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ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 
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Bü 3, 6, 12maal plaatsing 
5, 10, 15 % reductie. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D, van 
Brink, Nieuweslad 132b, Leeuwarden: al wat Ned, en Kol, betreft, aan A. M, 
Benders, Burg, Reigerstraat 67, Utrecht, en mr. G. W. A. de Veer, Park van 
Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr, L, Frenkel, Een
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned, en Kol. aan W. G, 
Zwolle, Ger. Terboigstiaat 2811, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
aan J. J, Stieltjes, Kcninginnegracht 140, 'sGravenhage, Afstcmpclingen aan 
J, P. Traanberg, Bi ouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H, 
Lampe Fzn., Sneek, 

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

L, van Fssen, M. .1. baronesse van HeerdtKolff J. A. Kästeln, mr. J, H. 
van Pe'Tsem, Leon de Raaij, J. G. Millaard, G. V. van der Schoorcn, 
Pierre Vos. 

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

EEN EN ANDER OVER DE EERSTE 
UITGIFTEN VAN ZWITSERLAND. 

IV. 
De post van het Eedgenootschap. 

De Bondswet van 1848 hield o.m. een artikel in, dat het 
postwezen in het geheele gebied van het Eedgenootschap door 
den Bond zou worden overgenomen met inachtneming van het 
volgende: 

a. de bestaande postverbindingen mochten alleen met toe
stemming van de betrekkelijke kantons worden verminderd. 

b. de tarieven werden in het geheele Eedgenootschappelijk 
gebied naar dezelfde, zoo goedkoop mogelijke grondslagen 
vastgesteld. 

Ter uitvoering van dit artikel der Bondswet verschenen in 
den loop van het volgende jaar twee wetten ter regeling van 
het postwezen en ter vaststelling der tarieven. Het geheele 
Zwitsersche gebied werd in 11 postkringen ondergebracht; de 
wet tot regeling der tarieven maakte het mogelijk in 36 meer 
belangrijke plaatsen met naaste omgeving een lokale post in 
te richten. De tarieven voor deze lokale post (voor 't Duitsche 
spraakgebied „Ortspost", voor het Fransche „Poste Locale" 
genoemd) bedroegen: 

IVi rappen voor 2 lood (circa 30 gram); 
5 rappen voor 24 lood; 

10 rappen voor 48 lood. 
Bij het inwerking treden der wet, regelende de tarieven, 

werden tegelijkertijd de postzegels ingevoerd, hoewel hun ge
bruik niet verplichtend was. Het publiek behield het recht de 
frankeerkosten in contant geld te voldoen of de betaling van 
het verschuldigde over te laten aan den geadresseerde, zonder 
extra verhooging (alleen Basel, Geneve en Zürich hieven van 
dergelijke ongefrankeerde zendingen een soort strafport). 

Aan het gebruik van de zegels met Ortspost of met Poste 
Locale uitsluitend in het Duitsche resp. Fransche taalgebied, 
werd bovendien niet streng vastgehouden; oogluikend werd 
toegestaan deze zegels ook in een ander gebied te benutten. 

Op 1 October 1850 kwamen, op grond van een beslissing van 
hetzelfde jaar, twee andere zegels in gebruik — Rayon I en 
Rayon II — dienende voor de frankeering van alle stukken in 
het binnenlandsch verkeer. Met ingang van dienzelfden datum 
werd de baarfrankeering afgeschaft en werd het gebruik van 
frankeerzegels verplichtend gesteld. Voor het buitenlandsch 
verkeer waren deze zegels evenwel nog niet geldig. 

Voor het binnenlandsch verkeer — met uitzondering 
dus van de locale of stedelijke post — was het Zwitsersche 
gebied verdeeld in 4 zone's of rayons: 

Ie zone tot 10 mijlen; 
2e zone van 1025 mijlen; 
3e zone van 2540 mijlen; 
4e zone boven 40 mijlen. 

De 2>^ rappen diende voor het locale verkeer; de 5 rappen 
voor de Ie zone of het Ie rayon, de 10 rappen voor de 2e. 

De frankeering voor de 3e en 4e zone moest geschieden door 
het opplakken van meer dan één zegel. 

De waardeaanduiding in „Rappen" (afgekort Rp) bleef 
bestaan tot de inwerking treding van wederom een nieuwe 
postwet op 1 Januari 1852. Hieraan is te danken de 15 cen
times rood, waarover straks meer. 

Op 25 December 1851 moesten de postkantoren hun zegels 
in de rappenmunt inleveren; tot 1 Januari 1852, den datum 
waarop de 15 centimes verscheen, waren zij verstoken van 
frankeerzegels en geschiedde de frankeering weder in baar of 
contant geld. Uit dit tijdvak stammen dan ook talrijke brieven 
met een francostempel inplaats van voorzien te zijn van 
zegels. 

Bovenbedoelde postwet, die op 1 Januari 1852 in werking 
trad, wijzigde de tarieven en deelde het grondgebied opnieuw 
in, thans in 3 rayons. 

Wij zullen de onderscheiden zegels thans eens nader be
kijken. 

A. Ortspost en Poste Locale. 
Wapenschild bekroond door een posthoren; 
in het midden een wit kruis op rooden ach
tergrond. De rest van het zegel in zwart 
op wit papier; lithografische druk van 
Durheim in Bern. 

De wijze waarop de drukplaat werd sa
mengesteld verdient vermelding. Veertig 
teekeningen werden gemaakt (5 horizontale 
rijen van 8 zegels), waardoor 40 typen 
voorkomen. Door viermaal het origineel 
over te brengen kreeg men drukplaten van 
160 stuks. 

Het kruis komt voor met of zonder zwarte randlijnen; Poste 
Locale zonder randlijnen om het kruis is zeer zeldzaam. Yvert 
noteert deze met 17500 francs (ongebruikt) tegen 1250 francs 
voor het exemplaar met omlijnd kruis; hij waarschuwt dan ook 
tegen de manipulatie om de omlijning weg te radeeren, welke 
truc sommige bedriegers toepasten. 

De omlijsting van het kruis bij de Orts
post vraagt ook nog even onze speciale 
aandacht. Bestaat deze bij de andere zegels 
uit een enkel lijntje, bij de Ortspost is dui
delijk een breedere schaduwlijn waarneem
baar (zie vergroote afbeelding). 

Deze zegels toonen tal van retouches en 
plaatfouten; behalve door het hierboven 
reeds vermelde groote aantal types bieden 
zij derhalve een prachtgebied voor den spe
ciaalverzamelaar. 

Vernietigd werden de zegels o.a. met de stempels, afgebeeld 
op bladzijden 61 en 62 van het vorige nummer. Voorts met een 
stempel, uitsluitend bestaande uit drie cirkels, enz., enz. 

^ 
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Aan welke voorwaarden moeten de echte zegels voldoen? 
Ortspost: Streepje tusschen Orts en Post; punt achter het 

laatstgenoemde woord, alsmede achter Rp. De lijn, die het 
geheele witte wapenschild omgeeft is een kettinglijn (afwis
selend gevuld en wit). De O van Orts is als regel meer ge
drongen en kleiner dan de O van Post. De posthoren toont de 
volgende kenmerken in de slagen van het koord: één of geen 
nabij het mondstuk, vandaar naar den trechter 2, 3, 3 en 2 
slagen. De boog in het midden van de hoorn bestaat uit een 
dubbelcirkel. Schaduwljjn in den trechter. 

Vergelijken wij hiermede de vervalschingen, ontleend aan 
de collectie falsificaten van wijlen den heer Auf der Heide. 

Geen punt achter Post. De kettinglijn is op een van de exem
plaren geheel gevuld. De letter O van Orts is gelijk aan die 
van Post. 

Vergelijkt de slagen om de horen; het ontbreken van een 
schaduwlijn in den trechter (of trechter nagenoeg geheel ge
vuld). Het kruis in het wapenschild is te lang en te dun. 

Poste Locale. Echt: Geen streepje tus
schen deze beide woorden, geen punt achter 
Locale. Punt achter Rp. De boog boven de 
horen bestaat uit d r i e cirkellijntjes; van 
dezen boog naar de horen een d u b b e l 
ophangkoord. Aantal slagen om de horen 
als bü de Ortspost (als regel ontbreekt die 
bij het mondstuk). Voorts de reeds ge
noemde kettinglijn. 

Valsch (zie de beide afbeeldingen): Op het eene exemplaar 
gevulde in plaats van kettinglijn. Boog boven de posthoren 
bestaat uit twee cirkels; enkel ophangkoord. Aantal slagen 
om de horen onjuist. 

Het is, door het groot aantal types, moeilijk, zoo niet on
mogelijk, een volledige beschrijving te geven van den stand 
en den vorm der letters van Ortspost en Poste Locale, zoodat 
wij enkele kenmerken van vervalschingen, die hierop ge
baseerd zijn, achterwege lieten. Ook voor deze zegels geldt het 
reeds vroeger geschrevene: keuring door een expert of ga
rantie van een betrouwbaren handelaar. 

Men vergete niet, dat er zeer gevaarlijke vervalschingen be
staan, verkregen langs foto-lithografischen weg. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

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

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

"̂  ' •" -^ AMI 

ARGENTINIË. 
Onverwachts zijn onderstaan

de waarden, welke eerst in de 
klein formaat teekening, stu
dent, soldaat en matroos, wer
den uitgegeven, in nevenstaan-
de afbeelding verschenen, ge
deeltelijk in nieuwe kleuren: 
'A centavo, lila. 

1 „ grijszwart. 
4 centavos, bruinlila. 
5 „ rood. 

Het papier draagt het meer
voudig watermerk R A met 
groote zon. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegels, ter herinne

ring aan de vluchten van den 
vlieger Kingsford Smith: 

2 pence, steenrood. 
3 „ blauw. 

Beide volgens afbeelding. 
Luchtpostzegel in dezelfde 

uitvoering, doch met het op
schrift „Air Mail Service" in-
plaats van „Postage": 

6 pence, violet. 
Onzen getrouwen correspondent, den heer Colago Belmonte 

te Sydney, hartelijk dank voor toezending. 

AZOREN. 
Prankeerzegel van Portugal, Ceres-type, met den opge-

drukten landsnaam: 
10 centavos, rood. 

BELGIË. 
Frankeerzegel, koningskop, groot formaat: 

50 francs, donker wijnrood. 
Opdruk „Journaux Dagbladen" op spoorweg-pakketpost

zegels in het koerseerend type: 
1 franc 10, roodbruin. 
1 „ 50, blauwviolet. 
2 francs 10, grijsblauw. 

BHOPAL. 
In eenigszins gewijzigde teekening en in kleiner formaat, 

verschenen onderstaande frankeerzegels met opdruk „Ser
vice": 

^ anna, geelgroen. 
1 „ karmijn. 
2 annas, donkerblauw. 
4 „ bruin. 

De 1 anna draagt het opschrift „Postage and Revenue", de 
andere waarden alleen „Postage". 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
De koerseerende 24 cents, violet en zwart, verscheen in de 

tanding 12 >i. 
CHILI. 
Dienstzegels, twee-regelige opdruk „Servicio del Estado", 

op frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, papier met 
het meervoudig watermerk ster: 

10 centavos, blauw en zwart. 
20 „ vermiljoen en zwart. 
50 „ blauw en zwart. 

1 peso, groen en zwart. B. M. 
COSTA RICA. 
Frankeerzegel, liggend formaat, met afbeelding van een 

standbeeld: 
1 centime, violet. 

DUITSCHLAND. 
Dienstzegel in het koerseerend cijfertype, watermerkpapier: 

4 pfennig, lichtblauw. 
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EGYPTE. 
Luchtpostzegels, ter gelegenheid van den tocht van het 

luchtschip „Graf Zeppelin" in April j.1. 
De koerseerende luchtpostzegel, 27 millièmes, roodbruin, 

werd daartoe voorzien van den opdruk „Graf Zeppelin Avril 
1931" en waarde. 

Aldus zijn te melden: 
50 op 27 millièmes (opdruk Mauw). 

100 „ 27 „ (opdruk groen). 
Deze zegels werden gedrukt in een oplaag van 25000 stuks 

voor elke waarde. 
De 50 millièmes diende voor de frankeering van een brief

kaart, de andere waarde voor een brief van niet meer dan 
20 gram. 

ETHIOPIË. 
Waarde-opdrukken op frankeerzegels in de teekeningen der 

uitgifte 1928: 
1/8 mehalek op 
1/8 
1/8 
1/4 
1/4 
1/4 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
RANS CHE 

1 meh£ lie 
2 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
4 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 thaler. 
KOLONIEN 

§9t9M9mWIV99ii*t^1t^<0Wwm^wm 

m^mmm^ 
i,::^ijmsm-^im 

M l * t É « M É * É * É « É « A * l i 

POSTES 
PARIS 1931 

[Xf6S.TionCDlot1iALE IttTERriATioflALE 

MMAAMMdM 
Ter gelegenheid van de Internationale Koloniale Tentoon

stelling te Parjjs verschenen de frankeerzegels: 
40 centimes, groen. 90 centimes, oranjerood. 
50 „ violet. 1 fr. 50, blauw. 

Voor elk der volgende koloniën: 
Cameroun, Dahomey, Fransch-Guinea, Fransch-Guyana, 

Fransch-Somali, Fransch-Soudan, Gabon, Guadeloupe, Ivoor
kust, Madagascar, Martinique, Mauritanië, MiddenCongo, Ni
ger, Nieuw-Caledonië, Opper-Volta, Oceanië, Oubangui, Re
union, Senegal, St. Pierre et Miquelon, Tchad, Togo en Wallfs 
et Futuna. 

Dezelfde serie verscheen voor Fransch-Indië in de waarden: 
10 caches, 12 caches, 18 caches en 1 fanon. 

Voor Indo-Chinê: 
4 c. op 50 c , 6 c. op 90 c. en 10 c. op 1 fr. 50. 

De geheele serie bestaat derhalve uit 103 waarden; de zegels 
zijn slechts verkrijgbaar in een dergelijke complete serie, 
waardoor hun overtolligheid als frankeermiddel afdoende be
wezen is. 

De ontwerpen zijn afkomstig van verschillende kunstenaars, 
wat verklaart, dat elke homogeniteit ontbreekt. De zegels zijn 
gedrukt door het „Institut de Gravure" te Parijs; zjj zien er 
verzorgd uit. 

FRANSCH-MAROKKO. 
Opdrukken op frankeerzegels in het monumenten-type van 

1923-27: 

50 c. op 60 centimes, lichtviolet. 
1 franc op 1 fr. 40, rose. 

Als voren op luchtpostzegels der uitgifte 1922: • 
1 fr. op 1 fr. 40, rose. 
1 fr. 50 op 1 fr. 90, blauw. 

GROOT-LIBANON. 
Frankeerzegel in de landschapteekening, liggend formaat: 

2 piastres, blauwgroen. 
IRAQ (April 1931). 
Dienstzegels, opdruk „On State Service" (Engelsch en Ara

bisch) op de nieuwe frankeerzegels: 
^ anna, groen. 8 annas, donkergroen. 
1 
IK 
2 
3 
4 
6 

, roodbruin. 
, rood. 
, oranje. 
, blauw. 
, bruinviolet. 
, blauwgrijs. 

1 rupee. 
2 „ 
5 „ 

10 „ 
25 „ 

bruin. 
geelbruin 
oranje. 
rood. 
violet. 

KENYA EN UGANDA. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

30 cents, bruin. 
LIBIA (April 1931). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, papier zon

der watermerk: 
TA centimes, zwart en roodbruin. 
1 lire 25, donkerblauw en ultramarijn. 

LUXEMBURG. 

A««*«*k**MA**t**«M 

Luchtpostzegels in ne-
venstaande teekening: 

75 c , bruin. 
1 fr., rood. 
IK „ violet. 
1% „ blauw. 

NEW-FOUNDLAND (Februari 1931). 
De luchtpostzegel, 15 cents se

pia, in nevenstaande teekening, is 
thans verschenen op papier met 
het watermerk wapen. 

Naar verluidt zullen de twee an
dere luchtpostzegels eveneens op 
dit papier worden gedrukt. 

Een afbeelding van het wapen 
komt voor op de 2 pence der uit
gifte 1910 (Yvert nr. 73). 

Als eersteling der frankeer-
zgels op dit watermerkpapier is, 
in de koerseerende teekening, te 
melden: 

8 cents, geelbruin. 
PAPUA (Januari 1931). 
Opdruk op frankeerzegel koerseerend type: 

Two pence op 1'A pence, geelbruin en grijsblauw. 
Den heer C. Belmonte te Sydney dank voor toezending. 
PARAGUAY. 
De luchtpostzegel van 1929, 11 p. 30, bruinviolet, verscheen 

in blauw. 
POLEN. 
De 1 zloty, donkerbruin op grijs, met den kop van staats-

president Moscickis, verscheen op horizontaal gestreept papier. 

PORTUGAL (April 1931). 
Verdere waarden in nevenstaande 

teekening: 
4 centavos, grjjs. 

15 „ zwart. 
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RUSLAND. 

i n n P B S K A S / I E C T P O X I B B E 

De Phil. Sowjet Assoziation te Moskou meldt ons, onder 
toezending der toto's, het volgende over de nieuwe luchtpost
zegels, welke zeer waarschijnlijk verschenen zijn, wanneer dit 
nummer den lezer onder de oogen komt. 

De tochten van den „Graf Zeppelin" hebben groote belang
stelling in Rusland gewekt en gelden worden ingezameld 
voor den bouw van een tweetal luchtschepen, de „Prawda" en 
„Klim Woroschilof". 

Ter bevordering van deze actie geeft het postbestuur een 
serie van 5 luchtpostzegels uit, alle hierboven afgebeeld, en in 
de volgende waarden en kleuren: 

10 kopeken, lila. 50 kopeken, bruin. 
15 „ blauw. 1 roebel, groen. 
20 „ rood. 

Genoemd Bureau geeft bij de teekeningen de volgende toe
lichtingen. 

De 10 kopeken geeft de gedachte weer van de verbreiding 
van den luchtschepenbouw in het geheele gebied der Sowjets: 
de Noord-tundra met haar rendieren, de steppen van Azië 
met haar kameelen zijnde de eenige vervoermiddelen. 

15 kopeken. Het luchtschip boven de Dneprostroj. Dit beeld 
vereenigt de twee groote problemen, techniek en verkeer, aan 
welker oplossing gewerkt wordt. 

20 kopeken. Het luchtschip boven het mausoleum van Lenin. 
50 kopeken. Het luchtschip boven de Noordpool, waarmede 

gesymboliseerd worden de diensten, die het bewijzen kan bü 
het doorvorschen van onbekende gebieden. Op de kaart zijn 
de toekomstige luchtvaartlij nen uitgestippeld. 

1 roebel. De constructie van een luchtschip. 
Naar onze meening een serie die, wat teekeningen betreft, 

gunstig afsteekt bij wat tal van andere postadministraties 
op dit gebied leveren en waarvan de vindingrijkheid niet 
verder gaat dan een onbeholpen vliegtuigje boven een land
kaart of landschapje. 

SPANJE. 
De eerste gevolgen op philatelistisch gebied van de omwen

teling bestaan uit een serie frankeerzegels in de koerseerende 
en enkele voorafgaande teekeningen, voorzien van den opdruk 
„Republica" (horizontaal): 

1 centime, groen (Yvert nr. 263). 
2 centimos, geelbruin. 
5 „ bruin. 

10 „ geelgroen. 
15 „ grijsgroe'n. 
20 „ violet. 

25 centimos, karmijn. 
30 „ bruinrood. 
40 „ blauw. 
50 „ oranjerood. 
1 peso, grijsblauw (Yvert nr. 288). 

Expresse-zegel: 
20 centimos, rood (Yvert nr. 5). 

De opdrukken zijn aangebracht in zwart of rood. 
SYRIË (April 1931). 
Frankeerzegel, staand formaat: 

0 p. 25, grijsgroen. 
Luchtpostzegel, liggend formaat: 

15 piastres, vermiljoen. 
TRIPOLIS (April 1931). 
Expresse-zegel van Italië met opgedrukten landsnaam: 

10 centimes, bruin. 
TURKIJE. 
Opdruk op koerseerend frankeerzegel: 

1 kurus op 114 kurus, donkergroen. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Portzegels, in nieuw cij f er-type, cents-waarden in staand, 

dollar-waarden in liggend formaat. Alle gedrukt in roodbruin: 
1, 2, 3, 10, 50 cents, 1 dollar. 

YOUGO-SLAVIE. 

<*««*«*V**VI««VV**Vf 

Ten einde te kunnen geraken tot de oprichting van een 
oorlogsmonument voor de in den groeten oorlog aan het West
front gevallen Serviërs, werd een serie van drie waarden uit
gegeven, welke met een extra-teeslag zjjn belast: 

50-1-50 paras, groen; gedekt onderkomen. 
1 dinar-1-50 paras, rood; Servische soldaat, het Fransche 
wapenschild beschermend. 
3 dinars-|-1 dinar, blauw; kampement in het hooggebergte. 

De oplaag bedraagt, naar Maison Fischer te Parijs ons 
meldt, 2026950 resp. 1013300 en 1014450 stuks. 

ZUID-RHODESIA. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening en gewoon formaat, 

koning George in de uniform der „Black Watch": 
14 penny, groen. 
1 „ rood. 
2 pence, sepia. 
3 „ donkerblauw. 
4 „ zwart en rood. 
6 „ zwart en mauve. 
8 „ violet en green. 

10 „ blauw en rood. 
1 shilling, zwart en lichtblauw. 
1 sh. 6 p., zwart en geel. 
2 „ zwart en bruin. 
2 „ 6 „ blauw en olijfgroen. 
5 „ blauw en blauwgroen. 

De 2 en 3 pence zijn gedrukt in 
liggend formaat en geven een af
beelding der Victoria-watervallen. 

ZUID-WEST-AFRIKA (April 1931). 
Wij geven hierbij de afbeelding van 

de nieuwe portzegels, beschreven in het 
vorige nummer. 

^ ^ w w w w i r » 

v. B. 
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BRAZILIË. 
Een serie van ongeveer veertien waarden is te verwachten, 

waarvan de extra-opbrengst boven de frankeerwaarde ten 
goede zal komen aan de nagelaten betrekkingen van hen, die 
in de October-revolutie van 1930 het leven lieten. 

FINLAND. 
Het jongste Bulletin Mensuel geeft de oplaag-cijfers van de 

volgende uitgiften, beschreven in het Februari-nummer. 
Eeuwfest der Literaire Vereeniging: 1 mark en 134 mark 

elk 1 millioen exemplaren. 
Roode Kruis: 300.000 series. 
Van de herinnerings-zegels, 75-jarig bestaan der Finsche 

zegels, beschreven in het vorig nummer, werden volgens de
zelfde bron gedrukt 700.000 resp. 500.000 stuks. Deze zegels 
blijven in koers tot ultimo Februari 1932. 

FRANKRIJK. 
De toeslag-zegel, Caisse d' Amortissement, beschreven in het 

Maart-nummer, is na 31 Maart j.1. niet meer aan de postkan
toren verkrijgbaar. De niet verkochte voorraad werd ver
nietigd. 

De geheele oplaag bedroeg 2 millioen exemplaren. 
ITALIË. 
De zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van 

den kroonprins, zijn op 3 iMaart j.1. buiten koers gesteld. 
NOORWEGEN. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt de volgende oplaag-

cijfers der Abel-zegels van 1929: 
10 ore 6.265.000, 20 ore 9.697.100, 
15 ore 3.120.000, 30 ore 3.218.400. 

URUGUAY. 
In het Artigas-type zullen binnenkort in nieuwe kleuren 

verschijnen de frankeerzegels 1, 2, 3, 4 en 5 pesos. 
De luchtpostzegels in de vervallen kleuren en in de teeke-

ning gevleugeld paard, zijn ingetrokken en zullen worden ver
nietigd. 

YOUGO-SLAVIE. 
De weldadigheidszegels van 1929, de z.g. Tomislaw-uitgifte, 

zullen worden voorzien van den opdruk „Kraljevina Jugo-
slavija" om als gewone frankeerzegels te worden opgebruikt. 
Naar verluidt zullen aldus verschijnen plm. 625.000 stuks van 
de 50 paras, 744.000 van de 1 dinar en 427.000 van de 3 dinars. 

v. B. 

NEDERLAND. 
De Pattist-zegels ten onrechte gebruikt voor de frankeering 
bij abonnement? 
Een onzer lezers zendt ons twee Pattist-zegels (zie afbeel 

ding), die hier te lande beneden nominaal worden aangeboden. 
Vermoedelijk zijn deze zegels, in strijd met de voorschriften, 
benut voor de frankeering bij abonnement. 

Uit een der stempels is de kantoornaam Delft te lezen; de 
andere is n.o.m. opzettelijk zoo geplaatst, dat noch kantoor 
van afzending noch datum zichtbaar zijn. 

De redactie heeft terstond de aandacht van het hoofdbestuur 
der P.T.T. op een en ander gevestigd en zy vertrouwt, dat dit 
afdoende maatregelen zal treffen, dat, mocht het uitgesproken 

vermoeden juist zijn, aan deze buitenissigheidjes (om geen 
sterker woord te bezigen) eens en vooral een einde kome. 

De goede naam van het Staatsbedrijf der P., T. en T eischt,' 
dat dergelijke practijken onmogelijk worden gemaakt. 

In verband met het vorenstaande moet ons nog een enkele 
opmerking van het hart. 

Meer dan eens werd onze aandacht gevestigd op de wijze, 
waarop op sommige postkantoren afgeweken werd van de be
palingen, geldend voor de frankeering bij abonnement. Bij na
vraag bij het hoofdbestuur der P.T.T., dat dergelijke afwijkin
gen ten sterkste veroordeelt, is het ons herhaaldelijk gebleken, 
wat ons overigens afdoende bekend was, dat verzamelaars en 
handelaren dikwerf door verschillende middelen het postperso-
neel trachten over te halen hun wenschen op het gebied van 
frankeering bij abonnement te vervullen, zonder daarbij steeds 
te beseffen voor welke moeilijkheden zij daardoor de betrok
kenen kunnen plaatsen. In vele gevallen krijgt de verzoeker 
zijn zin louter uit onbaatzuchtige bereidwilligheid van den 
postambtenaar; ook wordt diens medewerking wel eens ver
kregen door hem een of meer postzegeltjes toe te zeggen; een 
uitzicht, waarvoor de ambtenaar, als hij zelf verzamelaar is 
of familie heeft, die verzamelen, dan bezwijkt. Wat nog erger 
is, men aarzelt somtijds niet de medewerking van den ambte
naar te verkrijgen door hem een kleine geldelijke belooning in 
uitzicht te stellen en beseft dan niet, dat men daardoor iets 
onwaardigs doet en den betrokkene de eerste schrede laat 
zetten op het pad, dat naar zijn ondergang kan leiden. 

Hoe gaarne de verzamelaar ook een ontbrekend exemplaar 
bij zijn collectie mofce inlijven, hoe zeer men ook gesteld moge 
zijn op het maken van winst, dit alles mag naar onze ernstige 
overtuiging niet worden verkregen door eenige pressie, hoe 
zacht dan ook, uit te oefenen op den postambtenaar om zijn 
plicht te verzaken. 

Ook speelt onwetendheid wel eens een rol. Daarom mogen 
hieronder, zeer in het kort, de voorwaarden worden vermeld, 
in acht te nemen bij de frankeering bij abonnement. 

Het verschuldigde moet worden voldaan in geld; de post
ambtenaar plakt voor dit bedrag het kleinst mogelijke aantal 
frankeerzegels op, die alsdan worden afgestempeld, waarna 
het betrekkelijke formulier weder aan den aanbieder wordt 
uitgereikt. 

Van het voorschrift inzake het kleinst mogelijke aantal ze
gels mag slechts worden afgeweken gedurende den tijd, dat 
zea-els met een bij zonderen toeslag aan de postkantoren ver
krijgbaar zijn (dus b.v. de kinderzegels van December tot de 
eerste dagen van Januari d.a.v.). Voor het verschuldigde be
drag, dat ook in dat geval in geld is te voldoen, mogen dan 
deze sneciale zegels door den postambtenaar worden opge
plakt. Voor de frankeering blijft de toeslag dier zegels buiten 
beschouwing. 

v. B. 
Zegels voor de Goudsche kerkramen. 
Zooals wij de vorige maand reeds konden berichten, ver-

schiinen op een nader te bepalen datum twee weldadigheids
zegels ten bate van het herstel van de z.g. Goudsche glazen. 

