaja (Java). 
P. G. W. Romani, empl. B.P.M., Idenburgstraat 2, Soerabaja 

(Java). 
J. Prent, Sneeuwklokjestraat 18, Den Haag. (V.L.). (Ingaande 

1 Juli). 
W. D. M. König, Prins Hendrikstraat 26, Den Haag. (V.). 

(Ingaande 1 Juli). 
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W. L. Th. Bönker, Buiksloterweg 7 (Tolhuis), Amsterdam, N. 
(V.). (Ingaande 1 Juli). 

W. A. J. Maas, Weeresteinstraat 21, Hillegom. (Ingaande 
1 Juli). 

K. S. Molenbeek, Groenewoudscheweg 198, Nijmegen. (In
gaande 1 Juli). 

Adreswijzigingen. 
29. A. Thill, thans Rue d' Esch 46, Rumelange (Luxemburg). 
39. A. H. J. Vos, thans Maagdenstraat 16 (postbus 144), Pa

ramaribo (Suriname). 
61. A. Lang, thans Leinpfad 30, Hamburg. 
94. F. J. N. Postma, thans Buijs Ballotstraat 59, Den Haag. 

120. F. Edixhoven, thans Alaijdroeslaan 20, Batavia-Centrum 
(Java). 

147. G. H. Kaars Sijpesteijn, thans Leeuwerikkenlaan, Aer-
denhout. 

158. J. C. Knegtmans, thans p/a Kantoor van Arbeid, Ba
tavia (Java). 

159. H. N. Tetterode, thans Schotersingel 71, Haarlem. 
172. Jb. Cloeck, thans Oranjelaan 6, Hilversum. 
270. J. Preiss, thans Nassaukade 315 I, Amsterdam, W. 
305. J. Wals, thans Anthonius Matthaeuslaan 33, Utrecht. 
348. dr. M. Heijer, thans De Lairessestraat 160, Amsterdam, 

W. 
519. Ch. Hulster, thans Rue de Hasard 87, Neu-Moresnet 

(België). 
546. K. H. van Brederode, thans Bloemhofstraat 21, Haarlem. 
616. W. de Jongh, thans c/o Royal Dutch Air Lines, Croydon, 

Surrey. 
627. L. F. Cavaljé, thans Pontianak (Borneo). 
309. H. D. C. J. van den Berg, thans Krammerstraat 17, 

Amsterdam, Z. 
769. J. B. Meihuizen, thans Molenstraat 17, Ede. 
785. R. Oostingh, thans Javastraat 10-12, Bandoeng (Java). 
818. A. Smits, thans Srondol 61, Semarang (Java). 
827. Ch. Ch. Persijn, thans p/a J. G. Verboom, Oud-Loosdrecht. 
830. H. E. Tancrelle, thans Pendopo via Blimbing, Palem-

bang (Sumatra). 
919. G. H. F. Davidis, thans O. O. Modjo Gedang, Solo (Java). 
920. ir. G. Wilson, thans Schenk de Jongweg 50, Buitenzorg 

(Java). 
996. B. H. Merghart, thans p/a Stationschef, Djombang 

(Java). 
603. A. L. de Bruijn Kops, thans Halmaheirastraat 12, Ban

doeng (Java). 
860. D. C. Paraira, thans Sarpathistraat 143, Amsterdam, C 

(zonder bijvoeging van bijkantoor Tulpplein). 
595. P. C. Korteweg, thans Graaf Wichmanlaan 48, Bussum. 
225. N. H. de Wilde, thans Wilhelminaplein 4, Dieren. 

Bedankt (met 31 December 1931). 
395. F. W. J. Immink. 190. C. J. van Kleeff. 
301. J. F. Norden. 152. G. Stapel. 
223. W. W. E. Rosenkötter. 26. A. E. Glasewald. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Aan de hand van uitgebreid materiaal hield 

de heer L. van Essen in de vergadering van 19 Maart een 
boeiende lezing over zegels van Kaap de Goede Hoop; de 
heer A. Schröder gaf een belangwekkende voordracht over 
het falsificaten-album Fournier. Het was een bijzonder ge
animeerde avond met een zeer goede opkomst, waaronder 
twee gasten. 

Afdeeling Bibliotheek. 
Van den heer Gatsonides te Amersfoort ontving ik bij de 

toezending var 38 platen (foto's), ter illustratie van het 
werkje van zijn hand (C. 83 in de bibliotheek), een schrijven, 
waarin o.a. het navolgende voorkomt: 

„Die collectie foto's kan belangstellenden in de studie der 
tandingen van Nederlandsche en koloniale zegels van nut zijn, 
weshalve de platen, enz., eveneens van dienst kunnen zijn als 
aanvulling van het laatste hoofdstuk Handboek der post-
waarden van Nederlandsch-Indië, 2e deel ". 

Deze collectie zal dus voortaan in de bibliotheek berusten 
en in den catalogus worden opgenomen onder nr. C. 83a. 

De bibliothecaris, 
A. S. DOORMAN. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 Maart 1931, des avonds te 8 uur, fn de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig zijn 33 leden als de voorzitter, de heer Cramerus, 
de vergadering met een welkom opent. De notulen van de 
vergadering van 23 Februari 1.1. worden zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd en vastgesteld. De ballotage heeft 
tot uitslag, dat de beide candidaat-leden als lid worden aan
genomen. 

Ingekomen stukken: 1. Kennisgeving van overlijden van ons 
lid, den heer A. van Glabbeek. De voorzitter wijdt eenige 
woorden aan zijn nagedachtenis, welke door de vergadering 
staande worden aangehoord. 

2. Zegels voor de verloting van den heer Mutsaers (Cap-
pellen) en Reus (Barcelona). De voorzitter heeft eerstge-
noemden heer reeds schriftelijk dank gezegd voor diens 
buitengewone gift (25 zegels Monaco 50 c./l,10 fr. en 15 
zegels Frankrijk Caisse d' Amortissement 1,50 + 3,50 fr.) en 
toezegging gekregen, dat genoemde heer binnenkort ons weer 
zal vergasten op de bezichtiging van een deel van zijn ver
zameling. De heer M. heeft wederom getoond een buitenge
wone belangstelling voor onze Vereeniging te bezitten. Ook 
den heer Reus wordt dank gebracht. 

3. Van een der aanwezige leden: 3 werken voor de biblio
theek, n.l. „Deutsches Reich No. 7a-f" von R. Stroebe; „The 
postage stamps of the Cape of Good Hope" by Gilbert J. 
Allis; en „The four annas lithogranhed stamps of India 
1854-55" by D. R. Martin and R. A. Smythies. 

4. Schrijven van den heer Gordon (Rotterdam), waarin 
hij protesteert tegen het bericht in de notulen van de verga
dering van 23 Februari j.l., dat hij zegels schonk voor de 
verloting. Het betrof n.l. een zegel, dat genoemde heer uit de 
jaarverloting had getrokken en volgens hem beschadigd en 
daarom teruggezonden was. Waar het zegel (Suriname jubi
leum 20 c. ongebruikt) volgens het bestuur wel degelijk gaaf 
was en slechts een barst in de gom vertoonde, hetgeen bij deze 
zegels veel voorkomt, had men gemeend het zegel te bestem
men voor de maandverloting. Het bestuur staat erop, dat 
geen beschadigde zegels in welke verloting ook ten geschenke 
worden gegeven. De heer De Klerk, die het zegel won, ver
klaarde dan ook, dat het zegel volkomen gaaf is. 

5. Circulaire-schrijven van de commissie voor de herdenking 
van het ambtsjubileum van den burgemeester van Breda. Be
sloten wordt een bedrag van ƒ10,— ter beschikking van de 
commissie te stellen. 

6. Schrijven van den Bond in zake verslag der Bondsverga
dering en Philatelistendagen. De Bond wenscht het verslag 
in zijn geheel (desnoods bekort) in één nummer van het 
Maandblad te doen opnemen, daar bij latere opname alle ac
tualiteit verloren gaat. Een besnreking tusschen de beeren 
Smoulders, Gommers, Loeff en den voorzitter heeft tot re
sultaat, dat onze vertegenwoordigers in den Raad van Beheer 
het verzoek van den Bond zullen steunen. 

7. Uitnoodiging van onze zustervereeniging „Philatelica" 
tot biiwoning van den feestavond, ter gelegenheid van haar 
20-jarip- bestaan, on 28 Maart j.l. De voorzitter heeft van de 
uitnoodigine bereids gebruik eemaakt en namens onze ver-
eenip-ine „Philatelica" eecomnlimënteerd. 

De heer Smoulders krijsrt daarna het woord, om verslag uit 
te breno-en van het verhandelde oü de vóórvergadering van den 
■Rond. Voor 7iin mededeelingen wordt hem door den voorzitter 
dank gebracht. 

De voor7itter brengt daarna ter sprake een artikel in „De 
Philatelist" betreffende de bekende geschiedenis der reclame
stemnels. Waar wij door de redactie van penoemd maandblad 
betiteld waren met „Philatelisten van den kouden grond". 
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maakt zij thans haar verontschuldiging onder mededeeling, dat 
zij niet geweten heeft, dat het initiatief van onze Vereeniging 
was uitgegaan. De voorzitter aanvaardt deze verontschuldi
ging gaarne, doch had het beter gevonden, indien de hoofd
redacteur, alvorens het artikel te schrijven, inlichtingen had 
ingewonnen, wie de initiatiefnemer was. Met den inhoud van 
dit artikel, dat vrij verward is, kan echter niet accoord gegaan 
worden. Onze Vereeniging blijft de meening toegedaan, dat 
het voor „postzegelverzamelaars" van zeer groot belang is, 
dat de zegels worden vernietigd met een rondstempel met da
tum in plaats van met een fragment van een reclamestempel. 
„Stempelverzamelaars" staan natuurlijk anders tegenover deze 
zaak, waar voor hen de stempel hoofdzaak is en het ver
nietigde zegel bil zaak. Waar de door het postbestuur genomen 
proef, te vernietigen met een stempel van gewijzigde samen
stelling, blijkbaar niet meer wordt voortgezet, wordt met al-
gemeene stemmen besloten den Bond te verzoeken weer een 
verzoek te richten tot het hoofdbestuur P.T.T. om met ziJn 
proeven voort te gaan. 

Dan wordt overgegaan tot het kiezen van een 2en secre
taris in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer 
Van Horssen. De eerste candidaat, de heer Quirijnen, wenschte 
niet voor een verkiezing in aanmerking te komen, waarom 
thans candidaat gesteld worden: 1. de heer Molenaar, 2. de 
heer Sprengers. De uitslag is, dat de heer Molenaar gekozen 
wordt, die zijn benoeming aanneemt. 

De voorzitter richt thans het woord tot den heer ds. Loeff, 
die Breda metterwoon gaat verlaten. Hij memoreert, i;at rs . 
Loeff reeds meer dan 20 jaar lid van on'/.e Vereeniging is en 
steeds een trouw bezoeker onzer vergaderingen is geweest. 
Bij vele srelegenheden gaf ds. Loeff blijk van zijn p-roote ge
negenheid voor onze Vereeniging. Als aandenken overhandigde 
spreker hem een viertal zegels van Curagao en Suriname, 
welke in diens verzameling nog ontbreken en wenscht hem 
aan de zijde zijner gade nog vele gelukkige jaren in ziin 
nieuwe woonplaats Den Haag. Ds. Loeff het woord nemende, 
is getroffen door de woorden van den voorzitter en door de 
aardige hulde hem gebracht. Hij zegt altijd zoo gaarne de 
vergaderingen te hebben bezocht, omdat daar immer een zoo 
prettige geest heerscht. Hij dankt alle leden voor hun mooi 
souvenir en zal de Vereeniging nimmer vergeten, terwijl h\j 
een later bezoek aan Breda zeker zal trachten te doen samen
vallen met een vergaderingsavond. 

Daarna deelt de voorzitter mede, dat de heer Van Essen 
e Hilversum) bereid is srevonden op de ledenver sradering van 
27 April a.s. een causerie te honden over de Oud-Italiaansche 
staten en ziin verzameling daarbü zal tentoonstellen, hetgeen 
door de leden met genoegen wordt vernomen. 

Ten slotte heeft de verloting plaats, waarbij ieder lid een 
zes-el ten deel valt. 

Na rondvraag, waarbij s-een der aanwezieen het woord ver
langt, wordt deze belangrijke vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

Breda, 30 Maart 1931. De Ie secretaris. 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
176. (-). Max Pool, Stevinstraat 70, 's-Gravenhage, giro 

61989. (V). 
289. (Z.NK.S."). D. van Rijswijk, Elandstraat 35, 's-Graven

hage. (V). 
Overleden. 

112. A. van Glabbeek, te Breda. (II) . 
33. A. J. A. Verschraage, te Breda. (I) . 

Bedankt als lid. 
480. douairière mr. W. J. baron van Dedem Geertsema. 

Adreswijzigingen. 
34. J. A. J. van Horssen, thans Beukelsdijk 31b, Rotterdam. 

(Van II naar V). 
102. mr. F. A. J. M. Smits, thans Wilhelminastraat 33, Breda. 

(II). 
373. P. C. Korteweg, thans Graaf Wichmanlaan 48, Bussum. 

(VH). 

152. H. G. Homs, thans Wouwscheweg 239, Bergen op Zoom. 
(III) . 

31. M. J. P. Straatman, thans Haven 14a, Leiden. (V). 
118. H. J. E. Moll, thans Fred. Hendriklaan 199, 's-Graven

hage. (V). 
475. A. M. Solleveld, thans Parklaan 8, Rotterdam. 
200. B. D. W. van Ardenne, thans p/a fa. Scheurleer & Zoonen, 

Spuistraat 11, 's-Gravenhage. (V). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 27 April 1931, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang St. 
Janstraat) . CAUSERIE DOOR DEN HEER VAN ESSEN. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
28 Maart 1931, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasna-
polsky", te Amsterdam. 

Tegen half 9 opent de voorzitter de door 44 leden bezochte 
vergadering. Hij heet in de eerste plaats den heer Tj. de Vries, 
den spreker van heden avond, hartelijk welkom en verder het 
adspirant-lid, den heer Endert. De voorzitter brengt hierna 
verslag uit van de door hem bijgewoonde vergadering van den 
Raad van Beheer en van de vóórvergadering van den Bond. 
Kortheidshalve moge hier verwezen worden naar de ver
slagen van deze afdeelingen zelve. In verband met het jubi
leum-nummer van ons Maandblad wordt met algemeene stem
men besloten hiervoor ƒ 100,— af te staan. Van onzen penning
mester is een schrijven binnengekomen, waarin h;j hartelijk 
dank zegt voor het hem gezonden telegram. 

BiJ de notulen der vorige vergadering maakt de voorzitter 
de opmerking, dat het een beetje te sterk gezegd is, dat 
België geen stamverwant land is en dat er geen bijdragen 
hiervoor in het jubileum-nummer thuis behooren. De 2e secre
taris bestrijdt dit; hij heeft nog niet eens krachtig genoeg 
uitgedrukt, hetgeen de heer D. de Vries over dit punt heeft 
gezegd. Wanneer de hoofdredacteur een andere bedoeling aan 
„stamverwant" land geeft, moet dit uit een mededeeling van 
hem blijken. De notulen worden hierna onveranderd goed
gekeurd. 

De heer Endert wordt vervolgens met algemeene stemmen 
als lid aangenomen en als zoodanig hartelijk welkom geheeten. 
Voor het concours is slechts één inzending op het gebied van 
afstempelingen. Hoewel de waarde van het concours hierdoor 
feitelijk vervallen is, vindt de jury, bij monde van den heer 
D. de Vries, toch, dat de heer Traanberg in alle opzichten een 
prijs verdient. 

Hierna houdt de heer Tj. de Vries zijn voordracht over 
Duitsch Oost-Afrika. Hij begint met een geschiedkundig over
zicht te geven en behandelt daarna de postzegels en de ver
schillende afstempelingen van deze kolonie. De met veel aan
dacht gevolgde beschouwingen worden met een luid applaus 
beloond, terwiil de voorzitter den inleider nogmaals dank zegt 
voor de uitstekende wijze, waarop hij de uitgebreide stof heeft 
behandeld. Gedurende de hierop volgende pauze maken meer
dere leden van het aanbod gebruik om de collectie nader te 
bezien. 

Het „Proevenboek" van den heer Kortewee: ging de verga
dering rond. Na de veiling bleek niemand iets voor de rond
vraag te hebben. Op de nieuwe wijze worden 20 priizen onder 
de aanwezigen verloot, waarna de voorzitter om 11 uur de 
vergadering sluit. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
J. E. Endert jr.. Ie Helmersstraat 293, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door N. J. Wasterval). 
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Adresveranderingen. 
M. Kuijlman, Duizendschoonstraat 29, Amsterdam, N. 
W. van Haarst, Wipstrikkerallée 7, Zwolle. 
P. C. Korteweg, Graaf Wichmanlaan 48, Bussum. 
H. van den Berjf, Krammerstraat 17, Amsterdam, Z. 
L. H. Zeevenhoven, Jan Toebacklaan 39, Bussum. 

Bedankt als lid. 
A. Dupont, Ruijsdaellaan, Bussum. 

Candidaat-lid. 
F. Th. G. Hermsen, Haroekoestraat 10 II, Amsterdam, O. 

(Voorgesteld door N. Benjamins). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 18 April 1931, des avonds 
te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 25 April 1931, des avonds te 
8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

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

Aanwezig 27 leden. Te ongeveer 8.10 uur werd deze verga
dering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend, die 
in het bijzonder welkom heette het voor het eerst aanwezige 
Hilversumsche lid, den heer Van Lunteren. Hierna deelde hij 
mede, dat de heer Van Essen, door ongesteldheid ziin aange
kondigde causerie over zegels van de Oud-Italiaansche staten 
met bezichtiging daarvan moest uitstellen tot de April-ver-
gadering. 

Vervolp-ens werden de notulen der vorige vergadering on
veranderd goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. 

