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DE OORSPRONG DER 
WELDADIGHEIDSZEGELS 

door J. B. ROBERT. 
Reeds geruimen tüd geleden be

gon ik iets over de zegelsoort te 
schrüven, waarover hier en daar in 
den een of anderen zin gepraat en 
geschreven werd en, zooals het vaak 
gaat, waarvan de grootste onzinnig-
heden met den hoogsten büval wer
den begroet. 

Degenen, die tegen deze soort 
uitgiften iets hebben en als grond 
aanvoeren, dat die zegels een „be
lasting" op de postzegelverzame
laars vertegenwoordigen, zün even 
eng begrensd van begrip, hoe hoog 

zü ook zich zelven wanen, als zü „ongevoelig" zün voor het 
lot van hun misdeelde naasten. Heel wat meerdere millioenen 
dan er postzegelverzamelaars zün, vullen de bussen van de 
onvoldoend geprezen jongere en oudere dames en beeren 
„straatcollectanten", en heeft ooit eenige courant een inge
zonden „protest" daartegen geopenbaard, ja, zelfs ontvangen? 
Dit zou ik gaarne vernemen; ik heb nooit in eenig blad, hetzü 
een binnen- of buitenlandsch, daartegen iets gelezen; wel het 
tegenovergestelde: opwekking, aansporing tot „geven", enz. 
Ook vele postzegelverzamelaars dragen vaak lachende bü 
en zouden onder deze zich óók protesteerenden bevinden? 
Psychologisch is die mogelükheid niet uitgesloten, maar toch 
betwyfel ik, dat er velen onder deze „weldoeners" zullen zün. 

Voordat eenige staat eraan dacht om hulp te verleenen door 
uitgiften van zegels, ofwel door plaatjes en dergelüke, waren 
er particulieren, die, diep getroffen door het lot van mede-
menschen, zich tot elkander aangetrokken gevoelden door 
„geestesverwantschap", het hoogst adellüke, dat niet met het 
sHjk der aarde, waarvoor zoovele millioenen, helaas, knielen, 
besmet is noch kan worden besmet. Deze particuliere edele 
harten vereenigden zich in Amerika, na de verkiezing van 
Abraham Lincoln tot president der republiek „De Vereenigde 
Staten van Amerika", welke den burgeroorlog ten gevolge had, 
want de zuid- of negerstaten voorzagen daarin de „afschaffing 
der slavernü". Deze burgeroorlog kostte heel wat bloed: eerst 
na 4 jaren, 1861, was de overwinning op de zuidelüke staten 
behaald. Om eenigszins tegemoet te komen aan de nooden der 
tienduizenden gewonde Noord-Amerikanen werd gedacht aan 
een groot feest. Dit werd in 1862 gegeven en daar werden 
verkocht zegels, waarop werd voorgesteld een adelaar, die de 
vrüheid der Vereenigde Staten verdedigt tegen de aanvallen, 
met het Inschrift „Postage Stamp". Wel zonderling, daar die 
zegels in geen enkel opzicht „post- of frankeerzegels" waren 
en dus als zoodanig niet op eenige correspondentie konden 

dienen, terwül dat Inschrift ze als ter frankeering geldig ken
merkte. Gedrukt door de „American Bank Note Co., New-
York", was de uitvoering keurig. Ze werden verkocht: de 
blauwe voor 10, de groene voor 20 en de zwarte voor 30 dollar-
cents. De uitslag was, volgens het organiseerend comité, ver
rassend, jammer dat door mü nooit iets over het ingekomen 
bedrag vernomen is en dit ook dr. Alfred Lotze, die in Kosack's 
Berliner Briefmarken Zeitung den oorsprong heeft behandeld, 
niets hieromtrent schünt te hebben aangetroffen. 

Het is niet bekend, dat dit voorbeeld ergens is nagevolgd; 
ook in Amerika deed geen enkele vereeniging moeite om langs 
dien weg voor weldadig doel geld te verkrügen. Het is moge-
Hjk dat de eerste poging, hoe goed dan ook geslaagd, zulke 
hooge uitgaven vorderde, dat men niet waagde dergelüke po
gingen te herhalen. In elk geval verliepen er 35 jaren al
vorens er weder opdaagden. Nu waren het Groot-Brittannië, 
Nieuw-Zuid-Wales en Victoria, welke er brachten en wel ter 
herdenking van de zestigjarige regeering van koningin Vic
toria. Die van Engeland waren evenmin door den staat uit
gegeven, maar door een comité dat zich gevormd had om ter 
herinnering aan zulk een zeldzaam jubileum van een zoo zeer 
geliefde vorstin een ziekenhuis (hospitaal) te stichten, doch de 
bü dragen der bevolking behoefde om een fonds op te richten 
ter bereiking van het edele doel. 

Een zeer fraai uitgevoerde teeke-t 
ning stelt een moeder (of vrouw) 
voor met drie kinderen, het jongste 
op den arm; in boogvorm erboven 
„Charity", hierboven: „1837. The 
Queen's Commemoration. 1897", be
neden: ,-,Prince of Wales's Hospital 
Fund" en hieronder de handteekening 
„Albert Edward"; in het midden der 
omlüsting aan weerszüden de waarde 
b.v. „ 1 / - " ; ze werden voor die waarde 
— er was er nog een van 2/6 •—• ver
kocht, maar waren zuivere weldadig-

heidsuitgiften, waarvoor eenige dienst van den staat, of van 
de post, niet kon vereischt worden. In het Novembernummer 
1897 van het Nederlandsch Tüdschrift, blz. 98, heb ik, naar 
aanleiding van een aankondiging in „Daily Mail, London", 
erop gewezen, dat geen enkele dezer hospitaalfondszegels ver-
zamelwaarde als „postzegels" hebben, hetgeen ik hier herhaal 
met toevoeging: de Amerikaansche van 1862 evenmin. 

Die van N.-Z.-Wales hadden echter een gering frankeer 
recht; reden waarom deze in den catalogus zün opgenomen. 
De zegels, waarvoor II- respectievelük 2/6 betaald werd (Yv. 
nrs. 79-80, voor Victoria nrs. 111-112), mochten worden ge
bruikt als frankeerzegels van 1 d. resp. 2K d., dus juist voor 
het één twaalfe deel van het betaalde, maar met den toe
slag hebben wü eigenlük niets te maken; wenscht men een 
frankeerzegel van ƒ 1,— te plakken op een brief welke met 5 c. 
voldoende gefrankeerd is, dit is de zaak van den afzender. Hoe 
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vele honderden afstempelingen bestaan er niet met zooge
naamde welwillendheidsstempels vernietigd, zonder dat ze 
ooit „dienst deden"! Doordat bedoelde Australische zegels in 
alle catalogi worden vermeld, ziJn deze vier als eerste wel-
dadigheidszegels, erkend door de posterijen, te beschouwen. 

Navolging bleef echter nog uit, maar in Noord-Europa ver
bonden zich in 1904 weder „particulieren" — hierop vestig ik 
in het bijzonder de aandacht — om door middel van zegels 
zich geld te verschaffen tot hulp en steun van ongelukkigen 
en zieken. De enkele jaren geleden gestorven postdirecteur 
Holböll, een zeer edelhartig man, had aanzienlijke zakenlieden 
geraden, een weinig kostend „sluitetiket", ook op de adres-
zijde kon men het plakken, tegen Kerstmis in omloop te 
brengen, overtuigd dat duizenden harten het zouden koopen 
en tienduizenden erdoor zouden worden opgewekt dit voorbeeld 
te volgen en hiermede brood en vreugde te brengen in de 
dagen, waarin het „vrede op aarde!" zooveler geest naar ver
hevener doel deed streven. Dus ontstonden in Denemarken de 
„Jur'-zegels; ze kosten slechts 2 öre en deze zegels voor de 
lijdenden en misdeelden zijn vanaf toen blijven verschijnen en, 
wat heel wat meer is, zijn geworden in Denemarken zoowel 
als in Noorwegen en Zweden, een „Kerstgroet", een „zegen-
wensch", door allen met liefde gebracht, ja, door velen als 
„plicht" getrouw betracht! Men verwondere in Nederland zich 
niet, dat niet één, maar vijf, tien en wellicht meerdere van 
die van naastenliefde getuigende kerstzegels zich op één brief 
bevinden. Volgens den heer Lötze brachten deze zegels in 
Denemarken zooveel op, dat er te Kolding een inrichting voor 
teringlijders kon gebouwd worden, waarin tot nu toe verre 
over de 4000 zieken behandeld werden. Men zal waarschijnlijk 
wel begrijpen, dat in deze drie genoemde staten, waarin deze 
zegels „burgerrecht" hebben verkregen, geen enkele regeering 
eraan denkt, staatsweldadigheidszegels in verkeer te brengen. 

Rusland was de eerste Europeesche staat, waarin eveneens 
in 1904 weldadigheidszegels werden uitgegeven (Yv. nrs. 
55-58), zooals tegenwoordig het biJ de posterijen van de meeste 
landen gewoonte is geworden, n.1. frankeerzegels welke met 
een toeslag aan de postkantoren verkrijgbaar zijn. De fran-
keerwaarde was 3, respectievelijk 5, 7 en 10 kop., de toeslag 
slechts 3 kop. Deze kwanï ten goede aan de weezen van de 
in den oorlog met Japan gesneuvelde militairen en, eveneens 
als de in andere landen later gekomene, op aandringen van een 
vereeniging, hier die van de „Nederlandsche Vrouwen", door 
den staat ten verkoop overgenomen. Rusland is in werkelijk
heid de voorganger geweest voor de aanvankelijk weinige Sta
ten, die nadat de welvaart der volken ondermijnd was, zegels 
tot steun en hulp uitgaven. Opmerkelijk is dat Zwitserland, na 
de uitgifte der eerste, einde 1912, jaarlijksche weldadigheids
zegels in het verkeer bracht „voor het kind", de juistere over
zetting van het „pro juventute". De uitslag, zoo bijzonder 
schitterend in Zwitserland, heeft hoogstwaarschijnlijk de be
sturen van latere veree«igingen met weldadig doel den weg 
gewezen, hoe zij doos de medewerking van de posterijen een 
zekere subsidie konden verkrijgen, welke de regeeringen of 
gemeenten hen niet zouden kunnen of willen verleenen. Dit 
wordt als slot erbij gevoegd, opdat alle lezers een beter be
grip van die „weldadigheidsuitgiften" zullen verkrijgen. De 
regeeringen zouden er niet aan denken, zoo de „nood" niet 
daartoe dwong, jaarlijks voor enkele weken — Spanje veroor
loofde den verkoop gedurende „3 volle dagen"!, Bulgarije 
heeft er een voor de „Zondagsbestelling", enz. — nieuwe 
zegels uit te geven, het zijn dan ook slechts „gedeeltelijke 
staatsuitgiften", het zijn in werkelijkheid de gezegde vereeni-
gingen, welke daartoe machtiging ontvingen en door de 
posterijen ter bereiking van het edele doel worden gesteund. 
Noch de posterijen, noch de staat dwingt iemand tot eenige 
bijdrage, iedereen, bijgevolg ook elke postzegelverzamelaar, 
kan ze laten waar ze zijn, ter frankeering zijn voldoende en 
heel wat meer verschillende en bruikbaarder waarden verkrijg
baar. Een verzamelaar is en blijft vrij in zijne liefhebberij. 
Wenscht hij door een uitgever van eenig verzamelboek ofwel 
catalogus zich te laten binden, dat moet hü weten, maar hiJ 
beschuldige zichzelve en niet anderen: zijn vrijheid wordt niet 
door den staat of de post in eenig opzicht beperkt, hij kan 
zijn door hem aangeboden geld in zijn zak houden, de „wel
dadigheid" behoeft in die harten niet te kloppen! 

Nieu¥k^e 
Uit^iflem 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 
grootte, tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend-, 
S = staand formaat. 

ANDORRA. 
Als uitvloeisel van de opening van een Fransch postkantoor 

in dit miniatuur-landje, verschenen onderstaande waarden der 
koerseerende Fransche zegels met den zwarten opdruk „An-
dorre". 

Frankeerzegels: 
Vi c. op 1 centime, grijs. 
1 centime, grjjs. 
2 centimes, bruinlila. 
3 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
65 
75 
90 

1 franc 
1 ^ „ 

, oranje. 
, blauwgroen. 
, violet. 
, bruinlila. 
, roselila. 
, geelbruin. 
, groen. 
, ultramarijn. 
, violet. 
, rood. 
, olijf groen. 

lila. 
, rood. 
, blauw. 

blauw. 
2 francs, oranjerood en blauwgroen 
3 „ 
5 „ 

10 „ 
20 „ 

Portzegels 

lila en wijnrood. 
blauw en grijsbruin. 
groen en rood. 
lilarose en blauwgroen. 

5 centimes, blauw. 
10 
30 

, bruin. 
, oranjerood. 

50 „ lila. 
60 

1 franc 
, groen. 
, lilabruin. 

2 francs, violet. 
3 „ lilarose. 

Recouvrementszegels: 
1 centime, olijfgroen. 

10 centimes, rood. 
60 , rood. 

1 fr. 20 op 2 francs, blauw. 
5 fr. op 1 fr., lila. 

AUSTRALIË (Mei 1931). 
De Kingsford Smith-zegels werden voorzien van den opdruk 

O. S. in zwart: 
2 pence, karmijn. 
3 „ blauw. 
6 „ purper. 

Deze dienstzegels zijn in zeer beperkte oplaag uitgegeven 
om te worden benut door de parlementsleden. 

BAHAMA'S. 
In de teekening der jubileumuitgifte van 1930, doch zonder 

de jaartallen 1629 1729 1929, verschenen de frankeerzegels: 
2 shillings, blauwviolet en zwart. 
3 „ groen en zwart. 

Voorts in het koningstype: 
3 pence, bruinviolet op geel. 

Alle zegels zijn gedrukt op het papier met het meervoudig 
watermerk in sierschrift. 
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BELGIË. 
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Frankeerzegels 
ningstype: 

1 franc, granaat. 
1 fr. 25, grjjs. 
1 fr. 50, bruinviolet. 
1 fr. 75, blauw. 
2 francs, bruin. 
2 fr. 45, violet. 
5 francs, groen. 

10 „ lilarose. 
De 1 franc is gedrukt naar het 

heliogravure procédé, de andere 
waarden in staaldruk en in de 
teekening van de 1 fr. 50. 

Den Haagsche Postzegelhandel 
dank voor spoedige toezending en 
bericht, 

in bovenstaande teekening, gezicht op Voorts verscheen 
Eupen, de oxpressezegel: 

2 fr. 45, groen. 
De spoorwegpakketpostserie werd uitgebreid met: 

1 fr. 70, roodbruin. 
BOLIVIA (Juni 1931). 
Frankeerzegels in groot, staand formaat, met de jaartallen 

18301930: 
50 centavos, grijs; Sucre. 
1 boliviano, bruin; Bolivar. 

Deze zegels werden uitgegeven ter herinnering aan den 
honderdsten sterfdag van Simon Bolivar, den Bevrijder. 

De eerste waarde is verschenen ter herinnering aan den 
opstand van Juni 1930, toen aan de dictatuur van president 
Siles een einde werd gemaakt. Zij is gedrukt in driehoek
vorm, met in den top den datum 25 Juni 1930. Het randschrift 
luidt: „Junta Militär De Gobierno". De waarde is 15 centavos, 
de kleur rood. 

Het middenstuk wordt gevormd door eenige gekruiste de
gens boven het boek der grondwet met de phrygische muts. 

In driehoekvorm verschenen mede de eerste portzegels; op
schrift „Multa" en het jaartal 1930. 

5 centavos, ultramarijn. 
10 „ rood. 
30 „ groen. 

BRITSCHNOORDBORNEO (Mei 1931). 
Frankeerzegels in ongewijzigde teekeningen, doch in de tan

ding 12><: 
8 cents, rose. 

10 „ geelbruin. 
20 „ op 18 cents, groen. 
50 „ blauw. 

1 dollar, bruin. 
2 dollars, violet. 
5 „ wijnrood. 

10 „ vermiljoen. 
Portzegels, opdruk „Postage Due" op frankeerzegels der uit

gifte 19271928: 
4 cents, rood. 
5 „ bruin. 

10 „ blauwgroen. 
12 „ blauw. 

BRUNEL 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, watermerk 

in sierschrift: 

5 cents, grijs. 
6 „ karmijn. 

25 „ bruinviolet. 
30 „ oranje en lila. 
50 „ zwart op groen. 

1 dollar, rood en zwart op blauw. 
De 6 cents is in liggend, de andere waarden in staand 

formaat. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Frankeerzegel in het wapentype van 1924: 
50 centavos, groen en zwart. 

FRANKRIJK. 
De koerseerende frankeerzegel, 10 francs blauw, verscheen 

in een nieuwen druk, die zich duidelijk van den voorafgaande 
onderscheidt door den vorm der letters van het woord „Fes
tes". Bij den nieuwen druk is de donkere kern der letters ge
heel omgeven door een dunnere lijn, terwijl de horizontale ar
ceering van den achtergrond forscher is. 

GROOTLIBANON (Juni 1931). 
Frankeerzegel, landschaptype, liggend formaat: 

O p. 25, vaalblauw. 
GUATEMALA. 
Luchtpostzegel, opdruk „Aereo Exterior 1931" (drie re

gels) op: 
4 centavos, donkergeel (Yvert nr. 235). 

De luchtpostzegel van 1930, 6 centavos rose, Yvert nr. 258, 
verkreeg den horizontalen opdruk „Exterior  1931". B. M. 

HONGARIJE (Juni 1931). 
Opdrukken op portzegels, koerseerend type: 

10 op 16 filler, rose (Yvert nr. 99). 
10 „ 16 „ „ (Yvert nr. 111). 

IERLAND. 
Herinneringszegel, 200jarig bestaan der Royal Dublin So

ciety: 
2 pence, lichtblauw. 

