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

hereiedcn 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 F.Rsen, M. .1. haronessn van Heerdt-Kolfi J. A. Kästeln, mr. J . H. 
van Pe'trsem, Leon de Raaij, J. G, Millaard, G. V. van der Scbooren, 
Pierre Vos. 

Tot het plaatsen van advt-rtentien, het bekomen van abonnement en alzon-
der!ijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsDerichten en voor alles, wat de uitgave, het ueheer en de 
admmistratie betrett, zich te wenden tot L, C. A. bmeuiders, WUheimma-
park 128, te Breda. Te.efoon 1397, Postrekening 37183. 

EEN EN ANDER OVER DE EERSTE 
UITGIFTEN VAN ZWITSERLAND. 

v. 
Rayon-zegels. 

Dit zegel verscheen op 1 October 1850 in 
de waarde 5 rappen. Het is gedrukt in 
zvs^art op donkerblauw, het wapenschild in 
rood met in wit uitgespaard het bekende 
kruis. Dit laatste komt voor met en zonder 
omranding (de zegels met zijn beduidend 
duurder dan die zonder omranding). 

Op denzelfden datum werd uitgegeven de 
10 rappen, zwarte druk op geel, waarin het 
wapenschild en het kruis op dezelfde wijze 

zijn aangebracht. Ook hier geldt de vorige opmerking inzake 
waardebepaling met of zonder omlijsting van het kruis. 

Talrijke plaatfouten en retouches doen zich bij deze zegels 
voor; wü verwijzen daartoe naar het reeds meer genoemde 
prachtwerk van de firma Zumstein over de zegels van Zwitser
land. Hierin treffen we ook aan eenige merkwaardige wijzen 
van frankeering: de 10 rappen horizontaal of verticaal ge
halveerd en benut als 5 rappen; % van een 10 rappen en be
nut als 114 rappen voor de trankeering van een drukwerk, enz. 

Over de kleuren en den druk dezer zegels nog het volgende: 
het blauw van de 5 rappen is donker, met talrijke nuances; 
het papier is van zeer dun tot sterk; van de 10 rappen komen 
zelfs stukken voor op zeer dik papier, dat veel gelakt op 
karton. Nog zij gewezen op een merkwaardigheid bij de zegels 
met n i e t omlijnd kruis. Hier treft men wel eens een soort 
omlijsting aan door een olierandje. Dit wordt verklaard, door
dat de roode verf van het wapenschild te veel olie inhield; 
deze verspreidde zich dan naar het witte schildje, waardoor 
deze olie-achtige omlijsting ontstond. 

De druk geschiedde voor de 5 rappen van 2, voor de 10 van 
3 platen en wel vermoedelijk op deze wijze: 

a. druk van de blauwe of gele kleur; het wapenschild werd 
in wit gelaten; 

b. druk van de teekening in zwart. 
c. druk van het rood van het wapenschild met uitsparing 

van het kruis. 
Om aan deze vrij kostbare en tijdroovende drukmethode te 

ontkomen, danken wy" dan ook de verschijning in Februari 
1851 van de 5 rappen blauw op wit papier met het wapenschild 
in rood en het kruis in wit (rayon I) , in overigens onge
wijzigde teekening en eveneens met en zonder omlijsting van 
het kruis. 

Het blauw wisselt van licht- tot donker; ook komen de 
nuances groenachtig blauw en melkblauw voor. 

Door deze drukmethode werd één werkgang (het drukken 
van de teekening in zwart) bespaard. Aanvankelijk was men 

voornemens deze drukwijze eveneens toe te passen op de 10 
rappen, doch dit is achterwege gebleven. 

Zooals wij reeds in het vorige artikel uiteenzetten, werden 
van 25 December 1851 tot 1 Januari 1852 geen zegels verkocht 
en dateeren uit dit tijdvak tal van brieven zonder zegels, doch 
voorzien van den franco-stempel. 

Bij de inwerkingtreding der nieuwe postwet op 1 Januari 
1852, werd voor het geheele grondgebied de franc-munt in
gevoerd. De posterijen hadden na een onderzoek te Parijs, 
Lionden en München, besloten tot het ingebruiknemen op ge
noemden datum van een nieuw type (zittende Helvetia), dat 
gedrukt zou worden op de Munt van het Eedgenootschap. 
Daar deze zich voor de nieuwe industrie geheel moest in
richten, werd een eerste voorraad dezer zegels te München 
gedrukt (men lette op de zijden draden dezer uitgifte, die 
eveneens voorkomen in de eerste zegels van Beieren). De uit
gifte dier zegels zou aanvangen op het oogenblik, dat de Munt 
in staat was zonder onderbreking de vervaardiging over te 
nemen. Deze berekening op 1 Januari 1852 kwam verkeerd 
uit en dit verklaart dan ook waarom de „zittende Helvetia" 
eerst in September 1854 verkrijgbaar werd gesteld. 

Tot dien datum bleven de Rayon I en II in gebruik. 
Meergenoemde postwet had het grondgebied in 3 rayons 

ingedeeld en hieraan danken we de verschijning van onder
staande waarden op 1 Januari 1852 voor rayon III: 

15 r a p p e n rood voor de Duitsch spre
kende kantons, 15 c e n t i m e s rood voor 
de Pransch sprekende. 

De teekening toont een markant onder
scheid met die. der vorige rayon-zegels: 
verticaal gearceerd in plaats van gevuld 
wapenschild, waarbij het kruis steeds voor
zien is van een omlijsting. 

Men benutte den steen van de Orts-post; 
de opschriften en de waardecijfers werden 

eenvoudig weggeslepen en vervangen door „Rayon IH" en 
15 Rp. Nadat men hiervan een goeden voorraad had gedrukt, 
werd „Rp." vervangen door „Cts.". Dit verklaart waarom 
voor de zegels in deze beide munten het waardecijfer 15 gelijk 
is (klein). De verandering Rp. in Cts. geschiedde uit de hand 
op een plaat van 160 zegels; talrijke kleine verschillen, of 
zoo men wil evenveel types, doen zich dan ook hierdoor voor. 

Ofschoon de 15 rappen slechts een kort
stondig bestaan was toegedacht, werd door 
de hierboven geschetste vertraging in de af
levering der „zittende Helvetia" een nieuwe 
oplaag dezer waarde noodig, waartoe men 
weder een gedeelte der plaat voor de Orts-
post benutte, deze wijzigde en voorzag van 
het grootere waardecijfer 15. 

De echtheidskenmerken dezer zegels zijn, kort omschreven, 
de volgende: 

Rayon I. Punt achter I en Rp. Boog boven de horen dubbel-
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cirkel, dubbel-ophangkoord, eindigend in een knoop. Aantal 
slagen van het koord om de horen: bij het mondstuk geen, 
daarna achtereenvolgens 2, 3, 3 en 2. Trechter van de horen 
geschaduwd, niet geheel gevuld. Meergenoemde kettinglijn 
om de teekening. Booglijnen boven 5 en Rp. maken met de 
verticale lijnen een duidelijke lus. 

a. b. 
Valsch: 
a. zwarte druk op blauw. Geen punt achter I, verkeerde 

vorm van het cijfer 5 en van de letters Rp. Enkel ophangkoord 
zonder knoop. Aantal koordslagen om de horen onjuist. Horen 
te langgerekt. Achtergrond tusschen kettinglijn en buitenste 
omlijsting van het zegelbeeld onduidelijk inplaats van fijn 
geteekende grillige lijntjes. 

b. Blauwe druk op wit. Geen punt achter I. Booglijnen boven 
5 en Rp. met verticale lijnen vormen geen lus doch een ge
vulde knoop (zie eveneens afbeelding a) . 

Rayon IL Punten als bij Rayon I. Een typisch kenmerk van 
de echte is, dat als regel de boog boven de horen niet volledig 
is aangebracht; deze gaat dan onderaan schuil achter de post-
horen. 

c. d. 
Vervalsching c: Schaduwlijntjes op de wapperende linten 

van het schidje, waarin Rayon II. Meergenoemde knooppunten 
in plaats van lussen. Rp. aan elkaar geschreven. 

Vervalsching d: Kettinglijn ontbreekt. De zwaar gearceerde 
versiering tusschen posthoren en wapenschild, bij de echte 
bestaande uit drie tot vier lijnen, is ineengevloeid. 

Rayon III. Kleine cijfers (afb. e), groote cijfers (afb. f) . 

e. f. 
Wü verwijzen voor de echtheidskenmerken naar de Orts-

post in het vorige nummer. Voorts geen punt achter III, wèl 
een punt achter Rp. of Cts. 

De verticale arceering van het wapenschild is zeer zuiver 
aangebracht. Vergelijkt hiermede de vervalschingen e en f. 

Wij herhalen evenwel de reeds meermalen gegeven waar
schuwing: bij de zeldzame stukken verlange men garantie 
van een betrouwbaren handelaar of expertise van een werke-
lijken deskundige. 

V. B. 

Wt^fifteïi 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

BELGISCH-CONGO. 
Opdrukken op de Stanley-zegels: 

40 c. op 35 centimes. 3 fr. 25 „ 
2 fr. op fr. 1,60. 3 fr. 25 „ 

Voorts op de uitgifte 1925-1927: 
50 c. op 45 centimes, lila (Vee-fokkerü). 

BOLIVIA. 
Frankeerzpgels in nieuwe teekeningen: 

2 centavos, groen; berg Potosi. 
5 „ blauw; berg Illimani. 

45 „ oranje; landkaart. 
BRAZILIË. 

fr. 2,75. 
fr. 3,50. 

Weldadigheidszegels, waarvan de extra-toeslag ten goede 
komt aan de nagelaten betrekkingen van de tijdens de October-
revolutie van het vorige jaar gevallen opstandelingen. 

10 reis, lichtblauw. 
20 „ bruin. 
50 „ geel, groen, rood. 

100 „ donkeroranje, 
200 „ groen. 
300 „ geel, rood, groen en zwart. 
400 „ wijnrood. 
500 „ blauw. 
600 „ bruinviolet. 
700 „ geel, rood, groen en zwart. 

1000 „ geel, groen en rood. 
2000 „ grijsgroen en rood. 
5000 „ zwart en rood. 

10000 „ geel en groen 
De drie eerste waarden worden verkocht tegen dubbel

nominaal; de andere zijn belast met een toeslag van 50 pet. 
De vier laatste waarden zijn gedrukt in het formaat van de 

50 reis, de overige in dat van de 10 reis. 
Frankeerzegel in het Mercurius-type, papier met het meer

voudig watermerk E. U. Brasil (een of twee letters per 
zegel): 

600 reis, roodbruin. 
Voorts is hier papier in gebruik genomen met een nieuw 

watermerk: het sterrebeeld het Zuiderkruis en de woorden 
Correio Brasil. Hierin zijn te melden: 

50 reis, lilabruin. 
50 „ groen. 

200 „ rood. 
400 „ ultramarijn. 

1000 „ blauwgroen. 
De drie eerste zijn in het type van de 100 reis der uitgifte 

1920, de twee laatste in de Mercurius-teekening. 
Portzegel op papier met het hiervoren vermelde watermerk 

E. U. Brasil: 
400 reis, roodbruin. 

BULGARIJE. 

Frankeerzegels met den nieuwsten koningskop: 
6 lewa, blauw. 

10 „ grijsblauw (als de 6 lewa). 
20 „ bruinviolet en bruin. 
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CHILI. 
Luchtpostzegels voor het binnenlandsch verkeer; opschrift 

„Linea Aerea Nacional"; papier met het meervoudig water
merk wapenschild; 

5 centavos, groen. 50 centavos, sepia. 
10 „ bruin. 1 peso, violet. 
20 „ rose. 5 pesos, rood. 

Laatstgenoemde waarde is in groot, liggend, de andere in 
staand formaat. 

Op de 5, 10 en 20 centavos ziet men een condor temidden 
van de bergen, op de drie volgende waarden een vliegtuig 
boven landschap. 

De in het April-nummer 
onder Italië beschreven An-
toniuszegels verschenen met 
den opgedrukten landsnaam 
en in gewijzigde kleuren: 

20 centimes, bruin en lichtbruin. 
25 „ geelgroen en groen. 
30 „ zwartbruin en grijsbruin. 
50 „ bruinviolet en lilagrijs. 
75 „ grijszwart. 
1 lire 25, blauwgrijs. 
5 lires + 2'4 lires, sepia. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
De 15 groszy blauw, uitgifte 1928 (Yvert nr. 345), ver

scheen met den opdruk Port Gdansk (2 regels). 
DUITSCHLAND. 
Luchtpostzegel in de teekening luchtschip boven globe, met 

het gebruikelijke watermerk: 
1 mark, rood. 

ECUADOR. 
In groot formaat verscheen een frankeerzegel in de waarde 

10 Sucres, karmijn en zwart, ter gelegenheid van het eeuw
feest der onafhankelijkheid. 

Het stelt het standbeeld voor, opgericht ter eere van Simon 
Bolivar. 

ERYTHREA. 
Als onder Cirenaica. 
Met den kop van den Italiaanschen koning en overeen

komende met de uitgifte voor het moederland van 1927 ver
schenen de frankeerzegels: 

50 centimes, bruin en olijf. 
75 „ rosekarmijn. 

Bovenaan staat vermeld „Poste Italiane"; aan den voet 
„Eritrea". Het papier draagt het watermerk kroon. 

ETHIOPIË (Mei 1931). 
Aanvullingswaarde der opdrukken-serie: 

1 mehalek op 2 mehalek. 
Senfs 111. Briefmarken Journal meldt, dat van den in het 

vorige nummer vermelden opdruk >̂  mehalek op 2 thaler 
slechts 4300 exemplaren werden aangemaakt. 

Voorts verschenen de volgende dienstzegels, waartoe men 
de frankeerzegels der uitgifte 1928 en der kroningsserie van 
1930 voorzag van den opdruk „Officiel" in het Fransch en 
Amharisch. Deze opdruk is diagonaalsgewijze aangebracht in 
rood of violet en met behulp van een handstempelt je: 

Uitgifte 1928: 
1, 2, 4, 8 mehaleks, 1 thaler. 

Kroningsserie: 
1, 2, 4, 8 mehaleks, 1 thaler. 

Hoewel deze dienstzegels eigenlijk bestemd waren voor de 
frankeering van dienstcorrespondentie, werden zij, wegens een 
tekort aan gewone frankeerzegels, aan de postkantoren voor 
het publiek verkrijgbaar gesteld teneinde te worden benut als 
postzegels. 

> » « i » » » < » m n » n m i 
twosnwv fiiniM\i> i\THi>i\Ti«.yjt: 

FRANKRIJK. Reclamezegel voor de In
ternationale Koloniale Ten
toonstelling te Vincennes, 
volgens afbeelding: 

1 fr. 50, blauw. 
Het is gedrukt bij de „Hé-

i ^ n ^ n inrj-L-TunTuninin j ^'° Vaugirard", de teekening 
M y p K l » i T 5 0 ^ a K ï ï i l i is afkomstig van J. de la 

Nezière, wiens naam aan 
den voet is vermeld. 

De 5 Ciancs m de teekening Mont St. Michel verscheen in 
donkerbruin en in geretoucheerde teekening (scherpere scha-
duwlijnen en wolken). 

GROOT-LIBANON (Mei 1931). 
Luchtpostzegels in de gebruikelijke landschapteekeningen, 

waarboven een vliegtuig, liggend formaat: 
1 piaster, geelgroen. 3 piaster, lilarose. 
2 „ oranje. 

Frankeerzegel, liggend formaat: 
3 piasters, bruin. 

Portzegels in nieuwe teekeningen: 
0 p. 50, zwart op rose. 
1 piaster, zwart op lichtblauw. 
2 „ zwart op geel. 
3 „ zwart op groen. 
5 „ zwart op oranjerood. 
8 „ zwart op rose. 

15 „ zwart. 
HONDURAS (April 1931). 
Frankeerzegels, voorzien van de jaartallen 1931 en 1934 

— men zie onder Philatelistisch Allerlei in dit nummer —: 
1 centavo, sepia. 15 centavos, blauw. 
2 centavos, karmijnrose. 20 „ zwart. 
5 „ lila. 50 „ olijfgroen. 
6 „ groen. 1 peso, zwart. 

10 „ brum. 
De zegels zijn in verschillend formaat gedrukt; op de 20 

centavos prijkt de kop van Columbus, op de andere zijn be
kende staatslieden, gezichten op het land, enz., afgebeeld. 

Eveneens met de jaartallen 1931 en 1934 is te melden een 
serie dienstzegels m groot, liggend formaat, gezicht op de 
hoofdstad Tegucigalpa: 

1 centavo, ultramarijn. 15 centavos, olijfbruin. 
2 centavos, bruin. 20 „ bruin. 
5 „ olijfgroen. 50 „ violet. 
6 „ oranjerood. 1 peso, oranje. 

10 „ donkergroen . 
HONGARIJE. 
Frankeerzegel, gezicht op Donau en parlementsgebouw, pa

pier met watermerk: 
30 filler, lichtgroen. 

Opdrukken op portzegels, koerseerend type: 
4 op 5 filler, rood. 20 op 32 filler, rood. 

Het nieuwe waarde-cijfer is links ,en rechts goven aange
geven; het oude is door drie evenwijdige vette lijnen doorge
haald. 

De heer Melsert te 's-Gravenhage vestigt er onze aandacht 
op, dat de in het Aprilnumraer vermelde opdruk 6 op 8 
filler bestaat zoowel op nr. 411 als nr. 384 van den Yvert-
catalogus. Onder dankzegging aan genoemden heer nemen wij 
hiervan gaarne nota. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Als onder Cirenaica. 
JAIPUR. 
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Frankeer zegels ter gelegenheid van de troonsbestijging van 
Man Singh II als maharaja: 

Vi anna, roodbruin en grijs, 
lila en gri)s. 
blauw en grijs, 
bruin en grijs, 
rose en grijs, 
groen en grijs, 
olijf groen en grijs, 
blauw en grijs, 
bruin en grijs, 
bruinolijf en grijs. 

, geel en grijs, 
grijsviolet en grijs. 

De zegels zijn vervaardigd op de Nasik-drukkerij op papier 
zonder watermerk; zij zijn getand 14. 

ZiJ stellen o.a. voor den wagen van den zonnegod, krijgsman 
in wapenrusting, enz. 

Op de Yi anna is afgebeeld de jonge maharaja; op de 
B rupees dezelfde alsmede Jai Singh II. 

LETLAND (April 1931). 
Luchtpostzegels, driehoek-vorm, watermerk swastika: 

10 santimi, groen. 
MEXICO. 
Herinneringszegels tei gelegenheid van het 400-jarig be

staan van Puebla: 
10 centavos, blauw en bruin. 

Het zegel geeft een reproductie van het wapen der stad; 
het is gedrukt in groot, staand formaat. 

In groot liggend formaat verscheen een luchtpostzegel ter 
gelegenheid van de gehouden luchtvaart-tentoonstelling: 

25 centavos, wijnrood. 
Het opschrift luidt „Exposicion Aeronautica 1931"; Let 

zegelbeeld geeft een vliegtuig weer boven een landschap. 
MONGOLIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de volgende opdrukken 

op de uitgifte van 1926: 
zwart en geel. 
zwart en bruinoranje. 
zwart en olijfgeel. 

NEW-FOUNDLAND. 
Frankeerzegel, koerseerend type, gedrukt op papier met het 

in het vorige nummer beschreven watermerk: 
6 cents, ultramarijn. 

NIGERIA. 
Frankeerzegels in het koningstype, meervoudig watermerk 

in sierschrift: 
\Yz pence, oranje. 
3 „ ultramarijn. 

NOORWEGEN. 

10 mung op 1 mung, 
20 „ „ 2 
25 „ ,, 40 

Weldadigheidszegel in ne-
venstaande teekening, af
beelding van het radium-
hospitaal: 

20-f 10 ore, rood. 
De extra-toeslag komt ten 

goede aan het fonds tot be
strijding van den kanker. 

PORTUGAL (Mei 1931). 
Frankeerzegels in nevenstaande tee

kening : 
10 centavos, violet. 
16 „ lichtblauw. 
25 „ grijsgroen. 

5 escudos, geelgroen. 
ROEMENIE. 
Frankeerzegels in nieuw koningstype, Karel II in burger-

kleeding: 
30 lei, grijsolijf en blauw. 
50 „ karmijn en blauw. 

100 „ blauwgroen en blauw. 

1 leu, 
2 lei, 
6 „ 

10 „ 
20 „ 

Herinneringszegels aan het 50-
jarig bestaan v. h. koningschap: 

grijsviolet. (Karel II als militair vlieger), 
groen. ((Karel I ) . 
lilabrum. (Karel II in marine-uniform), 
blauw. (Karel I, Karel II en Ferdinand I ) . 
oranje. (Ferdinand I ) . 

De zegels zijn geteekend door den kunstenaar Bessarab. 

wfmmimm 
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Gelegenherdszegels, eeuwfeest 
van de stichting van het leger: 

25 bani, zwart. (Veldslag bij Moraseti in Aug. 1917). 
50 „ bruin. (Infanterist). 
1 leu, grijsviolet. (Uniformen in 1830). 

2 lei, grijs. (Karel I aan het hoofd van het leger). 
3 „ rosekarmijn. (Infanterie-aanval). 
7K, ultramarijn. (Koning Ferdinand met helm). 

16 „ lichtgroen. (Karel II in uniform). 
De zegels zijn geteekend door Murnu en Bessarab. 

• * " 
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Gelegenheidszegels, halve eeuwfeest der oorlogsmarine: 
6 lei, roodbruin. (Gewapende brik). 

10 „ blauw. (Monitor). 
16 „ lichtgroen. (Kruiser). 
20 „ oranje. (Torpedojager). 

De ontwerpen zijn van den kunstenaar Stiubei. 
Al deze zegels ziJn gedrukt op het papier met het watermerk 

P.T.T. en kroon. 
Toeslagzegels, ter verkrijging van een luchtvloot; teekening 

van Murnu: 
50 bani, blauwgroen. 

1 leu, hlabruin. 
2 lei, ultramarijn. 

Het gebruik dezer zegels is verplichtend naast de gewone 
frankeering gedurende een bepaald tijdvak. Zij komen dus 
overeen met de bekende Timbru de Ajutor. 

De 50 bani is verschuldigd boven de gewone frankeering, 
op een briefkaart, de 1 leu voor een gewonen, de 2 lei voor 
een aangeteekenden brief. 
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SPANJE. 
Onder het noodige voorbehoud betreffende het officieele 

dezer uitgiften en ter vervanging van wat wü in het vorige 
nummer dienaangaande vermeldden, volgt hieronder een lijst 
van de Republica-opdrukken, ontleend aan het blad Madrid 
Filatelico. 

y 

.^^' 
,ev^<^^ REPÜBLICA ^<.^^ 

.c> 

a r 
^ ' '^ 

zïïir 
Opdruk van Madrid (type I ) : 

1 centime, groen (cijfertype). 
2, 5, 10, 15, 20, 25 centimos (koerseerend koningstype), 
expresse-zegel 20 centimos. 

Deze opdruk is schuin aangebracht van beneden naar boven, 
beginnend ongeveer op de halve hoogte van het zegel en in 
zwart, groen of rood. Deze zegels waren te Madrid in gebruik 
van 15 tot 25 April j.1. 

Eerste opdruk van Barcelona (type I I ) : 
Dezelfde waarden als hierboven benevens 30, 40 en 50 cen

timos (koerseerend koningstype), 1 peseta (Yvert nr. 288). 
Horizontale opdruk; in gebruik te Barcelona (stad en pro

vincie) van 15 tot 25 April 1931. Kleuren: zwart, rood of 
karmijn. 

Tweede opdruk van Barcelona (type I I I ) : 
Dezelfde waarden als onder den eersten opdruk vermeld, 

behalve de peseta en den expresse-zegel. 
Diagonaal opdruk van beneden naar boven in zwart, rood of 

karmijn. In gebruik te Barcelona van 1 tot 5 Mei 1931. 
Thans zijn weder de koningszegels in gebruik, in afwachting 

van de Republica-opdrukken, vervaardigd door de Munt, en de 
nieuwe zegels, op de hooge waarden waarvan het hoofdpost
kantoor van Madrid zal prijken. 

SYRIË (Mei 1931). 
Luchtpostzegels, landschap-teekening, liggend formaat: 

1 piaster, geelbruin. 
50 piasters, zwart en grijs. 

SAN MARINO. 
Opdrukken op de portzegels van 1925 (blauw): 

C 15 op 10 centesimi. 
C 20 „ 10 
C 25 „ 5 „ 
C 40 „ 5 
L 2 „ 5 

Het middenstuk is geheel gevuld met zwart; waardecijfer 
en munt zijn in zilver aangebracht. 

TCHECHO-SLOWAKIJE (Maart 1931). 
Frankeerzegel, kasteelen-type, papier zonder watermerk: 

3 kronen, roodbruin. 
Alsvoren, gezicht op Praag: 

10 kronen, grijsviolet. 
TRIPOLIS. 
Als onder Cirenaica. 
URUGUAY. 
Frankeerzegels ter gelegenheid van de postzegeltentoon

stelling: 
2 centesimos, grijsblauw. 
5 „ donkergroen. 
8 „ steenrood. 

15 „ grijsblauw. 
Zij 7iin P'edrukt in het type der eerste „Diligencia"-zegels, 

en wel in blokken van vier. 
Er werden uitgegeven 30000 series. 
VENEZUELA. 
De luehtpostzegels in het koerseerend type verschenen als 

dienstzegels met de geperforeerde letters G N: 
5, 10, 15, 25, 40, 75 centimos, 1, 1.20, 1.70, 1.90, 2,10, 
2.30, 2.50 en 3.70 bolivars. 

De kleuren bleven ongewijzigd. 

VEREENIGDE STATEN VAN N.-AMERIKA (Mei 1931). 
Portzegels in de nieuwe teekening: 

K cent, roodbruin. 
5 „ roodbruin. 

Jubileumzegel, 50-jarig bestaan van het Roode Kruis: 
2 cents, karmü'nrood. 

Het is gedrukt in het gewone formaat; een verpleegster 
werd erop afgebeeld („The greatest mother"). 

YEMEN. 
Frankeerzegels in nevenstaande teekening: 

K bogasch, donkergeel. 
1 „ groen. 

10 
20 

grijsbruin. 
violet. 
rose. 
grijs. 
blauwviolet. 
lila. 
geelbruin. 
olü'fgroen. 

1 imadi, lilarose en olffgroen. 

De 6 bogasch en hoogere waarden zijn gedrukt in grooter 
formaat. 

V. B. 

XeVcr^aclitcii 
l^ïeiiVc Uitgiften 

Ppiaa^cj/fcrs,era.i 

BELGIË. 
Naar verluidt zal de „Express" zegel in de waarde 2 fr. 35 

binnenkort vervangen worden door een 2 fr. 45 met het ver
beterde opschrift „Expres". Dit zegel zal een gezicht op 
Eupen geven. 

De restanten der Orval-serie, alsmede die der vroeger be
schreven tête-bêche paartjes in de waarden 5, 35 en 60 cen
times, zijn of worden vernietigd. 

In Juli a.s. zal een nationale postzegeltentoonstelling worden 
gehouden, georganiseerd door het comité tot steun aan de 
oorlogsverminkten. Een speciale zegel zal voor deze gelegen
heid verschijnen. 