Intusschen circuleerden: een drukraampie van den heer 
Vuiistingh met nieuwe ondrukken van Ned.-Indië met ver
schillende fouten; van den heer Van der Woude een echt ge-
vloeen vliep-brief van Curagao en een blok van de nieuwe 
ƒ 3.7.5 van Ned.-Indië. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden Max Pool 
en G. Hnoghwinkel Gz. aangenomen als leden der Vereeniging. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, wat op de Bonds-
voorvergadering te Utrecht behandeld is geworden, terwiil bi1 
de rondvraag de heer Nieuwenhuüzen enkele converts uit 
Tndië toonde, voorzien van zware afstemnelingen, terwijl om 
lichte afstempelinffen verzocht was. 

De daarna gehouden extra-verloting ten bate van het jubi-
loumfonds bracht een batio- saldo voor Hat fonds op van f 6,—. 
Na de ffewone verloting stelde de heer Cortenbach ziJn collectie 
BeVië ter bezichtiging. 

Na de zichtzending en nadat de voorzitter de beeren Cor
tenbach, Van der Woude en Vuiistingh namens de aanwezigen 
bedankt had voor het ter bezichtiging stellen van een en ander, 
werd deze vergadering om 9.15 uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
Max Pool, Stevinstraat 70. Den Haag. 
(e). G. Hooghwinkel Gz., Jac. Bellamylaan 4, Bussum. 

Adresveranderingen. 
T. Doekes wordt Lijnmarkt 44, Utrecht. 
P. J. F. van Leeuwen wordt Eikenlaan 25, Zwanenburg bij 

Halfweg. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 April 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 April 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 30 April 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 26 Maart 
1931, in het café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig zijn 32 leden, waaronder 3 dames, en als gast 
de heer Van Peursem. Na het welkomstwoord van den voor
zitter herdenkt hii met enkele gevoelvolle woorden ons over
leden lid, den heer H. Brans. 

Het woord wordt dan gegeven aan den heer Van Peursem, 
die een causerie houdt over historisch verzamelen. Met ge
spannen aandacht volgen de aanwezigen het interessante on
derwerp, dat op een aantrekkeliike wijze wordt besproken. 
Een langdurig applaus bii het einde bewijst, hoezeer de lezing 
in den smaak der aanwezigen is gevallen. Allen stemmen met 
den voorzitter in, wanneer deze den heer Van Peursem ver
zoekt nog eens met een dergelijke lezing in ons midden te 
willen verschijnen. 

De notulen der vorip-e vergaderine worden onveranderd 
e-oedgekeurd en p-earre'steerd. De heer Coeland heeft de biblio
theek van de Vere^niginp' verrukt met enkele nhilatelistische 
werken, waarvoor de voorzitter hem den dank der Vereeniging 
betuiet. Tevens wekt hii de leden on. om het goede voorbeeld 
van den heer Coeland te vols-en. Het adres van onzen biblio
thecaris, J. C. Blois van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17, 
Den Haasr. wordt hierbii onder de aandacht der leden ge
bracht. De heer Coeland deelt mede, dat het in ziin bedoeling 
liet on de vereadering van Juni a.s. het falsifioaten-album 
der Vereenieine mede te breneen en verzoekt de leden om 
moeeliike biidraeen op dat gebied. Een ander onderwerp, dat 
ter snrake kwam, kan. daar het nog niet geheel afgehandeld 
is. niet verder besnroken worden. 

Na de verloting en de veiling sloot de voorzitter de ver
gadering. 

Candidaat-lid. 
mevr. E. Hachez, Oosterpark 61. Amsterdam, O. 

A dresveranderingen. 
M. M. Hvlkema. Ploemendaalschewee 230. Overveen. 
A. C. baron TTqersnlte vpn Doorn. Ranthorstlaan 2, Wassenaar. 
S. Leopold, Witte de Withstraat 79b. Rotterdam. 

f .Taarvergaderinf. 
Vergadering te houden on 23 Anril 1931, des avonds te 8 

uur. in een der zalen van „Pulchri Studio", Lange Voorhout, 
te 's-Gravenhage. 

Onening. Notulen. Inp-ekomen stukken. .Taarverslae secre
taris, nenningmeester. bibliothecaris en directeur verkoon-
handel. Verslag verificatie-commissie. Jaarlijksche verloting. 
Rondvraag. Eventueele veiling. Sluiting. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J, N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89. Den Haag. 

VERSLAG der 20e iaarvereadering on Woensdag 25 Maart 
1931, in café Sprenger („Hollandais"), te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 73 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering en deelt mede, dat door den directeur-
generaal der P.T.T. gunstig is beschikt op ons verzoek om een 
philatelistenloket te Venlo. Dit zal als proef voorloopig ge
opend zijn den laatsten Zaterdag der maand van 2-4 uur. De 
afdeeling Venlo heeft voor publiciteit gezorgd in de locale 
bladen in de omgeving aldaar. 

Voorts deelt hij mede, dat onze Vereeniging mede-eigenares 
is geworden van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Ter rondgang is aanwezig een vliegbrief uit Ned.-Indië, met 
o.a. enkele exemplaren opdrukken 12 J4 cent. Door den heer 
Groen is geschonken een zegel voor het falsificaten-album; 
door den heer Rootlieb een zegel te veilen ten bate der kas. 

Vervolgens wordt herdacht hot overlijden van ons lid, den 
heer Barendse. 
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De heer Kirchner toont een brief met zegels, hem gezonden 
door Bela Sekula (Schweiz). Dit is een nieuwe manier. Hij 
vond den brief in de bus. Bela Sékula verzoekt betaling binnen 
14 dagen van het eventueel gekochte. De heer Kirchner zal 
deze zending aangeteekend terugzenden op kosten van den 
afzender. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Hierna volgt het jaarverslag van den secretaris. Hieruit het 
volgende: 1930 was voor ons een belangrijk jaar; het bracht 
ons geen achteruitgang, doch wel een opwaartsche beweging. 
Herinnerd wordt aan onze onderhandelingen met den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
alsmede onze positie ten opzichte van het Maandblad, welke 
veranderd is doordat wij mede-eigenaars zijn geworden. De 
2 secretarissen werden verleden jaar herkozen. Het omvang
rijkste werk werd weder verricht door onzen penningmeester-
administrateur der rondzendingen, den heer Van der Willigen. 
In onze vergaderingen, als in die onzer afdeelingen, heerschte 
steeds een goede geest, een opgewekt philatelistisch leven. 
Uit Den Haag werden 36 nieuwe leden gewonnen. Wij hielden 
in Den Haag 12 vergaderingen met 622 bezoeken, dit is 37 
bezoeken meer dan in 1929. Ook de afdeelingen hebben per-
centsgewijze flinkbezochte vergaderingen. Wij kregen er in 
1930 een nieuwe af deeling bij, n.1. Venlo. 

In 1930 bedankten 53 leden en 1 jeugdlid, 6 overleden, B 
werden afgevoerd en 3 geroyeerd. Aangenomen werden 93 
nieuwe leden en 1 juniorlid; winst 26 leden. Op 1 Januari 1931 
dus 580 leden en 1 jeugdlid. Dank wordt gebracht aan den 
staf van medewerkers, hier als in de afdeelingen, aan allen, 
die bijdroegen tot het geheele vereenigingsleven van „Phila-
telica". Geëindigd wordt met den wensch tot verderen bloei 
van „Philatelica" ten bate der philatelie in Nederland. 

De voorzitter zegt den secretaris dank voor dit verslag. De 
her Maas vindt er aanleiding in het bestuur dank te betuigen 
speciaal voor hetgeen in 1930 inzake den Bond en het Maand
blad is gedaan. De heer Dordregter maakt een opmerking, dat 
het wenschelijk was een deel van het verslag iets uit te 
breiden. 

Bii punt 5 en 6 blijkt, dat het batig saldo over 1930 bedroeg 
ƒ 349,83. De heer Eckhart bespreekt de wenschelijkheid van 
het aanleggen van een tabellarisch kasboek. Den heer Van der 
Willigen wordt hai teliik dank gebracht voor zijn onvermoeiden 
ijver en zijn uitgebreid werk voor de Vereeniging. De begroo
ting voor 1931 wordt goedgekeurd. 

Hierna verslag van den bibliothecaris, den heer Kirchner. 
Het aantal uitleeningen gaat vooruit en hij dankt velen voor 
schenkingen en medewerking. Ook hij oogst dank voor zijn 
werkzaamheden. 

De ledenverkiezing levert 56 stemmen voor, 11 blanco en 
2 van onwaarde. 

De heer Reijerse wordt bij acclamatie als voorzitter her
kozen. Bij enkele candidaatstelling wordt de heer D. Sierig 
als bestuurslid gekozen verklaard. De voorzitter brengt daar
na der dank der Vereeniging aan den afgetreden heer Priede-
rich voor zijn vele werkzaamheden voor onze Vereeniging. 
Zijn ambtsbezigheden maken dit nu voor hem niet meer 
mogelijk. 

De groote verloting brengt hier als mooiste prijzen de nrs. 
7, 11 en 19. Voor de verloting voor de niet-aanwezigen worden 
de beeren Eckhart en Hagemeijer bereid gevonden te trekken. 

Voor de rondvraag doet de voorzitter der feestcommissie 
nog eenige mededeelingen. Bij de rondvraag brengt de heer 
Dordregter onder het ooff, dat de nieuwe postzegel van 36 cent 
het bewijs levert van de absolute overbodieheid der lucht
postzegels. De voorzitter beaamt dit ten volle en sluit onder 
dankzegging voor de flinke opkomst de vergadering. 

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

Feestavond 20-jarig bestaan. 
Een gezellige en feestelijke avond, souper, bal, tombola, 

gratis-verloting, muziek, goochelen, aardigheidjes, enz., plus 
eenige fraaie bloemstukken. 

Vertegenwoordigd waren de afdeelingen Dordrecht, Tiel, 
Goes en Venlo door hare bestuursleden. Aanwezig waren af
gevaardigden der zustervereenigingen H.P.V., H.P.K., Delft, 

U.Ph.V., „Breda"; van den Raad van Beheer van het Neder-
landsch Maandblad en van den Nederlandschen Bond van Post
zegelhandelaren. In het begin werd het woord gevoerd door 
de beeren D. Sierig, voorzitter der feestcommissie, Reijerse, 
voorzitter van „Philatelica", Cramerus, voor het Maandblad 
en voor „Breda", Van Hulssen voor het Maandblad en voor 
de U.Ph.V., Starink voor de H.P.V., door de afgevaardigden 
van den H.P.K. en Delft, die allen met eenige vriendelijke 
woorden respectievelijk dank, felicitaties, waardeering, hulde 
en de beste wenschen voor de toekomst enz. brachten. Schrif
telijke felicitaties waren ingekomen van den voorzitter van den 
Raad van Beheer van het Maandblad, van den hoofdredacteur 
van het Maandblad, van het bestuur van de Philatelistenclub 
„Rotterdam" en van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren. 

Door de goede zorgen der feestcommissie en van den con
ferencier (H. Nolles), die den juisten toon trof, had de avond 
een vlot verloop en zal bij allen een prettigen indruk nalaten. 

Nieuwe leden. 
596. Jos. Maussen, p.a. Firma Bahlman, Waterstraat, Tiel. 
597. A. C. Sneep, Valkenboschkade 346, Den Haag. 
598. J. L. Dijkstra, Javastraat 20, Leeuwarden." 
599. E. Gremaux, Academiesingel 35a, Breda. 
600. J. J. L. van Schaijck, Caribbean Petr. Co., Maracaibo, 

Venezuela. 
601. H. Swartsenburg, Stadhouderslaan 6, Bandoeng (Java). 

Onder voorbehoud: 
602. A. H. Swerms, St. Annaparochie (Fr.). 
603. A. Henriquez de Granada, Joan van Hoornstraat 22, 

Den Haag. 
604. A. A. van Guns, Terwestenstraat 136, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
G. J. Stap, Heiligestraat, Tiel. (Van de af deeling Tiel). 
T. Kramer, Zwaardecroonstraat 418, Rotterdam. (Voor de af-

deeling Venlo). (Voorgesteld door F. Groeneboer). 
mr. A. J. Sormani, Rapenburg, Leiden. (Voorgesteld door 

W. van Deventer en J. C. Bender). 
J. C. van der Mijl, Vest 106, Dordrecht. (Van de afdeeling 

Dordrecht). 
J. D. Jongsma, deurwaarder, Oude Koemarkt 188, Heeren

veen. (Voorgesteld door S. Mink, Sneek). 
J. Voorstad, s.f. Kaliredjo, Soempoh (Ned.-Indië). 
E. Poel, s.f. Kalibogor, Poerwokerto (Ned.-Indië). 

(De beide laatsten voorgesteld door F. Trip). 
Overleden. 

544. L. Barentse, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

540. M. A. van Aken, De Mient 122, Den Haag. 
54. H. L. Huijser, Choorstraat 12, Delft. 

332. D. Sierig, Rietzangerlaan 20, Den Haag. 
282. K. Jansen, Kaldekerkerweg 57d, Venlo. 
186. C. Polderman, Wilhelminastraat 30, Doetinchem. 
413. B. G. Brugman. Havenstraat 27, Dordrecht. 
461. IJ. S. Kramer, Penninglaan 52, Rijswijk (Z.-H.). 

3. J. van Rossum, inspecteur P.T.T., Bandoeng (Java). 
204. J. van Heek, Pension Juliana, Treebeek. 
D 413. B. G. Brugman, Havenstraat 27, Dordrecht. 

Groote jaarlijksche verloting. 
Ie prijs: Firma Mebus. 
2e prijs: W. Proper, Zwolle. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8'A 

uur, op Woensdag 22 April 1931, in café Sprenger („Hollan
dais"), Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Meegebrachte 
collecties Lettland. 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 
8. Rondvraag en sluiting. 

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

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 
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Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: .1. 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. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 31 Maart 1931. des 
avonds te 8 uur, in restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden, o.w. 3 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter, wordt de vergadering geleid door den heer 
Heidenreich. De notulen van de vorige vergadering worden 
na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Hierna wordt in be
handeling genomen een schrijven van het bestuur van den 
Ned. Bond, waarin wordt verzocht, om bij het eventueel in 
te dienen voorstel, dat het verslag van de Bondsvergadering 
zoo spoedig mogelijk na afloop daarvan in het Maandblad zal 
worden gepubliceerd en niet zal worden verdeeld over eenige 
nummers van dat blad. aan onzen vertegenwoordiger in den 
Raad van Beheer van het Maandblad op te dragen om vóór 
genoemd voorstel te stemmen. De vergadering kan zich met 
genoemd schriiven geheel vereenigen, waarom wordt besloten 
te handelen als in bedoeld schriiven is gevraagd. 

Aangezien geen verdere stukken zijn ingekomen, verkrijgt 
de heer Swart het woord over de te houden postzegeltentoon
stelline. Nadat hieromtrent eenige mededeelingen zijn gedaan, 
wordt besloten dat bedoelde postzegeltentoonstelling op Zater
dag 6 en Zondag 7 Juni a.s. in de Korenbeurs aan de Koren

■ markt 42, alhier, gehouden zal worden. Bedoelde tentoonstel
ling zal geopend zijn OP Zaterdag 6 Juni van 2 tot 5 uur en 
van 7 tot 9 uur 's namiddags, en op Zondag 7 .luni van 10 tot 
12 uur 's morgens en van 2 tot 5 uur 's namiddags. 

Het resultaat van den wedstriid met de zegels Yvert nrs. 
32, 33 en 34 van Noorwegen was. dat de hiervoor beschikbaar 
pestelde prijzen door de aanwezigen werden toegewezen aan 
den heer Te Winkel, aan mevrouw Schuurman en aan onder
geteekende. 

Daarna verloting en sluiting. 
De secretaris, 
C. RAADSVELD. 

Vergadering. 
Ledenvergaderinf' op Dinsdag 28 April 1931, des avonds te 

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

fiO, Rl en 62 van Noorwegen. Van elk nummer één zegel (ge
bruikte in te zenden bij mejuffrouw C. Becking, Tivolilaan 38, 
te Arnhem (retourporto bijvoegen), of ter vergadering in te 
leveren. 

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

GEWONE BIJEENKOMST on Dinsdao' 10 Maart 1931. des 
avonds te 7J4 uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwiik. 
opent de vergadering, waarna voorlezing der notulen, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven 
van den hoofdredacteur van het Maandblad, houdende op
wekking tot medewerking, door een pennevrucht, in het sne
ciale nummer van genoemd blad ter gelegenheid van het 
10Jarig bestaan van dit tiidschrift oo 1 Januari 1932. 

Vervolgens worden ter tafel eebracht de verzamelinsen 
OudItaliaansehe staten, OudDuitsche staten en voormalise 
Duitsche koloniën, eiorendom van den heer Van Schijndel. Na 
bezichtiginp hiervan neemt de voorzitter het woord, om den 
heer Van Schiindel zeer hartelük dank te zeegen voor het 
mogen genieten van deze zoo in alle opzichten schitterende 

verzamelingen, welke ieders bewondering en groote belang
stelling hadden (applaus). 

Daarna brengt de heer Frenkel verslag uit over de vóór
vergadering van afgevaardigden der bij den Bond aangesloten 
vereenigingen met het Bondsbestuur, gehouden op Zondag 
8 Maart 1.1. te Utrecht, op welke vergadering de punten wer
den besproken, welke op de a.s. in September te Utrecht te 
houden Bondsvergadering aan de orde zullen zijn. Het nauw
keurig en zeer uitvoerig verslag, hetwelk met belangstelling 
wordt aangehoord, betrof: 1. een eventueel vast te stellen reg
lement op nationale postzegeltentoonstellingen; 2. een actie 
ter voorkoming van uitgiften van nieuwe zegels, welke geheel 
onnoodig zijn; 3. de onnoodige uitgiften van zegels in rol
perforatie, wat betreft de hoogere waarden; 4. punten van be
handeling en onderzoek voor een permanent wetenschappelijke 
commissie, b.v. de dienstzegels van Ned.Indië met kopstaan
den opdruk. 

De voorzitter dankt den heer Frenkel voor zijn uitnemend 
verslag. 

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

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt als lid. 
J. Wolters, Heemraadsingel 183, Rotterdam. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Vrijdag 27 
Maart 1931, in den Haarlemschen Kegelbond. 