Het bliikt de laatste jaren ree-el te worden, behalve de 
Kerst-zegels nóg een serie weldadieheidszegels uit te geven 
(Roode Kruis, Olvmpiade. Rembrandt), deze laatste steeds met 
beperkten koerstijd. Op die manier krijfen wij midden in het 
jaar ook nog eens gelegenheid pm onze brieven philatelistisch 
te frankeeren. 

Er is ons gevraagd waarom indertijd het speciale zegel voor 
den wederopbouw van het Leidsche stadhuis geweigerd is, ter
wijl nu deze voor de Goudsche kerk wél toegestaan zijn. Wij 
moeten het antwoord daarop schuldig bljjven! 
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Willem de Zwijger-zegels? 
Het „Alg. HandelsBlad" bevatte het bericht, dat door het 

comité tot viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte 
van prins Willem van Oranje op 24 April 1933 twee series 
feestpostzegels zouden worden uitgegeven, een serie „oranje, 
blanje, bleu" en een serie „historische gebeurtenissen". 

Om te weten of hier jubileum-frankeerzegels bedoeld waren, 
of dat deze feestpostzegels slechts reclamezegels van het 
comité zouden zijn, wendden wij ons tot het Tioofdbestuur der 
P.T.T., dat ons dd. 7 Mei berichtte: „In antwoord op uw schrij
ven deel ik u mede, dat tot heden ten hoofdbesture g e e n ver
zoek is ingekomen tot het uitgeven van bijzondere postzegels 
ter gelegenheid van het 4e eeuwfeest van de geboorte van 
Willem van Oranje." 

Ook de 2,50 gid. getand 12y,. 
Mr. Van Peursem zond ons ook het zegel van 2,50 gld. met 

de nieuwe tanding, zoodat alle drie gulden waarden daar dus 
nu mede bekend zijn. Het schijnt dat in Den Haag op het 
oogenblik reeds overal tanding 123^ te krijgen is, zoodat wü 
aanraden om niet te lang meer te wachten met het koopen 
van ongebruikte zegels in de oude tanding. 

De heer Van der Willigen zag reeds gestempelde exemplaren 
van Den Haag, October 1930. 

Nieuwe oplaagletters. 
2 et. J,2y, et. M, 5 et. L, 9 et. D, 10 et. D, 20 et. H, 40 et. K. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent L- L 313, tanding Gl. 
R 313, „ Gl. 
L 317, „ Gl. 
R 317, „ Gl. 

6 centH: L 293, „ Gl. 
295 L, „ Gl. 
295 R, „ Gl. 
L 299, „ Gl. 
R 299, „ Gl. 
R 311, „ Gl. 

9 centD: 312, „ Gl. 
10 centD: 315 L, „ Gr. 
20 cen tH: 308. 
40 centK: 323, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
ly, cent F : nrs. 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82 Gl., 84 GL, 92 Gl. 
2 cent I: nr. 57 (GL). 

J : nr. 96. 
2y, cent M:nr. 58 (GL). 
3 cent H: nrs. 80, 89 (Gr.) en 90 (GL). 
De 2 cent met nieuwe roltanding. 
Omstreeks 6 Mei verscheen het zegel van 2 cent in de 

nieuwe tweezijdige rolperforatie (oplaag J ) . 
Roltandingen. 
De heer Van Dongen, aan wien wij, zooals gewoonlijk, ook 

het meeste van het bovenstaande plaatnummernieuws te dan
ken hebben, meldt nog de IM cent E met nummer 60 in 2-z. 
rolperf. 

De heer J. de Vries jr. meldt de 1 cent J met nummer 45 
in 4-z. rolperf. 

De ongetande 10 cent. 
De heer ir. Meiborg te Groningen schrijft ons, dat hij aan 

twee van de grootste postkantoren een kaart had gezonden 
met verzoek om inlichtingen omtrent postadressen. Beide 
kaarten waren o.a. gefrankeerd met een ongetand zegel van 
]0 cent (Yvert 106a); b e i d e kaarten kwamen terug met 
de mededeeling, dat het gebruik van uitknipsels inplaats van 
frankeerzeeels niet toegestaan was! 

Het blijkt inderdaad nog herhaaldeliik voor te komen, dat 
deze vergissing gemaakt wordt, ondanks de dienstorder van 
het vorige jaar, die een opsomming van de nog gangbare 
frankeerzegels gaf. 

De aandacht van het hoofflbestuur der P.T.T. is hierop 
gevestigd. 

De 35 cent jubileum 1923. 
De heer Gordon toonde ons twee jubileumzegels van 35 cent 

van de serie 1923, die van verschillend formaat waren, hetgeen 

met het bloote oog al was te zien. Het eene was smal en hoog, 
het tweede breeder en lager. Deze „afwijking" was wel reeds 
bekend, maar tot onze schande moeten wij toegeven, haar nog 
nooit vermeld te hebben (wél, in 1928, van de Belgische Mon-
tenez-zegels, die op hetzelfde papier zijn gedrukt). 

De verschillen bij de 35 cent (voor het eerst beschreven 
door dr. Bölian in De Philatelist 1930, blz. 81)) zijn te danken 
aan het feit, dat het papier voor deze uitgifte zich in slechts 
één richting heeft samengetrokken, nadat het voor het be
drukken vochtig gemaakt was. Bij de meeste waarden, die in 
vellen van 100 gedrukt zijn, loopt de wafeling van het papier 
steeds in dezelfde richting, en is het papier dus steeds op de
zelfde wijze gekrompen. De 35 cent echter is gedrukt in vellen 
van 50 stuks, en daarbij blijken ook vellen gedrukt te zfn op 
papier met de wafeling loodrecht op de normale richting, 
waardoor na het drogen van het papier het formaat der zegels 
een ander werd. Dr. Bölian vond voor de hooge zegels de 
maten 28.9 bij 20.7 mm., voor de breede 28.3 bij 21 mm. 

Ook bij de guldenwaarden zouden twee formaten voor
komen, hetgeen op dezelfde wijze te verklaren is. 

De luchtpostzegels. 
Het besluit, waarbij de luchtpostzegels thans ook voor ge

wone frankeering geldig zijn, werd bekend gemaakt bij Dienst
order 262 van 15 April j . l . (Kon. Besl. van 20.3.31, Stbl. 119). 

De luchtpost uit Indië. 
Het Alg. Handelsblad schrijft: 
De posterijen hebben niet willen onderdoen voor het snel-

heidsrecord van Smirnoff. De mail, welke op 24 April met 
het Indië-vliegtuig om kwart voor vier op Schiphol arriveerde, 
werd reeds in de laatste bestelling te 's-Gravenhage opge
nomen. Als men nu weet, dat de brievenbestellers om kwart 
over 6 het hoofdpostkantoor verlaten, dan mag deze snelheid 
van de posterijen zeker wel even gememoreerd worden. 

Dit resultaat werd bereikt, doordat de post, voor de resi
dentie bestemd, onmiddellijk van Schiphol per auto naar het 
C.S. is gebracht. Per extra-auto is de luchtmail vervolgens 
van het station in Den Haag afgehaald. De bestellers namen 
de mail met slechts weinige minuten vertraging nog in hun 
wijk mee. 

Luchtpost voor Azië. 
De gelegenheid wordt opengesteld om correspondentie voor 

en over Syrië, Irak, Perzië, Britsch-Indië, Siam en Indo-China 
te verzenden met den Fransehen luchtdienst Marseille-Saigon, 
welke eenmaal in de 14 dagen wordt onderhouden en wel in 
de week, waarin geen vliegtuig van Amsterdam naar Indië 
vertrekt. 

De eerste verzending vond plaats op 21 April j.l. 
Het luchtrecht bedraagt voor Syrië 15 cent per 20 gram, 

en ook voor de overige bestemmingen hetzelfde als met den 
luchtdienst Amsterdam-Bandoeng, De stukken moeten van 
een luchtnostetiket voorzien zijn, en van een duidelijke aan-
wüzins:: Per Franschen luchtdienst. 

In de week waarin een Nederlandsch vliegtuig vertrekt, 
wordt de Fransche luchtdienst over het traject Marseille-
Bagdad uitgevoerd. Met dezen dienst kan alleen Nederlandsche 
correspondentie van en over Syrië worden verzonden (lucht
recht eveneens 15 cent per 20 gram). 

NED.-INDIE. 
De opdruk 12 3̂  op 20 cent. 

De heer Van der Willigen zond ons een blok 
van dit opdrukzegel met linkervelrand, waar-
bii op de beide zegels van de eerste verticale 
rij de ophaal van de groote 1 veel korter is dan 
op de beide andere zegels, terwijl ook de voet 

van de 1 links iets smaller is. Het is ons niet bekend of dit op 
de geheele eerste rij en misschien ook nog op andere rijen het 
geval is, en of deze afwijking op alle vellen voorkomt. Als dit 
zoo is, is er dus aanleiding om van twee typen te spreken. 

Bijgaand teekeningetje zal het verschil naar wiJ hopen ver 
duidelijken. 

In „Stamp Collecting" van 2 Mei wordt bericht, dat de 
12 K op 20 cent op papier mét en zonder loslatende kleur ver
schenen zou zijn. Wij gelooven echter dat alle zegels wel los
latende kleuren zullen hebben. 

1 1 
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De luchtpostz«geIs verschenen. 

ifummiiiiiWiiuwftBi 

Op 1 Mei zijn hier te lande 
de luchtpostzegels verschenen, 
een afbeelding van de 30 cent 
gaat hierbij. Het zijn: 

30 cent roodlila, 
4M gld. blauw, 
IVi gld. groen. 
De tanding is, wij hadden 

niet anders verwacht, lijntan-
ding 12^4 :12 M. Het formaat 
der zegels 33 M bij 23:^ mm. 

De zegels zijn in rotogravure uitgevoerd. Zij zijn gedrukt in 
vellen van 100, met op de randen oplaagletter A aan de smalle 
kanten, telcijfers aan de breede kanten der zegels. Voor het 
eerst bij koloniale zegels hebben de telcijfers de teekening van 
die der koerseerende Nederlandsche. 

De zegels zijn uitstekend uitgevoerd en maken een keurigen 
indruk. Opvallend is het ontbreken van een trema op de E 
van Indié. 

Er wordt ons reeds een plaatfout gemeld van de 4"^ gld., 
n.l. een breuk in de korte zijde links van het kastje om de 
landsnaam, op het 2e zegel van de eerste verticale rij (de 
zegels rechtop gezien). Het verzamelen van plaatfouten lijkt 
ons bij deze zegels een kostbare liefhebberij! 

Op onze vraag naar de beteekenis van de symbolische 
vogels in de teekening schreef ons de heer Van Pesch, Den 
Haag, dat waarschijnlijk hier de „Garoedha" bedoeld is, die 
eenigszins afwijkend ook op de Siameesche luchtpostzegels 
van 1925 is afgebeeld. De Garoedha, de zonne-vogel, is het rij
dier van den god Wishnoe, en wordt vaak in de Javaansche 
kunst afgebeeld. 

Wij danken ook den heer Bouwman, Den Haag, voor een 
verklaring van de teekening en de beteekenis der Garoedha-
vogel. 

De luchtpost-opdrukserie 1928. 
In het Decembernummer van 1928 namen wij de oplaag-

cijfers van deze serie op, ons verstrekt door het departement 
van koloniën. Zooeven ontvangen wij uit Indië (per brief van 
30 April 1931, een record!) de cijfers van de v e r k o c h t e 
hoeveelheden, die zéér belangrijk afwijken van de vroeger 
medegedeelde cijfers. Wij laten ze hieronder volgen: 

10 op 12 3<; cent 
20 op 25 cent 
40 op 80 cent 
75 c. op 1 gld. 
IK g. op 2y, gld. 

in Nederland: 
29.971 
26.416 
25.704 
25.543 

Totaal: 
274.669 
172.182 
31S.630 
132.007 

verkocht 121.925 (oplaag 1.000.000). 
verkocht 59.396 (oplaag 1.000.000). 
verkocht 72.659 (oplaag 500.000). 
verkocht 84.371 (oplaag 135.000). 
verkocht 38.880 (oplaag 85.000). 

Naar ons toeschijnt zullen de prijzen voor deze serie in de 
prijscouranten wel herzien moeten worden. 

De oplaag der .Teugdzorg-zegels. 
Wij ontvingen in dank de oplaagcijfers voor de Jeugdzorg

zegels, die hier volgen: 
Waarde: Verk. in Indië: 
2 cent 244.698 
5 cent 145.766 

12 M cent 292.926 
15 cent 106.464 
In Indië werd verkocht voor een waarde van f 83.505,09, in 

Nederland voor f 11.844,53; in totaal kon aan de vereeniging 
,.Jeugdzorg" worden afgedragen ƒ 21.617,34. 

De Java-Australië-vIucht. 
In Indie werd het speciale zegel voor de tocht van den heer 

T'attist in een aantal van 65.000 verkrijgbaar gesteld; wij 
hopen binnenkort te vernemen hoe groot het aantal is, dat 
daarvan verkocht werd. 

Op het laatste oogenblik, te laat helaas om nog in het 
Maandblad op te nemen, is van het consulaat-generaal de-
Nederlanden te Sydney bericht ontvangen, dat ook op de terug
tocht uit Australië post vervoerd zal worden met de „Abel 
Tasman". Het luchtrecht bedraagt voor brieven van Australië 
naar Nederland (van Batavia af vervoer per K.L.M.) 3 shil
lings en 4 pence per half ounce (iets meer dan 14 gram). 

Naar wij vernamen bedroeg het luchtrecht voor brieven uit 
Duitschland naar Australië per Abel Tasman 2 mark, dus 
minder dan voor Nederlandsche brieven! 

Door de Engelsche Mij. Imperial Airways is op 4 April een 
proefpostvlucht ondernomen van Croydon naar Sydney, om 
aan de Nederlanders de eer van de eerste postvlucht te ont
nemen. Dit vliegtuig is echter bij het landen te Koepang 
(Timor) zwaar beschadigd. Er was eerst sprake van, dat 
kapiten Pattist de post hiervan verder zou vervoeren, hetgeen 
een groot succes voor de Nederlanders zou zijn geweest, maar 
latere berichten meldden, dat Kingsford Smith uit Australië 
is vertrokken om de post over te nemen. De „eerste post
vlucht" heeft dus een voorlooper gehad. 

Indienststelling zegels. 
Bij beschikking van het Hoofd van den P.T.T.-dienst van 

28 Maart 1931 is aangeteekend, dat de gewone frankeerzegels 
van 175 cent en de portzegel van Z1]A cent, bedoeld bij art. 4 
van het Gouv. Besluit van 14 Juni 1930, gerekend van onder
scheidenlijk 14 Maart en 2 Januari 1931 in gebruik zijn ge
steld. 

„Buiten Bezit" en „Bezit Buiten". 
Van ir. Van Geelen, Den Haag, ontvingen wij het onder

staande ter plaatsing. Naar onze meening heeft de inzender 
gelijk, maar het zal niet gemakkelijk zijn om een dergelijke 
ingeburgerde uitdrukking als „Bezit Buiten" te doen ver
vallen, afgezien nog van de verwarring, die deze benaming 
voor twee verschillende soorten van den opdruk zou kunnen 
geven! 
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„Buiten Bezit". Het nieuwe „Bezit Buiten". „Buiten Bezit" 
kopstaand. 

„Het is mij opgevallen, dat in alle Nederlandsche prijs
couranten de zegels van Ned.-Indië met afwijkenden opdruk 
Buiten Bezit steeds verkeerd worden aangegeven. De daarin 
genoemde zegels met opdruk „Bezit Buiten" dienen m.i. ten 
rechte „Buiten Bezit kopstaand" genoemd te worden, analoog 
aan andere opdrukken, welke 180 gr. van den normalen stand 
afwijken. 

Immers ook bij den Nederlandschen portzegel (overdruk op 
postzegel van 1 cent) met opdruk: „te betalen - 5 ent - Port" 
wordt de afwijkende opdruk „kopstaand" genoemd en niet 
Port - 5 ent - te betalen. 

De benaming „Bezit Buiten" komt m.i. toe aan de zegels, 
waarvan de opdruk over een halven zegel is verschoven, waar
door men inderdaad „Bezit Buiten" leest, wanneer men den 
overdruk recht voor zich houdt. Indien deze laatste afwijking 
ook in de Nederlandsche orijscouranten was opgenomen, zou 
een juister benaming wellicht reeds eerder zijn ingevoerd; 
thans hoop ik, dat met dit schrijven door tusschenkomst van 
den Bond zulks alsnog wordt bereikt." 

SURINAME. 
De ly, cent getand \2V,. 
Mr. Van Peursem toonde ons het zegel van 1 ^ cent blauw, 

dat tot dusver alleen met lijntanding is uitgegeven, in kam-
tanding 123/. 

Het is onlaag B; het ons getoonde zegel was afgestempeld 
Paramaribo Maart 1931. 

De brandkastzegels van 12 J/ cent met plaatfout. 
OD bl7. 79 van het vorig nummer is onder „Philatelistisch 

Allerlei" een brandkastzpgel van 12 M op 75 cent afgebeeld 
met ontbrekende breukstreep. Dit is dezelfde fout, die wij 
reeds in het Maandblad van Januari 1928 op blz. 13 ver
meldden, en die op vele vellen voorkomt. Het is dus geen toe-
v!illie-heid (papiersplinter), maar waarschijnlijk een beschadi
ging van den ondrukvorm. 

Wii danken ook den heer Polling voor de mededeeling dat 
hem verscheidene zegels met deze afwijking bekend zijn. 
Volgens zijn meening zou de fout op alle vellen voorkomen, 
wij meenen er echter ook gezien te hebben, waar deze fout op 
ontbrak. Het is het 6e zegel van de eerste horizontale rij. 
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De heer Robert schrijft ons, dat hü van den bekenden spe
cialist, den heer D. C. Paraira, Amsterdam, de volgende korte 
en zakelijke opheldering van den nergens als zoodanig om
schreven fout, waarover een en ander in het vorige nummer 
vermeld werd, ontving: 

„Uw mededeeling in het laatste Maandblad onder de rubriek 
„Philatelistisch Allerlei" heeft mij heel erg verwonderd. 

De daarin vermelde plaatfout is mij reeds jaren bekend. Ik 
bezit twee complete vellen van Suriname brandkast 123^/75 c. 
De genoemde plaatfout is een constante plaatfout, en komt 
voor op de 6e z ^ e l van de eerste horizontale rij. Dat komt 
ook uit met de fotoafdruk, n.l. daarop kan men zien, dat boven 
de twee zegels een witte rand is." 

Bij den hoofdredacteur kwam het navolgende schrijven in: 
„In nr. 4 van het Maandblad staat op blz. 79 een artikeltje 

van J. B. R. over de 123^/75 Suriname brandkast. In dit ar
tikeltje wordt verslag gedaan van het vinden van een zegel, 
waarbij de breukstreep in de 1254 ontbreekt. 

Ter zake diene nog het volgende: 
De gesignalerde afwijking is reeds lang bekend. Het exem

plaar van den heer J. P. Wijs te Toronto is geen unicum. 
Reeds spoedig na het verschijnen van de Surinaamsche 

brandkastopdrukken kocht ik bij den heer Engelkamp te Am
sterdam een postfrisch blok, waarin het zegel met de 12 M 
zonder breukstreep voorkomt. Korten tijd later bemachtigde ik 
aan hetzelfde adres eenzelfde blok op een aangeteekenden 
brief, poststempel: Paramaribo 19428. Beide blokken werden 
juist met het oog op de afwijking aangeboden en gekocht. En 
ik weet zeker, dat de heer E. er meer geplaatst heeft. In den 
zomer van 1928 toonde hij mij enkele complete velletjes, waar
in de fout voorkwam. Ik meen mij te herinneren, dat het be
trokken zegel in de bovenste rij, ongeveer in het midden, te 
vind en was. Of de fout in elk velletje van 50 voorkomt, weet 
ik niet. 

Ik meen, tot de volgende conclusies te mogen komen: 
1. de fout was reeds in het voorjaar van 1928 in Amsterdam 

bekend; 
2. ookin Paramaribo kende men, gezien de blokken op aan

geteekende brieven, haar bestaan al in April 1928; 
3. de fout is niet ontstaan, doordat er een verontreiniging 

op de vorm lag, maar wèl, doordat in de betreffende cliché de 
breukstreep ontbrak, hetzij door vergeten, hetzij door weg
vallen. Immers: beschouwt men den achterkant van deze 
zegels, dan bespeurt men duidelijk de indrukken van de woor
den en de cijfers van den opdruk, die door de cliché's in het 
papier geprent zijn. Maar op de plaats van de ontbrekende 
breukstreep is daarvan niets te bekennen. Stof, vuil of gebrek 
aan drukinkt op de breukstreeptype zouden natuurlijk een af
druk op de bovenziide kunnen belemmeren, maar aan de rug
zijde zou even goed een „moet" zijn ontstaan. 

JEF GEES. 
Ook in naam van den heer Wiis te Toronto dank ik zeer 

voor de betoonde belangstelling. Deze schrijver heeft echter 
het stukje niet begrepen. Daar er sprake is van een „ontdek
king van iets onbekends" en mij niets anders dan een foto 
voorlag, heeft elke „deskundigeen belezene" eruit verstaan, 
dat slechts een, nogal eens voorkomend, drukgebrek, door ver
schillende oorzaken ontstaan, het „onbekende" ontbrekende 
vermoedelijk deed ontstaan. De heer Wijs kan echter zeer te
vreden zijn, en met hem alle specialisten van Surinaamsche 
nostwaarden, daar men nu beslist zeker weet, dat de „on
bekende" een reeds meer dan twee jaren „oude" bekende was. 
Als „plaatfout" had dit gebrek werkelijk wel vroeger mogen 
bekend gemaakt worden. J. B. R. 

(Hetgeen wij in Januari 1928 al gedaan hebben! — Red. 
Ned. en Kol.). 

De .3,5 cent zwart en rood, 1926. 
Naar wij vernamen heeft iemand te Paramaribo medio 1928 

38000 stuks van dit zegel gekocht, toenmaals de geheele 
resteerende voorraad, en nu bij de gelegenheid tot inwisse
ling van de oude uitgiften een 13000 stuks hiervan wederom 
bii het postkantoor ingeleverd, die nu natuurlijk vernietigd 
zullen worden. Het aantal uitgegeven zegels van deze waarde 
zal dus met een vrij groot percentage verminderd moeten 
worden! 

GroeneKruiszegels. 
Van een onbekenden gever ontvingen wij de drie Suri

naamsche GroeneKruiszegels, afgestempeld met het speciale 
stempel van de Nationale Postzegeltentoonstelling te Amster
dam 1927, waarvoor wij hem hierbij onzen dank betuigen! 

CURACAO. 
Een Provisorium 23^ op 3 cent. 

■«■■■(wm^^raw 

^ M M t t A M r M M M 

Op 1 Maart werd in Curacao een 
opdrukzegel uitgegeven van 2% cent 
op de 3 cent groen cijfertype. De op
druk is in rooden inkt aangebracht 
en bestaat alleen uit de nieuwe 
waarde „2y,". Overdrukt is een deel 
van oplaag A (met drukkersteeken 
vierkant, bestaande uit 8 punten). 
Wij danken den heer Paraira voor 
toezending en bericht. 

Het schijnt dat er, nu het drukwerkporto naar het buiten
land 2% cent bedraagt, gebrek aan zegels van die waarde was 
ontstaan. 

Het is ons nog niet bekend hoe groot de oplaag van dit 
zegel is. Deze zal niet gering zijn, want wij ontvingen het vol
gende bericht van het departement van koloniën: 

„In verband met de op 1 Maart j.l. in Curasao in werking 
getreden portverlaging zijn aldaar, met ingang van dien 
datum, tijdelijk in gebruik gesteld frankeerzegels van 8 cent, 
voorzien van een overdruk in de waarde van 234 cent, welke 
zegels, voor zoover de voorraad strekt, mede verkrijgbaar zul
len zijn aan de philatelistenloketten hier te lande, zulks op 
den eersten dag, waarop die loketten voor het publiek zijn 
opengesteld, volgende op 8 dezer." 

Bij het verschijnen van dit nummer is het zegel aan een aan
tal van de loketten dus al verkrijgbaar. 

De kopstaande 6 op 734 cent. 
In de 86e postzegelveiling van den heer Rietdijk komt onder 

den hamer een postfrisch blok van vier van dit zeldzame ze
gel, waarvan het bestaan ons nog niet bekend was. In de 
41e veiling van de firma Hekker zal een gebruikt exemplaar 
worden verkocht. De datum van het stempel is 23.1.30, het is 
dus niet een van de zegels die door de bemanning van de 
„Hertog Hendrik" zijn gebruikt, maar een van het later ge
vonden vel, dat onder verzamelaars is verdeeld, en waarvan 
zeer waarschijnlijk ook het bovengenoegde blok van vier af
komstig is. 

'ostetuMkeiL. 

NED.INDIE. 
De briefkaart van 5 cent groot formaat, welke reeds gerui

men tijd aan de philatelistenloketten verkrijgbaar was, werd 
eerst op 3 Januari 1931 aan de gewone loketten verkrijgbaar 
gesteld, doch alleen op verzoek, omdat nog groote voorraden 
van het kleine formaat moeten worden opgebruikt. 

Op 19 Maart verscheen deze 5 cents groot formaat brief
kaart met de beide opdrukreclames ten behoeve van den lucht
dienst op Nederland. 

Van de met „2 cent" overdrukte verhuiskaarten van 134 cent 
zijn in totaal bekend 32 stuks, t.w. 12 uit Bandoeng en 20 uit 
Makassar. De 12 uit Bandoeng waren oorspronkelijk in één 
hand, die uit Makassar kwamen in 3 handen, verdeeld in 1055. 
Het is nu zeer moeilijk uit te maken of het de oorspronkelijke 
kaarten 28b of 41 zijn, daar in verband met den invloed van 
het klimaat de oorspronkelijke cartonkleur veranderd is. Ver
moedelijk is het dus alleen te constateeren door de kaarten 
onder de kwartslamp te bekijken, een instrument dat wij ver
zamelaars hier in Nederland helaas niet bezitten. 
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BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 
In de eerste helft van Maart verscheen een nieuwe brief

omslag van 2 d., steenrood stempel op lichtbruin papier, af
metingen 145:90. Den heer B. uit Sydney onzen dank voor de 
spoedige toezending. 

ENGELAND. 
De „Tea planters & importers Company" gaf een privaat

briefkaart van l'A A- bruin uit, met gelijken tekst en stempel 
als de in het vorige Maandblad gemelde officieele kaart. Alleen 
is het formaat thans grooter en het carton bruinachtig zeem-
kleurig. 

HONDURAS. 
„Die Ganzsache" meldt het bestaan van een in 1928 uit

gegeven herinneringskaart van 8 cents violet op wit carton. 
Boven en midden bevindt zich de afbeelding van Thomas Es
trada Palma. Daaromheen staan verschillende Inschriften ter 
eere van Palma als eersten president van Cuba en als eersten 
directeur-generaal der posterijen van Honduras. Vermoedelijk 
is de bedoeling van deze kaart het overlijden in 1908 van 
Palma te herdenken. Voorts is gelijktijdig verschenen een 
kaart van 2 cents in dezelfde kleur en druk. 

HONGARIJE. 
In de Februari-aflevering wees ik reeds op de wijziging van 

het tarief in dit land. Ik ontving thans de nieuwe briefkaarten 
van 6 en 10 filler, in groen en bruin stempel op zeemkleurig 
carton, groot formaat. De 10 filler kaart is nagenoeg gelijk 
aan de reeds voorheen (1930) in gebruik zijnde 10 f. kaart. 
Alleen is het jaartal nu 1931 en staat vóór het drukkers
merk, dat op de rechterzijde voorkomt. Ara 11 filler. Met 
andere woorden: men moet 11 filler voor de kaart betalen. 
Het onderschrift is gelijk gebleven. De 6 f. kaart kost even
eens 1 f. meer. Vóór het drukkersmerk, dat nog 1930 aan
geeft, staat dit: Ara 7 filler. Het onderschrift is gewijzigd, 
terwijl onder Levelezö-Lap staat: a helyi forgalom szamara. 

ITALIË. 
Bovengenoemde „Ganzsache" meldt ook de verschijning van 

de postpakketkaarten van 5 lire olijfgroen op wit papier, 7,5 1. 
rood op wit papier, en 12,5 1. bruin op wit papier, alle met een 
nieuw opschrift „Postes Italiennes" in de tweede regel in 
plaats van Postes d' Italië. 