CHINA. 
Onze correspondent in het Verre Oosten meldt: 
„De nieuwe Chineesche postzegels zullen geen Engelsche 

opschriften meer hebben. De levering van alle benoodigde ze
gels voor den tijd van vijf jaar is echter aan een Londensche 
firma opgedragen, en de werklieden van het Chineesche post-
zegelgraveerbureau en de drukkerij te Peking, die hierdoor 
dus al dien tijd geen werk zouden hebben, hebben een adres 
aan de regeering gericht, met het verzoek het contract te 
annuleeren en de voorkeur te geven aan de eigen industrie. 
Tevens verzochten zij den ambtenaar, die het contract met de 
Londensche firma heeft afgesloten, te ontslaan." 

„De regeering opende daarop onderhandelingen met de En
gelsche drukkerij, en slaagde erin het contract te wijzigen in 
een voor tien jaar, waarbij elk jaar de helft van de jaarlijksche 
benoodigde hoeveelheid zegels geleverd zal worden. Op deze 
wijze levert de Londensche firma de oorspronkelijk bestelde 
hoeveelheid zegels, zij het over een langere periode, en de 
drukkerij te Peking kan aan het werk blijven om de andere 
helft van het kwantum zegels, dat elk jaar verbruikt wordt, 
te drukken. Verzamelaars zullen zich er dus vermoedeliik pp 
moeten voorbereiden, dat de nieuwe zegels in twee typen 
(Londensche en Peking-druk) zullen verschijnen-" 

DUITSCHLAND. 
De Zeppelin-zegels van 1930, Yvert nrs. 428 en 429, worden 

ultimo dezer maand buiten koers gesteld. 
Tot einde Mei j.1. mochten zij nog aan de postkantoren 

worden verkocht; de overblijvende voorraad zal worden ver
brand. 
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ITALIAANSCH SOMALI. 

IJSLAND. 

Il Corriere Pilatelico meldt 
de a.s. verschijning van een 
serie frankeerzegols in .lieU -̂
we teekeningen en geeft 
daarbij eenige afbeeldi'i^en. 
De serie zal bestaan uit do 
waarden 5, 7J4, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 50, 75 -pnifmes, 
IK, 1%, 2, 2.55, 5, 10, 20 en 
25 lires. 
Naast gezichten op het land 
treft men aan den struisvo
gel, het nijlpaard, de anti
lope en den leeuw. 
Een enkele veraarde wordt 
hierbij afgebeeld. 

Ter gelegenheid van het bezoek van het luchtschip Graf 
Zeppelin aan IJsland zullen twee speciale luehtpostzegels van 
1 en 2 kronen verschijnen. 

Bovendien verschijnt een frankeerzegel in de koningsteeke-
ning en in de waarde 10 kronen. 

OOSTENRIJK. 
Naar verluidt zullen van de koerseerende serie de waarden 

10, 20, 30, 40, 50 gi'oschen en 1 schilling worden voorzien 
van den opdruk „Rotary Club Convention Wien 1931", ter ge
legenheid van het Rotary-congres, dat van 22 tot 25 dezer 
in de Oostenrijksche hoofdstad gehouden zal worden. 

RUANDA-URUNDI. 
De ,,Philatéliste beige" meldt de ophanden zijnde verschij

ning van een definitieve serie ter vervanging van de op
drukken op die van Belgisch-Congo. 

De serie zal omvatten 16 waarden van 5 centimes tot 20 
francs, en inboorlingen-types enz. weergeven. 

V. B. 

er 
Overzeesclie 
NEDERLAND. 

Vreemdelingenverkeer-zegels. 
Naar het zooeven verschenen jaarverslag van de Algemeene 

Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer meldt, 
zullen het volgend jaar gedurende zes maanden speciale 
A.N.V.V.-postzegels worden uitgegeven, waarvan de extra-
opbrengst aan deze vereeniging ten goede zal komen. 

Het ligt in de bedoeling, vier waarden uit te geven, n.l. van 
5, 6, 7J/; en 12'/, cent (de tarieven voor briefkaarten en brieven 
naar binnen- en buitenland). 

De 9 cent zonder waarde-aanduiding! 
Een zeer interessante variëteit wordt ons gemeld, n.l. de 

9 cent zonder waarde-aanduiding „9 cent". In het volgend 
nummer hopen wij er een afbeelding van te kunnen geven. 

Er is één vel gevonden, waarbij alle 20 zegels van de eerste 
verticale rij de genoemde afwijking vertoonen. Het ligt dus 
voor de hand, aan te nemen dat tusschen het bedrukken met 
de roode en met de zwarte inkt de linkervelrand is omgeslagen. 

Uitgespaard knipteeken. 
Wij zagen dezer dagen een zegel van 30 cent, dat in de tee

kering uitgespaard een V-vormig figuurtje vertoonde. Een 
dergelijk stuk hebben wij op blz. 162 van het September
nummer 1927 afgebeeld; het is het controle-knipmerk van 
het papier, dat tijdens het drukken op het vel gelegen heeft. 

Nieuwe oplaagletters. 
6 cent I, 30 cent K. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent I : R 329, 10 cent D: 315 R, 30 cent K: 328. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent J: de vellen met de nieuwe rolperf. hebben drukkers-

teeken 96. 
Telcijfers. 
De heer Roque, Den Haag, zond ons een blok van de koer

seerende 6 cent met linkervelrand, waarop op het telcijfer 13 
het cijfer 4 volgde inplaats van 14. Van de ontbrekende 1 
was geen spoor te zien. 

Tandingaf wij kingen uitgifte 1898-99. 
Men verzoekt ons om een opgave van de bekende tanding-

afwijkingen van de serie 1898-99, waarvan er nu en dan op 
veilingen voorkomen, die niet in den Leiddraad staan vermeld. 
Wij kennen de hieronder volgende, en houden ons voor opgave 
van niet-vermelde afwijkingen gaarne aanbevolen. 

Yi cent: links ongetand; links dubbel getand. 
1 cent: links ongetand; geheel ongetand (1. de van druk-

uitschot afkomstige en in den handel geraakte blokken, 2. af
komstig van een vel, waarvan 2 rijen ongetand zijn gebleven, 
en waar ook een rij op voorkomt, die slechts aan één zijde is 
getand); links dubbel getand; 2e perforatie horizontaal door 
de zegels; 2e perforatie horizontaal en verticaal door de 
zegels). 

ly, cent: links ongetand (ultramarijn); 2e nerforatie verti
caal door de zegels (ultramarijn); links dubbel getand (blauw, 
oplaag C). 

214 cent: links ongetand; links dubbel getand. 
3 cent: boven ongetand (groen); boven dubbel getand (gr.). 
5 cent: boven ongetand; boven dubbel getand); 2e perfo

ratie horizontaal door de zegels. 
m cent: boven dubbel getand. 
10 cent: boven dubbel getand; rechts ongetand (beide met 

nauwe arceering). 
12/. cent: 2e perforatie verticaal door de zegels. 
15 cent: boven dubbel getand (blauw en rood). 
fiy, cent: boven ongetand (blauw en bruint. 
20 cent: boven ongetand (groen en grijs; oplagen B en D). 
30 cent: boven dubbel getand. 
Postzegelautomaten. 
Sinds 24 Mei ziin aan het hoofdpostkantoor te Amsterdam 

aan den voorgevel drie automaten aangebracht, zoodat men 
ook postzegels kan koopen wanneer het kantoor e-esloten is. 
De eerste automaat levert twee binnenlandsche briefkaarten, 
de tweede twee zegels van 6 cent, de derde twee zegels van 
VA cent. 

Luchtpost; katapultvluchten. 
Gedurende den zomer van 1931 worden tusschen de schepen 

..Bremen" en ,.Europa" van de Norddeutsche Lloyd en New-
York katapultvluchten uitgevoerd. 

De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ter post 
bezorgde gewone en aangeteekende correspondentie (geen 
aangegeven waarde) met deze vliegtuigen te verzenden. Het 
extra-luchtrecht hiervoor bedraagt 50 cent per 20 gram of 
gedeelte van 20 gram. 

Aan de adresziide van de stukken moet een luchtnostetiket 
flanp-ebracht worden en de aanwiizine ,.Mit Vorausflug nach 
New-York". Aan boord van de schenen kriieen de stukken 
een bijzonder stemnel ..Deutscher Sehleuderflug Dampfer 
Rremen Cof Europal-New-York". 

De Perste tocht is die van de Europa die op 13 Juni uit 
Cherbourg vertrekt. Daarna volgt de Bremen. 23 Juni uit 
Cherbourg, Europa 29 Juni, enz. (Dienstorder 399 van 3 Juni 
1931). 

NF.D-INDIE-
De Java-Australië-vlucht. 
De totale oplaag van het speciale zegel bedraagt 90.600 

stuks. Hoeveel daarvan zijn verkocht, is natuurlijk nog niet 
bekend. 

Volgens een voorloopige schatting heeft de heenreis min
stens 13000 gulden opgebracht, veel meer dan werd geraamd 
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Het zegel is in Indië van 1 April af verkrijgbaar gesteld, 
bij beschikking H.P.T.T. nr. 15903 van 30 Maart 1931. Met 
ingang van 16 Mei is het zegel weer ingetrokken. (Beschik
king Hoofd P.T.T. nr. 23370 van 15 Mei). 

De vlucht is blijkens de dagbladberichten vlot verloopen. 
Vóórdat Koepang bereikt werd, was reeds 127 kg. post aan 
boord; het is ons nog niet bekend hoeveel te Koepang nog werd 
ingeladen. Op 19 Mei kwam de Abel Tasman in Melbourne 
aan, en was op 27 Mei weer in Batavia terug. Op de terugreis 
vervoerde het vliegtuig 70 kg. post voor Europa, die verder 
vervoerd wordt met het Indië-Holland-vliegtuig dat op 29 Mei 
vertrok. 

De heer Hofsté te Soengei Bedjangkar zond ons nog een 
aankondiging van de Posterijen over de vlucht. 

Witte-Kruis-zegels op komst. 
De in December a.s. uit te geven weldadigheidszegels zullen 

ditmaal ten bate zijn van de Witte-Kruis-kolonie te Salatiga. 
Er verschijnen weer vier waarden, 2, 5, 12 K en 15 cent. De 
zegels worden weer in Indië ontworpen; men is op het oogen-
blik met de teekeningen bezig. 

De luchtpostzegels. 
De oplaag van het opdrukzegel 30 op 40 cent bedraagt 

400.000 stuks. Het zegel is volgens Besluit H.P.T.T. van 6 Mei 
1931 op 3 October 1930 in gebruik gesteld. 

Omtrent de beteekenis van de mythologische vogels op de 
luchtpostzegels in de nieuwe teekening ontvingen wij in dank 
ook nog een verklaring van den heer Mulder te Dairen 
(Mantsjoerije), die overeenkomt met die uit ons ovrig nummer. 

De drie zegels in deze teekening zijn op 12 Mei in Indië in 
gebruik genomen. (Besluit H.P.T.T. nr. 21826 van 6 Mei 1931). 

Valsche luchtpost-opdrukken. 
Hierbij gaat de af

beelding van een val-
schen opdruk Luchtpost 
75 et. op de 1 gulden. 
Het eerste zegel heeft 
den valschen, het twee
de den echten opdruk. 
Het cliché werd ons wel
willend afgestaan door 
„Die Postmarke", Wee-
nen, waaraan wij ook de 
beschrijving ontleenen. 

De cijfers der nieuwe 
valsch. echt. waarde zijn iets kleiner 

dan de echte. Bij den echten opdruk loopt de stok van de 7 
eerst loodrecht naar beneden om dan in een boog naar voren 
te buigen. Bij den valschen opdruk loopt de stok van de 7 
reeds dadelijk in een boog naar voren. Op het cliché is ook 
goed te zien dat de heele 7 wat smaller is. De valsche vlieg
machine-opdruk is 0.3 mm. smaller dan de echte. 

Ook het luchtpostzegel van ƒ 1,50 op ƒ 2,50 komt met val
schen opdruk voor; de kenmerken zijn ons nog niet bekend. 

De opdruk 12^ op 20 cent. 
De oplaag van dit zegel bedraagt 27.020.000 stuks, een rari

teit zal het dus niet worden. 
Van een Indisch lezer ontvingen we een blok met rechter-

velrand (en telcijfers 7 en 6). Op beide zegels van de laatste 
verticale rij is de groote 2 wat afgeplat van boven, en ont
breekt de ophaal aan het kleine cijfer 1. Vermoedelijk een 
gevolg van te weinig inkt op den opdrukvorm. 

Het is waarschijnlijk, dat de groote 1 zonder ophaal en met 
kortere voet links, die wij in het vorig nummer vermeldden, 
ook aan slechte „inkting" van den opdrukvorm te wijten is; 
van den heei Van Dongen ontvingen wij een aantal blokken 
van de meeste verticale rijen, ook van de eerste. Op geen van 
allen kwamen dergelijke cijfers voor, zoodat we niet met ver
schillende typen te maken hebben. 

De heer Gordon zond ons nog een blok van oplaag B, die 
op iets witter papier gedrukt blijkt te zijn dan oplaag C. 
Ook is veel minder goed te zien dat het papier geprepareerd 

is, maar wij weten dat tot nu toe alle Indische zegels van 
deze teekening op dit papier gedrukt zijn, zoodat dit ook met 
oplaag B hei; geval is. Bij schuin-opvallend licht is het 
trouwens wel te zien. 

Van den heer H. W. Borel ontvingen wij de onderstaande bij
drage over den opdruk: 

„De laatste Indische opdrukken vertoonen kleine roode 
puntjes; deze komen op zeer verschillende plaatsen op de 
zegels voor, zonder eenigen regelmaat ook over het vel ver
deeld. 

De verklaring hiervan is de volgende: het metalen cliché 
moet op een houten ondergrond worden bevestigd; dit ge-

. schiedt middels kleine koperen spijkertjes. Bij het drukken nu 
werken deze zich wel eens min of meer los, komen naar boven 
en wanneer zij op gelijk niveau komen met de cijfers, krijgen 
zij ook inkt en drukken af. 

Soms komen zi] voor op zeer eigenaardige plaatsen als boven 
de 1, aan het slot van de 123<$ enz., zooals gezegd geheel 
willekeurig -»'erspreid. De beeltenis van de koningin en zelfs 
de neus blijven niet vrij. 

Oppervlakkig lijkt het vreemd, dat men deze spijkertjes 
juist op zulks plaatsen zou hebben aangebracht, maar men 
moet hierbij in het oog houden, dat deze spijkertjes op het 
cijfercliché werden aangebracht en dus niets met de teekening 
van het zegel zelf te maken hebben. 

Als tweede eigenaardigheid treft men nog al eens doordruk 
aan, dat de opdruk in Spiegelschrift aan de achterzijde voor
komt. Wanneer deze daar min of meer schuin staat, is de 
eenvoudigste verklaring, dat het vel gelegd is op het nog niet 
geheel droge vorige vel en de opdruk daarvan dan op het 
volgende vel heeft afgegeven. 

Soms echter komt deze achterdruk volkomen overeen met 
de voorzijde, dan zou dus een verklaring zijn, dat het papier 
moer of minder heeft doorgelaten of dat, door het niet-
inleggen van een vel, een afdruk op de „legger" van de pers 
gemaakt is, en een volgend vel dan hierdoor aan de achter
zijde een overdruk in spiegelbeeld kreeg. 

In het algemeen is de opdruk niet zeer zuiver uitgevoerd, 
staat deze op de bovenste rij zuiver wat de 3 streepjes betreft 
op het cijfer 20, terwijl dit bij de onderste rijen niet meer 
het geval is. Dit kan dan slechts verklaard worden door een 
werking in het papier zelf, dat niet meer volkomen even 
groot was, hetgeen op zijn beurt mogelijk weer een verklaring 
kan vinden in het feit, dat de vellen reeds van zeer langen 
tijd terug dateerden, het papier dus min of meer verlegen was. 

Er was van deze waarde een groote voorraad aanwezig, 
maar door de portovermindering kwam deze waarde vrijwel 
buiten gebruik, terwijl deze tevoren voor het porto voor Ne
derland en het overige buitenland juist zeer veel gebruikt 
werd. 

Als bijzonderheid diene nog, dat men eerst 2 streepjes had 
genomen, maar toen bleek, dat deze het cijfer 20 niet vol
doende bedekten, tot 3 is overgegaan." 

In het bovenstaande is misschien een verklaring te vinden 
voor een stukje in het „Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië", 
dat wij t an den heer Roque, Den Haag, ontvingen en hier
onder laten volgen. 

Een buitenkansje. 
Een ingezetene van Batavia had kortgeleden het geluk op 

te merken, dat enkele postzegels, welke hij door een kantoor
bediende aan het postkantoor had laten halen zoowel aan de 
voorziide als aan de achterzijde een opdruk droegen. Het was 
geen doordruk van den opdruk aan de voorzijde, maar een 
nieuwe opdrak, die in enkele gevallen recht, in andere schuin 
achter op den postzegel op de gom was aangebracht. Hij, 
Vv'etende welk een waarde zulke zegels zouden hebben, ging 
onmiddelliik naar het postkantoor om te zien of er nog meer 
van dergelijke postzegels waren. Hij kocht daar een vel van 
zeereis met 12 y; et. opdruk voorzien van een schuinstaanden 
opdruk aan de achterzijde, ettelijke zegels met 12^ et. opdruk 
pan de achterzijde voorzien van oen reehtstaanden opdruk en 
ettelijke vliegzegels van 30 cent, aan de achterzijde ook met 
het cijfer 30 bedrukt. 
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De kooper heeft zich reeds met bekende philatelistische 
bureaux in het buitenland in verbinding gesteld om den prijs 
van dez door „speling der drukpers" geschapen zeldzame 
zegels te doen fixeeren. 

Naar schatting zijn er van de bewuste vliegpostzegels nog 
een paar honderd bij de postkantoren en van 12 >̂  et. opdruk-
zegels met rechtstaanden achteropdruk nog een honderdtal. 
Wit postzegels koopt, zal er dus goed aan doen op te letten. 
Zoo'n zegel is meer waard dan het postkantoor er voor laat 
betalen. 

Luchtdienst Europa-Australië. 
Een bericht uit Sydney meldt, dat het aanbod van de K.L.M, 

om een luchtpostdienst Europa-Australië te organiseeren, zon
der subsidie, maar met een garantie voor een mimum-gewicht 
aan mail, op het oogenblik niet door Australië kan worden 
geaccepteerd. 

In „Air Mail Notes and News" wordt opgemerkt, dat voor 
brieven uit Engeland het extra-luchtrecht voor verzending 
per „Abel Tasman" 2 sh. 6 d. bedroeg, tegen slechts 1 sh. 4 d. 
voor verzending met de dienst van de Imperial Airways, e* 
dat het tarief dus heel wat verlaagd zal moeten worden als 
men wil concurreeren met de Engelsche dienst. 

CURACAO. 
De 2J4 op 3 cent. 
Het blijkt dat er hier in Nederland een buitengewoon animo 

voor den opdruk 2>2 op 3 cent is geweest; naar wiJ van ver
scheidene verzamelaarsloketten vernamen was de beschikbare 
voorraad zeer spoedig uitverkocht. In Rotterdam en Den Haag 
was na enkele uren niets meer verkrijgbaar, hoewel in de 
laatste plaats slechts 2 stuks aan één kooper werden afge
geven. In Amsterdam zouden slechts 700 stuks geweest 
zijn ( ? ) ; er waren daar zulke drommen kooplustigen dat de 
portiers de orde moesten handhaven. Ook in de kleinere steden 
was alles spoedig weg. 

De oplaag van het zegel is ons nog niet bekend. 
Over den opdruk zelf ontvingen wij van den heer Polling 

nog een aantal bijzonderheden. Het schijnt dat de opdruk is 
aangebracht in blokken van 25 of 50, waarbij zich de bij
zonderheid voordoet, dat de afstand van de opdrukken onder
ling iets grooter is dan de afstand van de zegels onderling, 
in verticale richting (wanneer men de zegels recht voor zich 
legt). Bij een verticale strip van 5 stuks is de afstand van 
den bovenrand van het eerste zegel tot den bovenrand van 
het laatste zegel 83K mm., de afstand van het topje van de 
1 van den opdruk op het eerste zegel tot die op het laatste 
zegel 85 H) mm., op 5 zegels een versfhil dus van 2 mm. Het 
is wel niet veel, maar het gevolg is toch dat de opdruk op de 
bovenste zegels van een vel duidelijk hooger staat dan op de 
onderste. 

Op enkele zegels komen veel te dikke cijfers voor, dit zijn 
echter geen constante afwijkingen, maar het gevolg van te
veel inkt. Echter vond de heer Polling op het 7e zegel van de 
laatste rij (het vel zóó gehouden, dat men de zegels recht voor 
zich ziet) een kleine 2 (van de breuk"), die duidelijk en gelijk
matig dikker is dan de andere. Dit kwam voor op alle vel-
deelen, door hem gezien. 

De 2)4 cent weer in groene kleur verschenen. 
Ondertusschen is de opdruk al weer vervangen door een 

definitief zegel; de 214 cent groen in cijfertype heeft zijn in
trede weer gedaan, na van 13 April 1926 tot 1 Maart 1931 
door de 3 cent srroen vervangen te zijn. 

De Posterijen beschouwen het als een geheel nieuwe waarde: 
de oplaagletter is A. De kleur van het zegel is wat donkerder 
groen, het is verder gedrukt op het moderne witte papier van 
de koloniale zegels, terwijl de in 1915 verschenen 2*^ cent 
groen on meer geelachtig papier was gedrukt. Van het nieuwe 
zeeel is het papier, voor zoover te zien is, niet geprenareerd. 
Vellen van 100 stuks. 

Sneeialisten dienen natuurlijk dit zegel in hun verzameline-
op te nemen; voor algemeen-verzamelaars is het verschil 
tiisschen de oude en de nieuwe 2'A cent waarschijnlijk niet 
groot genoeg om het als een nieuw zegel te b'eschouwen. 

NEDERLAND. 
Als nieuwe spoorwegkaart is te melden: 
Waardestempel 3 cent met 2 afz. lijnen. Afzender: „Station 

Rotterdam Maas V.G." Model C.C. 238 f. Oplaag enz.: E.H. 
30.000 11.3.31. 

NED.-INDIE. 
Ook de buitenlandsche briefkaart van 10 cent is sinds 12 

Mei verkrijgbaar gesteld met de luchtpost reclame opdruk, 
zoowel in het type met 1 als met 2 vliegtuigen. 

Vanuit Indië mochten wiJ enkele oplaagcijfers vernemen be
treffende de laatste opdrukken: 

a. Briefkaarten van 1234 cent met overdruk 5 cent zwart: 
12.150.660. 

b. Als a., doch de • dubbelkaart: 96.074. 
c. Briefkaarten van 734 cent met overdruk 5 cent oranje

rood: 8.152.035. 
d. Als c , doch de dubbelkaart: 100.723. 
Onder de aantallen a, b, c en d bevinden zich die op geel 

en grijs karton, het juiste aantal van elke kartonsoort is 
helaas niet bekend. 

e. Briefomslagen met zegelafdruk van 20 cent met overdruk 
12K cent: 493.837. 

Hierin is zoowel begrepen de blauwe als de groene zegel-
afdruk: het aantal van elTie soort is ook hier onbekend, alleen 
moet die op de 20 cent groen zeer gering zijn. 

f. Verhuiskaarten van 1 cent, overdrukt met 2 cent zwart: 
313.667. 

Ook in dit getal zijn de verschillende soorten begrepen. 
g. Briefkaarten van 7J4 cent met opdruk 5 cent oranje, 

voorzien van den reclameopdruk voor den luchtpostdienst. 
Aantal uitgegeven in tyne I (één vliegtuig): 61.700, in type II 
(twee vliegtuigen): 18.025. 

BUITENLAND. 
DUITSCHLAND. 
Privaat briefomslagen van 4 pf. vervaardigd ten behoeve 

van den heer R. N. worden gemeld. 
Bii gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Stuttgart 

in Mei 1931, verscheen een briefkaart met stempel van 3 pf. 
Ebert. welke op de voorzijde links het vierregelige opschrift: 
Zum 80 jährigen Jubileum / der / Würtemberfischen Brief
marke / 1851 1931. draagt. Bovendien staat onderaan onder 
een streep vermeld, dat deze kaart door bijplakking van een 
zegel van 4 pf. ook voor schriftelijke mededeelingen kan 
worden benut. 

ENGELAND. 
Briefomslae voor aangeteekende stukken nr. 19b wordt ge

meld in tyne III. 
De briefkaart van 1 d. rood op zeemkleurig carton met kon 

koninp- George, met het oude wanen en het opschrift POST
CARD wordt gemeld in de afmetingen 139:89. 

HONGARIJE. 
Door Bern werd uitgedeeld, behalve de reeds in Mei ge

melde kaarten van 6 en 10 filler, de dubbele kaart van 10 f. 
bruin op zeemkleurig carton. De uitvoering is celijk aan de 
kaart nr. 79, alleen is er het jaartal 1930 en Ara 22 filler aan 
toegevoegd. Verder een postblad van 20 f., kostprijs 22 f., in 
rood op grijs papier, en een remboursementskaart van 10 
(12> f. donkerblauw op grijs papier. De aanhangende kaart 
bezit geen stempel. 

Het is mij gebleken, dat kaart nr. 79 in twee typen bestaat: 
Valaszos enz. meet óf 70 óf 71 mm. Van de dubbele kaart 
zaff ik nog maar alleen die met 71 mm. 

Ook de nieuwe kaart van 10 f. vertoont 2 typen, te weten: 
a. verticale deelstreep midden onder Z; Ara enz. met dikke 

letters, de horizontale streep komt boven de 2e 1; 
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b. verticale deelstreep links van Z; Ara enz. dunne letters, 
streep op r van filler. 

ITALIË. 
Uit Berlijn wordt mij gemeld een pakketkaart van 40 c. 

blauw met het kenmerk van den drukker als volgt: Roma 
Stab. Poligrafico Amm. Stato, onderaan in het midden. Ook de 
de vorige maand gemelde kaart van 7,50 lire draagt dat onder
schrift. De kaart van 5 lire is gezien zonder drukkersmerk 
en met afmetingen van de omranding van 200:115, terwijl er 
ook kaarten bestaan met het bovengenoemde merk en rand
afmetingen van 202^:107 mm. De kaart van 12,50 lire ver
toont, onder links, het merk Institute Poligrafico Stato en 
rechts onderaan Officina CarteValoriRoma. 

OOSTENRIJK. 
Op 4 en 5 October van het vorige jaar werd in Weenen de 

9e philatelistendag gehouden, waarbij briefkaarten met in
gedrukten stempel van 3 en 5 gr. rood en oranje in cijfer
teekening werden uitgegeven en van 10 gr. oranje met een 
aanzicht van Güssing. De achterzijden zijn versierd met teeke
ningen van Ludwig Heszheimer in verschillende kleuren, n.1. 
blauw met rosa, groen met geel en rood met groen. 

Uit Berlijn wordt gemeld het bestaan van twee tot nu toe 
onbekende privaatomslagen van 10 rood plus 10 rood plus 
5 groen en van 25 blauw plus 25 blauw plus 5 groen, alle 
met de stempels van de jubileumuitgave. 

PATIALA. 
Verschenen is de in Indië gedrukte briefomslag voor aan

geteekende zendingen van 2 plus 1 anna blauw in het formaat 
189:112 met een tweeregeligen opdruk PATIALA / STATE in 
zwart en met het eveneens zwarte staatswapen onder den 
stempel. 

ROEMENIE. 
Met kleinen kop van koning Karol naar rechts in kleurlooZen 

cirkel verscheen een briefkaart van 2 lei groen op roomkleurig 
carton. De tekst is als voorheen. „Das Postwertzeichen" meldt 
de verschijning van een militaire briefkaart van 1 leu violet 
op roomkleurig carton en met den kop van Michaelis. 