De voorzitter opent deze jaarvergadering in enkele feeste
liike bewoordingen ter gelegenheid van ons 20jarig bestaan. 
De commissaris van toezicht biedt hem (één der oprichters 
en biina van de oprichting af bestuurslid) met een toespraak 
een bloemenhulde en een voorzittershamer met inscriptie aan, 
waarvoor de voorzitter zijn dank betuigt. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en accoord bevonden. 
Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. Het jaarverslag van den secretaris benevens de reke
ning en verantwoording over het afgeloonen jaar, de begroo
ting voor het aangevangen jaar, en een balans der Vereeniging 
per 1 Januari 1931 van den penningmeester worden goedge
keurd; deze zullen in het aanstaande jaarboekje opgenomen 
worden. Op voorstel der verificatiecommissie wordt de pen
ningmeester gedechargeerd. 

De beeren Robbers en Amelung worden bij acclamatie in 
hun functies, respectieveliik als voorzitter en penningmeester, 
herbenoemd: zij aanvaarden deze benoeming. 

De heer Traanberg brengt verslag uit van de vóórvergade
ring van den Bond. Daarna vertelt de heer Ti. G. de Vries 
het een en ander over falsificaten van enkele Duitsche kolo
niën en laat er tevens eenige circuleeren; de dank van zijn 
toehoorders komt genoemden heer weer ten volle toe. 

Nadat enkele leden nog van de rondvraag gebruik gemaakt 
hebben, heeft tot slot de gebruikelijke verloting onder de aan
wezigen plaats. 

Aangenomen als lid. 
60. T. M. Veen, Bronckhorststraat 26 I, Amsterdam, Z. 

Voorgesteld als lid. 
A. Boeree, Westergracht 65, Haarlem. (Door J. Rol). 

Adreswijziging. 
230. P. J. F. van Leeuwen wordt Eikenlaan 25, Zwanenburg 

bij Halfweg. 
Bedankt als lid. 

135. W. Oostwald jr., Haarlem. 
82. J. Klerk, Amersfoort. *) 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
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Mededeeling, verzoek en dankbetuiging. 
De prijzen der algemeene verloting zonder nieten, voorzoo

ver niet ter feestvergadering uitgereikt, zullen door den secre
taris voorden toegezonden in de tweede helft der maand 
Api'il in door hem zoo nauwkeurig en volledig mogelijk ge
adresseerde enveloppen; mocht onverhoopt een adres niet ge
heel juist zijn, zoo verzoekt hü het betreffende lid beleefd hem 
hiervan opgave te doen (liefst zoo spoedig mogelijk) in ver
band met de ledenlijst. Namens het bestuur betuigt hij onder
staande personen zijn hartelijken dank voor hun bijdragen 
voor de groote verloting, t.w.: B. Amelung, J. van Bemmel, 
W. de Boer, S. H. de Bock, L. Braakensiek, W. B. Brocx, mevr. 
Buhse, L. Calkoen, W. van Diik, P. Engelenberg, L. Ger 
meraad, ihr. Humalda van Eijsinga, A. D. J. van 't Hooft, 
dr. W. Kersten, D. Kossen, P. A. Kok, E. Kaptijn, D. M. 
Kruiit, G. Kamphuijs, jhr. C. L. van Lennep, C. van Lierop, 
P. Mos, H. Mi=!set. N. Muller, J. van Noort, J. Robbers, mej. 
R. Reerink van Cheribon, P. Rezelman, J. Rol, J. van der 
Smissen, J. Stolp, J. Scholten. J. F. Sonnemans, J. P. Traan-
berg, C. F. Trupp, M. Trousselot, D. de Vries, Tj. G. de Vries, 
P. Varekamp, H. Weijenbergh, Joh. F. Wolvers, en ? 

De secretaris, 
H. WEIJENBERGH. 

Contributie 1931-1932. 
Aan mijn oproep, gedaan in het Maart-nummer, hebben 

maar zeer weinig leden voldaan. Degenen, die zoo vriendeliik 
waren mij tegemoet te komen in het vereenvoudigen van mijn 
administratie, mijn dank. Men o-elieve er thans goede nota 
van te nemen, dat na 21 April geen contributie meer ge
zonden kan worden, daar op dien datum alle kwitanties aan 
de post zjjn afgegeven; het bedrag is dan ƒ3,25 -|- ƒ0,20 in
cassokosten. 

De penningmeester, 
B. AMELUNG. 

Vergadering. 
Leden\ergadering op Vrijdag 24 April 1931, des avonds te 

S% uur, in het gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 23 Maart 
1931, in het café „Van Duinen", te Groningen. 

Door bijzondere omstandigheden wordt deze vergadering 
gehouden in het café Van Duinen, Groote Markt, te Gro
ningen; aanwezig zijn 25 leden. De voorzitter verwelkomt de 
aanwezigen en spreekt den wensch uit, dat de heer dr. Van der 
Spek, die wegens ongesteldheid reeds een paar vergaderingen 
heeft moeten verzuimen, spoedig weer mag hersteld zijn. De 
secretaris leest de notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, 
dat eenige nieuwe zegels aan het loket verkrijgbaar zü'n, en 
tevens ,dat de N.V. Mebus ook een kijkdag in Groningen zal 
houden. 

Ingekomen is een schrijven van het Bondsbestuur omtrent 
het verschijnen van het verslag der jaarvergadering in het 
Maandblad, waaraan adhaesie wordt betuigd. Tevens een 
schrijven van het lid, den heer Th. Verlaan, te Winschoten, 
mededeelende, dat hij thans geheel van zijn verwondingen 
tengevolge van het spoorwegongeluk is genezen. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer A. C. J. Brands 
te Groningen, die met algemeene stemmen als lid wordt aan
genomen. Bij monde van den heer Delteijk brengen de kas-
nazieners hun verslag uit over het beheer van den penning
meester. Alles is in goede orde bevonden en wordt de heer 
S. S. Ongering gedechargeerd. De voorzitter dankt den pen
ningmeester voor zijn correcte wijze van beheer, waarbij de 
vergadering zich gaarne aansluit. 

Vervolgens worden de verschillende wijzigingen in het huis
houdelijk reglement besproken; in de komende vergadering 

zullen de artikelen definitief worden vastgesteld. Verschillende 
leden bestellen de 12 K cent Indië, zegels, die door den heer 
T. J. van Heijningen Nanninga zullen worden besteld. Van 
eenige leden komen zegels binnen voor de te houden tombola, 
waarvoor hun dank wordt gezegd. Een der leden toont zijn 
keurige verzameling Nederland, ongebruikt, een ware pracht-
collectie, waarin de zeldzaamste zepfels te vinden zijn. De voor
zitter dankt voor de bereidwilligheid deze verzameling te too-
nen, waaruit verschillende leden een leering hebben kunnen 
trekken. Om 10>2 uur sluit de voorzitter deze leerrijke bijeen
komst, terwijl wegens het late uur geen veiling zal worden 
gehouden. 

Nieuw lid. 
148. A. C. J. Brands, Friesche straatweg 14, Groningen. 

Vergadering. 
. . De e.k. vergadering zal worden gehouden op Maandag 27 
April 1931, des avonds te 8 ^ uur, in „Suisse", te Groningen. 

PhilateL-Vereenieine .,Zuid-T-imbur!ï". te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 16 Maart 
1931. in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

De vergadering, door 21 leden bezocht, wordt om 8.15 uur 
door den voorzitter met een woord van welkom geopend. De 
notulen, door den secretaris voorgelezen, worden goedgekeurd 
Hierna wordt een schriiven voorscelezen van het Bondsbestuur, 
aangaande het onnemen van het verslag van de Bondsverea-
dering in het Maandblad, welk schrijven voor kennisgeving 
wordt aangenomen. 

Vervola-ens stelt de heer Van der Ven voor, in verband met 
het niet doorgaan van de tentoonstelling, de verloting on de 
beursavonden weer in te voeren. De penninn-meester deelt 
mede, dat de toestand van de kas dit niet toelaat, waarna be
sloten wordt de verloting alleen op de vergaderavonden te 
houden. 

Als slot volgen de verloting met kiennartiien. 
Adreswii^iging. 

105. P. Kamphuijs thans Van Eo-mondestraat 23, Voorburg. 
VoVen'le biieenkomsten. 

Maandao- A Mei 1931, beurs: 
Maandag 18 Mei 1931, verp-adering: 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniffinar ..Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draais.teeg 7, Helder. 

KORT VERST,AG der versradering, gehouden on Vrijdag 27 
Maart 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer half negen onent de voorzitter met een kort 
woord van welkom de v°rgaderinff: in 't bijzonder wordt wel
kom geheeten de heer Kortman, die voor het eerst ter ver
gadering aanwezig- is. De secretaris krijgt gelegenheid tot 
voorlezing der notulen, welke worden goedsekeurd. Ontvangen 
is een schrijven van het Bondsbestuur met verzoek aan den 
inhoud daarvan adhaesie te betuigen. De bedoeling is het ver
slag der Bondsvergadering ineens in het Maandblad geplaatst 
te krijgen en niet over 2 of 3 maanden, daar anders veel 
van zijn actualiteit verloren s'aat. Opgemerkt wordt, dat wan
neer het Bondsbestuur den datum der vergadering zóó stelt 
dat het verslag vóór den vastgestelden termijn binnen kan 
zijn, hiermede een maand gewonnen zou zijn. Besloten wordt 
den vertegenwoordiger der kleine vereenigingen (den heer 
Traanberg) op te dragen een eventueel voorstel te steunen. 
Eveneens krijgt de secretaris opdracht het Bondsbestuur de 
datumbepaling onder het oog te brengen en zoo mogelijk hier
mede rekening te houden. 
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De secretaris krijgt gelegenheid verslag uit te brengen over 
zijn bevindingen op de Bondsvóórvergadering te Utrecht. 
Genoemde heer doet dat zoo uitgebreid mogelijk, waarvoor 
hem door den voorzitter wordt dank gebracht. 

De heer Dijkstra brengt verslag uit over het nazien der 
bescheiden van den penningmeester, welke op uitstekende 
wijze in orde zyn bevonden. Door ziekte van den administra
teur konden diens boeken nog niet worden nagezien. 

De heer Kortleve wekt op tot het schenken van zegels en 
deze op Amerikaansche wijze te verloten en de opbrengst te 
storten in de feestkas. 

Hiermede wordt het officieele gedeelte gesloten en over
gegaan tot de voorjaarsverloting. Deze vindt op geanimeerde 
wijze plaats. Ieder krijgt een prijs. 

Na de hierna gehouden pauze heeft een veiling plaats, welke 
de kas een kleine bate verschaft. Vervolgens sluiting. 

• De secretaris, 
J. POLLING. 

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

Mededeeling. 
Door verhindering van den voorzitter en afwezigheid van 

den secretaris, waardoor tevens niet tijdig de convocatiebil
jetten verzonden konden worden, heeft geen officieele verga
dering op 30 Maart 1931 plaats gehad. Fr is wel een bijeen
komst geweest, waar gelegenheid was voor ruilen, enz. 

De aangekondigde wedstrijd over Nederland 5 p'ulden (Yvert 
nr. 48) zal op de volger de vergadering plaats hebben. 

Adreswijziging. 
J. Wolfs, Sittarderweg 55, Heerlen. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 27 April 1931, des 

avonds te 8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 Maart 1931, in café-restaurant „Bosch", te 's-Graven
hage. 

De voorzitter opent de vergadering en na lezing der notulen 
worden deze onveranderd goedgekeurd. Hierna volgt voor
lezing der ingekomen stukken, w.o. een schreven van de \''er-
eeniging „Philatelica" alhier, tot büwonen van een feestavond 
in den Dierentuin ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan 
dier Vereeniging, waartoe twee introductiekaarten zijn be
schikbaar gesteld. Besloten wordt hieraan met genoegen ge
volg te geven. 

Vervolgens doet de heer Korteweg uitgebreid verslag van 
het behandelde op de Bondsvóórvergadering van 8 Maart j.1., 
waarbij deze als afgevaardigde is aanwezig geweest. Uitvoerig 
worden de daar behandelde puntert besproken, o.a. het regle
ment voor tentoonstellingen, de maatregelen tegen verval-
schingeft volgens een Belgisch ontwerp van de Federation de 
Belgique en de onnoodige uitgiften. Voor dit uitgebreid ver
slag wordt hem door den voorzitter dank gebracht. Van den 
heer Rinders werd gedurende de vergadering bericht ont
vangen, dat hij verhinderd was zijn aangekondigde expositie 
van zijn verzameling Congo-zegels te houden, waarna de ver
gadering onder dankzegging aan de leden voor hun tegen
woordigheid wordt gesloten. 

De secretaris, 
B. VERHEIJ. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal worden gehouden op Maan

dag 27 April 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 Maart 1931. des avonds te 8J^ uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

Door bijzondere omstandigheden was de zaal in hotel „Wil
lems" niet disponibel en werd de vergadering gehouden in café 
„De Pool", Groote Markt. De voorzitter opent de vergadering 
en verzoekt den secretaris voorlezing der notulen van de 
vorige vergadering; deze worden onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Leon de Raaij, 
met opwekking voor deelname aan de te houden tentoon
stelling te Hamburg. 

Een verloting heeft plaats van een aantal prijzen, waardoor 
ieder der aanwezigen in het bezit kwam van een aardige serie 
postzegels. Daarna een interessante veiling van vele pracht-
zegels en philatelistische benoodigdheden, welke een voordeel 
van ƒ 1,25 aan de kas brengt. 

De heer Beukema deelt mede, dat aan het philatelistenloket 
verkrijgbaar zijn: Curaeao vliegpost, 5 et. portzegel, ƒ2,50 
frankeerzegel, Ned. Indië ƒ 1,75 en Nederland 4 et. nieuwe 
roltanding. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
De April-vergadering zal worden gehouden op Donderdag 

23 April, des avonds te S% uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, te Groningen. 

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

VERSLAG der jaarvergadering, gehouden 21 Februari 1931, 
te 2 uur, in het clublokaal „Hotel de Nederlanden", te 
Terneuzen. 

Aanwezig waren slechts 7 leden, wat in hoofdzaak kwam 
door de algemeen heerschende ziekte. De voorzitter opent de 
vergadering en vraagt den secretaris lezing van de notulen 
der vorige vergadering, gehouden op 24 Januari j.1., welke 
na rondvraag worden goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: ontslag van den len secretaris, den 
heer H. A. Lynpens, als bestuurslid; dit zal bij de stemming 
worden behandeld. 

Vervolgens worden de jaarverslagen voorgelezen van den 
secretaris, den directeur van het rondzendingsverkeer en den 
penningmeester, welke alle worden goedgekeurd, waarna de 
voorzitter de beeren bedankt voor de werkzwaamheden door 
hen voor de Vereeniging verricht. Het saldo van den directeur 
der rondzending bedraagt ƒ 72,33 en dat van den penning
meester ƒ 35,78, zoodat het totale batig saldo van de Ver
eeniging bedraagt ƒ 108,11. Voor onderzoek der boeken wor
den aangewezen de beeren De Schepper en 't Gilde. 

Wegens periodieke aftreding van den voorzitter, den heer 
Wolfert, wordt deze bii acclamatie weder benoemd en door 
hem deze functie weder aanvaard. Verder wordt de heer 
J. Hommes te Nieuwdorp (Z.B.) benoemd tot bestuurslid en 
tevens als directeur van de rondzending. terwiil in de vaca
ture Lvpnens wordt benoemd tot commissaris de heer C. J. 
't Gilde. De^e beeren, die niet ter vergadering zijn, zullen ge
vraagd worden of ze de hun te beurt gevallen benoeming zul
len aannemen. 

Als nieuw lid wordt toegelaten de heer H. Solleveld te Ter
neuzen en ingeschreven op de ledenliist onder nr. 7. 

Daarna worden de nieuwigheden besteld, waarvoor de voor
zitter zal zoreen. Na de rondvraag wordt de vergadering ge
sloten onder dankbetuiging voor de beeren hier aanwezig. 

Jaarverslag over het jaar 1930. 
In aansluiting aan het verslag van het vorig jaar, door mij 

uitgebracht in de vergadering van 8 Februari 1930 en inge
volge het bepaalde in art. 9 van het huishoudelijk reglement. 
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heb ik de eer de vergadering aan te bieden een kort verslag 
betreffende de handelingen in het afgeloopen jaar. 

Op 1 Januari 1930 telde de Vereeniging 50 leden, in den loop 
van dat jaar werden 3 nieuwe leden aangenomen, terwijl 3 
leden bedankten en 12 wegens verschillende handelingen moes
ten worden geschrapt, alzoo telde op 1 Januari 1931 de ver
eeniging 38 leden. In het bestuur kwam de volgende wü'ziging: 
In Februari 1930 is, wegens bedanken van den heer De Grooi 
wegens vertrek gekozen de heer H. van de Weijer. Het be 
stuur bestaat alzoo uit de navolgende beeren, gerangschikt-
naar het jaar van aftreding, G. Timmerman, J. G. Westerweel, 
H. van de Weijer, D. E. Wolfert, H. Lyppens, L. F. du Bois 
en H. Spinhof. 

Gedurende het vereenigingsjaar werden 9 algemeene ver
gaderingen gehouden, terwijl het bestuur 10 maal bijeen kwam, 
hoofdzakelijk voor de voorbereiding van de te houden alge
meene vergaderingen. De algemeene vergaderingen werden 
door elkander genomen middelmatig bezocht, geregeld ont
moette men er dezelfde personen. De geest op deze vergade
ringen is altijd zeer goed; het is er zeer gezellig. 

Als vereenigingsorgaan diende ook in 1930 het maandblad 
„De Philatelist", verschijnende te Rotterdam, waarin het kort 
verslag van het behandelde op de vergaderingen voorkomt. 
Dit blad is evenwel wegens het duurder worden met 1 Januari 
opgezegd, terwijl als vereenigingsblad werd aangenomen het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, verschijnende te 
Breda. Hierin zal worden doorgegaan met een kort verslag 
te plaatsen omtrent het verhandelde op onze vergaderingen. 