PATIALA. 
Ik ontving twee nieuwe briefkaarten Ĵ  a. en Ĵ  a. -|- K a., 

beide groen op donkerzeemkleurig papier. Koning George in 
kroningsornaat in vierkant stempel van 22:27 mm. Het wapen 
in het midden is een vierhoek van 13:9 mm. met een gedeelte
lijk daarboven uitstekende kroon. „Patiala State", in twee 
regels, zwart gedrukt in den stempel. Het inheemsche wapen 
daaronder, eveneens in zwart. 

POLEN. 
Uit Berlijn wordt gemeld een briefkaart van 15 gr. blauw 

op zeemkleurig carton met Sienkiewicz in den stempel en met 
een éénregelig opschrift boven de woorden „Karta Pocztowa", 
dat vertaald luidt: „Voedt het kind behoorlijk op - er zijn dan 
minder gevangenissen noodig." 

RUSLAND. 
Bern verzond naar de verschillende postadministraties 2 

briefomslagen van 10 kop. met bruin en olijfkleurig stempel. 
De bruine draagt den kop van een werkman in ovaal waar
onder de waarde-aangifte. De stempel zelf is vierhoekig. Groot 
wapen 23 mm. links. Opschrift in Russisch en Esperanto. 

Papier grijs, afmetingen 152:124 mm. Vijf adreslünen, en 
twee voor aanduiding afzender, deze laatste onder een door
gaande horizontale streep. 

De omslag met olijfkleurig stempel meet 161:112 mm., het 
wapen is iets kleiner, 19 mm. De werkmanskop is nu omgeven 
door eenige machinedeelen en vult den vierhoek geheel op. 

Het papier is bij beide omslagen voorzien van een water
merk; een stel in bogen gezette opschriften in verschillende 
talen. 

SALVADOR. 
Ter eere van Bolivar werd op zijn lOOen sterfdag een brief

kaart van 2 c. rood door de postadministratie uitgegeven. 
De stempel, een rechthoek, bevat rechts het beeld van Simon 
Bolivar vóór de zich nagenoeg over de geheele breedte uit
strekkende landsvlag. Beneden links 1830-1930 en merkwaar
digerwijze bovenaan „Correo Aereo". Op de achterzijde staat 
een levensbeschrijving van Bolivar. (Deze mededeeling is ont
leend aan „Die Ganzsache" van April). 

YOUGOSLAVIE. 
De briefkaart van 50 p. groen is in twee soorten uitgegeven. 

Carte Postale is thans 35 mm. tegen 25 mm. voorheen. 

Voor de „Enboutem", de Eerste Nederlandsche Bouwmate
rialen Tentoonstelling te Maastricht gehouden van 10-19 April 
1931, werd reclame gemaakt door een stempel op het hoofd
postkantoor met Inschrift * MAASTRICHT * ENBOUTEM 
1931 * BE- / ZOEKT Ie / NED. BOUWMA- / TERIALEN-
TEN- / TOONSTEL- / LING, terwijl op de tentoonstelling zeg
een tijdelijk bijkantoor geopend was, dat de correspondentie 
vernietigde met een paars gummistempel * MAASTRICHT * 
ENBOUTEM 1931 * in een dubbelring en in het midden de 
datum, b.v. 18 APR. 31. Wil danken den heer J. Hermans 
vriendelijk voor toezending der beide stempels. 

In April j.l. werden de volgende nieuw geopende postagent
schappen van een stempel voorzien: 

* ALKMAAR-SCHARLOO, 
* ZEIST-STEINLAAN, 
* ROTTERDAM-MAASHAVEN O.Z. 
Ook het postagentschap * DELFT-ROTTERDAMSCHE-

WEG, reeds 1 October 1929 geopend en' dat tot nu toe den 
ouden stempel van het van 14 Mei tot 31 December 1928 be
staan hebbende agentschap DELFT-HERTOG GOVERTKADE 
bezigde, kreeg een nieuw stempel met den juisten naam. 

Het postagentschap YMUIDEN-DE RYPSTRAAT, geopend 
2 April 1929, is met ingang van 1 Mei j . l . verplaatst naar 
YMUIDEN-KENNEMERLAAN. 

Wü zagen uit Rotterdam rechts naast den datumstempel 
18-19 14.IV.1931 in de vlag de 3-regelige reclametekst OPENT 
EEN REKENING / BIJ DEN POSTCHEQUE- / EN GIRO-
DIENST kopstaand. 

Rotterdam stempelt sedert 30.IV.1931 rechts van den dag-
teekeningstempel met 3 open vijfstralige sterren 2-regelig 
tusschen dubbele flauw gebogen lijnen ADRESSEER / VOL
LEDIG. 

Mr. O. A. Verwey maakt ons attent op den datumstempel 
van Amsterdam Centraal-Station met reclametekst VERZEND 
PER LUCHTPOST en die met TEGEN DE TUBERCULOSE ! 
EMMABLOEM-COLLECTE, waarin het jaartal in het datum
rondje defect is. De laatste 1 heeft rechts onderaan een op-
haalstreepje, zoodat het den indruk geeft dat die 1 op zijn 
kop staat, de oorspronkelijke 1 is echter zonder ophaal. 

http://14.IV.1931
http://30.IV.1931
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Wij ontvingen nieuwe rolstempels van * Nijmegen- / 
Station 1, * Scheveningen -1 - , * Utrecht- / Station 3, * Waal
wijk, * IJmuiden -1 - , * Zutphen -1 - , * Zwolle -1 - . 

De heer Nieuwenhuijzen meldt een 2-regelige administra
tieve stempel in paars afgedrukt op een drukwerk uit Duitsch-
land: 

GEZIEN 
Oldenzaal-Inklaring. 

De heer P. G. Melssrt zendt ons een foto van een postzegel 
5 cent 1872 met afstempeling „Hulppostkantoor Gorssel" en 
schrijft daarbij: „Ik vond in een partij 8 stuks, waarvan 2 exx. 
getand 13M, 6 exx. 123^:12. In deze partij kwam veel Gorssel 
voor, zoowel lang- als kleinrond-stempels, beide in groen en 
zwart, ook strips van 3 tot 5 stuks met gedeelte van mail
stempels, vermoedelijk dus een correspondentie van Gorssel 
naar Indié. Ik hoop dat publicatie kan bijdragen tot ver
klaring." 

N.o.m. werd wellicht doordat 
de gewone dagteekeningstem-
pel tijdelijk onbruikbaar was, 
het lak-cachet gebruikt. Wan
neer dit op het stempelkussen 
van stempelinkt wordt voor
zien, verkrijgt men een afdruk 
als de foto weergeeft. 

De drie sterren aan de on
derzijde van het stempel ko
men op tal van lak- of ver-
zegelingscachets voor. 

HOOFDREDACTEUR. 

S'««*™"» • » » w » ' ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ 

I 

ras ̂ 0 d^,^ 

i * j 
NED.-INDIE. 

Insp. Hajenius deelt ons mede, dat de in het vorig nummer 
afgebeelde reclamestempel voor de postzegeltentoonstelling te 
Soerabaja op 12 Maart j.1. in gebruik is genomen. 

ff ar he er , 
*- macliirê i 

NEDERLAND. 
Komusina. 

Machine „Model 4". 
De N.V. Lindenbaum & Van Gelder, te Amsterdam-C., heeft 

tijdelijk (n.1. van 6-31 Maart 1931) gebruikt machine „Mod. 4" 
inplaats van de letter K en nummer aanduiding in den waarde
stempel; tekst links en onder den stempel geheel als bij 
K. 101 II. 

Machine K 102 I & II. 
Sedert 13 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. J. Gruno, te 

Groningen. Onder den stempel „N.V. J. GRUNO. GRONIN 
GEN" en links van den stempel bij type I „J G / TABAK" 
en bi) type II „DRAGON / ZWARE SHAGTABAK / VOOR / 
PIJP EN / SIGARET." 

Machine K. 103 I. 
Sedert Februari 1931 in gebruik bij de N.V. Stoom Meel-

fabriek „Holland", te Amsterdam, C. Onder het stempel: 
„STOOM-MEELFABRIEK „HOLLAND" N.V." en links van 
het stempel een kok, die twee brooden voor zich uit houdt 
en waaronder „Gedeponeerd / Handelsmerk / Zoo / Bakt men 
van / „Holland" Meel". 

Machine K. 107 I. 
Sedert Februari 1931 in gebruik bij de Almel. Ververij en 

Chem. Wasscherij „Palthe", te Almelo. Onder het stempel 
in forsche letter: „P A L T H E". Dit stempel is echter spoedig 
aangevuld en thans stempelt de machine (beide stempels) in 
type II geheel als type I, maar thans links van den stempel: 
„BEZUINIGT / Laat / Verveii / en / Stoomen". 

Machine K. 108 I en II. 
N.V. Brocades Stheeman-Pharmacia, te Amsterdam. Door 

een abuis is op blz. 34 een verkeerde omschrijving van den 
tekst gegeven; deze moet zijn als volgt. Type I: links van het 
stempel: „Levertraan / met / gegarandeerd / gehalte / aan 
/ Vitaminen is" en onder het stempel: „J e c o v i t o 1". Type II 
links van het stempel: „Hygiënisch / Practisch / Economisch 
/ ZIGZAG / Verband- / watten" en onder het stempel „B R O-
C A P H A R M". 

Machine K. 113. 
Sedert Februari 1931 in gebruik bij de Amerikaansche Pro-

ductenhandel Mij., N.Z. Voorburgwal 326, Amsterdam-C. On
der den stempel „American Produce / Trading Corporation 
N.V." en links van den stempel een zeilschip in volle zee en 
daarin het woord „AMTRADE". 

Machine K. 114 I en II. 
Sedert 28 Januari 1931 in gebruik bij de N.V. A. J. ten 

Hope's Handel Mij., Westzeedijk 498, te Rotterdam. Onder 
den stempel „N.V. A. J. ten Hope's Handel Mpij. / Rotter
dam" en links van den stempel bij type I „Vraagt / VICTORIA 
/ WINTER / TABLETTEN / 2y, cents / PER PAKJE" en 
type II „VICTO / PASTILLES", dan een afbeelding van een 
verkouden man in cirkel en verder „voor de keel / Tegen de 
Hoest / 25 ets per blikje". 

Machine K. 120. 
Sedert 28 Januari 1931 in gebruik bij de fa. Mijnssen & Co., 

te Amsterdam. Onder den stempel „MIJNSSEN & CO" en 
links van den stempel: „Vertegenwoordigen NEPTUN voor 
Nederland G E". 

Machine K. 121. l" 
Sedert 11 Maart 1931 in gebruik bij de fa. S. J. Menko & 

Zonen, te Enschedé. Onder den stempel tweeregelig: „S. J. 
MENKO & ZONEN / ENSCHEDE - HOLLAND" en links 
van den stempel de initialen in kleine teekening „S-J-M-Zn" 
en een afbeelding van een spinnewiel, waaronder „Registered 
/ Trade Mark.". 

Machine K. 122. 
Sedert 20 Februari 1931 in gebruik bü het Leidsch Dagblad 

te Leiden. Links van den stempel: „IEDEREEN / in onze / 
stad / LEEST / het" en onder den stempel „LEIDSCH DAG
BLAD". 

Machine K. 123 I. 
Sedert 16 Februari 1931 in gebruik bij de fa. Pierson & Co., 

te Amsterdam. Onder het stempel in gewone letter: „Pierson 
& Co.". 

Machine K. 125. 
Sedert 4 Februari 19931 in gebruik bij de N.V. Arnold Otto 

Meyer, te Amsterdam. Onder den stempel „N.V. ARNOLD 
OTTO MEYER". 

Machine K. 126. 
Sedert 4 Februari 1931 in gebruik bij De Nijmeegsche Bank-

vereeniging, te Nijmegen. Onder den stempel tweeregelig „DE 
NIJMEEGSCHE / BANKVEREENIGING" en links van den 
stempel een monogram v. E. & S. en daaromheen „De Nij
meegsche Bankvereeniging". 

Machine K. 127. 
Sedert 1 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Handel MiJ. 

„Säenden" v.h. Bloemendaal & Laan te Wormerveer. Onder 
den stempel de letters „B. L.". 

Machine K. 129. 
Sedert 13 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Bankierskantoor 

A. H. Keyser & Zonen te Amsterdam. Links van den stempel: 
„Koopt / Obligatien / A.G.B." en daaronder het Amsterdam-
sche wapen in cirkel; onder den stempel tweeregelig: „BAN
KIERSKANTOOR / A. H. KEYSER & ZONEN N.V.". 
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Machine K. 130 I en IL 
Sedert 5 Maart 1931 in gebruik bij de Vederl. Verg. van 

Spoor- en Tramwegpersoneel, Oudegracht 245, te Utrecht. 
Onder den stempel „Nederlandsche Vereeniging / van Spoor-
en Tramwegpersoneel / Oudegracht 245 Utrecht" en links van 
den stempel bij type I in kastje een gevleugeld wiel en daar
onder „EENHEID / DAARIN LIGT / ONZE KRACHT" en 
type II eveneens een gevleugeld wiel en daaronder „DIT IS 
DE TIJD / van organisatie / en Efficiency / Daarom / EEN
HEIDS- / ORGANISATIE." 

Machine K. 131 I en II. 
Sedert Maart 1931 in gebruik bij de Noordhollandsche Land-

bouwcrediet N.V. te Alkmaar. Onder het stempel „NOORD-
HOLLANDSCH / LANDBOUWCREDIET N.V. / HOOFD
KANTOOR" en links van den stempel in kastje bij type I 
„ALLE / BANKZAKEN" en bij type II „SAFE- / LOKET
TEN". 

Machine K. 136. 
Sedert 19 Maart 1931 in gebruik bü de N.V. De Friesche 

Bank, te Leeuwarden. Onder den stempel „DE FRIESCHE 
BANK NV". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 3 IL 
Deze machine heeft een nieuw datumstempel bekomen en 

wel Batavia-Centrum; overigens is de aanduiding tusschen 
datum- en waardestempel: „CENTRALE / KAS" ongewijzigd 
gebleven. 

Machine 9. 
In gebruik bij de N.V. Bataaf sehe Petroleum Mij., Agent

schap Soerabaja. Tusschen datum- en waardestempel het be
kende Shell-embleem en daaronder „SHELL / AUTOLINE-
MOTOROLIE / B.P.M.", het geheel in driehoek. 

Machine 12 IIL 
Nederlandsch-Indische Levensverzekering- en Lijfrente Mij., 

te Weltevreden, zagen wij thans met datumstempel „BATA
VIA - CENTRUM", overigens geheel als type II. 

Machine 29. 
In gebruik bij de N.V. Levensverzekering Mij. „Arnhem" te 

Batavia-Centrum. Tusschen datum- en waardestempel drie-
regelig: „LEVENSVERZEKERING / MAATSCHAPPIJ / 
„ARNHEM". 

Machine 40. 
In gebruik bij de Koninkl. Vereeniging „Java Motor Club" 

te Semarang. Tusschen datum- en waardestempel een auto
mobiel in cirkel, waaromheen: „JAVA - MOTOR - CLUB" en 
waaronder twee lauwertakken; onder het datumstempel twee-
regelig: „IEDER LID MEER / MEER VOOR IEDER LID". 

Machine 200 III. 
In gebruik bij Balai Poestaka te Weltevreden. Heeft een 

nieuw datumstempel gekregen: „BATAVIA-CENTRUM". Ove
rigens is de afdruk geheel als type II. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XVI. 
ITALIA (vervolg'). 

1930. Huwelijk. 
20, 50-1-10 c , 1,25-1-25 c. (de beide laatste, met toeslag 
bestemd voor het Roode Kruis, behooren bij de weldadig-
heidszegels), uitgegeven ter gelegenheid van het huwe
lijk van den Italiaanschen troonopvolger, prins Umberto, 
met prinses Marie Josée van België, op 8 Januari. 
De zegels geven het portret van het jonge paar, met 
rechts het Italiaansche-, links het Belgische wapen, met 
eronder: VIII Gennaio MCMXXX VIII = 8 Januari 
1930, jaar 8 (van de fascistische jaartelling); tusschen 

de waarde-aangifte bevindt zich de lictorenbundel met 
den bijl. 
In omloop tot 31 December. Ook overdrukt voor de 

koloniën. 
1930. Milizia. 

30-t-lO, 50-f-lO, 1,25-1-30 c , 5-fl,50 L, als de vorige, met 
weer andere kleuren; de toeslag is ditmaal verminderd. 
Werden ook overdrukt voor de koloniën. 

FIUME. 

Na de verovering door de Italianen, verklaarde de vroeger 
tot Oesterreich behoord hebbende stad Fiume zich op 30 Oc
tober 1918 voor inlijving bij Italia. Daarop trokken 17 Novem
ber in naam van de geallieerde mogendheden Italiaansche 
troepen de stad binnen, weldra gevolgd door andere troepen
contingenten; de Italiaansche commandant van het geheel 
gaf het bestuur van de stad over aan een Nationalen Raad, 
in afwachting van de nadere regeling. 

12 September 1919 trok nu de Italiaansche schrijver, dichter 
en politicus, Gabriele d' Annunzio, de stad binnen aan het 
hoofd van een troep vrijwilligers, verklaarde er te zullen 
blijven om de stad voor Italia te behouden en zich zoo noodig 
met de wapenen te zullen verdedigen. 

De vreemde troepen verlieten daarop de stad; de Italiaan
sche regeering, met dit optreden van D' Annunzio niet in
genomen, zond troepen om de stad te hernemen; een soort 
van beleg volgde, maar het einde van het lied was, dat 
D' Annunzio bleef. Hij maakte de woorden waar, voorkomende 
op de zegeluitgifte 1920 met zijn beeltenis: „Hic menebimus 
optime" (Het beste is, dat wü hier blijven). 

12 November 1920 werd bij het verdrag van Rapallo Fiume 
erkend als vrije stad; 29 December legde D' Annunzio de macht 
neer; 6 Januari 1921 trad een provisorische regeering op en 
24 April werd een Wetgevende Vergadering bijeen geroepen; 
in November 1921 werd Ricardo Zanella tot Staatspresident 
gekozen. 

Eindelijk werd 27 Januari 1924 bij het verdrag van Roma 
Fiume definitief aan Italia toegewezen. 
1919. Inlijving. 

5 centesimi tot 10 corone (12 waarden), uitgegeven 18 
Mei, ter herinnering aan de inlijving van Fiume bij 
Italia op 30 October 1918. 
De zegels werden verkocht met een toeslag van 5 lire 
per stuk, bestemd voor de vorming van een fonds om 
daaruit jonge Fiumenaars aan Italiaansche universitei
ten te kunnen laten studeeren. Alle dragen den inljj-
vingsdatum 30.X.1918 en bovendien aan de achterzijde 
onder de gom .,Posta di Fiume", bedoeld als waarborg 
tegen namaak. 
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5, 10, 15, 20 c. De wolvin, die Remus en Romulus heeft 
gezoogd. 
45, 60, 80 c , 1 cor. OudVenetiaansche galei. 
2, 3, 5, 10 cor. San Marco kerk op het plein van dien 
naam in Venezia. 

1920. Intocht. 
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1921. 

1922. 

1924. 

5, 10, 20, 25 centesimi, uitgegeven alleen op 12 Sep
tember, ter herinnering aan den intocht van D' Annunzio 
met zijn legioenen één jaar geleden. 
5 c. Zinnebeeldige voorstelling, doorsnijding van den 
Gordiaanschen knoop, van de krijgsdaad van D' Annun
zio, waarmede hij een eind maakte aan de oneenigheid 
onder de mogendheden over de toewijzing van Fiume 
aan Italia. 
10 c. Hoorn des overvloeds, als symbool van den gulden 
tijd, die nu voor Fiume is aangebroken. 
20 c. De met den martelaarskroon getooide stad, Fiume 
la Martire, als symbool van de wijze, waarop de stad 
vroeger van het Oostenrijksche bestuur te lijden had. 
25 c. Gedurende den oorlog richtte Italia bijzondere 
stormtroepen af —arditi, de koenen — die zwarte kra
gen droegen, zwarte dassen en een zwarte fez, en ge
wapend waren met een korten tweesnij denden dolk. Van 
deze arditi sloten zich velen aan bij D' Annunzio. 
Oplage zou slechts bedragen 2000 stel; de rest is later 
overdrukt. 
Wetgevende Vergadering. 
5 centesimi tot 10 lire (12 waarden) van de inlijvings
zegels van 1919, overdrukt met: „24.IV.1921. Consti
tuente Piumana", uitgegeven op dien datum, biJ de ope
ning van bovengenoemde vergadering. 
Wetgevende Vergadering. 
5 centesimi tot 5 lire (11 waarden) van de vorige uit
gifte, met toevoeging van „1922"; uitgegeven 12 April, 
openingsdag van de tweede vergadering. 
Annexatie. 
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5 centesimi tot 5 lire en 2 expressezegels (totaal 14 
waarden) van de loopende serie overdrukt met: „An
nessione all' Italia 22 Febb. 1924", uitgegeven 25 Fe
bruari, als herinnering aan de inlijving van Fiume bij 
Italia. 
Oplage: 5 c. tot 1 1. 400000; 2 1. 111300; 3 1. 25800; 
5 1. 25500; espresso 60 c. 50900; id. 2 1. 50300. 

1924. Annexatie. 
Idem, idem, nu met overdruk „Regno d' Italia", uitge
geven 1 Maart, voor dezelfde gelegenheid, om dit heuge

lijk feit blijkbaar nog eenmaal te vieren. 
Oplage: 5 c. tot 1 1. 70000; 2, 3, 5 1., espresso 60000. 
Beide series door de post verkocht tot 3 Maart, bleven 
in omloop tot 31 Maart; vanaf 4 Maart werden de res
tanten tegen 60 lire per serie verkocht voor een lief
dadig doel. 

COLONIE ITALIANE. 
De koloniën van Italia, die in Afrika liggen, omvatten de 

volgende: 
NoordAfrika met Libia; dit gebied is administratief in 

tweeën verdeeld: Tripolitania en Cyrenaica; beide gebruiken 
gemeenschappelijk de zegels van Libia, terwjjl slechts de bij
zondere gelegenheidszegels voor beide afzonderlijk zyn uit
gegeven. 

OostAfrika met Eritrea en Somalia. 
Bij de verdeeling van de voormalige Duitsche bezittingen 

was Italia geheel vergeten; om deze fout te herstellen was 
Engeland zoo grootmoedig om een stukje af te staan, gelegen 
op de grens van Italiaansch Somali en Britsch Kenya. Dit 
aan den anderen kant van de grensrivier de Giuba gelegen 
gebied, heeft vandaar den naam OltreGiuba gekregen; oltre 
= buiten, aan den anderen kant. Dit gebied is later getrokken 
bij Somalia en geeft geen eigen zegels meer uit. 

A. — GEMEENSCHAPPELIJKE UITGIFTEN. 

1922. Overwinning, 
4 zegels van de uitgifte voor Italia overdrukt met: Eri
trea, Somalia, Libia. 
Oplage 50000. 

1923. Propaganda Fide. 
4 zegels idem, met: Tripolitania, Cyrenaica, Eritrea, 
Somalia. 

1923. Fascisten. 
6 zegels idem, met: Tripolitania, Cyrenaica, Eritrea, 
Somalia. 
Oplage 10000. 

1924. Manzoni. 
6 zegels idem, met: Tripoli
tania, Cyrenaica, Eritrea, 
Somalia. 
Oplage: 10, 15, 30, 50 c, 
22500; 1 L 6250; 5 1. 3750. 
1925. Anno Santo. 
6 zegels idem, met: Tripoli
tania, Cyrenaica, Eritrea, 
Somalia. 

1925. Regeeringsjubileum. 
60 c , 1 1., 1,25 1. van idem, met: Tripolitania, Cyrenaica. 
Eritrea, Somalia, Oltre Giuba. 

1926. Francescus. 
5 zegels van idem (de 30 c. is niet mede overdrukt) 
met dezelfde 5 overdrukken. De 5 lire is in andere kleur 
gedrukt (olijf i.p.v. bruin — teneinde vervalsching tegen 
te gaan. 

1926. Propaganda. 
5 centesimi tot 1 lira (6 waarden) teneinde meerdere 
bekendheid te geven aan de Italiaansche koloniën, voor 
dezelfde 5 koloniën. 
De zegels werden verkocht met een toeslag van 5 c , 
bestemd voor het Instituto Coloniale Italiano, op welks 
aandringen tot de uitgifte besloten werd. Italia zege
vierend opstijgend uit de zee, met het zwaard omlaag, 

http://�24.IV.1921
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NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 1016 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 eongo 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. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 1417 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 14.3016 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 1516 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 14.3016 uur. 
Breda Parkstraat: voorlaatsten Zaterdag der maand 1517 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 1617.30 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 1516 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1315 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 15.3017 uur. 
'sGravenhage: eiken Zaterdag 1517 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 1416 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 1517 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 1617 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 1416 uur. 
'sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 1416 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 1517 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 1416 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 1516 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 1618 uur. 
Neuzen: len Zaterdag der maand 1315 uur. 
Rotterdam: eiken Zaterdag 1416 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1315 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 1416 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 1416 uur. 
Vlissingen: 3en (Zaterdag der maand 15.3017 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 1618 uur. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
doet ons het volgende ter opname toekomen. 

VALSCHE PIUMEOPDRUKKEN. 
Dezer dagen werd uit Engeland door A. Médawar aan alle 

leden onzer Vereeniging een aangeteekend schrijven verzonden 
met ingesloten de volgende zegels: 

1 serie Piume 1920, nrs. 131/144, 145/148; 
1 serie idem 1921, nrs. 166/179; 
1 serie idem 1923, nrs. 215/226; 
1 serie idem 1924, nrs. 227/238; 
voor den prijs van £ 1.10.. 
Wij maken er u dringend op attent dat alle zegels valsch 

zijn, zoodat de laag lijkende prijs natuurlijk misleidend is. 
Wij stellen u voor, in afwachting van nadere beslissingen, 

deze zegels niet terug te zenden en vast te houden. Eventueel 
cliënten te waarschuwen tegen aankoop, daar het vermoeden 
bestaat dat ook aan particulieren van deze zjjde zegels zullen 
worden gezonden. Onzerzijds hebben wij Londen gewaaschuwd, 
zoowel particulieren als de vereenigingen. 

Alle mogelijke inlichtingen ten deze zien wij uwerzijds 
steeds gaarne tegemoet. 

AD. VOOR PHILATELIE. I 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

TWEE EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 5 September 1931, 
des voormiddags te 10 uur, op nader te bepalen plaat«! 
te Utrecht. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
5. Verslag van den secretaris. 
6. Verslag van den penningmeester. 
7. Begrooting 19311932. 
8. Verslag van den directeur van het Informatiebureau. 
9. Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 

10. Bestuursverkiezing. 
11. Verslag over de Federation Internationale de Philatelie. 
12. Aanwijzing der financieele commissie. 
13. Bespreking, eventueel voorstel juryreglement. 
14. Aanwijzing van de plaats, waar de volgende vergadering 

zal worden gehouden. 
In verband met het inwerkingtreden der wijzigingen van 

het reglement, het vorig jaar te Rotterdam aangenomen, wor
den de aangesloten Vereenigingen uitgenoodigd candidaten op 
te geven vóór 1 Juli a.s. Het geheele bestuur treedt af, maar is 
terstond herkiesbaar; het nieuwe bestuur zal bestaan uit 9 le
den, waarvan één zal worden gekozen door de Vereenigingen 
met minder dan 100 leden. (Zie Maandblad April 1930). 

De Vereenigingen worden attent gemaakt op art. 4 van het 
huishoudeliik reglement, luidende: Jaarlijks in de maand Juli 
doet elke Vereeniging opgave van het aantal harer leden op 
den eersten Juli d.a.v. en van hare vertegenwoordigers voor 
het volgend vereenigingsjaar. 

Edam, 22 April 1931. De secretaris, 
W. P. eOSTERUS Pz. 

N.B. Door ongesteldheid was deze agenda te laat voor het 
Aprilnummer gekomen. 
. - I ■ I ■ ■ HM ■ I I I V II ■ ■ > I L . ■ >• . . . .1 B U I 

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

Nieuwe leden. 
810. P. A. Kellenberg, empl. Fräser Eaton & Co., Soerabaja. 
812. P. C. W. Romani, empl. B.P.M., Idenburgstraat 2, Soera

baja. 
320. W. L. Th. Bönker, Buiksloterweg 7 (Tolhuis), Amster

dam. N. 
341. K. S. Molenbeek. Groenewoudscheweg 198, Nijmegen. 
350. W. A. J. Maas, Weeresteinstraat 21, Hillegom. 
354. W. D. M. König, Prins Hendrikstraat 26, Den Haag. 
370. J. Prent, Sneeuwklokjestraat 18, Den Haag. 