Het zegelbeeld stelt een maaier voor met over den schouder 
een zeis. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te brengen. 
IJSLAND. 
Ter gelegenheid van het bezoek van de „Graf Zepi'elin" 

werden onderstaande waarden der serie in het koningstype 
voorzien van den horizontalen opdruk „Zeppelin 1931" (twee 
regels): 

30 aur, rood en groen. 
1 kroon, blauw en donkerbruin. 
2 kronen, bruingroen en donkergroen. 

LIECHTENSTEIN. 
Luchtpostzegels, ter ge

legenheid van het bezoek 
van de „Graf Zeppelin": 

1 fr., donkerolijfgroen. 
2 fr., zwartblauw. 
De oplaag bedraagt 30.000 

resp. 25.000 stuks. 
De fa. Keiser & Zn., te 

'sGravenhage, dank voor 
toezending. 

MALAY. 
Frankeerzegel in het tijgertype, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
50 cents, zwart op groen. 

NEWFOUNDLAND (Juni 1931). 
De luchtpostzegel, 1 dollar blauw, is thans te melden op 

papier met het watermerk wapenschild. 
NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel van Juni j.1. meldt de volgende op

drukken: 

l^'»«rHWWni»»t>»»»»^»|ip»>n^ 

ï l ^ ' f l P P E LINPÖST1 p 
!■•■■■> *a» i<É i> *^^*^—*a 
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Frankeerzegels: 
Ie. 0.02 op 10 centavos bruin (Yvert nr. 503). 
2e. dezelfde overdrukt met dikke streep en jaartal 1931. 
3e. de opdruk als onder 2e. op 10 centavos bruin (Yvert 
nr. 503). 

Dienstzegels: 
Opdruk „Oficial" 

4e. 0.05 op 10 centavos bruin (Yvert nr. 503). 
5e. dezelfde overdrukt met dikke streep en jaartal 1931. 

NIUE. 
Opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1920: 

Two Pence op IK pence, rood en zwart. 
OOSTENRIJK. 

Ter gelegenheid van het te Wee
nen gehouden Rotarycongres, wer
den onderstaande waarden der koer
seerende serie voorzien van den op
druk „Convention Wien 1931" waar
boven het embleem der vereeniging: 

10 gr. geelbruin, opdr. blauw. 
20 „ grijs, opdr. karmyn. 
30 „ violet, opdr. in goud. 
40 „ blauw, opdr. in goud. 
50 ,. violet, opdr. karmijn. 

1 sh. sepia, opdr. zwart. 
PANAMA. 
Portzegels in nieuw cijfertype: 

1 centesimo, geelgroen. 
2 contesimos, karmijn. 
4 „ blauw. 

10 „ violet. 
PARAGUAY. 
Dit land liet twee kanoneerbooten bouwen op een Ita

liaansche werf, de „Paraguay" en de „Humaita" en uitte 
daarover zijn vreugde door de uitgifte van onderstaande fran
keer en luchtpostzegels, in groot liggend formaat, waarop 
deze oorlogsmonsters z\jn afgebeeld, onder vermelding van de 
jaartallen 1870 en 1930: 

Frankeerzegels: 
1.50 pesos, violet. 
Dezelfde in blauw met rooden opdruk C (afkorting voor 
Campana = plattelandspost). 

Luchtpostzegels: 
1 peso, wijnrood. 
2 pesos, oranje. 
3 „ blauwgroen. 
6 „ donkergroen. 

10 „ rood. 
PERU. 

Dit land komt de „eer" toe de eerste zegels te hebben 
uitgegeven met een toeslag, welke ten goede komt aan het 
Staatsfonds tot ondersteuning der werkloozen. 

De frankeerzegels in den loop van dit jaar uitgegeven ter 
herinnering aan Simon Bolivar werden daartoe voorzien van 
den opdruk „Habilitado Pro Desocupados 2 Cts". Aldus zijn 
te melden: 

2 cts. op 4 centavos, scharlaken. 
2 cts. op 10 „ blauwgroen. 
2 cts. op 15 „ donkergrijsblauw. 

Hiervan werden, volgens het 111. Briefmarken Journal, ge
drukt 21500 resp. 53600 en 69800 exemplaren. 

Deze zegels hadden slechts een tijdelijk karakter, daar zij 
spoedig werden vervangen door een zelfde soort bijslagzegel, 
waarop een mijnwerker is afgebeeld: 

2 centavos, blauwgroen. 
Het gebruik van dezen toeslagzegel is verplichtend naast de 

gewone frankeering voor eiken brief in het binnenlandsch 
verkeer. 

PERZIE. 
Frankeerzegels met nieuw portret van Sjah Pahlavi: 

6 chahis, donkerrood en violet. 
9 „ blauw en rood. 

PORTUGAL. 

Herdenkingszegels aan den 70Qen sterfdag van den heiligen 
Antonius van Padua: 

15 c , purperlila. Geboortehuis te Lissabon. 
25 „ donker en lichtgroen. Doopbekken van den heilige. 
40 „ bruin en grijs. Kathedraal van Lissabon. 
75 „ rose. De heilige als koorknaap. 

1 esc. 25, grijs en lichtblauw. H. Kruiskerk te Coimbra. 
4 „ 50, donkerviolet. Graf van den heilige te Padua. 

De hoogste en laagste waarden zfn gedrukt in liggend, de 
overige in staand formaat. 

De zegels waren voor frankeering geldig van 13 tot 30 Juni 
j.1.; tot ultimo December a.s. zijn zü nog aan de postkantoren 
verkrijgbaar. 

De oplage bedraagt resp. 6, 4, 5, 1, 1 en 1 millioen exem
plaren. 

Voor enkele geschiedkundige bijzonderheden over St. Anto
nius verwijzen wij naar het desbetreffend artikeltje in dit 
nummer. 

De Lusiadeserie, die de zegels in het Cerestype met 1 dezer 
ging vervangen, werd aangevuld met meerdere nieuwe waar
den. De iyi, 5 en 10 escudos in dit type werden reeds op 15 
April j.1. buiten koers gesteld. Wü laten hieronder een opgave 
volgen van a l l e tot dusverre in de nieuwe teekening ver
schenen waarden: 

4 centavos, grijs. 
5 „ lichtbruin. 
6 

10 
15 
16 
25 
40 
48 
50 
75 
80 

grijs. 
, violet. 
, zwart. 
, lichtblauw. 
, grijsgroen. 
, oranjerood 
, geelbruin. 
, bruin. 
, rose. 
, lichtgroen. 

1 escudo, wijnrood. 
1 esc. 20, olijfgroen. 
1 esc. 25, blauw. 
2 escudos, violet. 
4 esc. 50, oranje. 
5 escu( los, geelgroen. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 
RAROTONGA. 
Opdruk in rood op frankeerzegel der uitgifte 1920 

Two pence op 1>2 pence, blauw en zwart. 

ROEMENIE (Juni 1931) 
"91 Sk 

ROMANIA ; 

+ 1 l E U 

'■M"'«M 
R O M A N I A 
POSTA 2 LEI 

EXPOZITIA CERttUSEASÖ 
+ 2 LEI 

IMIAÉI 
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Weldadigheidszegels, uitgegeven ten bate van de Roemeen-
sche padvinders: 

1 leu, karmijn. 
2 lei, donkergroen. 
3 „ ultramarijn. \ 
4 „ grijsgroen. 
6 „ roodbruin. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk P.T.T 
en kroon; zij worden verkocht tegen dubbel-nominaal. Uitge
geven werden 200.000 series. 

Portzegels, koerseerend type met den rooden opdruk „Tim-
brul Aviatiei" (2 regels): 

1 leu, zwart. 
2 lei, zwart. 

SPAANSCH-GUINEA. 
Opdruk „Republica Espanola" op de koerseerende frankeer-

zegels: 
1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 80 centimos, 1, 4 en 
5 pesetas. 

De kleuren bleven ongewijzigd (zie de desbetreffende op
gave in het Maart-nummer van 1931). 

SPANJE (Juni 1931). 

o, a. 
V w 

tt 03 

Ile
a 

ol
a.

 

« ia •3 « B. e. u ca a a 5 i 
De in het vorig nummer vermelde Republica-opdrukken 

werden niet uitgegeven door de post, doch door de revolutio
naire comité's, die eveneens zorgden voor den verkoop der 
zegels en de functioneering der post. 

Als eerste o f f i c i e e l e Republica-uitgifte is te melden 
de 25 centimos in het koningstype, die op 25 Mei j.1. aan de 
postkantoren verkrijgbaar werd gesteld. Deze zegel is voorzien 
van den verticalen twee-regeligen opdruk „Republica Es-
pahola". De opdruk werd 18 malen aangebracht op elke rij 
van 10 zegels, waardoor beide woorden éénmaal in hun geheel 
en meer dan eens gedeeltelijk op elk zegel voorkomen (zie 
afbeelding). 

SAN MARINO (Juni 1931). 
Luchtpostzegels in nevenstaande teekening, papier met het 

watermerk drie pluimen: 
50 c , groen. 
80 c , karmijn. 

1 L, grijsbruin. 
2 1., bruinviolet. 
2.60 1., blauwgroen. 
3 1., donkergrijs. 
5 1., olijfgroen. 
7.70 1., bruin. 
9 1., oranje. 

10 1., blauw. 
Verdere opdrukken op de portzegels van 1925: 

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

30 
5 

30 
10 
30 
10 
30 
10 
30 

VENEZUELA. 
Dienstzegel, perforatie G N in den jubileumzegel van 1928, 

Yvert nr. 157: 
10 centimos, groen. 

ZUID-AFRIKA. 
De koerseerende 2 pence lila en groenzwart, gezicht op Pre

toria, verscheen in rotogravure in plaats van in staaldruk. 
De teekening onderging bovendien een wijziging, daar links 

boven het waardecijfer een afbeelding is geplaatst van het 
oorlogsmonument, dat in het Bosch van Delville (aan de 
Somme) werd opgericht, ter herinnering aan de gesneuvelden 
der Zuid-Afrikaansche brigade aan het Westfront. 

De 2 pence is verschenen met Afrikaanschen en Engelschen 
tekst; het papier heeft het bekende watermerk springbok-kop. 

ZUIDWEST-AFRIKA (April 1931). 

Dienstzegels, opdruk „Official" op de nieuwe frankeer-
zegels van 1931: 

34 penny, groen en grijs. 
1 „ rood en blauw. 
2 pence, bruin en blauwviolet. 
6 „ bruin en blauw. 

Voor de zegels met Afrikaanschen tekst luidt de opdruk „Of-
fisieel", voor die met Engelschen tekst „Official". 

ZWITSERLAND. 
Opdruk „Société des Nations" (drie regels) op de 10 cen

times, donkerviolet op grijs, van 1930. 
V. B. 

Nieuu'c Uitgiften 
PpIaa^cj|fcrs,e.Q. 1 

BRAZILIË. 
Van de in het vorige nummer vermelde weldadigheidsserie 

werden, -volgens het jongste Bulletin Mensuel, de volgende 
aantallen gedrukt: 10, 20, 400, 500, 700 en 2000 reis, elk 
500.000 stuks; 600 reis 200.000; 5000 en 10000 reis elk 
100.000; 50, 100, 200 en 1000 reis elk 1 millioen exemplaren. 

BRITSCH-INDIE. 
„Philatelic Magazine" geeft de officieele oplaagcijfers van 

de zegels, uitgegeven bij de inwijding van de hoofdstad New 
Delhi: 

% anna 5.866.560; 'A anna 14.731.200; 1 anna 19.476.000; 
2 annas 2.696.640; 3 annas 1.746.720; 1 rupee 695.520. 

CHINA. 
Senfs Illustriertes Briefmarken Journal meldt, dat de vol

gende zegels met 1 Juni j.1. buiten koers werden gesteld: 
Gedenkserie van 1921, 25-jarig bestaan der staatspost; serie 

van 1923, invoering der grondwet; serie van 1928, dictatuui 
maarschalk Tchang-So-Lin; serie van 1929, unificatie van 
China; serie van 1929, grafmonument Sun-Yat-Sen; voorts de 
luchtpostzegels van 1921. 

COLUMBIA. 
Einde van dit jaar is een serie te verwachten, waarop re

clame gemaakt wordt voor verschillende landsproducten. 
GRIEKENLAND. 
In Februari j.1. werden groote restvorraden van de oude 

Hermes-koppen, Athener-druk, tot de uitgifte van 1900, ver
brand. Er schijnt echter nog wel het een en ander in veilig
heid te zijn gebracht! 
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LUXEMBURG. 
Naar L' Union Postale van Mei j.1. meldt, is besloten den 

koerseerenden frankeerzegel 60 centimes, donkergroen, in te 
trekken, daar deze waarde geen bestaansrecht meer heeft. 

NOORWEGEN. 
De weldadigheidszegel, beschreven in het Juninummer, is 

gedrukt in een oplaag van 1'/, millioen exemplaren; hij blijft 
aan de postkantoren verkrijgbaar tot de geheele oplaag is 
verkocht. 

POLEN. 
De vier waarden, het vorig jaar uitgegeven ter gelegenheid 

van het eeuwfeest van den Poolschen opstand, zijn buiten 
koers gesteld als gevolg van het ontdekken van vervalschingen 
die tot schade van de post werden gebruikt. 

RUSLAND. 
De Philatelistische Sovjet 

Assoziation te Moskou, af
gekort Spa, zendt ons een 
afbeelding van de Zeppelin
zegels, die binnenkort zullen 
verschijnen in de waarden 
30, 35 kop., 1 en 2 roebel. 

Het zegelbeeld stelt den 
ijsbreker Malygin voor, die 
de Zeppelin op haar pool
tocht zal begeleiden. 

Links is het symbool van het noorden aangebracht, de ys-
beer, die zich verwondert in zijn gebied ijsbreker en luchtschip 
aan te treffen. 

De Zeppelin zal post afgeven aan de Malygin, terwijl de 
luchtpost door de Russische postadministratie van een speciale 
afstempeling zal worden voorzien. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Naar verluidt zal een speciale zegel in de waarde 1 dollar 

worden uitgegeven voor de frankeering der brieven, vervoerd 
door sir Hubert Wilkins' „Nautilus" bij den avontuurlijken 
tocht naar de Noordpool. 

ZWITSERLAND. 
Men is voornemens in Februari a.s. een z.g. „vredesserie" 

uit te geven ter gelegenheid van de alsdan te houden inter
nationale ontwapeningsconferentie. v. B. 

Nederland 
en 

Overzeesclie 

■ifi03AyuJ«Aii nottrwBoi 

NEDERLAND. 
De 9 cent zonder waardeaanduiding. 

wmmFrmwmrmmwmm^^iimimmrmmm 

Wij zijn in staat, hierbij een afbeelding te geven van deze 
afwijking, die wij in het vorig nummer al vermeldden. Ons 
eerste vermoeden, dat de afwijking zou zijn ontstaan door 
een tijdens het drukken omgevouwen rand van het vel, blijkt 
onjuist te ziJn geweest. Wij hebben het hier afgebeelde paartje 
zelf gezien; afgezien van het feit dat er geen vouw in het vel 
te bespeuren is staat de opdruk of een deel daarvan ook niet 
op de achterzijde afgedrukt. Vier mogelijkheden doen zich 
voor: 1. de drukvorm voor den zwarten waardeopdruk is in 
zijn geheel over een breedte van 1 zegel te ver naar rechts 
afgedrukt, zoodat er een riJ opdrukken op den rechter velrand 

zou moeten staan; de rechterrand is helaas niet bekend; 2. de 
drukvorm voor den zwarten opdruk was afgebroken; 3. er 
heeft tijdens het drukken een vreemd voorwerp (vel papier) 
op het vel gelegen, dat den opdruk van de eerste rij heeft 
opgevangen; 4. de opdrukvorm was slecht geinkt. 

De eerste twee „theorieën" zijn zeer onwaarschijnlijk. Een 
verzamelaar, die bijna alle exemplaren gezien heeft, schreef 
ons dat op het eerste paar het cijfer 9 onduidelijk is afge
drukt (dus op zegel 2 van de eerste horizontale rij), op de 
tweede rij iets duidelijker, op de rijen 3 t.m. 9 weer iets duide
lijker, maar toch minder dan op normale zegels. De overige 
rijen zouden niets bijzonders vertoonen. Dit zou dus kunnen 
wijzen op slechte inkting van de drukvorm, maar daarmee is 
nog niet voldoende verklaard hoe op een geheele rij de waarde
aanduiding volkomen ontbreken kan. 

Wij vroegen de firma Enschedé hiernaar; deze schreef ons 
dat zij geen oorzaak kon opgeven zonder het vel gezien te 
hebben, waartoe voorloonig helaas geen gelegenheid bestaat. 

Van dezen foutdruk bestaat het volgende: een blok van 
8 paren met telcijfers 18; een paar met telcijfer 9; een paar 
met telcijfer 10; een blok van 5 paren met telcijfers 1115; 
een blok van 4 paren zonder velrand; een los paar zonder vel
rand. ' ) 

Het vel is begin Juni van dit jaar aan het postkantoor in 
een van de groote steden gekocht. 

Definitieve zegels van 21 cent. 
Binnenkort zal worden overgegaan tot de uitgifte van 

nieuwe frankeerzegels van 21 cent. Zegels van deze waarde 
zijn tot dusver alleen verschenen in den vorm van een rooden 
opdruk „21" op de buiten gebruik gestelde zegels van 22 >1, 
cent, waarvan de voorraad evenwel eerlang zal zijn uitgeput. 

De nieuwe zegels zullen worden aangemaakt in de gewone 
teekening voor deze waarde, en in de kleur van de vervallen 
zegels van 22 K en 35 cent. De nog aanwezige zegels van 22 >̂  
en 35 cent zullen, zoolang de voorraad strekt, voorloopig nog 
aan de philatelistenlokettén verkrijgbaar blijven. 

De 20 cent met tweezijdige roltanding. 
Als nieuwste waarde verscheen op 4 Juli de 20 cent met 

tweezijdige roltanding aan de verzamelaarsloketten. 
Dubbel papier. 
Van den heer Smallenbroek te Apeldoorn zagen wij drie 

exemplaren van de koerseerende 6 cent op zeer dik papier, dat 
door het voorkomen van het watermerk op twee verschillende 
plaatsen dubbel papier bleek te zijn, een afwijking, die wij 
eenige jaren geleden nogal eens tegenkwamen, de laatste jaren 
echter niet meer. Het is zeer waarschijnlijk de plaats, waar 
twee Papierrollen aan elkaar zijn gehecht. 