RUSLAND. 
De briefkaart van 5 kop. oranjebruin (soldaat) met Rus

sischen en Esperantotekst is gezien met en zonder accent cir
conflexe op de s van Posta. 

SPAANSCHMAROKKO. 
De het laatst verschenen briefkaart van 15 c. is in twee uit

voeringen gemeld, te weten met een voetnota van 51 mm. 
tegen 57 voorheen. 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
In de uitvoering van de in Maart gemelde nieuwe kaart 

van 50 h. verscheen thans de dubbele kaart van 50+50 h. 
groen op zeemkleurig carton. 

TRAVANCORE. 
Briefkaart nr. 16 van four cash rood wordt uit Berlijn 

gemeld met een tanding boven. Heeft men aldaar geperfo
reerde schrijfmachinekaarten ingevoerd, of is die kaart een 
deel van een antwoordkaart? 

ZUIDAPRIKA. 
„Die Ganzsache" meldt het bestaan van een kruisband van 

% d. groen en zwart (steenbok), waarbij de zesregelige nota 
met kleinere letters dan voorheen gezet is. Nieuw verscheen 
een kruisband van 1 d. steenrood op geel papier, met een 
nota van slechts 2)4 regel (tegen 3 voorheen). Vroeger was 
de kleur karmjjn. 

ZWITSERLAND. 
Volgens dr. Kr. (zie „Die Ganzsache") bestaat de Bundes

feierkaart van 1914 met aan de achterzijde de teekening van 
Pestalozzi in Yverdon in twee uitvoeringen, te weten met en 
zonder een gebogen onderschrift onder de ovaalvormige tee
kening. 

NEDERLAND. 
AmsterdamCentraal Station heeft sedert 6V namiddag een 

nieuwen dagteekeningstempel links van den reclametekst 
„Postzegels  rechts enz." zonder streepje tusschen LS zooals 
in ziJn voorganger en met een vol 5stralig sterretje onderin. 

Amersfoort. Rechts van een dagteekeningstempel met 24
uur indeeling en onderin 1 open 5stralige ster geflankeerd 
door 2 dichte 5stralige sterren, zagen we dd. 4.VI.1931 de be
kende 3regelige tekst tusschen 2 dubbele golflijnen POST

■ ZEGELS  RECHTS / BOVEN IN DEN HOEK! / VLUGGER 
VERZENDING. 

Deventer. Hier kwam bovengenoemde tekst 3regelig tus
schen 2 enkele golflijnen te staan rechts van den datum
stempel, bv. 910 15V 1931, onderin 3 volle 5stralige sterren. 
Wij danken den heer Lampe voor toezending. 

'sGravenhage. Hier zagen we een nieuw continueerend ma
chinestempel, datumstempel afwisselend met 5 golflijnen, zg. 
brugmodel, bovenin plaatsnaam, onderin 3 achtstralige sterren 
en in de middenbalk bv. 15.V.31.2021. 

Leeuwarden. De proefnemingen met stempelmachines zijn 
in volle gang. De heer Lampe zond ons een drukwerk waar
van de postzegel vernietigd is met 5 golflijnen rechts van een 
dagteekeningstempel 16 1011 1931 en onderin 3 achtstralige 
sterren. 

* Winschoten. Hier kwam een rolstempel in gebruik met 
Stempelnummer * 1 *. 

De heer J. Preiss zond uit Trinidad een brief aan den hoofd
redacteur waarop de 6 ct.zegel Nederland vernietigd is met 
den paarsen scheepsstempel K.N.S.M. / S.S. Simon Bolivar / 
9 APR. 1931. Hiernaast de stempel PortofSpain, Trinidad 
APR 10 1931 met omlijnden reclametekst BUY / TRINIDAD / 
SUGAR en een rood rondstempel PAQUEBOT 10431 TRI
NIDAD. 

NED.INDIE. 
Met de laatste luchtpost ontvingen wij 6 Juni een brief, 

23 Mei j.1. per „Abel Tasman" uit Sydney N.S.W, via Java 
verzonden en gefrankeerd met 3/7 in Australische postzegels. 
Op de voorzijde komt een groot violet ovaal stempel voor, in 
het midden een vliegmachine waarboven MAY 1931 en waar
onder MELBOURNE TO BATAVIA en omschrift AUSTRA
LIANETHERLANDS INDIES  SPECIAL AIR MAIL 
FLIGHT. 

Van insp. Hajenius mochten wij met deze luchtpost het 
volgende belangrijke stempelnieuws ontvangen: 

In Maart is besloten om voortaan aan de Hoofdpostkantoren 
alsmede aan de postkantoren Ie en 2e klasse dagteekening
stempels te verstrekken, welke in de stempelplaat zullen zijn 
voorzien van ingegraveerde nummers, welke voor ieder kan
toor afzonderlijk een aaneensluitende reeks zullen vormen. In 
de afdrukken van dergelijke stempels komt dus het cijfer 
voor,zooals hier te lande en in Duitschland o.a. reeds sedert 
1906 in de Martin en latere stempels voorkomt. Doel is ver
gemakkelijking van de controle, wie een stuk heeft afgestem
peld of in welke afdeeling dit is geschied. 

In Indië zijn overplaatsingen niet alleen onder de burger
lijke en militaire landsdiensten, doch ook in het particuliere 
aan de orde van den dag. Het gevolg daarvan is, dat geregeld 
op alle post en hulppostkantoren groote hoeveelheden stukken 
welke aan de oude adressen zijn gericht, van het nieuwe 
adres moeten worden voorzien en dan worden nagezonden. 
Vermindering van de daaraan verbonden werkzaamheden kan 
alleen worden verkregen door medewerking van het publiek. 
Op alle mogelijke wijzen wordt dan ook het publiek verzocht 
den afzenders kennis te geven van de nieuwe adressen. Kort
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geleden is aan de hoofdkantoren en de kantoren Ie klasse, als
mede aan eenige kantoren van lagere klasse, waar veelvuldig 
stukken worden ontvangen, waarvan de adressen moeten wor
den gewijzigd en aangevuld, een rechthoekig koperen stempel 
verstrekt met den tekst DEELT DEN AFZENDER / VAN 
DIT STUK UW / JUISTE ADRES MEDE. Dit stempel wordt 
voor de bestelling, dan wel voor de nazending afgedrukt op 
de zendingen met een onjuist, een onvolledig of een verouderd 
adres. De afdruk wordt, indien de duidelijkheid daardoor niet 
wordt geschaad, op de adreszijde van de stukken geplaatst, 
anders op de achterzijde. 

Reclame ten behoeve van de postspaarbank. Tot einde 
Augustus a.s. zijn in gebruik genomen: 

Batavia sedert 7 Mei jl. een stempelplaat voor de electrische 
stempelmachine DE POSTSPAARBANK / IS UW BANK / 
ITOE lALAH BANK TOEAN. 

Batavia Centrum sedert 12 Mei jl. in idem GEDENK UW 
OUDEN DAG / INGATLAH HARI TOEAMOE / POST
SPAARBANK. 

Semarang in idem REGEERINGSGARANTIE / DJAMI-
NAN NEGERI / POSTSPAARBANK. 

Verder zijn 3 handstempels, hamertype IV, aangemaakt 
voor: 

Bandoeng sedert 18 Mei jl. in gebruik, tekst als voor Ba
tavia. 

Malang met tekst VEILIG SPAREN - MENABOENG 
AMAN * POSTSPAARBANK *. 

Medan met tekst SOLIDITEIT - KE AMAN AN * POST
SPAARBANK. 

Vermoedelijk zal ook nog te Soerabaja een stempelplaat of 
een handstempel met reclame voor de postspaarbank komen. 

In Semarang zijn in gebruik gekomen: 
30 April stempelplaat „ADRESSEER VOLLEDIG MET 

STRAAT EN NUMMER". 
12 Mei idem „MELD UW CORRESPONDENTEN UW 

JUISTE ADRES. 
In Soerabaja in de stempelplaten: 
6 Mei VERZEND UW MAIL PER LUCHTPOST TYD-

WINST 2 WEKEN. 
5 Mei MELD UW CORRESPONDENTEN UW JUISTE 

ADRES. 
9 Mei ADRESSEER VOLLEDIG MET STRAAT EN NUM

MER. 

NEDERLAND. 
Neopost. 

Door bemiddeling van den importeur, de N.V. Herincx 
Roneo, te Amsterdam, ontvingen wij afbeeldingen van de 3- en 
6-stellige Neopost frankeermachine, zooals die hier te lande 
zal worden geleverd. 

Het is ons niet mogelijk thans reeds een afbeelding te 
geven van den stempel, zooals die door de Neopost-machines 
zal worden gemaakt, wijl genoemde stempel nog in teekening 
is. 

In een volgend nummer vertrouwen wij echter hiervan een 
afbeelding te kunnen opnemen. 

Francotyp. 
Machine 118 II. 
Deze machine, bij de N.V. Rath & Doodeheefver, te Am

sterdam C, in gebruik, stempelt sedert eenigen tijd in haar 
tweede type. Thans is er een nieuw model stempel in-
geplaatst en wordt het telnummer niet meer mede afgedrukt; 
tusschen datum- en waardestempel thans: „R en D / BE
HANGSELS / ZIJN / SMAAK / BEHANGSELS". 

Machine 121. 
De teller van deze machine (R. Mees & Zoonen) was on

langs ook al defect. Wij zagen 20 en 21 II '31: 2916, 26 II 
tot 16 III '31: 8208, 23 III: 6006, 24 III: 6008 en 31 III tot 
2 IV: 9006. Het gaat dus met schokjes, evenals machine 124 
(Rotterdamsche Bankvereeniging), die ook met schokjes op
schiet. 

Machine 124 IV. 
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Amsterdam. Stempelt 

sedert 14 April 1931 zonder eenige aanduiding tusschen of 
naast den datum- en waardestempel. 

Machine 181 IV. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te 's-Gravenhage. Hiervan 

zagen wij een vierde type, met vierregelige tekst links van 
den datumstempel: „BEZOEKT ONZE / TOONKAMERS / 
LANGE VOORHOUT 17 / - DEN HAAG -". 

Machine 203 III. 
Algemeen Handelsblad, te Amsterdam. De tekst tusschen 

datum- en waardestempel staat thans even hooger dan bij 
type II, terwijl het woord „ALGEMEEN HANDELSBLAD" 
een halve centimeter langer is. 

Machine 221 II. 
In gebruik bij de Ie Rotterdamsche Mij. van Verzekering-

tegen ongevallen; wordt mede gebruikt door de N.V. Nationale 
Levensverzekeringbank, te Rotterdam. Sedert begin Mei 1931 
stempelt deze machine tusschen datum- en waardestempel 
vijf regelig: „NATIONALE / Levensverzekering Bank / 1ste 
Rotterdamsche / Mij. van verzekering / tegen ongevallen". 

Machine 231. 
Sedert 1931 in gebruik bij de N.V. Sigaren

fabrieken Gebr. Garvelink, te Eindhoven. Tusschen datum- en 
waardestempel het bekende firmamonogram (driehoek), waar
in de letters „AIDA" en een sigaar afgebeeld. 

Machine 280 II. 
N.V. De Twentsche Bank, te Amsterdam. Hiervan ontvingen 

wij een afdiuk (van 7-I-'31) zonder aanduiding tusschen of 
naast de stempels. 

Machine 286 V. 
N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken, te Wormerveer. 

Hiervan zagen wij het vijfde type, thans zonder reclame
aanduiding links van den datumstempel, terwijl de tekst 
tusschen datum- en waardestempel geheel wordt afgedrukt 
als in de types I t /m IV. 

Machine 291 II t /m V. 
N.V. Uitgeverszaak fa. P. Noordhoff, te Groningen. Hier

van zagen wij: type II, zonder reclame-aanduiding links van 
den datumstempel; type III, links van den datumstempel 
achteregelig: „GEEN KEUKEN / ZONDER HET / GRO-
NINGSCHE / KOOKBOEK / PRIJS / f2.25 /n iedere boek-
/ winkel verkrijgbaar."; type IV „KUN JE NOG / ZINGEN 
/ ZING DAN MEE / ! / Bundel / Algemeen / bekende 
/ liederen / Vraagt catalogus."; type V „WISKUNDE / wer
ken / voor elke / STUDIE / uitsluitend bij / P. Noordhoff 
/ N.V. - Groningen / Vraagt Catalogus.". 
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Machine 287. 
Model C3, sedert begin Februari 1931 in gebruik bij de 

N.V. Provinciale Utrechtsche Electriciteits Mij., te Utrecht. 
Tusschen datum- en waardestempel in forsche hoofdletters 
„P.U.E.M.". 

Machine 299. 
Model C3, sedert begin Mei 1931 in gebruik bij den Nederl. 

Christ. Landarbeidersbond, te Utrecht. Tusschen datum- en 
waardestempel in forsche letters: „N C L B / UTRECHT". 

Machine 314. 
Model 04, sedert 22 Maart 1931 in gebruik bij de Twentsche 

Bank N.V., te Rotterdam. Zonder eenige aanduiding tusschen 
of naast den datum- en waardestempel. Machine H. 547 schijnt 
hier niet meer te worden gebruikt. 

Machine 328. 
Model 04, sedert begin Mei 1931 in gebruik bij de N.V. 

Levensverzekering Mij. „Utrecht", Postbus 72, te Utrecht. 
Tusschen datum- en waardestempel vierregelig: „Naamlooze 
Vennootschap / Levensverzekering Maatschappij / UTRECHT 
/ Gevestigd te Utrecht." 

Hasler. 
Machine H. 501 II. 
N.V. Handel My. Adr. Koller & Van Os, te Rotterdam. 

Stempelt sedert begin Mei 1931 in haar tweede type, thans 
tusschen datum- en waardestempel: „N.V. HANDELMY. ADR. 
KOLLER & VAN OS, Kantoor Installaties" en links van het 
datumstempel: „een HASLER Prankeerstempel / op uw post
stukken / vervangt de / postzegels en de / Controle daarop". 

Machine H. 535 II. 
Instituut voor Handelswetenschappen, te Leiden. Stempelt 

sedert 22 Mei 1931 in haar tweede type, tusschen datum- en 
waardestempel de dubbele cirkel, als in type I, thans echter 
links van het datumstempel: een afbeelding van hare ge
bouwen, waarboven: „I.v.H. - H.B. GEBOUWEN". 

Machine H. 536. 
Sedert begin Mei 1931 in gebruik bij het Vereenigd Car

gadoorskantoor, Postbus 561, te Amsterdam C. Tusschen 
datum- en waardestempel vierregelig: „VEREENIGD / CAR
GADOORS / KANTOOR / AMSTERDAM". 

Machine H. 564. 
Op 5 Juni 1931 in gebruik genomen bij de Nillmij, te 's-Gra-

venhage. Tusschen datum- en waardestempel een wapen, voor
stellend een stralende zon en een burcht, daarboven „NILL
MIJ - 1859" en daaromheen „KRACHT DOOR OPENBAAR
HEID". 

Komusina. 
Machine K. 111. 
Sedert 26 Januari 1931 in gebruik bij den Nederl. Christel. 

Bouwarbeidersbond, Kromme Nieuwe Gracht 22, te Utrecht. 
Onder het stempel: „NEDERLANDSCHE CHRIST. / BOUW-
ARBEIDERSBOND". 

Machine K. 115 III en IIL 
N.V. Stoomweverij Herman Driessen & Zoon, te Aalten, 

Gelderland. Type II links van den stempel: „Kent U / onze 
Prima / hand- / keuken, / baddoeken / en / luiers?" en 
type III „'n goed / Adres / voor / lakens / sloopen / en / 
lingerie", onder den stempel, evenals bij type I, thans ook bij 
II en III „N.V. Stoomweverij / HERMAN DRIESSEN & 
Zoon". 

Machine K. 128. 
Sedert 3 Februari 1931 in gebruik bij de N.V. Hollansche 

Bank voor de Middellandsche Zee, Postbox 1039, te Amster
dam C. Onder den stempel: „HOLLANDSCHE BANK voor de 
MIDDELLANDSCHE ZEE N.V. (Banque Hollandaise pour la 
Méditerranée) Amsterdam (C). Postbox No. 1039". 

Machine K. 133. 
Sedert 12 Maart 1931 in gebruik bü Joachimsthall's Stoom-

drakkerij, te Amsterdam. Links van den stempel: „ADVER / 
TEERT / in het —" en onder den stempel tweeregelig: 
„NIEUW ISRAEL. WEEKBLAD / Uitgever J. L. Joachims
thal, Telefoon 44340, Amsterdam (c)". 

Machine K. 134. 
Sedert 12 Maart 1931 in gebruik bij de N.V. Koffie 

Handel Mij. van Cohen Bendiks, Postbus 631, te Amsterdam C. 
Links van den stempel een koffieplant en onder den stempel 
in forsche letter: „COHEN BENDIKS". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 5 II. 
N.V. Carl Schlieper Handel Mij., te Weltevreden. Deze ma

chine heeft een nieuw datumstempel bekomen, „BATAVIA-
CENTRUM"; overigens is de aanduiding tusschen datum- en 
waardestempel „SCHLIEPER" in kastje ongewijzigd gebleven. 

Machine 18. 
In gebruik genomen bij de N.V. G. C. T. van Dorp & Co., te 

Semarang. Tusschen datum- en waardestempel een embleem 
(geheel als bij machine 27) en daaronder „G. C. T. Van Dorp 
& Co. / Semarang / Soerabaja / Bandoeng", terwijl onder het 
waardestempel het woord „Erika" is aangebracht. 

Machine 19. 
In gebruik bij de N.V. CarlSchlieper Handel Mij., te Soera

baja. Tusschen datum- en waardestempel een omstraald oog, 
waaronder „SCHLIEPER". 

Machine 28 II en III. 
N.V. Ned.-Ind. Persarchief, te Weltevreden. Deze machine 

stempelt in type II geheel als type I, thans echter met nieuw 
datumstempel „BATAVIA-CENTRUM", terwijl sedert half 
Maart '31 type III geheel als type II wordt afgedrukt, echter 
met toevoeging van een tweeregeligen tekst onder het waarde
stempel: „ABONNEERT U OP DE / POLITIEKE KERN". 

Machine 29 II. 
Bij deze machine, in dit type gemeld op'blz. 91 van ons 

Mei-nummer, verzuimden wij te vermelden, dat ook het woord 
„PENSIOENEN" in dit stempel voorkomt en wel onder den 
waardestempel. 

Machine 26 I en II. 
N.V. Amsterdamsch Kantoor voor Indische Zaken, te Soe

rabaja. Hiervan ontvingen wij afdrukken in type I; tusschen 
datum- en waardestempel een dubbele cirkel, waarin „Draad 
Rubber / Accu's" en in het hart van den binnensten cirkel 
een groote letter „W", waardoor „William Storage Battery" 
en onder het waardestempel „Akiz"; type II tusschen datum-
en waardestempel een afbeelding van een dynamo en daar
naast de letters „A E G", onder het waardestempel, als bij 
type I, het woord „Akiz". 

Machine 38. 
Sedert Februari 1931 in gebruik biJ De Soerabajasche Siga

retten Fabriek, te Soerabaja. Tusschen datum- en waarde
stempel een geopend doosje sigaretten, waarop de woorden: 
„MARSCH" „Sigaretten" „Push this end" „22 Cigarettes 
Ambed" en onder het waardestempel tweeregelig: „SOERA-
BAIASCHE / SIGARETTENPABRIEK". 

Lil. 
Doordat maanden achtereen de ruimte voor deze rubriek 

in beslag moest worden genomen door luchtpostnieuws over 
de Indië-vluchten, Zeppelin-post, enz., werd, zeer tot onzen 
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spijt, de historische beschrijving der luchtpost in de verschil
lende landen onderbroken. Wij hopen deze thans weer regel
matig te kunnen voortzetten. 

LETLAND. 
Op 31 Juli 1921 wer

den de beide speciale 
luchtpostzegels uitge
geven volgens neven
staande afbeelding. 

10 r., geelgroen. 
20 r., blauw. 
Zij zijn gedrukt op 

papier met tot water
merk verticale golf
lijnen. 

Voor de tanding 11K 
zou men gebruik maken 
van 'n tandingmachine, 
die echter niet op tijd 
bedrijfsklaar was. Daar 

men toch de zegels spoedig wilde uitgeven, werd een gedeelte 
van de oplaag ongetand uitgegeven. Volgens Champion zijn 
dit 13200 stuks van elke waarde. 

Toen de tandingmachine haar werk kon doen, werd de 
rest van de oplaag getand. Volgens dezelfde bron zijn de 
oplaagcijfers van de getande exemplaren: 285000 voor de 10 
en 85000 voor de 20 roebel. 

1 Mei 1928 verschenen in dezelfde uitvoering en tanding 
en op soortgelijk papier de waarden: 

10 santimi, groen. 
15 „ rood. 
25 „ blauw. 

Hiervan werden 200000 series gedrukt, en wel op de staats
drukkerij te Riga. 

r » ^ ^ i ^ r ^ ^ * w r « " » ^ » ^ ^ w ^ » * w i ^ ^ 
».»^»■«KArf^r 

In Mei 1930 verschenen twee luchtpostzegels, volgens af
beelding. Zij zijn gedrukt op papier met het watermerk haken
kruis. Zij zijn eveneens getand 113^. Hiervan werden 20000 
series gedrukt; 10000 series verschenen ongetand. 

De zegels waren slechts zeer korten tijd verkrijgbaar aan 
de Letlandsche postkantoren, alleen met de bedoeling om er 
een officieel tintje aan te geven en in de hoop, dat de ver
zamelaars zich dan wenden moesten tot een consortium, dat 
nagenoeg de geheele oplaag had opgekocht. Hierover is toen 
ter tijde in het Maandblad het noodige medegedeeld. 

De verkoopwaarde is rechts aan den voet vermeld, de fran
keerwaarde links. 

De serie bestaat uit: 
1020 santimi, rood en olijfgroen. 
1530 „ groen en roodbruin. 

Uit de extraopbrengst zouden de kosten worden bestreden 
voor een sanatorium. Betwijfeld mag worden of deze opzet 
geslaagd is, gezien de wijze waarop terecht tegen deze uit
gifte van verzamelaars en handelaarszijde geageerd is. 

Bijzondere stempels worden voor de luchtpost niet benut; 
wel treft men een etiket aan in lichtblauw, getand, met den 
tekst op twee regels „Par Avion Lidposts". 

De hoofdstad Riga is opgenomen in de luchtpostroute 
KoningsbergenMemelRigaRevalHelsingfors. 

LIECHTENSTEIN. 
Op 12 Augustus 1930 verscheen een serie van 6 luchtpost

zegels, n.o.m. in geen enkel opzicht ter voldoening aan postale 
behoeften. 

ftwtmwmt^»'* trw-wf 
^ l i é T ^ . 
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De zegels, in diepdruk ver
vaardigd door de firma Gebr. 
Rosenbaum te Weenen, zijn 
destijds uitvoerig in het Maand
blad beschreven. 

De serie bestaat uit: 
15 rappen, sepia. 
20 „ zwartgroen. 
25 „ bruin. 
35 „ donkerblauw. 
45 „ olijf groen. 

1 franc, karmijn. 
Voor de vernietiging gebruikt men de gewone poststempels. 

De zegels bieden den liefhebber van tandingen ruime pers
pectieven; de meest voorkomende tanding is 11}^; men treft 
ze ook aan met 11J^:10K> dubbele tanding en een zijde on
getand. 

* * * 
NED.INDIE. 
Een onzer lezers zendt ons ter inzage een luchtpostbrief, 

afgestempeld BataviaCentrum en voorzien van den stempel
afdruk in blauw met den tekst in v/it uitgespaard „Per Lucht
post Par Avion" (twee regels). Deze stempelafdruk is klaar
blijkelijk in de plaats getreden van het etiket je met den
zelfden tekst. 

AUSTRALIË. 

^^^^ 

Onze getrouwe correspon
dent, de heer C. Belmonte te 
Sydney, zendt ons per eerste 
vlucht MelbourneLonden een 
tweetal luchtpostbrieven, voor 
welke de post speciale omsla
gen liet vervaardigen (in 2 
grootte's). 

De brieven zijn o.a. gefran
keerd met den nieuwen lucht

postzegel van 6 pence, in het vorige nummer beschreven. Af
stempeling der zegels geschiedde met den gewonen dagteeke
ningstempel. 

De omslagen zijn gedrukt op wit tot grijswit papier; op de 
voorzijde zijn zij voorzien van een raam of omlijsting in rood. 

Links bovenaan staat, boven en terzijde van een gestyleerd 
vleugelpaar „First „All the way by air" Royal Mail Service 
from Australia"; aan den voet is de route vermeld: Mel
bourne, Sydney, Brisbane, Darwin, Singapore, Rangoon, Cal
cutta, Delhi, Karachi, Basra, Baghdad, Alexandria, London. — 
Imperial Airways Ltd." 

De stukken, met deze gelegenheid verzonden, dragen een 
afdruk van den specialen stempel in violet: „Commonwealth 
of Australia. Australia England. First official Air Mail Flight 
From Melbourne Australia to London England. April 1931". 

Het vliegtuig vertrok 24 April j.1. van Sydney en arriveerde 
14 Mei d.a.v. te Londen. 

EGYPTE. 
Over de twee luchtpostzegels, uitgegeven ter gelegenheid 

van het bezoek van de „Graf Zeppelin" op 11 April j.1., kan 
nog het volgende gemeld worden. 

De beide waarden 50 en 100 millièmes op den luchtpostzegel 
27 millièmes, waren op 6 April aan de loketten te Cairo 
verkrijgbaar en reeds den lOen d.a.v. uitverkocht. 

Van elke waarde werden zeer waarschijnlijk 25000 exempla
ren gedrukt; daar het werk nogal haastig gebeuren moest,, 
komen talrijke afwijkingen voor (zoo o.a. 1951 i.p.v. 1931; 
19.1 i.p.v. 1931). Behalve te Cairo waren de zegels uitsluitend 
verkrijgbaar te Alexandria, PortSaid en Suez. 

Om vervalschingen te voorkomen heeft de Egyptische post 
de nietoverdrukte luchtpostzegels dezer waarde ingetrokken 
en vernietigd, zoodat op dit oogenblik geen luchtpostzegels 
verkrijgbaar zijn. 

TURKIJE. 
De postadministratie heeft een overeenkomst aangegaan 

met de Internationale Maatschappij „Cidna" voor het vervoer 
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HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Bij de op 3, 4 en 5 April 1.1. te Soerabaja (Ned.-Indië) ge

houden Postzegeltentoonstelling werd aan het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie de eerste prijs, e e n v e r g u l d 
z i l v e r e n m e d a i l l e (de hoogste onderscheiding) toe
gekend. 