(De 5 laatstgenoemden ingaande 1 Juli 1931). 
Aanmeldingen. 

J, Langeraap, Deventerweg 72, Apeldoorn, 
e. G. van Heek, Westerhoutstraat 2, Haarlem. (V.A.L.). 
B. J. Abrahams, Amsterdamsche Veerkade 6, Den Haag. (V.). 
B. e. Akkerman, gezagv. K.P.M., Grange Road 52, Singapore 

(BritschIndië). 
Adreswijzigingen. 

147. G. H. Kaars Sijpesteijn, thans Leeuwerikkenlaan 12, 
Aerdenhout. 

388. V. F. M. Koller, thans Geldersche Dam 44, Den Bosch. 
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977. A. M. Kollewijn, thans Ond. Ampoe Gadang, Taloe 
(S.W.K.). 

51. L. G. de Mooij, thans Euterpestraat 2 II, Amsterdam, Z. 
808. J. van Nijveldt, thans Borculo. 
380. Th. J. J. Roqué, thans Schenkkade-104, Den Haag. 
393. L. Röpcke, thans Driehuizerweg 84, Nijmegen. 
769. J. B. Meihuizen, thans Onnerweg 11, Haren bij Groningen. 
551. G. O. Altorffer, thans Groote Oost 7, Hoorn. 
798. R. Schönhuth, thans p / a Haas, Spaarnevonderstraat, 

Haarlem. 
106. ir. jhr. C. van Holthe, thans Akerstraat 13, Noord Tree

beek. 
305. J. Wals, thans Museumlaan 2, Utrecht. 
121. dr. O. Deggeller, thans Koningsplein binnen 8, Batavia C. 
973. C. Draaisma, thans Sneeuwbalstraat 80, Den Haag. 
302. Ch. A. Guldenaar, thans Van Swollstraat 41, Soerabaja. 
632. F. S. Hana, thans Pijnackerstraat 13, Soerabaja. 
158. J. C. Knegtmans, thans Bandjermasin. 
976. A. G. A. Stakenburg, thans Tamblongweg 2d, Bandoeng. 
690. Th. M. Oort, thans Ond. Poerwodadi, halte Ngebroek, 

Pasoeroean. 
817. moet zijn: F. van den Vrijhoef. 
385. W. M. Beijerinek, thans Prof. Lorentzlaan 95, Zeist. 
821. H. B. Woltering, thans Stadhouderskade 131, Amsterdam, 

Z. 
536. ds. G. B. Kruizinga, thans Engelbert (Gron.). 
519. Ch. Hulster, thans p /a Nillmij, Paleisstraat 3, Den Haag. 
547. P. Bootsma, legerpredikant, thans Emmawijk 21, Zwolle. 
465. dr. P. H. van Gittert, thans Wilhelminapark 22, Utrecht. 
886. J. W. T. Bunge, thans Arend Noorduijnstraat 20, post

bus 63, Nijmegen. 
9. madlle. E. Defer, thans 5 Rue Héliopolis, Camp César, 

Alexandrie, Egypte. 
235. J. W. Robijns, thans Parkstraat 13, Zaandijk. 

Afgevoerd. 
124. P. F. Servaas Smits. 855. E. C. C. Ribbius. 
797. Jules de Vries. 633. M. Cabouli. *) 
328. L. van den Burg. 

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

722. mej. Feikema. 292. D. C. Eelman. 
967. J. F, van Leeuwen. 731. J. G. N. Romswinckel. 
447. H. Daudey. 758. C. Th. F. Clifford. 
199. mevr. F. van der Post-Liefrink. 
918. J. A. Blok. 

BEKNOPT VERSLAG der bestuursvergadering, gehouden op 
11 April 1930, te Utrecht. 

Uitvoerig werden behandeld de onderwerpen: a. op welke 
wijze kan er meer contact komen tusschen bestuur en af-
deelingen; b. op welke wiize kunnen we meer bekendheid 
geven aan het bestaan der Vereeniging. Besloten werd ƒ 100,— 
bil te draeen voor de uitgave van het jubileum-nummer van 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Het voorstel, om 
den thans gehel biigewerkten catalogus der bibliotheek op
nieuw te doen drukken, werd aangenomen, indien de kosten 
niet te hoog zullen zijn. Vastgesteld werd de lijst van leden, 
die onze Vereeniging voor het e.k. jaar zullen vertegenwoor
digen bij den Bond en in den Raad van Beheer. Nadat be
sloten was, dat op de agenda voor de a.s. algemeene verga
dering zal worden geplaatst het onderwerp: „Bespreking van 
het 50-jarig bestaan onzer Vereeniging in 1934", besloot de 
voorzitter de vergadering. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. Tengevolge van eenige verhinderingen was het 

bezoek aan de vergadering van 16 April niet zoo groot als 
den laatsten tijd. De voorzitter gaf aan de hand van veel en 
fraai opgezet materiaal een belangwekkend overzicht van de 
geschiedenis der voormalige Duitsche kolonie „Duitsch Zuid-
west-Afrika". Een nieuw lid trad tot de afdeeling toe. 

Rotterdam. De afdeeling Rotterdam is thans opgeheven. 

Leiden. In plaats van mr. H. Burgersdijk zal als sectiehoofd 
voor Leiden optreden de heer J. C. E. Schmeltz, De Kem-
penaerstraat 94, Oegstgeest. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 37 aanwezigen welkom. In het bijzonder verwelkomt 
hij de beeren Van Essen (Hilversum), die zoo bereidwillig is 
heden avond een causerie te houden, Oudemans, die voor het 
eerst onze vergadering bezoekt en Wiggers, die als introducé 
aanwezig is. Staande hoort de vergadering vervolgens aan de 
woorden, die de voorzitter wijdt aan de nagedachtenis van den 
heer notaris Vrschraage, die vele jaren lid onzer Vereeniging 
was. 

Voor de verloting zijn ingekomen prijzen van de beeren 
Martin en Moll. Deze laatste, met verlof uit Indië, had gaarne 
heden avond de vergadering bijgewoond, doch was plotseling 
verhinderd en zond voor de verloting een vliegbrief, voorzien 
van de weldadigheidszegels en 12M/20 cent van Indië. De 
voorzitter dankt de milde gevers hartelijk. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, waarna de heer Wiggers met al
gemeene stemmen als lid wordt aangenomen. De voorzitter 
verwelkomt genoemden heer thans als lid en spreekt de hoop 
en de verwachting uit, dat de heer Wiggers blijk zal geven 
van een voortdurende belangstelling in onze Vereeniging. 

Ingekomen zijn eenige prospecti van de „Mophila", welke 
aan belangstellenden worden uitgereikt. Ter bezichtiging gaat 
tevens rond het nieuwe vliegpostalbum van Schaubek, dat bij 
den hoer Veen tegen handelaarsprijs verkrijgbaar is. De voor
zitter deelt mede, dat thans ook de mogelijkheid bestaat 
brieven te doen vervoeren van Australië naar Indië met het 
speciale vliegtuig. 

Dan wordt het woord gegeven aan den heer Van Essen tot 
het houden van zijn lezing over de stempels op de zegels van 
de Oud-Italiaansehe staten. Deze wordt met groote belang
stelling aangehoord, waarna wordt overgegaan tot het be
zichtigen van ziin schitterende verzameling. De heer Van 
Essen geeft hierbij verschillende explicaties en worden door 
hem diverse vragen bereidwillig beantwoord. De voorzitter 
dankt hem hartelijk voor ziin interessante lezing, waarmede de 
vergadering met applavis instemt. 

Ten slotte komt de verloting aan de orde. Door den heer 
Van Essen wordt nog voor een extra-verloting het zegel 
Pruissen nr. 6 beschikbaar gesteld, waarvoor hem door den 
voorzitter dank wordt gezegd. 

Bij de rondvraag verlangt geen der aanwezigen het woord, 
waarna de voorzitter den heer ds. Loeff nogmaals een vaarwel 
toeroept, het buitengewoon op prijs stellende, dat deze, niet
tegenstaande hij in de verhuisdrukte zit, toch nog tijd heeft 
kunnen vinden deze vergadering bij te wonen. Vele leden ne
men dan afscheid van ds. Loeff, waarna de vergadering door 
den voorzitter wordt gesloten. 

Nieuw lid. 
203. (S.E.Z.BE.NK.). J. W. Wiggers, Minister Nelissenstraat 

26, Breda, postrekening 69326. (II). 
Candidaat-leden. 

K. Hlawatsch, Timorweg 1, Batavia, C. (Voorgedragen door 
B. R. Larroque, te Meester Cornells). 

S. H. Kijlstra, tuinemployé s.f. Petjangaan, Koedoes. (Voorge
dragen door H. van Ginkel, te Plosso). 

Overleden. 
18. J. H. Meijer, te Soestdijk. (IV). 

Adreswijzigingen. 
200. D. B. W. van Ardenne, thans Laan van Meerdervoort 281, 

's-Gravenhage. (V). 
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165. dr. P. H. van Gittert, thans Wilhelminapark 22, Utrecht. 
(IV). 

63. V. S. Eram, thans Rue Louis Philippe 20, Neuilly Seine, 
France. 

428. P. Hogendoorn, thans Plantage 1, Leiden, postrekening 
18756. (V). 

57. G. M. Kok, thans „Hoekenburg", St. Mariaburg (Ant
werpen). 

29. ds. F. J. J. Loeff, thans Nassau Odijckstraat 26, 's-Gra-
venhage. (Van II naar V). 

41. dr. L. J. van der Pol, thans Tramstraat 15, Eindhoven. 
(VI). 

315. Joh. M. Ree, thans Wipstrikkerallee 92, Zwolle. (IV). 
288. A. J. Verhagen, voorheen te Soemedang, thans Zijde

windestraat 59a, Rotterdam. (V). 
187. madelle. E. Defer, thans 5 Rue Héliopolis, Camf César, 

Alexandrie (Egypte). 
85. N. P. E. G. van Uchelen, te Hilversum, thans Nassau-

laan 5, aldaar. (VII). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 1 Juni 1931, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 
ÜRIT' De l e d e n g e l i e v e n e r a a n t e d e n k e n , d a t , 
m e t h e t o o g o p h e t P i n k s t e r f e e s t , d e m a a n -
d e l i j k s c h e v e r g a d e r i n g n i e t o p M a a n d a g 25 
M e i , d o c h e e n w e e k l a t e r , d u s o p 1 J u n i z a l 
g e h o u d e n w o r d e n . 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Zaterdag 25 April 1931, 
in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Tegen half negen opent de vice-voorzitter, de heer Boeg, 
de door 45 leden bezochte vergadering. Door ongesteldheid is 
de voorzitter, de heer Vredenduin, verhinderd aanwezig te 
zijn. De heer Van der Hurk is gelukkig weer gezond en wel 
in ons midden; met zijn herstel wordt hij gelukgewenscht. De 
bibliotheek is bij den heer Schroder overgebracht. De notulen 
van de Maart-vergadering worden goedgekeurd. Het candi-
daat-lid, de heer Hermsen, wordt met algemeene stemmen 
aangenomen. Ter beschikking worden gesteld enkele propa-
ganda-geschriften van de „Mophila", de eind Augustus in 
Hamburg te houden Postzegeltentoonstelling. Helaas is de 
prijs per M.̂  zoodanig hoog, n.l. 12 mark, dat betwijfeld 
wordt of er veel buitenlandsche inzendingen zullen komen. 

De regeering zal helaas weer extra-zegels gaan uitgeven 
met een toeslag voor de „Goudsche Glazen". Wij hebben dit 
het eerst uit de dagbladen moeten lezen; niemand, zelfs het 
Bondsbestuur niet, wist er iets van. Hoewel w ĵ de uitgifte 
betreuren, kunnen wij deze niet meer verhinderen; de zegels 
moeten reeds gedrukt worden. Toch geven wij nogmaals uiting 
aan ons leedwezen, dat de regeering zoo weinig acht slaat op 
onze verlangens, en wij zullen niet ophouden onze stem tegen 
dergelijke onnoodige uitgiften te blijven verheffen. 

De Haagsche vereeniging „Philatelica" heeft haar 20-jarig 
bestaan herdacht; wij zijn hier helaas onkundig van geweest, 
anders hadden wij ongetwijfeld blijken van onze sympathie 
gegeven. De heer Chijs doet intusschen rondgaan een vel 
Tsjechische zegels met de roode afstempeling ter gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan der republiek en een echt gevlogen 
brief, waarop alle nieuwe Tsjechische vliegzegels. 

Daar de inleiding over „carto-philatelie", welke de voorzitter 
zou houden, vervalt, is de heer Zwolle zoo welwillend hierin 
te voorzien, door een causerie te houden over de Duitsche 
Bildpostkarten. Hoewel geheel onvoorbereid, vertelt hij eenige 
bijzonderheden over deze propaganda-brief kaarten en toont 
daarna zijn complete collectie in een daartoe speciaal ver
vaardigd album. 

Na de pauze wordt, naar aanleiding van een schrijven van 
den heer Deenig, gewaarschuwd tegen den heer A. Medawar te 
Londen, die zegels van Fiume te koop aanbiedt, welke valsch 
blijken te zijn. De leden zijn dus gewaarschuwd! Hierna 
veiling van 30 kavels en verloting onder de aanwezigen van 

20 prijzen. De heer Kästeln verkoopt daarna nog enkele 
tandenmeters, waarna om kwart over 10 de vice-voorzitter de 
vergadering sluit. 

Aangenomen als lid. 
F. Th. G. Hermsen, Haroekoestraat 10 II, Amsterdam, O. 

(Voorgesteld door N. Benjamins). 
Adresveranderingen. 

dr. P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. 
D. de Jonge, Biesboschstraat 17 I, Amsterdam, Z. 
H. van den Berg, Krammerstraat 17 boven, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 23 Mei 1931, des avonds 

te 8 uur, in hotel „Parkzicht", Hobbemastraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 30 Mei 1931, des avonds te 

8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

In memoriam 
H. DE VROEDE. 

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

Aanwezig 23 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.05 uur 
werd deze vergadering door den vice-voorzitter, den heer 
Kaub, geopend, die in het bijzonder welkom heette den heer 
Van Essen uit Hilversum en den aanwezigen introducé, den 
heer Rodenburg. Nadat een opmerking van den heer Nieuwen
huijzen over de notulen der vorige vergadering weerlegd was, 
werden deze verder onveranderd goedgekeurd. 

Bij de behandeling der ingekomen stukken werd een kennis
geving van het overlijden van ons lid H. de Vroede voor
gelezen. Diens nagedachtenis werd door alle aanwezigen ge
ëerd door zich eenige oogenblikken van de zetels te verheffen. 

Intusschen circuleerden van den heer Van der Woude een 
blok van de 2 cent van Nederland met de nieuwe roltanding 
en een programma van de „Internationale Ausstellung Mo
derner Philatelie" te Hamburg. De overige ingekomen stukken 
werden voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna verkreeg de heer Van Essen het woord voor het 
houden van zijn causerie over de zegels der Oud-Italiaansche 
staten, waarvan de behandeling der afstempelingen al bij
zonder interessant en leerzaam was. Daarna werden de aan
wezigen in de gelegenheid gesteld diens medegebrachte weten
schappelijk opgezette collectie te bezichtigen, waarbij de heer 
Van Essen de noodige toelichtingen verstrekte. Met belang
stelling werd door alle aanwezigen de voordracht aangehoord 
en de pracht-collectie in oogenschouw genomen. Namens allen 
bedankte de vice-voorzitter den heer Van Essen voor zijn in
teressante causerie en het ter bezichtiging stellen dezer keur
collectie. 

Na de extra-verloting ten bate der jubileumkas deelde de 
heer Nieuwenhuijzen bij de rondvraag mede, dat hij moest 
waarschuwen tegen de door den heer Mebus uitgegeven sup
plementen van het album van Nederland en koloniën. Hier
omtrent zullen door dit lid nadere gegevens per ingezonden 
stuk in het Maandblad worden gepubliceerd. Ook de heer Van 
der Werff, die den heer Mebus over die supplementen gespro
ken heeft, merkte hieromtrent iets op over de beschikbare 
vakken der luchtnostzegels. 

De heer Deenik deelde mede, dat de heer Medawar uit 
Londen zegels van Fiume tegen zeer lage prijzen rondzendt. 
Dze zegels zijn mooi vervalscht, zoodat hij tegen de aan
schaffing daarvan moet waarschuwen. 

Na de zichtzending werd, niets meer aan de orde zijnde, de 
vergadering om 10.20 uur opgeheven. 

Candidaat-lid. 
R. Rodenburg, Vaartschestraat 16, Utrecht. 

Overleden. 
H. de Vroede, Trans 6, Utrecht. 

Afgevoerd als lid. 
J. B. Samson, Poortstraat 5, Utrecht. 
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Adresveranderingen. 
dr. P. H. van Gittert wordt Wilhelminapark 22, Utrecht. 
V. S. Eram wordt Rue Louis Philippe 20, Neuilly (Seine). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Mei 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 Mei 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 28 Mei 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 April 1931, in „Pulchri Studio", te 's-Gravenhage. 

Toen de voorzitter met een hartelijk woord van welkom de 
vergadering opende, was de zaal zóó vol, dat enkele leden 
geen zitplaatsen meer hadden! Wij hadden een gast, die een 
bijzonder woord van welkom kreeg en een vermaning om lid 
te worden (waaraan hij ook voldeed). De notulen der vorige 
vergadering worden, nadat een der leden eenige vragen had 
gesteld, onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Een onzer leden schrijft, dat hij als een gerookte bokking 
uit onze vorige vergaderzaal te voorschijn is gekomen, en na 
eenige discussie wordt besloten een andere zaal te zoeken, die 
de leden niet aan dergelijke experimenten bloot zal stellen; 
in de thans gebruikte zaal is men er ook bang voor! 

Verder is bij de ingekomen stukken een brief van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, welke ons vraagt onze medewerking te willen ver-
leenen, opdat het verslag der Bondsvergadering zoo spoedig 
mogelijk en in het geheel in het Maandblad worde opgenomen. 
De voorzitter zegt, dat dit verslag langzamerhand enorm uit
gerekt wordt, terwijl de inhoud, zoo mogeliik, hoe langer hoe 
onbeduidender wordt. Hoe en wanneer dit verslag in het 
Maandblad dient te worden geplaatst, dienen wij geheel aan 
onzen hoofdredacteur over te laten. Ons mooie Maandblad 
staat momenteel, door de belangrijke bijdragen op philatelis
tisch gebied, zóó hoog, dat de beslissing of een op philate
listisch gebied niets beduidend verslag van de huidige Bonds
vergadering de plaats van ook maar één wetenswaardig ar
tikel mag innemen, aan den hoofdredacteur móét worden over
gelaten. De Bond zelf is, zegt onze voorzitter, zoo'n nutteloos 
iets geworden, dat aan een verslag daarvan zeker geen voor
keur mag worden verleend. Een onzer leden vraagt waarom 
de Bond zoo'n verslag niet als bijlage in het Maandblad kan 
verzenden, waarop de voorzitter uiteenzet, dat dit helaas niet 
kan vanwege de bepalingen op de frankeering bij abonne
ment. Met algemeene stemmen wordt besloten den Bond te 
schriiven datgene wat de voorzitter heeft opgemerkt. 

De Haagsche Postzegelhandel, welks eigenaar, de heer Blok, 
onze ijverige keurmeester is, heeft onze bibliotheek weer 
verrukt met enkele boekwerken, terwijl tevens voor elk lid 
een boekje on tafel ligt met beschrijving van de zegels van 
Vasco da Gama. Onder applaus wordt besloten den dank van 
ons allen over te brengen. 

Nog deelt de voorzitter mede, dat van Fiume de zegels 
nr. 132-169 tegen ongeveer ly, cent de Yvert-franc uit Enge
land worden aangeboden en dat reeds meerdere Philatelisten 
daarvan het slachtoffer ziin eeworden, daar deze zegels valsch 
ziin! Men zij dus op zijn hoede! 

De waarnemend secretaris, steller dezes, leest dan het jaar
verslag van den werkeliiken functionaris voor: dan volgen de 
verslagen van alle verdere functionarissen. Alle ademen één 
geest: dien van bliidsehar) over den vooruitgang der Ver-
eenisïing. Alleen de bibliothecaris klaagt over te weinig werk, 
zonder werkloos te ziin. Een unicum in deze dagen! Allen 
worden hartelük bedankt, ook de verificatie-commissie, welke 
hoop: gestemd is in haar lof, maar vindt dat we te veel duiten 
hebben en daarom het voorstel doet twee groote verlotingen 
in óén jaar te hebben. Dat wordt later aangenomen nok! 

Dan de veilingen te houden vóór de verlotingen! Wat 
een menschenkenner, die rannorteur, en hoe vredi? slikken de 
leden deze beleefde terechtwijzing en nemen daartoe het 
eennarige besluit! 

Werft leden! klinkt van allen de vermaning, en dat zeggen 
wij ook hier! 

AD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 1931. 

Dan komt de attractie, de groote verloting, met voor alle 
leden, ook de buitenleden, een mooien prijs. Er waren inder
daad pracht-prijzen, zelfs schitterende voor speciaal-verzame
laars Nederland en Koloniën. 

Met tal van tevreden gezichten voor zich sloot dan ook de 
voorzitter de aangename vergadering. 

De waarnemend secretaris, A STARINK ,IR. 
Vergadering. 

Vergadering te houden op Donderdag 28 Juni 1931, des 
avonds te 8>4 uur, in café Bagatelle, Passage (ingang nieuwe 
arm), te 's-Gravenhage. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 April 
1931, in café Sprenger („Hollandais"), Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 59 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door den heer Van den Houwen, eenige stockboekjes door den 
heer Van der Zee; voor de bibliotheek 2 jaargangen Illu
striertes Briefmarken Journal door den heer Van Dijk, Ter 
kennisname aanwezig inschrijvingsbiljetten voor „Mophila". 
Eveneens een brief met stempel Soerabaja, Postzegeltentoon
stelling; een brief met stempel Paquetboot en „Posted in the 
high seas"; 20 stuks tijdschriften der bibliotheek. De notulen 
worden goedgekeurd, na een opmerking van den heer Dord-
regter, dat op blz. VI, 15e regel, de woorden „verleden jaar" 
moeten uitvallen. 

De ledenverkiezing levert 52 stemmen vóór en 5 blanco. De 
heer Servaas Smits, oud-lid, wordt door den voorzitter weder
om geïnstalleerd. Hierna royement van 6 leden, wegens niet 
voldoen aan hun verplichtingen. 

Bij de maandelijksche verloting krijgt de secretaris den 
len prijs. Daarna wordt nog een verloting gehouden van een 
restant prijzen van den feestavond. Hierna veiling van 80 
kaveltjes, welke wel aftrek vinden, 

Aan de rondvraag wordt o.a. deelgenomen door de beeren 
Maas en Meslier, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

Mededeelingen. 
Bij de groote jaarlijksche verloting won ieder lid een prijs, 

groot of klein. Voor de Haagsche leden ligt die ter beschikking 
bij den heer Van der Willigen, Beeklaan 454, tot 1 September 
1931, waarna die vervalt. 

De firma Mebus schonk haar len prijs onzer groote ver
loting aan de Vereeniging. 

Nieuwe leden. 
G05. G. J. Stap, Heiligenstraat, Tiel. 
606. T. Kramer, Zwaardecroonstraat 418, Rotterdam. 
607. mr. A. J. Sormani, Rapenburg, Leiden. 
608. J. C. van der Mijl, Vest 106, Dordrecht. 
609. J. D. Jongsma, Oude Koemarkt 188, Heerenveen. 
610. J. Voorstad, s.f, Kaliredjo, Soempoh (Ned,-Indië). 
611. E. Poel, s.f. Kalibagor, Poerwokerto (Ned.-Indië). 
612. P. F, Servaas Smits, (ïoudsbloemlaan 135, Den Haag. 

Overleden. 
235. G. Havelaar, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
D. Stoffels, Marconistraat 96, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. C. Bender). 
H. L. S. Adama, agrar. stud., Rijksstraatweg 97, Wageningen 

(Voorgesteld door P, Hoogerdijk), 
T. van Dijk, Emmakade 88 zz,, Leeuwarden, (Voorgesteld door 

A, Jaasma). 
J, Loos, Gasfabriek, St, Annaparochie (Fr,), (Voorgesteld 

door A. Jaasma). 
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B. J. de Heer, postzegelhandel, Kruiskade, Rotterdam. (Voor
gesteld door C. J. Reijerse). 

Ed. van Gemund, Pijnboomstraat 88, Den Haag. (Voorgesteld 
door J. Hagemeijer). 

H. Basten, Julianastraat, Blerick. (Voorgesteld door de af-
deeling Venlo). 

W. R. Rijnders, Acaciastraat 20, Den Haag. (Voorgesteld door 
Van Geelen en Van Rest). 

A. van Vliet Pzn., De Wetstraat 8, Leeuwarden. (Voorgesteld 
door A. Jaasma). 

Geroyeerd. 
23. J. S. G. Loncke, B. P. M., Pladjoe. 
42. G. Th. van Domburg, Weltevreden. 

217. A. P. van Kwawegen, Medan. 
285. A. Thill, Luxemburg. 
437. C. G. Hundepool, Heemstede. 
549. W. F. Immerzeel, Batavia. 

491. A. O. Marimian. 
Bedankt. 

96. D. Ederzeel. 
Adresveranderingen. 

131. M. J. A. van den Berg, Badhuiskade 14, Scheveningen. 
514. A. Ankersmit, Berkstraat 28, Den Haag. 
543. V. S. Eram, Rue Louis Philippe 20, Neuilly (Seine). 
229. C. Brandes, Van Hoeijlaan 22, Den Haag. 

11. ir. K. de Munter, Binnenhaven 24, Helder. 
62. H. Brinkman, c/o „Nillmij", Batavia. 

314. H. Quaadgras, Schuijtstraat 35, Den Haag. 
183. B. Kesting, Avenue Concordia 30, Rotterdam.*) 
486. C. Jager, Looierstraat 4, Tiel. 
162. M. Poeth (afdeeling Venlo) moet zijn: J. Poeth, schoen-

makerij. Willemstraat, Heerlen (L.). 
38. G. W. van Leijden, Usselincxstraat 67, Den Haag. 

592. R. P. L. van Haverhoek, Stationsplein 54, Den Haag. 
370. K. Jongens, Wilbertstraat 6, Hengelo (O.). 
246. J. Biard, Kaldekersweg hoek Casinostraat, Venlo. 
358. J. Boeken moet zijn A. Boeken, Spoorstraat 7, Venlo. 

95. ir. K. L. van Geelen, Laan van Meerdervoort 7e, Den 
Haag. 

205. F. J. G. Furda, Wittevrouwensingel 3, Utrecht. 
111. dr. F. Emmerling, Tomatenstraat 179, Den Haag. 
P. W. Louwman, Kantoor Louwman & Parki, Lekstraat 1, 

Den Haag. 
D. Hollinga, Mauritslaan 5, Bandoeng. 
168 niet 186. C. Polderman, Wilhelminastraat 30, Doetinchem. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te SVt 
uur, op Woensdag 27 Mei 1931, in café Sprenger („Hollan-
dais"), Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Meegebrachte 
collecties Engeland. 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Vei
ling. 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". 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 
Meijler, Eversdijt-^traat 3, Goes), den 3en Woensdag der 
maand. 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 28 April 
1931, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 14 leden, o.w. 3 dames. De notulen van de vorige 
vergadering worden goedgekeurd. De voorzitter doet daarna 
voorlezing van eenige ingekomen stukken, waaronder de aan
melding als lid van den heer C. Knol te Helmond. 

De heer Heidenreich verkrijgt hierna het woord en doet 
eenige mededeelingen ten aanzien van de te houden post
zegeltentoonstelling. Verder besprak de heer De Beer nog den 
verkoop van Russische zegels, zulks naar aanleiding van de 
waarschuwing dienaangaande in het Maandblad van April j.1. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, nadat de 
verloting heeft plaatsgehad, de vergadering. 

Candidaat-lid. 
C. Knol, Emmastraat 40, Helmond. (Voorgesteld door J. 
Zonderop). 

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

zoekt boekjes voor de rondzendingen aan haar adres te doen 
toekomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Mei 1931, des avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 April 1931, des 
avonds te 73^ uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 15 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige verga
dering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Van de Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage, is een 
uitnoodiging voor ons bestuur ontvangen tot bijwoning van 
den feestavond op 28 Maart 1.1., ter gelegenheid van haar 
20-jarig bestaan. Tot zijn spijt heeft het bestuur hieraan geen 
gevolg kunnen geven, doch is een gelukwensch verzonden. 