Terugzending frankeerzegels 35 cent. 
Dienstorder 465 van 1 Juli verzoekt de directeuren van de 

postkantoren, de eventueel nog aanwezige zegels van 35 cent 
vóór 1 Augustus aan den Controleur terug te zenden. Losse 
zegels moeten in rijen van 10 op vellen papier worden geplakt. 

Nieuwe oplaagletters. 
y, cent D, 1 cent K, 15 cent D, 20 cent I. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent L: L 320, tanding 2z. rolperf. 

Gl. 
Gl. 
Gil 4. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gr. 
Gl. 
2z. rolperf. 
Gl. 

^) Het blok met zegels 18 is ingescheurd tusschen de eerste 
en tweede verticale rij ter hoogte van de zegels 1 tot en met 5. 

6 cent G: 
6 cent H: 

6 cent I: 

15 cent D: 
20 cent I: 
30 cent K: 

R 320, 
R 321, 
R 282, 
302 L, 
L 307, 
R 309, 
L 311, 
L 329, 
R 329, 
R 831, 

332, 
337, 
328, „ 
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Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
y2 cent D: nr. 93 (Gl). 

1 cent K: nr. 97 (Gl). 
1'A cent P : nr. 83 (Gl), nr. 73 (Gr), nr. 91 (Gr). 
2'A cent M: nr. 59 (Gl). 
3 cent H: nr. 86. 
Een wekelij ksche luchtdienst op Indië. 
Zooals men in de dagbladen heeft kunnen lezen zal op 1 Oc

tober de veertiendaagsche luchtdienst op Indië door een weke-
lÜ ksche vervangen worden. Men hoopt dat hierdoor het post
vervoer zal toenemen. 

Het gewicht van de tot nu toe vervoerde post is slechts de 
helft van wat noodig is om den dienst rendabel te maken. 
Binnen enkele jaren wordt gehoopt op 400 kg. wekelijks. 

Aan verlaging van het luchtrecht kan nog niet gedacht 
worden, alleen misschien voor de zwaardere stukken. 

De proeven van de kinderzegels 1930. 
In het vorig nummer werd bericht, dat in het Postmuseum 

de proeven van de kinderzegels 1930 waren tentoongesteld; 
wij zijn den heer Van der Willigen zeer dankbaar voor het 
onderstaande verslag daarvan. 

„In de eerste plaats is er aanwezig de oorspronkelijke gra
vure — op staal — van het 5 cts.-kinderzegel, welke dus een 
negatief zegelbeeld vertoont. Deze gravure werd vervolgens 
overgebracht op een klein stalen rolletje, en wel 4 maal, waar
door op dit rolletje 4 positieve zegelbeelden in verticale rich
ting onder elkaar voorkomen. Op het cirkelvlak aan de linker
zijkant — als men de cliché's rechtop voor zich houdt — zijn 
de cijfers I, II, III en IV gegraveerd op de segmenten, waar
op de cliché's zich bevinden. Van dit rolletje werd nu de — 
natuurlijk weer negatieve — drukplaat vervaardigd, welke 
platen ditmaal voor het eerst bij de Nederlandsche zegels van 
staal waren. Op het rolletje bevinden zich de vier zegelbeelden 
elk met een tusschenruimte van één zegel (plus randen), zoo
dat de totale omtrek van het rolletje gelijk is aan de lengte 
van 8 zegels verticaal onder elkaar. Voor het samenstellen 
van elke verticale rij cliché's der drukplaat moet het rolletje 
er dus tweemaal overheen gewalst worden. De aldus samen
gestelde drukplaat nr. 2 van de 5 cts.-waarde was mede in 
origineel aanwezig. 

Aan fotografische renroducties der ontwerpen waren alle 
waarden aanwezig ter grootte van pl.m. 15 bij 20 cm., op de 
drie hoogste waarden ontbraken echter de letterinschriften 
(„NEDERLAND" en „VOOR HET KIND"). 

Voorts waren er proefdrukken op kleine velletjes (pl.m. 6 
bij 8 cm.) met controle-knipteekens, en wel één serie van 4 
stuks zwarte afdrukken en één serie in kleuren: VA et. lila 
(iets donkerder dan de gekozen kleur der 6 ct.), 5 ct. groen 
(gekozen kleur), 6 et. bruin en 12% et. blauw (gekozen kleur), 
alles ongetand. In de gekozen kleuren (doch niet de overeen
komstige waarden) zagen wij verder ongetande halve vellen 
(10x5 stuks) van 1% et. groen, 5 et. lila, 6 et. blauw en 
12y, et. rood, en ten slotte halve vellen, geheel zooals de ze
gels aan het postkantoor verkrijgbaar waren (gewone tan-
dinsj; roltanding was niet aanwezig). 

Rest ons nog te vermelden, dat ook een exemplaar van de 
reclameplaat, zooals deze in de postkantoren gehangen heeft, 
bijgevoegd was. 

Vliegpostzegels Curasao en Suriname. 
Hiervan was een gedeelte der collectie proefdrukken ge

ëxposeerd. Wij zagen reproducties van de ontwerpen, voor 
Curasao geheel zonder waarde-aanduiding, van Suriname al
leen met de kastjes voor de waardecijfers en Ct. resp. Gld. 

Ook hier waren weer ongetande proefdrukken op velletjes 
ter grootte van pl.m. 6 bij 8 cm., waarbij op die van Curajao 
bovendien nog een verticale lijn onder en boven het zegel af
gedrukt was. 

Van Curagao zagen wij op deze kleine velletjes (ook weer 
met knipteekens in den rand) 20 ets. oranje en 20 ets. violet, 
van Suriname 10 ets. zwart en 10 ets. bruin. 

Verder grootere velletjes van 8x5 zegels: Curasao 20 cts. 
zwart en 45 ets. oranje, Suriname 10 ets. groen en 10 ets. 
blauw. • 

En ten slotte de voltooide zegels, zooals zij aan de post
kantoren verkrijgbaar zijn in blokken van 10X2 exemplaren." 

NED.-INDIE. 
De komende weldadigheidszegels. 
Omtrent de Witte-Kruis-zegels vernemen wij nog, dat ver

schillende personen voor het maken van ontwerpen zijn uitge-
noodigd, dat reeds een keus is gedaan, en dat binnenkort door 
de firma Enschedé met den aanmaak kan worden begonnen. 
Zooals reeds gemeld zullen de waarden zijn 2, 5, 1234 en 
15 cent, de verkoopsprijs resp. 3, 1%, 15 en 20 cent. 

Wij hopen de volgende maand in staat te zijn, de afbeel
dingen te geven en de kleuren te noemen. 

De Java-Australië-vlucht. 
Binnenkort zal in dit blad een uitvoerig bericht verschijnen 

over deze vlucht, de vervoerde hoeveelheden post, enz. We kun
nen dus hier volstaan met een paar korte notities. 

Batavia verzond naar Australië 6251 stukken uit Indië zelf, 
2420 stukken uit Nederland, en verder nog een aantal uit het 
buitenland. Voor Koepang waren 53 stukken bestemd. 

Semarang verzond 878 stuks voor Australië en 10 voor 
Koepang. 

In Soerabaja werden voor Australië 2817 en voor Koepang 
65 stukken opgenomen. 

In Koepang tenslotte werden nog 90 stukken voor Australië 
ingeladen. 

In totaal dus 10045 stukken voor Australië en 128 voor 
Koepang, zijnde 127,451 kg. bruto resp. 1,760 kg. bruto. 

Op den terugtocht werd in totaal 64,496 kg, bruto door 
Australië meegegeven, waarvan de helft voor Batavia-Centrum 
met 3780 brieven en 7 briefkaarten. Bovendien nog 15 kg. 
poststukken, die aan den consul-generaal te Sydney waren ge
richt maar waar geen retourport was ingesloten, of een niet-
inbare cheque. Deze gingen terug aan het hoofdbestuur der 
posterije"n te Bandoeng. 

Van den heer Smit te Semarang ontvingen wij een uit-
knipsel uit De Locomotief van 30 Mei j.1., met een bericht van 
den consul-generaal te Sydney, dat er vele moeilijkheden ge
rezen waren bij de terugzending der stuTsken, in de eerste 
plaats door het onverwacht groot aantal stukken, waardoor 
12 hulpkrachten en 3 postambtenaren moesten worden aan
genomen (!), maar v o o r a l doordat vele brieven geen of 
te weinig retourporto bevatten, omslachtige of veeleischende 
verzoeken inhielden, of hoogst onduidelijk waren. Verder is 
door een betreurenswaardig misverstand het bericht van de 
Indische postadministratie, waarbii ook Indische frankeer-
zegels voor het retourporto gebruikt konden worden, n i e t 
op het consulaat ontvangen, zoodat ook die brieven als on
voldoende gefrankeerd ziJn beschouwd wat betreft retourporto. 
Met de Indische postadministratie is echter een regeling ge
troffen waarbij die stukken zonder port aan de afzenders 
zijn uitgereikt. 

De heer Smit had een aantal enveloppen aan het consulaat-
generaal gezonden, elk bevattende 8 antwoordcoupons voor 
terugzonding per Abel Tasman, maar ontving het geheel per 
gewone mail in een gesloten enveloppe terug. Er moet dus 
wel iets gehaperd hebben. 

Men zie verder onder de rubriek Luchtpost. 
Spiegeldrukken. 
De Haagsche Postzegelhandel zond ons een duidelijken spie-

geldruk van den opdruk 12)4 op 20 cent en een van den op
druk 30 op 40 cent vliegpost. Beide opdrukken waren geheel 
volledig aan de achterzijde afgedrukt en werden, wanneer men 
de zegels tegen het licht hield, precies door die aan de voor
zijde bedekt. De waarschijnlijke verklaring vindt men op blz. 
l i l van het vorig nummer. 

De 1234 op 20 cent. 
Van den heer Bok te Enkhuizen zagen wij een tweetal ze

gels van dezen opdruk, welke een ronde, diep in het papier ge
drukte punt vertoonden in de staart van de groote 2, waar
schijnlijk de indrukken van den kop van een spijkertje in den 
opdrukvorm, waarvan eveneens in het vorig nummer sprake 
was. 
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Luchtpostbrievenbussen. 
Binnenkort zullen aan de hoofdpostkantoren te Batavia-

Centrum en Soerabaja speciale brievenbussen geplaatst wor
den voor luchtpost-correspondentie, die zoo laat mogeljjk vóór 
het vertrek der vliegtuigen zullen worden gelicht. De bussen 
zijn geel en dragen in lichtblauwe kleur de afbeelding van een 
vliegtuig en de noodige Inschriften. 

CURACAO. 
De 2K op 3 cent. 
Van dr. Feriz, Amsterdam, zagen wij een blokje van de 

2K op 3 cent, waarop een van de zegels een sterk verdikte 
breuk K vertoonde, terwijl het groote cijfer 2 normaal was. 
Wij hebben nog meer van dergelijke zegels gezien; voorzoover 
wiJ weten zijn ze niet karakteristiek voor een bepaalde plaats 
van het vel, maar komen ze onregelmatig voor. 

Stopzetting luchtpostdienst. 
Een berichtje in de dagbladen meldde, dat de vliegdienst van 

de Pan American Airways op Curasao met ingang van 1 Juli 
is stopgezet. 

Deze dienst was een half wekelij ksche dienst, van Cristobal 
naar Curacao en vandaar over La Guaira naar Trinidad, en 
verder naar Paramaribo. De reden van de stopzetting is ons 
niet bekend; er is dus nu ook geen gelegenheid meer om de 
dure serie luchtpostzegels te gebruiken, die gebruikt wel niet 
te veel zal voorkomen. 

BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 
Uit Berlijn wordt gemeld het verschijnen van verschillende 

privaat-briefomslagen met stempel van 2 p. rood (koning 
George in langwerpig ovaal). Verder een dienstomslag van 
dezelfde waarde en gelijk stempel, doch met in wit uitge
spaarde O S aan beide zijden van de kroon. Eindelijk nog een 
kruisband van 1 p. groen op zeemkleurig papier, maar met 
geheel gewijzigden tekst. De mededeelingen boven en aan 
den voet zijn vermeerderd, terwijl bovendien thans drie adres-
lijnen zijn aangebracht. 

BELGIË. 
Ook de antwoord-betaald-kaart van 35-f 35 c. met ko

ning Albert naar rechts, blijkt voorzien te zijn van den opdruk 
van 5 c. rood (stempelmachine). Bovendien is de geheele 
serie prentbriefkaarten van 35 c. koning Albert met pet, naar 
links, met dienzelfden opdruk verschenen. 

BELGISCH-CONGO. 
De kaarten voor het buitenland van 45 c. rood op groen 

carton zjjn te Brussel van een éénregeligen handstempelopdruk 
van 60 c. voorzien. De resteerende oplaag schijnt zeer klein 
geweest te zijn, zoodat vermoed wordt, dat er in de Congo 
ook nog wel opgedrukt zal worden. 

BRITSCH-INDIE. 
Gezien zijn eenige briefkaarten van % anna groen van de 

loopende emissie, waarin de letters L.F.B, in verschillende 
grootte en op verschillende plaatsen geponsd ziJn. Ook de bij-
behoorende antwoordbetaald-kaart verkreeg dergelijke pons-
gaten. De beteekenis van een en ander is niet duidelijk. Zij 
zijn afkomstig van hoogere ambtenaren bü het onderwijs. 

CANADA. 
Met tweetaligen tekst en in de laatste uitvoering verscReen 

een briefkaart van 2 c. rood, in plaats van groen. 
Van de dubbele kaart van 1 c. oranje met stempel George, 

in de eerste teekening, wordt miJ vanuit Berlijn gemeld een 
uitgaaf zonder de onderste twee tekstregels: The address to 
Jbe written 9nly OJJ this side / Ce coté est réserve ä 1' adresse. 

DUITSCHLAND. 
63 nieuwe prentbriefkaarten waren reeds eenigen tijd ge

leden aangekondigd. Thans zijn de eerste 36 stuks verschenen, 
de rest volgt in twee etappen. Zij zijn blauwgroen, op groen
achtig carton en dragen als stempel den kop van Ebert. Het 
woord Postkarte is nu maar 27 tegen voorheen 37 mm. lang 
De afbeeldingen wijken bijna alle af van die der vorige seriën. 

Tot nu toe ontbraken nog de met de volle gouden medaille 
der Iposta voorziene briefkaarten van 5 pf. (Hindenburg) en 
10 pf. (Ebert). Ze zijn thans verschenen. 

De firma Klickow heeft vierdeelige briefkaarten met 4 pf. 
stempels, lichtblauw (Hindenburg) en 5 pf. lichtgroen (Hin
denburg) laten bedrukken. 

EGYPTE. 
Bern zond aan de administraties rond een kruisband van 

2 mill, zwart op zeemkleurig papier (Osiris) en een briefkaart 
van 3 mill, groen op roodachtig zeemkleurig carton (paleis). 
De tekst is nu Fransch en Arabisch. 

ENGELAND. 
Privaatkaart nr. 5 wordt gemeld in afmetingen 126x79 mm. 
FRANKRIJK. 
Bij gelegenheid van de op 20 Mei j.1. gehouden poststukken

tentoonstelling gaf de A.C.E.P. een briefkaart van 40 c. licht
blauw uit in het zaaister-type. De linkervoorzijde geeft eenige 
poststukken weer. . 

MEXICO. 
Uit Berlijn wordt gemeld, dat briefkaart nr. 123 van 1 + 1 c. 

lila (Hidalgo) volgens type K samenhangend is gezien. 
QUEENSLAND. 
Tusschen de kaarten 15 en 16 is in te schakelen een nieuw 

ontdekte kaart van 1 p. steenrood op wit krijtcarton met kop 
van koningin Victoria, doch met vier regels tekst, te weten: 
Postcard / Queensland / Commonwealth of Australia / The 
address only to be written on this side. 

RUSLAND. 
Gemeld wordt het bestaan van een dubbele briefkaart van 

5 kop. roodbruin (soldaat), waarbij de tekst van de antwoord
kaart staat op de achterzijde van de vraagkaart, terwijl de 
antwoordkaart verder geheel onbedrukt is. 

Vier nieuwe propagandakaarten verschenen van 5 kop. rood
bruin (soldaat). Zij dragen de nummers 4735, 5119, 5563 en 
6627 en hebben achtereenvolgens de volgende bedoeling: op
roep om te sparen voor industrie en landbouw der Aserbaid
schanische republiek, de tekst is in het Turkmenisch, het 
prentje vertoont een boer met paardespan achter een ploeg, 
dat evenwel doorgestreept is en waaronder trakteren bü den 
veldarbeid te zien zijn. — Oproep om lid te worden van de 
Osowiachina om de weerkracht van de U.S.S.R. te versterken, 
als beeld een werkman met gestyleerd sovjetwapen, op den 
achtergrond een fabriek met vliegmachines. — Oproep om 
rammen-, schapen- en geitendarmen in te leveren ten einde er 
traktoren voor den landbouw voor te koopen, beeld een boer 
met slachtvee, links traktor. — Laat zonder baargeld uw be
talingen door de spaarbanken doen, beeld een brievenbus met 
daarin vallenden brief, daarachter menschen. 

SPANJE. ' - r -w i» 
De heer C. te E. legde mij voor, de loopende serie brief

kaarten van 15 c. lila; 25 c. blauw, 10-f-15 c. oranje en 
25 + 25 c. blauw, alle overgedrukt in twee typen. De te Madrid 
aangebrachte opdruk bestaat uit zeven horizontale strepen 
door de kroon van het wapen en REPUBLICA in antiqua (zie 
afbeelding I op blz. 109 van het vorige nummer) schuin door 
den stempel. Te Barcelona heeft men het woord Republica vol
gens afbeelding II, zoowel door de kroon als door den stempel 
gedrukt. Natuurlijk steeds een accent op de u. 