VERZOEK. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het eerste halfjaar 
1931, vóór 30 Juni a.s. te willen inzenden aan de Administratie. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

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

Men gelieve het papier slechts aan één zflde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 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: 
De verzamelingen van Frankrijk, Fransche koloniën en 

Fransche bezettingen, de nummer (punt)-stempels van Neder^ 
land, benevens de weldadigheidszegels 1930 van Nederland en 
de luchtpostzegels van Curagao en Suriname met proeven en 
reproducties van de ontwerpen, benevens een drukplaat van 
het weldadigheidszegel 1930, 5 cent, met oorspronkelijke 
gravure. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Breda (Parkstraat): vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4-^5K uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 33^—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenboseh: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn; 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Rotterdam: eiken Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur., 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 3K—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

VOOR TAXATIES 
van Uw p o s t z e g e l s doet U hei 
best U in verbinding te stellen met 

J. MEBUS, BEËEDIGD TAXIITEUII, 
D i r e c t e u r d e r 

N.V. J. Mebus'Postzegelhandel, 
Rokin 24 , AMSTERDAM, C. (eie) 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

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

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

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
H. Eggers, Piet Heinstraat 65a, Den Haag. 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Bazarstraat, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Lo'enenschestraat, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar'huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

Nieuwe leden. 
606. J. Langeraap, Deventerweg 72, Apeldoorn. 
610. C. G. van Heck, Westerhoutstraat 2, Haarlem. (V.A.L.). 
636. B. J. Abrahams, Amsterdamsehe Veerkade 6, Den Haag. 

(V.). 
801. B. C. Akkerman, gezagv. K.P.M., Grange Road 52, Sin

gapore (Br.-Indië). 
Aanmeldingen. 

H. Borkent, Koppellaan 5, Apeldoorn. (V.A.L.). 
J. L. F. Leeuwenhoek, De Ruijterstraat 32, Apeldoorn. (V.). 
P. Römer, Kertopaten 35, Soerabaja (Java). 
H. Calicher, Batoe bij Malang, (Java). 
B. Günther, empl. sf. Klampok, Klampok (Java). 
L. Jonker, p /a Tiedeman & Van Kerchem, Soerabaja (Java). 
H. Lotz, p /a J. W. Bergvelt, Waverstraat 5, Amsterdam, Z. 
H. J. van Wijhe, empl. sf. Klampok, Klampok (Java). 
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H. M. Stein, Willemsparkweg 147b, Amsterdam, Z. 
J. A. W. van Kluijve, Wasstraat 8, Leiden. (Oud-lid). 
dr. H. C. Valkema Bloem, Sweerts de Landasstraat 54, Arn

hem. 
Adreswijzigingen. 

977. A. M. Kollewijn jr., thans p /a Koloniale Bank, Soera-
baja (Java). 

216. J. J. Roeloffs Valk, thans Lombokstraat 24, Bandoeng 
(Java). 

595. P. C. Korteweg, thans Graaf Wiclimanlaan 52, Bussum. 
18. jhr. F. Goldman, thans Koningsplein Zuid 17, Paviljoen, 

Batavia C. (Java). 
208. G. L. K. Thenu, thans Passerbaroestraat 7, Sibolga 

(S.W.K.). 
237. A. N. Fabius, thans Nassaulaan 45, Schiedam. 
893. N. J. van Diik, thans hotel „Victoria", Soerabaja (Java). 
656. M. Engles, thans Dept. van Koloniën, Den Haag. 
685. L. F. J. W. Godin, thans Padang (Sum.). 
117. D. A. van der Maarel, thans Nassaulaan 3a, Hilversum. 
73. P. de Korte, thans Duinoordstraat 66, Haarlem. 

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

809. P. J. Rings, thans Wüstelaan 228, Santpoort. 
777. A. O. U. Wilkens, thans Nieuwenhof, Voorst (tot 15 

September 1931). 
575. R. Palkenberg, thans Loentasstraat 26, Goebeng, Soera

baja (Java). 
698. G. J. F. Landsheer, thans Groenewoudscheweg 91, Nij

megen. 
Bedankt met 31 December 1931. 

63. M. P. van Santen. 753. J. van der Rijst jr. 
546. K. H. van Brederode. 

Afgevoerd. 
686. ir. O. J. C. Indra. 

Geroyeerd. 
593. Th. H. E. Hagnauer. 163. Han Tiauw Gwan. 
813. J. P. Kern. 846. N. Straatman. 
862. H. Swartsenburg. 

Sectie Ned.-Indië. 
Vertegenwoordiger: J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang 

(Java). 
De verdeeling der werkzaamheden voor de afdeeling „Ver

koop" is als volgt geregeld: 
I. Afdeeling Midden- en Oost-Jsva en Buitenbezittingen 

(behalve Sumatra). 
Afdeelingshoofd: J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang (Java). 

Sectiehoofden: 
Assembagoes: J. A. D. Krajenbrink, sf. Assembagoes, Sitoe-

bondo (Java). 
Klampok: C. van der Poll, sf. Klampok, Klampok, Banjoemas 

(Java). 
Malang: G. W. Borgesius, Koninginneweg 27. Malang (Java). 
Salatiga: J. A. Corver, Soloscheweg, Salatiga (Java). 
Semarang: ir. J. W. G. Pels Rijcken, Karangpanas 114, Se

marang (Java). 
Soerabaja: C. Wijmer, c/o St. Mij. Nederland, Soerabaja 

(Java). 
Solo: E. M. Croockewit, sf. Tjepper, Tjepper (Java). 
Tegal: ir. J. P. J. van Ewijk, Tegal (Java). 

II. Afdeeling West-Java. 
Afdeelingshoofd: dr. H. W. Borel, Tjiliwoengstraat 2, Ban

doeng (Java). 

Sectiehoofden: 
Bandoeng: ir. A. N. P. de Wit, Sumatrastraat 34a, Bandoeng 

(Java). 
Batavia: R. Reints Bok, Sumatraweg 23, Batavia C. (Java). 

III. Afdeeling Sumatra. 
Afdeelingshoofd: F. W. M. Ch. Cortenbach, Kartinilaan 11, 

Medan (Sumatra). 

Sectiehoofden: 
Medan: F. W. M. Ch. Cortenbach, Kartinilaan 11, Medan (Su

matra) . 
Palembang: ir. J. W. J. Beek, Palembang (Sumatra). 

Afdeelingsmededeelingen. 
Gooi en Eemland. Op 18 April werd het 14-jarig bestaan 

der afdeeling gevierd door het houden van een feestmaaltijd. 
waaraan ook door de dames der leden werd deelgenomen. 
Door de goede zorgen van de feestcommissie was het feest-
diner in alle opzichten uitstekend geslaagd. 

Op de vergadering van 14 April j.1. gehouden, te Bussum, 
vond ter herdenking van het 14-jarig bestaan der afdeeling 
de groote jaarlijksche verloting plaats, waarbii voor elk lid 
een prijs beschikbaar was. Wegens ziekte van den voorzitter, 
den heer L. van Essen, trad als zoodanig op de heer mr. 
J. H. H. Hulsman. 

Amsterdam. Ons nieuw lid, de heer M. de Vries, vertoonde 
op de vergadering van 21 Mei zjn keurig verzorgde verzame
ling zegels van Australië. De heer Van Essen hield een lezing 
over afstempelingen op zegels van Oud-Italiaansche staten. 
Dank zij de uitvoerige toelichting en het uitgebreide mate
riaal, kregen de leden een blik in het zeer bijzondere karakter 
dezer collectie. 

Afdeeling Verkoop. 
De directeur van de afdeeling Verkoop verzoekt dringend 

dat de inzenders van boekjes toch vooral zich de moeite geven 
de zegels met nieuwe of soliede gompapierties in te plakken. 
Het voorkomt reclames en voor de Vereeniging het betalen 
van schadevergoeding. Een slordige of nonchalante wijze van 
inplakken bevordert in hooge mate het losraken van vele 
zegels. 

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

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

Als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering met 
een welkom opent, zijn 27 leden aanwezig. De notulen van de 
vorige vergadering worden goedgekeurd, nadat de secretaris 
op verzoek van den heer Veen heeft medegedeeld, dat het 
nieuwe vliegpostalbum van Schaubek bij hem verkrijgbaar is 
tesren handelsprijs. (Abusief was geschreven handelaarsnriist. 

De uitslag van de ledenverkiezing is, dat de twee candidaat-
leden met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Ingekomen zijn van een onzer leden de navolgende werken 
voor de bibliotheek: Catalogue France et Colonies par Yvert 
& Tellier: Handbuch der Tschechoslowakischen Poststempel 
Oe&terr.-Ungarischer Herkunft von Friedrich Leitenberger; 
Les Timbres-Monnaie des origines ä nos jours par Gaston 
Tournier; Les emissions postales du Venezuela par George 
Brunei. In laatstgenoemd werk valt het op, dat De la Guaira-
zegels onder Venezuela worden gerangschikt. De heer Van 
Peursem zond weer enkele geschrifties. n.1. „Vasco da Gama" 
en „James Cook en de Cook-eilanden". De voorzitter dankt 
deze beeren voor hun schenkingen. 

Het bestuur had ter gelegenheid van ziin 80en verjaardag 
a?.n den heer Becking een telegram van gelukwensch gezonden. 
Ingekomen van dezen heer is een schrijven, waarin hij voor 
deze attentie dankt. 

Besloten wordt het Maandblad f 100 ter beschikking te 
stellen voor het uit te geven jubileumnummer en de U.P.V. 
ƒ 25 aan te bieden ter gelegenheid van haar 25-jariq' bestaan. 

De candidaatstelling voor het Bondsbestuur wordt aange
houden tot de volp-ende vergadering. 

De penninemeester, de heer Jacobs, is voor eenige maanden 
werkzfiam gesteld aan het Postmuseum te 's-Gravenhage. On 
verzoek vfn het bestuur zal hii zün functie van penning
meester blijven waarnemen, daar hij lederen Zaterdag naar 
Breda komt en de grootste werkzaamheid, het innen der con
tributies, reeds achter den rug is. 

Besloten wordt de leden Donkelaar, Maliepaard, Raaijma-
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kers, Schelling, Solleveld, Van Spaendonck en Thill, w e g e n s 
c o n t r i b u t i e s c h u l d , als zoodanig te royeeren. 

De heer Smeulders deelt mede, dat ook de heer Van Ham 
in het bezit is van een brandkastzegel Suriname 12 J4 et. 
zonder breukstreep. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Van der Schooren on
gesteld is en spreekt de hoop op een spoedig herstel uit. 

Daarna vindt de verloting plaats, waarvoor nog zegels 
worden geschonken door de beeren Hekking, Martin en den 
secretaris. De voorzitter dankt deze beeren voor hun gift. 

Bij de rondvraag brengt de heer Stoop ter sprake het klein 
aantal aanwezige zegels 2>^/3 c. Curasao aan het philate-
listenloket, waardoor bijna alle Bredasche leden teleurgesteld 
moesten worden. De heer Mijnssen, directeur van het postkan
toor, deelt mede, dat hij nog om suppletie heeft verzocht, doch 
ten antwoord had ontvangen, dat geen zegels meer voorradig 
waren. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Nieuwe leden. 

204. (E.). K. Hlawatsch, Timorweg 1, Batavia, C. (Java). 
220. (E.). S. H. Kijlstra, s.f. Tetjangaän, Koedoes (Java). 

Candidaat-leden. 
W. M. Messemaeckers van de Graaff, archivaris Kol. Inst., 

Nieuwe Laan 12, Bussum. (Eigen aangifte). 
Th. K. Roqué, oud-officier N.I.L., 807 Chaussee de Waterloo, 

Uccle (Brussel). (Eigen aangifte). 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
166. A. L. van Donkelaar. (III). 339. J. A. Schelling.(V). 
424. Chr. Maliepaard. (V). 475. A. M. Solleveld. (V). 

86. E. van Spaendonck. (III). 66. A. Thill. 
99. H. Raaijmakors. (III). 

Adreswijzigingen. 
259. P. H. J. Helder, thans Veerallee 32, Zwolle. (VI). 
373. P. C. Korteweg, thans Graaf Wichmanlaan 52, Bussum. 

(VH). 
235. F. W. Laupman, thans Kampement D 6, Salatiga (Java). 
251. A. H. Martin, thans Bredascheweg 47, Breda. (II). 
364. B. D. Stoop, thans Marathonstraat 32, Breda. (Van I 

naar II) . 
160. J. C. van Bortel, thans Wilhelminastraat 11, Driebergen. 

(IV). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 29 Juni 1931, des avonds te 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat). 

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

VERSLAG van de ledenvergadering op Zaterdag 30 Mei 1931, 
in hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Tegen half 9 opent de voorzitter de slechts door 36 leden 
bezochte vergadering. De heer Goede heeft van een Spaan-
schen postzegelhandelaar een schrijven ontvangen, waarin 
laatstgenoemde waarschuwt tegen de Spaansche zegels met 
opdruk „Republica", daar dit alles maakwerk van handelaren 
is; aan de postkantoren moeten deze zegels niet verkrijgbaar 
zijn. De heer D. de Vries merkt op, dat dergelijke zegels op 
geheelen brief dan toch zeker wel historische waarde hebben, 
hij raadt aan ze te verzamelen. Van den heer Van Brink is 
een schrijven ingekomen, waarin hij dank zegt voor de toe
gezonden tijdschriften, alsmede voor de ƒ 100,— voor het 
jubileum-nummer. Hij schrijft verder, opgemerkt te hebben, 
dat in ziJn circulaire het woord „stamverwant" tot verschil van 
meening aanleiding heeft gegeven; hij verzoekt er „taaiver
want" voor te willen lezen. Hoofdzaak is, dat het jubileum
nummer zoo aantrekkelijk mogelijk wordt. De notulen van de 
April-vergadering worden goedgekeurd. 

Nadat de voorzitter even enkele nieuwe uitgiften vermeldt, 

gaat hij over tot het houden van ziJn voordracht over „Carto-« 
Philatelie". Dit is het verzamelen van prentkaarten, waarbij 
het op de prentzijde geplakte postzegel afgestempeld is uit 
dezelfde plaats, waarvan de kaart een afbeelding geeft. Hij 
behandelt zijn eerste na-oorlogs album. Na de pauze brengt 
de heer D. de Vries ons aller dank over voor hetgeen de voor
zitter ons heeft laten zien; het is een reusachtig werk om iets 
dergelijks zoo schitterend bij elkaar te krijgen. Hij hoopt dat 
de heer Vredenduin nog eens zijn oorlogsalbum, hetwelk nog 
veel interessanter is, zal laten zien. De voorzitter zegt dit 
te zijner tijd gaarne te willen doen. 

Na de veiling van 19 kavels, waarvoor weinig belangstelling 
was, volgt de algemeene verloting. De gelukkigen waren de 
leden nrs. 80, 236, 331, 267, 128, 216, 125, 119, 136, 79, 196, 
16, 45, 324, 277, 311, 184, 289, 31, 221, 68, 271, 227, 325 en 129. 

Daar voor de rondvraag niets bijzonders is, sluit de voor
zitter om 10 uur de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Adresveranderingen. 
P. C. Korteweg, Graaf Wichmanlaan 52, Bussum. 
dr. P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. 
H. Beunen, Ie Helmersstraat 313, Amsterdam, W. 
P. J. H. Kuijper van Harpen, Beethovenstraat 93 III, Amster

dam, Z. 
H. L. Rotteveel, Hoofdweg 95 I, Amsterdam, W. 
Ph. L. G. Gompers, Ruijschstraat 50 I, Amsterdam, O. 

Nummeropgave. 
20. F. Th. G. Hermsen. 40. J. J. Hessink. 
33. J. E. Endert jr. 106. Max Pool. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Juni 1931, des avonds 

te 8 uur, in hotel Parkzicht, Hobbemastraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 27 Juni 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. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
26 Mei 1931, in het hotel Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 16 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.15 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die mededeelde, dat het secretariaat heden 
avond zou worden waargenomen door den heer Sanders, om
dat de secretaris wegens ongesteldheid niet ter vergadering 
kon komen. Nadat de notulen der vorige vergadering onver
anderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der inge
komen stukken voor kennisgeving aagnenomen. 

Van den ,,Haagsche Postzegelhandel" was een tweetal boek
werkjes ontvangen van de hand van mr. J. H. van Peursem 
over James Cook en Vasco da Gama, welke schenkingen in 
dank aanvaard werden. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid, de heer R. 
Rodenburg, met algemeene stemmen aangenomen als lid der 
Vereeniging. Vervolgens werden benoemd tot afgevaardigden 
voor de Bondsvergadering de beeren Deenik, Cortenbach, 
Raatgever, dr. Van Gittert en K. van Hulssen. 

Hierna maakte de feestviering een punt van bespreking uit, 
terwiil daarna het bestuursvoorstel, om aan het Maandblad 
een bedrag van ƒ 50,— te schenken voor het jubileumnummer, 
aangenomen werd. 

Bij de rondvraag merkte de heer Reijntjes op, dat men in 
den regel bij het verzamelaarsloket te lang wachten moet, 
waarin voorzien zou kunnen worden door het loket meerdere 
dagen open te stellen. Dit werd door den heer Van der Woude 
bestreden. 

Na de extra-verloting ten bate der jubileumkas, de gewone 
verloting en de zichtzending, werd deze vergadering om 9.30 
rvr opgeheven. 

De waarnemend secretaris, 
C. L. SANDERS. 
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Nieuw lid. 
R. Rodenburg, Vaartschestraat 16, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
A. A. A. van Leent wordt Merapiweg 10, Semarang. 
E. A. Hulst wordt Raden Soemeroeweg 5, Buitenzorg. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 16 Juni 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 23 Juni 1931. 
Afdeelink Gouda op Donderdag 25 Juni 1931. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
geer.: E. K. BOISSEVAIN, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 
KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder

dag 28 Mei 1931, des avonds te 8 uur, in café Bagatelle, 
Passage, Den Haag. 

Wanneer de voorzitter de vergadering opent, zijn een 30-tal 
leden, waaronder 2 dames, aanwezig. De voorzitter heet de 
aanwezigen in de nieuw betrokken lokaliteit welkom en 
hoopt, dat deze voldoen zal aan de eischen door de leden ge
steld. De notulen worden dan voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd en gearresteerd, met dank aan den heer A. 
Starink, die door de afwezigheid van den secretaris voor de 
notuleering heeft zorggedragen. De candidaat-leden worden 
vervolgens met alle uitgebrachte stemmen aangenomen als 
lid der Vereeniging. 

De bibliothecaris ontving voor de Vereeniging van den heer 
Van Peursem de laatst uitgegeven brochure over James Cook. 
Aan den schenker werd de dank der Vereeniging betuigd. 

Daarna deelt de heer A. Starink mede, dat, volgens inlich
tingen hem verstrekt door ons medelid uit Curasao, het niet 
mogelijk is, dat van de 6 cent kopstaande opdrukken blok-
stukken bestaan, welke langs „normalen" weg via het post
kantoor bij het publiek zouden ziin gekomen. 

Alsnu komt de veiling aan de beurt, welke voor den direc
teur der veilingen heel wat werk geeft door het groot aantal 
kavels: vele kavels gaan in andere handen over. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt dan besloten, dat de 
vergaderingen in den vervolge in het thans gehuurde lokaal 
zullen plaatsvinden. 

Daarna is de verloting aan de beurt, waarbij al de aan
wezigen met een prijs verblijd worden, waarna de voorzitter 
de vergadering sluit. 

Nieuwe leden. 
J. A. Appeldoorn, Bergweg 68, Rotterdam. 
Max Pool. Stevinstraat 70, Scheveningen. 
mevr. E. Hachez, Oosterpark 61, Amsterdam, O. 

Candidaat-leden. 
J. N. O. graaf van den Bosch, Statenlaan 116, Den Haag. 
Th. van der Knaap, Copernicuslaan 136, Den Haag. 
M. H. C. Kramers, Adelheidstraat 109, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
W. A. F. Bolken, thans p/a Rotterdamsche Bankvereeniging, 

Amersfoort. 
H. de Wiis, thans Parkweg 162, Voorburg. 
L. C. ten Brummeler, thans Jacob van der Doesstraat 67, 

Den Haag. 
S. Slavekoorde, thans Van Dorpstraat 1, Scheveningen. 

Vergadering. 
Vergadering te houden in Bagatelle, Passage, Den Haag, 

op Donderdaar 2.5 Juni 1931, des avonds te 8 uur. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Rondvraag. Ballo

tage nieuwe leden. Veiling. Verloting. Sluiting. 
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Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op Woens
dag 27 Mei 1931, in café „Hollandais", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig zijn 45 leden. De voorzitter opent de vergadering 
en deelt mede, dat de secretaris verhinderd is aanwezig te 
zijn; verder dat er zegels voor de verloting geschonken zijn 
door de beeren Scharrenberg, Melsert, Van der Houwen, Som-
beek en Kramer en door den heer Groen een zegel te veilen 
ten bate van de kas. De heer Servaas Smits stelt voor ieder 
van de aanwezigen een mooien prijs beschikbaar, terwijl door 
mr. Van Peursem boekjes over Vasco da Gama en James Cook 
en door den heer Hoogerdijk drie boeken in prachtband voor 
de bibliotheek zijn geschonken. 

De heer Van der Houwen toont egn ontvangbewijs voor een 
aangeteekenden brief met het stempel 32.III.'31 9-10 V. De 
voorzitter wijst op het stukje in het Maandblad (Niet ge-
evenaarde vergissing van een postbeambte op de „Iposta"). 

Het bestuur stelt voor 6 leden, wegens wanbetaling, te 
royeeren, hetwelk door de vergadering wordt goedgekeurd. 

De heer Kirchner vraagt waarom de notulen niet worden 
voorgelezen, waarop de voorzitter antwoordt, dat vroeger is 
besloten dit niet te doen. Op de volgende vergadering zal 
hier nader op terug worden gekomen en dan als agendapunt 
voorkomen. De notulen worden hierna onveranderd goed
gekeurd. 

De heer Maas brengt als penningmeester van de feest
commissie verslag uit en deelt mede, dat het toegestane be
drag niet geheel is opgebruikt. De voorzitter brengt dank aan 
de commissie, ook voor het verkregen resultaat. De heer Maas 
vraagt, of er nu reeds een feestcommissie voor het 25-jarig 
bestaan kan benoemd worden. De voorzitter stelt voor hierop 
nader terug te komen in October, ten einde in het bestuur deze 
zaak nog eens te kunnen overwegen. De heer Maas acht dit 
niet noodig, daar hierover direct kan beslist worden. De heer 
Maas wil er evenwel geen voorstel van maken. De voorzitter 
maakt er dan een voorstel van voor de volgende vergadering. 
De heer Van Leijden stelt voor de feestcommissie ten hoogste 
één jaar van te voren te benoemen. 

Er zijn geen collecties Engeland aanwezig. 
Gedurende de stemming heeft de verloting van de zegels, 

geschonken door den heer Servaas Smits, plaats, die ook voor 
de volgende vergadering voor ieder een prijs beschikbaar 
stelt. De ledenverkiezing heeft tot resultaat 30 voor, 5 blanco 
en 5 van onwaarde. Bij de verloting krijgt de heer Jongeneele 
den eersten prijs. Hierna veiling. De voorzitter wijst hierna 
op enkele feiten, zooals het gebruik van vliegzegels voor ge
wone doeleinden, evenals van het Indië-Australië-zegel en op 
de Namensche Aprilmop. 

De heer Van Dijk bespreekt de onnoodige nieuwe uitgiften 
en over hetgeen gedaan kan worden en geeft enkele voor
beelden. Het beste zou zijn deze zegels te boycotten en niet 
in de catalogi on te nemen. De heer Dordrechter protesteert 
tegen de onnoodige uitgifte van de Goudsche Glazen-zegels 
en bespreekt de veilingen op de vergadering. Hij verzoekt een 
betere kwaliteitsbeschrijving. De heer De Groot stelt voor den 
naam van den inzender op den kavel te vermelden. Ook de 
heer Van Leiiden en de heer Sjouken krijgen over hetzelfde 
onderwerp het woord. Het voorstel van den heer De Groot 
wordt hierna met meerderheid van stemmen aangenomen, ter-
wiil de leden tevens het recht verkriigen. indien zulks nood
zakelijk is, aanteekeningen voor kwaliteitsbeschrijving op de 
kavels aan te brengen. De heer Sjouken stelt daarna nog een 
vraag over de rondzendingen. Daarna sluit de voorzitter de 
vergadering. 

De 2e secretaris, 
J. H. VAN DER VEEN. 

Nieuwe leden. 
613. D. Stoffels, Marconistraat 96, Den Haag. 
614. H. L. S. Adama, Rijksstraatweg 97, Wageningen. 
615. T. van Dijk, Emmakade 88zz., Leeuwarden. 
616. J. Loos, Gasfabriek, St. Annaparochie (Pr.). 
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617. B. de Heer, Kruiskade 4, Rotterdam. 
618. Ed. van Gemund, PiJnboomstraat 88, Den Haag. 
619. H. Basten, Julianastraat, Blerick. 
620. W. R. Rijnders, Acaciastraat 20, Den Haag. 
621. A. van Vliet Pzn., De Wetstraat 8, Leeuwarden. 

CandidaatIeden. 
H. P. Huffnagel jr., 'sGravenzandelaan 77, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 
H. N. Zaalberg, (B.P.M.), Tarakan, Z.O.Borneo. (Voorge

steld door P. Roodhuizen). 
A. Molenaar, Emmakade Z.Z. 88, Leeuwarden. 
Alb. Bouma Wzn., St. Annaparochie 293 (Fr.) . 

(Beiden voorgesteld door A. Jaasma). 
J. G. F. Cooligem, Da Costastraat 1, Dordrecht. 
J. Derksen, Groenedijk 84, Dordrecht. 

(Beiden van de af deeling Dordrecht). 
De la Ruelle, assistent biJ de belastingen, 'sGravenzandelaan 

81, Den Haag. (Eigen aangifte). 
J. B. Bakker, Breestraat 95, Leiden. (Voorgesteld door J. C. 

Bender en W. van Deventer). 
Bedankt. 

D 430. C. Develing, Dordrecht. 

46. J. Kroese, Zwolle. 

493. 

Afgevoerd. 

Verbetering. 

173. 
168. 

30. W. 

A. L. C. Sjouken. 
Adresveranderingen. 

P. J. Freeve, Assendorperstraat 256, Zwolle. 
C. Polderman, Wilhelminastraat 105, Doetinchem. 

J. Pénard, Darmo Boulevard Oost 1, Soerabaja 
(Java). 

378. J. W. van Raaijen, ? 
599. E. J. A. J. Gremaux, Drie Hoefijzersstraat 8, Breda. 
497. A. F. Th. Smits, Stuijvesantstraat 295, Den Haag. 
367. J. C. van Bortel, Wilhelminastraat 11, Driebergen. 

31. L. Thiescheffer (met 1 Juli 1931), Assendorpenstraat 56, 
Zwolle. 

Geroyeerd. 
232. A. E. W. de Jong, Den Haag. 
356. D. J. Stom, Meester Cornells (Java). 
373. W. H. Dootingh. Weltevreden (Java). 
389. J. R. Bosmans, Weltevreden (Java).*) 
567. H. J. Rompies, B.P.M., Tjepoe. 

74. O. Luders, Dresden. 

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

Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te 8K 
uur, op Woensdag 24 Juni 1931, in café Sprenger („Hollan
dais"), Groenmarkt, Den Haag. 

1. Onening. 2. Mededeelingen. 3a. Bespreking: notulen voor
lezen. 3b. Notulen. 4. Verloting van zegels, geschonken door 
den heer Servaas Smits, voor alle aanwezigen. 5. Ledenver
kiezing. 6. Verloting, 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: 1% 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 26 Mei 1931, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 12 leden, o.w. een dame. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter, wordt de vergadering geleid door den penning
meester, den heer Heidenreich. De notulen van de vorige 
vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Van mr. J. H. van Peursem waren exemplaren ingekomen 
van „Vasco da Gama" en van „James Cook en de Cook
eilanden", welke onder dankzegging werden aanvaard. 

Het candidaatlid, de heer C. Knol, werd als lid aangenomen. 
Hierna werden de beeren Van Balen, Te Winkel, Van de Sandt 
en Lap aangewezen, om als vertegenwoordigers van onze 
Vereeniging op te treden voor het volgende vereenigingsjaar. 