Het candidaat-lid wordt als lid aangenomen, en bij diens 
binnentreden door den voorzitter met eenige toepasselijke 
woorden verwelkomd en geïnstalleerd. 

Hierna wordt overgegaan tot de bezichtiging der verzame
lingen Chili en Peru van den secretaris, welke met veel be
langstelling worden bekeken, waarna hem door den voor
zitter wordt dankgezegd. Vervolgens heeft de verloting plaats. 

De heer Den Outer komt op tegen de ingebruikstelling van 
de hooge waarden der luchtpostzegels voor gewoon gebruik, 
waardoor deze feitelijk hun bestemming verliezen en daar
door zeer in waarde zullen teruggaan. 

De volgende vergadering wordt bepaald op Dinsdag 26 Mei 
1931. Niets meer aan de orde z\jnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Aangenomen als lid. 
H. W. Wissing, Mathenesserweg 47b, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 

volgt opnieuw ingedeeld 

II 
B R I T S C H E K O I ^ O I M I A I v E Z E G E l ^ S . ik heb een z^er waardevolle collectie uit elkaar gehaald, en daarna 

Klasse 1. E e r s t e u i t e i f t e n , welke kunnen worden uitgezocht tegen een-derde catalogus-prijs. 
Klasse 7. F d u a r d - e n George-ze^élfft m postfrisschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 59 pet beneden catalogus-prijs. 
Klasse 3. F d u a r d - e n G e o r g e - u i t g i f t e n , prachtig gebruikt, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogus-prijs 

Alle zegels zijn in goeden staat — Referentiën verzocht. (498) 
a. BIRD, 6 IVest Hill Road , Southf ie lds , London , S. W. 18. 

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

VESRSLAG der ledenvergadering van Vrijdag 24 April 1931, 
in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Bij afwezigheid van den voorzitter neemt de commissaris 
van toezicht het voorzitterschap op zich en brengt een woord 
van dank aan de feestcommissie voor het door haar verrichte 
werk. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 
Medegedeeld wordt, dat in den tekst van het laatstverschenen 
Maandblad vermeld stond „balans per 1 Januari", hetgeen 
moest zijn ,,balans per 1 Maart", en „goede nota" in plaats van 
„goed nota", terwijl de voorzitter voorts wijst op de daling 
der vliegpostzegels van Nederland sinds de laatste desbetref
fende dienstorder. 

De heer Tj. G. de Vries houdt daarna wederom een causerie 
over Duitseh-Zuid-West-Afrika, welke aller volle aandacht 
trekt. 

Een door het feestcommissie-lid, den heer J. Verkoren, op
gesteld verslag der f eestbij eenkomst op rijm vindt veel bijval 
en zal waarschijnlijk in het a.s. jaarboekje worden opgenomen. 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik; met de maande-
lijksche verloting krijgt het meerendeel een prijs; daarna 
sluiting, waarna meerdere leden nog eenigen tijd gezellig te-
zamenblijven. 
KORT VERSLAG van de feestbijeenkomst ter eere van ons 

20-jarig bestaan. 
Deze bijeenkomst, gehouden op Dinsdag 14 April 1.1. in den 

Haarlemschen Kegelbond, werd bijgewoond door ruim 80 per
sonen. Daar allen in feeststemming waren, had deze avond 
een vlot en gezellig verloop. Het programma bevatte o.a. kien
wedstrijden en komische voordrachten. Zoo nu en dan werd ge
legenheid tot dansen gegeven, waarvan velen gebruik maakten, 
terwijl deze bijeenkomst ook met dansen werd besloten. 

Allen, die aan het welslagen medewerkten, komt een woord 
van weigemeenden dank toe! 

Aangenomen als lid. 
61. A. Boeree, Westergracht 65, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
T. H. Buitenhuis, Ger. Schaefistraat 2 I, Amsterdam, W. (door 

J. van Noort J.Jzn.). 
M. M. Hijlkema, Bloemendaalscheweg 230, Overveen. 
A. A. Noordraven, Alexanderplein 9 I, Amsterdam, C. (door 

G. Sanders). 
J. Misset, Kleverlaan 121, Haarlem (door M. J. Vink). 

Adres wij zigingen. 
74. L. Braakensiek wordt Loudonstraat 40, Den Haag. 

245. L. P. Kiefer wordt Pluvierstraat 11 boven, Amsterdam, N. 
199. H. L. Zeelenberg wordt Binnewiertzstraat 21, Eindhoven. 
121. dr. G. W. N. van der Sleen wordt Stoofsteeg 1, Haarlem. 

Vergadering. 
De volgende ledenvergadering zal plaats hebben op Vrijdag 

29 Mei 1931, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 27 April 1931, in 
„Suisse", te Groningen. 

Wegens ongesteldheid is de voorzitter, de heer Kielman, niet 
ter vergadering aanwezig en wordt deze geleid door den vice-
voorzitter, den heer T. Bakker. Aanwezig zijn 20 leden. De 
voorzitter, die om 8'A uur de vergadering opent, spreekt den 
wensch uit, dat de heer Kielman spoedig weer mag zijn her
steld en heet allen welkom. De notulen van de vorige ver
gadering worden door den secretaris gelezen en goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van den heer Leon de Raaij te 
Amsterdam, in zijn hoedanigheid van commissaris-generaal 
voor Nederland van „Mophila", Internationale Ausstellung 
Moderner Philatelie, welke van 22 tot 30 Augustus van dit 
jaar te Hamburg zal worden gehouden. Dit schrijven wekt 

onze leden op, om hun verzamelingen op deze tentoonstelling 
te exposeeren. Van het schrijven nemen de leden kennis. 

Daarna worden de wijzigingen van het huishoudelijk regle
ment ter tafel gebracht en na eenige bespreking wordt door 
de vergadering goedgevonden, dat het bestuur een passende 
redactie van artikel 30 opstelt, mede aanpassend aan de 
afgesloten verzekering. 

De tombola is weer een succes geworden; in korten tijd 
zijn de 80 loten ad ƒ 0,25 verkocht en worden de prijzen uit
gedeeld. De voorzitter dankt de leden voor hun medewerking, 
waardoor het bestuur in staat is gesteld de tijdschriften voor 
de bibliotheek aan te schaffen. De heer Ongering heeft een 
extra dankbetuiging in ontvangst te nemen voor de gedane 
moeite en de zorgen aan de tombola besteed. 

Van de rondvraag maakt de heer R. B. de Jonge gebruik, 
om het bestuur op de wenschelijkheid te wijzen het falsifi-
caten-album gemakkelijker voor de leden beschikbaar te stel
len, zooals de geheele bibliotheek. Het bestuur zal middelen 
trachten te vinden aan dit verzoek, waarbij zich eenige leden 
aansluiten, te voldoen. 

De heer R. B. de Jonge toont thans zijn mooie verzamelingen 
Duitschland en Oostenrijk, waarvoor de voorzitter dank be
tuigt. Op de volgende vergadering zal een prachtcollectie 
luchtpostzegels worden getoond. Na de veiling van eenige 
goede zegels en briefstukken sluit de voorzitter om 10 uur 
deze geslaagde vergadering. 

Candidaat-Iid. 
J. B. Meihuizen, Haren. (Voorgesteld door R. B. de Jonge). 

Vergadering. 
Aangezien de komende vergadering op Pinksteren valt, zal 

den leden de datum nog worden bekend gemaakt. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 20 April 
1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 17 leden. Opening der vergadering door den 
voorzitter om 8.30 uur. 

Notulen: Voorlezing door den secretaris, waarna goed
keuring. 

Balloteeren nieuwe leden: De beeren J. S\jmons, te Maas
tricht, en P. Gordon, te Rotterdam, worden met algemeens 
stemmen als lid aangenomen. 

Ingekomen stukken: Dankbetuiging van den heer Van Nij-
natten aan de Vereeniging voor de felicitatie met zijn onder
scheiding. 

Rondvraag: De heer Van der Ven deelt mede, dat de reeds 
aangekondigde tentoonstelling van en de causerie over de wel-
dadigheidszegels van Zwitserland en Liechtenstein door een 
misverstand niet heden avond, maar op een nader te bepalen 
datum plaats vindt. 

Met een verloting en daarna kienen wordt de avond aan
genaam doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
121. J. H. M. G. Sijmons, Brusselschestraat 49, Maastricht. 

93. P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 18 Mei 1931, vergadering; 
Maandag 1 Juni 1931, beurs; 
Maandag 15 Juni 1931, vergadering; 

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

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN. 338 
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Postzegelvereeniging „HeWer", te Melder, 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 24 
April 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te 8J^ uur opent de voorzitter, dr. M. van der Sluifs, met 
een kort woord van welkom de vergadering. De notulen wor
den goedgekeurd. Met algemeene stemmen wordt hierna de 
heer J. S. Pot als lid aangenomen. 

Van de commissie tot het nazien der bescheiden van den 
administrateur der rondzendingen is een schrijven binnen
gekomen, waarin zij verklaart dat de boeken, voor zoover zij 
kan nagaan, in orde zijn bevonden. Aan de hand van dit onder
zoek doet de commissie een voorstel de administratie een
voudiger en overzichtelijker te doen zijn. Zooals het thans is, 
is alles zeer moeilijk na te gaan. Reden waarom de commissie 
voorstelt een commissie te benoemen, om een eenvoudiger en 
overzichtelijker schema te ontwerpen. Waartoe wordt besloten. 
De beeren J. J. Kortleve, G. J. de Klerk en J. Meijer, aangevuld 
met den administrateur, verklaren zich bereid deze commissie 
te vormen. 

Tijdens de pauze wedstrijd over dienst N.-I. nr. 26, welke den 
heer Kreijger het grootste aantal stemmen opbrengt, alsmede 
den prijs. Een aantal zegels, geschonken door de beeren Kort
leve en Van Praag, worden op Amerikaansche wijze verloot 
ten bate van de feestkas ter viering van het 10-jarig bestaan. 

Een aantal kavels vinden bijna alle hun weg, waarna de 
vergadering te ongeveer 11 uur geëindigd is. 

Nieuw lid. 
J. S. Pot, Loudonstraat 18, Soerabaja (Java). 

Adresverandering. 
Th. J. W. van der Sei wordt Marinekazerne, Rotterdam. 

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

\ 
KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 April 

1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 
Te ruim 8 uur opent de voorzitter de vergadering met een 

woord van welkom. De secretaris leest de notulen voor, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven 
van het Bondsbestuur, betreffende het opnemen van het ver
slag van de Bondsvergadering in het Maandblad, welk schrij
ven voor kennisgeving wordt aangenomen. Verder een pros
pectus van de Internationale Tentoonstelling te Hamburg. 

Bij de rondvraag informeert de heer Begheijn, hoe het is 
met het waarborgfonds. De leden zullen hierover worden aan
geschreven en zal dit punt op de volgende vergadering worden 
behandeld. 

Voor den wedstrijd zijn twee inzendingen, waarbij de heer 
Schoenmakers den eersten prijs krijgt. Na de gratis-verloting 
wordt de vergadering gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 1 Juni 1931, des avonds te 8 uur, 

in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. ' 
Op deze vergadering wedstrijd over Nederland 15 cent, Ie 

uitgifte (Yvert nr. 3). Door ieder lid is slechts één gebruikt 
zegel in te leveren. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 27 April 1931, in café-restaurant „Bosch", te 's-Gra
venhage. . 

De voorzitter opent de vergadering en na lezing der no
tulen van de vorige vergadering worden deze goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden gelezen en ter inzage aan de 
aanwezige leden gegeven, w.o. een brochure „Mophila" van de 

Internationale Tentoonstelling, te houden van 22-30 Augustus 
a.s. te Hamburg, en een verzoek van den heer Louis Blaser, 
te Lausanne, Avenue de France 41, voor ruil-relatie. 

Hierna volgt het verslag van den heer Meuffels, directeur 
van het rondzendingsverkeer, van Mei 1930 tot Mei 1931, daar 
deze Den Haag gaat verlaten. Onder instemming van de ver
gadering brengt de voorzitter den heer Meuffels dank voor 
het vele, dat deze in deze functie voor de Vereeniging heeft 
verricht. Bij rondvraag verklaart de heer K. N. Korteweg, 
penningmeester, zich bereid ook deze functie te aanvaarden. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan den heer Rinders 
tot toelichting van de hem toebehoorende verzameling van 
Belgisch-Congo-zegels. Een schitterende verzameling vanaf 
de eerst-uitgekomen zegels tot aan de laatste in allerlei tinten 
en tandingen op kartons be-vestigd, welke de bewondering der 
vergadering wegdroeg. Door den heer Coeland werden eenige 
valsche zegels ter vergelijking getoond. 

Nadat door den voorzitter de heer Rinders namens de aan
wezigen werd bedankt, werd de vergadering gesloten. 

Adresverandering. 
dr. P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 

18 Mei 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 April 1931, des avonds te 8J^ uur, in restaurant 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
na wijziging in de opgave van den heer Beukema worden 
goedgekeurd. De wijziging betrof de zegels Curasao 5 ct. port-
zegel en ƒ 2,50 frankeerzegel, die een tijdlang niet voorradig 
waren en thans weer verkrijgbaar zijn aan het philatelisten-
loket. Een verloting van een drietal zegels heeft plaats. 

De voorzitter stelt voor om aan den heer J. K. Rietdijk te 
verzoeken als keurmeester voor onze Vereeniging te willen 
fungeeren. 

Tot slot een veiling van vele prachtzegels, waarna sluiting. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 28 Mei 1931, des avonds te SJ^ 
uur, in café-restaurant „De Pool", Groote Markt, te Gro
ningen. 

Postzegelvereenis'ine ..Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: G. TIMMERMAN, De Blokken 5, Terneuzen. 

ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op Zaterdag 25 
April 1991, des namiddags te 2 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Aanwezig 6 leden. Na opening worden de notulen der alge
meene vergadering van 28 Maart j.1. voorgelezen, goedge
keurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken. Enkele handelaren verzochten zegels 
ter rondzending te mogen inzenden, hetgeen zal geregeld wor
den door den directeur der rondzending. 

Nieuwe uitgiften. Wat ingekomen is, wordt verdeeld en de 
overige besproken en besteld. 

Verloting. Onder de aanwezigen is een verloting gehouden 
van zegels, welke nog in portefeuille waren. 

Na de gebruikelijke rondvraag, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Nieuw lid. 
A. C. Muste, Avenue Concordia 37c, Rotterdam. 

Vergadering. 
De volgende algemeene vergadering zal gehouden worden 

op Zaterdag 30 Mei 1931, des avonds te 8 uur, in het bekende 
clublokaal. 
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'sHertosrenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graaf scheweg 11, 'sHertogenbosch. 

KORT VERSLAG der algemeene ledenvergadering van Don
derdag 9 April 1931, in hotel „Central", Markt, Den Bosch. 

De voorzitter, de heer Frissen, opent te ruim half negen de 
vergadering. Aanwezig zijn 18 leden. De secretaris leest ver
volgens de notulen der vorige vergadering voor, welke on
veranderd worden goedgekeurd en vastgesteld. Bij de daarna 
gehouden ballotage worden met algemeene stemmen wederom 
2 nieuwe leden in de Vereeniging opgenomen, n.l. de beeren 
C. B. van den Heuvel te Schijndel en Ant. Smeets te Vught. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich eenige brieven 
van den directeur van het postkantoor te 'sHertogenbosch 
omtrent den verkoop van postzegels aan het verzamelaars
loket op Zaterdag 11 April. Bovendien eenige aanbiedingen en 
een prospectus voor een postzegelveiling. 

De verloting brengt een 7tal gelukkige winnaars, doch 
hierbij doet zich de omstandigheid voor, dat alle prijzen te
recht komen bij leden, die niet ter vergadering aanwezig zijn. 

Met algemeene stemmen besluit de vergadering, dat in de 
toekomst de op de maandelijksche bijeenkomst te verloten 
prijzen uitsluitend zullen zijn bestemd voor de ter vergadering 
aanwezige leden, om aldus het bezoek aan te moedigen, terwijl 
bovendien een jaarlijksche verloting zonder nieten zal worden 
gehouden. Alleen diegenen, die wegens een geldige reden af
wezig zijn en daarvan tijdig aan den secretaris kennis geven, 
komen eveneens voor de verloting in aanmerking. 

Tot slot van den avond draagt een der leden een aardig 
versje op philatelistisch gebied voor. 

In verband met een vraag der leden, wanneer de laatste 
vergadering van dit seizoen zal worden gehouden, ontstond 
eenige discussie over de wenschelijkheid van het al of niet 
houden van een buitengewone bijeenkomst der leden op een 
Zondagmiddag in dezen zomer. De voorzitter zegt, dat het 
bestuur deze aangelegenheid onder het oog zal zien en wellicht 
in de volgende vergadering met een voorstel zal kunnen 
komen. Daarna sluiting. 

Nieuwe leden. 
30. C. B. van den Heuvel, Villa „Ritocorjo", Schijndel. 
31. Ant. Smeets, Helvoirtscheweg 102, Vught. 

I - I A D V E R T E N T I Ë N I I ■ I 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Gestempelde zegels en series 
van Neder l . en Kol. per 10 en 100 
Offerten en|of prijslijst aan 

J . P R E N T & C o , 
Sneeuwklokjestr. 18, DEN HAAG. (602) 

Vil nUA AD van Nederland en andere landen 
MLUWHHB  p g K O O P G E V R A A G D . 
Brieven met opgaaf van kwantiteit en prijs, 
alsook monster aan P O S T Z E G E L H A N D E L 
R. K O R M O S. A. van Solmsstraat 21, 
D E N H A A G Telefoon 773566 (598) 

EIVGELSCHE: K O L O N I Ë N . 
T E K O O P G E V R A A G D : St Crii ioph 

nos. 83. 85; Montserrat no. 5: NewFound
land nos. 72—116: Zuid Nigeria no 30. 

Alles prima postfrisch 
Aanbiedingen onder letters R.A.F , Hee

rengracht 8a, Den Haag. (594) 

P A K K E T T E N . 
Vraagt prijslijst van landenpakketten 
tegen ongekend LAGE P R I J Z E N . 

Toezending gratis en franco. 
J. PRENT & Co., Sneeuwklokjestr. 18 

DEN HAAG. (601) 

Prijs dezer advertenties ; 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Poitz. worden niet In betaling gen. 

Aangeboden I E R L A N D ongebruikt 
Nr. 13 ä f 5,50 
Nr 14 è f 9,45 
Nr. 15 a f 19,75 
Nr. 11a a f 6,50 

W. SAALBERG, Lange Nieuwstr.65d, 
Postrek. 45124, SCHIEDAM. (600) 

Th. Wittenhorst, Postzegelhand., 
Stokkum by 's Heerenberg, maakt 
zichtzendingen postzegels tegen 
zeer voordeelige prijzen. Koopt 
steeds Nederland en Kol, (587) 

T E K O O F > . 
Nederland 15 c. qet.. Yv. No. 6 f 6,50 
Suriname 321 2 cent, „ 

2.50 gld., 
Curasao W III. 5 c„ „ 

W III. 10 c , „ 
2.50 gld , 

Pr. ex Van ieder 1 stuk af te geven: 
na zicht. S p e c i a a l a d r e s voor zegels van 
Zweden, Noorwegen en Denemarken, 
Zonder verplichting op zicht mijn gezochte 
boekjes van deze landen, alles op nr. ge
plakt, dus een mooi overzicht, 

nBIlflf ICIiniSSB, DORDRECHT '(595) 

97 „ 
85 , 

3 , 
4 , 

58 . 
ven: 

' . 50 
2,45 
0.80 
1,60 
2.45 
bet. 
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I ERNSTIGE VERZAMELAARS, | 
I die zonder merkbare uitgaven liun verzameling. lang | 
I zamerhand tot een object van beteekenis willen brengen, | 
I moeten onmiddellijk i 
I EEN GEHEEL KOSTELOOS JAARABONNEMENT 1 
I van onze „ROHRPOST" bestellen (1000 voordeelige 1 
i aanbiedingen in elk nummer). | 
; Aanvragen te richten (een briefkaart is voldoende) aan 1 

Markenhans RUDOLF ROHR, 
I PRIEDRICHSTRASSE 131 d, BERLIN N. 24. 1 
1 (593) I 
MirniinMlIIIMIirnMMIIIIMIMIIIIIIMnNMnilMIMIIJIIIIIMIIllltllMIIIMIIIIIlllllllllMltinillMlllllllllltllMllljiiiPilltlltilrilinilMllllltM 
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ZELDZAME 
Britsche Koloniale Zegels. 
Ik ben een specialiteit in zeldzame 
Koloniale zegels van alle uitgiften. 

De „bloem" van de markt vindt altijd 
haar weg naar onzen voorraad, 
en vele zeldzame exemplaren, aanwezig in de 
meest vermaarde wereldverzamelingen, zijn 

door mij geleverd. 
ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag 
naar alle deelen der wereld toegezonden. 

Alleen zegels in den meest 
onberispelijken staat en 
tegen schappelijke prijzen 
worden in mijn voorraad
boeken aangetroffen. — — 

Zeldzaamheden tegen geldbeleggingsprijzen. 
Belangstellende verzamelaars worden ver
zocht onverwijld te schrijven en zich alzoo 
te verzekeren van de meest gezochte zegels, 

welke op de markt komen. 

I 

[: 

T. ALLEN, 
5, Blake Hall Road, 5, 
Wanstead, London E. 11. 

\ 
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de spade omhoog, aldus symbolisch weergevende de 
vreedzame ontwikkeling van den kolonialen voortgang. 
Oplage 200000. 

1927. Milizia. 
4 zegels van de Italiauitgifte 1926, overdrukt met: Tri
politania, Cyrenaica, Eritrea, Somalia. 
Ook hier is de 5 lire weder in andere kleur gedrukt: 
olijfgroen en zwart i.p.v. blauw en zwart. 

1927. Volta. 
20, 50 c , 1,25 lire van idem, met dezelfde 4 overdrukken. 

1928. AfrikaVereeniging. 
20, 30, 50 e., 1,25 1. voor dezelfde 4 koloniën, ter ge
legenheid van het 45jarig bestaan van de Societa Afri
cana d' Italia (waren voor 1'927 bestemd geweest). 
Rechts staat die oprichtingsdatum Napoli 1882, links 
die van uitgifte. Het middenstuk vertoont een oud
Romijnsche galei, met op den boeg de overwinnings
godin; in het midden de lictorenbundel, bevestigd aan 
een palmboom en rechts twee vleugels; het geheel sym
boliseert de innige verbinding van het moederland met 
zijn koloniën. 

1929. Milizia. 
4 zegels van Italia 1928 met dezelfde 4 overdrukken, 
maar in andere kleuren gedrukt. 
Oplage 20000 stel. 

B. — AFZONDERLIJKE UITGIFTEN. 
TRIPOLITANIA. 

' ^ ^ ^ ^ 
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1927. Jaarbeurs. 
20 centesimi tot 1,25 lire (6 waarden) en 2 expresse
zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de „Prima Espo
sizione Fiera Campionaria di Tripoli", de Eerste Ten
toonstelling Jaarbeurs te Tripoli. Alle zegels werden 
met toeslag verkocht, bestemd voor genoemde tentoon
stelling. 
20 + 5 c , 2515 e. Haven van Tripoli. 
40110 c , 60+10 c. Triomfboog van Marcus Aurelius. 
75 + 20 c, 1,25 + 20 c. Gezicht op Tripoli. 
Espresso 1,25 + 30 en expres (voor buitenland) 2,50 + 1 1. 
Kameelscène in de woestijn. 

1928. Jaarbeurs. 
30 c. tot 5 lire (totaal 6 waarden) wederom met toeslag 
ter gelegenheid van de 2e idem. De zegels vertopnen 
links en rechts zeer groot het symbool van het fascisme 
en het jaartal: „1928 Ao VI", 6e jaar van de fascis
tische jaartelling. In navolging van de Fransche revo
lutie is men in Italia ook met de nieuwe jaartelling be
gonnen bij den opmarsch naar Roma door Mussolini. 
30+20 c. Gezicht op Tripoli. 
50 + 20 c. Oase in de woestijn. 
1,25420 c. Kameelrijders. 
1,75 + 20 c. en 2,55 + 50 c. Gezicht op Tripoli. 
5 + 1 1. Oase in de woestijn. 
Oplage lagere waarden 100000; 2,55 1. 30000; 5 1. 20000. 

1929. Jaarbeurs. 
r^i^i9^^^frmwr\ 
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30 centesimi tot 5 lire (totaal 6 waarden) voor de 3e 
jaarbeurs. Als de vorigen, nu met Ao VII; het Italiaan
sche wapen zeer klein; middenstuk stelt voor: 
30+20 c , 1,25+20 c. Voortbrengselen van het land. 
50+20 c. Antilope. 
1,75+20 c. Herder met geitenkudde. 
2,5510,50 1. Bepakte kameelen. 
5 + 11 . Oase in de woestijn. 

1929. Montecassino. 
7 zegels van dezelfde uitgifte voor Italia, maar in an
dere kleuren en met overdruk voor de 4 koloniën. 
Oplage 13000 stel. 

1930. Jaarbeurs. 
30 centesimi tot 10 lire (7 waarden) voor de 4e jaar
beurs, tegelijk Ie internationale jaarmarkt te Tripoli, 
gehouden van 23 Februari tot 20 Maart. 
30 c. Inboorling met een bananenaanplant. 
50 c. Bloeiende tabaksplant, voornaam uitvoerartikel. 
1,25 1. Venus van Cirene, het in de plaats van dien naam 
gevonden Grieksche beeld van een onbekenden maker. 
1,75+20 c. Het algemeen verspreide dragen van water
kruiken op het hoofd. 
2,55+45 c. Antilopen. 
5 + 1 1. Modern autotransport naast het eeuwenoude 
door middel van kameelen. 
10+2 1. Ingang van de jaarmarkt. 
Oplage 15000 stel. 
Alle zegels dragen rechts en links het dubbele Italiaan
sche wapen; beide zijn nu evengroot; de fascistische 
jaartelling is ook hier weer doorgevoerd in Anno VIII 
= 1930. 

1930. Huwelijk. 
3 zegels van dezelfde uitgifte voor Italia, ook in andere 
kleuren. 

Verbetering. 
In het Januarinummer komt op blz. 13 in ed vertaling van 

het Latijnsche Inschrift van de 10 lire van de Montecassino
uitgifte een fout voor. Dit moet luiden: „Mog enwij in o«s af
sterven door ziJne tegenwoordigheid gesterkt worden". 

Den heer Jacobs, te Breda, mijn hartelijken dank miJ hier
op gewezen te hebben. 

(Wordt vervolgd). 

DON ALFONSO XIII 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Van meerdere personen laat zich aan 
de hand van de postzegels een levensbe
schrijving geven; wiJ denken aan Da 
Gama, aan Cook en aan Columbus. Van 
eenige staatshoofden vinden wij echter 
een groot aantal verschillende portretten 
welke de betreffende vorsten uitbeelden 
op alle mogelijke leeftijden. Hierbij denkt 
men ongetwijfeld aan queen Victoria en 
aan exkoning Alfonso XIII van Spanje. 
Aangezien de „republica" in Spanje is 
uitgeroepen en er menschelijkerwijs geen 

kans meer bestaat, dat er ooit zegels zullen uitkomen met 
een nieuw portret van Alfonso, kunnen wij hier een afgesloten 
geheel geven. 