Op verschillende vergaderingen werden door enkele leden 
hun verzamelingen betreffende zekere landen ter bezichtiging 
gesteld. Dit wordt altijd zeer op prijs gesteld en is zeker ook 
zeer leerzaam. Aankoop van nieuwe uitgiften en rondzending 
van de bekende boekjes had een gunstig verloop, de resultaten 
hierover zullen u bekend gemaakt worden door den directeur 
van het rondzendingsverkeer en den penningmeester, hoewel 
ik u thans reeds kan mededeelen, dat de financieele toestand 
van de Vereeniging niets te wenschen overlaat. Een en ander 
samenvattende, kan door mij geconstateerd worden, dat de 
toestand van de Vereeniging gezond is, de vergaderingen 
hadden een prettig verloop en de verschillende werkzaam
heden werden met lust door de belanghebbenden uitgevoerd. 
Het bestuur vertrouwt dan ook en doet bij dezen andermaal 
een beroep op de thuisblijvers, trouw de vergaderingen bij te 
wonen en blijk te geven van mede te leven met het wel en wee 
van onze Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 

Terneuzen, 21 Februari 1931. De secretaris, 
G. TIMMERMAN 

ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op Zaterdag 28 
Maart 1931, te 8 uur, in het clublokaal „Hotel de Neder
landen", te Terneuzen. 

Aanwezig waren 5 bestuursleden en 2 gewone leden. Na ope
ning worden de notulen der jaarvergadering van 21 Februari 
1.1. voorgelezen, goedgekeurd en vastgesteld. De leden C. J. 
't Gilde en H. Solleveld worden op de ledenlijst ingeschreven 
onder de nrs. 28 en 68. 

Ingekomen stukken. Mededeeling van de beeren J. Hommes 
te Nieuwdorp (Z.-B.) en C. J. 't Gilde, dat ze hun bestuurs
functies aanvaarden, zoodat het bestuur thans weder com
pleet is. 

Een schrijven van het Maandblad, dat het kort verslag 
steeds voor den 5en van elke maand moet zijn ingezonden, wil 
het voor plaatsing in aanmerking komen. 

Nieuwe uitgiften. De ingekomen exemplaren worden rond
gedeeld en de aangekondigde besproken en besteld. 

Ter bevordering van het bezoeken der vergaderingen wordt 
besloten om, te beginnen met April a.s. en eindigende met 
Maart 1932, aan de trouwe bezoekers mooie prijzen in zegels 
toe te kennen. Door dezen maatregel hoopt het bestuur, dat 
het bezoeken der vergaderingen zal verbeteren en doet het 
nogmaals een dringend verzoek tot de leden, om hieraan wel 
gevolg te geven. Hoe trouwer men ter vergadering komt, hoe 
mooier de zegels zullen zijn. Ook wordt aangenomen, dat ieder 
zijn best zal doen om nieuwe leden voor de Vereeniging te 
krijgen. Het bestuur hoopt hier ook op ieders steun te mogen 
rekenen. 

Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten. 
N.B. De leden, die in aanmerking willen komen voor de 

nieuwigheden op zegelgebied, worden verzocht hiervan mode-
deeling te doen aan den penningmeester, den heer J. C. 
Westerweel. 

De secretaris, 
G. TIMMERMAN. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 25 April 1931, des namiddags te 

2 uur. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Donderdag 5 Maart 1931, des avonds te 8>^ uur, in hotel 
„Central", Markt, te 's-Hertogenbosch. 

Volgens de presentielijst waren aanwezig 20 leden. De voor
zitter, de heer Frissen, opent te ruim half negen de verga
dering en heet vooral welkom eenige leden, die voor het eerst 
de vergadering bijwonen, alsmede het candidaat-lid. 

De secretaris leest vervolgens voor de notulen der verga
deringen van 8 Januari en 5 Februari 1931, welke onveranderd 
worden goedgekeurd en vastgesteld. Vervolgens leest hij 
eenige ingekomen stukken voor, o.a. van den directeur van 
het postkantoor te 's-Hertogenbosch, waarin wordt medege
deeld, dat de nieuwe luchtpostzegels van Curasao op Zaterdag 
14 Maart a.s. voor het eerst aan het verzamelaarsloket ver
krijgbaar zullen worden gesteld. Mede is ingekomen de nieuwe 
catalogus van Correljé, welke aan de leden ter kennismaking 
wordt aangeboden. 

Met algemeene stemmen wordt het candidaat-lid, de heer 
mr. Henri van Lanschot, als lid der Vereeniging aangenomen. 

De vanwege de Vereeniging aangemaakte ruilboekjes zijn 
in de maand Februari gereed gekomen en kunnen thans bij 
den secretaris in ontvangst worden genomen. 

De maandelijksche verloting bracht een 8-tal gelukkige 
winnaars. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, 
waarna de voorzitter de vergadering sluit met het verzoek 
aan de aanwezige leden nog eens terdege voor de Vereeniging 
propaganda te maken en te trachten nieuwe leden aan te 
werven. Het overige gedeelte van den avond bracht men ver
volgens door met onderling ruilen. 

Nieuw lid. 
29. mr. Henri van Lanschot, Peperstraat 29, 's-Hertogenbosch. 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
Deze worden als regel op den len Donderdag der maand 

gehouden in hotel „Central", Markt, te 's-Hertogenbosch, des 
avonds om 8J^ uur. 

De secretaris, 
J. H. M. PRINSSEN 
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I ADVERTENTIËN. | 

Prijs dezer adve r t en t i e s : 
f 0.75 bij voorui tbetal ing. 
Poitz. worden niet In betaling gen. 

Verzamelingdrukkersteekens op koer-
seerende uitgave (z. en m. watermerk) 
nagenoeg compl te koop aangeboden 
voor f 1 0 0 , - . 

P. GORDON. 
Kortekade 24a, - R'DAM. (579) 
Te koop a a n g e b o d e n verzameling 
IERLAND, alles postfrisch, compleet 
(behalve la, 2a, 4a, 15a, 52a) voor 

— f 1 2 0 , - - . 
P. GORDON, 

Kortekade 24a, R'DAM. (580) 

Gezochte zegels van D e n e m a r k e n . 
5 Krontn Postkantoor Yv. 68 of 84 f 1,15 
3 opdrukken 35 ort, „ 6 2 - 6 4 „ 1.50 
2 „ 80 ore, „ 85 - 86 ,. 3.90 
5 K r . violet en bruin, „ 148a „ 0.45 
10 Kr., rood en groen, ., 149 ., 1.40 
Postfaerge 50 en 1 Kr , „ 151-152 „ 0 , 5 5 
Kaukeraene. ., 191-193 „ 0.45 
NIEUW. 10 Kronen, Postfaerge „ 5 , -
Zonder verplichting op zicht onze zeer 
gezochte boekjes met A L L E E N zegels van 
Zweden, Noorwegen en Denemarken alle 

op nummer geplakt 

llBIIIjf TCimiSSB, DORDRECHT '(576) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5'° in te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen, 

Th. Wittenborst, Postzegelhand., 
Stokkum bü's Heerenberg, maakt 
zichtzendingen postzegels tegen 
zeer voordeelige prijzen. Koopt 
steeds Nederland en Kol. (587) 
V r a a g t p a k k e t t e n p p i f s l i l s t 

van Postzegel- en Albumhandel 
M. A. M A N U S K O W S K I , 

D E N H A A G . - W A G E N S T R A A T 1 0 5 . 
Keuze uit plm 125versch pakketten. Gratis 
toezending - Verkoop van philatclistische 
benoodigdheden merk „Ka - Be". (586) 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Ned. F»ORT-zege ls 1 8 S 1 , 
gebr. als ongebr., in alle typen, 
tandingen en hoeveelheden. 
Aanbiedingen met uitersten prijs onder 

No, 565. bureau van dit blad 

Belangrijk object Portug. Kol. te koop 
aangeboden Zeer geschikt voor verder te 
verzamelen. Alle zegels ongebr postfrisch. 
Vele series compl Yvert circa 40 000 fr 
Pnjs op aanvraag Postzegel- en Albumhandel 

M. A. MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, Den Haag. (585) 

T E K O O P A A N G E B O D E N 
E U R O P A - Versamehng in Schwaneberger 
Permanent Album 1930, ruim 2000 zegels, 
Yv plm fr. 3700 (w.o. Ned plm. fr 700) 
Uitst kwaliteit. P R l U S f 9 5 , ~ . 
O p aanvraag tegen depot op zicht gezonden 
Brieven onder N o 574. bureau van dit blad. 

op aanvraag ve rk r i jgbaar : 

in Hol land, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, >s-GRAVENHAGE; 

in Indië, bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, WELTEVREDEN. 4̂13) 

N.V. Postzeyelhaniiel „PHILADELPHIA". 
KRUISWEG 43, HAARLEM. 
Telefoon 15515. Giro 135793. 

Reclame - aanbieding. 
Spanje, Roode Kruis 1926, nrs. 291—303, 

compleet ongebruikt ƒ 6,50 
Oostenrijk, 1922-'24, vliegpost, nrs. 297— 

303, 7 stuks, ongebruikt ƒ 1,50 
Idem, 1924, weldadigheid, nrs. 326—330, 

compleet, ongebruikt ƒ 2,25 
Idem, 1926, weldadigheid, nrs. 36&—373, 

compleet, gebruikt ƒ 0,50 
Idem, 1915, veldpost II, nrs. 22—48, com

plet, gebruikt ƒ 5,— 
Zwitserland, 1926, Pro Juventute, compleet, 

ongebruikt (nom. waarde) ƒ 0,45 
Id., 1924, porto, nrs. 52—54, cpl. ong. ƒ 0,30 
Id., 1924-26, id. nrs. 55—62, cpl. ong. ƒ 1,10 
Saargebied, nrs. 18, 19a—28 op brief ƒ 3,50 
Idem, nr. 19, ongebruikt, zeldzaam ƒ 2,— 
Idem, nrs. 18—31, ong., cpl. m. keur ƒ 25,— 
Italië, 1924, nrs. 163—168, cpl., gebr. ƒ 1,35 
Idem, 1926, Pro Opera, cpl., ongebr. ƒ 1,60 
Ned.-Indië, 1923, Jub., 2>^ gld., gebr. ƒ2,50 

(396) 

België - Billijkst. 
Voor fl. 5,— vier weldadigheids' 
series, Yvert Nos. 84— 1 07 en 
126—134 (gebruikt of ongebr.). 
L. LEMMENS, Onderw^ijzer, 

Soignies (België). (582) 
D(a§5>©(assÊ)(ags>®(af̂ Ê)(af5̂ ®Q<5?Ê)(£ 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsnotcering. 

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

POSTZEGELRUIL 
gezocht, tegen gelijk aantal of Michel. Ik 
heb af te geven Oostenrijk, Hongarije en 
Joegoslavië. 

Eerstzending verzocht aan 

RUDOLF E I C H B A U M , 
Weenen XIII/5, Felbigergasse 72/36 

(Oostenrijk). 
(578) 

RECLAME-AANBIEDING VAN 
LANDENPAKKETTEN. 

UITSLUITEND Ie KWALITEIT. 
200 verschillende Danzig ƒ2,70 
100 „ Luxemburg - 2,— 

75 „ Saargebied -2,35 
200 „ Turkije -2,70 
Best. boven ƒ 4,— fr. aanget.; onder 
ƒ 4,— voor aanteek. ƒ 0,20 bijvoegen. 
J. PRENT & CO., Afd. Pakketten, 
Sneeuwklokjestr. 18, Den Haag. (575) 

Koopt bij onze 
Adver teerders ! 

Vergevorderd Nederlandscb verzamelaar verzoekt 
aanbieding per stuk van zeldzame zegels, geen 
variëteiten, bq Yvert & Tellier geprijsd 300 francs 
of booger. Goncnrreerende offerten onder No. 583, 
Bureau van dit blad. 
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Zeldzame Britsche Koloniale Zegels 
2 îjn mijn speeial i te i t . 
I R b e n i n t i e t b e z i t v a n e e n c o l l e c t i e 
z e l d z a m e z e g e l s d e r E n g . K o l o n i ë n , 
i v e l R e e e n d e r m o o i s t e v a n d e i v e r e l d i s . 

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

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

U IS TOCH NEDERLANDER? Willen Nederlanders dan niet veel en GOED voor weinig geld? 
EEN GEHEEL NIEUWE SAMENSTELLING is gereed. De inhoud van deze nieuwe lots overtreft verre alle vorige, niet
temin wij ook daarvan tientallen zeer gunstige attesten ontvingen. Het kan niet anders, of onze nieuwe lots zullen een 
succes zijn. Met veel moeite en menig offer zvjn wij er in geslaagd U hier iets voortreffelijks aan te bieden. — Ieder, die 
iets in zegels verdienen wil, voor ruil, depots, enz., koope onze lots zonder concurrentie. — Wij bieden aan: 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante aortecring Dit lot bevat 1500 zegels, 
gedeeltelijk F R A N S C H E en E N G E L S C H E K O L . 
verder CHILI . SAARGEBIED, T U R K I J E diverse 
uitgiften L U X E M B U R G . P E R U . U R U G U A Y . 
B O S N I Ë . P E R Z I Ë . J O E G O SLAVIË . enz. enz. en 
bevat steeds vele schaarsche en mankeerende zegels. 
Hooge waarde Yvert. Prijs slechts f 12. — . franco 
aangeteekend. bovendien gratis-premie 150 verschil], 
zegels van Nederland en Indië. Het is een pracht lotl 
Keepers betuigen steeds hun tevredenheid. 

i-OT L' EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van E U R O P A . 
De vele goede zegels hierbij stellen U zeker tevreden. 
Uit de' rijke sorteering noemen wij slechts NOOR
W E G E N , Z W E D E N . D E N E M A R K E N . L I T H A U -
E N . D A N Z I G . L I E C H T E N S T E I N . BOSNIË. RUS
L A N D . ITALIË. SAARGEBIED, J O E G O S L A V I Ë , 
S E R V I Ë . B E L G I Ë nieuwe uitgiften, enz. Vrijwel van 
alle Europa-landen zijn goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-bèche enz. Deze sorteer, 
met een enorme Yvert-waarde kost slechts f 15.-, fr. aanget. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterende sorteering. bestaande uit 2500 zegels van 
E U R O P A en vooral zeer interessante overzee-zegels. Een mooier 
samenstellmg is niet denkbaar; Z U I D - A M E R l K A b.v. schitterend 
vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I Ë verschillende uit
giften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land. LIBERIA 
eveneens interessant. JAMAICA b. v. 1/2 d. - 1 Sh. 1921. De 
gezochte zegels van U R U G U A Y , M A R O K K O , C E Y L O N . 
NYASSA driehoeken compleet, enz Samengesteld ongeacht cata
logus zal het U w e verwachtingen bevredigen. Dit extra mooie 
lot kost slechts f 12.—. franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING! Ieder kooper van deze Slots tezamen, lot „Special", lot „L' Europe" en lot „Superbe", 
betaalt hiervoor slechts j 35,— en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 goed gesorteerde zegels gratis daarbij. 
Alles tezamen dus bijna 10000 zegels, franco aangeteekend.— Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het 
bedrag op ons gironummer 118330 of postwissel; op verlangen onder rembours. Zendingen naar Ned.-Indië tegen vooruit
betaling en .50 pet. portokosten extra: 1 lot ƒ 0,50, 3 lots ƒ 1,—. 

^ ^^^^^ POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, - ZAANDAM. 

Jf Ka-Be" LUCHTPOSTZEGEL ALBUMSl 
ZIJN VERSCHENEN. 

DEZE UITGAVEN WORDEN GELEVERD IN SCHROEF,- EN KLEMBAND. 
DE BANDEN ZIJN GEHEEL LINNEN MET NEVENSTAANDE AFBEEL
DING OP DEN BUITENKANT, DE BLADEN WORDEN GELEVERD IN 
TWEE KWALITEITEN, IN PRIMA STERK HOUTVRIJ PAPIER OF 
STERK WIT KARTON, MET LINNEN RUGSTROOKEN. — IN ELK 
ALBUM IS EEN INSTEEKBLAD BIJGEVOEGD VAN WIT KARTON 
OM EVENTUEELE GEVLOGEN BRIEVEN IN ONDER TE BRENGEN. 
U I T V O E R I G P R O S P E C T U S O V E R A L V E R K R I J G B A A R . 

N.V. PAUL KOCH, A LB UM FABRIEK, ASGHERSLEBEN. 
V E R T E G E N W O O R D I G E R : M. A M A N U S K O W S K I , DEN HAAG. (584) 
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De S.S. en Batavia's naamsveranderingen. 
Het hoofd van het Javabedrijf der Staatsspoor- en tram

wegen maakt per circulaire het volgende bekend: 
1. Met ingang van 1 Januari 1931 is door den P.T.T.-dienst 

wijziging gebracht in de naamsaanduiding van zjjn kantoren 
in de stadsgemeente Batavia en zijn ingevoerd de nieuwe be
namingen „Batavia-Centrum", „Batavia-Gondangdia", enz. 

2. Gebleken is, dat door reizigers en vervoerders deze uit
sluitend voor den P.T.T.-dienst geldende benamingen als be
stemming voor plaatskaarten en bagage worden gevraagd en 
ook als zoodanig worden vermeld op het adres van colli be-
stelgoed, dan wel op den vrachtbrief, behoorende biJ per spoor 
ce verzenden vracht- en ijlgoederen. 

3. Omdat de namen van de in de B.T.I. deel II genoemde 
S.S.-stations in de stadsgemeente Batavia ongewijzigd zijn ge
bleven, ontstaan — tengevolge van deze foutieve vermelding 
— moeilijkheden bij de vaststelling op welk S.S.-station in 
die gemeente aflevering moet plaats hebben. 

4. Ter voorkoming van noodelooze door- of terugzending 
tusschen de Batavia-stations onderling wordt het betrokken 
personeel opgedragen bij aanbieding van vorenbedoelde zen
dingen er nauwkeurig op toe te zien, dat als bestemming wordt 
vermeld een in den Af stands wijzer aangegeven station. 

Zoo noodig moet den afzender worden verzocht om — met 
inachtneming van het bepaalde omtrent de VerkeersDevoegd-
heid (B.T.I. deel II) — op adres of vrachtbrief nader aan te 
geven op welk station aflevering gewenscht wordt. 

Met de zoo juist aangekomen luchtpost ontvingen wjj onder 
dank de volgende stempelnieuwtjes van insp. W. Hajenius. 