Vervolgens verkrijgt de heer Swart gelegenheid, om de 
laatste voorbereidingen voor de te houden postzegeltentöon
stelling aan de vergadering mede te deelen. 

Nadat nog eenige punten dienaangaande zijn behandeld en 
de gewone maandelijksche verloting onder de aanwezigen 
heeft plaatsgehad, wordt de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
46. C. Knol, Emmastraat 40, Helmond. 

Candidaatlid. 
H. L. Driessen, Beaulieustraat 14, Arnhem. (Voorgesteld door 

J. G. A. van Hogerlinden). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 Juni 1931, des avonds te 
8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG van de gewone bijeenkomst op Dinsdag 26 Mei 
1931, des avonds te 1% uur, in restaurant Suisse, te 
Rotterdam. 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering met een welkomstgroet, waarna de no
tulen der vorige vergadering worden gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. 

Ingekomen zijn: 
1. Van den heer mr. J. H. van Peursem, Den Haag, twee 

vervolgboekjes op de serie Philatelie en Geschiedenis, nrs. 8 en 
9, n.1. Vasco da Gama en James Cook en de Cookeilanden, 
warvoor hem de dank der Club is overgebracht; 

2. Eenige exemplaren van een propagandablad voor de „Mo
phila", te Hamburg; 

3. Een schrijven van de Vereeniging „Helder", te Helder, 
om de candidatuur te steunen van den heer J. G. J. Polling, 
als vertegenwoordiger der kleinere vereenigingen in het 
Bondsbestuur. 

Ter bezichtiging wordt gesteld de schitterende verzameling 
Nederland, ongebruikt, van den heer Van Harderwijk. Nadat 
deze collectie met groote belangstelling werd bezichtigd, 
neemt de heer Frenkel het woord, om onzen voorzitter zeer 
harteliik te bedanken voor het vele schoone. dat hij dezen 
avond heeft doen zien, hierbij wijzend op de vele nuances, tan
dingen, de diverse typen der portzegels, enz., waaraan de ver
zameling bijzonder rijk is. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats, benevens 
een bijzondere verloting van een door den voorzitter ge
schonken zegel. 

Het voorstel van het bestuur, om dit jaar een propaganda

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

Klasse 1. Eerste uitgiften» welke kunnen worden uitgezocht tegen eenderde catalogusprijs. 
Klasse 2. E d u a r d  e n George zege l s* m postfrisschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogusprijs. ■ 
Klasse 3. F d a 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 catalogusprijs. 

Alle zegels zijn in goeden staat. — Referentiën verzocht. (612) 
a. BIRD, 6 ^Vest Hill Road , Southflields, London , S. W. 18. 

_■ 
n 
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avond te houden, wordt met algemeene stemmen aangenomen, 
terwijl het voorstel van den heer Van Smaalen tot het houden 
van een gezelligen avond wordt aangehouden. 

De volgende bijeenkomst wordt bepaald op Dinsdag 15 
September a.s. 

Nadat de voorzitter allen een prettige zomervacantie heeft 
toegewenscht, sluit hij, na rondvraag, de vergadering. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van Woensdag 29 
Mei 1931, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Na opening der vergadering door den voorzitter, leest de 
secretaris de notulen der vorige vergadering voor, welke on
gewijzigd accoord bevonden worden, waarna laatstgenoemde 
bekendmaakt, dat de bibliothecaris en de commissaris van toe
zicht verhinderd waren deze vergadering bij te wonen. 

De nieuwe ruilmethode van den heer Kruijt, thans op schrift 
gesteld, wordt uitvoerig besproken; na de zomervacantie ko
men we hierop terug. 

Voor het Bondsbestuur worden candidaten genoemd, welke 
de secretaris zal opgeveTi aan den betreffenden functionaris. 

Van de rondvraag maken gebruik de beeren J. C. Wildschut 
en P. H. S. Mos, waarna de heer Traanberg bekendmaakt, dat 
hii door onvoorziene omstandigheden ziin causerie niet kan 
houden, doch dit nu in het najaar zal doen. 

Als afgevaardigden voor de Bondsvergadering worden op 
voorstel van den heer J. Verkoren dezelfde personen als ver
leden jaar bii acclamatie herbenoemd evenals voor de jaar
boek-commissie, doch, wiil de heer J. Stolp geen herbenoeming 
kan aanvaarden, heeft een stemming plaats en wordt de heer 
A. H. Bloem gekozen, die de benoeming aanneemt. 

Voor de verloting onder de aanwezigen worden nog priizen 
ontvangen, terwiil de extra-exemplaren der nummers 8 en 9 
van de bekende en interessante serie van mr. Van Peursem 
(Da Gama en Cook) hieraan toeeevoegd worden. 

Hierna sluiting, aangezien wegens het vergevorderd uur 
de veiling niet meer gehouden kan worden. 

Aangenomen ?1s lid. 
66. T. H. Buitenhuis. Ger. Schaenstraat 2 I. Amsterdam, W. 
68. M. M. Hvlkema, Bloemendaalscheweg 230, Overveen. 
6Q. A. A. Noordraven, Alexanderplein 9 I, Amsterdam, C. 
71. -T. Misset. Kleverlaan 12], Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
mevr. W. L. van Alphen-Van der Valk, „De Meeuw", Zand-

voort-Bad. 
Adreswiizigingen. 

22. C. H. Bergisch wordt Wassenaar van Obdamstraat 22, 
Amsterdam, W. 

49. W. Vreeken wordt Hoofdstraat 49. Hillegom. 
?Rn. P. Dekker wordt Velserstraat 14. Haarlem. 
9^^. D. C. J. S. Janse ir. wordt Goedestraat 27. Utrecht. 
184. H. H. Plneo- wordt Sonhiastraat 71. Haarlem. 
66. T. H. Buitenhuis wordt Laanderweg 182, Hilversum. 

Bedankt als lid. 
111. J. W. Nienhuijs, te Bloemendaal. 

Vergaderingen. 
Tn de maanden Juni, ,Iuli en Anprustus 1931 zullen geen 

leden-vergaderinffen gehouden worden. 

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

KORT VERSÏ/AG van de vereadering op Woensdag 27 Me' 
)931, in „Suisse", te Groningen. 

De vergadering, waarop 17 leden aanwezig zijn, wordt om 
S'A uur door den voorzitter geopend. Aangezien de vierde 
Maandag in deze maand op Pinksteren valt, werd deze ver

gadering gesteld op Woensdag-avond d.o.v. De notulen van de 
vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Inge
komen is een schrijven van de Postzegelvereeniging „Helder" 
omtrent de candidaatstelling van een vertegenwoordiger der 
kleine vereenigingen in het Bondsbestuur, dat in de komende 
bestuursvergadering zal worden behandeld. De firma J. Mebus 
heeft een uitnoodiging gezonden ter bezichtiging van de col
lectie postzegels in het hotel „Victoria" alhier, welke collectie 
op 4, 5 en 6 Juni zal worden geveild. Ook is een lijst van R. 
Borek ontvangen met voorkeurspriizen en een exemplaar van 
„De Globe". De heer W. Darwen-Woking, Engeland, heeft een 
verzoek aan de Vereeniging gericht tot ruiling van zegels, 
waarvan kennis wordt genomen. 

Vervolgens wordt artikel 30 van het huishoudelijk regle
ment vastgesteld overeenkomstig de gesloten verzekering, 
waarmede de vergadering zich kan vereenigen. Daarna heeft 
ballotage plaats van den heer J. B. Meihuizen te Haren, die 
met algemeene stemmen als lid der Vereeniging wordt aan
genomen. 

De heer mr. J. H. van Peursem heeft de 8e en 9e nummers 
van „Philatelie en Geschiedenis" gezonden, James Cook en 
Vasco da Gama, waarvoor de voorzitter zijn dank betuigt en 
welke hij in de leesportefeuille zal laten circuleeren. Een der 
leden toont thans zijn zeer mooie collectie luchtpostzegels 
met een ingaande verklaring van de verschillende uitgiften. 
De voorzitter dankt voor de interessante mededeelingen, 
waarbij de vergadering zich gaarne aansluit. Daarna heeft een 
verloting plaats van goede zegels. Voor de leesportefeuille 
geven zich verschillende nieuwe leden op. Het vorig jaar is in 
de maand Juli geen ledenvergadering gehouden, doch de heer 
Stoppelman verzoekt te willen besluiten, dat dit jaar geen 
vacantiemaand wordt gehouden en na eenige bespreking wordt 
besloten ook in de maand Juli te vergaderen en geen verga
dering te laten uitvallen. Op de a.s. vergadering zal een 
mooie collectie Rusland worden getoond. De voorzitter sluit 
om 10 uur deze vergadering, waarna nog een veiling van 
goede zegels plaats heeft. 

Nieuw lid. 
149. J. B. Meihuizen, Onnerweg 11, Haren. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden on 

Maandag 22 Juni 1931, des avonds te 8K uur, in „Suisse", 
te Groningen. 

Philatel.-VereenijTing- ..Zuid-Limburtr", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 18 Mei 
1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 16 leden. Bij afwezigheid van voorzitter en vice-
voorzitter, opent de heer Dückers om 8.15 uur de vergadering. 

Notulen: voorlezing heeft plaats, waarna ze worden ge
arresteerd. Ingekomen tsukken: prospecti van de „Mophila" 
te Hamburg en enkele werkjes van mr. Van Peursem betref
fende „Vasco da Gama" en „James Cook en de Cook-eilanden", 
welke bij de aanwezigen circuleeren. 

De benoeming van vertegenwoordigers hy den Bond voor 
het volgende vereenigingsjaar wordt uitgesteld tot de vol
gende vergadering. 

De heer Hermans deelt mede, dat gepasseerden Zaterdag 
aan het philatelistenloket alhier slechts 10 zegels van Curagao, 
opdruk 2)4 op 3 cent, verkrijgbaar waren en dat volgens den 
betreffenden ambtenaar het hoofdpostkantoor geen zegels 
meer toezendt. 

Voor de gratis-verloting schenkt de Vereeniging een pracht-
zegel nr. 1 van Noorwegen, terwijl voor het kienen waarde
volle zegels worden cadeau gegeven door mevrouw Ising en 
anderen. Sluiting te 10>!; uur. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 6 Juli 1931, beurs; 
Maandag 20 Juli 1931, vergadering; 

telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaiateeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
Mei 1931, in de zaal Van Weelde, te Helder. 

Te ruim 83^ uur opent de voorzitter, de heer dr. M. van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering. In het 
bijzonder wordt welkom geheeten de heer Kemna, die als 
gast aanwezig is. De secretaris krijgt gelegenheid tot voor
lezing der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Ontvangen zijn enkele boekwerken van mr. Van Peursem, 
n.1. James Cook en Vasco da Gama, welke in dank worden 
aanvaard. Van de commissie, welke tot taak had de admini
stratie van den administrateur te vereenvoudigen, is een 
schrijven ingekomen, waarin zij, behoudens een kleine wijzi
ging, voorstelt de administratie te laten zooals zij is. De voor
zitter brengt de commissie dank voor de genomen moeite. 

In verband met de reglementswijziging van den Bond, welke 
medebrengt uitbreiding van het Bondsbestuur, wordt besloten 
voor de kleine vereenigingen als vertegenwoordiger in dat 
bestuur candidaat te stellen den heer J. Polling. De secretaris 
krijgt opdracht de kleine vereenigingen voor te stellen deze 
candidatuur over te nemen. 

Verder wordt besloten artikel 8 (nieuw) te trachten te 
wijzigen en inplaats van „Om de twee jaar treden drie leden 
volgens rooster af. Zij zijn niet terstond herkiesbaar." te lezen: 
„Zij zijn terstond herkiesbaar." Dit voorstel zal bij het Bonds
bestuur worden ingediend. 

Als vertegenwoordigrs voor de Bondsvergadering worden 
gekozen de beeren M. Quant en J. Polling. 

Door den heer Broeke is geschonken de ƒ 2.50 Nederland 
1898, ongebruikt, voor de feestkas; deze zegel wordt op Ame-
i'ikaansche wijze verloot. 

De wedstrijd over Nederland nrs. 162, 163, 164, brengt den 
heer Meijer het grootste aantal stemmen, alsmede den prijs. 

Een kleine veiling brengt de kas een kleine bate, waarna 
om 11 uur sluiting. 

Candidaat-leden. 
H. de Bruin, Singel 108, Helder. 
J. H. Kemna, Schagenstraat 69, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 26 Juni 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 1 Juni 
1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd. 

Ingekomen zijn van mr. J. H. van Peursem de werkjes 
,,Vasco da Gama" en .,James Cook en de Cook-eilanden", waar
van eenige voor de verloting. Zij worden in dank aanvaard. 

Aan de orde is het voorstel tot stichting van een reserve
fonds. Na eenige discussie acht de vergadering, wegens de 
geringe opkomst, zich niet bevoegd een besluit te nemen. 
Het voorstel wordt aangehouden tot de aanstaande October-
of Januari-vergadering. 

Voor den wedstrijd over Nederland nr. 3 zijn vijf inzen
dingen. De eerste prijs wordt toegekend aan den heer Te Poel 
met 30 punten. Na de gratis-verloting wordt de vergadering 
gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 Juni 1931, des avonds te 8 uur, 

in hotel Roberts, Stationsstraat, te Heerlen. 

aäw(gT[î (§E ai (Oi MM. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 18 Mei 
1931, in café-restaurant „Bosch", te 's-Gravenhage. 

De voorzitter opent de vergadering en na lezing van de 
notulen van de vorige vergadering worden deze goedgekeurd. 
De ingekomen stukken bevatten o.a. eenige exemplai-en van 
het werk Philatelie en Geschiedenis, n.1. James Cook en de 
Cook-eilanden en Vasco da Gama, beide van de hand van mr. 
J. H. van Peursem en aangeboden door den „Haagsche Post-
zegelhandel". De werkjes worden onder de aanwezigen ver
deeld. 

Hierna volgt de verkiezing van twee leden van de commissie 
tot het nazien van de rekening en verantwoording. Met al-
gemeene stemmen worden gekozen de heeren Cremer Eind
hoven sr. en Randoe, die desgevraagd de benoeming aan
vaarden. Na een daarop gevolgde langdurige discussie over 
Indische zegels, wordt de vergadering onder dankzegging 
door den voorzitter gesloten. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 
28 September 1931. 

Bedankt als lid. 
L. C. A. Smeulders, Breda. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Mei 1931, des avonds te 8>^ uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer J. K. Rietdijk, Den 
Haag, waarin deze zich bereid verklaart als keurmeester voor 
de Vereeniging te willen optreden. Van den „Haagsche Post-
zegelhandel" ontvingen wij eenige present-exemplaren Phila
telie en Geschiedenis, n.1. nrs. 8 en 9, Vasco da Gama en 
James Cook, waarvoor onzen hartelijken dank. 

Hierna heeft nog een verloting plaats van een 3-tal series 
postzegels. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Juni 1931, des avonds te 

S'A uur, in café „De Pool", te Groningen. 

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

ALGEMEENE VERGADERING, gehouden op Zaterdag 30 
Mei 1931, des namiddags te 8 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Aanwezig 10 leden. Na de opening worden de notulen der 
vergadering van 25 April j.1. voorgelezen, goedgekeurd en 
vastgesteld. 

Ingekomen zijn een catalogus van een te houden veiling in 
Antwerpen en 2 boekjes van de hand van mr. J. H. van Peur
sem betreffende Philatelie en Geschiedenis, n.1. nr. 8, Vasco da 
Gama, en nr. 9, James Cook en de Cook-eilanden, waarvoor 
dank wordt gezegd voor de toezending en welke ter rond-
zending worden gezonden. 

Eenige nieuwe uitgiften worden vervolgens besproken en 
bestellingen hiervan opgenomen. Daarna heeft een kleine 
verloting plaats voor de aanwezigen. Na de gebruikelijke rond
vraag sluit de voorzitter deze vergadering. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Zaterdag 

20 Juni 1931, des namiddags te 2 uur. 
Na afloop dezer vergadering zal gelegenheid zijn tot ruiling 

en veiling van zegels. 
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's-Hertoeenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 11, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG der algemeene ledenvergadering, gehouden 
op Donderdag 7 Mei 1931, des namiddags te 8K uur, in 
hotel „Central", Markt, Den Bosch. 

Wegens ongesteldheid van den voorzitter, den heer Frissen, 
opent de secretaris deze vrij druk bezochte vergadering en 
heet alle aanwezigen hartelijk welkom, vooral den heer 
Smeets, die voor het eerst de bijeenkomst bijwoont. Bovendien 
wenscht hij den voorzitter spoedig beterschap toe. De notulen 
der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd en vastgesteld. 

De maandelüksche verloting, voor het eerst gehouden onder 
de aanwezige leden, brengt een 7-tal gelukkige winnaars. 
Vervolgens brengt de secretaris ter kennis der leden een 
schrijven van den directeur van het postkantoor te 's-Her
togenbosch, omtrent den verkoop van zegels aan het verza
melaarsloket. Van den heer mr. Van Peursem te 's-Graven-
hage zijn wederom eenige deeltjes van de reeks „Geschiede
nis en Philatelie" ingekomen, n.1. over James Cook en Vasco 
da Gama, welke, onder dankzegging aan den schenker, voor 
de bibliotheek der Vereeniging worden bestemd. Bovendien 
is nog ingekomen een uitnoodiging tot deelname aan de 
groote internationale postzegeltentoonstelling „Mophila", die 
dit jaar in Hamburg zal worden gehouden. 

Van de rondvraag maakt men geen gebruik, waarna de 
waarnemend voorzitter de vergadering sluit. 

Bekendmaking. 
Tijdens de zomermaanden (Juli en Augustus) worden geen 

bijeenkomsten gehouden, zoodat de eerstvolgende vergadering 
zal plaats hebben op den len Donderdag der maand Sep
tember 1931. 

I ADVERTENTIEN. | 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

Kil nWAAD ^°° Nederland en andere landen 

Brieven met opgaaf van kwantiteit en prijs. 
alsook monster aan POSTZEGELHANDEL 
R. K o R M o S, A. van Solmsstraat 21, 
DEN HAAG Telefoon 773566 (598) 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Falsificaten van Nederland en Kolo
niën. Aanbiedingen met prijsopgaaf 
[geen fancy-prijzen) aan: 
dr. G. W. W. Bölian, HILVERSUM, 
Koninginneweg 7 7 . i')99) 

TE KOOP, uit nalatenschap, 
EUROPA - VERZAMELING 
in 2 Yvert-albums. Waarde, vol
gens Yvert 1931, ruim fr. 40000,-

(behalve Nederland). 
Te bezichtigen te Amsterdam. 
Brieven onder de letters P.Z. aan 
Boekhandel H. W. Monsees, 
Pleter Langendijkstraat 49, 

AMSTERDAM, W. (617) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

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

Th. Wittonhorst, Posfzegelhand., 
Stokkum bü's Heerenberg, maakt 
zichtzendingen postzegels tegen 
zeer voordeelige prijzen. Koopt 
steeds Nederland en Kol. (587) 
TE KOOP: STOCKBOEK met 
goede zegels. Waarde 500 R.M. 
Borek. PRIJS f 85,-. 
Op zicht tegen prima referenties. 
F. H. BEIjERINCK, ZEIST. (6io) 
K o o p t U w z e ë e l s t h u i s . 
Zonder verplichting op zicht onze zeer ge
zochte boekjes met alleen zegels van Zwe
den. Noorwegen en Denemarken, alles 
op nummer geplakt, dus een mooi overzicht; 
ook naar Ned.'Indië. Henry Teunisse, 
Dacostastraat 17, Dordrecht. (613) 

Een aanbieding voor hen. die veel 
ruilen. - EERSTE KWALITEIT. 
100 versch. Ned. f 0,65; per 3 f 1,75 
150 „ „ f 2,50; „ 3 f 5 . -
200 vers Ned. en Ind. f 2,50; p. 3 f 6,2> 
Vanat f 5.= fr. aanget. J. Prent & Co., 
Sneeuwklokjestr. 18, Den Haag. (614) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5™ in te zenden 
aan de Administratie. 

MUMMniiiiiMniiiiinMiiiiMritHiiiinniiiiriiriititiiiiiMinitiiMiMininiiiiiit!;:iritiiiinriiiiiiiiiiiitiiiiiiititirnitiitri)titiiiititiititirM 

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

Markenhaas RUDOLF ROHR, 
I FRIEDRICHSTRASSE 131 d, BERLIN N. 24. 1 
I (593) I 
iinmniiiiiMriiiiimiMinintnmiiiiiMnrnminiiiiiitiiiiMiMimtiiMuiKiiiinMiiiiMiiir riiiriiiiiiiuiiiitiiMiitMiiiiiiiiiMMM 

B A N D O E N G S C H E 
POSTZEGELHANDEL, 
TAHBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(609) 

NIIIMIJ 

i's postzegel ruilboekje 
op aanvraag verkr i jgbaar : 

in Holland, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, 's-GRAVENHAGE; 

in Indië, bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwjjk 34, WELTEVREDEN. ^590) 
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der mail per luchtpost tusschen Turkije en verschillende lan
den van Europa. 

Het luchtrecht voor een brief van niet meer dan 20 gram 
voor Nederland bedraagt 25 piasters. 

Eiken morgen vertrekt te 4.31 uur een vliegtuig van Istam-
boul naar Parijs, waar het des avonds te 22.15 uur aankomt. 

VLUCHT NEDERLAND-NED. INDIE-AUSTRALIE. 
De heer Colajo Belmonte te Sydney verzoekt ons aan de 

lezers mede te deelen, dat aangezien niet minder dan 800 
luchtpostbrieven door hem moesten worden teruggezonden aan 
verzamelaars die van zijn bemiddeling gebruikmaakten, het 
hem niet mogelijk was alles per keerende post te retourneeren. 

De terugzending zal z.v.m. door hem worden bespoedigd. 
V. B. 

H. F. W. BECKING 
1851-1931. 

Op 20 Mei j.1. vierde het eerelid der Nederlandsche Ver-
eeniging, de heer H. F. W. Becking, onder groote belangstel
ling zijn tachtigsten verjaardag. 

Van de geboden gelegenheid om den hoogbejaarde geluk te 
wenschen, werd tijdens de receptie in „Pulchri Studio" te 
's-Gravenhage een ruim gebruik gemaakt. 

Van de zijde der Nederlandsche Vereeniging werd de jarige 
gecomplimenteerd door de beeren Boeken, Klinkhamer, Van 
Essen en Doorman. De voorzitter der Nederlandsche Vereeni
ging was door ernstige ziekte verhinderd tegenwoordig te zijn. 

Namens genoemde Vereeniging werd den heer Becking een 
gouden vulpenhouder aangeboden, waarbij de wensch werd 
geuit, dat deze nog jaren in goede gezondheid mocht worden 
benut. 

Namens den Raad van Beheer van het Maandblad werden 
den jarige de gebruikelijke gelukwenschen overgebracht door 
de beeren Deggeller en Van Essen. 

Het zij ons vergund aan de vele felicitaties, die generaal 
Becking gewerden, de onze toe te voegen. Moge hiJ nog lang 
gespaard blijven voor allen die hem dierbaar zijn; moge deze 
jeugdige grijsaard nog lang een sieraad uitmaken van de 
oude philatelistische garde. 

v. B. 

JAMES COOK 
EN DE COOK-EILANDEN 

door mr. J. H. VAN PEURSEM. 
II (slot). 

De taal, welke op Rarotonga wordt gesproken, mag men 
beschouwen als de „officieele" taal van de Cook-eilanden. 
Alle eilanden hebben echter afwijkende talen, ja, zelfs komen 
er op Rarotonga zélf meerdere voor. Spreekt men echter de 
officieele Rarotonga-taal, dan kan men zich overal verstaan
baar maken; toch komt de regeering de verschillende inboor
lingen-groepen zeer tegemoet door de wetten zooveel mogelijk 
in alle talen uit te geven. In het bovenstaande werden meer
dere malen woorden uit het merkwaardige taaltje aangehaald; 
waar de postzegels ook andere woorden aanwijzen, volgt hier 
een korte verhandeling over de Cook-eilandentaal. ZiJ behoort 
tot de groote groep der Polynesische talen, welke voor Euro
peanen volkomen onverstaanbaar zijn. Merkwaardig is het te 
constateeren, hoe sommige woorden op vrijwel alle eilanden, 
Cook-islands, Hawaii, Tonga, Samoa, Fiji, enz., gelijk of 
bijna gelijk zijn. In de eerste plaats geldt dit van de ge-
maorificeerde woorden: men zal zich bijv. afvragen, wat of 
„kroon" in inboorlingentaai is. „Korona" — dus gewoon een 
Engelsch woord, met ietwat andere uitspraak. Dit is te be
grijpen, omdat de Maori's zelf niet een kroon kenden in Euro-
peeschen zin; spreken zij van Pare-Ariki, dan bedoelen ziJ 
daarmee een diadeem. Naast de woorden, welke overgenomen 
werden uit Europeesche talen, ziJn echter ook andere woorden 
in de verschillende talen gelijk: „6" is bijv. op Rarotonga en 
de andere Cook-eilanden ono; hetzelfde woord komt ook voor 
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op Niue, op Samoa, op Tonga, terwijl men op Hawaii van eono 
spreekt. Ook het cijfer drie luidt voor meerdere eilanden 
gelijk: op Rarotonga, Aitutaki, enz. „toru", op Niue, Samoa, 
Tonga „tolu". Zoo zouden talrijke voorbeelden ziJn aan te 
halen van de sterke gelijkenis der vele Polynesische talen. 

Hoewel de opdrukken der verschillende eilanden nogal eens 
verschillen aanwijzen, zijn deze niet zoo belangrijk. Aitutaki 
spreekt van „ava" voor 34; Rarotonga noemt dit „apa": het 
is steeds moeilijk een vreemde taal phonetisch juist weer te 
geven, zoodat vrijwel zeker het woord ava gelijk wordt uit
gesproken als apa. Wanneer wij 2% moeten zeggen op Aitu
taki, zou dit luiden „Rua ma te ava" (twee met de halve), 
terwijl op Rarotogna gezegd zou moeten worden „Rua e te 
apa" (twee en de halve). Ook de Tsenaming van de munten 
wijkt onderling iets af: Rarotonga en Aitutaki spreken in 
enkelvoud en meervoud van pene, voor het Engelsche woord 
penny (ook weer gemaorificeerd derhalve); Penrhyn daaren
tegen noemt de munt in enkel- en tweevoud (dualis) peni, in 
het meervoud pene. Tiringi (shilling) is zoowel op Aitutaki 
als op Rarotonga in enkel- en meervoud steeds gelijk. Penrhyn 
noemt de munt silingi (zeer duidelijk voorbeeld van maori-
ficatie), terwijl Niue de shilling silini noemt. 

Waar op zegels meerdere telwoorden voorkomen is het wel 
aardig, hier een opsomming van deze woorden te geven, vol
gens de taal van Rarotonga: K: apa; 1: tai ; 1^4: tai e te apa; 
2: rua; 214- rua e te apa; 3: toru; 4: a; 5: rima; 6: ono; 
7: itu; 8: varu; 9: iva; 10: tai ngauru; 11: tai ngauru ma tai; 
12: tai ngauru ma rua; 13: tai ngauru ma toru; enz.; 20: rua 
ngauru; 21: rua ngauru ma tai; 22: rua ngauru ma rua; enz.; 
30: toru ngauru; 40: a ngauru; enz.; 100: tai anere; 1000: 
tai tausani. 