Op de eerste series van Spanje zien wij koningin Isabella II 
afgebeeld; toen zij in September 1868 was verdreven werd de 
republiek uitgeroepen onder een Junta rebolucionario (men 
lette op de „b" in dit woord!): in plaats van een vorstin zien 
wij thans de „Espana" afgebeeld. Maar reeds in 1872 werd 
Amadeus van Savoye koning van Spanje (men vindt zijn 
portret op de zegels van 1872, ook van Cuba en de Philip
pijnen!). Zijn bewind zou echter van korten duur zijn: op 
11 Februari 1873 deed hij afstand, waarna een familielid der 
koningsfamilie, bijna vanzelfsprekend een „Carlos", zich van 
de regeering trachtte meester te maken. Inderdaad gelukte 
zulks in de Baskische provinciën en in Catalonië: evenals thans 
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ook in de zeventiger jaren „ontevreden" gewesten! De z.g. 
Carlistische zegels houden deze pogingen nog steeds in de 
herinnering voor de verzamelaars. In 1874 gelukte het den 
zoon van Isabella II (Isabella I was de koningin, die Columbus 
steun verleende: men zie de 4 dollar van de U.S.A.!) om de 
regeering weer aan zich te trekken. Alfonso XII deed zijn 
intrede in Madrid op 14 Januari 1875; ziJn portret komt op 
meerdere series van Spanje, Cuba, Fernando Poo, Philippijnen 
en Porto Rico voor. HiJ trad in het huwelijk met Maria Chris
tina van Oostenrijk: uit dit huwelijk werd Alfonso XIII ge
boren op 17 Mei 1886: juist vandaag wordt de ex-koning dus 
45 jaar. Reeds op 25 November 1885 was echter zfn vader 
overleden; een van de zeer weinige gevallen uit de geschie
denis deed zich dus voor, dat een kind reeds op het moment 
van zijn geboorte staatshoofd wasl Hij kwam te staan onder 
regentschap van ziJn moeder, doch evenals van koningin Wil
helmina verscheen al spoedig zijn portret op de zegels. Aller
eerst zien wij het kinderkopje op de zegels van Spanje en de 
koloniën van 1889; een Spaansch telegraaf zegel en de koloniale 
postzegels brengen het kinderkopje in 1898. De vijftienjarige 
koning is geportretteerd op de Spaansche zegels van 1901, 
waarna het portret van den jonggehuwden koning met ko
ningin Ena (Victoria Eugenia van Battenberg) op de zegels 
van 1907. Nadat hü op 17 Mei 1902 de regeering had aanvaard 
was hiJ n.l. op 31 Mei 1906 in het huwelijk getreden met Ena. 
Berucht is de bomaanslag, die tijdens de huwelijksfeesten 
plaats vond; meerdere menschen werden gedood, doch de ko
ninklijke familie bleef ongedeerd. In 1909 komt dan de serie 
van Spanje, waarop de koning „volwassen" staat afgebeeld. 
De koloniën geven in de jaren 1911, 1913, 1914 en volgende 
jaren telkens en telkens weer nieuwe portretten van Alfonso, 
die den hoffotograaf wel iets heeft laten verdienen! De post-
congresserie van Spanje bracht in 1920 weer een nieuwe af
beelding van den koning, in 1922 weer door een tweetal andere 
gevolgd. Ter gelegenheid van 's konings veertigsten verjaar
dag kwam in 1926 een serie zegels uit, waarop wij behalve den 
koning in uniform ook koningin Ena (geboren 24 October 1887 
te Balmoral) afgebeeld zien, op sommige waarden met dia
deem, op andere als verpleegster. De beide dochters Beatriz 
(geboren 22 Juni 1909 te San Ildefonso) en Maria Christina 
(geboren 12 December 1911 te Madrid) komen evenals de doof
stomme kroonprins Alfonso (geboren 10 Mei 1907 te Madrid) 
op de zegels van 1926 voor; de geheele koningsfamilie kan 
men bekijken op de expressezegels van 20 ets. In 1927 werd 
de beruchte jubileumsreie van meer dan vijftig waarden uit
gegeven ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van 
den koning; 1928 bracht ons de zegels met het portret van 
Alfonso naast dat van den Paus; de tentoonstellingszegels 
gaven weer een ander portret; 1930 bracht de eerste waarden 
van een nieuwe serie, terwijl Guinea het laatste portret van 
Alfonso XIII naast dat van ziJn vrouw gaf, dat de postzegels 
ons zullen vertoonen. 

Moge de jonge republiek spaarzamer optreden met het uit
geven van postzegels! 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-Dienat. 

V. 
De luchtverbinding Nederland — Ned.-Indië. 

De mogelijkheid van een luchtverbinding tusschen de beide 
deelen van het Rijk had reeds spoedig de aandacht getrokken. 
Bij de Gouvernementsbesluiten van 1 October en 12 December 
1919, nrs. 52 en 64, werd de legercommandant gemachtigd om 
te beschikken over een bedrag van ƒ 10.000,— ter uitbetaling 
aan den Nederlandschen onderdaan, die het eerst als bestuur
der de reis van Nederland naar Java of omgekeerd per vlieg
tuig zou maken binnen den termijn van een maand, waarbij 

het tijdstip van uiterste aankomst werd gesteld op 1 Septem
ber 1921. 

Verschillende Nederlandsche en Ned.-Indische vliegers heb
ben zich daarna ernstig met de voorbereiding bezig gehouden. 
De moeilijkheden, zoowel in technisch als politiek opzicht aan 
de voorbereiding verbonden en de kosten, welke de uitvoering' 
van den tocht zelf mee zou brengen, vormden echter onover-
komenlijke dan wel zoodanig groote hinderpalen voor den en
keling, dat van verwezenlijking van de denkbeelden, zoo kort 

• na den wereldoorlog, niets kon komen. Wilde men eenige 
kans van slagen hebben, dan diende te worden samengewerkt. 
Deze samenwerking kwam in 1923, toen de heer A. N. J. 
Thomassen ä Theussink van der Hoop, verkeersvlieger bij de 
K.L.M., het plan opvatte, met het nieuwste toestel dier Maat
schappij, de bekende F VII, een tocht van Amsterdam naar 
Batavia te ondernemen. Het denkbeeld van Van der Hoop trok 
dadelijk de belangstelling van den handel, in verband met de 
daarin opgesloten mogelijkheid om de verbinding tusschen Ne
derland en Indië, welke bij gebruikmaking van de spoorver
binding tusschen Nederland en Marseille c.q. Genua en verder 
van de Nederlandsche mailbooten ruim 3% week vorderde, te 
bekorten, hetgeen ongetwijfeld de handelsrelaties tusschen de 
beide deelen van het Rijk ten goede zou komen. De verschil
lende personen op handels- en luchtvaartgebied, die aan dit 
plan hun steun verleenden, vormden in dat jaar het „Comité 
Vliegtocht Nederland-Indië", hetwelk een actie begon en vol
eindigde voor een tocht van Nederland naar Ned.-Indië. Reeds 
in het laatst van het volgend jaar kon de uitvoering plaats 
hebben. Den len October 1924 kon Van der Hoop met zijn 
twee metgezellen Van Weerden Poelman en Van den Broeke 
met het Fokker-verkeersvliegtuig F VII, de H.N.-A.C.C, van 
Schiphol vertrekken met de eerste Nederlandsche luchtmai] 
voor Ned.-Indië aan boord, bestaande uit 281 stukken (waar
onder 5 briefkaarten). 

Voor de verzending per vliegtuig naar Ned-Indië werd in 
- ederland boven het gewone port een luchtrecht geheven van 
ƒ 10,— per 20 gram voor brieven en per briefkaart, hetgeen 
door middel van gewone frankeerzegels kon worden voldaan. 
De afstempeling in Nederland had plaats met een specialen 
ronden handstempel, welke in het midden datum en uuraan
wijzing droeg en daaromheen, tusschen twee concentrische 
cirkels de woorden VLIEGTOCHT NEDERLAND - INDIE. Te 
Weltevreden werden de stukken van den gewonen dagteeke-
ningstempel voorzien. De stukken werden hier te lande koste
loos per expresse besteld (zoodat voor de ontvangst op een 
recu moest worden afgeteekend). 

Den len October van Amsterdam vertrokken, werd dien dag 
tot Praag gevlogen, vandaar werd den volgenden dag het tra
ject tot Belgrado afgelegd. Den 3en October werd koers gezet 
naar Constantinopel. Door een noodlottigen samenloop van 
omstandigheden werd echter op het Europeesche vasteland 
een groote vertraging ondervonden. Bij Philippopel moest we
gens het warmloopen van den motor een noodlanding worden 
gemaakt, waarbij het toestel zwaar beschadigd raakte. Inbouw 
van een nieuwen motor was noodzakelijk. Nadat de noodige 
reparaties waren uitgevoerd, waardoor 29 dagen oponthoud 
ontstond, kon de tocht worden voortgezet en regelmatig wor
den volbracht volgens onderstaande tabel. 

2 November 1924 Philippopel-Constantinopel. 
3 „ „ Constantinopel-Angora. 1) 
5 „ „ Angora-Aleppo. 
6 „ „ Aleppo-Bagdad. 
7 „ „ Bagdad-Bushire. 
8 „ „ Bushire-Bender Abbas. 
9 „ „ Bender Abbas-Karachi. 

10 „ „ Karachi-Amballa. 2) 
12 „ „ Amballa-AUahabad. 
13 „ „ Allahabad-Calcutta. 
14 „ „ Calcutta-Akyab. 
15 „ „ Akyab-Rangoon. ^) 
17 „ „ Rangoon-Bangkok. 
18 „ „ Bangkok-Sengora. *) 
21 „ „ Sengora-Medan. ^) 
23 „ „ Medan-Muntok. 
24 „ „ Muntok-Batavia. 
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1)Botsing in schemer, waardoor vleugelreparatie op 4 No
vember 1924. 

■') Alhier werd de motor nagezien en werden de kleppen 
geschuurd. 

i) Wegens Zondag moeilijkheden bü het in orde brengen 
der startbaan. 

*) Motor nagezien, kleppen geschuurd, cylinder verwisseld. 
^) Ontvangst in Ned.Indië. 
De 21en November 1924 werd dus te Medan den Ned.

Indischen bodem bereikt, alwaar een hartelijke ontvangst 
plaats vond. Den 23en werd de tocht voortgezet tot Muntok, 
terwijl den 24en November de H.N.A.C.C. op het vliegveld 
Tjililitan bij Meester Cornells landde, alwaar 'n enorme schare 
belangstellenden de bemanning verwelkomde. Curiositeits
halve zij hier nog vermeld, dat de Indische douane bij aan
komst van het vliegtuig te Medan voor het vliegtuig invoer
recht meende te moeten heffen. 

De geheele tocht had, met inbegrip van het oponthoud te 
Philippopel, 55 dagen geduurd. Het 15373 km. lange traject 
werd echter in 20 vliegdagen (127,16 vlieguren) afgelegd. 

Alhoewel, indien het gedwongen verblijf te Philippopel bui
ten beschouwing wordt gelaten, de vliegtocht ongeveer even 
lang had geduurd als de reis per trein van Amsterdam naar 
Marseille of Genua en verder per Nederlandsche mailboot naar 
Indië, zoodat de tijdwinst door luchtvervoer verkregen gering 
was, was door de vlucht toch bewezen, dat een luchtverbinding 
tusschen Nederland en Ned.Indië niet tot de onmogelijkheden 
behoorde. 

De verwachtingen, door het welslagen van den eersten tocht 
opgewekt, waren zeer groot. Menigeen dacht, dat binnen kor
ten tijd een geregelde luchtverkeersdienst in den Indischen Ar
chipel en tusschen Ned.Indië en Nederland zou worden in
gesteld. Dit zou echter een te groot optimisme blijken te zijn. 

Nieuwe concessieaanvraag K.L.M. 
Wel leek de kans op verwezenlijking van de luchtvaart

plannen in die dagen vrij groot, aangezien de K.L.M, zich in
tusschen, in Januari 1924, opnieuw tot de Ned.Indische re
geering had gewend met het verzoek haar een concessie te 
verleenen voor het onderhouden van luchtlijnen binnen den ar
chipel en daar bovendien de stand der landsfinanciën in
tusschen belangrijk was verbeterd. Deze aanvraag, welke was 
vergezeld van een ontwerpovereenkomst en uitgebreide toe
lichtingen, werd bij Gouvernementsbesluit van 29 April 1924, 
nr. 61, in handen gesteld van een uit de Commissie voor den 
Luchtverkeersdienst gevormde kleine werkcommissie, onder 
voorzitterschap van ir. F. B. H. Asselbergs. Blijkens het door 
die commissie uitgebrachte zeer uitvoerige advies dd. 15 Juli 
1924, had de meerderheid zich uitgesproken voor het verleenen 
der gevraagde concessie en van de subsidie. Slechts één lid 
was van oordeel, dat aan het burgerluchtverkeer hier te lande 
nog niet zoodanige behoefte bestond, dat de regeering tot het 
brengen van belangrijke geldelijke offers zou mogen besluiten. 

Het gemis aan overeenstemming was voor de regeering 
aanleiding, alsnog het oordeel in te winnen van verschillende 
lichamen, welke nauw bij het economische leven betrokken 
zijn (handelsvereenigingen e.d.). Ook de door die lichamen 
uitgebrachte adviezen vertoonden geen overeenstemming; 
werd aan de eene zijde op spoedige instelling van een lucht
verkeersdienst aangedrongen, anderzijds bleek men van oor
deel, dat het luchtverkeer niet voldoende economische voor
deelen zou bieden om verleening van de belangrijke subsidies 
van het Gouvernement te wettigen. 

De uiteenloopende en lijnrecht tegenover elkander staande 
adviezen van invloedrijke en met plaatselijke omstandigheden 
op de hoogte zijnde lichamen hadden opnieuw tot gevolg, dat 
het nemen eener beslissing werd uitgesteld. Niettegenstaande 
het werk van de Ned.Indische Vereeniging voor Luchtvaart 
en de geschriften van het Comité Vliegtocht NederlandIndië. 
dat zich na beëindiging van den tocht van Van der Hoop per
manent had verklaard en zich verder bezighield met het ma
ken van propaganda voor het instellen van luchtverkeers 
diensten in en naar den Indischen Archipel, kwam de zaak in 
de volgende jaren de oplossing niet nader. 

Het vraagstuk van het burgerlijk luchtverkeer en luchtpost
vervoer in Ned.Indié en dat van een luchtverbinding met 

Nederland maakten een periode van stilstand door totdat einde 
1926 het vliegveld Enggal, twee kilometer van Tandjong
karang (ZuidSumatra) gelegen, gereed kwam en door eenige 
vliegtuigen van de luchtvaartafdeeling van het leger in het 
tijdvak van 18 tot en met 21 November 1926 daarheen een 
verkenningstocht werd gemaakt. 

(Wordt vervolgd). 

JAMES COOK 
EN DE COOKEILANDEN 

door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

JAMES COOK. 

Op 28 October 1728 werd te Marton in Yorkshire als zoon 
van een landbouwer James Cook geboren. Na op een lagere 
school eenige kennis te hebben opgedaan, kwam hij op twaalf
jarigen leeftijd in een garen en bandwinkel; zijn volgende 
patroon was een scheepseigenaar, bij wien hij jaren lang in 
dienst was voor den handel op NoordEuropa. In 1755 zien 
wij hem komen bij de Royal Navy; reeds in 1759 kreeg hij een 
leidende functie bij den marinedienst op de St. Lawrence, welke 
rivier hij in kaart bracht van Quebec tot aan den Oceaan. 
In 1762 nam onze James deel aan de herovering van New 
Foundland en werd daar vervolgens belast met het toezicht 
op een deel van de kust; in 1763 werd zijn begunstiger Palisser 
gouverneur van New Foundland, waarop weldra de benoeming 
volgde tot marineinspecteur van het groote eiland. Zijn offi
cieele taak liet hem inmiddels voldoende tijd, om diepgaande 
studies te maken over allerlei scheepskwesties; zelf heeft hij 
meerdere geschriften uitgegeven betreffende de zeilinrichtin
gen, wat hem veel bekendheid deed verwerven; ook wist hij 
de aandacht op zich te vestigen door mathematische en astro
nomische publicaties. 

Zijn niet onverdienstelijke prestaties werden aanleiding tot 
een opdracht, welke hem in 1768 werd verstrekt, om een nader 
onderzoek in te stellen in den Zuidelijken Stillen Oceaan, toen
maals nog vrijwel onbekend. Na in Mei te zijn benoemd tot 
luitenantterzee zette hij op 25 Augustus 1768 met zijn schip 
de „Endeavour" koers naar Australië. Aan boord van het 
370tonsschip waren meerdere wetenschappelijke personen, die 
Cook moesten bijstaan in het doen van allerlei waarnemingen. 
Op 13 April 1769 bereikte hij Tahiti, waar hij belangrijke 
astronomische verkenningen kon doen betreffende de planeet 
Venus. Vervolgens zette men koers naar het groote Zuidland, 
waarvan in de achttiende eeuw nog algemeen het bestaan 
werd aangenomen. Daarna ging Cook verder naar Nieuw
Zeeland; dit land was 13 December 1642 ontdekt door Abel 
Tasman, die slechts even op een van de eilanden heeft ver
toefd, omdat meerderen zijner manschappen ten slachtoffer 
vielen aan de wraakzucht der Maoris (tegenwoordig houdt de 
Murderer's Bay de daad der inboorlingen nog in herinnering). 

Cook kwam er aan in December 1769, voer om de kust heen 
en kwam zoodoende tevens tot de ontdekking, dat NieuwZee
land niet één groot eiland is, doch uit twee gedeelten bestaat. 
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Hij ging vsreldra tot een landing over en heeft toen op Nieuw 
Zeeland de Britsche vlag geheschen. Deze daad van annexatie 
is echter door de Britsche regeering niet erkend; eerst in 
Juni 1840 werd Nieuw Zeeland kroonkolonie, verkreeg later 
meerdere vrijheid, om tenslotte in 1907 tot dominion te worden 
verheven. Op meerdere plaatsen heeft de ontdekkingsreiziger 
de kusten nauwkeurig onderzocht, doch werd helaas in zijn 
verlangen ook het binnenland te bezoeken belemmerd door de 
inboorlingen. Op het Zuidereiland is de 3768 meter hooge 

Mount Cook, in het Nieuw Zeelandsche alpengebied, naar hem 
genoemd. Na zes maanden vertrok hjj naar Australië, van 
welk geweldig „eiland" hij ook weer met groote nauwkeurig
heid de Oostkust onderzocht. Hü veronderstelde een zekere 
gelijksoortigheid van bodem met Glamorganshire in Wales, en 
gaf aan het pas ontdekte land den naam Nieuw-Zuid-Wales. 
Op 28 April 1770 had hy de z.g.Botany Bay ontdekt, doch ook 
hier weer bleef het onderzoek tot de kust beperkt wegens de 
vijandige houding der inboorlingen. Hij nam Nieuw-Zuid-Wales 
terstond in bezit uit naam van het Britsche Rijk, dat daar in 
1788 een strafkolonie zou openen. Cook ging inmiddels naai 
Batavia, onderweg vaststellende, gelijk reeds in het begin van 
de zeventiende eeuw was gedaan door Torres, dat Nieuw-
Guinea een geweldig eiland is (ongeveer 24 maal zoo groot als 
ons land) en niet behoorde tot het „vasteland" van Australië. 
Van Indië ging hf om de Kaap terug naar Engeland, waar h\j 
op 12 Juni 1771 aankwam. 

Weldra volgde zijn benoeming tot hoofdofficier, toen men 
hem de leiding opdroeg van een nieuwe expeditie om thans 
definitief naar het'Zuidland te gaan zoeken: dit was er op 
zijn eersten tocht vrijwel bij ingeschoten. Op 13 Juli 1772 ver
liet hij met de 462-tons „Resolution" en de 330-tons „Adven
ture" met 193 man aan boord de haven van Plymouth. Langs 
de Kaap gekomen, ging hij weldra in sterk Zuidoostelijke rich
ting en passeerde op 16 Januari 1773 den Zuidpoolcirkel. Daar
na ging het weer in Noordelijke richting naar Nieuw-Zeeland, 
zonder onderweg eenig land te hebben ontdekt. Hij kwam op 
de eilandengroep aan op 26 Maart, doch zette welra zijn tocht 
voort om verder te zoeken naar het Zuidland. Hij koerste door 
den Zuidelijken Stillen Oceaan, kwam tot 71 gr. 10 min. Z. B. 
met groot gevaar voor ijsbergen en drijfijs, maar men had 
de voldoening te kunnen constateeren, dat een Zuidland zuide
lijk van Nieuw-Zeeland niet bestond. Daarop ging hij naar 
het thans tot Chili behoorende Paascheiland, op Paaschzondag 
1722 door Roggeveen ontdekt; nauwkeurig heeft hij de ligging 
van het eenzame eiland vastgesteld en tevens een beschrijving 
gemaakt van de gigantische steenen kolossen, welke er door 
de inwoners waren opgebouwd. Weer terugvarend in Weste
lijke richting zag hij op 23 September 1773 in de verte de 
eilandengroep liggen, welke later naar hem zou worden ge
noemd; daarna kwam hiJ aan op de Tonga-eilanden: op 
10 Juni 1773 liet hij voor Hihifo het anker vallen. Hij ont
moette toen echter noch den Tui Tonga (den „geestelijken" 
koning) noch den Tui Kanokubolu (den „wereldlijken" koning), 
welke volgens oud gebruik der Tonga-eilanden het gezag 
deelden. Uitvoerig bracht hij de eilanden in kaart en vertrok 
daarna naar Tahiti, waar hij eenigen tijd uitrustte. Vervolgens 
doorkruiste hij wederom den Oceaan tot aan de Nieuwe He-
briden; ook deze eilanden werden weer in kaart gebracht, 
waarna hij op een verderen tocht het belangrijke Nieuw-
Caledonië ontdekte; ook het afgelegen Norfolk Eiland werd 
thans gevonden. Op Maandag 20 Juni 1774 vond hij het een
zame Niue, waaraan hij den naam Savage Island gaf. Na 
een kort bezoek aan Nieuw-Zeeland maakte hij nogmaals een 
grooten tocht door den Zuidelijken Pacific over de geheele 
breedte vanaf ten Zuiden van Australië tot Vuurland: thans 
kwam hij tot de definitieve conclusie, dat het Antarctische 

land in de afmetingen, zooals men toenmaals veronderstelde, 
niet bestaat. Vluchtig bekeek hij Vuurland, ging om Kaap 
Hoorn en „her"-ontdekte Zuid-Georgië en vond het Sandwich
eiland, waarna hij ook Oostelijk van Kaap Hoorn tot de over
tuiging kwam, dat de Terra Australis niet bestaat. Vervolgens 
ging hij naar de Kaap: een tocht van 20.000 mijlen had hij 
volbracht! Op de geheele reis, die ruim 1000 dagen had ge
duurd, was slechts één menschenleven te betreuren; behalve 
zijn belangrijke ontdekking, bewees Cook op zijn tocht tevens 
de mogelijkheid een flink aantal menschen op een zeer lang
durige zeereis mee te nemen. Langs St. Helena en Ascension, 
Fernäo de Noronha (tot Brazilië behoorend) en de Azoren 
varend, kwam hij op 25 Juli 1775 weer te Plymouth aan: on
middellijk werd hij bevorderd in rang en bovendien benoemd 
tot lid van de Royal Society, waarvan hij tevens de gouden 
Copley-medaille ontving voor het beste in het jaar 1775 ge
publiceerde geschrift met wetenschappelijken inhoud. 

Voor de derde maal werd Cook opdracht gegeven een tocht 
te ondernemen: hij moest onderzoeken of er een Noord-Weste
lijke doorgang bestaat; wel was dit denkbeeld omstreeks 1650 
practisch reeds opgegeven, maar de Britsche regeering wilde 
van het vermoeden een wetenschappelijke zekerheid maken. 
Hij moest varen naar de onlangs door hem gevonden eilanden 
en dan Noordwaarts tot omstreeks 65 gr. N. B. en dan den 
doorgang naar den Atlantischen Oceaan trachten te vinden. 
Hij verliet met zijn schepen „Resolution" en „Discovery" de 
Nore op 25 Juni 1776; op 12 Juli zeilde hij de haven van 
Plymouth uit en zette koers naar de Kaap, welke hij 30 No
vember verliet met Australië als eerste doel. Hij kwam langs 
Tasmania, ging vandaar naar Nieuw-Zeeland en kwam ver
volgens op de Tongagroep en op de Gezelschapseilanden. Op 
de Tonga-eilanden kwam hij aan in Juni 1777 en ontmoette 
thans wel den Tui Tonga, Pau genaamd. Van de staats
inrichting der Tonga-eilanden begreep Cook niets, wat zeker 
niet te verwonderen is. Van alle kanten werd Cook door de 
inboorlingen uitgenoodigd, zoowel om vanuit Namuka, waar 
hij was geland, naar Vavau te komen als naar het belang
rijkste eiland Tongatabu. De laatste uitnoodiging, die van den 
Tui Tonga, nam hiJ aan; toen de inboorlingen bemerkten dat 
hij heenging, wilde men hem van alles „ontdoen"; een samen
zwering werd dan ook in elkaar gezet, welke op 17 Juni 1777 
zou losbarsten, tijdens een groot feest, waar behalve Cook en 
de andere blanken wel 10000 inboorlingen aanwezig waren. 
Maar de samenzwering werd ontdekt; toch bleef hij nog 
eenigen tijd op de eilanden, zoodat hij juist de inaji, het 
„eerstelingenfeest", mee kon maken. 

Alvorens hij echter op de Tonga-eilanden was aangekomen, 
had Cook de eilanden ontdekt, welke hiJ reeds op ziJn tweeden 
tocht, op 23 September 1773, had zien liggen. Allereerst vond 
hij Manuae, waaraan hij den naam Hervey Island gaf, naar 
den First Lord of the Admiralty van dien tijd. Op 30 Maart 
1777 werd Mangaia gevonden, terwijl Cook op 31 Maart op 
Atiu (of Vatiu) landde. Het was prachtig weer, toen een sloep 
werd uitgezet; onder groote belangstelling van een groep 
inboorlingen kwam de bemanning aan land. Op 4 April werd 
Aitutaki ontdekt. Merkwaardig is het zeker, dat Cook het 
grootste en belangrijkste eiland van de Hervey-groep niet 
heeft gevonden: Rarotonga werd pas in 1823 ontdekt. De 
eilandengroep, door Cook Hervey-eilanden genoemd, werd om
streeks 1800 door den Russischen admiraal Krusenstern om
gedoopt tot Cook-eilanden, naar den ontdekkingsreiziger; in 
het tweede deel van dit geschriftje vindt men een kort ge
schiedkundig overzicht van de eilanden. 

Wij zagen boven reeds dat Cook in Juni 1777 op de Tonga
eilanden vertoefde; van hier vertrok hij op 25 Juni naar 
Tahiti en vandaar naar het Noorden, ter bereiking van het 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 97 

eigenlijke doel van ziJn derde reis. Hij deed toen een zeer 
belangrijke ontdekking: op 18 Januari 1778 landde hij op de 
Hawaii-eilanden, omstreeks 20 gr. N. B. Deze vormen on
getwijfeld de belangrijkste eilandengroep van Polynesië, zoo-
dat de ontdekking, of liever „her"-ontdekking van Cook zeer 
belangrijk te noemen is. De eilanden waren reeds door den 
Spaanschen reiziger Gaetano in 1555 ontdekt, maar de vondst 
was door de Spanjaarden geheim gehouden en inmiddels reeds 
lang in vergetelheid geraakt. Aan Cook komt dan ook de eer 
toe, de Hawaii-eilanden te hebben gemaakt tot een deel van 
de bekende wereld. De Vereenigde Staten hebben ter gelegen
heid van den honderdvijftigsten herinneringsdatum een tweetal 
zegels uitgegeven met opdruk HAWAII 1778-1928. 

Vervolgens zette hij koers naar de Westkust van Amerika, 
welke hij op 7 Maart bereikte op een N. B. van 44 gr. 55 min.; 
vandaar volgde hij de kust nauwkeurig tot boven de Bering-
straat, waar hij op 70 gr. 41 min. in zijn voortgang belemmerd 
werd door een geweldig ijsveld van wel 12 voet hoogte. Terug
gaande vond hij de uiterste westkaap van Amerika, welke hy 
noemde naar den Prins van Wales; deze plaats was wèl aan 
de Russen bekend, maar nooit tevoren door een Engelschman 
aanschouwd. Ook de naar hem genoemde Cook's Inlet werd 
op zijn tocht gevonden; hier meende hij eerst de mogelijkheid 
gevonden te hebben, om naar het Oosten te kunnen komen: 
het liep echter op een teleurstelling uit. Ook het tot de 
Alëuten behoorende Unalaska en de Oostkust van Siberië 
werden door Cook doorzocht; vandaar ging de ontdekkings
reiziger terug naar de Hawaii-eilanden, welke hij naar den 
toenmaligen Lord der Admiraliteit, zijn begunstiger John 
Montagu, Earl of Sandwich, Sandwich-eilanden had gedoopt 
op 17 Januari 1779. Hij bezocht de eilanden Maui en Hawaii 
zelf: nu eerst kwam hij tot de ontdekking, dat zijn vondst 
van zeer groote beteekenis zou zijn voor het wereldgebeuren. 
Helaas zou hij er zelf niet meer de resultaten van mogen 
beleven. 