Het schijnt dat die opdruk niet de instemming der overheid 
verworven heeft, zelfs dat die kaarten buiten gebruik zouden 
zijn gesteld en vervangen zijn of zullen worden door kaarten 
met opdruk Republica Espafiola; het eerste woord door het 
wapen, het tweede door den stempel. Ik ontving voorloopig pas 
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de kaart van 15 c. lila op die wijze bedrukt. Bern deelde offi
cieel ten opzichte van de postzegels mede, dat bovenbedoelde 
opdrukken niet officieel zijn en voor brieven daarmede ge
frankeerd, Strafport dient betaald te worden. Het is dus aan
nemelijk dat alzoo ook de poststukkenopdruk niet officieel is. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
De 1 tot en met 8 genummerde, het vorig jaar Juli uit

gegeven prentbriefkaarten van 1.20 k. bruin (Masaryk) zjjn 
verschenen in anderen vorm. De afmetingen zijn nu 148:105 
tegen voorheen 145:93. Het verticale randgedeelte heeft daar
door één lindeblad meer dan voorheen (nu 12). 

Met een 50 heller waardestempel in groen en groeten kop 
van Masaryk verscheen naar aanleiding van de van 31 Mei tot 
4 October 1931 te Pardubitz te houden tentoonstelling voor 
lichaamsontwikkeling en kuituur een viertal prentbriefkaarten 
in groot formaat. De eersten welke zonder papiertoeslag ver
kocht worden. Op de linkerzijde dragen ziJ een tweeregelig op
schrift in de landstaal, betrekking hebbende op de tentoon
stelling. De afbeeldingen, eveneens links, dragen de volgende 
opschriften: Kuneticka-Pardubice (Kunetitzer berg - Pardu
bitz). / Let Inz. Jana Kaspara V Prvnim Cs. Letadle Pardu
bice 1910 (vlucht van den ing. Johann Kaspar met het eerste 
Csl. vliegtuig in Pardubice 1910) / Pardubice (Oude markt
plaats) / Velka Pardubice 1930 (groote Pardubitzer steeple
chase 1930). Het carton is roomkleurig. 

YOUGOSLAVIE. 
Uit Berlijn wordt gemeld een tot nu toe onbekende kaart. 

Namelijk het oude Oostenrijksche formulier III Veldpostkaart 
op rose carton met opdruk 12, zie blz. 553 van den Ascher-
catalogus, van 10 para in zwart. Een voorgelegd gebruikt 
exemplaar draagt een stempel Serajevo 4 van 2.4.1919. 

ZUID-RHODESIE. 
Door Bern werd aan de administraties een geheele serie 

nieuwe uitgaven toegezonden, n.1. briefomslagen van )4 P-
donkergroen op wit in twee formaten van 80:137 en 114:227 
en van 1 p. rood op wit, formaat 80:137. Zij dragen den kop 
van koning George in een langwerpig ovaal in een stempel, 
dat er uitziet alsof het in lak is afgedrukt. Dan omslagen voor 
aangeteekende zendingen van 4 p. donkerblauw op wit papier 
in de formaten 94:152 en 108:220. Op de sluitklep het portret 
van den koning in een hoogstaanden rechthoek met daaronder 
in een vliegende band de Inschriften. Nog verder kruisbanden 
met denzelfden stempel als de omslagen, maar in vlakdruk. 
Zij zijn van )4 p. groen op zeemkleurig papier. Het postblad 
en de briefkaart voor het binnenland dragen den koningskop 
als stempel rooals deze ook op de postzegels voorkomt, de 
kaart voor het buitenland vertoont de van de postzegels be
kende Victoria-waterval. Het postblad heeft een stempel van 
1 p. rood op blauwachtig papier; de kaarten zijn voor K P-
groen en voor 1J4 p. rood, beide op wit carton. 

NIEUWE DRUK VAN DEN GROOTEN 
ASCHER-CATALOGUS. 

Velen onzer zullen met genoegen in de Mei-aflevering van 
„Die Ganzsache" gelezen hebben, dat een herziening en aan
vulling van genoemden catalogus ter hand genomen is en dai 
voortaan geregeld in dat maandblad bijdragen zullen ver
schijnen, welke dienen om de tweede herziene druk voor te 
bereiden. Daartoe is uit den aard der zaak medewerking van 
verschillende verzamelaars gewenscht en de hulp daartoe 
wordt dan ook in die aflevering ingeroepen. Gaarne zal ik mijn 
tusschenkomst in ons Maandblad daartoe verleenen en wek 
onze lezers dan ook ten zeerste op miJ mededeeling te doen 
van alle verschillen, welke zij in den loop der tijden tusschen 
hun verzameling en den catalogus ontdekt hebben. Overlegging 
van bewijsstukken, welke ten spoedigste terug gezonden zullen 
worden, is voor alles een vereischte. 

Om een aanvang te maken kan ik melden dat van kaart 
nr. 11 van Angra, evenals van kaart nr. 8 twee typen bestaan, 
te weten: 

Postkarte nr. 11: 20-f20 reis lila: 
a) Format 143:87 braunsämisch; 
b) Format 138:92 hellsämisch. 

Argentinien. 
De voor kruisband nr. 49 opgegeven verschillen in lettertype 

bestaan ook voor band nr. 51, derhalve is te melden: 
Streifbänder. Vordruck bei No. 49 und 51 in gewöhnlicher 
oder Zierantiqua. 

Postsparkarten. MiJ werd voorgelegd een exemplaar waarbij 
de T van Tip. Casa de Moneta is weggevallen en een nieuw 
type met San Martin op donker zwarten achtergrond, links 
onderaan in een vierhoek van 4,5 bij 5,5 mm. de waarde 5 c , 
tegen voorheen aan beide zijden 5 in een kleiner vierhoek je. 
Het jaar van uitgifte is onbekend, daardoor is ook een nauw
keurige catalogiseering bezwaarlijk. 

NEDERLAND. 
Nieuw geopende postagentschappen: 
* Alkmaar-Scharloo 1 April 1931. 
* Zeist-Steinlaan 1 April 1931. 
* Rotterdam-Maashaven O.Z. 15 April 1931. 
* Ide (bestelkring Vries) 16 April 1931. 
* Utrecht-Marnixlaan 16 April 1931. 
* Zwolle-Assendorperstraat 16 April 1931. 
* Arnhem-Jacob Cremerstraat 1 Mei 1931. 
* Katwijk aan Zee-Zuid 1 Mei 1931. 
* Nijmegen-Hees 1 Mei 1931 ter vervanging van het gelijk

namige bijpostkantoor, dat met ingang van dezen datum ge
sloten is. 

* Nijmegen-Heyendaalscheweg 1 Mei 1931. 
* Nijmegen-Tooropstraat 1 Mei 1931. 
* IJmuiden-Kennemerlaan 1 Mei 1931. 
* 's-Gravenhage-Juliana v. Stolberglaan 11 Mei 1931. 
* Leiden-Heerenstraat 16 Mei 1931. 
* Leiden-Stationsweg 16 Mei 1931. 
* Witteveen (Dr.) (bestelkring Westerbork) 16 Mei 1931. 
* 's-Gravenhage-Dr. Schaepmanstraat 1 Juni 1931. 
* Noordwijk aan Zee-Oude Zeeweg 1 Juni 1931, dit agent

schap zal telken jare geopend ziJn van 15 Mei t.m. 15 Sep
tember. Volgens Med. XXI dd. 27 Mei 1931 is van de in 
Med. VIII/1931 aangekondigde vestiging van het postagent
schap Noordwijk aan Zee-Huis ter Duin, voor het jaar 1931 
afgezien. 

* Zaandam-Westzijde 15 Juni 1931. 
* Groningen J. C. Kapteynlaan 16 Juni 1931. 
* Zutphen-Hemonystraat 16 Juni 1931. 
Eindhoven-Hoogstraat 1 Juli 1931. 
Bovengenoemde agentschappen heb

ben alle dagteekeningstempels genum
merd „1" in het benedensegment, boven 
het jaartal en twee-regelige kantoor-
naamstempels. Ide heeft bovendien aan 
weerszijden in den dubbelring twee 
dubbelkruisen staan. 

De naam van het postkantoor Ber-
gumerheide wordt gewijzigd in Noord-
bergum. 

1 Mei 1931 is gevestigd het poststation Meedhuizen. 
8 Mei 1931 is het poststation Heumen-dorp tijdel. gesloten. 
1 Juli 1931 is het poststation Leusden opgeheven. 
De namen Dragten en Dragstercompagnie worden volgens 

Med. XX en d.o. 20-5-31 gewijzigd in Drachten en Drachtster-
compagnie. 

Gevestigd met ingang van 16 Juni 1931 het bijpostkantoor 
Rotterdam-Mathenesserplein en 29 Juni 1931 het bijpostkan
toor Amsterdam-Koninginneweg. 

Opgeheven 1 Mei 1931 het postagentschap Arnhem-Graaf 
Lode wijkstraat; gevestigd zou worden Arnhem-Graaf Otto-
plein, doch dit in Med. XVII genoemde agentschap blijkt 
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binnen zeer korten tijd na de vestiging (of direct?) verplaatst 
te zijn naar de Jacob Cremerstraat; wie onzer lezers kan ons 
hierover juiste inlichtingen verstrekken? 

Opgeheven 11 Mei 1931 het postagentschap 's-Gravenhage-
Willem v. Outhoornstraat en 29 Juni 1981 het bijpostkantoor 
Amsterdam-Saxen Weimarlaan. 

Dienstorder H. 354 dd. 20-5-31 luidt: 
Verzoeken om stukken na stempeling verder te zenden. 
1. Aan verzoeken van het publiek, om frankeerzegels ge

hecht op gedrukte stukken, welke daartoe aan de directeuren 
of andere postambtenaren worden toegezonden, van een stem
pelafdruk van hun kantoor te voorzien en deze stukken daarna 
aan het daarop voorkomende adres door te zenden, mag wor
den voldaan. Bedoelde stempeling mag echter alleen geschieden 
met den dagteekeningstempel waarmede de correspondentie 
wordt gestempeld. De kantoren, die in het bezit zijn van een 
rolstempel tot het stempelen van correspondentie, kunnen 
desgewenscht stempelafdrukken met dezen stempel aanbren
gen. Een verklaring als bedoeld in art. 482 der V. P. Bnl. (dit 
zal zijn b.v. „dit stuk ontvangen uit teneinde daaraan 
onder den stempel van dit kantoor adres te verleenen") be
hoeft op gedrukte stukken niet te worden gesteld. 

2. Art. 482 der V. P. Bnl. en art. 120 der V. P. H. zullen 
worden aangevuld. 

Wij vermoeden dat de actieve heer Brave, leider van het 
Bureau voor het verschaffen van postafstempelingen aan ver
zamelaars, niet vreemd zal zijn aan het uitvaardigen van 
dezen dienstorder, die den postdirecteur van Vlaajdingen heel 
wat onnoodig werk zal besparen! 

Op een drukwerk, geadresseerd aan een bewoner van de 
Laanhorn te Amstelveen kwam naast de dagteekeningstempel 
van dit kantoor een 2-regelige violette stempel in kastje te 
staan: LAAT UW STUKKEN ADRESSEEREN / „POST 
AMSTERDAM-ZUID". 

Op meerdere enveloppen 13 VI 1931 uit Amsterdam naar 
Nijmegen verzonden aan een bekende expediteursfirma kwam 
op de achterzijde de 1-regelige kantoornaamstempel NIJ
MEGEN te staan, misschien als postbussorteerderstempel. 

NED.-INDIE. 
Van dr. Weigand ontvingen wij een enveloppe met aan

komststempel Prioek Tjahoe dd. 19-1-29 waarvan de 12K et. 
postzegel vernietigd is met den ovalen stempel „Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij H. W. NEGARA", den scheepsstem-
pel van den hekwieler „Negara", die tusschen Bandjermasin 
en Poeroektjahoe op Borneo vaart. 

Hierbij de afbeelding van 3 der in het vorige nummer ver
melde reclamestempels voor de Postspaarbank: 

Verder zond insp. Hajenius ons 
de nieuwe stempels met nummer 
zooals beschreven in het Juni-nr. 
Het oorspronkelijke plan, 't num
mer onderin te plaatsen, zooals bij 
Kediri, is reeds losgelaten; bij de 
nieuw aan te maken stempels 
komt het nummer in het onderste 
segment tusschen de arceering te 
staan. 

" ^ m^ KV̂  .\̂ ^e '^^ 

21.5.31910V 
mmm 
5.5.31,1-2N mm. 

•x^ 

Wjj danken de beeren A. W. Brave, A. M. Benders, insp. W. 
Hajenius, E. E. de Jong jr., K. F. Kielman en dr. W. Weigand 
voor de spoedige melding der nieuwtjes. 

TRG. 

pan heer 
^ macliire^-

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 193 VIL 
Deze machine, regelmatig bij R.H.V. A'dam in gebruik, 

wordt van tijd tot tijd benut om dienst te doen als „invaller". 
Zoo was de machine 147 van den A.N.W.B. van 18 Juni tot 
1 Juli j.1. defect en is aldaar tijdelijk gebruikt machine 193, 
zonder eenige aanduiding tusschen de stempels, terwijl er ook 
met frankeerzegels gefrankeerd is. Machine 147 is thans weer 
in gebruik. 

Machine 275. 
Model C3, in gebruik bij de N.V. Handelmij. Moonen & 

Leijten, te Eindhoven. Tusschen datum- en waardestempel een 
boer in cirkel, waaromheen: „DE MEIJERIJSCHE BOER / 
Fabrieksmerk", dan weer een cirkel, waaromheen „N.V. Moo
nen & Leijten / Opgericht 1875". 

Machine 279. 
Model C4, in gebruik bij de Ned.-Indische Handelsbank N.V., 

te Amsterdam. Tusschen datum- en waardestempel tweerege-
lig in forsche letter in kastje „N.I.H.B. / AMSTERDAM". 

Machine 301. 
Model C3, sedert 3 Juni in gebruik bij den Ned. Bond van 

Arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf. Tus
schen datum- en waardestempel een spade, zeis, hark, en 
daaromheen: „NED. B. v. ARB. i/h. LAND. TUIN. Zuivel
bedrijf". 

Komusina. 
Machine K. 116. 
In gebruik bij de N.V. J. Verschuur & Go's Electr. Schoenen-

fabriek, Tooropstraat 16-26, te Nijmegen. Links van den 
stempel een afbeelding van een Jongen en een meisje en daar
onder: „Kinderschoeisel" en onder den stempel „NIMCO 
ASTRA". 

Machine K. 119. 
In gebruik bij de N.V. Sluis & Groot's Koninklijke Zaadteelt 

en Zaadhandel, te Enkhuizen. Wij zagen een afdrukje met 
links van den stempel: „Zaden / S eeds / amen / emitlas / 
ementi / Graines" en onder den stempel „N.V. Sluis en 
Groot's Koninklijke / Zaadteelt en Zaadhandel". 

Machine K. 139. 
Alg. Ned. Zuivelbond, te Arnhem. Links van den stempel: 

„Natuurboter / is / NIET / te vervangen" en onder den 
stempel tweeregelig: „F.N.Z. / Afd. Centrale Aankoop". 
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tmcMipos^ 
LUL 

Vlucht Nederland-Ned. Indië-Australié v.v. 
Hieronder volgen nadere 

gegevens over den vliegtocht 
Pattist. 

De „Abel Tasman", waarin 
de P.K.A.F.C. der K.N.I.L.M. 
was herdoopt, vertrok op 12 
Mei 193f om 12 uur 's mid
dags van Bandoeng naar 
Australië. 

Alle stukken waren voor
zien van den specialen lucht
postzegel, herhaaldelijk in het 
Maandblad afgebeeld, en van 
boven weergegeven stempel. 

De vlucht werd uitgevoerd door den kapitein Pattist, den 
piloot Moll en den mechanicien Elleman van de K.N.I.L.M. 

De „Abel Tasman" vertrok .12 Mei uit Soerabaja met pl.m. 
130 kg. post en bereikte via Koepang (Timor) en Wyndham op 
18 Mei Brisbane. Vandaar werd de tocht dien dag voortgezet 
via Sydney naar Melbourne, waarna het vliegtuig op 21 Mei 
weder terug was te Sydney. 

Van hier vertrok het weder op 24 Mei naar Wyndham, op 
den 26en naar Batavia, waar het den 27en aankwam en aan
sluiting kreeg op het Ned. Indie-Holland-vliegtuig. Het traject 
Sydney-Amsterdam werd afgevlogen in het tijdvak 24 Mei-
5 Juni, waardoor deze „Vliegende Hollanders" de Engelsche 
vliegers verre en verre achter zich lieden (vgl. de tijden van 
den eersten Engelschen vlucht Melbourne-Londen, zijnde 24 
April-14 Mei, nader beschreven in het vorige nummer). 

Werden de brieven n a a r Australië voorzien van den 
hierboven afgebeelden stempelafdruk, voor den tocht Australië 
Amsterdam werden speciale omslagen gebruikt, welke er al
dus uitzien: 

Al,I> A i n ROITTE 

FiïE 

Links bovenaan staat in rood vermeld All Air Route, onder 
het vliegtuig in blauw „Australia-Dutch East Indies-Holland" 
met links en rechts daaronder de Nederlandsche en Austra
lische vlaggen. 

Rechts boven en links onder zijn banen rood, wit en blauw 
aangebracht. De aanwijzing „By Air Mail Par Avion" is in 
wit op blauw uitgespaard. 

Alle stukken zijn aan de voor- of achterzijde voorzien van 
den handstempel in violet, vermeldende in dubbel-ovaal „May 
1931" met vliegtuig en „Melbourne to Batavia". In dubbel
ovaal staat vermeld „Australia-Netherlands Indies-Special Air 
Mail Flight". 

De route is in blauw aan den voet der omslagen vermeld: 
Melbourne, Sydney, Brisbane, Wyndham, Batavia (Dutch East 
Indies, Straits Settlements, P.M.S., Borneo, Philippine Islands 
Hongkong, China, Japan), Calcutta (Siam, Cochin China, 
French Indo China, India, Ceylon, Burma) ,Amsterdam (U. K 
Continent of Europe). 