De belangrijkste producten van de Cook-eilanden zijn copra, 
bananen, sinaasappelen, tomaten, ananas, koffie, paarlemoer. 
De handelsbalans toont een jaar lij ksch bedrag van over de 
250.000 pond sterling; zooals men reeds zal verwachten is de 
uitvoer grooter dan de invoer; dit verklaart mede het feit 
dat geen belastingen worden geheven! In 1927 bedroeg de in
voer 116.000 pond, de uitvoer 138.537 pond. Eenige jaren ge
leden heeft men een paar maal een passieve handelsbalans 
gehad. Verreweg het grootste bedrag van den uitvoer komt 
voort uit de sinaasappelen, al zien wij, zooals haast vanzelf 
spreekt, op meerdere zegels palmboomen, welke de inboor
lingen aanduiden met den naam „nu". 

Thans moge tot slot een overzicht volgen van de verschil
lende eilanden afzonderlijk. Wanneer men over de Cook-
eilanden spreekt, denkt men in de eerste plaats aan het hoofd
eiland Rarotonga, waar ook de hoofdstad Avarua ligt. Het 
eiland heeft precies een vierde deel van de totale oppervlakte 
der eilanden, maar bijna twee vijfden van de bevolking, nl. 
3936 personen, waarvan 205 blanken (in het begin van de 
negentiende eeuw bedroeg de bevolking nog ongeveer 6000 
personen!). Het eiland is een van de mooiste plekjes uit den 
Stillen Oceaan en dus ook een van de mooiste streken van 
de wereld; de grond is vruchtbaar, vrijwel alle tropische en 
subtropische vruchten kunnen er worden gekweekt, het kli
maat is niet te vochtig, terwijl de temperatuur' zelden komt 
boven 92 gr. F., noch daalt onder 60 gr. Vee komt niet veel 
op het eiland voor, maar de regeering zorgt voor den verkoop 
van goedkoop, bevroren vleesch. Een prachtige maatregel is 
het verbod van invoer van alle alcoholhoudende dranken, 
welke reeds zoo menig volk te gronde hebben gericht. Voor 
geneeskundige hulp is goed zorggedragen, terwijl de verbin -
ding met de buitenwereld wordt onderhouden door een draad
loos station, dat in 1918 werd opgericht; de stoombootdienst 
brengt de reizigers in vijf dagen naar Nieuw-Zeeland. De 
booten komen alle aan in de haven van Avarua, aan de Noord-
kust van het eiland. De zegels brengen meerdere afbeeldingen 
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van de prachtig gelegen haven met het kleine stadje. Op den 
achtergrond zien wij weer de beide bergen, die ook staan af
gebeeld op de zegels met den Toreavogel. Er zijn nog wel 
andere havens, doch deze kunnen, tengevolge van het rif, dat 
om het grootste deel van het eiland als een beschermende 
gordel zich uitstrekt, slechts bereikt worden door kleine 
scheepjes. Reeds zijn meerdere wegen aangelegd, waarvan 
één, om het geheele eiland over een afstand van 20 mijl, een 
schitterenden indruk van het natuurschoon van het eiland 
verschaft. 

Het eiland Aitutaki, 4 April 1777 door Cook ontdekt, is 
van algemeene bekendheid: men vraagt zich echter wel eens 
af, waarom het eilandje met een bevolking van 1431 personen 
(onder wie slechts 14 blanken), evenals trouwens Penrhyn, 
eigen postzegels moet hebben! Het eiland, dat 140 mijl van 
Rarotonga ligt, heeft een oppervlakte van 3900 acres en heeft 
zoowel een vulkanisch karakter als de merkwaardigheden 
van een atol. Ook hier vinden wij weer een groot rif om 
nagenoeg het gansche eiland, dat geheel in kleine stukken is 
verdeeld. Trouwens het grootgrondbezit is op alle eilanden 
onbekend, terwijl het tevens verboden is om aan vreemde
lingen land te verkoopen. Het eilandje heeft een goede haven, 
waar ook de booten van het Pacifisch verkeer kunnen aan
leggen. Wanneer het weer ruw is, kan men, zij het met eenige 
moeilijkheid, aan de Oostkust aan land gaan. 

Het eiland Atiu, waar Cook op 31 Maart 1777 aan land ging. 
zooals de y^ d, ons in beeld brengt, heeft een oppervlakte van 
bijna 7000 acres, terwijl er slechts 933 menschen wonen, van 
wie 9 blanken. Ook dit eiland is van vulkanischen oorsprong; 
het heeft groote vruchtbaarheid, zoodat de sinaasappelen, 
welke ervandaan komen, evenals de koffie, van zeer goede 
kwaliteit zijn. Langs de heuvels is veel eucalyptus geplant; 
het verdient aanbeveling niet zonder gids het eiland te be
zoeken, omdat men er zeer gemakkelijk het spoor kwijt kan 
raken. 

Penrhyn, allen verzamelaars welbekend door de eigen zegels, 
heeft een oppervlakte van 108 vierkante mijl en een bevolking 
van 395 menschen, waarvan slechts 5 blanken. De inheemsche 
bevolking behoort zelfs nog tot twee verschillende groepen, 
waarvan de eene een donkerder huidkleur heeft dan de 
andere: men ziet, dat allerminst gesproken mag worden van 
de Cookeilanders als van „één volk"! Men heeft het plan 
een draadloos station op te richten om de bevolking eenigszins 
uit de eenzaamheid te verlossen. 

P V l i l l l ■■■» 

Ongeveer 720 mijl Noordwestelijk van Rarotonga ligt het 
eiland Pukapuka, met een oppervlakte van slechts 1250 acres, 
terwijl er niet meer dan 526 menschen wonen, onder wie 
16 blanken. In 1914 werd het eiland door een vloedgolf 
ernstig getroffen: alle boomen werden weggerukt, maar spoe
dig is herstel ingetreden; de bevolking is thans tamelijk wel
varend. Merkwaardig is het, dat zij een taal spreekt, die 
geheel van de taal van Rarotonga afwijkt; gelukkig voor den 
omgang kent men wel de hoofdtaai. De 6 d. geeft een aardige 
afbeelding van Danger Island of Pukapuka. 

Natuurlijk zou ook van de andere eilanden wel het een en 
ander te vertellen zijn; de postzegels geven daartoe echter 
geen aanleiding, zoodat wij moeten volstaan met de vermel
ding dat de gezamenlijke bevolking nog geen 3000 zielen telt! 
Mogelijk, dat later ook nog wel eens eigen zegels zullen uit
komen, al gaan er herhaaldelijk geruchten, dat er weer één 
gemeenschappelijke uitgave voor de Cookeilanden zal komen. 

Een bespreking van Niue moet nog volgen. Op Maandag 
20 Juni 1774 had Cook het eiland, op zijn tweeden tocht, ont
dekt; toen hij aan de Noordkust van het eiland was geland, 
in de buurt van Tuapa, zag hij geen mensch; naar het Zuiden 
doorgaande, werd men plotseling overvallen door een groep 
inboorlingen, waarvan één een speer naar Cook slingerde, 
welke rakelings langs hem heenging: het scheelde niet veel 
of Cook was niet de ontdekker van Hawaii geweest. Dit op
treden der inboorlingen gaf Cook aanleiding het eiland 
„Savage Island" te noemen. In 1830 kwam de ons reeds be
kende zendeling John Williams met zijn schip „The Messenger 
of Peace", op weg van Aitutaki naar Samoa, voor het eiland 
aan; de pogingen om tot bekeering over te gaan mislukten 
aanvankelijk. Hoeveel moeilijkheden de pogingen meebrachten 
wordt beschreven in het weer zoo geestige boek van Mr. Basil 
Thomson, over wiens „Diversions of a prime minister" ik het 
een en ander heb gezegd in de „Geschiedenis van Tonga". 
Nadat de bevolking overgegaan was tot het Christendom, 
veranderde de houding der bevolking zeer sterk; men ging 
flink aan het werk, zoodat de welvaart toenam. Maar in 1865 
begon Niue (ongeveer uit te spreken als Newway!) groote 
aantallen arbeiders te leveren naar Samoa, de latere Duitsche 
kolonie. Dit had ten gevolge, dat het aantal vrouwen steeds 
aanzienlijker werd tegenover het aantal mannen; de welvaart 
werd minder. Inmiddels waren ook de eerste blanken op het 
eiland komen wonen, welke zich met den handel in allerlei 
artikelen bezig hielden. Toch is de handel er nog betrekkelijk 
gering, ten gevolge van de groote afgelegenheid. Waar het 
vooral de Duitschers waren, die de arbeidskrachten weg
haalden — de menschen van Niue immers staan bekend als 
harde werkers; hun prestaties zijn veel grooter dan die van 
de andere Polynesiërs — wilde de bevolking zich tegen al te 
veel invloed van Duitsche zijde verzetten; in 1859 reeds hadden 
zij een keer protectoraat aangevraagd van het Britsche rijk; 
in 1889 werd het verzoek herhaald; in 1899 kreeg Engeland 
bij de z.g. Samoaconvention de vrije hand in Niue en gaf toen 
aan het verlangen der bevolking toe; Duitschland daarentegen 
kreeg vrij spel op Samoa. Basil Thomson, juist dezer dagen, 
21 April 1931, zeventig jaar geworden, kreeg van de Britsche 
regeering opdracht om, vanuit Tonga, waar hij moest onder
handelen over een protectoraat, naar Niue te gaan en mee te 
deelen, dat de Britsche regeering bereid was het protectoraat 
op zich te nemen. Op 19 October 1900 werd op Niue de 
Britsche vlag geheschen; wel blijft Tongia zijn ambt van 
koningpresident uitoefenen, maar hij staat onder opperst ge
zag van het Britsche wereldrijk. Het staatshoofd met zijn 
4000 onderdanen, het rijkje met een oppervlakte van 31 km.
— alles kwam onder Britsch bestuur. Aanvankelijk vereenigd 
met de andere Cookeilanden, is het eiland Niue in 1903 weer 
daarvan gescheiden; sindsdien vormt het een apart bestuurs
deel van NieuwZeeland — een dominion dat zelf tot koloni
satie was overgegaan. 

Boven is in het kort de taal der Cookeilanden besproken; 
de taal van Niue wijkt sterk daarvan af. Slechts de woorden 
die op de postzegels voorkomen zullen hier worden vermeld. 
In de eerste plaats de munten: de penny is geworden tot 
peni in enkelvoud en dualis (tweevoud), terwijl het meervoud 
gevormd wordt door de „i" te vervangen door een „e". Het 
woord voor shilling, silini (hetzelfde woord als in Tonga!) 
is in enkel en meervoud gelijk. Het woord voor één luidt taha 
(zooals in Tonga); het woord voor drie is weer tolu en voor 
zes ono, terwijl boven twee steeds het woordje „e" wordt 
tusschengevoegd; dit beteekent „van". 

Hoewel natuurlijk van dit merkwaardige eiland veel meer 
te zeggen zou zijn, kan dit in een philatelistisch geschriftje 
niet gebeuren; zij, die zich voor Polynesië interesseeren, zullen 
zeker de werken van Basil Thomson kennen, waarvan „Savage 
Island" wel een van de best geslaagde is. 

Wij eindigen met den wensch uit te spreken, dat dit boekje 
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eenige kennis over de Cook Islands, en Aitutaki, Niue en 
Penrhyn in het bijzonder, aan de Nederlandsche Philatelisten 
moge brengen 

Kia riro e na teia puka iti nei e apai atu i tetai marama 
no runga i te Kuki Airani, ma Aitutaki, e Niue, e Nga Motu 
o Tongareva ki ki te au tangata Dutch tei akaputu i te au 
tu Tikiro. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 

Inspecteur bü den Ned.-Indiscben P.-, T.- en T.-Dienat. 

VI. 

Binnenlandsch luchtpostvervoer 1926 en 1927. 
Van de hiervoor bedoelde gelegenheid werd gebruik ge

maakt voor de verzending van de voorhanden briefpost (aan-
geteekende en gewone correspondentie) van Bandoeng voor 
Weltevreden en van Bandoeng en Weltevreden voor de Lam-
pongsche districten (Zuid-Sumatra), terwijl in omgekeerde 
richting door de kantoren Tandjongkarang en Telokbetong de 
terugkeerende vliegtuigen werden benut voor de verzending 
van de aanwezige luchtpost voor Weltevreden en Bandoeng. 

Voor deze gelegenheid tot verzending per luchtpost werd 
geen afzonderlek luchtrecht gevorderd, terwijl eveneens geen 
bijzondere atempels voor de afstempeling van de stukken ge
bezigd werden. Of men dus met een werkelijk gevlogen stuk 
op deze trajecten te doen heeft, kan alleen blijken uit de af
drukken van den gewonen dagteekeningstempel. Deswege zul
len hieronder v.z.n. de vertrek- en aankomsttijden worden 
vermeld. 

De 18e November 1926 om plm. kwart voor 7 stegen 12 
vliegtuigen van het vliegveld Andir nabü Bandoeng op, met 
de brievenpost van Bandoeng voor Weltevreden (7 zakken) en 
voor Batavia (2 zakken), totaal 246K kg. bruto, welke nor
maal met den ochtendsneltrein zou zijn verzonden en alsdan 
ten 2 uur n.m. te Weltevreden zou zijn besteld. Door het ver
voer per vliegtuig kon de bestelling reeds ten 9.30 vm. aan
vangen, zoodat een tijdwinst van 434 uur werd verkregen. 

De voor Batavia bestemde post werd dadelijk daarheen 
doorgezonden, alwaar een extra-bestelling werd ingelegd ter 
distributie van hetgeen op deze wijze werd ontvangen, waar
door een tijdwinst van plm. 4 uur werd verkregen. Voorts 
hadden de vliegtuigen nog een zak brievenpost van Bandoeng 
voor Tandjongkarang (7 kg. bruto) aan boord. 

Te Tjililitan (bij Meester Cornells) werd geland, de post 
voor Batavia en Weltevreden uitgeladen en de brievenpost 
van die kantoren voor Zuid-Sumatra ingenomen, t.w. 1 zak 
voor Tandjongkarang, bruto 24 kg., 2 zakken voor Telok
betong, samen 39 kg. bruto, en 1 zak voor Menggala, bruto 
14 kg., totaal dus 77 kg. bruto. 

Na een kort oponthoud te Tjililitan werd koers gezet naar 
Zuid-Sumatra. Het eerste vliegtuig landde ten 10 vm., spoedig 
gevolgd door de andere. De post werd dadelijk per vrachtauto 
naar Tandjongkarang vervoerd en op die plaats, alsmede op 
het enkele kilometers daarvan gelegen Telokbetong, onmiddel
lijk besteld. 

Op deze wijze werd ten opzichte van de toenmalige gewone 
wijze van verzending een tijdwinst verkregen van ruim 30 uur. 

Met een drietal vliegtuigen, dat denzelfden dag plm. 11.50 
vm. naar Java terugkeerde, werd door Tandjongkarang de 
brievenpost voor Java medegegeven, bestaande uit 1 zak voor 
Weltevreden van 22 kg. bruto en 1 zak voor Bandoeng wegende 
8.75 kg. bruto. Het vliegtuig, dat de post voor Weltevreden 
aan boord had, landde ten 1 uur nm. te Tjililitan, vanwaar 
de post per auto naar Weltevreden werd overgebracht, zoodat 
de stukken nog in de bestelling van 2 uur nm. konden worden 
opgenomen. Dit beteekende eveneens een bespoediging van 
ruim 30 uur. Weltevreden gaf voorts met het vliegtuig nog 
3 zakken brievenpost, bruto 88 kg., voor Bandoeng mede, 
welke omstreeks 2 uur nm. te Andir (vliegveld nabij Ban

doeng) werden afgeleverd en ten kantore Bandoeng ten 3 uur 
nm. werden besteld, in de daarvoor speciaal iets uitgestelde 
middagbestelling, tegelijk met de per vliegtuig, dat recht
streeks van Tandjongkarang was gekomen en den afstand in 
plm. IVi uur had afgelegd, ten 1.55 nm. ten kantore Bandoeng 
ontvangen Zuid-Sumatra-post. De stukken werden op deze 
wijze 48 uur eerder besteld dan bij vervoer met de gewone 
middelen. 

Van de te Enggal (Tandjongkarang) achtergebleven 9 vlieg
tuigen aanvaardde een drietal den 19en November 1926 om 
half tien vm. den terugtocht naar Java. Aangezien te Tand
jongkarang geen brievenpost voor Java voorhanden was, werd 
door dat kantoor voor Weltevreden of Bandoeng geen lucht
post gesloten. De vliegtuigen maakten plm. 10.40 vm. een 
tusschenlanding te Tjililitan, alwaar 1 zak brievenpost van 
Weltevreden voor Bandoeng werd ingenomen (12 kg. bruto), 
welke ten 11.37 vm. op het vliegveld Andir werd afgeleverd 
en ten 11.55 ten postkantore Bandoeng werd ontvangen en al
daar in de bestelling van 2.30 nm. werd opgenomen. 

De te Tandjongkarang achtergebleven zes legertoestellen 
voerden aldaar eenige passagiersvluchten uit en keerden ver
volgens den 21en November naar Bandoeng terug. Door Tand
jongkarang werd een zak luchtbrievenpost (5.9 kg. bruto) 
voor Weltevreden medegegeven, welke ten 11 uur vm. werd 
ontvangen. De stukken werden in de middagbestelling van 
2 uur besteld. Door Weltevreden werd geen post voor Ban
doeng met de vliegtuigen medegegeven. 

In totaal werden derhalve per vliegtuig verzonden 21 zakken 
post met een gezamenlijk bruto gewicht van 467.15 kg., in
houdende naar schatting plm. 20.000 stukken. 

Deze vliegtocht werd gevolgd door meerdere vluchten van 
Java naar Sumatra en terug, uitgevoerd door vliegtuigen van 
de luchtvaartafdeeling van het leger. Slechts één van deze 
tochten kon worden benut voor het vervoer van brievenpost, 
n.1. die, welke den 16en Juni 1927 door 4 legervliegtuigen 
werd ondernomen van Bandoeng, via Tandjongkarang en La-
hat naar Palembang en Muntok. Den eersten dag werd het 
traject Bandoeng-Tandjongkarang, den tweeden dag het tra
ject Tandjongkarang-Lahat en den 18en Juni het traject 
Lahat-Palembang afgelegd. Van Palembang keerden den 20en 
dier maand twee vliegtuigen terug naar Weltevreden, vanwaar 
denzelfden dag nog werd doorgevlogen naar Bandoeng. De 
beide te Palembang achtergebleven vliegtuigen gingen den 
20en door naar Muntok, vanwaar ziJ den 24en via Palembang 
naar Bandoeng terugkeerden. 

Aangezien voor de verzending per luchtpost geen extra 
recht (luchtrecht) was verschuldigd, werden alle voorhanden 
gewone en aangeteekende brieven en briefkaarten en couran
ten en, voor zoover het laadvermogen het toeliet, ook alle 
overige stukken per vliegtuig verzonden, indien daardoor be
spoediging in de overkomst kon worden verkregen. In ver
band hiermede behoefde op de stukken geen aanwijzing te 
worden gesteld, dat verzending langs den luchtweg werd ver
langd. Onder deze omstandigheden was het postvervoer vrij 
belangrijk. In totaal werd 53.980 kg. bruto (netto 34.485 kg.) 
per vliegtuig verzonden. 

De met deze gelegenheid verzonden stukken zijn op de kan
toren van afzending en bestemming met den gewonen dag
teekeningstempel afgestempeld. Aan de hand daarvan zal der
halve moeten blijken of een stuk op voormeld traject of 
trajectgedeelte langs den luchtweg is vervoerd. In verband 
hiermede zijn in onderstaand overzcht gegevens omtrent ver
trek en aankomst opgenomen. 

Het antal verzonden stukken bedroeg: 
van Bandoeng (vertrek 16-6-27) voor Tandjongkarang (aan

komst 16-6-27): 21 brieven, 1 briefkaart, 61 overige stukken, 
2 aangeteekende stukken, besteld 11 uur vm.; 

van Bandoeng (vertrek 16-6-27) voor Lahat (aankomst 
17-6-27): 9 brieven, 27 overige stukken, 6 aangeteekende stuk 
ken, besteld 11.15 vm.; 

van Bandoeng (vertrek 16-6-27) voor Palembang (aankomst 
17-6-27): 42 brieven, 4 briefkaarten, 83 overige stukken, 10 
aangeteekende stukken, besteld 8.30 nm.; 

van Tandjongkarang (vertrek 17-6-27) voor Lahat (aan
komst 17-6-27): 8 brieven, 2 briefkaarten, 5 aangeteekende 
stukken, besteld 11.15 vm.; 

van Lahat (vertrek 18-6-27) voor Palembang (aankomst 
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18-6-27): 51 brieven, 6 briefkaarten, 18 overige stukken, 6 
aangeteekende stukken, besteld 12.30 nm.; 

van Palembang (vertrek 20-6-27) voor Muntok (aankomst 
20-6-27): 6 brieven, 14 overige stukken, besteld tusschen 10 en 
11 uur vm.; 

van Palembang (vertrek 20-6-27) voor Bandoeng (aankomst 
20-6-27): 16 brieven, 4 briefkaarten, 19 overige stukken, be
steld 2.40 nm.; 

van Palembang (vertrek 20-6-27) voor Weltevreden (aan
komst 20-6-27): 100 brieven, 13 briefkaarten, 12 overige stuk
ken, 3 aangeteekende stukken, besteld 2 uur nm.; 

van Weltevreden (vertrek 20-6-27) voor Bandoeng (aan
komst 20-6-27): 45 brieven, 18 briefkaarten, 6 overige stuk
ken, besteld 2.40 nm.; 

van Muntok (vertrek 24-6-27) voor Bandoeng (aankomst 
24-6-27): 44 brieven, 2 briefkaarten, 6 aangeteekende stukken, 
besteld 5.30 uur nm.; 

van Palembang (vertrek 24-6-27) voor Bandoeng (aankomst 
24-6-27): 139 brieven, 13 briefkaarten, 176 overige stukken, 
22 aangeteekende stukken, besteld 5.30 uur nm.; 

totaal 481 brieven, 63 briefkaarten, 416 overige stukken, 60 
aangeteekende stukken; in het geheel 1020 stukken. 

De post van Bandoeng voor Palembang werd van Tand-
jongkarang per trein doorgezonden, aangezien daardoor de 
bestemming eerder werd bereikt. De verzending per vliegtuig 
gaf belangrijke bespoediging op de verschillende trajecten. 
Op de trajecten Bandoeng-Tandjongkarang en Bandoeng-
Lahat bv. bedroeg de bespoediging plm. 33 uur. Op het traject 
Palembang-Bandoeng was de luchtpost drie dagen eerder op 
de bestemming dan ingeval die stukken met de gewone ver
voermiddelen zouden zijn verzonden. 

Het luchtverkeer in Europa en Amerika. 
Uit het voorafgaande blijkt, dat men zich in Ned.-Indië tot 

1926, naast de bestudeering van het civiel luchtverkeersvraag-
stuk, slechts practisch had beziggehouden met proefnemingen 
omtrent het luchtpostvervoer tusschen binnen den Indischen 
Archipel gelegen plaatsen, waarbij marine- en legerluchtvaart 
hun bemiddeling verleenden. Voor uitvoering van één of meer 
vluchten van Indië naar Nederland waren wel plannen ont
worpen, doch tot uitvoering daarvan kwam het niet. 

De Nederland-Indië-vlucht van Van der Hoop (1924), welke 
de mogelijkheid van een directe luchtlijn tusschen Nederland 
en Ned.-Indië had aangetoond, was niet door meerdere der
gelijke vluchten gevolgd. Op een regelmatigen dienst over dat 
traject bestond geen direct uitzicht. Deze zou eerst mogelijk 
z\jn na grondige voorbereiding. 

Ook de Britten, die reeds jaren zich bezighielden met het 
plan om de verschillende deelen van het RiJk onderling door 
luchtdiensten te verbinden, hadden in dit opzicht, wegens de 
daaraan verbonden moeilijkheden, nog geen practische resul
taten bereikt. Het liet zich niet aanzien, dat de groote ver
binding Engeland-Australië binnen korten tiJd tot stand zou 
worden gebracht. 

Intusschen had het burgerlijk luchtverkeer in Europa en 
Amerika zich buitengewoon snel ontwikkeld. Het vervoer van 
post langs den luchtweg breidde zich daardoor steeds meer en 
meer uit. De Nederlandsche luchtvaartmaatschappij, de K.L.M, 
groeide uit tot één der belangrijkste van Europa. Het luchtnet 
dier Maatschappij kreeg van jaar tot jaar grooter uitge
strektheid. 

De mogelijkheid in Europa over groote afstanden, door ge
bruikmaking van verschillende luchtvaartondernemingen, post 
langs den luchtweg te doen vervoeren, leidde er toe, dat ver
schillende staten van de Oude Wereld de practische uitvoering 
van de grootsche plannen om luchtverbindingen tusschen 
Europa en in andere werelddeelen gelegen staten tot stand te 
brengen, opschortten, doch ertoe overgingen, luchtvervoer op 
daarvoor reeds georganiseerde trajecten te combineeren met 
vervoer met bestaande gewone middelen op aansluitende tra
jecten om aldus den reisduur over lange afstanden met enkele 
dagen te verminderen. Door geleidelijk de trajecten voor lucht
verkeer uit te breiden zou, zij het ook in langzamer tempo, 
tenslotte het doel, luchtverkeer over den geheelen afstand, 
toch worden bereikt. 

j - (Wordt vervolgd). 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XVII. 
SAN-MARINO. 

San Marino vormt een klein, zelfstandig republiekje in 
Italia, gelegen aan de Adriatische zee, op de Monte Titano 
met zijn drie toppen. 

In de 4e eeuw na Christus zocht een eenvoudig steenhouwer 
Marinus, die vervolgd werd wegens zijn geloof, in deze bergen 
een toevlucht en vormde zoo met zijn volgelingen hier een 
nederzetting; het ontstaan van het latere San Marino. 

BiJ het oproepen van zijn geloovigen placht hij vuren aan 
te steken op de drie toppen van de Monte Titano, welke toppen 
later het wapen vormden van de republiek; door de eeuwen 
heen heeft deze kleine republiek haar zelfstandigheid weten 
te bewaren. Aan het hoofd staan twee regenten, die om de 
zes maanden worden gekozen. 
1894. Regeeringsgebouw. 

25, 50 centesimi, 1 lira, uitgegeven biJ de inwijding van 
het nieuwe regeeringsgebouw op 30 September. 
De zegels dragen het opschrift: „Palazzo del Consiglio 
principe e sovrano XXX Settembre 1894" (Paleis van 
de opperste regeering). 
25, 50 cent. Het gebouw met de portretten van de beide 
regenten Belluzi en Marucci. 
1 lira. Zaal in het nieuwe gebouw. 
Beide regenten legden hun ambt neer en den volgenden 
dag werden in dat gebouw hun opvolgers gekozen. 
Oplage: 25 cent 200.000, de 2 andere waarden 100.000. 

1919. Wapenstilstand. 
20 centesimi tot 3 lire (6 waarden) van de uitgifte voor 
de slachtoffers van den oorlog van 1918, overdrukt met: 
„3 Novembre 1918", ter herinnering aan den wapenstil
stand in den grooten oorlog. 
Oplage: 50000. 

üaMMÉÉM 
1923. Arbe. 