De reclametekst „Seint via Radio", vroeger een volle letter 
is gewijzigd in een open letter. 

Hierbij een teekening door mij gemaakt naar het goedge
keurde ontwerp van den stempel, welke te Batavia, Koepang, 
Semarang en Soerabaja in gebruik zal worden genomen voor 
de afstempeling van de luchtpostzegels, welke worden ge
bruikt voor de kwijting van het luchtrecht, verschuldigd voor 
de zendingen welke met het vliegtuig van den heer M. P. 
Pattist naar Australië zullen worden vervoerd. 

Verder hierbij een afdruk van den stempel, thans te Soera
baja in gebruik; deze stempel is bestemd om t.z.t. op het 
tijdelijk bijkantoor op de postzegeltentoonstelling van 3-5 
April in gebruik te worden genomen. 

Door de vriendelijke bemiddeling van dr. W. Weigand ont
vingen de deelnemers van het „Bureau" nog de volgende 
reclamestempels van den heer Brave: 

* Batavia, Semarang: VERZEND UW / MAIL PER / 
LUCHTPOST / TIJDWINST / 2 WEKEN. 

* Batavia, * Batavia-Centrum: HARGA 50SEN / SELOE-
ROEH HINDIA-BELANDA / KIRIMLAH KAWAT-KAWAT 
/ SELAMATAN LEBARAN. 

Benevens een bestellersstempel van * Bandoeng B 25 met 
Inschrift „Verzendt Nieuwjaars- / wenschen per Telegraaf 
Kirimlah Kawat- Selamatan Tahoen Baroe Aidilfibri fl 0,50 
per telegram!" 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN, (sss 

jFrarheer._ ^ ^ niacliiiie^-
Aan de Sammler-Woche, Wien, ontleenen wij een bericht, 

dat in Zwitserland in 1929 reeds 8.3 pet. van alle porti door 
frankeermachines werd gestempeld; voorwaar een respectabel 
percentage. 

Het zou interessant zijn eens te weten, welk percentage dit 
voor Nederland is. 

Baarfrankeering. 
Utrecht-Station. 
In rood, datumrondje met vijfstralige open sterren, in kastje 

„NEDERLAND / 5 CENT", idem „NEDERLAND / 6 CENT". 
Hillegom. 
Sierstempel, rechts van het rondje waarde 1% cent. 

Sneek. 
Sierstempel, rechts van het rondje waarde 3 cent. 
's-Gravenhage. 
Van het te 's-Gravenhage gebruikte baarfrankeerstempel 

ontvingen wij een aardige combinatie op couvert en wel het 
stempel met waarde „NEDERLAND / 5 CENT" in kastje; ze 
bleek echter foutief te zijn, is doorgehaald en het couvert is 
daarna nogmaals opnieuw gestempeld met- '„NEDERLAND 
VA CENT". 

The Neopost Frankeermachine. 
Dienstorder 204 van 25 Maart 1931 luidt: 
Met de N.V. Herincx-Roneo, te Amsterdam (N.Z. Voorburg

wal 292) is een overeenkomst gesloten betreffende het ge
bruik van frankeermachines systeem Neopost. 

2. Deze machines zijn ingericht voor het vervaardigen van 
stempelafdrukken van 6 verschillende waarden of van één 
enkele waarde. 

Deze waarden c.q. waarde zijn/is op de machine aangeduid. 
3. De machines zijn voorzien van een teller, welke het aan

tal beschikbare tellereenheden aangeeft. Op elke machine is 
de tellereenheid aangegeven. 

4. De teller wordt ingesteld door middel van een sleutel, 
welke door den leverancier der machine aan den directeur 
van het betrokken post- c.q. post-, telegraaf- en telefoonkan
toor wordt verstrekt. Omtrent de wijze, waarop de instelling 
moet geschieden, worden door den leverancier inlichtingen 
verstrekt 

5. De machine wordt ingesteld op een aantal eenheden, ver
tegenwoordigende het bedrag, dat de gebruiker wenscht te 
betalen. Dit bedrag moet een veelvoud van ƒ 5 en ten minste 
ƒ 50 bedragen. Is de stand van den teller „O", betaalt de ge
bruiker b.v. een bedrag van ƒ 60 en is de tellereenheid % cent, 
dan moet de teller derhalve worden gesteld op „12000" (bij 
een tellereenheid van 5 cent op „1200" enz.). Staat de teller 
bjj aanbieding voor de 2e of volgende instelling niet op „O", 
dan moet deze na de instelling aangeven de som van het aan
tal ingestelde eenheden en van het aantal vóór de instelling 
door den teller aangewezen eenheden. 

Bij eerste instelling van een machine moet geen rekening 
worden gehouden met het eventueel door den teller aangegeven 
aantal eenheden. Men stelt dan steeds in, alsof de stand van 
den teller „O" is. 

6. Na elke instelling moet het voor den teller zich bevin
dende raampje worden gesloten en verzegeld door middel van 
de daarvoor door het hoofdbestuur verstrekte plombeertang 
met daarbij behoorende loodjes. 

7. De gestorte bedragen moeten worden aangeteekend in 
een controleboekje, model nr. 22J, in duplo, waarvan één 
exemplaar berust bij den gebruiker en één exemplaar bewaard 
wordt op het kantoor. 

8. De invulling van de boekjes geschiedt volgens de daarin 
voorkomende aanwijzingen. Kolom 8 wordt slechts ingevuld 
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bij de in artikel 65p der V. P. Binnenland bedoelde controle. 
9. De instelling van den teller moet door een tweeden amb

tenaar worden gecontroleerd. Deze laatste, die de plombeer
tang met loodjes onder zijn berusting moet hebben, verbreekt 
de verzegeling vóór de instelling en brengt bij accoordbevin-
ding van de instelling met de aanteekeningen in de controle
boekjes, model nr. 22J, de verzegeling weder aan. 

10. Vóórdat de verzegeling wordt verbroken, neemt de be
trokken ambtenaar den stand van den teller op en overtuigt 
zich, dat de aanwezige verzegeling inderdaad door het be
trokken kantoor is aangebracht. 

11. De ontvangen bedragen wegens frankeering door mid
del van een Neopost-frankeermachine worden door den ambte
naar, die de instelling verricht, ingeschreven op een legger, 
waarvoor het hierna genoemde formulier, model nr. 22D* 
kan dienen. 

12. Deze bedragen worden dagelijks met die ontvangen we
gens instelling van Universal Postal Franker- en Komusina-
frankeermachmes geboekt in het register nr. 230 (reg. A) 
onder het hoofd „Frankeering door middel van frankeer
machines". 

13. Aan het einde van elke maand moet door de kantoren, 
waaronder één of meer Neopost-frankeermachines ressortee
ren, een staat model nr. 22D* worden samengesteld, waarop 
de inschrijvingen in volgorde van de nummers der machines 
moeten geschieden en wel in dier voege, dat alle inschrijvin
gen op eenzelfde machine betrekking hebbende, op elkander 
volgen. Deze staat moet uiterlijk den derden van elke maand 
als bijlage van den kasstaat nr. 400 aan het hoofdbestuur 7e 
afdeeling A ingezonden worden. Hierbij moeten op die maand 
betrekking hebbende dagelij ksche opgaven van de standen der 
tellers voor elke machine afzonderlijk bijeengebonden, worden 
gevoegd. 

14. De in art. 65p der V. P. Binnenland bedoelde maande-
lijksche controle kan voor Neopost-frankeermachines achter
wege blijven, indien zij in de maand, waarin de controle zou 
plaats hebben, ter instelling werden aangeboden. 

15. Bü verzoeken om inlichtingen van de zijde van het pu
bliek omtrent het aanschaffen van frankeermachines moeten 
belanghebbenden voortaan mede worden verwezen naar de in 
punt 1 genoemde N.V. 

16. De V. P. Binnenland zal worden aangevuld. 
17. In de stempelafdrukken van de Neopost-frankeerma

chines zal vóór het nummer der machine de letter „N" voor
komen. Een afbeelding van de stempelafdrukken, welke door 
middel van de onderwerpelijke frankeermachines worden aan
gebracht, zal te zijner tijd in de „Dienstorders" worden op
genomen. 

Machine 168 III. 
N.V. Ret Triplex, stempelt sedert enkele maanden in type 

III, thans een vossekop tusschen datum- en waardestempel. 
Machine 191 II. 
N.V. Rouppe van der Voort's Industrie- en Metaalmaat

schappij, te 's-Gravenhage. Sedert December 1930 stempelt 
deze machine in haar tweede type, thans tusschen datum- en 
waardestempel in langwerpige rechthoek een afbeelding van 
een door deze N.V. in den handel gebrachte machine en daar
naast een mercuriusstaf en gevleugelde hoed. Boven deze af
beelding den naam: „ROUPPE VAN DER VOORT'S N.V.". 

Machine 193 V. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Amsterdam. Hiervan za

gen wij inmiddels het vffde type (20.12.'30), thans links var 
den datumstempel in kastje: „Francotyp / Frankeermachine 
/ Ruys' Handelsverg. N.V.". 

Machine 193. 
De heer Van der Willigen meldt ons een afdruk van ma

chine 193 zonder eenige reclame of aanduideing in de stem
pels te bezitten van deze machine op couvert van de N.V 
Scheltema & Holkema's Boekhandel en Uitg.-Mij., te Am
sterdam, met datum 13.2.31. De machine is daar in Februari 
eenigen tijd gebruikt, terwijl 243 buiten werking was. Ma
chine 243 loopt thans weder bij S. & H. 

Machine 204 IL 
N.V. Wm. H. Muller & Co., Postbox 182, Amsterdam. De 

uitvoering van de reclametekst links van het datumstempel is 
sedert half Februari 1931 gewijzigd. De thans aangebrachte 
tekst is eenvoudige drukletter, drieregelig, luidt: „DRINKT / 
MATTONI / WATER". 

Machine 206 IL 
Model C4, in gebruik bij de N.V. A. Helders & Zonen, te 

Rotterdam. Deze machine stempelt sedert 2 Januari 1931 met 
zelfde reclameteekening, tusschen datum- en waardestempel 
echter met toevoeging van één regel: „Naamlooze Vennoot
schap". 

Machine 210 II. 
N.V. Lettergieterij „Amsterdam" voorh. N. Tetterode, te 

Amsterdam, W. Deze machine stempelt de laatste weken de 
reclametekst tusschen datum- en waardestempel als bij type I, 
thans echter een 12 mm. hooger, zoodat de bovenkant van deze 
reclametekst gelijk komt met de bovenkant van het datum- en 
waardestempel. Het telcijfer wordt niet meer mede afgedrukt. 

Machine 216 I t /m IV. 
Model C3, sedert 5 December 1980 in gebruik bij de Comm. 

Venn. G. C. Koopman & Co., te Amsterdam. Tusschen datum-
en waardestempel in cirkel een monogram, „K/G/C" en daar
omheen in dubbelen cirkel „Comm. Venn. G. C. Koopman & 
Co., Agents - Brokers", en links van het datumstempel, type I 
Indianenkop in schild met „Wenoka Apples"; type II molen, 
waaronder „Petras Currants"; type III kat op een kussen, 
waarboven „Persian Apples" en type IV dubbel ovaaltje, 
waarin „Taibbi Almonds best of all / Catania Italy" in het 
midden een amandel afgebeeld. 

Machine 218 B. 
Firma B. Meindersma, te 's-Gravenhage. Deze machine heeft 

een nieuw stel cijfers gekregen. Door gebrek aan materiaal 
kunnen wij niet alle verschillen opsommen, maar opvallend is 
de ster, welke in type A rechtstandig naar boven stond en in 
type B meer naar links staat geplaatst, verder het cijfer 14 
hetwelk in type B breeder en platter is. 

Machine 221. 
Model C3, sedert December 1930 in gebruik bij de N.V. 

Eerste Rotterdamsche Mij. van Verzekering tegen Ongevallen, 
te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel: „Ie Rot
terdamsche / Mij. van verzekering / Tegen ongevallen". 

Machine 223. 
Model C3, sedert 29 Januari 1931 in gebruik bij de N.V. 

Cigarettenfabriek J. van Kerckhof, N.Z. Voorburgwal 308, 
te Amsterdam, C. Tusschen datum- en waardestempel in kastje 
„N.V. CIGARETTENFABRIEK / J. VAN KERCKHOF / 
N.Z. VOORBURGWAL 308" en links van het datumstempel 
een Oostersche afbeelding met piramiden en daarin het woord 
„Dubec"; het geheel in kastje. 

Machine 260. 
Model C4, sedert 31 Januari 1931 in gebruik bü de N.V. 

Amsterdamsche Mij. van Levensverzekering, Nw. Spiegel
straat 17, te Amsterdam-C. Tusschen datum- en waarde
stempel tweeregelig in kastje: „AMSTLEVEN / AMSTER
DAM". 

Francotyp. 
Machine 167 I t /m IV. 
Model C4, sedert 18 November 1930 in gebruik bü de N.V. 

Biscuitfabrieken „De Lindeboom", te Amsterdam-C. Tusschen 
datum- en waardestempel het bekende handelsmerk dezer 
N.V. en links van het datumstempel, type I tweeregelig in 
kastje „VERZAMELT / LINDEBOOMPJES"; type II drie-
regelig eveneens in kastje „DE LINDEBOOM'S / DICKENS 
/ BISCUITS"; type III tweeregelig ook in kastje „1001 
NACHT / BISCUITS"; type IV tweeregelig, boven en onder 
omlünd „DICKENS / BISCUITS". 
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Machine 261. 
Model C4, sedert 9 Juli 1930 in gebruik bij de Coöp. Verg. 

Amsterdamsclie Huidenclub G.A., te Amsterdam-C. Tusschen 
datum- en waardestempel ineengevlochten de letters „A-H-C" 
en daaromheen „AMSTERDAMSCHE - HUIDENCLUB". 

Machine 270 III en IV. 
N.V. C. Polak Gzn., te Groningen. Deze machine stempelt 

in type III, zonder reclame links van het datumstempel. Se
dert 9 Februari 1931 stempelt de machine in type IV, met links 
van het datumstempel: „MOKKA / C.P. / geeft / vlug / 
'n fijn kop / koffie!" 

Machine 277 I en II. 
Allgem. Electr. Ges. A.E.G., te Amsterdam. De op blz. 33 

gemelde afdruk blijkt type II te zijn; direct na ingebruikname 
heeft deze machine nog gestempeld zonder reclametekst links 
van het datumstempel, welk stempel dus type I is. 

Machine 281. 
Model C4, sedert begin Februari 1931 in gebruik bij de N.V. 

Sigarenfabrieken v.h. Wed. H. van Gemert & Zn., te Best, 
N.-Br. Tusschen datum- en waardestempel een cirkel, waar 
bovenin „VAN GEMERT" en onderin „SIGAREN" aange
bracht, in het midden dezer cirkel in uitgespaarde letter 
„BEST N.B.". 

Machine 284. 
Model C3, sedert 9 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Over-

ijselsche Hypotheekbank, te Deventer. Tusschen datum- en 
waardestempel in cirkel een wapen en in dubbele cirkel daar
omheen de naam en plaats. 

Machine 290. 
Model C3, sedert Februari 1931 in gebruik bij de N.V. 

„Turmac" Tobacco Comp., te Amsterdam. Tusschen datum- en 
waardestempel in cirkel „TURMAC - AMSTERDAM - CON
STANTINOPLE - CAVALLA" en links van het datumstempel 
drieregelig: „TURMAC / DE KWALITEIT / SIGARET". 

Machine 291 I. 
Model C3, sedert Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Uit

geverszaak fa. P. Noordhoff, te Groningen. Tusschen datum-
en waardestemnel een vierkant waarin in monogram de let
ters P M en links van het datumstempel: „De Schoolwand- / 
KAARTEN / EN -PLATEN / van / NOORDHOFF / zijn 
/ BIJ en AF / Vraagt catalogus / en reizigersbezoek." 

Hasler. 
Machine H. 50.5 IV. 
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven. Het 

nieuwe stempel (zie blz. 192 v.j.) met smaller machinenummer 
en tusschen datum- en waardestempel het wapenschild met 
drie golvende banen en daartusschen „PHILIPS / RADIO". 

Machine H. 533 III. 
Intern. Handelmij. „De Globe", te Deventer. Stempelt sedert 

10 Februari 1931 tusschen datum- en waardestempel „I.H.M 
/ GLOBE" en links van het datumstempel een matras, waar
boven „Elastia" en waaronder' „PATENT MATRAS". 

Machine H. 547. 
Sedert half December 1930 in gebruik bij de Twentsche 

Bank, te Rotterdam. Zonder eenige aanduiding tusschen of 
naast de stempels. 

Machine H. 554. 
Sedert 10 Februari 1931 in gebruik bij de Vereeniging tot 

bevordering van de belangen des Boekhandels, te Amsterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel in cirkel, twee kruisende 
handen en daaromheen .,VEREEN. T. B. V. D. B. D. BOEK
HANDELS". 

Machine H. 555. 
Sedert 12 Februari 1931 in gebruik bij de N.V. Manufac-

turenhandel van Vroom & Dreesmann, te 's-Gravenhage. Tus
schen datum- en waardestempel de initialen „V & D" en daar
in „VROOM & DREESMANN". 

Machine H. 556. 
Sedert 2 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Manufacturen-

handel van Vroom & Dreesmann, te Breda. Tusschen datum-
en waardestempel een afbeelding van haar gebouwen te Breda 
en daarboven „Vroom & Dreesmann" en links van het datum
stempel een afdruk van de bestelauto dezer N.V. en daaronder 
vierregelig: ,.Maakt gebruik van / onze Gratis Besteldienst / 
door geheel west-Brabant / Tholen en Sint Philipsland". 

Machine H. 557 en H. 558. 
Zijn beide op 2 Maart* 1931 in gebruik genomen bij de Ne-

derlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft. Tusschen da
tum- en waardestempel de letters „N. G. & S. F.". 