Het tarief naar Europa was buitensporig hoog; behalve het 
gewone port was aan luchtrecht verschuldigd 1/9 per half ons 
voor Batavia, 2/4 voor Calcutta en 3/4 voor Amsterdam. 

De vracht was bepaald op 440 pond maximum. Blijkens van 
den heer Cola?o Belmonte ontvangen officieele gegevens wer
den van Australië naar Batavia enz. vervoerd: 

Voor Amsterdam 1288 stuks, waarvan 481 aangeteekend; 
voor Calcutta 59 stuks, waarvan 10 aangeteekend; voor Ba
tavia 2344 stuks, waarvan 1449 aangeteekend. 

Het toelaatbaar gewicht werd dan ook op geen stukken na 
bereikt. De ditmaal vervoerde stukken zyn vrü gering in 
aantal, voor Calcutta al heel gering. Speelden hier de hooge 
tarieven en het chauvinisme van den Brit een remmende rol? 

Wij meenen, alvorens een correspondentie op te nemen van 
den heer Borel te Bandoeng, de beschrijving van deze interes
sante vluchten niet te mogen beëindigen dan nadat wij namens 
talrijke lezers van ons blad onzen landgenoot, den heer Cola?o 
Belmonte te Sydney, hartelijk dank hebben gezegd voor zfn 
belanglooze medewerking bij het terugzenden der luchtbrieven. 

Nog zij gemeld, dat de N.V. J. Mebus te Amsterdam ons 
een luchtpostbrief ter inzage zond, die 20 Mei afgezonden uit 
Melbourne, o.a. gefrankeerd met een 1 shilling zegel van 
Victoria (koninginne-type), op de achterzijde gestempeld met 
den Abel Tasman stempel (Batavia-Centrum dd. 27 Mei 1931) 
en den aankomststempel Soerabaja 28 Mei 1931. 

V. B. 
De Java-Australië-vlucht. 

Onze consul-generaal te Sydney had zich bereidwilligst be
schikbaar gesteld om de met de Abel Tasman aangebrachte 
brieven in ontvangst te nemen en voor de verdere terug
zending zorg te dragen. 

Helaas is dit niet gegaan zooals verwacht werd; dit kwam 
in de eerste plaats zeker wel door het groote aantal brieven 
— 10-11000 — die als een lawine op hem neerkwamen en 
waardoor de behandeling in het korte beschikbare tijdsbestek 
onverwachte moeilijkheden met zich bracht. 

Een zeer groot aantal brieven voldeed niet aan de gestelde 
voorwaarden en is daarom teruggezonden aan het hoofd
bestuur van den postdienst te Bandoeng, in totaal ongeveei 
1500 stuks! 

Door een betreurenswaardig misverstand is hieronder ook 
een aantal brieven, die, in plaats van de voorgeschreven ant-
woord-coupons, postzegels voor antwoord inhielden. Toen n.1. 
het hiervoor benoodigde aantal op sommige kantoren dreigde 
op te raken, had de postdienst bepaald, dat men in geval deze 
niet verkrijgbaar waren, ook gewone postzegels kon insluiten. 

In normale gevallen is dit gebruik zeer gering, nu waren 
er plotseling duizenden noodig, een gewone brief toch ver-
eischte 8, een aangeteekende 9 van die dingen. 

Deze verandering was den consul natuurlijk ook medege
deeld, maar de brief is in den grooten hoop verloren gegaan 
en den consul niet in handen gekomen. 

Treft dus in dit geval den inzenders geen schuld, deze gaan 
toch niet vrijuit door de wijze, waarop zij de voorgeschreven 
maatregelen in toepassing hebben meenen te moeten brengen. 

ledere brief moest bevatten een volledig geadresseerd cou
vert voor het antwoord en de noodige antwoordcoupons; dui
delijk en begrijpelijk. De practijk heeft echter uitgewezen hoe 
vele verzamelaars — en handelaren niet minder — hiertegen 
gezondigd hebben. 

Velen toch zonden meerdere brieven, maar sloten de ant
woordcoupons alle bij elkaar in één van die brieven. Het is 
toch zonder meer duidelijk, dat het totaal onmogelijk was om 
bij zooveel brieven deze eerst alle netjes te sorteeren naam bij 
naam om na te gaan of er soms meerdere brieven voor den
zelfden persoon bij waren en of dan het aantal antwoord
coupons soms ook klopte met het totaal van die brieven. 

Anderen hadden voor antwoord Indische frankeerzegels in-
•gezonden, sommigen nog wel liefst de speciale luchtpost-
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zegels, zeker denkende dat deze zegels in Australië ook fran-
keerwaarde zouden hebben. 

In plaats van antwoord-coupons werden ook cheques aange
troffen, maar uitgeschreven op eigen naam; hoe dacht men 
zich dat die daar konden worden verzilverd? 

Dat men bij die massa geen aandacht kon schenken aan 
bijzondere verzoeken om die en die zegels te willen gebruiken, 
deze zoo en zoo op te plakken, licht te laten stempelen, enz., 
dat lag toch ook voor de hand, eveneens dat de Nederlandsche 
taal van de meeste brieven de behandeling ook niet gemakke
lijker maakte! 

Meerdere brieven droegen geen afzender-aanteekening of 
adres; hoe dacht men zich dat de consul deze moest terug
zenden ? 

Men staat er werkelijk van versteld als men ziet, dat zoo
vele verzamelaars zoowel als handelaren in deze bljjkbaar 
zonder eenig verder nadenken, begrepen en medewerken, ge
handeld hebben; terecht zjjn deze allen de dupe geworden van 
eigen fouten. 

Intusschen heeft onze consul zich met zijn aanbod om ons 
verzamelaars te helpen een ontzaggelijken hoop last op den 
hals gehaald. Een niet-postman als hij heeft niet kunnen voor
zien wat hü begonnen was. Al heeft zijn vriendelijk aanbod 
dan ook niet aan de verwachtingen beantwoord, dat neemt niet 
weg, dat wiJ hem in hooge mate erkentelijk moeten zijn en hem 
hier daarom openlijk onzei^ dank moeten uitbrengen. 

De heer E. C. Belmonte, correspondeerend lid van de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Sydney, 
die zich ook beschikbaar had gesteld, heeft niet minder dan 700 
brieven te behandelen gekregen; een woord van hartelijken 
dank ook aan hem voor de moeite, waarmee hij zich door deze 
massa heen geworsteld heeft. 

Tenslotte wil ik er nog even op wijzen, dat de couverten 
met „All Air Route" en de beide vlaggen van Nederland en 
Australië wel keurig zijn uitgevoerd en een aardige attentie 
vormen, maar niet officieel door de Australische post zijn 
uitgegeven, doch aan particulier initiatief te danken zijn. 

Mogen we uit het bovenstaande de les trekken om in voor
komende gevallen allereerst zelf in alle opzichten mede te 
werken door goed na te gaan h o e wij onze brieven moeten 
zenden. 

H. W. BOREL. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 
Naar wij tot ons leedwezen vernemen, is de voorzitter van 

de Nederlandsche Vereeniging en van den Bond, de heer G. V. 
van der Schooren, te Arnhem, ernstig ongesteld. 

Wij meenen namens alle lezers te spreken wanneer wij den 
zieke een spoedig en volledig herstel toewenschen. 

De hoofdredacteur is van 13 Juli-8 Augustus e.k. uitstedig. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

bijdragen, correspondentie, enz., voor het Augustusnummer 
1931 te zenden aan den administrateur, den heer L. C. A. 
Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

GEVAARLIJKE VERVALSCHINGEN 
VAN FIUME. 

In het jongste Mei-nummer werd van de zijde der Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren gewaarschuwd 
tegen zeer goed gelukte vervalschingen van Fiume. De heef 

Eugen Szabo-Antal, leider van het keuringsbureau van den 
Hongaarschen philatelistenbond publiceerde eenige maanden 
geleden de volgende vervalschingen, die door Italiaansche fal
sarissen in circulatie worden gebracht. 

De vervalschingen, waarvan de hoofdkenmerken hieronder 
volgen, zijn zóó voortreffelijk gelukt, dat zelfs vergevorderde 
verzamelaars en niet alleen ondeskundige handelaren er door 
gedupeerd zijn. 

De volgende vervalschingen zijn geconstateerd: 

«rht v«i%9h 

D' Annunzio-uitgifte van 1921 met den opdruk „Governo 
Provvisorio" (Yvert nrs. 132-146, expresse nrs. 5-6; Senf nrs. 
137-153). Hiervan bestond reeds sedert lang een zeer grove 
vervalsching van de 5 lire, welke gemakkelijk te herkennen is. 

De nieuwe vervalschingen zijn zeer goed uitgevoerd; de kleu
ren wijken niet of in zeer geringe mate van die der echte 
exemplaren af. De breedte van het zegelbeeld is bij de echte 
exemplaren 32 mm., bij de valsche 31 >̂  mm. De S van het 
woord „Postale" in het vierkantje rechts boven wijkt af, gelijk 
de afbeelding doet zien. 
' Op den bovenlip van den dichter, nabij NE van MANEBI-

MUS treft men bij de echte zegels twee fijne streepjes als 
snorhaaren aan; bij de valsche ontbreken deze. 

BiJ de centesimi-waarden raken als regel in het woord 
„LIRA" de R en A elkander; biJ de valsche zegels nimmer. 

De opdruk „Governo Provvisorio" is bij de vervalschingen 
steeds scherp en diepzwart. Alle vervalschingen toonen boven
dien het fijne streepje, 63^ mm. onder het woord „Provvi
sorio", dat bij de echte alleen voorkomt bij de 5 en 10 c. 

Voorzoover de leider tot dusverre kon vaststellen zijn al 
deze Italiaansche vervalschingen steeds afgestempeld met den 
dubbelcirkelstempel met balk Fiume / 49 - 12 - Apr. 921 / 
V. 1 V. in zwart. 

'WÉ\ 
3Q|CENT£5IMIj^ 

Uitgifte van 1923 (Yvert nrs. 170-181); Senf nrs. 177-188). 
Voor alle vervalschingen geldt, dat de gele onderdruk in

tensiever van kleur is dan bij de echte stukken. Het papier is 
bij de valsche zuiver wit, biJ de echte grijsachtig getint. 

Do waarden in het galei-type, 5-15 centesimi, ziJn bijzonder 
goed geslaagd. Het linker-onderzeil eindigt bij de echte zegels 
aan den bovenkant scherp, bij de valsche stomp. 

Triumfboog, waarden 20-30 c. 
De voegen der steenen, waaruit 
de poort is opgebouwd, zijn bij 
de valsche zegels opvallend dik. 
Het duidelijkst blijkt dit bij den 
ondersten steen rechts (zie af
beelding). eckt IfAliti. 
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VOOR TAXATIES 
van Uw p o s t z e g e l s doet U het 
best U in verbinding te stellen met 

1. MEBUS, BEËEOIGO TmTEUR, 
Directeup dep 

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

(616)1 

AAN VELEN. 
Van adresveranderingen e. d., welke ons n ä d e n n e g e n 

d e n bereiken, kan voor het in d i e maand te verschijnen 
nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

De Administratie. 

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 talryke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenvs^el 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 Curasao en Suriname met proeven en 
reproducties van de ontwerpen, benevens een drukplaat van 
het weldadigheidszegel 1930, 5 cent, met oorspronkelijke 
gravure. 

PHILATELISTENLOKETTEN. 
Amersfoort: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
BergenopZoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5J^ uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 3K—5 uur. 
'sGravenhage: 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. 
'sHertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 24 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: Sen 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: Sen Zaterdag der maand Z%—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

FEESTPROGRAMMA 
VOOR DEN 

TWEE EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

EN DE VIERING VAN HET 
25JARIG BESTAAN DER 

UTRECHTSCHE 
PHILATELISTENVEREENIGING 

OP ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 SEPTEMBER 1931. 

V r i j d a g 4 S e p t e m b e r 1931. 
8 uur. Bondsbestuursvergadering in het hotel „Des Pays 

Bas". 
Z a t e r d a g 5 S e p t e m b e r 1931. 

10 uur. Kapittelvergadering. 
10>2 uur. Opening van den Philatelistendag. ■ 
11 uur. Bondsvergadering. 
1 uur. Gemeenschappelijke lunch. 
2 uur. Eventueele voortzetting van de Bondsvergadering 

in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 
4 uur. Officieele ontvangst van de Philatelisten door het 

Gemeentebestuur van Utrecht in de St. Michaëls
kapel (ingang naast den Domtoren). 

5>^ uur. Gezellig samenzijn in de lokaliteit van de Indu
strieele Club in het Jaarbeursgebouw (hoofdingang). 

&% uur. Gemeenschappelijke maaltijd in restaurant Jaar
beurs. 

10 uur. Feestavond, aangeboden door de U. Ph.V., waarbjj 
muziek, cabaret, verloting, gelegenheid tot dansen, 
enz. Conferencier de heer Goossens. 

Z o n d a g 6 S e p t e m b e r 1931. 
10 Ĵ  uur. Congres in het hotel „Des Pays Bas". 
1 uur. Gemeenschappelijke lunch in het hotel „Des Pays 

Bas". 
2K uur. Autotocht door het mooiste gedeelte van de pro

vincie Utrecht; eindpunt Vredenburg te Utrecht. 
&y, uur. Gemeenschappelijke maaltijd in het restaurant 

Jaarbeurs, te Utrecht. 
Ten einde teleurstelling te voorkomen, worden de Philate

listen verzocht het inteekenbiljet, dat zich bevindt in den 
Feestgids, welke begin Augustus aan allen zal worden toe
gezonden, zoo spoedig mogelijk in te dienen bij den penning
meester der U. Ph.V., den heer H. Kaub, Stadhouderslaan 21, 
te Utrecht, het liefst vóór 20 Augustus a.s. 

De Bondssecretaris brengt ter kennis van de aangesloten 
Vereenigingen, dat, waar alle tegenwoordige bestuursleden 
op de aanstaande vergadering in September aftreden, maar 
volgens de aangenomen overgangsbepaling voor ditmaal nog 
herkiesbaar zijn (zie Julinummer 1930), door de onderstaande 
Vereenigingen de navolgende heeren candidaat zijn gesteld 
voor het Bondsbestuur. 

Breda: 
de aftredenden en ter voorziening in de vacatures Van der 

Schooren en Vuijstingh en ter aanvulling van den nieuwen 
zetel, 

de heer F. J. Mijnssen te Breda, 
de heer dr. P. H. van Gittert te Utrecht, 
de heer W. G. de Bas te Utrecht. 

Helder: 
de heer L. van Essen te Hilversum, 
de heer J. G. J. Polling te Helder. 

Hollandia: 
de heer L. van Essen te Hilversum, 
de heer W. G. Zwolle te Amsterdam. 
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Utrecht: 
de aftredenden en 
de heer W. G. de Bas te Utrecht. 

Op Hoop van Zegels: 
de heer A. S. Doorman te Voorburg, 
de heer L. van Essen te Hilversum, 
de heer K. N. Korteweg te Den Haag, 
de heer T. de Vries te Amsterdam, 
de heer W. G. Zwolle te Amsterdam. 

Rotterdam: 
de aftredenden en 
de heer J. G. J. Polling te Helder. 
N.B. De beeren Van der Schooren en Vuijstingh wenschen 

geen herbenoeming te aanvaarden. 
Edam, 1 Juli 1931. De Bondssecretaris, 

W. P. COSTERUS Pz. 
Onze Bondsvoorzitter. 

De heer G. V. van der Schooren, die sedert half Mei on
gesteld is, en nog langen tijd rust zal moeten houden, heeft 
gemeend voor het voorzitterschap van den Bond te moeten 
bedanken. In zijn desbetreffend schrijven spreekt de heer 
Van der Schooren de hoop uit, dat het zijn opvolger zal mogen 
gelukken de algeheele eenheid onder de Nederlandsche Phila
telisten tot stand te brengen door de samenbrenging van alle 
Nederlandsche Philatelisten-vereenigingen onder het vaan 
van den Bond. 

In de 17 jaren, dat de heer Van der Schooren het voor
zitterschap heeft bekleed, is de Bond uitgegroeid tot een sterk 
lichaam. Trots de vele, vaak scherpe, doch dikwijls onrede
lijke critiek, is de heer Van der Schooren steeds rustig zijn 
weg gegaan en een woord van warmen dank voor al hetgeen 
hij voor de Nederlandsche en internationale philatelie heeft 
gedaan, is hier zeker op zijn plaats. 

Moge hij spoedig algeheel herstel vinden en moge hij zijn 
belangstelling voor de philatelie en voor den Bond, die hem 
zoo na aan het hart lag, behouden. 

Breda, 1 Juli 1931. 
J. C. CR. 

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 IL 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
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, Loenenschestraat, Den Haag. 
P. J. Lukwe!, 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 (Pinland). 
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, Aarifauus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

MC « 

* 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 20 Juni 
1931, des namiddags te 3 uur, in restaurant „Neuf", te 
Amsterdam. 

Aanwezig de beeren Cramerus, Costerus, Kästeln, mr. De 
Beer, mr. Vuijstingh en Jorissen. Afwezig met kennisgeving 
de heer Van der Schooren. 

De heer Cramerus, in hoedanigheid van vice-voorzitter, 
opent de vergadering en betreurt de afwezigheid van den voor
zitter, den heer Van der Schooren, die door een ernstige on
gesteldheid verhinderd is deze bijeenkomst bij te wonen, en 
spreekt de hoop uit op zijn spoedig geheel herstel. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
ongewijzigd goedgekeurd. 

De heer mr. De Beer deelt mede, dat de heer Van Essen, te 
Hilversum, zün proces betreffende den aanslag in de be
lasting van zijn postzegelverzameling heeft gewonnen. 

In het kapittel, ter uitreiking der Bondsmedaille, hebben 
vanwege het Bondsbestuur dit jaar zitting de beeren mr. De 
Beer en Kästeln, waarbij als leden zullen worden verzocht en 
alsdan toegevoegd de beeren Van Essen te Hilversum en 
Vredenduin te Amsterdam, en als hun plaatsvervangers de 
beeren Van der Hout te Utrecht en Smeulders te Breda. 