50 centesimi, ter herinnering aan de overgave van de 
Italiaansche vlag van Arbe aan de magistraten van 
San Marino. 
De stad en het gelijknamige eiland Arbe, gelegen voor 
de kust van Dalmatië, de geboorteplaats van den H. Ma
rinus, stichter van San Marino, was in Augustus over
gegeven door Italia aan Yougoslavië ingevolge tusschen 
beide landen gesloten overeenkomst; vluchtelingen, die 
niet van nationaliteit wilden veranderen, redden de Ita
liaansche vlag en brachten deze ter bewaring over naar 
San Marino, 6 Augustus 1923. 
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Het ze^el vertoont links de stad Arbe, rechts de drie 
bergen van San Marino; daartusschen de Italiaansche 
vlag, met de woorden: „Spes" en „Fides" (hoop en ge
loof), dat het eiland later weer hy Italia komt. 
Onderaan staat het Italiaansche opschrift voor: Over
gave van de vlag van de Italiaansche gemeente Arbe 
aan de republiek San Marino, Augustus 1923. 

1923. Steunverleening. 
30 centesimi, ter herinnering aan de oprichting van de 
vereeniging voor wederzijdsche steunverleening in 1878. 
De H. Marinus als steenhouwer, bij de bewerking van 
een zuil; bovenaan de woorden „Labore et Virtute" 
(Door werk en deugd). Op den achtergrond de drie 
toppen van de Monte Titano. 
Oplage 200000. 

1926. 

1927. 

, t 
*

IP 
l^ 

j 
^ 
mtp^i 

I M 

1 
■ H K 

1 
iBBMMi 

1924. Garibaldi. 
30 centesimi tot 2 lire (5 waarden), ter herinnering aan 
Garibaldi. 
Toen de Italiaansche patriot Giuseppe Garibaldi in 1849 
na het mislukken van den opstand moest vluchten, zocht 
en vond hij in de republiek San Marino een toevluchts
oord; 31 Juli 1849. Een gedenksteen in het huis, waar 
hij toen gewoond heeft, is nog bewaard. Het opschrift 
luidt in het Italiaansch: Ik zal altijd denken aan de 
edele gastvrijheid mij in San Marino verleend in het 
uur van het grootste gevaar voor mij en Italia. 
30, 50, 60 centesimi. Portret van Garibaldi, op den ach
tergrond de 3 toppenvan den Monte Titano. 
1, 2 lire. Symbolische voorstelling van de republiek, die 
een vervolgde onder hare bescherming neemt. 
Oplage: 50 c. 70000, de andere waarden 59000. 

Onofri, 
10 centesimi tot 2 lire (6 waarden), uitgegeven 29 Juli, 
ter herdenking van Antonio Onofri, bijgenaamd den 
vader des vaderlands, overleden 29 Juli 1826. 
Toen in 1797 Napoleon hem gebiedsuitbreiding deed 
voorstellen en hem wapens en munitie aanbood, wei
gerde hij dit en vroeg slechts om wat koren om daar
mede den nood te lenigen; op deze wijze redde hij de 
zelfstandigheid van de republiek. 
Op de zegels zijn beeltenis; per 1' interno = voor bin
nenlandsch gebruik. 

Oorlogsgedenkteeken. 
50 centesimi, 1,25, 10 lire, voor de onthulling van het 
gedenkteeken voor de in den oorlog aan Italiaansche 
zijde gevallen vrijwilligers van de republiek op 25 Sep
tember. 
Op de zegels komt dit gedenkteeken voor, met de woor
den: „Ara dei volantari" (altaar van de vrijwilligers). 

WIVWffWWVWM* 

1928. Francescus. 
50 centesimi, 1,25, 2,50, 5 lire, ter herdenking van den 
700en sterfdag van den H. Francescus van Assisi (zie 
Italia 1928). 
50 c, 1,2 51. Klooster van de Prancescanen. 
2,50, 5 1. Dood van den heilige. 

ESP ANA. 

Onder de kleine Christenrijken, die zich in het noorden van 
Soanje verhieven, waren vooral Arragon en Castilië op den 
voorgrond getreden; eerst als twee afzonderlijke rijken naast 
elkaar, later onder Isabella van Castilië, gehuwd met Fer
dinand van Arragon, tot één geheel vereenigd, 1469. 

Voortdurend was er strijd geweest tegen de Mooren, tot 
eindeliik onder hare regeering het laatste Moorsche rijk, Gre
nada, in Spaansche handen viel. Ook is zij bekend door den 
steun, dien zij verleende aan Columbus bij zijn ontdekkings
reizen. In de hierop volgende jaren kwam Spanje, vooral ook 
door zijn uitbreiding in ZuidAmerika, tot groote macht. 

Toen Karel V in 1555 afstand van de regeering had gedaan, 
viel Spanje (en de Nederlanden) ten deel aan ziin zoon 
Philips IT. bekend uit den 80iari9'en oorlog. Deze breidde door 
de verovering van Portugal in 1580 zijn rijk ook nog verder 
uit. 

Nu komt er ook hier een keerpunt, in 1648, bij de vrede van 
Munster, die een einde maakte aan den 80jarigen oorlog, 
gingen de Nederlanden voor Spanje verloren; herhaaldelijk 
eisende Frankrijk zich stukken toe. 

In 1700 kwam door het kinderloos overlijden van den laat
sten koning uit het Habsburgsche huis, Karel II, de Snaansche 
troon vacant. Lodewijk XIV eischte deze op voor zijn kleinzoon 
Philins, maar ook de Oesterreich'sche keizer Leopold deed zijn 
aanspraken gelden; gevolg was de Snaansche successieoorlog, 
geëindigd met de vrede van Rastadt, 3 714, waarbij Philips 
on den troon bleef, maar de Zuidelijke Nederlanden verloren 
gingen en Napels en Sicilië aan Oesterreich moesten worden 
afgestaan, zoodat van het eens zoo machtige rijk niet veel 
meer over was. 

Na de Napoleontische overheersching, waarin het Nanoleon 
echter nooit gelukt is het land geheel te onderwerpen, keerde 
koning Ferdinand weder terua; na diens dood in 1833 was het 
Ifjnd ten prooi aan nartiistrijd, de eene nartii was voor de on
volging van de minderjarige dochter Isabella onder voogdij 
var hare moeder, de andere voor Don Carlos, een jongeren 
broer van Ferdinand. In den onderlingen, Carlistischen oor
log' wpnrin Don Carlos eindelijk het onderspit delfde, ging 
het land in alle opzichten ziin ondersrang tegemoet; herhaalde 
reeeeringswisselingen hadden nlaats, tot in 1868 Isabella van 
den troon vervallen verklaard en het land uitpedreven werd 
door een samenzwering onder generaal Prim. De troon werd 
daarop aangeboden aan Amadeus zoon van Victor Emanuel, 
maar slechts voor korten tiid mocht deze die nlaats bekleeden. 
18701873: de Carlisten ^.taken het hoofd weer on. de burger
oorlop brak weer uit en Spanje werd tot een republiek. Einde

lijk gelukte het aan Alphonso XII, zoon van Isabella, in 1874 
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een einde te maken aan den burgeroorlog en de rust te her
stellen. In 1886 werd hij opgevolgd door Alphonso XIII. 

Hoofdstad Madrid; geldswaarde 100 centimes = 1 peseta. 

1905. Don Quichote. 
5 centimes tot 10 pesetas (10 waarden), uitgegeven 1 tot 
15 Mei, bij de 300-jarige herdenking van de eerste uit
gave van Don Quichote, het bekende boek van den 
Spaanschen schrijver Cervantes, waarin hij op meester
lijke wijze de grootheidswaan van het avontuurlijke rid-
derdom geeselt. 
De zegels vertoonen het portret van den schrijver met 
de data 1605-1905 en verder verschillende voorstellingen 
uit zijn werk. Maura rechts onderaan is de naam van 
den ontwerper van de zegels. 

5 c. Eerste uittocht van Don Quichote. (Opl. 350000). 
10 c. Gevecht tegen de windmolens. (450000). 
15 c. Hoe Don Quichote het boerenmeisje Dulcinea tot 
vrouw kiest. (260000). 
25 c. Zijn schildknaap Sanche bedwongen. (250000). 
30 c. Don Quichote tot ridder geslagen. (54000). 
40 c. Aanval op de schaapskudde. (25300). 
50 c. Rit op het houten paard. (54000). 

1 p. Het avontuur met den leeuw. (25300). 
4 p. In den wagen. (20400). 

10 p. Ontmoeting met de uitverkorene. (10400). 

1 ^ ^ ^ m 
pi 

s ^ 

m\ 
1907. Tentoonstelling. 

10 centesimos tot 4 pesetas (6 waarden), met de por
tretten van het Spaansche koningspaar Alphonso en ko
ningin Ena, uitgegeven 14 Augustus, ter gelegenheid 
van de nijverheidstentoonstelling te Madrid. 
De zegels waren alleen verkrijgbaar op de tentoon
stelling en hadden geen eigen frankeerwaarde. 

1920. Postcongres. 
1 centime tot 10 pesetas (13 waarden), uitgegeven 1 Oc
tober bij de opening van het Vlle congres van de 
Union Postale Universelle, de algemeene postunie, te 
Madrid. 
De zegels in éénzelfde teekening vertoonen het portret 
van koning Alphonso XIII en het ministerie van ver
keerswezen, waar het congres gehouden werd. 
Op dit congres werd o.m. afgeschaft de beperkende be
paling voor het gebruik van bijzondere gelegenheids-
zegels anders dan voor binnenland, zooals was aangeno
men op het congres van Roma in 1906. 
15 September 1874 kwamen de verschillende postadmini-
straties te Bern bijeen en 9 October werd het verdrag 
van de oprichting van de Union Generale des Postes 
onderteekend. 
Ie congres te Parijs 1878, 2 Mei, de naam gewijzigd in 
Union Postale Universelle; 
2e congres te Lissabon 1885, 4 Februari; 
3e congres te Wien 1891, 20 Mei; 
4e conerres te Washington 1897, 5 Mei; 
5e congres te Bern 1900, 2 Juli, 25-jarig bestaan, was 
eigenlijk bestemd voor 9 October 1899; 
6e congres te Roma 1906, 9 April; brief port bleef 25 
centimes, maar gewicht van 15 op 20 gram gebracht 
voor den gewonen brief; 
7e congres te Madrid 1920, October; 

8e congres te Stockholm 1924, Augustus, 50-jarig be
staan; 
9e congres te London 1929, 10 Mei. 

hA CRUZ 80JA 
4JESPANOLA-X 

1927. Regeeringsjubileum. 
53 verschillende overdrukken op de Roode Kruis zegels 
van 1926: „Alfonso XIII 17.V.1902-17.V.1927", ter ge
legenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van ko
ning Alfonso. 
Hoewel reeds in 1886 aan de regeering gekomen, duurde 
het tot 1902 voor hij, meerderjarig geworden, zelf het 
bestuur in handen nam. 
Oplage: 1 c. 41820; 2 c. 41820; 5 c. 59320; 10 c. 30000; 
15 c. 50000; 20 c. 42000; 25 c. 65000; 30 c. 46520; 40 c. 
42020; 50 c. 42020; 1 p. 42020; 4 p. 13800; 10 p. 11000; 
vliegpost: 5 c. 99500; 10 c. 70000; 15 c. 79000; 20 c. 
81700; 25 c. 70000; 30 c. 77600; 40 c. 74400; 50 c. 70000; 
75/5 c. 50000; 75/10 c. 14000; 75/25 c. 9820; 75/50 c. 
8700; 1 p. 39000; 4 p. 18420; vroegere koloniale zegels: 
55/4 p. 4600; 80/10 p. 4600; 80/10 p. 6300; 1/10 p. 
3300; 1/10 p. 6300; 2/4 p. 6300; 2/4 p. 6300; 4 p. 3300; 
5/4 p. 3900; 10/10 p. 3900; opdrukken: 3/2 c. 37500; 
4/2 c. 37000; 10/25 c. 150000; 25/25 c. 45000; 25/2 c. 
30000; 55/10 c. 12720; 55/20 c. 13620; 75/15 c. 29120; 
75/30 c. 10000; 80/5 c. 6000; 2 p./40 c. 26900; 2 p . / l p. 
13100; 5 P./50 c. 12700; 5 p./4 p. 10000; 10 p./lO /. 
2800; expresse 20 c. 39000. 

1928. Catacomben. 
2 centimes tot 5 pesetas, in 2 alleen in kleuren af
wijkende series, waarvan nog de beide laagste waarden 
ieder in twee kleuren (totaal 32 waarden), ten behoeve 
van de opgravingen in Roma van de catacomben van de 
heiligen Tretextat en Damase. 
De zegels werden uitgegeven van 23 December tot 6 
Januari, uitsluitend te Toledo en Santiago de Compo-
stella. Beide plaatsen zijn bekende centra van het katho
licisme; Toledo is de zetel van den primaat van Spanje; 
Santiago, in het noordwesten gelegen, een bekend pel
grimsoord wegens het zich daar bevindende graf van 
den H. Jacobus, beschermheilige van de Christuserde, 
die in de middeleeuwen werd opgericht in den strijd 
tegen de Moeren. 
Bestemd voor een katholiek doel, zijn dit de eerste zegels 
waarop de beeltenis van den Paus voorkomt; links Paus 
Pius XI, rechts Alfonso XIII. 
Oplage van elk der beide series: 2 c. 1230000 en 210000; 
3 c. 822000 en 190000; 5 c. 575000; 10 c. 337000; 15 c. 
337000; 25 e. 432000; 40 c. 102000; 55 c. 92000; 80 c. 
89000: 1 p. 87000; 2 p. 32000; 3 p. 30000; 4 p. 28000; 
5 p. 26000. (Wordt vervolgd). 
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DE EERSTE EMISSIE VAN TURKIJE 
door mr. W. S. W. DE BEER. 

II. 
Toen ik het artikel over de eerste emissie van Turkije 

schreef, dat in het maandblad van 16 Maart j.1. is gepubli-
cerd en wel naar aanleiding van een artikel van colonel C. E. 
Wilson F.R.P.S.L. in de London Philatelist van 1929, was mf 
nog niet bekend dat dezelfde schrijver in het Januari-nummer 
van 1931 van hetzelfde tijdschrift een hoogst merkwaardige 
„ontdekking" had gepubliceerd, verlucht met een extra bijlage 
over de zettingen van de 1 piastre op dun papier. Deze ont
dekking is daarom zoo hoogst merkwaardig, omdat zij precies 
overeenkomt met hetgeen de heer P. C. Korteweg reeds een 
jaar tevoren had gevonden en met eenzelfde soort teekening 
geïllustreerd door mij op de „Iposta" te Berlijn was ge
ëxposeerd. 

Het betreft de zetting van de reportblokken in het vel van 
de 1 piastre op dun papier. Door de onderzoekingen van 
Griebert nu was tot dusverre bekend, dat een reportblok 
12 zegels bevatte, die samengesteld waren uit 6 tète-bêche-
paren. Ik heb reeds verteld, dat de bekende specialist van 
Turkije, dr. Adolf Passer, te Praag, mij een uitstekende foto
grafie van het in zijn bezit zijnde veldeel van 132 zegels van 
de genoemde waarde verschafte. Uit deze foto bleek, dat tel
kens twee reportblokken naast elkaar geplaatst de twaalf 
zegels van een rij vormden en dat het vel ten minste 12 dezer 
reportblokken moet hebben bevat. Maar toen eenmaal de 12 
verschillende typen waren gevonden, waaruit het reportblok 
was samengesteld, ontdekte het scherpe oog yan den heer 
Korteweg, dat op drie plaatsen van het vel het reportblok 
omgekeerd was afgedrukt. Dit feit was nooit eerder opge
vallen, omdat het reportblok zooals gezegd uit 6 tête-bêche 
paren bestond en een omgekeerde tête-bêche wederom een 
tête-bêche aanwijst. Het was deze ontdekking die bij de tei 
zake kundigen op de „Iposta" een kleine sensatie verwekte en 
ongetwijfeld een der voornaamste factoren is geweest vooi 
het toekennen van een gouden medaille aan de geëxposeerde 
Forschungssammlung. En ziet, vier maanden later doet colo
nel Wilson dezelfde ontdekking. Hetgeen meer dan 65 jaar 
onbekend was gebleven, wordt door twee onderzoekers in het
zelfde jaar ontsluierd. Voorwaar, men mag hier dan wel spre
ken van een ontdekking die in de lucht hing! En dit alles 
wordt nog zonderlinger door het feit, dat colonel Wilson 
blijkens zijn mededeelingen in relatie staat met dr. Passer en 
dat deze in zijn kwaliteit van jurylid der Iposta reeds quali
tate qua van de ontdekking had kennis genomen. 

Dr. Munck had wel gelijk, toen hij mij op de Iposta advi
seerde zoo spoedig mogelijk het gevondene te publiceeren, daar 
men helaas ook in de wereld der philatelie weinig ontzag 
heeft voor het geestelijk eigendom van anderen. En het is te 
hopen, dat de heer Korteweg zoo spoedig mogelijk gevolg kan 
geven aan zijn voornemen om te publiceeren hetgeen wij nog 
verder bij het naspeuren van de platen dier hoogst merkwaar
dige eerste emissie vonden, opdat niet anderen toevallig we
derom eenzelfde ontdekking doen. 

Na dit intermezzo veroorzaakt door het artikel van colonel 
Wilson, hoop ik een volgende maal mijn meer populaire be
handeling der eerste emissie van Turkije voort te zetten. 

SOERABAJA 3-5 APRIL 1931. 

openingswoord aan dit jubileum, dank zeggend aan die leden 
en bestuursleden, die de vereeniging steeds in een hechten en 
vriendschappelijken band bijeen hielden. 

Spreker wees vervolgens op de beteekenis van deze tentoon
stelling, waar collecties bijeen zijn, welke nog nooit werden 
geëxposeerd en het beschouwen alleszins waard zijn. Hij richtte 
een woord van dank tot allen, die hebben bijgedragen tot het 
welslagen der tentoonstelling en noemde daarbij afzonderlijk 
de autoriteiten van post en postspaarbank, alhier, die van den 
beginne af steeds hun volle medewerking verleenden voor het 
welslagen, alsook tot de leden door wier eendrachtig samen
werken alles tot stand kwam en de pers. 

Spreker hoopte, dat deze tentoonstelling er toe mocht bij
dragen, dat vele nieuwe verzamelaars zich zullen voegen in de 
rijen der Philatelisten en dat de expositie voor hen, die reeds 
verzamelaars zijn een aansporing en een richtsnoer moge zijn. 

Hierna verklaarde de voorzitter de tentoonstelling geopend, 
welke al dadelijk veel belangstelling trok. 

Er zijn zeer interessante collecties te zien, ook voor den 
leek, die zelf geen postzegels verzamelt. 

Een buitengewoon belangrijke collectie om haar volledigheid 
en de historische waarde is die van den heer J. H. Beer van 
Dingstee uit Malang, van de postzegels van Ned.-Indië. Deze 
verzameling gaat terug tot vóór de verschijning van den 
eersten eigenlijken postzegel, beginnend met de fiscaal
stempels en brieven uit den tijd der Oost-Indische Compagnie 
(1700-1783), waarna volgt een historisch overzicht van de ont
wikkeling van het postwezen in Ned.-Indië, met briefstempels 
ver O.I.C. (1768-1811), van de Fransche overheersching (1809-
1811) en van de Engelsche overheersching (1811-1816), verder 
alle stempels in gebruik vóór de invoering van de frankeer-
zegels (1817-1865), ook landmailstempels van 1848 en land-
mail-etiquetten (1845-1847). In 1865 verschijnt dan de eerste 
Indische postzegel met den kop van koning Willem III. 

De collectie onderscheidt zich door een groote volledigheid 
ook wat betreft proefdrukken, misdrukken, enz., en omvat zoo
wel postzegels getand en ongetand, als strafportzegels, dienst-
zegels, noodpostzegels, overdrukken, enz. Verder curiosa als 
specimina voor de verzameling der Wereldpostvereeniging te 
Bern, proefdrukken voor Jubileumzegels en andere postzegels 
ontworpen door de Topografische Inrichting te Weltevreden, 
met medewerking van den P.T.T.-dienst (1923), Jeugdzegels, 
ontworpen door de Topografische Inrichting, brandkastzegels, 
specimina uitgereikt aan de deelnemers aan het internationaal 
postcongres te Stockholm (1924). Dan nog behooren tot deze 
uitgebreide verzameling postformulieren, briefomslagen, brief
kaarten, waarbij eveneens zeldzame exemplaren, en een vol
ledige collectie poststempels, dienststempels, bootstempels 
van de K.P.M., electrische stempels, reclamestempels, enz. 

Neemt deze inzending een zeer groote en belangrijke plaats 
in op de tentoonstelling, ook andere inzendingen zijn belang
wekkend. De heer Hogenraad uit Malang zond vliegpostzegels 
uit verschillende landen de heer Abbink, Soerabaja, weldadig-
heidszegels; de heer Kraijenbrink, Soerabaja, een niet gespe
cialiseerde collectie Nederland en koloniën; de heer H. Cali-
scher, Malang, een gespecialiseerde collectie Nederland en 
koloniën, uitsluitend ongebruikte zegels; de heer K. E. Nix, 
uit Bandoeng, zeldzame en dure zegels; de heer Lotz, Soera
baja, zegels van Nederland en koloniën gespecialiseerd en 
niet-gespecialiseerd; de heer Falkenberg, Soerabaja, zegels 
van hooge waarden, vliegpostzegels buiten Indië en zegels van 
Nederland en koloniën niet gespecialiseerd. 

Van dr. Guijt, Soerabaja, is er een zeer zeldzame en kostbare 
collectie van de volledige zegels van Saksen, den Kerkdijken 
Staat en Thurn und Taxis. Dr. Borel, uit Bandoeng, zond een 
aansehouwelijken opzet eener verzameling, voor de jeugd be
stemd, waaroD we speciaal de aandacht vestigen omdat de 
beteekenis en het nut van het verzamelen van postzegels hier
door gedemonstreerd worden. 

Dan vermelden we nog de prachtige collectie Ceylon-zegels 
van den Postzegelhandel Amsterdam, welke buiten mededin
ging werd ingezonden, de collectie luchtpostzegels van Cu
racao, een geschenk van de firma Hekker, te Amsterdam, en 
de inzending albums, literatuur, enz., van den heer Dietvors. 

* * 

Wij ontleenen aan het Soer. Handelsblad het volgende: 
Op 3 April j.1. werd in het gebouw van den K.S.I3. op Em-

bong Malang de tentoonstelling geopend, welke door de Soera-
bajasche Vereeniging van Postzegelverzamelaars ter gelegen
heid van haar 15-jarig bestaan werd georganiseerd. 

De voorzitter, de heer R. Falkenberg, herinnerde in ziJn 
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MOPHILA 
INTERNATIONALE 

AUSSTELLUNG 
MODERNER PHILATELIE 

Commissaris Generaal voor Nederland: 
L Ê O N Oe RAAY - AMSTERDAM 

MOPHILA, 22-30 AUGUSTUS 1931 TE HAMBURG. 

De heer Leon de Raay, te Amsterdam, commissaris-generaal 
voor Nederland, meldt betreffende deze tentoonstelling nog 
het volgende: 

Tarief voor inzenden van albums. Het vaste bedrag van 
8 mark per album is vervallen. Het tarief van 12 mark per 
vierkante meter moet gehandhaafd blijven. 

Klassenindeeling. De Engelsche koloniën zijn onderverdeeld 
in a. Afrika, b. Azië, c. Australië, d. West-Indië, e. Noord-
Amerika. 

Voorts Midden- en Zuid-Amerika en zelfstandige staten van 
Afrika en Azië. 

Eereklasse. Open voor verzamelingen, die reeds op een inter
nationale tentoonstelling met een eereprijs bekroond werden. 
Jury. Hierin hebben o.a. zitting de beeren Coyette, te Parijs, 
dr. Diena, te Rome, Galvez, te Madrid, Melville, te Londen, 
Stränden, te Stockholm, en De Raay, te Amsterdam. 

Verzekering. Ieder exposant is geheel vrij zijn verzameling 
naar eigen keuze te verzekeren. 

Datum van inlevering aanvraagformulieren uiterlijk 1 Juli 
a.s. bü den secretaris Reinhold Götz, Sierichstrasse 42, Ham
burg 39, of bij den heer De Raay, te Amsterdam, die gaarne 
bereid is alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. 

prlfsvräa 

DERTIENDE PRIJSVRAAG. 
De oplossing van de 13e prijsvraag luidt: 
1. Afghanistan. 8. Ukraine. 
2. France. 9. Tête. 
3. Chili. 10. Piume. 
4. Agores. 11. Guatemala. 
5. Indochine. 12. Rio de Oro. 
6. Sierra Leone. 13. Nevis. 
7. Faridkot. 
De eerste lettergrepen vormen den opdruk: „Affranchi ainsi 

faute figurine", voorkomende op zegels van Madagascar. 
In totaal kwamen 94 oplossingen in. Priiswinnaars zijn: 
A. M. Benders, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
J. C. van der Bilt, Garenkokerskade 28, Haarlem. 
H. Brans, Segbroeklaan 26, Den Haag. 
J. C. G. van den Berg, Hortensiastraat 25, Breda. 
J. M. N. van der Drift, Utrechtscheweg 107, Amersfoort, 
ds. E. K. Groeneveld, Haarlo bü Borculo. 
A. J. Jacobs.Romboutsstraat 12. Breda. 
J. Kromme, Molenweg 168, Zwolle. 
J. W. G. Pels Rücken, Karangpanas 114, Semarang (N.-L). 
M. F. de Vries, Nie. Maesstraat 103 boven, Amsterdam, Z 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

VEERTIENDE PRIJSVRAAG. 
De muntaanduiding cent, centime, centesimos, centavos, enz. 

wordt dikwijls geheel verschillend op de postzegels aange
geven. Nederland heeft b.v.: c, cent, et en ent; Spaansch Ma
rokko: centimos, ets, es, enz. 

Gevraagd: Welk land slaat het record en heeft de grootste 
verscheidenheid in de aanduiding van deze munteenheid? Mee
gerekend worden alleen die aanduidingen, welke in Yvert 1931 
afgedrukt zijn, hetzij op zegel, hetzij in opdruk. Meervoud 
en enkelvoud worden afzonderlijk geteld. Bezettingen, onder-
deelen, koloniën, enz. worden zelfstandig gerekend, dus b.v. 
Fiume niet onder Italië. 

Oplossingen vóór 15 December 1931 in te zenden aan dr. 
P. H. van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. Op de en
veloppe moet vermeld worden: „14e prijsvraag". 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie wordt over deze prijsvraag niet gevoerd. 

pel^erken, 
TÉ'dscliriftcri,, 
Catalogi, en§.| 

PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN NR. 19, 1931-32, 
UITGAVE G. KEISER & ZN., 's-GRAVENHAGE. 

Op ongeveer 50 pagina's geeft deze overzichtelijke prijslijst 
een opsomming van de zegels van Nederland en de overzeesche 
gewesten, waarbij met types rekening wordt gehouden, doch 
niet afgedaald wordt in tandingen. 

Uiteraard zijn wel de roltandingen vermeld. 
Voor tal van verzamelaars is deze beperking juist een voor

deel. Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat dit keurig ge
drukte werkje, dat goed geïllustreerd is, zijn weg zal vinden 
naar tal van nieuwe gebruikers, terwijl zij, die de prijslijsten 
van de uitgevers regelmatig reeds benutten, in deze nieuwe 
uitgave een welkom supplement zullen zien. 

v. B. 