Machine H. 559. 
Sedert 6 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Haagsche Boaz-

bank, te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en waardestempel 
een afbeelding van een ooievaar en daaronder HAAGSCHE, 
daarnaast N.V. en daaronder Boazbank. Links van den datum
stempel in dubbele cirkel „RENTE SPAARKAS- DER 
HAAGSCHE BOAZBANK" en daarbinnen „3% %"• 

Machine H. 560. 
Sedert 14 Maart 1931 in gebruik bij de firma Lippmann & 

Moens, te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel een 
afbeelding van enkele varende schepen en daaronder: „LIPP-
MANN & MOENS / Makelaars in Assurantiën / Scheepshypo-
theken", het geheel in kastje. 

Machine H. 561. 
Sedert 25 Maart 1931 in gebruik bij de General Vertretung 

der Deutschen Reichsbahn in den Niederlände, te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel in ovaaltje een gevleugeld 
wiel en daaronder de letters „R D V". 

Machine H. 562. 
Sedert 25 Maart 1931 in gebruik bij het Dagblad van Rot

terdam, te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel 
„DAGBLAD VAN / ROTTERDAM". 

LI. 
Tochten van het luchtschlp „Graf Zeppelin". 
Dienstorder 202 der Ned. Posterijen meldt het volgende: 
In 1931 zal het luchtschip ,,Graf Zeppelin" wederom eenige 

tochten ondernemen en wel: 
a. van 28 tot 30 Maart a.s. naar Hongariie; tusschenlanding 

met afgifte en ontvangst van post te Budapest; 
b. van 9 tot 13 April a.s. naar Egypte; tusschenlanding met 

afgifte en ontvangst van post te Kairo. Boven Jerusalem zal 
vermoedelijk post worden uitgeworpen; 

c. 14 Mei naar de Oostzee ter gelegenheid van het Oost
zee jaarfeest 1931; tusschenlanding te Lübeck. Boven Kopen
hagen zal post worden uitgeworpen; 

d. 29 Mei tot 2 Juni naar Spanje: tusschenlanding met af
gifte en ontvangst van post te Sevilla: tüdens de daarop aan
sluitende rondvlucht om Spanje wordt boven Toulouse posi 
uitgeworpen; 

e. 30 Juni tot 3 Juli naar IJsland; vermoedelijk afgifte en 
ontvangst van post te Reijkjavik. 

Verder zullen nog kleinere tochten worden uitgevoerd, ge
durende welke eveneens post zal worden vervoerd 

De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ternost-
bezorgde niet-aangeteekende brieven en briefkaarten voor elke 
gewenschte bestemming met het luchtschip te doen vervoeren. 

Aan de navolgende voorwaarden moet worden voldaan: 
a. de brieven mogen niet zwaarder wegen dan 20 gram; 
b. de afzenders moeten hun volledig adres op de stukken 

Vermelden; 
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c. de stukken moeten van het opschrift: „Mit Luftschiff 
Graf Zeppelin" en van een luchtpostetiket worden voorzien; 

d. het boven het gewone port verschuldigde luchtrecht, te 
voldoen door middel van Neder landsche frankeerzegels en/of 
luchtpostzegels, bedraagt voor briefkaarten 55 cent en voor 
brieven ƒ 1,10 per stuk. 

Ontoereikend gefrankeerde stukken moeten aan de afzen
ders worden teruggegeven. 

Voor zoover de afzenders niet uitdrukkelijk overbrenging 
met een bepaalden tocht hebben verzocht, vindt verzending 
plaats met den eerstvolgenden tocht. De Duitsche postadmini-
stratie behoudt zich het recht voor, om de stukken met het 
luchtschip tot een landingsplaats, of een plaats waar post 
wordt uitgeworpen, over te brengen, dan wel deze correspon
dentie naar Friedrichshafen (Bodenmeer) terug te vervoeren. 

De onderwerpelijke correspondentie moet, nadat de zegels 
door middel van den dagteekeningstempel van het kantoor van 
afzending onbruikbaar zijn gemaakt, door dit kantoor onder 
omslag, voorzien van de aanwijzing: „Tocht Graf Zeppelin 
spoed" naar Bureel expeditie Amsterdam C.S. worden ge
zonden. Genoemd bureel zal voor geregelde doorzending naai 
Friedrichshafen (Bodenmeer) zorg dragen. 

Te Friedrichshafen zal de correspondentie worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonderen stempel: „Mit Luftschiff 
Graf Zeppelin befördert" of eventueel van een der bijzondere 
stempels: 

,.Luftschiff Graf Zeppelin Ungarnfahrt 1931", 
„Luftschiff Graf Zeppelin Aegyptenfahrt 1931", 
„Luftschiff Graf Zeppelin Ostseejahr-Rundfahrt 1931", 
„Luftschiff Graf Zeppelin Spanienfahrt 1931", 
„Luftschiff Graf Zeppelin Islandfahrt 1931". 
Britsch-Indië. 
Op 18 Februari 1911 werd de eerste luchtpostvlucht daar te 

lande uitgevoerd door den Franschen vlieger Piquet. Wij heb
ben deze vlucht destijds uitvoerig in ons blad onder deze 
rubriek beschreven. 

Ter gelegenheid van de 20-jarige herdenking van dit feit, 
werd een postduivenvlucht georganiseerd, waaraan 42 duiven 
delnamen. Totaal werden 156 brieven op deze wijze vervoerd. 
De duiven, behoorend tot het leger, streken neer in het fort 
William, terwiil de narticuliere duiven (21 in aantal) haar 
gewone tillen bereikten. De door haar aangebrachte corres
pondentie werd in bijzondere omslagen verpakt; op elke en-
velonpe werd de naam der duif vermeld. Daarna werden deze 
omslagen weder ter post bezorgd en na voorzien te zijn van 
een dagteekeningstempel op de gewone w|jze bä de geadres
seerden bezorgd. 

Siam. 
Op 31 December j.1. vertrok een militair eskader van drie 

vliegtuigen van Bangkok naar Hanoi (Fransch-Indië), waar 
het denzelfden dag in den namiddag landde. 

142 stuks correspondentie werden met deze gelegenheid 
verzonden, voorzien van den gewonen dagteekeningstempel 
van Bangkok. On de achterziide waren de brieven voorzien 
van een rechthoekigen stempel met in Siameesche karakters-
Akas Praisnee Banekok-Hanoi Goodwill Flight December 31 
1930. 

(Akar Praisnee beduidt „per vliegtuig"). v. B. 

J. C. AUF DER HEIDE f 
In den ouderdom van 52 jaar is op 31 Maart te Hilversum 

plotseling overleden de heer J. C. Auf der Heide Sive Hey-
dahrens Duhme. 

Wandelend op het Hoogt van 't Kruis werd de heer Auf der 
Heide door een beroerte getroffen, waarbij de dood onmid-
delliik intrad. 

De thans overledene genoot als postzegelhandelaar en phi
latelist een internationale bekendheid. Veel heeft hij op het 
gebied der philatelie geschreven, o.a. de bekende Handleiding 
voor Postzegelverzamelaars en de werkjes „Postzegels en 
Albums" en „Stempels en postzearels", terwijl hii in zijn uit
geverij geregeld werken on phflatelistisch srebied liet ver
schijnen in het Fransch, Duitsch en Nederlandsch. Sinds 1889 

gaf hij geregeld periodieken uit, welke hij zelf redigeerde. Zoo 
werd door hem in dat jaar uitgegeven „De Postzegelgids", 
die geregeld bleef verschijnen en in 1926 werd herdoopt in 
„Radio-Philea". 

De heer Auf der Heide was lid van de Corporation Inter
national de la Presse Philatélique en Officier d' Académie 
Frangaise. 

Met hem is heengegaan een van de oudste Nederlandsche 
postzegelhandelaren, een kenner bij uitnemendheid van post
zegels en een groot liefhebber van zfn vak, waarin hij reeds 
van zijn veertiende jaar af werkzaam was. 

Ook voor ons blad is dit heengaan een groot verlies; de re
dactie had de aangenaamste relaties met den ontslapene. 

Moge hij in vrede rusten. 
De firma wordt onder denzelfden naam voortgezet. 

W. DORNING BECKTON f 
In het Maart-nummer vermeldden wij, dat de Lindenberg-

medaille verleend was aan den bekenden philatelist W. Dor-
ning Beckton, wiens verscheiden in de laatste week van 
Maart j.1. wij thans moeten berichten. 

Met hem is weder een verzamelaar van de oude garde heen
gegaan. Zijn groote philatelistische verdiensten werden erkend 
door zijn benoeming tot jurylid van de grootste internationale 
postzegeltentoonstellingen, o.a. de Iposta te Berlijn. Hij had 
zitting in het expert-comité van de Royal Philatelie Society 
en was eenige jaren voorzitter van deze Vereeniging. 

Zeer bekend was zijn uitgebreide collectie van Griekeriland. 

ENGELAND — VERVALSCHINGEN 
door J. G. MILLAARD. 

1840 - l d . zwart, 2 d. blauw. 
Dat reeds bijna onmiddellijk na uitgifte van het eerste post

zegel de menschen er op uit waren zegels te vervalschen, 
blijkt wel uit een brief aan den heer Rowland Hill gericht, 
gedateerd 2 September 1840: „De heer Smith is zoo juist hier 
geweest en vertelde mij dat er gisteren een vervalsching van 
het penny-zegel werd ontdekt op zijn kantoor. De brief met 
het valsche zegel is aan het Zegelkantoor afgegeven het 
vervalschte zegel is een houtsnede " In het dagboek van 
Hill vinden wij eenige dagen later: „Op het Zegelkantoor zag 
ik het vervalschte zegel. Het is een slecht product en kan on
mogelijk iemand bedriegen behalve de domste en onwetendste." 

Over het algemeen kan men zeggen dat de vervalschingen 
van de 1 d. en 2 d. 1840, welke zoo nu en dan eens te voor-
schifn komen, zelfs den beginnenden verzamelaar niet zullen 
treffen, omdat zij van de slechtste soort zijn, welke bovendien 
geen watermerk (kleine kroon) hebben. 

Volgens De Haene bestaan er echter vervalschingen van 
zekeren Fohl te Dresden, welke een watermerk hebben, na
gebootst, doordat met een vettige substantie een kroontje in 
het papier is aangebracht. 

1858-1879 - 1 d. rood, plaat 77. 
Deze plaat van de 1 d. is nimmer gebruikt geworden, omdat 

er zich onregelmatigheden op voordeden. Toch moeten er 
zegels mede gedrukt zijn, aangezien er een 6 of 7 stuks van 
bekend zijn. 

Gezien het kleine aantal bekende exemplaren is dit dus een 
vruchtbaar veld voor den vervalseher. Gewoonlijk wordt een 
zegel met plaatnr. 177 zoodanig bewerkt dat de 1 verdwijnt, of 
ook wel wordt de 1 van een zegel van plaat 71 vervormd, zoo
dat er een 7 voor in de plaats komt. 

In de British Philatelist van October 1911 wijst de heer 
J. B. Seymour er op, dat de uiteinden der lange schuine stok
ken der zevens veel meer naar links staan op de zegels met 
nrs. van 71 tot en met 79. dan op de zegels met hoogere nrs. 
Hierdoor kan men dus de vervalschte nrs. 177 in 77 her
kennen, mits natuurliik ter vergelijking een foto van het 
echte zegel van plaat 77 aanwezig is. 

1867 -II- groen. 
Een van de meest interessante vervalschingen (indien men 

tenminste bij een vervalsching van „interessant" mag spreken) 
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is wel die der XI- groen 1867, welke gedurende geruimen tijd 
den aanbieders van telegrammen ten kantore der telegrafie 
in de Royal Exchange te Londen werden verkocht. 

In 1870 werd een besluit afgekondigd, waarbij alle parti
culiere telegraaf maatschappij en in Engeland werden aange
kocht door den staat en door deze zouden geëxploiteerd 
worden. 

Met deze overgang werden er ook vaste tarieven ingevoerd 
voor de verzending van telegrammen, t.w. 1/- voor elke eerste 
20 woorden en 3 d. extra voor elke 5 volgende woorden of 
gedeelten daarvan. 

Bij verzending van een telegram werd het publiek een 
blanco formulier ter invulling gegeven. Nadat het te ver
zenden telegram was opgeschreven, werä het formulier den 
ambtenaar overhandigd. Na de woorden geteld en den prijs 
berekend te hebben, werd het formulier weder teruggegeven, 
met de benoodigde zegels, welke betaald werden. Waren df 
zegels op het formulier bevestigd, dan ontving de ambtenaar 
dit weder terug en vernietigde hij de zegels door afstempeling. 

Op de drukke uren werden de zegels opgeplakt zonder dat 
deze ook maar eenigszins nauwkeurig bekeken werden. Hier
van moet nu een der ambtenaren gebruik gemaakt hebben om 
het publiek valsche 11- zegels te verkoopen. 

Na geruimen tijd bewaard te zijn behoor en de telegram
formulieren met de zegels erop te worden verbrand. Meer
malen komt het natuurlijk voor, dat de zegels deze ver
branding ontsnappen en zoo gebeurde het o.a. in 1898 dat de 
bekende Engelsche handelaar Chas. Nissen in bezit kwam van 
een hoeveelheid van deze zegels. 

Bij nauwkeurig onderzoek bleek hem dat sommige der II-
zegels uit deze partij kleine verschillen in druk vertoonden en 
na afweeking kwam deze heer tevens tot de ontdekking dat 
er II- zegels bij waren welke geen watermerk (rozentakje) 
hadden, terwijl andere zegels dit watermerk wel hadden. Dit 
deed hem besluiten, dat de zegels zonder watermerk, welke 
tevens afwijkingen in druk vertoonden met de andere exem
plaren, vervalschingen moesten zijn. 

Het eigenaardige was echter, dat de valsche zegels in som
mige gevallen afgestempeld waren geworden met echte zegels 
van andere waarden ernaast geplakt, waaruit hij weder de 
conclusie trok dat de zegels verkocht waren geworden ten 
nadeele van den staat en wel ten kantore in de Royal Ex
change, gezien het feit dat alle valsche zegels de afstempe 
lingen dragen, die daar ter plaatse gebruikt werden. 

Hoe lang deze frauduleuze handeling ongeveer geduurd kan 
hebben, is na te gaan aan de hand van de data der afstempe
lingen op de valsche zegels. 

De vroegst tot op heden bekende datum is 3 Juni 1872, de 
laatste datum 13 Juni 1873. 

Het aantal dezer valsche zegels, den verzamelaars bekend, 
mag wel een zeer gering gedeelte van alle II- zegels genoemd 
worden, daar natuurlijk zeer vele exemplaren met de formu
lieren verbrand werden. 

„Veronderstel", zegt de heer Melville in zijn werkje: „The 
Mystery of the shilling green", „dat er dagelijks 100 valsche 
zegels (d.i. het aantal dat in één partij gevonden werd met 
denzelfden datumstempel) verkocht werden, d.i. dus ter waarde 
van £ 5.-.-, dan zou dit in één jaar, de zon- en feestdagen 
niet medegerekend, £ 1570 bedragen. 

Er mag echter wel worden aangenomen, ook naar aanleiding 
van de groote verscheidenheid der boekletters, dat er onge
veer 10 maal de eerst veronderstelde hoeveelheid werd uit
gegeven, zoodat het bedrag waarvoor de staat benadeeld 
werd de £ 16000 ä £ 17000 benadert." 

De tot nu toe bekende vervalschingen dragen alle de plaat-
nummers 5 of 6. Zij zijn vervaardigd volgens lithografische 
methode, en zooals reeds gezegd, op ongewatermerkt papier 
gedrukt. 

De groene kleur der zegels is buitengewoon goed getroffen, 
doch het papier is eenigszins geel van kleur. 

De perforatie (14) is ook zeer zorgvuldig geïmiteerd, doch 
met de z.g. lijnperforatie en niet met de kamperforatie, het
geen duidelijk aan de hoeken der zegels is te zien. 

Ook zijn de cijfers 5 en 6 eenigszins afwijkend van die der 
echte zegels, terwijl de druk hier en daar kleine vlekjes ver
toont. 

De hoeklettertjes komen soms in combinaties voor welke on
mogelijk kunnen bestaan; b.v. zijn gevonden: 

Plaat 5 met: Plaat 6 met: 
BP, BS, BM, BQ, 
DM, CT, 
EM, EN, EP, ES, KQ, KR, 
PP, FS, LM, LN, LQ, LR, 
KM, KS, MQ, MR, 
PM, PN, PP, PS. MN, 

OR, 
RO, RR, RT. 

Het is eigenaardig op te merken dat nimmer twee ver
valschingen naast elkaar gebruikt werden op één formulier, 
waarschijnlijk uit voorzorg, aangezien hierdoor de boekletters 
de aandacht zouden kunnen getrokken hebben. Ongebruikte 
exemplaren van deze vervalschingen zijn, meen ik, niet bekend. 

1880 - 21- bruin. 
Van dit zegel komen ook geraffineerde vervalschingen voor. 

Het is namelijk mogelijk om de kleur van het 21- zegel, blauw, 
plaat 1 uitgifte 1867, chemisch te veranderen in bruin, waar
door men een zegel verkrijgt van tientallen guldens meer 
waarde. 

In dubieuze gevallen doet men goed zich tot een erkend ex
pert te wenden. 

1882-1883 £1 . - . - bruinviolet, 10/- grijs. 
Deze zegels komen voor vervalscht met watermerk anker 

en perforatie echt. 
Algemeen wordt aangenomen dat deze vervalsching is ver

vaardigd door oude 3 d. kwitantiezegels (1862), welke het
zelfde formaat, watermerk en perforatie hebben als deze 
£1. - . - en 10/- zegels, chemisch van kleur te ontdoen en op de 
aldus verkregen stukjes papier met valsche cliché's £ 1.-.- en 
10/- zegels af te drukken. 

De druk van deze valsche zegels is duidelijk van de echte 
te onderscheiden doordat deze veel minder scherp is, hetgeen 
veelal het geval is met lithografische druk, waarin deze zegels 
gedrukt werden. 

1884 - 9 d. matgroen. 
Van dit zegel komen valsche zegels voor, lithografisch ge

drukt, op papier zonder watermerk. 
De kleur is groen, duidelijk verschillend van de eigenaardige 

matgroene kleur der echte zegels. 
De perforatie komt niet geheel overeen met de echte (14). 
De druk is ook bij deze vervalsching minder scherp, witte 

vlekjes vertoonend. 
1902-1911 - £ 1.-.- groen. 