Het bestuur adviseert om het nieuwe reglement op de aan
staande Bondsvergadering niet te wijzigen, vooral in verband 
met een voorstel van „Helder", om de bestuursleden opnieuw 
herkiesbaar te krijgen. Het oude bestuur treedt dus in zijn 
geheel af, doch is herkiesbaar, terwijl dit met twee leden zal 
worden uitgebreid. 

In beginsel wordt aangenomen den Philatelistendag in 1932 
te Vlissingen te houden, doch de Bondsvergadering zal hier
over dienen te beslissen . 

Voor de financieele commissie worden benoemd de Vereeni-
gingen „Breda" en „Vlissingen". Voorts wordt medegedeeld, 
dat de heer dr. Bölian, te Hilversum, zich bereid heeft ver
klaard, op het aanstaande congres een lezing te houden over 
de afstempelingen op de eerste emissies van Engeland. Ook 
met den heer Van Brink is men in besprek. 

Dan wordt het programma vastgesteld van den Philate
listendag te Utrecht op 5 en 6 September a.s., welk programma 
eveneens in het Juli-nummer van het Maandblad zal worden 
opgenomen. 

Vervolgens herinnert de Ie secretaris nogmaals beeren 
secretarissen van de aangesloten Vereenigingen aan het op
geven van het aantal leden op 1 Juli, benevens hare vertegen
woordigers. 

Bericht is ingekomen van de beeren dr. Frenkel te Rotter
dam en S. Keiser te 's-Gravenhage, dat zij hun benoeming tot 
lid der keuringscommissie aannemen. 

De heer mr. De Beer spreekt de wenschelijkheid uit, om in 
overleg met de beide keurmeesters, hieraan een derde lid toe 
te voegen, ingeval van meeningsverschil omtrent tanding, enz. 

Aan den directeur-generaal der P., T. en T. is op 14 Maart 
1.1. een schriiven verzonden, om te bewerkstelligen het tegen
gaan, dat vliep-zegels van hooge waarde gebruikt worden voor 
verrekenings-doeleinden; slechts een gedeelte van den ring 
van den plaatsstempel wordt dan op het zegel afgedrukt, zoo
dat men niet zien kan, van welk kantoor het zegel komt. Het 
gevole daarvan is, dat de verzamelaars hierdoor worden be
nadeeld, doordat niet echt als vliegzegels gebruikte stukken 
voor e?hf g-evlogen zegels doorgaan, en als zoodanig worden 
verhandeld. In antwoord hieron is een schriiven van het hoofd
bestuur dato 17 April 1931 ingekomen, dat bii Kon. Besluit 
van 20 Maart 1931 is bepaald, dat van 29 April 1931 af de 
luchtpostzegels, behalve voor kwijting van het luchtrecht, 
mede kunnen worden gebruikt voor de kwiiting van alle bij 
vooruitbetaling verschuldigde norten en rechten. 

Het Bondsbestuur spreekt zijn groote sniit uit, dat een der-
geliik kwaad door een Kon. Besluit wordt bekrachtigd. 

On een aan het hoofdbestuur der posterijen gericht schrijven, 
waarom de hoogere zegelwaarden ook in roltanding verschij
nen, is tot heden geen antwoord ontvangen. 

Vervolffens wordt door den heer mr. Vuijstingh het ver-
eeniginffsleven, in verband met den Bord, besproken, en spre
ken ook de beeren mr. De Beer en Cramerus hierover hun 
meening uit. 
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De heer Vuijtsingh deelt nog mede, dat hij geen nieuwe 
bestuursfunctie na September zal aanvaarden, zoodat voor 
hem nog een ander bestuurslid zal moeten worden gekozen. 

In principe wordt besloten tot het uitnoodigen eener weten
schappelijke commissie, met het doel den kopstaanden opdruk 
der Indische dienstzegels te onderzoeken. De namen der leden 
dezer commissie zullen zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt 
worden. 

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

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

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

Nieuwe leden. 
639. H. Borkent, Koppellaan 5, Apeldoorn. (V.A.L.). 
645. J. L. F. Leeuwenhoek, De Ruijterstraat 32, Apeldoorn. 

(V.). 
662. H. M. Stein, Willemsparkweg 147b, Amsterdam, Z. (V.). 
282. J. A. W. van Kluijve, Wasstraat 8, Leiden. (Oud-lid). 
498. dr. H. C. Valkema Blouw, Sweerts de Landasstraat 54, 

Arnhem. (V.L.). 
800. P. Römer, Kertopaten 35, Soerabaja (Java). 
805. H. Calicher, Batoe bij Malang (Java). 
773. B. Günther, empl. s.f. Klampok ,Klampok (Java). 
733. L. Jonker, p /a Tiedeman & Van Kerchem, Soerabaja 

(Java). 
768. H. J. van Wijhe, empl. s.f. Klampok, Klampok (Java). 

Aanmeldingen. 
H. J. van Heuven, adm. ond. Satak, Paree, Kediri (Java), 
dr. Kellerman Deibel, Waterlooplein West D 6, Batavia, C. 

(Java). 
H. W. H. J. Bodewitz, adj. comm. P.T.T., Sterrekamp 15, 

Emmen. (V.). 
A. Huizink, Vondelstraat 36, Hengelo (O.). (V.). 
J. R. Drost, hoofdempl. ond. Pasir Oetjing, Halte Rendeh, 

SS/WL (Java). 
A. Maijer, J. J. Viottastraat 27, Amsterdam, Z. 
P. Jongert, kapit. int.. Gang du Bus 16, Batavia, C. (Java). 
F. van de Poel, agent Jacobson & Van den Berg, Denpasar 

(Bali). 
B. B. Wiegand, empl. ond. Banjoemanik, Oengaran (Java). 

Adres wij zigingen. 
968. P. J. B. Pieck, thans Naarderstraatweg 276, Huizen. 
766. C. J. de Lang Evertsen, thans ond. Glantangan, Djember 

(Java). 
506. A. Zondag, thans Nieuw Merkida 21, Bandoeng (Java). 
276. J. L. Gilhuijs, thans „Huize Dennenoord", Bennekom (G.). 
804. W. Picard, thans Aërogare de Haren, Bruxelles. 
269. P. J. Hekker, thans lepenlaan 4, Bloemendaal. 
970. C. C. van Altena, thans Prinses Mariannelaan 117, Voor

burg (Z.H.). 
870. R. Maier, thans Informatiekant. N.-I. Off. Ver., Hollan

derstraat 9, Den Haag. 
857. H. M. Winkelaar, thans Bandastraat 9, Bandoeng (Java). 
700. W. J. de Koek van Leeuwen, thans Roemervisserweg 20, 

Bandoeng (Java). 
91. dr. B. Bakker, thans Engelbracht van Bevervoordeweg 9, 

Bandoeng (Java). 
491. K. E. Nix, thans Riouwstraat 72, Bandoeng (Java). 
992. E. Karthaus, thans Ond. Tjoeroeg, Tiikampek (Java). 
575. R. Falkenberg, thans Loentasstraat 24, Soerabaja (Java). 

Bedankt (met 31 December 1931). 
696. H. J. van der Weg. 872. A. J. van Pesch. 
978. B. C. Rozenheek. 

Overleden. 
900. dr. B. Daamen. 292. D. C .Eelman. 

Aankondiging ingevolge art. 38 huishoudeltjk reglement. 
Periodiek aftreden van de bestuursleden L. van Essen (di

recteur verkoop) en Th. H. Klinkhamer (penningmeester). 
Volgens art. 42 hebben de leden het recht candidaten te stellen, 
die ook op de voordracht moeten voorkomen. Eventueele op
gaven worden uiterlijk 30 Augustus bij den secretaris in
gewacht. 

De secretaris brengt het navolgende onder de aandacht der 
leden: 

a. In de bestuursvergadering van 6 Januari 1929 gehouden 
te 's-Gravenhage is besloten, ten einde de afdeelingen tege
moet te komen, dat zy voor een eventueel te houden verloting 
onder hare leden, de Handboeken kunnen verkrijgen voor ƒ 5,— 
per twee deelen. Aanvragen daartoe bij den secretaris. 

b. Op verzoek van de afdeeling Amersfoort zal, te beginnen 
met Zaterdag 20 Juni, aan het postkantoor aldaar een phila-
telistenloket worden opengesteld en wel eiken derden Zaterdag 
der maand van 2 tot 4 uur. Aan dit loket zullen behalve de 
Nederlandsche postwaarden van de tegenwoordige uitgifte 
mede verkrijgbaar worden gesteld: de Nederlandsche post
waarden van vroegere uitgiften (zoolang de voorraad strekt), 
de Nederlandsche frankeerzegels met roltanding, de koloniale 
postwaarden (portzegels inbegrepen). 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De laatste vergadering vóór de vacantie was 

druk bezocht en had weder een zeer aangenaam verloop. De 
heer L. van Essen trok ook thans ieders belangstelling met 
Duitsche spionnage-zegels en verzamelingen van Finland en 
Roemenië, een en ander als steeds bijzonder onderhoudend 
toegelicht. 

Voor den a.s. winter zijn aan de afdeeling reeds verscheidene 
lezingen toegezegd. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 26 aanwezigen welkom. Hij spreekt den innigen wensch 
uit, dat onze verdienstelijke Ie secretaris, de heer Van den 
Berg, die ziek is en verpleegd wordt in het Diaconessenhuis, 
spoedig geheel hersteld moge zijn. 

De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goed-
gekerd en vastgesteld. 

De 2e secretaris, de heer Molenaar, zal gedurende de ziekte 
van den heer Van den Berg diens functie waarnemen. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de candidaat-leden met 
algemeene stemmen tot lid worden aangenomen. 

De voorzitter deelt mede van ons eerelid, den heer 
Van der Schooren, bericht te hebben ontvangen, dat hij, in ver
band met zijn gezondheidstoestand, als voorzitter van den 
Bond heeft bedankt. Dit verlies wordt ten zeerste betreurd, 
temeer daar voor deze functie niet gemakkelijk een ander zal 
zijn te vinden. 

Ingekomen is een schrijven van den hoofdredacteur van het 
Maandblad, waarin deze zijn dank uitspreekt voor de toe
gezegde gift van ƒ 100 ten behoeve van de uitgave van het 
jubileumnummer. 

Benoemd moeten worden de Bondsvertegenwoordigers voor 
het vereenigingsjaar 1931-1932. De voorzitter stelt voor, de 
tegenwoordige functionarissen wederom te benoemen. De 
vergadering geeft door applaus blijk van instemming, zoodat 
de beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t ' Sas en 
Smeulders herkozen zijn. Aan den heer Loeff, thans emeritus
predikant te 's-Gravenhage, zal worden gevraagd of hij deze 
benoeming aanneemt. 

Op 1 Juli moet worden opgegeven aan den Bond het aantal 
leden der Vereeniging. Dit bedraagt thans 450. 

Thans is aan de orde de candidaatstelling van leden voor 
het Bondsbestuur. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur 
voorstelt de aftredende leden wederom candidaat te stellen en 
als nieuwe leden voor te dragen den heer F. J. Mijnssen, di
recteur van het postkantoor te Breda, en wel in diens hoe-
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danigheid van secretaris van de Federation Internationale de 
Philatelie; zijn eventueele benoeming kan van zeer groot be
lang worden geacht voor de Nederlandsche Philatelie, daar 
zoodoende het contact met de Federation ten nauwste kan 
worden onderhouden; voorts de beeren dr. P. H. van Gittert en 
W. G. de Bas, beiden te Utrecht. 

De voorzitter leest hierna voor de gevoerde correspondentie 
inzake de reclamestempels. Daar het wijzigen der bestaande 
stempels nog steeds wenschelijk is, zullen door den Bond stap
pen worden gedaan bij het hoofdbestuur der P.T.T., ten einde 
te verkrijgen, dat de reeds gehouden proef met gewijzigde 
stempels (o.a. Amsterdam-Gentraalstation) wederom zal wor
den hervat. 

Intusschen gaan rond enkele gevlogen brieven met het 
Abel Tasman-zegel. Vooral de retour-vliegbrief van dr. Gom-
mers is interessant, wijl voor dit stuk is gebezigd de speciaal 
voor die vlucht vervaardigde Australische enveloppe. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Wolterbeek nog 
enkele zegels Curagao 2J^/3 cent in voorraad heeft, welke 
voor de leden verkrijgbaar zijn tegen 40 cent per stuk. 

Vermeldenswaardig en tevens tot geruststelling van vele 
Philatelisten is het feit, dat de belastingaanslag op de ver
zameling van den heer Van Essen is vernietigd. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats, waarvoor 
door den heer Spitzen en een onbekende zegels zijn geschonken 
en waarvoor hun dank wordt gebracht. De groote hoeveelheid 
prijzen maakt, dat 17 van de 26 aanwezigen een prijs ver
werven. 

Bij de hierna gehouden rondvraag brengt de heer Stoop het 
van ouds bekende onderwerp „philatelistenloket" weer ter 
sprake. De voorraad roltanding-zegels schijnt nog steeds niet 
voldoende te zijn. De heer Mijnssen zegt toe, pogingen in het 
werk te zullen stellen ten einde voldoende aanvulling van den 
voorraad te verkrijgen. 

De heer Mijnssen heeft van ons lid, den heer ir. Reuss te 
Barcelona een schrijven ontvangen, waarin hij ook de leden 
waarschuwt geen opdrukken „Renublica" van Spanje te 
koopen, daar deze bijna alle maakwerk ziJn. Hem is nog 
slechts één echte opdruk bekend en wel een verticale op
druk in blauw op de 25 c. rood. 

De voorzitter wekt de leden nog op, zoo mogelijk de a.s. 
Philatelistendagen te Utrecht te bezoeken, daar deze dagen 
zeer interessant zullen zijn. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Nieuwe leden. 
237. (E.). Th. K. Roqué, Chaussee de Waterloo 807, Brussel. 
292. (S.E.Z.N.K.). J. A. D. Lindeman, Nw. Langendijk 63, 

Delft. 
Candidaat-leden. 

De candidaatstelling van W. M. Messemaeckers van de 
Graaff is op eigen verzoek ingetrokken. 

AdreswiJ zigingen. 
58. A. Luijk, thans Bavel B 283, Ginneken . (II) . 

299. A. M. Th. Lindner, thans Nieuwe Haagdijk 21a, Breda. 
(I) . 

173. C. J. H. Rootlieb, thans Fluweelen Burgwal 7, Den Haag. 
(V). 

.282. A. Beijer, thans P. C. Hooftstraat 11, Zwolle. (IV). 
Mededeeling. 

De administrateur der rondzendingen verzoekt toezending 
van boekjes Nederland en koloniën. 

J. BROEDERS, 
Teteringschedijk 61, Breda. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Juli 1931, des avonds te 

8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 27 
Juni 1931, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
te Amsterdam. 

Aanwezig 40 leden en 1 introducé. De voorzitter opent te 
8.15 uur de vergadering en doet verschillende mededeelingen, 
o.a. het besluit der Spaansche regeering, om in het vervolg 
aan particuliere instellingen te verbieden zegels uit te geven. 
Verder wekt hiJ de leden nog eens op aan den Philatelistendag, 
welke op 5 en 6 September a.s. te Utrecht gehouden zal 
worden, deel te nemen en er zoo mogelijk een of ander punt 
in te leiden, om zoodoende den beker nog eens in de Ver-
eeniging terug te brengen. 

Bij de ballotage worden 3 candidaatleden, n.1. de beeren 
V. H. Vecht, K. F. van Dijk en M. Lugtigheid, met algemeene 
stemmen aangenomen. 

Daarna komt de a.s. verkiezing van leden in het Bonds-
bestuur ter sprake. Er wordt gereleveerd, dat alle zittende 
leden aftreden, doch wel herkiesbaar zijn. Het bestuur zal 
verder met 2 nieuwe leden uitgebreid moeten worden. De ver
gadering besluit daarna de beeren L. van Essen en W. G. 
Zwolle als candidaten te zullen voordragen. 

Naar aanleiding van een vraag van den heer Hanekamp, 
biedt de heer D. de Vries aan, de nagelaten verzameling van 
een overleden lid der Vereeniging gratis voor de weduwe te 
taxeeren, met welke toezegging de aanwezigen hun groote 
instemming betuigen. 

Daar er geen kavels voor de veiling waren ingekomen, werd 
de vergadering met de gewone maandelijksche verloting be
sloten. 

Aangenomen als lid. 
V. H. Vecht, Joh. Verhulststraat 36, Amsterdam, Z. (Voorge

steld door P. Tal). 
K. F. van Dijk, Eemnesserweg 126, Hilversum. (Eigen aan

gifte). 
M. Lugtigheid, Meezenstraat 30 I, Amsterdam, N. (Voorge

steld door C. Smit). 
Adresveranderingen. 

ds. L. C. W. Ekering, Koninginneweg 164, Amsterdam, Z. 
A. Maijer, J. J. Viottastraat 27, Amsterdam, Z. 
D. E. Benjamins, Stadionweg 135 II, Amstetrdam, Z. 

Candidaat-leden. 
W. M. Messemaeckers van der Graaf, Koloniaal Instituut, 

Amsterdam. 
M. Vernooijs, Scheldestraat 88, Amsterdam, Z. 

(Beiden voorgesteld door P. J. Dekker). 
Mededeeling. 

In de maanden Juli en Augustus worden geen bijeenkom
sten gehouden. 

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

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

Aanwezig 23 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.05 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van 
Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den 
aanwezigen introducé, den heer Blom. Nadat de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd het 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aange
nomen. Ingekomen was een schrijven van de Vereeniging 
„Breda", welke ƒ 25,— ter beschikking van de U. Ph.-V. had 
gesteld voor de a.s. feestviering. Bovendien deelde de voor
zitter mede, dat een zelfde schenking was ingekomen van on
zen eere-voorzitter mr. De Beer, terwijl de heer Van Brink 
eenige mooie zegels voor de feestverloting ter beschikking had 
gesteld. Deze schenkingen werden in dank aanvaard. 
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Intusschen circuleerden twee couverts van de postvlucht 
Nederland-Australië en Australië-Nederland. 