In den nacht van 13 op 14 Februari 1779 werd door de in
boorlingen van Hawaii een van de booten van de „Discovery" 
gestolen; om weer in het bezit van zijn boot te komen, wilde 
Cook het welbekende middel toepassen, nl. zich meester maken 
van den persoon des konings, totdat herstel van het onrecht 
zou hebben plaatsgevonden. Den volgenden dag, 14 Februari 
1779, ging Cook met een aantal van zijn manschappen aan 
land, in de Kealakekuabaai. Een gevecht brak los: de En-
gelschen waren genoodzaakt terug te trekken; een snelle pijl 
werd afgeschoten — Cook zelf werd getroffen; nog richtte hij 
zich op en verzette zich heftig tegen den grooten troep in
boorlingen, die hem overweldigde: weldra moest hij den strijd 
opgeven. Vèr van zijn land is de bekwame zeevaarder, aan 
Wien het nageslacht veel te danken heeft, op 14 Februari 1779 
te Kaawaloa overleden. 

Hij was een man, die van de wetenschappen goed op de 
hoogte was en ze ook wist toe te passen. Een man, die als 
gezaghebber en als onderzoeker zeker niet slecht staat aan
geschreven; de man, aan wien Engeland zijn koloniaal rijk in 
Oceanië heeft te danken. Zonder eenigen twijfel ware hem bij 
een gelukkigen terugkeer een belooning naar verdienste ten 
deel gevallen. 

II. 
DE COOK-EILANDEN. 

Boven hebben wij reeds gezien, dat Cook op 23 September 
1773 in de verte de later naar hem genoemde eilanden heeft 
zien liggen, doch dat hij ze pas nader ontdekte in 1777, nadat 
reeds in 1774 Niue was gevonden. 

De eilandengroep is gelegen in den Stillen Oceaan tusschen 
8 gr. en 23 gr. Z. B. en 156 gr. en 167 gr. O. L. De eilanden 
zijn te verdeelen in twee afdeelingen, waarvan de eerste, 
de Zuidelijke, gevormd wordt door een meer aaneengesloten 
groepje eilanden: Mangaia, Rarotonga, Mauke, Mitiaro, Ma-
nuae, Takutea, Aitutaki en Atiu; de Noordelijke eilanden 
liggen op honderden kilometers afstand en kunnen niet als 
één geheel beschouwd worden: Suwarrow, Palmerston, Mani-
hiki, Rakahanga, Pukapuka, Nassau en Penrhyn. Tenslotte 
heeft ook Niue tot de Cook-eilanden behoord, doch thans bezit 
het eigen administratie. De eilanden hebben een gezamenlijke 

oppervlakte van 67.074 acres (ongeveer 250 km.^), welke een 
woonplaats bieden aan 10.081 menschen, onder wie slechts 
280 blanken (Niue is hier niet bijgerekend). De bevolking 
neemt langzaam in aantal toe: in 1906 woonden er nog pas 
8516 menschen. De zetel der regeering is gevestigd op het 
eiland Rarotonga, in de havenplaats Avarua, waar tevens de 
Britsche resident woont. 

Eerst moge een kort overzicht gegeven worden van de ge
schiedenis der eilanden als groep, waarna eenige eilanden af
zonderlijke bespreking vinden, terwijl tenslotte Niue de revue 
zal passeeren. In de geschiedenis der eilanden speelt de over
levering een groote rol: vóór de komst der blanken kon nie
mand lezen of schrijven, zoodat de plaats der geschiedenis voor 
een groot deel werd ingenomen door legenden. Volgens een 
zeer oud verhaal kwam vele eeuwen geleden Karika, een be
roemd strijder van Samoa, op een ontdekkingstocht Tangiia, 
een strijder uit Tahiti, tegen. Toen Tangiia was uitgenoodigd 
tot een gevecht op leven en dood, stelde hij voor dezen strijd 
niet op open zee te doen plaats hebben, maar te wachten tot 
getuigen de krachtmeting zouden kunnen bijwonen. Karika 
ging op het voorstel in en zoo kwamen de beide mannen 
samen op de Cook-eilanden, waar zij, inmiddels vriendschap 
gesloten hebbend, het eiland Rarotonga verdeelden. Op een 
bepaald punt gingen zij met hun kano's in zee, de een west
waarts, de ander oostwaarts, tot ze elkaar aan den anderen 
kant van het eiland ontmoetten: de lijn, die punt van vertrek 
en punt van aankomst verbond, zou de grenslijn worden 
tusschen beider gebied. Zoo hoort nog tegenwoordig de eene 
helft der bevolking tot het volk van Tangiia, de andere helft 
tot het volk van Karika. Vanaf Rarotonga verspreidde men 
zich over de andere eilanden, terwijl later ook Nieuw-Zeeland 
door hen werd bevolkt. Nog steeds weet men de lijn der af
stamming van de Maori's terug te voeren naar de Cook-
eilanden met trots denkt men aan een groot verleden. 

In de vroege tijden hadden de inboorlingen een goed be
schermer in den Torea-vogel, een soort scholekster (Orn. 
Haematopus longirostris, terwijl een andere soort aangeduid 
wordt als Orn. Haematopus unicolor). Deze vogel werd weleer 
als een waarschuwingsvogel beschouwd, want de aanwezig
heid van een op de loer liggenden vijand werd dikwijls ver
raden door het geroep van den vogel en door het heen en 
weer vliegen boven een bepaalde plaats. Ook hinderlagen 
werden dikwijls door de houding der vogels ontdekt, voor het 
te laat was. Wij zien zoo'n Torea-vogel op meerdere zegels 
afgebeeld met op den achtergrond de beide bergen van Raro
tonga: Ikurangi (2100 voet hoog) en Te Atu Kura (2920 voet 
hoog). 

Nadat Cook de meeste eilanden had gevonden, zou in 1787 
een groep van de muiters van kapitein Blight's schip „Bounty" 
geland zijn op Rarotonga, nadat men den commandant van 
boord gezet had. Deze ontdekking is echter allerminst zeker; 
wel staat vast, dat in 1823 een zendeling van de London Mis
sionary Society, John Williams, met een aantal andere blanken 
en den zendeling-leeraar uit Tahiti, Pepehia, op Rarotonga 
aankwam, nadat de bewoners van omliggende eilanden zijn 
aandacht erop hadden gevestigd. De Christenen vonden af
doende bescherming en welwillende medewerking van hei 
toenmalige hoofd van Noordelijk Rarotonga Te Po en van 
diens zoon Manarangi. De beeltenis van Te Po is ons van de 
postzegels bekend, naar een schilderij van Williams. Te Po, die 
als hoofdman van een deel van het eiland, den titel Makea 
Vakatini Ariki droeg, is omstreeks 1830 overleden: zijn na
gedachtenis wordt bij de eilandbewoners nog steeds in groote 
eer e gehouden. Tengevolgen van zijn medewerking werd het 
Christendom langzamerhand de algemeene godsdienst op de 
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eilanden, zóó zelfs, dat vele bevironers als zendeling naar 
andere eilanden toegingen. Niet alleen wat den godsdienst 
betreft, kreeg de zending groeten invloed: taal en wetgeving 
van de eilanden zijn in belangrijke mate door de missionarissen 
beïnvloed, al bleven de plaatselijke hoofden nog gedurende de 
gansche negentiende eeuw bestaan. Ieder had den titel van 
Ariki; was het een vorstin, dan heette zij Ariki Vaine, doch 
men kan dit woord lastig vertalen met „koningin". Hoogstens 
ware dit het geval met een hoofd over een groot eiland, een 
Te ariki tutara. Eén van de talrijke „hoofden" is weer op de 
zegels afgebeeld, nl. Makea Takau Ariki, omstreeks 1839 op 
Rarotonga geboren. Zij gaf leiding aan het Noordelijke deel 
van het hoofdeiland en was allerminst „koningin" van de 
Cook-eilanden, zooals men dikwijls beweert. Toch is het zeer 
goed te verklaren, dat haar portret op -de zegels voor de 
meeste eilanden voorkomt. Nadat in 1888 de Cook-eilanden nl. 
gesteld waren onder Britsch protectoraat, met een resident 
in Rarotonga als vertegenwoordiger van den Engelschen ko
ning, wist de Engelsche zendeling Frederick J. Moss, de toen
malige resident, een bond tusschen de eilanden tot stand te 
brengen. Op 5 Juni 1891 werd zoodoende gesloten de „Cook 
Islands Federation" of zooals de inboorlingen het noemden 
„Au-kapiti o te Kuki Airani". Deze omvatte zeven eilanden 
(men zie de zeven sterren op de zegels!), nl. Rarotonga, Aitu-
taki, Mangaia, Atiu, Mauke, Mitiaro en Manuae (met het rif 
Te-au-o-tu). Meerdere eilanden ontbraken echter, o.a. Niue 
en Penrhyn. Na veel verzet werd Makea Takau Ariki ge
kozen tot „Chief" van de regeering; haar taak was het leiding 
te geven aan de staatszaken en tevens de wetten uit te voeren, 
voor zoover deze met toestemming van den door Nieuw-
Zeeland aangewezen resident tot stand waren gekomen. Makea 
was omstreeks 1855 ariki geworden als naaste erfgenaam tot 
den titel van een eeuwenoud geslacht; hoewel zij geen woord 
Engelsch sprak, had zij een helder verstand. Zij was gehuwd 
met den ariki van Atiu, Mitiaro en Mauke, Ngamaru-Ariki; 
uit dit huwelijk zijn echter geen kinderen geboren, zoodat bij 
Makea's dood een neef opvolgen moest. 

Een van de zes ariki's van Rarotonga was dus tot „presi
dente" van de Federation uitgeroepen; op 1 Juli 1892 werd 
toen door het federale parlement een resolutie aangenomen, 
waarin „de regeering werd verzocht nieuwe postzegels uit te 
geven met het portret van de Chief der regeering. Inderdaad 
kwamen de zegels spoedig uit en vertoonen Makea; op het 
portret is duidelijk de haardracht te zien: de oudere vrouwen 
op de Cook-eilanden dragen het haar in zoo lang mogelijke 
vlechten. Naast Makea stond een soort uitvoerende raad. waar
van alle ariki's lid waren; deze zou belast zijn met de uit
voerende macht. 

In 1900 richtten echter de ariki's van alle eilanden, uit 
naam der bevolking, een verzoek aan de Britsche regeering 
om bij het wereldrijk te worden ingelijfd. Inderdaad ging in 
1900 het Britsche bewind tot inlijving over van alle Cook
islands, dus niet alleen de eilanden van de Federation, doch 
ook bijv. Niue en Penrhyn. De officieele overgang naar 
Britsch bewind vond plaats op 10 Juni 1901, ter gelegenheid 
van welk feit een speciaal zegel werd uitgegeven. Makea 
deed afstand van haar waardigheid en werd zooals vroeger 
weer ariki zonder meer. Dit bleef zij tot haar dood, op 
1 Mei 1911, te Avarua. Zij werd opgevolgd als ariki door 
Rangi Ariki. Terwijl vóór 1900 meerdere eilanden zelfbe-
sturende gemeenschappen gebleven waren onder ariki's (Niue, 
Penrhyn, enz.) was de geheele groep in 1900 samengevoegd; 
de regeering van Nieuw-Zeeland werd belast met het bewind. 

In 1903 werd echter Niue weer van de andere Cook-eilanden 
gescheiden, omdat er te veel verschillen waren: als afzonder
lijk eiland kwam het onder Nieuw-Zeeland te staan. 

De Cook-eilanden maken dus deel uit van het Dominion ol 
New-Zealand; met de uitoefening van het Britsche gezag if 
belast een resident in Avarua; aan den tegenwoordigen func 
tionaris ben ik oprechten dank verschuldigd voor meerdere 
interessante inlichtingen, welke hij mij verstrekte over de 
eilandengroep. (Wordt vervolgd). 

MOPHILA. 
INTERN. AUSSTELLUNG MODERNER PHILATELIE. 

HAMBURG 22-30 AUGUSTUS 1931. 
In de groote zalen van den Dierentuin te Hamburg zal deze 

tentoonstelling plaats vinden. Het secretariaat is gevestigd: 
Sierichstrasse 42, Hamburg 39; commissaris-generaal voor 
Nederland en koloniën is de heer Leon de Raaij te Water
graafsmeer. Tot uiterlijk 1 Juli a.s. kan men zich voor deel
neming opgeven. De heer De Raaij is gaarne bereid tot het 
verstrekken van alle gewenschte inlichtingen, enz. 

In verschillende buitenlandsche bladen troffen wij berichten 
aan, waaruit een zekere ongerustheid spreekt inzake den op
zet dezer expositie. Wij deelen deze meening niet; het is juist 
het aantrekkelijke, dat zij, die deze tentoonstelling voorbe
reiden, eens geheel nieuwe wegen inslaan en niet langer 
klakkeloos navolgen wat tot dusverre bij dergelijke exposities 
gebruikelijk was bij de klasse-indeeling, het toekennen van 
prijzen, enz. 

De landen zijn ondergebracht in 16 klassen; Nederland met 
koloniën behooren tot groep 3 van klasse II, waarin België 
als Ie en Luxemburg als 2e groep zijn ondergebracht. 

Naast de landen-klassen onderscheidt men 13 hoofdklassen, 
waarvan wij de voornaamste noemen: zegels en zegels op brief, 
poststukken enz., luchtpostzegels (onderverdeeld), oude af
stempelingen (vernietigingen van allerlei aard, voorloopers, 
zeepost en veldpost), moderne afstempelingen (franco-stem
pels, vóór-afstempeling, gelegenheids- en reclamestempels, di
versen), vóór-philatelistische verzamelingen, ontwerpen en 
proeven, postale documenten, enz., enz. 

Men ziet, dat inderdaad aan de nieuwe opvattingen op ver-
zamelgebied, aan de aanhangers van het stempel-verzamelen, 
enz., op gelijken voet gelegenheid wordt gegeven te laten zien 
wat zij bezitten. Voor alle klassen is een gouden onderschei
ding beschikbaar, iets wat voor zoover wij ons herinneren, 
nimmer werd vertoond. 

Het is dan ook, dat de gewijzigde gedachtengang, die uit 
de indeeling dezer tentoonstelling spreekt, alle waardeering en 
steun verdient en wij wekken de Nederlandsche verzamelaars 
op hieraan uiting te geven door in te zenden en door een druk 
bezoek te brengen aan deze tentoonstelling. 

v. B. 

Tt'dsclirifteri, 
^ Catalogi, eng. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH. 
Aflevering 23, gevende de beschrijving van de fiscaal

postaal-zegels, de port- en dienstzegels van Engeland en het 
eerste deel van de Britsche afstempelingen in den vreemde. 
(Verlag des Vereins der Freunde des Kohl Brief mar kenhand-
buchs, Berlin W. 8, Priedrichstrasse 162). 

Wederom even deugdelijk en grondig bewerkt als de vooraf
gaande afleveringen. Zeer belangwekkend is de verhandeling 
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over de afstempelingen op Britsche zegels, „used abroad". Men 
krijgt een goeden kijk op de activiteit der Britsche post, die 
reeds in het begin der tweede helft van de vorige eeuw een 
groot deel van het postverkeer in Amerika aan zich getrokken 
had. 

Na eerst de vier hoofdvormen dezer stempels uitvoerig te 
hebben besproken, worden achtereenvolgens behandeld de af
stempelingen, gebezigd op Malta en te Gibraltar, Cyprus; 
daarna komt West-Indië aan de beurt, dan de havens in de 
Levant, vervolgens Zuid-Amerika (Buenos-Aires, Montevideo, 
Chili, Bolivia, Peru, Ecuador, Columbia en Venezuela). Over 
de La Guayra-stempels vertelt dit werk ook verschillende bij
zonderheden. 

Nogmaals wordt het prachtige handboek in de belangstelling 
van alle lezers aanbevolen. 

V. B. 

PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
NR. 9. JAMES COOK EN DE COOK-EILANDEN, 

DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 
Uitgave van De Haagsche Postzegelhandel, Noordeinde 90, 

Den Haag. 
In deze bekende serie verscheen van de vaardige hand van 

onzen medewerker een interessante verhandeling over den 
beroemden zeevaarder James Cook. Het werkje, dat er keurig 
verzorgd uitziet, laat zich prettig lezen. Het vertelt den ver
zamelaar, die de philatelie mede als hulpbron voor de ge
schiedenis beschouwt, tal van wetenswaardigheden. 

Ook dit nummer zal zü'n weg ongetwijfeld wel vinden. 
V. B. 

PRIJSCOURANT NEDERLAND EN NED.-INDIE. 
Uitgave Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. 

Op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Hier eens een prijscourant, uitgebreid met tal van gelegen-

heidskoopjes voor min-gevorderde verzamelaars, die niet be
schikken over een ruime beurs. 

Van Nederland en Ned.-Indië zijn de gangbare soorten ver
meld, waarvan de aanschaffing geen hooge kosten met zich 
brengt. De „kleine man" onder ons zal in deze prijslijst on
getwijfeld het een en ander naar zijn gading vinden. 

V. B. 

OESTERREICH, SPEZIAL-KATALOG 1931. 
Ing. Edwin Müller, de ijverige specialist van Oostenrjjk's 

zegels, heeft begin April aan alle liefhebbers zijn bewerking 
van den reeds voor lang beloofden catalogus aangeboden. Heeft 
zijn vóór 4 jaren uitgegeven werk „Die Postmarken von Oes-
terreich" een vriendelijke ontvangst gevonden, het was meer 
voor den letterlievenden dan voor den practischen verzame
laar bestemd, wien een overzichtelijke opstelling van het 
merkwaardigste beter past dan een studiewerk. Buitendien zal 
tevens het prijsverschil wel een woordje bij de aanschaffing 
van een bruikbaar werk meespreken, en 6,50 shilling zal wel 
geen van de liefhebbers te hoog toeschenen voor dezen prach
tig uitgevoerden catalogus, sterk 48 blz. met de noodige af
beeldingen. — Over de prijsschatting, in het bijzonder over die 
van afwijkingen, afstempelingen, ja zelfs over de bestaande 
verschillende herdrukken, zal ik geen woord verliezen: waan 
en ijdelheid zijn menschelijke afwijkingen, door de wetenschap 
nimmer volgens eenig stelsel te beoordeelen. Bij liefhebberijen 
kan een waarde, zelfs niet in verhouding tot het aantal, zoo 
dit werkelijk bekend zou zijn, nooit geschat worden, maar de 
„algemeenheid", de onnadenkende massa wenscht het, zoodat 
een bewerker wel verplicht is ermede zijn hoofd te breken, 
wil hij zijn werk, niet het minst door de belanghebbende han
delaars en speculanten, verspreid zien. — De Oostenrijksche 
post in Liechtenstein en in den Levant is op gelijke wijze 
mede behandeld en den bewerker komt allen lof toe voor dit 
uitgebreide, zeer logisch samengestelde geheel, dat allen ver
zamelaars kan worden aanbevolen. Wie weet welke zeldzaam
heid men hierdoor in zijn verzameling, bij aandachtige ver
gelijking, aantreft! 

J. B. R. 

DIE POSTSTEMPEL AUF DER FREIMARKEN-AUSGABE 
1867 VON OESTERREICH UND UNGARN. 

Dit nieuwe reuzenwerk van ing. Edwin Müller, uitgegeven 
door de N.V. „Die Postmarke", Wallnerstrasse 69, Wien I. 
zal weldra voltooid zijn. In afleveringen verschenen, elk van 
16 blz., loopt de 13e aflevering tot nr. 4046, Weitensfeld, zoo
dat waarschijnlijk niet meer dan 2 afleveringen voor de kan
toren tot en met Z benoodigd zullen zijn, maar voor aan
vullingen en verbeteringen zullen er nog wel een paar bij
komen. Zal de bewerker wel beloond worden voor zijn jaren-
jange arbeid, moeite en inspanning? Ik vrees van niet, want 
het werk wordt, volgens mij, voor de verzamelaars te kost
baar: 3 afleveringen kosten 7,50 mark, dus 2,50 mark per 
aflevering. Hoevelen zullen dit willen en kunnen betalen in 
dezen nu juist niet welvarenden tijd. — Brengt de heer Müller 
dank aan de hooggeschatte medewerking van het Oosten
rijksche postbestuur, dat alle voorhanden ambtelijke stukken 
enz. onbeperkt te zijner beschikking stelde, zoomede aan het 
Hongaarsche postbestuur en aan den welbekenden ouden spe
cialist Rudolf Friedl, Wien I, die zijn reuzenmateriaal tot 
onderzoek hem overliet, de moed om dit onontgonnen gebied 
te gaan bewerken is bepaald voorbeeldig. Weet men, om iets 
te noemen, dat de meeste kantoren minstens 2 verschillende, 
dit wil zeggen van elkaar afwijkende stempels bezaten, dat 
b.v. Praag er 15 voor zich telde, waarbij 44 voor de bijkantoren 
en 7 met „Prag Altstadt", zoo behoef ik niemand te vertellen, 
dat het bovengenoemde nummer 4046 slechts een zeer klein 
deeltje is van het in dit werk opgenomen stempelaantal. Met 
den wensch dat den bewerker loon naar werken moge toe
komen, beveel ik het diegenen aan, die daartoe willen mede
werken. J. B. R. 

ENRIQUE VAQUER. 
In Februari j . l . is in den leeftijd van 57 jaren gestorven 

Enrique Vaquer, chef-graveur der Spaansche staatsdrukkerij. 
Vaquer werd in 1873 te Palma, de hoofdstad van Mallorca, 

geboren; van hem zijn o.m. de gravures afkomstig van de 
Spaansche zegels vanaf 1922. Na eerst aan de Spaansche munt 
te hebben gewerkt, ging Vaquer over in dienst van de bekende 
firma Thos. de la Rue & Co., te Londen, daarna als chef-
graveur bij Bradbury, Wilkinson & Co. Hier schiep hij tal van 
kunstwerken op postzegelgebied, o.a. de 200 piaster van Tur
kije met den kop van sultan Mehmed V, voorts enkele waarden 
van de Mexicaansche herinneringsserie van 1910. 

De dienstzegels der Cervantes-serie (voor de kamerleden), 
de Bourchier-zegels van Bulgarije en talrijke andere zegels 
werden door hem op meesterlijke wijze gegraveerd. 

JOAO VAZ OVERLEDEN. 
Voor het korte overzicht over het leven van Vasco da Gama, 

onlangs in het Maandblad verschenen, had ik ook eenige in
lichtingen ontvangen van den ontwerper van de 25, 75 en 
150 réis, Joao Vaz. iZoo juist bereikt mij het bericht, dat deze 
kunstenaar, allen verzamelaars wel bekend, is overleden. Zijn 
werk, in Portugal van algemeene bekendheid, zal door zijn 
da Gama-zegels ook buiten zijn vaderland nooit worden ver
geten. V. P. 

VOOR DIRECT GEVRAAGD 

Bekwaam Philatelist (e), 
volkomen op de hoogte van den Postzegelhandel. in 
staat zelfstandig te weiken Goed handschrift vereischte. 
Kennis der vreemde talen strekt tot aanbeveling Zonder 
prima referentiën onnoodig te solliciteeren Eigenhandig 
geschreven brieven met npsave van verlangd salaris aan 
MAX POOI, Postzegelhandel Stevinstr. 70, Den Haag. (608) 
^ 
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DE FRANSCHE POSTKANTOREN IN EGYPTE. 
Op 1 April j.1. zijn de twee laatste Fransche kantoren in 

Egypte, t.w. te Alexandriè en Port-Said, gesloten. Eerstge
noemde dateert van 1836, het tweede van 1867. 

De Fransche kantoren te Cairo en Suez werden reeds pl.m. 
40jaren geleden opgeheven. 

Er is thans in Egypte, evenals in Turkije, geen enkel 
„vreemd" postkantoor meer. 

EX-KONING ALFONSO XIII 
ALS POSTZEGELVERZAMELAAR. 

Het is bekend, dat deze vorst een levendige belangstelling 
koestert voor de philatelic en daarvan meermalen blijk heeft 
gegeven door in te zenden op postzegeltentoonstellingen. 
Voorts was hij een getrouw bezoeker van dergelijke exposities. 

De koning bezit o.m. een zeer fraaie gespecialiseerde col
lectie van de zegels van Spanje en koloniën, welke, naar men 
zegt, zich thans in Engeland bevindt. 

JOSE JOAQUIN OLMEDO. 
Op 20 Mei 1781, dezer dagen dus 150 jaar geleden, werd te 

Guayaquil in^Ecuador de bekende staatsman Ólmedo geboren. 
Deze heeft in den bevrijdingsstrijd een groote rol gespeeld; 
zijn naam is nauw verbonden aan het werk van den groeten 
Bevriider. In het geschrift over Bolivar hoop ik spoedig ook 
op Olmedo terug te komen en volsta hier met de vermelding, 
dat deze staatsman, op 19 Februari 1847 te Guayaquil over
leden, voorkomt op de jubileumzegels van 1896 van Ecuador; 
op de 1 s. van 1899 en 1901; op de 1 c. van 1920 en op de 1 s. 
van 1930; vooral uit dit laatste zegel blijkt de beteekenis van 
Olmedo: slechts de portretten van Sucre, van den Bevrijder 
en van Olmedo zijn op de jubileumzegels van 1930 te vinden! 

J. H. V. P. 

EEN NIEUW ONTDEKTE ZELDZAAMHEID. 
Op blz. 60 van het Maart-nummer van dit jaar meldden wij 

de vondst van de 4 pence Nieuw-Zeeland der uitgifte 1900-1907 
met k o p s t a a n d middenstuk. 

Dit zegeltje is op 27 Maart j.1. geveild door Plumridge & Co. 
te Londen en bracht £ 61 op. De kooper was de bekende 
Fransche handelaar Th. Champion te Parijs. 

AFWIJKINGEN BIJ DE ZWEEDSCHE ZEGELS. 
Tusschen twee samenhangende rolzegels der koerseerende 

uitp'ifte treft men zoo nu en dan een gekleurd streepje aan. De 
verklaring hiervan is als volgt: 

De drukplaat dezer zegels bestaat uit twee halve cylinders; 
waar deze elkander raken blijft een klein weinig je kleurstof 
in de voegen hangen. Bii de gewone postzegels heeft elke 
17e zegel een dergelijk gekleurd scheidingslijntie; bij de lucht
postzegels, die wat grooter zijn, elk 12e exemplaar. 

DE 20 ORE WASA MET WATERMERK. 
Van dit Zweedsche zegel — Yvert nr. 151 — is kort geleden 

een exemplaar ontdekt met het duidelijke watermerk golflijn. 
Het draagt de afstempeling Stockholm 17 Mei 1921. 

Reeds vroeger had men een dergelijk stuk gevonden, doch 
hierop was het watermerk zeer onduidelijk. 

ITALIË. LUCHTPOSTZEGEL LIRE 7,70. 
EERSTE TRANSATLANTISCHE VLUCHT. 

„Die Postmarke" van 31 Januari j.1. brengt ter kennis van 
de lezers die kunnen en willen leeren, dat de aangekondigde 
geweldige luchtvloottocht naar Zuid-Amerika naar het schijnt 
wederom door de verzamelaars van luchtpostwaarden moest 
bekostigd worden. De vloot heeft namelijk post medegenomen, 
welke gefrankeerd werd met een „bijzondere postzegel". 

Maar alleen zoogenaamde „ambtelijke" post is toe
gelaten, dit wil zeggen: „particulieren konden geen brieven 
medegeven": alle brieven enz. moesten aan het adres van den 
leider dezer vlucht, generaal Balbo, gericht zijn, zoodat alle 
zendingen zich in zijn hand bevonden. Uit de inkomsten van 
deze beruchte „luchtpoststukken" moeten de kosten van dezen 
vliegtocht gedekt worden! Werkelijk een prachtidee, waar
door niet alleen de post, maar ook degenen die de vlucht voor

bereid hebben, met aardig wat extra-winst strijken gaan! De 
verzamelaars van luchtpostzegels zullen zich werkelijk ernstig 
moeten afvragen, of zij zulke luchtpostspeelwaren nog langer 
zullen koopen ofwel ineens en voorgoed door een boycott de 
ondernemers van zulke en soortgelijke „postvluchten" zullen 
dwingen, uit te zien naar andere middelen om zich te verrijken. 

J. B. E. 
DUITSCHE RIJK. — NIET GïlEVENAARDE VERGISSING 

VAN EEN POSTBEDIENDE. 
Op de „Iposta" te Berlijn, alwaar de post het nogal erg druk 

had, schijnt een dienstdoende beambte het hoofd enkele oogen-
blikken verloren te hebben, want bij de verandering van dag-
teekening enz. in den ook voor afstempeling der op één blad 
voorkomende 4 z.g. tentoonstellingszegels dienenden stempel, 
heeft hij, volgens „Germania Berichte" (nr. 10, blz. 134) daar
in geplaatst: „32. Januar 1952". 