In Mei 1913 kwamen niet minder dan ruim 2500 valsche 
£ 1.-.- koning Edward zegels te voorschijn toen de vervalscher 
zich voor de rechtbank te verantwoorden had. 

Deze zegels waren alle zeer zorgvuldig gemaakte litho-
grafische reproducties, welke slechts in geringe mate van de 
echte zegels afweken. Papier en tanding waren buitengewoon 
goed geïmiteerd, doch het watermerk was niet in het papier 
geweven doch erin geperst. De eehige meest in 't oog loopende 
drukverschillen bevonden zich hoofdzakelijk in de schaduwen 
van het haar des konings. 

Om de vervalschingen minder te doen uitkomen waren vele 
zegels- met echte zegels van lagere waarden op stukjes papier 
geplakt en afgestempeld met een stempel van „Guernsey". 

Dienstzegels. 
Alle betere dienstzegels komen voor met valsche opdrukken. 
Ook de 1 d. zwart 1840 met V. R. in de bovenhoeken, ver

vaardigd door de kruisjes van de gewone 1 d. zwart zegels 
weg te werken en daarvoor in de plaats de lettertjes V. en R. 
te stellen. 

Bij de latere dienstzegels is het zeer moeilijk na te gaan 
of de opdruk valsch of echt is, temeer daar sommige dezer 
zegels, zooals b.v. I. R. Official 1885, £1.- . - bruinlila; 1902, 
10/- blauw, £1.- . - groen; Board of Education, J/- groen en 
karmijn, practisch gesproken niet meer in den handel voor
komen en vergelijkingsmateriaal ten eene male ontbreekt. 
Expertise bij aankoop dezer duurdere zegels is dus te allen 
tijde zonder uitzondering aan te raden. 
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Ten slotte diene nog gewaarschuwd te worden tegen het 
chemisch blauw maken van het witte papier van die zegels, 
welke voorkomen op wit en op blauw papier, en welke laatste 
zegels gewoonlijk veel zeldzamer zijn dan de eerste soort. 

Gewoonlijk is de kleur van de vervalschte zegels intenser 
blauw dan die van de echte; wil men echter eenigszins zeker
heid hebben over de echtheid van het blauwe papier, zoo is 
ook hier expertise aan te raden. 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDERLAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 
door A. VAN DER WILLIGEN. 

VI. 
De Hasler-machines (vervolg). 

H. 519. B. 

19-VI-30. 

*H. 520. A. 
ll-VII-30. 

H. 521. B. 

16-VII-30. 

H. 522. A. 

30-VI-30. 

H. 523. A. 
i -vn-30. 

H. 524. B. 

21-VII-30. 

H. 525. B. 

22-VII-30. 

H. 526. B. 

l-VIII-30. 

H. 527. B. 
13-VIII-30. 

H. 528. B. 

IX-30. 
H. 529. B. 

31-VII-30. 

H. 530. A. 

8-1:5 -̂30. 
H. 531. B. 

17-IX-30. 

Fa. Ch. J. Daverveldt & Co., Roosen
daal. 
EXPEDITIE / Daverveldt / SNEL
VERKEER / FRANKRIJK-BEL-
GIE / HOLLAND. 

Eerste Ned. Levensverz. Mij., Dordt. 
Allegorische voorstelling met om-
schrift: EERSTE NEDERLAND-
SCHE LEVENSVERZEKERING. 

N.V. Vernis- & Verfwarenfabr. v/h 
J. Wagemakers & Zonen, Breda. 
TEOLIN / Lakverf & Vernis / 
Enamel & Varnish. 

N.V. Bank voor Ned. Gemeenten, 
's-Gravenhage. 
N.V. BANK / VOOR / NEDER-LANDSCHE / GEMEENTEN / 's-GRAVENHAGE. 

Fa. Gebr. Tuinzing, Rotterdam. 
Monogram GT in dubbelen cirkel. 

N.V. Exportmij. v/h J. C. Muller, 
Rotterdam. 
N.V. EXPORTMIJ V/H / J. C. 
Muller / Rotterdam. 

N.V. Nat. Kasregisters v/h Gord. H. 
van Erk, Amsterdam. 
N.V. NATIONAAL / KASREGIS
TERS / V/H CORD. H. VAN ERK 
/ A'DAM-C. = R'DAM. / = DEN 
HAAG = . 

Pr. Krupp's Reederij & Transport-
Bedrijf. Rotterdam. 
KRUPP / (fabrieksmerk: 3 ineen
gevlochten cirkels) - het geheel in 
dubbele cirkel. 

N.V. Van Berkei's Patent, R'dam. 
Berkel. 

Nederl. Cementsyndicaat, 's-Graven
hage. 
CEMENT. 

Bureau voor economische stroomleve-
ring „Econosto", Rotterdam. 
ECONOSTO / ROTTERDAM / 
(afb. fabrieksgebouwen en roo-
kende schoorsteen). 

Onderl. Brandassurantie N.C.B., Til
burg. 
VERZEKERINGEN / N.C.B. 

N.V. Anton Hunink, Deventer. 
N.V. FIJNE VLEESCHWAREN / 
EN / CONSERVENFABRIEKEN 
/ ANTON HUNINK / DEVEN
TER. (Links van datumstempel:) 
VRAAGT / ANTON / HUNINK'S 
/ ROOKWORST. 

H. 5.32. B. 
28-VIII-30. 

H. 533. A. 

I : 16-IX-30. 
II : 16-IX-30. 

H. 534. B. 

10-IX-3C. 
H. 535. A. 

2-X-30. 

*H. 536. B. 
IX-30. 

*H. 537. B. 

7-X-30. 

H. 538. B. 
16-X-30. 

H. 539. B. 
ll-XII-30. 

H. 540. B. 

4-XI-30. 

H. 541. B. 

8-XII-30. 

H. 542. A. 
21-XI-30. 

H. 543. A. 
X-30. 

H. 544. A. 
20-XI-30. 

H. 545. A. 
29-X-30. 

H. 546. A. 

5-Xn-30. 
H. 547. B. 

9-XII-30. 
H. 548. A. 

19-XII-30. 

*H. 549. A. 
12-XII-30. 

H. 550. B. 

I : 5-1-31. 

Fa. Ruys & Co., Amsterdam. 
Cliché als H. 509, plaatsnaam daar
in thans Amsterdam. 

N.V. Auping Fabrieken e.a., De
venter. 
(Fabrieksmerk:) AUPING. 
I.H.M. / „GLOBE". 

Alg. Ned. Bouwarbeidersbond, Am
sterdam. 
B, waarin A en N. 

Handelswetensch. Combin., Leiden. 
I. V. H. / H. Bibl. (met omschrift 
in dubbele cirkel:) HANDELSWE-
TENSCHAPPELIJKE COMBINA
TIE / LEIDEN. 

N.V. „Unilever", Rotterdam. 
Zonder cliché. 

Turkenburg's Zaadhandel, Bodegra
ven. 
TURKENBURG'S / (afb. handels
merk: zaaiende arbeider) / ZAAD-
HANDEL. 

N.V. Heemaf, Hengelo (O.). 
(Handelsmerk:) HEEMAF. (Links 
van datumst.:) HET / EERSTE / 
EN / MEEST AANBEVELENS- / 
WAARDIGE / FABRIKAAT. 

Fa. Maintz & Co., Amsterdam. 
POSTBUS / 123 / AMSTERDAM 
Cin ovaal). 

Kon. Ned. Machinefabr. Begemann, 
Helmond. 
(Afb. brug en pompinstallatie) / 
K.N.M. / Begemann / HELMOND. 

Ten Hagen's Drukkerij, 's-Graven
hage. 
(In staande ruitv. figuur:) T.H., 
(omschr.:) TEN HAGEN'S DRUK
KERIJ / UITGEVERS MAAT
SCHAPPIJ. 

Gem. Electr. Werken e.a., Leiden. 
(Afb. gashouder, waardoor een 
bliksemflits^ / LICHTFABRIE
KEN / LEIDEN. 

Rotterdamsche Lloyd. Rotterdam. 
(Afb. schip in volle zee) / ROT-
TERD. LLOYD. 

Girokantoor der Gem. Amsterdam. 
Uit cirkels samengesteld cliché, 
middenin 3 kruisjes. 

Handelsinst. H. Moscow, Amsterdam. 
HANDELS / INSTITUUT / HAR
RY MOSCOW / OOSTEINDE - 14 
/ =AMSTERDAM=. 

Patroonsbond der Bouwbedrijven, 
Haarlem. 
(Monogram:) PB. 

Twentsche Bank N.V., Rotterdam. 
Zonder cliché. 

N.V. R. S. Stokvis & Zonen, A'dam. 
N.V. HANDELMIJ. / R. S. / 
STOKVIS / & ZONEN ( + han
delsmerk, het geheel in kastje). 

N.V. Gaba-Basel, Hilversum. 
(Handelsmerk voor Wybert-tablet-
ten in kastje). 

Ned.-Zwitsersche Scheepv. Mij. e.a., 
Rotterdam. 
(Zwitsersch kruis op gekleurd 
veld) Ned. Zwits. / SCHEEP
VAART / MIJ. 
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H. 551. A. 

I: 16-1-31. 

II : 16-1-31. 

H. 552. A. 

22-1-31. 

H. 653. B. 

I: 2-II-31. 

I I : 2-II-31. 

I I : 5-1-31. (id.) Ned. Zwits. / HANDELMIJ. 
/ ROTTERDAM. (Links van da-
tumst.:) SCHWEIZER / PRO
DUKT / GARANTIERT / QUA-
LITäT. 

Levensv. Mij. „Noord-Braband" e.a., 
Waalwijk. 
NOORD BRABAND / WAAL
WIJK / 1843 / (Wapenschild met 
kroon) / DOOR ERVARING / 
STERK, (met bijpassende omlijs
t ing). 
W. TIMMERMANS / & / ZONEN 
/ KASSIERS / EN COMMISSIO
NAIRS / IN EFFECTEN. 

Firma P. Sluis, Weesperkarspel (Post 
Weesp). 
(Handelsmerk) P. Sluis / OCH
TENDVOER. 

N.V. Nederl. Linoleumfabriek, Krom
menie. 
LINOLEUM / K (in cirkel) / 
KROMMENIE. 
Id., met tekst links van datumst.: 
Stragula / DE / GOEDKOOPE 
/ VLOERBEDEKKING. 

* De machines wier nummers voorafgegaan worden door 
een sterretje, stempelen geen afdruknummers. 

Aan het slot van deze machines gekomen zijnde, mogen wij 
niet nalaten onzen dank uit te spreken aan de importrice, de 
firma Koller & Van Os, voor de zeer bereidwillige medewer
king, die wij steeds van haar mochten ontvangen! 

Overige machines. 
Nog te vermelden zijn de Komusina-machines van Duitsch 

fabrikaat, welke hier onlangs werden ingevoerd en waarvan 
ook reeds enkele geplaatst werden. 

Ook blijkt binnenkort nog een nieuw type te worden in
gevoerd, n.1. de uit Engeland afkomstige Neopost-machines, 
die evenwel weer het vaste-waarden-systeem hebben, n.1. 1, 2, 
3 of 6 waarden per machine. 

l^oeWerken, ^̂  
TiÉ'dscliriïteii, 1 
Catalogi, eng.} 

PROEVENBOEK, DOOR P. C. KORTEWEG. 
Uitgave N.V. Hekker's Postzegelhandel, Amsterdam, 1931. 
Sinds 1898, het jaar waarin het boekje „Ontwerpen en 

proeven van Nederland" door J. B. Moens, vertaald door jhr. 
Van Kinschot, het licht zag, is er geen werk over de proeven 
voor onze zegels verschenen; over de koloniën verscheen nog 
nooit iets! Alleen voor Ned.-Indië is een en ander in het Hand
boek, deel I, te vinden, maar dit bleek voor een deel foutief 
te zijn. Bij de groote belangstelling, die den laatsten tijd voor 
onze proeven bestaat, was een aanvulling en verbetering van 
het op verschillende punten foutieve boekje gewenscht; de 
speurzin van den heer Korteweg heeft, zooals men verwachten 
kon, talrijke verrassende vondsten gedaan, met behulp van het 
materiaal uit het Postmuseum, de collectie Van Nifterik en 
eenige anderen. Het materiaal is bewerkt in ongeveer 100 blad
zijden, met talrijke afbeeldingen. 

Door een zuiver chronologische indeeling zijn tal van duis
tere punten opgehelderd. Gebroken is met de term „ontwerp" 
voor een proef in een niet-aangenomen type; een ontwerp is 
slechts de eerste teekening van den ontwerper. — BiJ uitgifte 
1852 heeft de heer Korteweg kortgeleden de interessante ont
dekking gedaan, dat de teekening hiervoor niet door J. Wiener 
gegraveerd is, zooals bijna 80 jaar lang is aangenomen, maar 
door J. W. Kaiser (wij denken hier binnenkort op terug te 
komen). Deze emissie bleek, wat de bewerking van de proeven 

betreft, groote moeilijkheden op te leveren, maar is nu duide
lijk ingedeeld. 

De proeven van 1867 type II zijn zeer waarschijnlijk gedrukt 
bij A. W. Sijthoff, te Leiden; weer een verrassing! Dit zijn 
de proeven waarvan het vorig jaar enkele exemplaren op 
veilingen verschenen. 

Zooals enkele jaren geleden al gebleken is (bij het bezoek 
aan het Postmuseum tijdens den Haagschen Philatelistendag) 
was de tandingmachine 10^:10K al bij de Munt in gebruik, 
en is gebruikt voor perforatie van proeven van uitgifte 1864; 
eerst in 1869 werden door de fa. Enschedé de zegels van uit
gifte 1867 ermee geperforeerd. 

Wat de tanding 12K :12 kleine gaten betreft, het is gebleken 
dat deze bij uitgifte 1876 n i e t meer voor kan komen. 

Bij uitgifte 1864 Nederland is de arceering rondom de 
waarde „10" veel beter afgewerkt dan bij ' de 5 en 15 cent, 
welke beide laatste afzonderlijk ingezet schijnen te zijn. Het 
werd door jhr. Van Kinschot echter ontkend dat dit het geval 
zou zijn, maar door kleine foutjes bij de 10 cent, die bij de 
andere zegels terugkeeren, is bewezen dat inderdaad de 5 en 
15 cent uit het stempel van de 10 cent vervaardigd zijn. 

Wij mogen het verschijnen van dit boek met het volste recht 
dé gebeurtenis van het seizoen noemen. Ook niet-proeven-
verzamelaars (de meesten onder ons!) dienen zonder twijfel 
in het bezit ervan te zijn. 

Een groot deel van de proeven is — voor het eerst — van 
prijzen voorzien, zoodat men zich ook daarmede eenigszins 
vertrouwd kan maken. De typografische uitvoering laat ook 
niets te wenschen over. B. 

VASCO DA GAMA. DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 
Nr. 8 der serie „Philatelie en Geschiedenis", uitgave van 
De Haagsche Postzegelhandel, Noordeinde 90, Den Haag. 
Keurig verzorgd en zeer aantrekkelijk van inhoud, is dit 

nieuwe werkje een waardevolle aanvulling van de serie „Phi
latelie en Geschiedenis". 

De lezers van ons blad hebben reeds van deze pennevrucht 
kunnen genieten; wij bevelen haar gaarne aan in de belang
stelling van alle postzegelverzamelaars, die het hoe en waar
om van de zegels weten willen. 

De schrijver was zoo Vriendelijk aan de vereenigingsblblio-
theken een exemplaar te schenken. v. B. 

PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
Eind April of begin Mei verschijnt „James Cook" als nr. 9 

in deze serie. Daarna zal een zeer uitvoerige biographie ver
schijnen over Simon Bolivar, waarvan reeds een kort overzicht 
werd gegeven in ons nummer van December 1930. In dit 
boek, dat eerst als gewone uitgave zal verschijnen bij de 
N.V. Tjeenk Willink, te Haarlem, zullen in nr. 10 van Phi
latelie en Geschiedenis alle zegels betreffende Bolivar en zijn 
tijdgenooten worden geclicheerd, terwijl een groote landkaart 
het geheel zal verduidelijken. „De Volkenbond" is vrijwel uit
verkocht; hiervan zal spoedig een nieuwe uitgave verschijnen 
(echter zonder postzegels, dus als gewoon wetenschappelijk 
geschrift) bij de firma Tjeenk Willink, te Haarlem. 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN OVERZEESCHE 
GEWESTEN, 1931. 

De Haagsche Postzegelhandel, Noordeinde 90, Den Haag. 
Een pretentieloos werkje, dat voor den prijs van 10 cent 

te geef is, doch dat op ruim 40 pagina's druk al de uitgiften 
van Nederland en de Overzeesche gewesten behandelt, zonder 
af te dalen in tandingen, typen enz. 

Voor den „gewonen" verzamelaar zal het werkje ongetwij
feld zjjn nut hebben. Wij wenschen het in handen van velen. 

V. B. 

KLEINER SPEZIAL-KATALOG UEBER DIE BRIEF
MARKEN DER SCHWEIZ, 1931, 6e JAARGANG. 

Zumstein & Co., Bern. Prijs fr. 2,15 franco. 
Eigenlijk is de titel onvolledig, daar deze catalogus even

eens een uitvoerige beschrijving inhoudt van de zegels van 
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Liechtenstein, een verzamelgebied, dat ook hier te lande veel 
aanhangers telt. 

Het geheel vormt een fraai werk, dat voor ruim één gulden 
werkelijk goedkoop is. In vele opzichten is het een getrouwe 
copie van het schitterende handboek van dezelfde uitgeefster, 
dat evenwel aanmerkelijk duurder is. 

Behalve de regelmatige kantonale- en staatsuitgiften brengt 
de catalogus een zeer uitvoerige beschrijving rijk geïllustreerd, 
van de soldaten- en hotelzegels, de propaganda-luchtpost-
zegels, enz. enz. 

Ook zonder dat men zich in de Zwit.sersche zegels speciali
seert, kan deze catalogus uitnemende diensten bewijzen. On
getwijfeld zal de energieke uitgeefster met deze nieuwe, ge
heel herziene uitgave het succes boeken, dat haar toekomt. 