KA-BE FLUGPOSTMARKEN ALBUM EUROPA. 
UITGAVE PAUL KOCH G.M.B.H., ASCHERSLEBEN. 
Dit keurig uitgevoerd album ligt ïhans voor ons, gevat in 

een klemschroef-sluiting, welke voldoende ruimte biedt tot het 
opnemen van talrijke aanvullingsbladen, die in den loop der 
tijden verschijnen zullen. 

De rangschikking en opvatting zijn zooals wij van de Ka-Be-
albums gewend zijn: ruim en artistiek. 

Interessant zijn de „vcorloopers", voor verschillende landen 
aangegeven. 

Binnen korten tijd verschijnen twee deelen voor de luchtpost-
zep'els der andere werelddeelen, op dezelfde wiize uitgevoerd. 

De albums worden eveneens geleverd in klembanden. 
Wil bevelen deze uitgave aan in de aandacht van de ver

zamelaars van luchtpostzegels. v. B. 

SCHAUBEK ILLUSTRIERTES LUFTPOST ALBUM 1931. 
Uitgave van C. F. Xiicke te Leipzig. Prijs Mk. 12,50. 

Een keurig album, dat plaats biedt voor de luchtpostzeeels 
der p-eheele wereld. Het is losbladig, waardoor de jaarliiks 
verschiinende aanvullings-bladen gemakkelijk kunnen worden 
tusschengevoegd. Het geheel is gevat in een smaakvollen, ste-
vigen band met linnen rug. 

De bladen zün eenzüdig bedrukt, smaakvol gearrangeerd en 
voorzien van talrijke afbeeldingen en toelichtingen, opprenomen 
in de vakjes, bestemd voor de zeeels. Storende tekst boven of 
onder de zegels is derhalve vermeden. 

Achter in het album is een carton met strooken opgenomen 
ter bewaring van geheele luchtpostbrieven. 

Wij bevelen deze uitgave speciaal aan in de aandacht van 
die verzamelaars- die de luchtpost/egels an sich verzamelen, 
zonder dus waarde te hechten aan het bijeenbrengen van der
gelijke zegels op geheele brieven, enz, v. B. 
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„NACHTRAEGE" 1931 VAN HET SCHAUBEK-ALBUM. 
Der traditie getrouw verschenen bovengenoegde „Nach

träge" einde April 1.1. De omvang van de Europa-uitgiften is 
in vergelijking met het vorig jaar iets grooter geworden, door
dat Spanje met zijn meer dan 100 gelegenheidszegels alleen 
9 bladen noodig had. De „Nachtrag" omvat 66 bladen met 
800 zegelvelden en meer dan 300 afbeeldingen en bevat nog 
in April 1.1. uitgekomen zegels. 

Een verrassing is de Overzee-„Nachtrag" met 174 bladen, 
rond 2500 zegelvelden en 650 afbeeldingen. Deze groote om
vang wordt veroorzaakt door de nieuwe opname van Hedschas, 
Jemen, Nedschd en het koninkrijk Syrië, alsmede door de 
nieuwe bewerking van de steeds meer verzameld wordende 
Indische vazal-staten. Vermeldenswaard is ook de nieuwe in
deeling van de nummers der landen. 

Nadere bijzonderheden zijn vermeld in prospectussen, welke 
bij eiken postzegelhandelaar of rechtstreeks bij den uitgever 
van het Schaubek-album, C. F. Lücke, Leipzig C 1, kosteloos 
te bekomen zijn. 

S. 

GIDS VOOR PHILATELISTISCHE LITERATUUR VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 

Errata en aanvullingen. 

Op blz. 10 leze men: 
Gebroken kring- en halve cirkel-stempels, door O. M. Vel-

linga. Vin, 1919: 83, 104, 126, 144. X, 1921: 1,47 PH. M. 
Op blz. 14 leze men: 
Holland, Notes regarding the „plating" of the first issue 

by A. J. Warren. 1912, May. S. L. 
Op blz. 49 leze men: 
Nederlandsche Philatelist (De). Amsterdam, Erwin Donath 

& Co., 1904-1905. Daarna: Amsterdam, N. Yaar & Co., 1905-
1911. 

Ter besctiermiri^ 
Var Verzamelaars 

er Handelaren 
SIT 

DE STRIJD TEGEN VERVALSCHINGEN. 
Hoeveel en op welke wijze ook moge gestreden worden tegen 

een van de kankergezwellen der philatelie, waaraan de justitie, 
welke toch alleen door de volkeren der wereld werd ingesteld 
en nog wordt betaald ter bescherming van den zwakkere tegen 
den sterkere en tegen de sluwere dieren, liefst de minst moge
lijke aandacht schijnt te wjjden en zonder de medewerking van 
die „justitie" is en blijft de strijd onbeslist: het misdrijf kan 
niet volgens eenig wetsartikel bestraft worden. Men kent 
waarschijnlijk het ontwerp, door de „Federation Internationale 
de Philatelie" voorgesteld, om in de wetgeving der verschil
lende landen te worden ingelascht, ter bestraffing enz. van 
de bedoelde vervalschers en hun medeplichtigen. Zeer ver
heugend is het, dat de eerste vrucht door den Internationalen 
Bond geplukt is, al was het niet op den daarvoor minder 
vruchtbaren Nederlandschen bodem. Bij de beraadslaging over 
het nieuwe Grieksche strafwetboek besloot het parlement op 
28 April 1930 bjj art. 15 te bepalen, dat „wie valsche postzegels 
„of internationale antwoordbewijzen, al of niet in omloop, ver-
„vaardigt, of door valsche poststempel of tanding vervalscht, 
„of zulke zegels in het verkeer brengt, wordt gestraft. — De-
„gene die op onwettelijke wijze afbeeldingen van postzegels 
„van een der tot de wereldpostunie behoorende landen ver-
„vaardigt, al of niet buiten koers, in het verkeer brengt of als 
„echt verkoopt, of die medeplichtig is aan den aanmaak dezer 
„vervalschingen of ze verkoopt, wordt gestraft. — Als be-
„zwarende omstandigheid is te beschouwen, de groote over-
„eenkomst van de vervalschingen met de echte. De drukbe-
„noodigdheden, platen en vervalschte zegels worden in be-
„slag genomen en vernietigd." 

J. B. R. 

Veilinócn 

Wanneer dit nummer in handen onzer talrijke lezers komt, 
is de veiling van de N.V. Hekker's Postzegelhandel, in hotel 
„Krasnapolsky", te Amsterdam, in vollen gang. Dit is de 
laatste veiling in dit seizoen, waarna in September genoemde 
firma haar zoo zeer gerenommeerde veilingen hervat. 

De bekende veilinghouder, de heer J. K. Rietdijk, te Den 
Haag, houdt eveneens zjjn laatste veiling in dit seizoen, de 
87e (!), van 17-19 Juni a.s., in hotel „Victoria", aldaar. Te 
oordeelen naar de vele rariteiten, welke onder den hamer 
zullen worden gebracht, zou men deze veiling kunnen noemen 
„lest best". 

Een veilinghouder, die in den laatsten tijd als zoodanig 
weder meer op den voorgrond treedt, is de heer Max Pool, te 
Den Haag. Bij wijze van afwisseling wordt diens 43e post
zegelveiling nu niet in Den Haag, doch in Amsterdam, in 
hotel „Polen", gehouden, en wel van 24-27 Juni. Voor meerdere 
bijzonderheden leze men de advertentie elders in dit blad. 

De firma Stanley Gibbons, te Londen, heeft aangekocht den 
geheelen voorraad zegels enz. van de oude firma Lincoln, 
riet ziJn, nu is het juister gezegd: het waren, de oudste twee 
lirma's van den Engelschen postzegelhandel. De laatste firma 
heeft nu opgehouden te bestaan, en de firma Stanley Gibbons 
heeft bij haar eigen reuzenvoorraad ook nog dien van de 
firma Lincoln gevoegd. Men kent den prijs niet, die er voor 
betaald is, maar men weet dat het was, zooals wij in ons land 
het noemen: Jantje Contantje. En dat Stanley Gibbons niet 
erg opziet tegen een sommetje, als er wat moois en zeld
zaams te krijgen is, dat weten we o.a. uit het feit, dat het 
vorig jaar de firma nog een voorraad kocht (alleen het 
Britsche Rijk) voor 25 duizend pond, het slordige sommetje 
van ƒ 300 000,—. 

De firma Lincoln kocht het grootste deel van haar verraad 
reeds jaren en jaren geleden, en zeer veel was daar nog van 
over, zooals b.v. groote blokken, zelfs vellen van de oudste 
Britsche koloniale zegels en de oude uitgiften van bijna ieder 
land der wereld. Om een enkel voorbeeld te noemen, er is een 
ongebruikt blok van 32 van de eerste pennyzegels van Vic
toria bij. 

Voor een speciaalverzamelaar met een goed gevulde beurs 
zijn er unica bij. 

Zes maanden lang is er ongeveer met diverse liefhebbers 
onderhandeld over den verkoop, tot eindelijk het pleit werd 
gewonnen door Stanley Gibbons. Dat het lang duurde, was 
geen wonder, want het bleek dat bij de firma Lincoln elk 
hoekje en gaatje van de groote magazijnen ongekende schatten 
bevatte; zoo b.v. wilde op een gelegenheid een geopend schuif-
laadje niet meer op zijn plaats terug, er zat iets achter, en 
dat bleek by onderzoek een bundeltje zegels te zijn, die volgens 
catalogus een waarde hadden van 1200 pond! Vermoedelijk had 
dat bundeltje daar een 30-40 jaren gelegen, vergeten, onop
gemerkt! 

Wel een bewijs voor de waarde van den geheelen voorraad! 
In het bekende tijdschrift Gibbons Stamp Monthly zullen 

nadere bijzonderheden erover successievelijk worden mede
gedeeld. S. 

EEN PHILATELISTISCH GLOBETROTTER. 
Begin April j.1. ontving ik een uitnoodiging een tentoonstel

ling te bezoeken in het gebouw Bellevue te Amsterdam, waar-
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van de titel mij zeer interesseerde, n.L: „Postzegels, stempels 
en foto's op het gebied der Philatelie". 

Daar ik niet wist, wie mij die uitnoodiging toezond, was ik 
zeer nieuwsgierig den organisator van deze tentoonstelling te 
leeren kennen en toen ik aldaar aankwam, bleek dit te zyn de 
heer A. B. Benfer uit Den Haag, die uit eigen middelen een 
propaganda-tentoonstelhng georganiseerd had voor de jeugd 
(,volgens mun meening konden OOK volwassen Philatelisten hier 
veel leer en j . 

Laat ik beginnen te verklaren, dat hetgeen hier geëxposeerd 
was mu ten zeerste interesseerde en ik moet zeggen, dat hier 
zoowel voor den beginneling als den meer gevorderde veel te 
leeren en te genieten was. 

ii,en proleet worat in zjjn eigen land niet geëerd, is een 
waar IN eüerlandscn spreekwoora, en dit kan men ook op den 
neer ßeiiier in toepassing brengen. Voor mij, uitgestald in de 
Kleine zaal van ±>eilevue, lag op tallooze vellen uitgespreid, 
alles wat op net gebied van postzegels, stempels, lotograiieen 
en volkenkunde getoond kon worden, in ongekende noeveel-
tieden. 

Door noesten speurzin, door vlijt en volharding, door er alles 
aan op te olleren, zooveel mogelijk bijeen te garen wat op 
ons gebied te verzamelen is, is hier een verzameling bijeen
gebracht, zooals er geen tweede op dit gebied bestaat. En 
men vergete niet, dat dit is bijeen gebracht, niet ten koste 
van geldelijke opolleringen, zooals zoovele andere verzame
lingen, waarvoor groote bedragen werden uitgegeven dikwerf 
alleen met het doel, dat de bezitters daarvan voor groote 
Philatelisten aangezien zouden worden. 

Integendeel, door veel veel moeite, dikwijls met gevaar en 
ontberingen gepaard, wist de exposant zich bij vele buitenland-
sche regeeringen en autoriteiten toegang te verschaffen, en 
kon hij op de medewerking van deze rekenen om alles bijeen 
te krijgen op het gebied van stempels. 

De heer Benfer noemt dit — en terecht — ziJn philatelis
tische reis, en ofschoon het geëxposeerde hy lange na niet 
alles is, wat hij bezit (hiervoor had hij wellicht drie a vier 
zalen noodig), omvat deze tentoonstelling een eerbiedwaardige 
hoeveelheid curiosa, die niet licht te evenaren is. 

De landen die hier geëxposeerd waren, omvatten o.a. Italië, 
Tripolis, Egypte, Tunis, Marokko en Luxemburg; maar hoe? 

Niet, zooals wiJ dit gewend zijn op tentoonstellingen, doch 
op een geheel andere wijze aangepakt. 

Hier worden niet in de eerste plaats de postzegels bestu
deerd, doch de poststempelkunde in den uitgebreid sten zin, 
d.w.z. alles, maar dan ook alles, wordt hier aanschouwelijk 
gemaakt. Men vindt stempels, die nergens anders aan te 
treffen ziJn. 

Om een voorbeeld te noemen: den heer Benfer is het moge
lijk geweest alleen van Italië, waar alle takken van dienst een 
afzonderlijk officieel stempel bezitten, circa 36.000 stempels 
bijeen te garen, alles keurig gedemonstreerd en op officieele 
bescheiden afgedrukt en voorzien van de handteekeningen van 
de betrokken ambtenaren. 

Zoo wordt hier getoond een serie proefzegels van Nobile, 
reeds gereedgemaakt, doch wegens het mislukken der expe
ditie niet uitgegeven. In een bijzonder album, daarvoor samen
gesteld, zag ik op het voorblad een foto van Mussolini, door 
dezen persoonlijk onderteekend. 

Van Egypte zag ik een collectie stempels (circa 5500) van 
alle groote en zelfs van het kleinste dorp of gehucht, die door 
den exposant persoonlijk bezocht en waarvan de stempels al
daar bijeengegaard zijn. 

Uit de Oostersche landen langs de noordkust van Afrika valt 
heel veel te zien, zooals kaarten en foto'sf door den heer Benfer 
gemaakt en verzameld, die ons een eigenaardigen kijk geven 
op het leven van den inlander en het gebruik van de verschil
lende stempels aldaar. 

Het is te betreuren dat de exposant slechts twee dagen dis
ponibel had, daar er veel te genieten en te leeren viel. Ook is 
de voorbereiding te kort geweest om alle belangstellenden in 
de gelegenheid te stellen van alles te kunnen genieten. 

Ik vernam van den heer Benfer, dat hij van plan is in Sep
tember a.s. weder terug te komen, en het is dan te hopen, dat 
de tentoonstelling eenige dagen langer gehouden zal worden 
en strekken zal tot nut en leering van ons allen, 

L. de R. 

DE „GROENE EBERT" MET GROENE GOM. 
Het blijkt, dat de 8 pfennig groen van Duitschland, met den 

kop van Ebert, voorkomt met groenachtige gom. 
De firma Gebr. Senf heeft daaromtrent geïnformeerd bij 

de staatsdrukkerij. Uit het antwoord blijkt, dat deze zegels 
werden voorzien van een gom, die neiging heeft tot een lichte 
verkleuring. Van eenigen opzet om de gom in overeenstem
ming te brengen met de kleur der zegels is geen sprake. 

GEEN BUITEN KOERS GESTELDE ZEGELS MEER TE 
BENUTTEN ALS SLUITZEGELS. 

Blijkens het „Amtsblatt" van den Duitschen postdienst mo
gen voor frankeering ongeldige postzegels, in het bijzondei' 
die, voorzien van een partij-politiek opschrift, niet meer 
worden benut als sluitzegels of anderszins. 

Buiten koers gestelde zegels mogen niet voorkomen op de 
omslagen of verpakking van postzendingen. Dergelijke stuk
ken zullen voortaan niet meer worden verzonden, doch aan de 
afzenders teruggegeven worden, 

VERNIETIGING VAN TURKSCHE ZEGELS. 
Besloten is alle voorraden ongebruikte zegels van buiten 

koers gestelde uitgiften te vernietigen alsmede de onder den 
postdienst berustende gebruikte exemplaren, gediend liebbende 
voor de frankeering van postwissels, postpakketten enz., welke 
laatste veelvuldig werden aangeboden als kilowaar. H!en en 
ander is een gevolg van ontdekte fraudes. 

Voortaan zullen de hoogere waarden op postwissels en post
pakketten een knip of snede met schaar of mes krijgen om 
diefstal nutteloos te maken. 

RESTANTEN VAN ETHIOPIË. 
„The Philatelie Trader" van April j.1. meldt, dat het gou

vernement van Ethiopië de restanten aanbiedt van verschil
lende frankeerwaarden, uitgegeven van 1'894 tot 1928, On
geveer 7 millioen zegels hoopt de regeering op deze wijze 
kwijt te raken. Hieronder zijn begrepen pl.m. 300.000 stuks 
van de uitgifte 1894, plm. IK millioen van die van 1909 en 
ruim 1 millioen van 1919. 

Wij mogen dus, als de verkoop doorgaat, voor tal van 
waarden een aanzienlijke prijsdaling verwachten. 

SPANJE, TWEE TYPES VAN DE 40 CENTIMOS. 

Een verzamelaar vestigt in het jongste nummer van 
L' Echangiste Universel de aandacht op het bestaan van twee 
types bij de 40 centimos, laatste uitgifte. De verschillen tus-
schen beide types zijn duidelijk op de afbeelding waar te 
nemen en behoeven geen nadere toelichting. 

Tot dusverre zijn in de andere waarden van de laatste 
koningszegels geen typen-onderscheiden aangetroffen. 

SEEBECK NAGEVOLGD. 
Honduras heeft met de American Bank Note Co. een over

eenkomst gesloten, waarbij deze Maatschappij de post netjes 
in de zegels zet gedurende de jaren 1931 tot 1934. 

Het consortium, dat deze zaak financieel mogelijk maakte, 
heeft evenwel de voorwaarde gesteld, dat het de beschikking 
krijgt over een zeker kwantum dezer zegels, teneinde die 
elders te plaatsen. 

Wij krijgen dus den toestand terug als vroeger onder See-
beck, al is het dan, dat de republiek niet e l k Jaar opnieuw 
andere zegels ontvangt, doch voorloopig om de v i e r jaren. 
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Voor de beschrijving en opsomming der nieuw-uitgekomen 
waarden wordt verwezen naar de Nieuwe Uitgiften in dit 
nummer. 

BEPERKING VAN OVERBODIGE UITGIFTEN. 
Op 29 en 30 April j.1. vond te Livorno het eerste philate

listisch congres plaats van Europeesche postzegelhandelaren, 
waarop met algemeene stemmen de volgende motie werd aan
genomen, ingediend door den voorzitter, den heer Th. Cham
pion, te Parijs. 

„In aanmerking nemend, dat de overdrijving bji de uitgifte 
van gelegenheids- en weldadigheidszegels, die geen verband 
houden met de regelmatige series, de toekomst der philatelie 
ernstig in gevaar brengt, 

uit het eerste philatelistisch congres der Europeesche han
delaren, in vergadering bijeen te Livorno op 29 en 30 April 
1931, den wensch, dat de postzegelhandelaren van elk land, 
bezorgd voor het voortbestaan van hun bedrijf, zich vereenigen 
tot samenwerking tegenover hun regeeringen om uitgiften van 
genoemde soort te beperken, deze op geen enkele wjjze te 
steunen, en voorts alle binnen hun bereik vallende middelen 
toe te passen tot het bereiken van dit doel." 

Dat wij een dergelijk streven van harte toejuichen, behoeft 
geen betoog, te meer, waar het congres zich niet kant tegen 
a l l e dergelijke overbodige uitgiften, doch wel tegen de over
drijving, die op dit terrein thans hoogtij viert. 

Hier ligt, dunkt ons, een taak voor de Federation Inter
nationale voor een vruchtbare samenwerking met den handel. 

EEN GESLAAGDE APRILGRAP. 
De postzegelverzamelaars over de geheele wereld zijn op 

grappige wijze door drie bewoners van Namen voor den gek 
gehouden. 

Het orgaan van een vereeniging te Namen, „Le Bulletin 
Philatélique", publiceerde in April j.1. de beschrijving van 
mooie nieuwe postzegels uit Haggar, een niet-bestaand land. 
Een menigte verzamelaars vroeg om toezending der zegels, 
die nieuw of afgestempeld werden verzonden. De stempels 
droegen als plaats van verzending Hallangar en als datum 
1 April 1931. 

De buitenlandsche philatelistische bladen namen het bericht 
uit Namen over, o.a. ook een blad, dat aan de leden van 
72 vereenigingen wordt toegezonden. Een groote vereeniging 
in een der Europeesche hoofdsteden benoemde prins Tuotta, 
wiens beeldenaar op de postzegels was afgedrukt, tot eerelid. 
Tuotta is echter het anagram van een postzegelverzamelaar 
te Namen. 

KENT U DE NEDERLANDSCHE ZEGELS ? 
Kent u de zegels, die u het meest voor u ziet ? Probeer eens, 

de volgende vragen te beantwoorden, natuurlijk uit het hoofd, 
zonder album of catalogus te raadplegen. 

1. Op welk(e) Nederlandsche zegel(s) komt meer dan één
maal de landsnaam voor? 

2. Op welke Nederlandsche zegels komt voor „Koninkrijk 
der Nederlanden"? 

3. Op welke 3 series van Nederland komt het woord „Post
zegel" voor? 

4. Op welke serie komt „Nederlandsche Posterijen" voor? 
5. Op welke series van Nederland komt het woord „Ver

eeniging" voor? 
6. Op welke Surinaamsche zegels staat „Postzegel"? 
7. Op welke zegels van Curasao staat „Frankeerzegel" ? 
8. Hoe is de landsnaam aangegeven op de koerseerende 

lagere waarden van Indië (cijfertype), hoe op het scheepjes
type, hoe op het palmtype (voluit, afgekort, hoe afgekort) ? 

9. Op welke zegels van Nederland en/of koloniën komen 
voor: vlinders, meeuwen, een duif, een paard, een ezel, twee 
ankers ? B. 

K i l o ' s u i t R l j k s - a s e a e l v e i l l n é 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.G. ƒ5,25; 1 K.G. (3500 exx.) ƒ9,30. 
Geld vooruit of rembours. Porto ƒ 1,—. — Opgericht in 1920. 

KARL WALTER, Aschaffenburg (Beieren). (605) 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
Eupen en Malmedy, nrs. 1—7 ƒ 1,25 
België, opdruk Journaux Dagbladen, 

nrs. 1—18 ƒ 6,— 
nrs. 19—ß6 ƒ 5,50 

Lithauen, nrs. 129—174, cpl ƒ 20,— 
Lithauen, nrs. 188—200 ƒ 4,— 
Lithauen, nrs. 289—302 ƒ 12,— 
Monaco, nrs. 73—103 ƒ 3,75 
Saargebied, nrs. 134—140 ƒ 4,— 
Suriname, nrs. 111—112—113 ƒ 5,50 
Rumenië, nrs. 137—144 ƒ 2,25 
Rumenië, nrs. 145—151 ƒ 7,50 
Rumenië, nrs. 192—202 ƒ 3,25 
Rumenië, nrs. 302—308 ƒ 1,25 
Rumenië, nrs. 324—335 ƒ 1,50 
Rumenië, nrs. 358—364 f 1,10 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP, 

Spui 13, Amsterdam. (534) 

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

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

^PYEIgTËli^E 

ATTENTIE! — Zend ons p. o. ƒ6,30 en U 
ontvangt de interessante coli, postzegels 
volgens onze aanbieding in het Maandblad 
van Mei. — Vraagt voor lots e.d. onze uit
voerige prijscourant, gratis en franco. — 
Wij leveren goedkoop Ned. en Ned.-Indië, 
engros, voor ruilmateriaal, per 10-100 exx. 
en meer. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", 
Hoogendijk 142, Zaandam. 

Giro 118330. (581) 

a U B I I ^ B U M 1 9 2 3 . 
■ed. Indië f 2,50 (Mebus 3 ,  ) . . f 2,25 

f 5 ,  ( „ 16, ) . . f K ' , 
f I ,  l lVa: ! ! ( „ 2,25) . . f 0,50 

Nederland, 10 ct., l l i i P A , dubbelgetand 
aan bovenzijde (1 ex. voorradig). Bod ge
vraagd. 

Alle prima gebr. exx. (Franco aangeteekend 
vanaf 10 gld. 

A. VAN DER WILLIGEN, Den Haag, 
Beeklaan 454, Giro 131237. (615) 
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Speciale aanbieding V L I E G P O S T Z E G E L S , ongebruikt . 

AtT^Or^ 

groen en zwart Rusland 175, 45 r, 
id. 274-277 
id. Zeppelin, 40e u 80 kop. 
id. zeldzame tandingen 

f 2.25 
i 6 -
f 3.75 
f 7 50 

Lithauen, 236a, 60 et. blauw en zwart 
met kopstaand middenst. f 17.50 

Duitschland, 337-343 f 6 75 
Nederland, 40 et. oranje wrm. horiz f 1 . -

Levering vrijblijvend, franco aangeleekend na ontvangst van giro of postwissel. 
N.B Ten behoeve van H.H verzamelaars in de Overzeesche Gewesten zal ik trachten van 
het hier aangebodene een beperkt aantal te reserveeren tot uiterlqk 3 maanden na dato. 

JOHN L. BENJAMINS, 
Beethovenstraat 97, Amsterdam (Z.)-

Telefoon 21421. Postgiro 173848. (54f̂ ) 

Wilt ü mooie en goed-
l(Oope zictatzendingen 
van EUROPA en 
BUITEN-EUROPA, 
wendt U dan, met opgave van referenties, tot den 

A M S T E R D A M S C H E 
POSTZEGELHANDEL, 
SUUnTEEG22, AMSTERDAM [C). 
poSTGiRo i s i s a e . 

Supplement 1931 van het Schaubek-Album verschijnt 
dezer dagen. Bestellingen worden gaarne ingewacht. 

(396) 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 112874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaübek-, Schwaneberg- en l B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

200 
300 
150 
200 
150 
300 
200 
200 
500 
300 
200 
100 
100 
]00 
500 
200 
200 
300 
150 
150 
5000 

verschillende 

)) 

}} 

yt 

>» 

n 

jj 

zegels Beieren ƒ 
„ België -
„ Bulgarije -
„ Danzig- -
„ Denemarken -
„ Duitschland -
,, Eng. Koloniën -

Frankrijk 

1,90 
.. - 4,75 
.. - 2,75 
.. - 2,75 
.. - 3,20 
.. - 0,90 
.. - 1,90 
.. - 4,50 
.. - 5,50 
.. - 0,90 
.. - 3,90 
.. - 4,25 
.. - 2,25 
.. - 2,40 
.. - 3,75 
.. - 4,75 
.. - 2,S0 
.. - 5,75 
.. - 4,25 
.. - 3,25 
.. - 35, -

Bestellingen boven 5 gld. franco. (527) 
Supplementen 1931 van Schaübek - a lbums verkri jgbaar. 

Fransche Koloniën 
Hongarije 
Joego-Slavië 
Luchtpost 
Luxemburg 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Perzië 
Roemenië 
Turkije 
Zweden 
Zwitserland 
Geheele wereld 

LUCHTPOSTZEGELS, HOOGSTE WAARDEN ! 

I l>2, 4>̂  en 73^ gld. luchtpost, prima, p. serie ƒ 3,75 I 
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 
1, 234 en 5 gulden, 1905, per serie -0,22 
1, 2K en 5 gulden, koerseerend per serie -0,28 
Portzegels 25/IK en 25/7K, 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 missieliuizen 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) 