Aangezien de heer Sanders wegens drukke werkzaamheden 
voor zijn bestuursfunctie heeft moeten bedanken, werd de heer 
F. de Bruijn bij acclamatie tot sectiehoofd gekozen. De heer 
Deenik werd benoemd tot directeur van groep Z, terwijl de 
heer Cortenbach in den vervolge de buitengroepen zal be
hartigen. Eveneens werd bij acclamatie aanvaard het bestuurs-
voorstel, om de aftredende Bondsbestuursleden, die zich her
kiesbaar hadden gesteld, opnieuw candidaat te stellen en in 
plaats van den heer Vuijstingh, die zich niet herkiesbaar heeft 
gesteld, den heer W. G. de Bas. 

Hierna ging de vergadering in comité-generaal ter bespre
king van een huishoudelijke aangelegenneid. Na deze bespre
king deelde de heer Burgersdijk bij de rondvraag mede, dat hij 
aan den secretaris van Eindhoven een pakket heeft toege
zonden voor de bibliotheek dier Vereeniging. Hij heeft echter 
geen antwoord ontvangen of dit pakket zijn bestemming be
reikt heeft. Den secretaris werd opgedragen de Vereeniging 
Eindhoven hieromtrent aan te schrijven. 

In herinnering werd voorts gebracht, dat het Bondsinsigne 
tijdens den Philatelistendag te verkrijgen zal zijn bij den heer 
Burgersdijk. 

Inmiddels was de eere-voorzitter mr. De Beer ter vergade-
rins: gekomen, die hartelijk welkom werd geheeten en bedankt 
werd voor zijn gedane schenking. 

Bij de besoreking dei feestviering, waarbij de voorzitter 
vooral liet uitkomen, dat het zeer gewenscht is, dat vele 
U.Ph.V.'ers en genoodigden de verschillende feestelijkheden 
zouden meemaken, werd medegedeeld, dat de Philatelisten op 
Zaterdag 5 September te 4 uur namiddag officieel zullen 
worden ontvans^en door het gemeentebestuur van Utrecht in 
de St. Michaëlskapel. 

Na de bespreking van het feestprogramma, het houden 
van de extra- en gewone verloting, de veiling en zichtzending, 
werd deze vergadering om 9.30 uur opgeheven. 

Candidaat-lid. 
C. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 15 huis, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
J. van Maaren wordt Albert Neuhuijsstraat 27, Utrecht. 
P. C. Dozy wordt Copernicusstraat 44, Amsterdam, O. 

Mededeeling. 
Ter kennis van de leden worden de volgende bestuursver-

anderingen gebracht: 
C. Deenik, Willem Barendtzstraat 50, directeur van groep Z. 
F. de Bruijn, Weerdsingel W.Z. 54, sectiehoofd I. 
P. Cortenbach, Janskerkhof 6, sectiehoofd II. 
Sectie III vervalt. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 September 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 29 September 1931. 
Afdeeling Gouja op Donderdag 24 September 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 23 Juni 1931, des avonds te 8 uur, in café „Bagatelle", 
Passage, Den Haag. 

De laatste vergadering van het seizoen wordt bijgewoond 
door ruim 30 leden en één introducé (candidaat-lid). De voor
zitter heet de aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder 
een lid uit Amsterdam en een gast. De notulen der vorige ver
gadering worden na een kleine correctie goedgekeurd en ge
arresteerd. 

Als ingekomen stukken wordt alleen een brief van een Hon-
gaarschen postzegelhandelaar behandeld, welke voor kennis
neming ter inzage ligt. 

Ter besparing van den kostbaren tijd van den directeur van 
den verkoop wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten tot 

de aanschaffing van een schrijfmachine. De verpakking der 
rondzendingen komt dan even ter sprake en verzoekt de voor
zitter de leden, die aan de rondzending deelnemen, dringend 
de zendingen b e h o o r l i j k v e r p a k t aan den opvolger 
te willen bezorgen. 

De candidaat-leden worden met alle uitgebrachte stemmen 
aangenomen. 

Daarna volgt de veiling, waarvoor evenwel niet veel lief
hebberij is, zoodat maar spoedig wordt overgegaan tot de ver
loting, waarbij al de aanwezigen een of meer zegeltjes rijker 
worden. 

Hierna wenscht de voorzitter allen een aangename zomer-
vacantie toe en hoopt, dat we in September allen weer vol 
goeden moed aanwezig zullen zijn. 

Nieuwe leden. 
J. N. O. graaf van den Bosch, Statenlaan 116, Den Haag. 
Th. van der Knaap, Copernicuslaan 186, Den Haag. • 
M. H. C. Kramers, Adelheidstraat 109, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
I. J. Milborn, Danckertstraat 1, Den Haag. 
J. de Feber, Stevinstraat 145, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
A. Starink jr., thans Groot Hertoginnelaan 148, Den Haag. 
mevr. J. Kauffeld Wenniger, thans Sweelinckplein 37, Den 

Haag. 
L. C. Breebaart, thans Eenhoornstraat 3, Voorburg. 
J. C. Bloys van Treslong Prins, thans p/a Int. Cred. en 

Handelsvereeniging „Rotterdam", Semarang (Java). 
Vergadering. 

Eerstvolgende vergadering te houden in „Bagatelle", op 
Donderdag 24 September 1931, des avonds te 8 uur. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Rondvraag. Ballo
tage nieuwe leden. Veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der vergadering op Woensdag 24 Juni 1931, in 
„Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 55 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering en betuigt zijn tevredenheid met dit 
groot aantal bezoekers in den zomer. Hij deelt mede, dat ons 
bestuurslid, de heer W. G. Verhoeff, heden zijn 40-jarige 
bruiloft viert en dat hem namens de Vereeniging en het be
stuur gelukgewenscht is, waarmede door de vergadering met 
flink applaus wordt ingestemd. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
H. van Buuren en Van der Houwen. Medegedeeld wordt, dat 
van de afdeeling Venlo geklaagd is, dat aan het philatelisten-
loket aldaar slechts 20 zegels 234/3 Curagao te krijgen waren, 
welke werden verstrekt aan dengene, die nummer één aan het 
loket was, zoodat van onze afdeeling aldaar geen enkel lid 
iets kreeg, hoewel de secretaris aldaar nummer twee was. Onze 
voorzitter is in verband hiermede bij het hoofdbestuur der 
P.T.T. geweest, doch zonder gunstig resultaat. 

Ter bezichtiging en kennisname zijn aanwezig de tijdschrif
ten der bibliotheek, een brief luchtpost Indië-Australië en de 
retourbrief; een vliegbrief van den heer Lorang met meer
dere 12J4/20 Ned.-Indië met roode stipjes. 

Het voorstel om de notulen voor te lezen, wordt na bespre
king met overgroote meerderheid verworpen. De notulen wor
den daarna onder dankzegging aan den 2en secretaris goed
gekeurd. 

Bij de gewone verloting krijgt de heer Kirchner den len 
prijs. De prijzen van den heer Servaas Smits brengen menig
een nog een goed zegel. 

De ledenverkiezing levert 44 stemmen vóór, 7 blanco, 1 tegen 
en 2 van onwaarde. 

Bij ontstentenis van den veilingcommissaris houdt de voor
zitter de veiling van ongeveer 40 kaveltjes. 
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Een der leden merkt bij de rondvraag op, mede naar aan
leiding van het geval in Venlo, dat er nog al vreemd is omge
gaan met deze zegels. Hem zijn personen bekend, die vrij 
groote aantallen bezitten. Hem werden deze week door één 
persoon 400 dezer zegels als één koop gepresenteerd. Het 
beste lijkt voor de verzamelaars van dit soort zegels maar 
geheel af te blijven. Geknoei van verschillende zijden is hier
mede niet te voorkomen. 

De vergadering wordt hierna gesloten. 
Afdeeling Goes. 

Door het wegens drukke werkzaamheden bedanken van den 
secretaris als zoodanig, werd als secretaris der afdeeling Goes 
gekozen de heer H. Derex, Westwal 30b, Goes. De vergade
ringen der afdeeling hebben plaats in het hotel „Zoutkeet", 
Groote Markt, te Goes. 

Nieuwe leden. 
622. H. P. Huffnagel jr., 's-Gravenzandelaan 77, Den Haag. 
623. L. de la Ruelle, 's-Gravenzandelaan 81, Den Haag. 
624. H. N. Zaalberg, B.P.M., Tarakan (Z.-O. Borneo). 
625. A. Molenaar, Emmakade Z.Z. 88, Leeuwarden. 
626. Alb. Bouma Hzn., St. Annaparochie 293 (Fr.). 
627. J. G. F. Cooligem, Da Costastraat 1, Dordrecht. 
628. J. Derksen ,Groenedijk 84, Dordrecht. 
629. J. B. Bakker, Breestraat 95, Leiden. 

Candidaat-leden. 
B. de Koning, Basiusstraat 16, Den Haag. (Voorgesteld door 

J. Ploos van Amstel). 
J. L. Sas, Nieuweweg 11, Schrans, Leeuwarden. (Voorgesteld 

door A. Jaasma). 
Overleden. 

75. dr. B. Daamen, 's-Gravenhage. 
Bedankt. 

D. 392. J. .1. de Jong, Dordrecht. 
Adresveranderingen. 

552. M. Kraaijenbrink, St. Jansziekenhuis, Almen (Geld.). 
294. L. Rosseel, De Carpentierstraat 88, Den Haag. 
135. C. H. Spekking, Van Diepenburchstraat 108, Den Haag 
327, mej. I. A. J. Nieberding, Van Loostraat 11, Den Haag. 

52 en 55. C. J. H. en mevr. Rootlieb, Fluweelen Burgwal 7, 
Den Haag. 

D. 403. Fr. Schotel, De la Reijstraat 4, Dordrecht. 
D. 608. J. C. van der Mijl, Dubbeldamscheweg 53rood, Dord

recht. 
438. S. Coesel, Berg en Dalscheweg 12a, Nijmegen. 

Gerehabiliteerd. 
232. A. E. W. de Jong, Van Weede van Dijkveldstraat 45, 

Den Haag. (Door misverstand en verandering van stand
plaats was contributieschuld niet voldaan). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7M uur, ledenvergadering te 8K 

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

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verloting van 
zegels, geschonken door den heer Servaas Smits voor alle 
aanwezigen. 5. Ledenvergadering. 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: H. 
Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand 
in hotel „Zoutkeet". 

Versïadering afdeeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: 7J4 uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 30 Juni 
1931, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 17 leden, o.w. 3 dames. Na een openingswoord 
van den voorzitter worden de notulen van de vorige verga
dering goedgekeurd. Hierna doet de voorzitter voorlezing van 
de volgende ingekomen stukken: Ie. een schrijven van den 
heer K. A. Swart, mede namens de tentoonstellingscommissie, 
waarin een overzicht wordt gegeven van de inkomsten en uit
gaven der gehouden tentoonstelling en tevens een bericht 
zijnerzijds, dat hij tot zijn spijt als lid van onze Vereeniging 
moet bedanken, in verband met zijn vertrek uit de gemeente 
Naar aanleiding hiervan wijdt de voorzitter eenige woorden 
van waardeering aan hetgeen de heer Swart gedurende zijn 
lidmaatschap voor onze Vereeniging heeft gedaan; 2e een 
schrijven van den hoofdredacteur van het Maandblad met ver
zoek om een kort historisch overzicht onzer Vereeniging 
te willen afstaan voor het aanstaande jubileum-nummer. 
Bij dit schrijven werden eenige zegels aangetroffen voor onze 
verloting, welke onder dankzegging werden aanvaard. 

Hierna heeft onder een toepasselijk woord van den voor
zitter de uitreiking plaats van de prijzen, welke door de jury 
van de tentoonstelling aan de verschillende inzenders waren 
toegekend. De voorzitter biedt hierna een foto aan de Ver
eeniging aan, welke ter gelegenheid van de postzegeltentoon
stelling, bij de opening ervan, was vervaardigd. 

Het candidaat-lid H. L. Driessen werd als lid aangenomen, 
terwijl het vroegere lid mevrouw D. M. H. van Leeuwen-de 
Grauw te Ooaterbeek wederom als lid tot onze Vereeniging 
werd toegelaten. 

Tot leden der commissie voor het nazien van de rekening 
van den penningmeester worden aangewezen de beeren Van de 
Sandt en Lap. 

Bij de rondvraag meent de heer dr. Valkema Blauw nog even 
te moeten memoreeren, dat het werk van de tentoonstellings
commissie zeer viel te roemen. De heer Te Winkel doet hierna 
nog eenige mededeelingen omtrent de luchtpostzending naar 
Australië met het Abel Tasman-vliegtuig. 

Nadat de verloting van eenige zegels, waarbij nog een serie 
zegels was geschonken door den heer dr. Valkema Blauw, 
heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de vergadering, na de 
aanwezigen een genoeglijke vacantie te hebben toegewenscht. 

Nieuwe leden. 
46. H. L. Driessen, Beaulieustraat 14, Arnhem. 
55. mevr. D. M. H. van Leeuwen-de Grauw, Van Lennepweg 7, 

Oosterbeek. 

Candidaat-leden. 
C. Th. Meijer, Zijpendaalscheweg 49, Arnhem. 
K. Boekholt, Graaf Lodewijkstraat 93, Arnhem. 
J. J. Joosten, Spoorwegstraat 274, Arnhem. 

(Allen voorgesteld door den heer Bruil). 
A. Boa, Sonsbeecksingel 52, Arnhem. (Voorgesteld door den 

heer Van den Hoven). 

Intrekking aanneming als lid. 
46. C. Knol, Helmond. 

Bedankt als lid met 1 September 1931. 
114. A. J. F. M. de Wit, Van Nagellstraat 28, Zwolle. 

58. K. A. Swart, De Wetstraat 12, Arnhem. 

Adresverandering. 
24. mej. G. M. W. Veering wordt Ernst Casimirlaan 54, 

Arnhem. 

Bekendmaking. 
In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

Adresverandering. 
G. Snijders, thans Schellinglaan 28, Voorburg (Z.-H.). 

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

Aangenomen als lid. 
72. mevr. W. L. van Alphen van der Valk, „De Meeuw", 

Zandvoort-Bad. 
Adreswijziging. 

223. G. J. Vos wordt Brouwersgracht 120, Amsterdam, C. 
Voorgesteld als lid. 

E. de Wolff, Vrolikstraat 120, Amsterdam, O. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 22 Juni 
1931, in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig zijn 24 leden, die door den voorzitter om 8K uur 
worden welkom geheeten. De notulen der vorige vergadering 
worden door den secretaris voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Ingekomen is een schrijven van de Postzegelvereeni-
ging „Helder" met verzoek de candidatuur van den heer 
J. G. J. Polling, secretaris dier Vereeniging, als vertegen
woordiger van de kleine vereenigingen in het Bondsbestuur te 
willen ondersteunen. Dit schrijven is in de bestuursvergade
ring behandeld en op voorstel van den voorzitter wordt aldus 
door de leden besloten. 

De heer R. B. de Jonge, alhier, zendt een circulaire voor het 
bestellen der Yvert-eatalogi 1932, waarvan de leden kennis 
nemen. 

Van den hoofdredacteur van het Maandblad is een verzoek 
ingekomen, om een bijdrage over onze Vereeniging ter op
neming in het jubileum-nummer van het Maandblad, aan welk 
verzoek zal worden voldaan. 

Ontvangen is de 23e aflevering van Kohl's Briefmarken 
Handbuch over Eneeland, welk land weer verder zeer uit
voerig wordt behandeld; verder het iaarboekje 1931 van de 
Rotterdams"he Philatelisten-Vereeniging, dat er keurig ver
zorgd uitziet: de voorzitter zegt deze Vereeniging dank 
voor de toezending. Ook de „Leitfaden der Briefmarkenkunde" 
van Senf, welke voor M. 2.— verkrijgbaar is. En verder de 
„Philatelistischer Rato-eber" van Zumstein & Cie. te Bern 
met zegels, waarvoor de voorzitter dankt. 

Een verloting heeft plaats, waarvoor de heer R. A. Meiborg 
zeP'els en de secretaris een pincette schenkt. 

De heer K. F. Kielman toont vervolp'ens zijn zeer mooie ver-
zameline T?nsland. terwiil de heer Keilman, hier ter stede en 
van Russische afkomst, zoo welwillend is ter vergadering te 
komen ter verklaring van de Russische opschriften. De heer 
Kielman gpeft een inp'aande verklaring van de verschillende 
uitgiften, biigestaan door den heer Hellmann, waardoor de 
Rusland-verzamelaars een inzicht kriigen van de zegels van 
dit land. De voorzitter dankt den heer Hellmann voor ziin 
bereidwillip-heid, terwijl de vice-voorzitter. de heer Bakker, 
den heer Kielman uit naam der vergadering dankt voor de 
leerrijke causerie. 

Dan wordt de reorganisatie van den nieuwtjesdienst in
gaande hesnroken. waarbij verschillende inzichten naar voren 
komen. Er wordt besloten deze aangelegenheid in de e.k. be-
stunrsvers-aderinp: te besnreken, opdat het bestuur met voor
stellen kan körnen. Van de rondvraag wordt sreen gebruik Pfe-
maï)kt, zoodat de voorzitter om goed 10 uur deze vergadering 
sluit, waarna nog een veiling wordt gehouden. 

Candidaat-lid. 
John. L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 

(Eigen aangifte). 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal worden gehouden op Maandag 
27 Juli 1931, des avonds te 8M uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 15 Juni 
1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent om 8.15 uur de 
vergadering. 

Het benoemen van vertegenwoordigers bij den Bond voor 
het volgende vereenigingsjaar wordt behandeld. Nadat ge
vraagd is, wie genegen is die vertegenwoordiging op zich te 
nemen, worden na bespreking de beeren Van de Ven en 
Verzijl aangewezen, die met goedkeuring van de vergadering 
de benoeming aanvaarden. 