J. B. R. 
LIECHTENSTEIN. — TANDINGVERSCHILLEN. 

„Schweizer Briefmarken-Ztg." heeft eenige opmerkingen ge
maakt over de velerlei perforaties bij de jongste uitgiften. 
De post heeft aan de redactie medegedeeld, dat het geen 
oogenblik eraan heeft gedacht die verschillende afwijkingen 
in het verkeer te brengen, ja, ze zouden zelfs niet zijn uit
gegeven, zoo men het bestuur tijdig had ingelicht. Doordat 
meerdere werklieden der drukkerij te Weenen zouden ont
slagen worden, stelde men verschillende perforeermachines, 
lijntanding, in gebruik; de verschillen zijn zóó gering, 1 graad, 
dat verondersteld wordt, dat ze de verzamelaars niet veront
rusten zullen. Ja, de verzamelaars, maar deze zijn niet de tot 
in het waanzinnige voorthollende maniakken! 

J. B. R. 
SEEBECKISME IN EUROPA. 

Onder dit motto wordt in „Stanley Gibbons' M. Circ." een 
aan de firma toegekomen schrijven uit Vadez, Liechtenstein, 
onderteekend: F. J. Schlegel, adres „Zum Sch.", Triesen 
(Liechtenstein), opgenomen, zoomede haar antwoord. In 't kort 
wordt, in het belang van verstandige Nederlandsche lezers, 
de inhoud van beide hieronder weergegeven. 

a. De aanbieding. Na duidelijk te hebben gemaakt, dat de 
Liechtensteinsche zegels geen Oostenrijksche waren (enkele 
Oostenrijksche geldzuigers hadden tezamen besloten het hun 
bekend geworden Seebeck-contract voor dit postalisch niets 
beduidend stukje gronds den directeur der post — een hoofd
bestuur bestaat niet — aan te bevelen: zij zouden de zegels 
leveren en de directeur zou voor de door de post te verkoopen 
zegels de inkomsten ontvangen, dus: inkomsten zonder uit
gaven (!), en wat dies meer zij; geen wonder dat de directeur 
ermede accoord ging; 't was een soort „weldadigheid"! R.). 
wordt medegedeeld, dat vermoedelijk het postzegelstelsel thans 
zal worden veranderd en nieuwe zegels, zeer waarschijnlijk 
met Zwitsersche waarde erop, zullen worden uitgegeven. — 
Het land (bestaande uit 'n 10.000 boeren of landbouwers. R.) 
wenscht, dat de regeering het overgeeft aan een maatschappij, 
en daar ik denk dat dit tot een zaak zal leiden waar honderden 
en duizenden aan geld zullen binnenvloeien, verzoek ik u mij te 
zeggen, welk bedrag in francs of Oostenrijksche kronen u 
jaarlijks wilt betalen, indien de regeering u gedurende zes 
jaren den alleenverkoop ervan toezegt, en u 10 pet. van de 
nominale waarde van de door u verkochte zegels toestaat? 
Wat betaalt u, zoo de origineele platen in uw handen over
gaan? 

b. Het antwoord. Wij weten niet, welk recht u hebt ons het 
onbeschaamde voorstel te doen, vervat in uw schrijven van 
29 November, enz. Het aangeboden monopolie van den verkoop 
dezer zegels, of het gebruik van de platen, veroordeelt reeds 
de uitgifte van die zegels, slechts gemaakt om geld te halen 
uit verzamelaarsbeurzen. Geen enkele handelaar van goeden 
naam zal zich ooit met zulk een zaak inlaten. Wij zullen uw 
brief en ons antwoord aan u in ons blad doen afdrukken, en 
wij denken niet, dat, zijn de ware feiten hun bekend, uw voor
gestelde nieuwe uitgifte „de honderden en duizenden" zal 
brengen, welke u verwacht. Verzoeken met verdere brieven 
over dit scheurpapier ons niet lastig te vallen. 

J. B. R. 
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COÖPERATIEF VERZAMELEN. 
„The Boys' Own Paper" (uitgave: 4 Bouverie Street, London 

E. C. 4), verrast de wereld met iets dat totnogtoe niemand 
schijnt overdacht te hebben, zoo al iets daarop gelijkend of 
daarmede overeenstemmend in iemands brein moge zijn ge
rezen. Moge ik persoonlijk niet de zegeningen ervan ver
wachten, welke waarschijnlijk utopisten voor de toekomst erin 
zien of vinden, deze eerste „jongensstap" (?) moet toch meer 
bekend worden. In dit blaadje wordt een wedstrijd-beker aan 
de school-postzegelclub aangeboden, voor de(n)gene, die de 
beste verzameling in een zekere lijn gevormd, inzendt, „biJ el
kander gebracht door de vereenigde krachten zijner leden". 
In de voorwaarden wordt vermeld, dat kleinere scholen niet 
zullen worden beoordeeld naar hun onverschilligheid of slap
heid; mochten er jongens zijn die aan den schoolwedstrijd 
willen deelnemen door tijdelijk hun zegels te leenen, dan zou
den zij zeker tot het welslagen ervan veel bijdragen. 

Dezelfde uitgevers hebben nu een kolom voor zegels geopend 
in hun „Every Girl's Paper". Ook meisjes treden thans als 
mededingsters (?) op door de groote belangstelling in zegels, 
en de bovengenoemde wedstrijd zal zeker menige lezeres aan
sporen. (Het ziJ mij vergund, voorloopig aan de algameene 
„omvang" der belangstelling te twijfelen: de vrouwelijke na
tuur is „psychologisch" beschouwd, niet voor „verzamelen" 
geëigend. Hierover zal ik wellicht een uitvoeriger beschou
wing, op degelijk wetenschappelijken grond, den belangstel
lenden lezer later voorleggen.). 

J. B. R. 

RECHTSPRAAK. — VERANTWOORDELIJHEID DER 
POSTERIJEN. 

Een buitengewoon geval, dat ook voor de postzegelwereld 
van belang kan zijn, hebben de Zwitsersche en Pransche 
posterijen door een scheidsgerecht doen beslissen. Waartoe dit 
gericht diende kunnen slechts diegenen begrijpen, die „niet 
lezen kunnen". Volgens „Schweizer Brfm.-Zeitung" (Oct.) ver
zond een fabriek te Chaux-de^onds een postpakket, wegende 
7.800 kg., aangegeven waarde 500 Zw. frs., bevattende 70 hor
loges ter waarde van 1441 Zw. frs., aan X. te Casablanca. 
Dit pak werd door de Pransche post overgenomen en verder 
vervoerd zonder eenige opmerking van Fransche zijde. Aan
gekomen ter plaatse van bestemming woog het pakket slechts 
6 kg., er ontbraken 23 horloges, waarde 469 Zw. frs. Dit be
drag werd van de Fransche post gevorderd, doch deze ver
klaarde niet meer te behoeven te betalen dan de geleden 
schade tusschen de waarde-aangifte en de werkelijke waarde. 
Hiermede kon het Zwitsersche postbestuur zich niet ver
eenigen; er moest 469 Zw. frs. worden uitgekeerd. Doordat de 
Fransche post volhield, dat indien de werkelijke oorspronke
lijke waarde van het geplunderde of beschadigde pakket hoo-
ger is dan de aangegeven waarde, de afzender slechts een 
vergoeding kan eischen van het verlies in verhouding tot de 
aangegeven waarde van het oorspronkelijke pakket, werd dit 
vraagstuk aan een scheidsgerecht onderworpen: dit bestond 
uit de postbesturen van Italië (voor Zwitserland) en van Noor
wegen (voor Frankrijk). Het besliste, dat de Zwitsersche op
vatting de juiste was. De post heeft niet te beoordeelen, dus 
luidt de uitspraak, of de afzender door een begane fout of een 
vergissing slechts een gedeelte van de waarde aangeeft en of 
hij hierdoor zijn recht op de vergoeding heeft verloren. Hij 
verliest dit recht slechts dan, als het verlies een gevolg is 
van de fout of de vergissing. Dit kan hier niet worden aan
gevoerd. Ware dit het geval, dan had elke vergoeding moeten 
worden geweigerd. De geschiedenis der postcongressen bewijst 
reeds duidelijk, dat van een evenredige schadevergoeding geen 
sprake kan zijn. Na een levendige discussie werd op het con
gres te Parijs in 1880 het verhoudingsbeginsel, gegrond op 
het gewicht, verworpen en dat voor brieven met aangegeven 
waarde, vastgesteld te Parijs in 1878, ook op pakketten toe
passelijk verklaard. Wat betreft de „verzekering", waarop de 
Fransche post wijst, uit geen enkel verdrag kan afgeleid 
worden, dat tusschen den afzender en de post een „assurantie" 
gesloten wordt. Integendeel! De postadministratie beperkt 
zich tot de aangegeven waarde, verder strekt zij hare ver
antwoordelijkheid niet uit. Enz. 

Bij mogelijke verliezen van postzegelzendingen e. d. is deze 

uitspraak bepaald van groot gewicht. Want al ziJn merdere 
instellingen soms ook een staatsmonopolie, de directeuren of 
beheerders verdraaien de voorschriften, wetten, enz., zoodanig, 
het geeft niet of het onkunde is of de gewoonte te doen alsof 
„ziJ" het weten, dat de „belanghebbenden" het loodje leggen. 

J. B. R. 

PROPAGANDA. 
DE GEEST VAN DEN POSTZEGELVERZAMELAAR. 
In ons Augustus-nummer werd de indruk van het postzegel-

verzamelen op een jeugdig meisje afgedrukt, overgenomen uit 
een Amerikaansch vakblad. Er lag hier echter nog een niet 
verzonden stukje uit een gewoon dagblad, het ««nige dat in 
Monaco verscheen, naar aanleiding van de op 19 Februari 1928 
aldaar gehouden eerste en zeer geslaagde internationale post-
zegelbentoonstelling. De verslaggever geeft „ziJn" indruk weer 
als volgt: 

„Men heeft de bronnen der hartstocht van den zegelver
zamelaar nog niet kunnen verklaren. Ongetwijfeld stijgt zij 
uit het diepst van de menschelijke ziel op. Gisteren middag 
zeide een verzamelaar tot mij: „Ik bezit zegels vanaf mijn 
jeugd. Op mijn reizen is het soms voorgekomen, dat miJn geld 
opraakte, maar nooit heb ik me, om daarin te voorzien, van 
een mijner zegels kunnen scheiden." 

„Welk een tooverkraeht zit er in die prentjes, die de kin
deren, op een leeftijd waarop zij de wereld leeren kennen uit 
de boeken van Jules Verne, in een album plakken ? Een 
zonderlinge roepingsmaciht. In een zegel, dat eenig zinnebeeld, 
een landschap, een beeltenis voorstelt, ligt iets roerends, iets 
dat het verlangen daarnaar aanzet. De zegels leven, een niet 
werkelijk, ietwat romantisch leven. De verzamelaar zegt: „Ik 
heb een eiland Mauritius" en „Hawaii", een „Kaap de Goede 
Hoop", alsof hij werkelijk in het bezit van een dezer gebieden 
is. Ja! hij bezit het werkelijk, verkleind, maar in zijn verbeel
ding niet minder groot, dan een beeld van Rousseau of een 
schilderij van Gauguin. 

„Er ziJn nog meerdere redenen, ook sentimenteele, misschien 
wel een die juist is, maar ik ben geen philatelist." 

Van één van de meerdere idealistische redenen van de ver
meende „macht" van zegels op zekere menschelijke geesten, is, 
dat het „redelooze" opplakken door een of andere omstandig
heid wordt verdrongen en die geesten in het reeds uit ge
woonte, of door na-aping, of door ijdelheid verzamelde iets 
ontdekken, waaraan zij om zoo te zeggen vragen stellen, door 
hen niet zoo maar te beantwoorden. De geest verlangt ant
woord, en hier begint de onverklaarbare macht van het post-
zegelverzamelen. Vóór misschien vijftig jaren schreef dr. Mag
nus (aldus noemde zich dr. A. Legrand, een der bekwaamste 
Parij sehe geneeskundigen uit dien tijd, wonende te Neuilly 
sur Seine): „Het verzamelen is voor mij iets buitengewoons 
geworden; na mijn al te dikwerf zware dagtaak, vind ik in 
mijn verzameling eiken avond een heilzame ontspanning, een 
mij bijna onbekend geworden rust, zoodat ik geheel opgefrischt 
den volgenden dag mijn taak kan hervatten. Noemt ge dit geen 
zegen?" 

Hieraan wil ik toevoegen, dat eenige weken vóór hij de 
eeuwige rust inging (het was begin Januari 1929), wijlen de 
hooggeschatte secretaris der N. V. v. P., de heer med. drs. 
A. van Dam liet bovenstaande bevestigde. 

„Ge weet niet, zeide hij tot ons —- de heer KI. was erbij — 
hoeveel de zegeltjes mij ontlasten van de vaak ernstige zorgen 
van den dag. Ga ik na den maaltijd om zoowat 7 uur naar mijn 
kamer boven, dan neem ik mijn zegeltjes om er me tot een uur 
of elf mee bezig te houden,natuurlijk na eerst de vereenigings-
zaken te hebben afgehandeld. En daarna begeef ik me, geheel 
opgekikkerd naar bed, om na een zeer geruste slaap (zoo niet 
door een of ander verstoord) den volgenden morgen mijn dag
taak te hervatten. Enz." 

J. B. R. 

(̂äwsffiĴ igffil to M Mêi. 
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g Voor de vele blijken van belangstelling bij g 
§ het tien-jarig bestaan onzer firma onder- g 
§ vonden, betuigen wij U hiermede onzen ^ 
Q hartelijken dank. ^ 
% De Haagsche Postzegelhandel g 
I 1 Mei 1931. (597) I 

WAT 

ZAL 

T O E K O M J T X O O R 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQIHG 
OEZINJ-VERZORGfNO 

tlXüNILLMU 
JGRAVENHAQE 

e 

HIlLMII's SluitzBHBlboekje 
lllllllllllllllliiiiiiiiiiilllilllliilliiilliiililllllllllillilllliiiiiiiiiliiiilllllllllllliliiliiiliilllllll^^ 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
(413) 's-Gravenhage. 

K i l o ' s u i t R U k s - z e g e l v e i l l n ä e n . 
Gelegenheid voor Verzamelaars en Handelaren. Alleen kleine 

uitknipsels van pakketkaarten; daarom slechts zeer weinig 
gewone waarden van de correspondentie. Gegarandeerd onuit
gezochte origineele waar, rechtstreeks van de bron afkomstig. 

ZWEDEN, prima kwaliteit, met enkele exemplaren Jubi
leum 1924, zeer veel 200 t /m 204 en strooken van buitenland-
sche pakketkaarten. Door de regeering verzegeld pakje, 1 K.G. 

ƒ 7,10. 
NOORWEGEN, 1924-29, met herinneringsuitgiften, provi-

soriën op porto, enz., 1 K.G. (3600 exx.) ƒ6,60. 
DENEMARKEN, 1921-29, m. 5 en 10 Kr. en enkele „Krebs". 

Door de regeering verzegeld pakje, 1 K.G. (4500 exx.) ƒ 6,80. 
DANZIG-uitgiften van 1924 af in goudwaarde met enkele 

exemplaren luchtpost, K K.G. ƒ5,25; 1 K.G. (3500 exx.) ƒ9,30. 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 1,—. — Opgericht in 1920. 

KARL WALTER, Aschaffenbürg (Beieren). (eos) 

Zeer sensationeele aanbieding. 
Het valt niet te ontkennen, dat de malaise zich in den post

zegelhandel doet gevoelen. Wy willen toch verkoopen en bieden 
U hier een koopje als nog nooit in een philatelistisch blad 
aangeboden werd. Het is te geef ! Profiteert van deze buiten
gewone gelegenheid. Geen tweede kwaliteit, alles prima ! Uit 
onze stokboeken leveren wij 960 zegels der geheele wereld 
(alle verschillende), normale detailprijs minstens ƒ 12,50, voor 
den belachelijken prijs van slechts ƒ 6,— plus ƒ 0,30 voor porto. 
Hiermede is ieder kooper ongetwijfeld reeds zeer tevreden. 
Dit is echter niet alles ! Om dit koopje nog belachelijker te 
maken, geven wü op de verzameling van 960 zegels niet 
minder dan 10 premiën cadeau, en wel als volgt: 

Ie. 100 fr. Yvert '31 in betere zegels; 
2e. 100 verschillende Nederland; 
3e. Porten Indië: 5, 7K. 10, 123^, 20, 25, 50 en 75 ct.; 
4e. Mooie serie van 25 verschillende Uruguay; 
5e. 2 prachtseries Liberia, 10 exx. 1921 en 10 exx. 1923/24; 
6e. 9 driehoekzegels Nyassa, porto compleet; 
7e. 100 verschillende Zuid-Amerika; 
8e. 100 mooie Turk\je-zegels, postfrisch; 
9e. Jubileum Indië, 5 et. tot 1 gulden (5 stuks); 

10e. 50 weldadigheidszegels. 
Niet meer dan 100 sortimenten in deze combinatie nullen 

w\j kunnen afgeven. Bestelt nog heden ! Toezending na ont
vangst van giro (nr. 118330) of postwissel. 

2 sortimenten 1-maal port betalen; 3 sortimenten franco. 
B\j alle zendingen wordt onze nieuwe uitvoerige prijscourant 

van Nederland en Koloniën en vele goedkoope aanbiedingen 
der geheele wereld gratis bijgevoegd. 

Leest onze annonce in het Maandblad van April. 
Postzegelhandel „THE GLOBE", Hoogendijk142, Zaandam. 

(581) 
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BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-Gravenhage is voornemens op VRIJDAG 
12 J U N I 1931, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur 
der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrvjgbaar zijn), 

Frankeer- en Portzegels, 
(603) 
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ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN 
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Albanië, 1924, Yv. 144/150, serie 
compleet * ƒ 2,10 

Albanië, 1925, Yv. 158/165, serie 
compleet * - 1,50 

Albanië, 1925, Yv. 166/172, serie 
compleet * - 2,10 

Albanië, '25, Yv. 166a/172a, fout-
druk 1921, R.R., 1100 fr., cpL * -25,— 

België, 1925, Yv. 221/233, zoogen. 
„koppenserie", cpl * - 5,50 
dezelfde serie, gebruikt . . . . - 6,— 

België, 1928, Yv. 258/266, Orval-
serie, cpl * - 6,50 

Honduras, 1898, Yv. 23/27, Ofi-
cial, cpl., geg. echt, fr. 22,50 * - 0,35 

Italië, 1931, nieuw, Virgilius, 15, 
20, 25, 30, 50, 75, 1,25 - 0,40 

Italië, 1931, nieuw, St. Antonius, 
20, 25, 30, 50, 75, 1,25 - 0,40 

Malta, 1928, Yv. 135/153, Opdruk 
„Postage and Revenue", cpl. * - 21,50 

Oostenr. Post in Servië, 1916, Yv. 
1/21, fr. 130,—, cpl * - 4,25 

Portugal, 1923, Yv. 257/272, Oce-
aanvlucht, fr. 51,— cpl * - 1,80 

Portugal, 1926, Yv. 383/403, 86-j. 
onafhkh.-serie, fr. 138,60, cpl. * - 4,65 

Portugal, 1927, Yv. 438/452, 87-j. 
onafhkh.-serie, fr. 28,70, cpl. * - 1,20 

Rumenië, 1928-1929, Yv. 336/343, 
Koning Michael, cpl - 0,20 

Rumenië, 1930, Yv. 376/383, dito 
m. opdr. „8 Junie 1930", cpl. - 0,18 

Spanje, 1931, nieuw, Columbusuit-
gifte, 8 waarden - 0,20 

Spanje, 1931, nieuw, Ibero Ameri
cano, 6 waarden - 0,20 

Spaansche Golf van Guinea, 1931, 
nieuw, cpl * - 4,95 

Turkije, 1921, Yv. 643/650, Kemal-
serie, cpl - 0,35 

Een kilo gegarandeerd onuitge
zochte kloosterzegels (meest 
Nederland, België en Frank
rijk), franco - 1,50 

Tien kilo gegarandeerd onuitge
zochte kloosterzegels, franco -10,— 

Kilopakketten voor Indië 
rpt. ƒ 1,— en ƒ 2,— meer. .^—— 

* beteekent ongebruikt ; anders gebruikt. 

Auf der Helde's 
PQstzegelhandel. 

HILVERSUM, 
Postbus 1, giro 1700. 

AMSTERDAM, 
Gravenstraat 17 a/d N. Kerk. 

(589) 

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

Reclame - Koopjes 
Nederland, 1913, Jubileum, 1, 2y^, 5 gulden, 

3 stuks ƒ 2,50 
Nederland, 1924, roltanding, zonder water

merk, 15 cent •. ƒ 1,75 
Ned.-Indië, 1923, Jubileum, ƒ2,50 ƒ2,50 
Ned.-Indië, 1928, vliegpost, complete serie, 

gebruikt ƒ 2,— 
Ned.-Indië, 1928, vliegp., opdr. 30 c. ƒ0,20 
Curasao, 1892, 25 cent ƒ0,80 
Frankrijk, 1852, nr. 10 ƒ0,50 
Frankrijk, 1853-60, nr. 15, zeldzaam ƒ 5,— 
Estland, 1927, weldadigheidsser., cpl. ƒ 0,75 
Italië, 1923, nrs. 134-139, compleet ƒ 0,85 
Portugal, 1927 nrs. 438-452, compl. ƒ 1,50 
Portugal, 1928, nrs. 491-506, compl. ƒ1,50 

(607) 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Zendt m a n c o 1 ij s t. 
Vraagt zichtzending. 
Laagste prijsno teering. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". 
Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG. 

Giro 46266. — (533) Tel. 34929. 

„UIVICA". 
Heeft U al eens een zicht- W^ 
zending van ons gehad • 
Zoo neen, vraag die dan on
middellijk aan met opgave van 
referenties en verlangd Fand of 
mancolijst, of beter nog: als U 
de Betuwe bezoekt, rijdt dan 
eens bij ons aan. 
Onze winkel en magazijn zijn 
GASTHUISSTRAAT 5, T l EL, 
2 huizen van het Gemeentehuis af. 
Wij zijn met onze zomeropruiming 
vooral dit jaar spotgoedkoop 
en hebben ook een mooie part i j 

Restanten-Verzamelingen. 
POSTZEGELHANDEL „UNICA". 
-"smds^sta.*'^" P- CAMMAN. 

(606) 

Zeer bi l l i jk te koop 
van Part icul ier 

Prachtverzameling 
der geheele wereld, 
vooral Europa en A m e r i k a 

bijzonder mooi. 
Waarde ruim 150 OOO francs. 
Voor serieuze reflectanten inlicii-
tingen onder no. 6 0 4 bureau van 
dit blad. 

PAKKETTEN. 
Prima kwaliteit. — 200 verschillende van 

elk land. 
Duitschland ƒ 0,50 
Afrika - 2,— 
Amerika - 2,— 
België - 1,75 
Frankrijk - 4,— 
Fransche Koloniën - 1,10 
Luxemburg - 15,— 
Rusland ,. - 6,— 
Zwitserland -10,— 

Geld vooruit. — Porto extra. 
Postrekening 's-Gravenhage nr. 145546. 

A. AUZENEAU, postzegelhandelaar, 
Cubzac-lez-Bordeaux (France). 

(Leverancier van alle benoodigdheden voor 
postzegelverzamelaars). (588) 

eURA^AO. 
Tc koop aangeboden een 250-tal 

zegels Cura9ao, 50 ct., palmtypc, 
getand U x l l , a f 1,50 per stukj 
ook in kleine hoeveelheden. 

Brieven onder nummer 592, bureau 
van dit blad. 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
Curasao, Jubileum 1923, compleet, nrs. 71-

77, postfrisch ƒ 30,— 
Curasao, vliegpost, nrs. 93, 94, 95, post

frisch, met garantie ƒ 12,50 
Nederland, vliegpost, compleet, 40, 75, 1,50, 

4,50, 7,50 ƒ 4,— 
Portugal, nrs. 383-403 ƒ 3,75 
Portugal, nrs. 438-452 ƒ 0,90 
Portugal, nrs. 491-506 „.. ƒ 0,90 
Spanje, nrs. 367-380 ƒ 5,50 
Spanje, nrs. 381-394 ƒ 5,50 
Malta, nrs. 135-153, uit koers ƒ16,50 
San Marino, nrs. 23-25 ƒ 1,50 
Rusland, nrs. 55-58 ƒ 1,50 
Letland, nrs. 154-159, get ) 
Letland, nrs. 154-159, onget. ) 
Letland, nrs. 160-161, get „ ) ƒ15,— 
Letland, nrs. 160-161, onget ) 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP, 

Spui 13, Amsterdam. (534) 
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S P E C I A L E A A N B I E D I N G C U R A Q A O , ONGEBRUIKT . 
Vi c , 

3 c , 
5 c , 

10 c , 
121/2 c , 

lila 
geel 
groen 
lila 
blauw 

f 0,02 
f 0,09 
f 0,20 
f 0,35 
f 0,25 

15 c , 
20 c , 
221/20 . . 
35 o., 

olijf 
blauw . 
oranje. 
grijs en rood 

f 0,35 
f 0,35 
f 0,50 
f 0,60 

Levering zoolang de vooorraad strekt, franco aangeteekend na ontvangst van giro of postwissel, 

JOHN L. B^ENJAMINS, 
Beethovenstraat 97 , Amsterdam (Z.)-

Telefoon 21421. Postgiro 173848. (545) 

Wilt ü mooie en goed-
l(Oope ziclitzendingen 
van EUROPA en 
BUITEN-EUROPA, 
wendt II dan, met opgave van referenties, tot den 

A M S T E R D A M S C H E 
POSTZEGELHANDEL, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM (C). 
P O S T G i R O 1 5 1 9 8 6 . 

Supplement 1931 van het Schaubek-Album verschijnt 
dezer dagen. Bestell ingen worden gaarne tegemoet gezien. 

(596) 

200 
300 
150 
200 
150 
300 
200 
200 
500 
300 
200 
100 
100 
100 
500 
200 
200 
300 
150 
150 
5000 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 112874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBÜMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

verschillende zegels Beieren ƒ 1,90 
4,76 
2,75 
2,75 
3,20 
0,90 
1,90 
4,50 
5,50 
0,90 
3,90 
4,25 

Luxemburg - 2,25 
Noorwegen - 2,40 
Oostenrijk - 3,75 
Perzië - 4,75 
Roemenië „ - 2,S0 
Turkije - 5,75 
Zweden „ - 4,25 
Zwitserland - 3,25 
Geheele wereld ,- 35, — 

België 
Bulgarije 
Danzig „.. 
Denemarken 
Duitschland 
Eng. Koloniën 
Frankrijk 
Fransche Koloniën 
Hongarije 
Joego-Slavië 
Luchtpost 

Bestellingen boven 5 gid. franco. (527) 
Supplementen 1931 van Schaubek - albums verkrijgbaar. 

LUCHTPOSTZEGELS, HOOGSTE WAARDEN ! 

I 134, 4)4 en 7 }4 gld. luchtpost, prima, p. serie ƒ 3,75 1 
Vliegpost, 10, 15 en 60 ct., 3 w., per serie ƒ 0,30 
40 en 60/30 ct., 2 w., per 10 series - 1,— 
5 gulden, grijs, per 10 stuks -0,60 
\, 2]A en 5 gulden, 1905, per serie -0,22 
1, 2K en 5 gulden, koerseerend per serie -0,28 
Portzegels 25/1)^ en 25/7)4, per 10 stel - 1,— 
Boven 5 gulden porto vrij. Giro 40215. 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
Laat mij u eens een zichtzending maken; u zult on
getwijfeld tevreden zijn. — Prijscourant op aanvraag. 
Te koop gevraagd kwantiteiten Nederlandsche en In
dische zegels, ook goede kilowaar van philantropische 
instellingen. (524) 

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

VERZEGELD. 
De geheele voorraad is 

GEGARANDEERD VOLKOMEN ONUITGEZOCHT. 
EEN GOUDMIJN VOOR lEDEREN VERZAMELAAR 

EN HANDELAAR. 
Talrijke nabestellingen en tevredenheidsbetuigingen kwa

men in de laatste dagen binnen. 
Prijs: 

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

MISSIEZEGELSVERZENDHUIS 

Ludwig Kipke, Hamburg, 
30/N. 1., Abendrothsweg 38 (Duitschland). 

(559) 