V. B. 

CATALOGUE FRANCE ET COLONIES. 
Yvert & Tellier, Amiens. 

De nieuwe uitgave 1931 is verschenen. Dat is een tractatie 
voor de speciaalverzamelaars. Een deel van niet minder dan 
1250 pagina's, bestaande uit 2 gedeelten: 1. het moederland en 
Monaco, 2. postbureaux in den vreemde en de koloniën. Alles 
is zeer uitvoerig beschreven en verlucht met tal van illus
traties. Geheele gedeelten zijn opnieuw bewerkt en nagezien, 
zoodat verschillende fouten zijn verdwenen en heel wat open 
gaatjes nu zijn gestopt. Foto's van heele vellen en velblokken 
verduidelijken den tekst. Dat aan de verschillende afwijkende 
opdrukken, vooral bij de koloniën, de noodige aandacht is ge
schonken, spreekt wel vanzelf. 

't Is een studieboek! Dat is bij naslaan de gekregen indruk. 
Daar is heel wat moeite en tijd aan besteed, daar is heel wat 
uit te leeren! En voor een echten liefhebber-verzamelaar om 
te smullen! 'IffiH 

De priJs is 48 franc en 62 franc ingebonden. Uit het boven
staande volgt wel, dat aanschaffing aan te bevelen is. ' t Is 
het geld meer dan waard. 

In het Maandblad van 16 Februari 1.1. zie ik, dat er zouden 
uitgegeven zijn in 1930 aan nieuwe luchtpostzegels 216 stuks, 
volgens den heer Brunei. Deze opgave moet niet juist zijn. 
Volgens Yvert kom ik op 353, volgens onderstaand staatje. 
Wilt u er nog bij rekenen 2 stuks ongetande zegels Letland 
en 2 van Rusland met tanding 10 Ĵ  i.p.v. 12, dan is het totaal 
al 357. 

Senf geeft er zelfs nog meer op, b.v. nog 3 van Honduras. 
Condor, Eta, en dergelijke zegels zijn niet meegerekend; ook 

niet de Simon Bolivar (3 stuks) van Columbië. 
Den Haag, 21 Maart 1931. 

Hoogachtend, 
A. J. VAN PESCH. 

Albanië 7, België 5, Duitschland 2, Egee 7, Frankrijk 2, 
Hongarije 4, Italië 13, Letland 2, Liechtenstein 6, Litauen 7, 
Oostenrijk 3, Rumenië 7, Rusland 2, Spanje 52, Tsj. Slo
wakije 8, IJsland 7, Zweden 2, Zwitserland 1, Finland 1, 
Alaouittes 1, Gr. Liban 6, Ned.-Indië 1, Perzië 17, Siam 1, 
Syrië 1, Ver. Staten 4, Argentinië 10, Bolivia 8, Brazilië 2, 
Canada 1, Chili 1, Costa Rica 8, Cuba 1, Dominica 4, Ecua
dor 10, Guatemala 1, Haiti 2, Honduras 22, Mexico 21, New 
Foundland 1, Nicaragua 2, Panama 10, Panama Canal-Zone 2, 
Paraguay 20, Salvador 13, Suriname 7, Uruguay 5, Vene
zuela 14, Bel. Congo 2, Tunis 3, Tripoli 7, Z.-W.-Afrika 2, 
Australië 1, Papua 4; totaal 353; Letland ongetand 2, Rusland 
getand 1014 i.p-v. .12 2; totaal generaal 357. 

De nagekomen waarden van 1930, welke in 1931 bekend 
werden, zijn niet meegerekend; zoo b.v. Venezuela 10 bol. en 
20 bol. 

Onderschrift der redactie. 
Wij danken den inzender voor 'zijn nauwkeurige opgave. Er 

schijnt aan de „tellingen" nogal wat te haperen, als „vak-
menschen" als Brunei en Senf tot geheel andere cijfers komen. 

De heer J. H. Bogaard, Hilversum, was zoo vriendelijk naar 
aanleiding van de vraag in nr. 1 van het Maandblad nog de 
volgende adressen op te geven. Hij acht deze vereenigingen 
betrouwbaar en is van alle drie lid. 

1. Ming Lang Stamp Club, Hai-cheng, Liao-ning, China; 
dir. Y. C. Shung. 

2. The Sun; dir. Thomas Jagi, P. O. Box 33, Nagoya, Nip
pon, Japan. 

3. „Adelante"; dir. J. D. Sagné, Estrada Palma baja 13, 
Santiago de Cuba, Cuba. 

Voor zijn medewerking den heer Bogaard vriendelijk dank. 
B. 

INTERNATIONALE 
AUSSTELLUNG 

MODERNER PHILATELIE 
Commissaris Generaal voor Nederland: 
LEON DE RAAY - AMSTERDAM 

In Hamburg zal van 22-30 Augustus a.s. de eerste „Inter
nationale Tentoonstelling van Moderne Philatelie", de zooge
naamde „Mophila", gehouden worden. Moderne philatelie om
vat elk gebied van de postzegelkunde, van de eerste postzegels 
af tot aan de nieuwste afstempelingen. Alle klassen van de 
„Mophila" worden gelijkwaardig behandeld en hebben voor 
hoogste onderscheiding gouden medailles. Meerdere inlichtin
gen verstrekt gaarne de commissaris-generaal voor Neder
land, de heer Léon de Raaij, te Amsterdam. 

Parijs. In September a.s. zal alhier gehouden worden een 
internationale tentoonstelling van Fransche koloniale zegels 
in het „Musée des Arts Décoratifs". 

Soerabaja. Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan heeft 
de Soerabajasche Vereeniging van Postzegelverzamelaars een 
postzegeltentoonstelling gearrangeerd, onderverdeeld in zes 
klassen. 

In dit nummer is een afbeelding opgenomen van den spe
cialen poststempel, die gedurende het tijdvak 3-5 April in 
gebruik wordt genomen. 

(Tot onzen grooten spijt bleef het bericht over deze ten
toonstelling enkele nummers overstaan). 

Berlijn, Iposta. De rekening van deze tentoonstelling is 
thans afgesloten. Er is een batig saldo van 25000 mark. Alleen 
aan entree-gelden werd 85000 mark ontvangen. 
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H e t ba t ig saldo komt gedeeltelijk t en goede aan het Kohl-
handboek, terwijl de phi la tel is t ische bibliotheken van Kar l 
Beek en Alexander Bungerz h iervan zijn gekocht, die a fge
s t aan zijn aan de Staa tsb ib l io theek te Berlijn. 

Londen. Hande laa r sbeurs 1931. Deze zal gehouden worden 
op 18, 19 en 20 Mei e.k. in de King ' s Hall van he t Holborn 
Res tauran t , gelegen op he t k ru i spun t van Kingsway , Sout
hampton Row, New Oxford S t r ee t en High Holborn. 

He t geheel s t a a t onder leiding van bekende Londensehe 
pos tzege lhandelaars ; secre ta r i s is Mr. Albert H. H a r r i s , 112 
S t rand , London, W.C. 2. 

UITSLAG VAN D E R I J K S Z E G E L V E I L I N G OP 
20 M A A R T 1931. 

Nr . v. d. 
kavel. 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 

16 
]7 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 

28 

29 
30 
31 

Omschri jving van den kavel . 
Binnenlandsche f rankeerzegels . 

250 s tuks van ƒ 5,— 1898/1899 
250 „ „ ƒ2,50 „ 
350 „ „ ƒ 5,— „ 
350 „ „ ƒ2,50 

4000 „ „ diverse waa rden 
3500 „ „ idem 
3000 „ „ idem 
4800 „ „ idem 1924/1927 
3500 „ „ idem opdrukken 

800 „ 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 26,75 

- 38,50 
- 50,30 
- 47,10 
- 19,35 
- 51,50 

5 1 , -
30 cent, voorzien van de opdruk 
„zest ig cen t" resp . „veer t ig cent" - 28,25 

1500 „ reddingszegels van ƒ 0,10 - 20,10 
1500 „ luchtpostzegels en reddingszegels - 62,51 
2000 „ gemengde Ned. f rankeerzegels , w.o. 

jubi leumzegels 1898/1923 to t ƒ0,50, 
opdrukken en luchtpostzegels - 25,17 

1000 „ idem - 15,— 
1000 „ opdrukzegels op overdr . dienstz. enz. - 80,— 

750 „ gemengde f rankeerzegels , voorzien v. 
s tempelafdr . m. kan toornaamstempel - 22,50 

Strooken van a d r e s k a a r t e n van de pakketpost . 
25 ki logram - 101,75 

Luchtpos tzegels 1921. 
300 seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 55,— 
250 „ idem - 42,— 

Luchtpos tzegels 1928-1929. 
235 s tuks luchtpostzegels van diverse waarden - 191,— 

Jubi leumzegels 1813-1913. 
55 s tuks (5 van elke waarde , behalve 3 cent) - 85,75 
25 „ van ƒ 10,— opgehouden 

300 
300 
100 

1050 

ƒ 5,— 
f 1 , -
ƒ 0,50 

opgehouden 
54,— 

- 56,— 
„ diverse waarden - 215,-
Jubi leumzegels 1898-1923. 

3500 s tuks van diverse waarden opgehouden 
3000 „ „ idem opgehouden 

Weldadigheidszegels . 
1450 s tuks van diverse waarden - 52,10 

Olympiadezegels . 
175 s tuks van diverse waarden - 2 1 , — 

Por tzege l s . 
500 s tuks van ƒ 1,— - 37,50 
500 „ „ ƒ0,50 - 18,— 
5000 „ w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 

2500 van ƒ 0,25 1925 - 15,51 

32 1500 
33 2000 
34 1250 
35 1500 

36 2500 

37 100 
38 55 
39 1100 

40 2500 

41 2000 
42 1500 

s tuks van diverse waa rden 1921/1927 ƒ 
„ diverse waarden -

opdrukken -
van 13^ cent en 7 ^ cent , voorzien 

van den opdruk 25 cent -
„ diverse waarden , opdr. por tzege ls 

op f rankeerzegels 
opdruk op f rankeerzegels 
idem 
w.o. 700 s tuks donkerblauw gemengd 
400 s tuks bui tenlandsche por tzege ls 
diverse waarden opdr. por tzegels op 
f rankeerzegels van ƒ 1,—, ƒ 0,50 enz. 
idem 
idem 

35,35 
29,— 
21,30 

36,98 

41,37 
75,— 
42,— 

16,50 

35,30 
28,75 
21,33 

43 
44 
45 

46 
47 

48 
49 
50 

Frankeerzege l s van de Ned. Koloniën. 
8000 s tuks gemengd zonder opdrukken t .m. ƒ 1, 3 1 , — 
4900 „ w.o. opdrukken - 50,30 

600 „ van diverse waa rden jubi leumzegels 
1898-1923 - 35,— 

720 „ van Sur iname en Curagao -103,33 
470 „ „ idem - 51,10 

Buitenlandsche f rankeerzegels . 
8000 s tuks gemengd 
6000 „ idem 
5000 „ idem 

Zegels afkomst ig van he t Dep. van Buitenl . Zaken. 
51 6000 s tuks gemengd 

101,50 
• 71,86 
■ 60,25 

63,— 

t^Iólatelisted^llerlei 

S U R I N A M E . 
Ons geach t medelid J . P . Wijs, Toronto , Ont., schrijft mü 

op 11 F e b r u a r i j . 1 . : ., Een merkwaard ighe id is een 1234 
„cent Sur inaamsche brandkas t overdruk , waarbi j de breuk
„s t reep ontbreekt . Hierbij een foto van dit zegel . Dit is zeker 
„geen vervalsching, want de eenige die ik van dit soor t heb 
„komen v a n U " (hij is deelnemer a a n de af deel ing Aankoop 
der N. V. v. P. V. voor meerdere exemplaren) „of direct van 
„de post in P a r a m a r i b o . " — De foto wijst t rouwens duidelijk 
de ontwijfelbare echtheid van de merkwaard ighe id aan , het
geen reeds door de bron, w a a r u i t alle, ook die door genoemde 
af deeling gedis t r ibueerd werden, bewezen zou zijn. H e t is 
een zuivere toevalligheid w a a r a a n zü h a a r o n t s t a a n d a n k t en 
ik betwijfel dan ook da t er ooit een tweede van deze soor t 
zal gevonden worden. H e t is echter mogelijk, w a a r o m ik deze 
eigenaardigheid t e r algemeene kennis breng en op deze wijze 
de aandach t op een „gebrekje" vest ig , da t ook a a n des be
z i t te rs aandach t zeker wel 3 j a r en on t snap t is . H e t is ont
s t aan door een haar t j e of een draadje d a t j u i s t op de p laa t s 
lag, w a a r de breuks t reep moest komen, doch deze opving. 
Mocht echter iemand ie ts dergelijks ontdekken, dat hij het 
dan den redac teur mededeele. Den dank on tvange de heer 
Wijs, voor diens bericht met foto. J . B. R. 

V 

* m xÊm Mtllrr 

kCEMT 
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I Trekking 1. klasse 9 en 11 Mei. | 
Deensche Q E L D L O T E R I J 
Kolon ia le ■*«"■ — ■ ^ — ^ » ^ ■ ■ - ■ * ■ • 

in 5 klassen. 

De Deensche Staat garandeert het volle winstkapitaal. 

Hoogste pri js in het gelukkigste geval 

7 2 0 0 € 3 0 Deensche Kronen 

= ± 4 S O O O O Gulden. 
Hoofdprijzen en premies: D. Kronen. Gulden. 

324 000 = ± 216 000 
180 000 = ± 120 000 
108 000 = ± 72 000 

72 000 = ± 48 000 
57 600 = ± 38 400 

en duizenden and( 
Onmiddellijke contante 

zonder eeni 

D. Kronen. 
50 400 = ± 
43 200 = ± 
36 000 = ± 
28 800 = ± 
21 600 = ± 

Gulden. 
33 600 
28 800 
24 000 
19 200 
14 400 

;re groote prijzen. 
uitbetaling der 
ge korting. 

prijzen 

21 175 prijzen en 8 premies worden uit slechts 50 000 
nummers getrokken. Dus bijna de helft van de loten 
moet onder alle omstandigheden winnen gedurende vijf 
trekkingen. De trekkingen hebben maandelijks plaats. 

De origineele loten voor de Ie klasse kosten: 
V4 V2 'A lot 

4 , 5 0 9,— 18,— Gulden. 
Alle klassen gelijke inzetten. 

Betaling kan plaats hebben in bankbiljetten en post
zegels per aangeteekenden brief of per buitenlandschen 
postwissel. Origineele loten en officieel prospectus wor
den onmiddellijk toegezonden na ontvangst van het be
drag rechtstreeks door het geautoriseerde bureau van 
uitgifte 

A. BIORCH, Kopenhagen, K 846, Box 86. 
(573) 

> 

WANNEER 
U UWE V E R Z A M E L I N G OF DOUBLETTEN 
liefst direct aan V E R Z A M E L A A R S , uit ALLE 
DEELEN DER WERELD, tegen de hoogst 
mogelijke pri jzen, wenscht te verkoopen, is 
hiervoor DE A A N G E W E Z E N W E G , dat U 
Uwe zegels dan door MIJ laat V E I L E N ! 
VEIL ING C A T A L O G I worden in groote oplaag 
over DE G E H E E L E W E R E L D verzonden! 
JHflp Op speciaal verzoek van H.H. Inzenders wor

den, van daarvoor in aanmerking komende collecties, 
A P A R T E V E I L I N G E N georganiseerd, 
die zoowel te DEN H A A G , als in AMSTER

DAM of R O T T E R D A M kunnen plaats vinden. 
BIJ B E L A N G R I J K E O B J E C T E N 
ZEER V O O R D E E L I G E V O O R W A A R D E N . 
Op verzoek wordt V O O R S C H O T verstrekt! 
VRAAGT DE GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! 

MAX POOL, 
PHIL. AUCTIONARIS - EXPERT. 

STEVINSTRAAT 70, DEN HAAG. 
TELEFOON 554629. (577) 

Weldadigheid 1930, rol of gew. tand., p. 10 series ƒ 2,— 
Rembrandt, 3 waarden, per 10 series - 2,25 
Vliegpost 10, 15, 60 ct., 3 waarden, per serie - 0,30 
40/30 en 60/30, 2 waarden, per 10 series - 1 , — 
1 gld./17>^ en 10/3, 2 waarden - 0,25 
5 gld., grijs, per 10 stuks - 0,55 
1, 2yo en 5 gld. 1905 - 0,22 
Jubileum 1923, 1 gld - 0,22 
Jubileum 1923, 2 ct.—1 gld., 9 waarden - 0,40 
Nieuwste roltanding, K, 1%, 4, 5, 6, 5 waarden -0,10 
Portzegels 25/13^ en 25/73^, per 10 stel - 1 , — 
Jub. Ned.-Indië, 5 ct.—1 gld - 0,35 
Idem, ongebruikt -1,85 
Portzegels 2%—75 ct., zonder 30 ct., 11 waarden -0,60 
2'A gld. rood, per 10 stuks - 0,80 

Boven ƒ5,— porto vrij. - Giro 40215. 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam (W.). 
Vraagt zichtzending. Prijscourant op aanvraag. Te koop 
gevraagd kwantiteiten Ned. en Indische zegels. (524) 

f i F W i w u p i m Nederland. 
21/2 op 10 gld. 1898 f 3,— 

21/2 op 10 gld. per paar f 6,25 

Porten: 11/2 lichtblauw T. I. f 0,80 

Suriname. 
1892. 2̂ /2 et. Noodzegel gebruikt, 

per 10 stuks f 0,30 
1925. 4 opdrukken f 0.60 
Brandkastserie f 1,80 

A L L E Z E G E L S P O S T F R I S C H . L e v e r i n g , z o o l a n g d e v o o r r a a d s t r e k t , 
p e r o m g a a n d e , f r a n c o a a n g e t e e k e n d na o n t v a n g s t v a n g i r o o f p o s t w i s s e l . 

JOHN L. BENJAMINS, 
Beethovenstraat 97, Amsterdam (Z.). 

Telefoon 21421. Postgiro 173848. (54'') 