Ilierna voorlezing van de notulen en goedkeuring. Na voor
lezing stelt de heer Van Nijnatten voor den minister van 
koloniën te schrijven over het geringe aantal zegels van Cu
rasao, opdruk 214 op 3 cent, verstrekt op 16 Mei j.1. aan het 
philatelistenloket alhier, een afschrift van dat schrijven te 
zenden aan het hoofdbestuur der posterijen en aan den Bond 
te verzoeken om officieele opgave van het aantal dier zegels 
aan ieder der philatelistenloketten afzonderlijk verstrekt.*) 

De heer Otten wijst op het afstempelen door de posterijen 
van vliegzegels ƒ 1,50—7,50 voor frankeering bij abonnement 
en verzoekt te vragen, of het mogelijk is voortaan een af-

. zonderlijk stempel te bezigen. 
Voor de gratis-verloting wordt een keurig zegel ter waarde 

van fr. 90 door de Vereeniging geschonken. Hierna de ge
bruikelijke kienpartijen en daarna sluiting. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 Juli 1931, vergadering; 
Maandag 3 Augustus 1931, beurs; 
Maandag 17 Augustus 1931, vergadering; 

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

*) Blijkens mededeeling in het „Bulletin Mensuel" van 
Champion werden van bedoeld zegel slechts 50 000 exem
plaren overdrukt. Adm. 

1'ostzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

Te ruim half negen opent de voorzitter, dr. M. van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering. In het 
bijzonder worden welkom geheeten de beeren H. de Bruin en 
J. N. Walter, voor het eerst ter vergadering aanwezig. De 
notulen worden door den secretaris voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. Enkele ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Besloten wordt den heer L. van Essen te Hilversum uit te 
noodigen een candidatuur voor het Bondsbestuur te aan
vaarden. 

Ballotage wordt gehouden over de beeren J. Kemna en H. 
de Bruin, die met algemeene stemmen als lid aangenomen en 
door den voorzitter hartelijk welkom worden geheeten. 

Besproken wordt, of wij ter gelegenheid van ons 10-jarig 
bestaan zullen aanvragen, om in 1932 de algemeene vergade
ring van den Bond in Helder te houden. Een langdurige dis
cussie wordt hierover gehouden en alle moeilijkheden over
wogen. Besloten wordt echter hiertoe geen stappen te doen 
en het 10-jarig bestaan in intiemen kring te vieren. 
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De heer IJska bespreekt hierna de eigenaardige wijze van 
handelen met de frankeering der brieven voor de Indië-
Australië-vlucht. 

Tijdens de pauze wedstriid over het zegel Nederland nr. 97, 
welke den heer Broeke het grootst aantal stemmen brengt, 
alsmede den prijs. Een kleine veiling brengt de kas een aar
dige bate, daar een enkele kavel eenige malen wordt geveild 
en de opbrengst in de feestkas wordt gestort. 

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

Candidaat-leden. 
J. N. Walter, Laan 76, Helder. 
J. M. Uijtenhoudt, Polderweg 40, Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 Juni 
1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

Te 8K uur opent de voorzitter met een woord van welkom 
de vergadering. De notulen worden voorgelezen en onge
wijzigd goedgekeurd. Eveneens worden de ingekomen stukken 
voorgelezen en circuleeren een veiling-catalogus en het 4e 
jaarboekje van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. 

Besloten wordt in de maanden Juli en Augustus niet te ver
gaderen. 

Na de rondvraag en de gratis-verloting wordt de verga
dering gesloten. 

Waarschuwing. 
Alvorens relaties aan te knoopen met dhr. G. Berbers-

Streng, te Roermond, gelieve men inlichtingen te vragen hy 
bovengenoemden secretaris. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 September 1931, des avonds 

te 8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstrijd over het zegel Ned.-Indië 

10 cent, Yvert nr. 1. Door ieder lid slechts één gebruikt zegel 
in te leveren. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 25 Juni 1931, des avonds te &% uur, in café „De 
Pool", Groningen. 

De vice-voorzitter opent de vergadering en verzoekt den se
cretaris voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Tengevolge van het mooie zomerweer was de vergadering 
matig bezocht en werd dan ook besloten in de maanden Juli 
en Augustus niet te vergaderen. 

Ingekomen is een schrijven van den hoofdredacteur van het 
Maandblad, met verzoek om een historisch overzicht onzer Ver-
eeniging te geven, ter opneming in het aanstaande jubileum
nummer. 

Vergadering. 
In de maanden Juli en Augustus géén vergadering. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 20 Juni 
1931, des namiddags te 2 uur, in het clublokaal „Hotel de 
Nederlanden", te Terneuzen. 

Aanwezig 9 leden. De voorzitter opent de vergadering, waar
na de secretaris de notulen leest van de vorige algemeene ver
gadering, gehouden op 30 Mei 1.1., en welke worden goedge
keurd en vastgesteld. 

Ingekomen: Jaarboekje van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging; is in dank aanvaard. Een schrijven van den 
hoofdredacteur van het Maandblad om een historisch over
zicht van de Vereeniging, hetwelk ter verdere behandeling in 
handen wordt gesteld van den secretaris. Van den heer H. E. 
Meulman te Breda kwam een schrijven in tot ontslagname uit 
de Vereeniging met 1 Januari 1932. 

De nieuwe uitgiften werden vervolgens besproken; die 
binnen waren werden verdeeld en de overige besteld. 

Een verloting onder de aanwezige leden had nu plaats, 
waarbij ook gevoegd waren de zegels ons toegezonden door de 
redactie van het Maandblad. 

Sluiting te ongeveer 5 uur. 
Aan alle leden. 

Vriendelijk verzoek van het bestuur, om de boekjes met 
zegels, welke in het rondzendingsverkeer zijn gegeven, toch 
vooral op tijd door te zenden, zooals is aangegeven op de 
daarbij behoorende lijsten. 

De leden, die nog gelden verschuldigd z ĵn wegens gekochte 
zegels uit bovengenoemde boekjes, worden vriendelijk verzocht 
deze spoedig over te schrijven of te storten op postrekening 
nr. 144407 van den heer J. Hommes, directeur van de rond-
zending te Nieuwdorp (Z.-B.). 

Vergadering. 
De volgende algemeene vergadering wordt gehouden op 19 

September a.s., des avonds te 8 uur, daar gedurende de zomer
maanden toch geen bezoek te wachten is. 

's-Hertoffenbossche Ver. van- Post''»"">lver7f me'aars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 11, 's-Hertogenbosch. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 11 Juni 
1931, des namiddags te 8K uur, in hotel „Central", Markt, 
's-Hertogenbosch. 

De voorzitter, de heer Frissen, opent te ruim half negen 
de door 20 leden bezochte vergadering. De notulen der vorige 
vergadering worden vervolgens vastgesteld. Eenige ingekomen 
stukken van weinig importantie worden voorgelezen. Daarna 
komt in bespreking de viering van het éénjarig bestaan der 
Vereeniging in October a.s. Het bestuur is van oordeel, dat 
dit feit op eenigszins feestelijke wijze moet worden herdacht 
en stelt voor een commissie van voorbereiding te benoemen. 
De vergadering gaat hiermede accoord en tot leden dier com
missie worden benoemd mejuffrouw Raats en de beeren 
Frissen, Roelands en Prinssen. De commissie ontvangt de uit-
noodiging, om in de September-bijeenkomst met een definitief 
voorstel te komen. 

Tevens bepaalt de algemeene vergadering, op voorstel van 
het bestuur, in Januari 1932 de eerste verloting zonder nieten 
te houden. Tijdens de zomermaanden, waarin geen verande
ringen zullen worden gehouden, zal een levendige actie onder 
de verzamelaars in 's-Hertogenbosch en omstreken worden 
gevoerd. 

Het bestuur overweegt tevens om in het nieuwe seizoen een 
rondzendingsdienst in te voeren. De maandelijksche verloting 
volgt thans. Van de rondvraag maakt men geen gebruik, waar
na de voorzitter de vergadering sluit. 

Adreswijziging. 
J. L. Frissen, thans Brugplein 5, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
Tijdens de maanden Juli en Augustus a.s. worden geen bij 

eenkomsten gehouden. 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE HANDELAREN, ŝs 
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St. Vitus, 50 c.-l lire. 
De uitdrukking van het gezicht is bij de vervalschingen on

duidelijk; de mond opvallend groot. Bij het ornament onder 
„Poste" (zie afbeelding) is de met pijltjes aangeduide afstand 
bij de echte zegels 2, bij de valsche IJ^ mm. 

KK 
t<ht r«/i«A 

Zuil, 2, 3 en 5 lires. 
De topversiering der zuil is by de valsche zegels slecht 

uitgevoerd, wat men tracht te bemantelen door er den stem
pelafdruk op te plaatsen. 

In het woord ATICA geven de letters A verschillen aan 
(zie afbeelding). 

De lijntjes langs den romp der schepen zijn bij de valsche 
zegels opvallend krachtig aangebracht. 

Keurmeester Szabo merkt nog op, dat waar de grootte van 
het zegelbeeld bij de echte zegels der uitgifte 1923 nogal eens 
afwijkt, men de vergelijkingsmethode van nameten hier niet 
met vrucht kan toepassen. 

De vervalschingen der uitgifte 1923 zijn aangeboden met 
den valschen stempel dubbelcirkel met balk: Fiume / II. D 
- 31 - GEN. 924 B I B . v. B. 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
AMSTERDAM C. S. 

door A. M. BENDERS. 

POSTZEGELS-RECHTS 
BOVEN IN DEN HOEK! 
VLUGGER VERZENDING 

Sinds 18.5.1925 wordt de Amsterdamsche correspondentie op 
het expeditiekantoor Am.sterdam Centraal-Station gestempeld 
en sinds dat jaar dragen ook de Flierstempels in het stempel-
rondje deze aanduiding. Er is in het Maandblad al vroeger de 
aandacht op gevestigd, dat we hiervan verschillende typen 
kunnen onderscheiden, namelijk: 

I. Amsterdam-Centraal-Station, met streepjes tusschen alle 
drie de woorden; 

II. Amsterdam Centraal Station, zonder streepjes tusschen 
de woorden; 

III. Amsterdam Centraal-Station, met streepje alleen tus
schen Centraal en Station. 

In den allerlaatsten tijd heeft zich daarbij nog gevoegd: 

IV. Amstredam Centraal Station, zonder streepjes, en met 
zwarte vijfstralige ster onderin (afb. 1). 

Het was al eens opgevallen, dat men soms van eenzelfde 
tijdstip stempels vindt van hetzelfde type, maar met verschil
lenden tekst. Dit kan natuurlyk alleen verklaard worden door 
aan te nemen dat er verschillende stempelrondjes van het
zelfde type bestaan, en inderdaad bleek dit het geval te zijn. 
Over het algemeen zijn ze zelfs heel gemakkelijk te onder
scheiden. 

In type I bleek maar één rondje te bestaan, van type II 
twee stuks: 

Ha. de afstand tusschen den voet van de eerste A van Am
sterdam en de N van Station bedraagt 10 mm. (afb. 2) ; 

IIb. de genoemde afstand bedraagt 11 mm. (afb. 3). 
De meeste variaties komen voor bij de stempels in type III, 

dit type is dan ook 4 jaar lang bijna zonder onderbreking in 
gebruik geweest. Er bestaan 7 verschillende stempelrondjes 
van, gelukkig alle gemakkelyk te onderscheiden. 

I l la . de genoemde afstand A-N is 10 mm.; van toen het in 
1928 met 3 golflijnen gebruikt werd af heeft het stempel een 
afgeplatte S van Station, waardoor het direct te herkennen is; 

I l lb . de afstand A-N is d'A mm.; de N van Station staat 
in Spiegelschrift (de schuine streep van deze letter loopt van 
links-onder naar rechts-boven); 

IIIc. de afstand A-N is eveneens 9K mm.; de middelste punt 
van de eerste M van Amsterdam reikt lang niet tot de voetlijn 
van de letters, zooals bij de andere typen; sinds medio III-29 
is de buitencirkel onderaan over een afstand van ongeveer 
1 cm. gebroken; 

Illd. de afstand A-N is lOJiJ mm.; geen bijzonderheden, 
buitencirkel onderaan steeds gebroken; 

Ille. de afstand A-N is 11 mm.; smalle letters DA in Am
sterdam; 

Illf. de afstand A-N is 10 mm.; groote letters, vooral van 
Centraal; de tweede A van Centraal is breeder dan de eerste; 
in 1931 hier en daar versleten; 

Il lg. de afstand A-N is 9 mm.; breede eerste A in Amster
dam. 

De foutieve schrijfwijze van stempel Illb, met N in Spiegel
schrift, is merkwaardigerwijze nooit door de stempelende post-
beambten opgemerkt. Het stempel is eerst ingetrokken doen 
de verzamelaars er toevallig op gewezen hadden. 

In type IV is nog maar één rondje bekend. 
Men kan de stempels óf tekst bij tekst verzamelen, óf, wat 

tegenwoordig veel gedaan wordt, in chronologische volgorde. 
Een dergelijke lijst volgt hieronder. Door eendrachtige samen
werking van vele verzamelaars is deze lijst nu zoover volledig, 
dat in de meeste gevallen een aaneensluitende reeks van data 
is ontstaan. Hier en daar is echter nog eenige dagen tusschen-
ruimte; mogelijk kunnen de lezers hiervan nog iets aanvullen. 

Het blijkt, dat nu en dan twee machines tegelijk in gebruik 
waren, vooral in het begin (in '25-'26) en tijdens de Olympiade-
drukte in 1928. Verder op enkele dagen voor het verwerken 
van groote partijen drukwerk, en voor de massa-baarfran-
keeringstempels van het type met de waarde in kastje, welke 
laatste, als zijnde Flierstempels, natuurlijk ook in deze lijst 
thuishooren. 

Op de eene machine waren in het begin in gebruik (wij ge
ven achter elkaar type, tekst, da ta) : ' 

IIb. Kon. Ned. Postvaart X—ll.XII.25. 
I. Koopt thans weid. zegels. 17.XII.25—16.1.26. 
I. 4 golflijnen. 17.1—17.11.26. i) 

1) In Februari 1926 werd tot en met 11.11 de maand door 2 
loodrechte streepjes aangegeven; op dien dag merkte men dat 
dit eigenlijk de aanduiding voor den elfden dag was, zoodat 
van 12.11 af de maand door 't gewone II (met dwarsstreepjes) 
s-taat aangeduid). 

http://17.XII.25
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I. Draagt bij! Watersnood. 18.11—15.IV.26. 
■ I. Emmabloemcollecte. 15—28.IV.26. 

I. Verzend per luchtpost. 28.IV—31.V.26. 
I. Wegenverbetering. 1—23.VI.26, 
IIa. Wegenverbetering. 24—30.VI.26. 
IIa. Verzend per luchtpost. l.VIII—l.X.26. 
IIa. Postzegels rechts boven. l.X—l.XII.26. 
D a a r n a a s t waren op de andere machine in gebruik: 
IIa. 5 golflynen. 18.V.25—8.1.26. 
IIa. Ned. Fabrikaat. 10?.I—17.IV.26. 
II (a of b?) . Draagt bij! 19—27 7.IV.26. 
IIa. Ned. Fabrikaat. 28.IV—23.VI.26. 
I. Ned. Fabrikaat. 24.VI—30 ? .XI.26. 
Van 1 December 1926 af wordt voorloopig slechts één ma

chine gebruikt, waarmee het volgende gestempeld is: 
I. Koopt thans weid. zegels. 1—31.XII.26. 
I. Ned. Fabrikaat. 1—26.1.27. 
IIb. Ned. Fabrikaa,t. 27.1—28.III.27. 
D a a r n a a s t IIa met Postzegels rechts boven op 14 en 

17.11.27. 
IIa. Postzegels rechts boven. 28—31.III.27. 
IIa. Emmabloem. 1—30.IV.27. 
IIb. Postzegels rechts boven. 1—4.V.27. 
I l la . Postzegels rechts boven. 4.V—24 7.VIII.27. 
D a a r n a a s t (voor groote partijen drukwerk) IIb met 

Opent een rekening, enz., op 14.IV en 23.VI.27. Dit zijn de 
eenige twee dagen waarop deze tekst in Amsterdam CS. ge
bruikt is. 

IIb. Postzegels rechts boven. 25—27.VIII.27. 
D a a r n a a s t : IIa. Verzend per luchtpost. 26.VIII.27. 
Illa. Verzend per luchtpost. 27.VIII—4.IX.27. 
IIb. Verzend per luchtpost. 5.IX.27. 
Illa. Verzend per luchtpost. 6.IX—16.IX.27. 
Il la. Postzegels rechts boven. 16—21.IX.27 (1112 N). 
Illb. Postzegels rechts boven. 21 (910 N!)—28.IX.27. 
Il la. Postzegels rechts boven. 29.IX—l.XI.27. 
Illb. Postzegels rechts boven. 2—^4.XI.27. 
Illa. Postzegels rechts boven. 5—15.XI.27. 
Illb. Postzegels rechts boven. 15.XI—15.XII.27. 
Illb. Koopt thans weid. zegels. 15.XII.27—5.1.28. 
IIb. Koopt thans weid. zegels. 6—7.1.28. 
Illb. Koopt thans weid. zegels. 7—14.1.28. i) 
Illb. Postzegels rechts boven. 15.1—18.1.28. 
IIb. Postzegels rechts boven. 19.1.28. 
Illb. Postzegels rechts boven. 20.1—31.III.28. 
Illb. Olympiade. 1—2.IV.28. 
Il la. Olympiade. 3.IV—6.VI.28. 
D a a r n a a s t : IIb. Postz. rechts boven. 2.VI.28. 
IIb. 3 golf lijnen A. 67.VI.28. 
Illa. 3 golflijnen A. 8—ll.VI.28. 
Illd. 3 golflijnen A. 12.VI—16.X.28. 
D a a r n a a s t : Il la. 3 golflijnen B. 27.VII—5.X.28. Er zijn 

twee cliché's van de golflijnen geweest, A en B. Van A zijn 
de lijnen gelenkmatig gegolfd (eerst neer, dan op, dan weer 
neer), bij B loopen de lijnen eerst horizontaal over pl.m. 1% 
cm., dan buigen zij naar beneden, enz. Bovendien zijn de Ie en 
de 3e lijn na pl.m. 3'A cm. gebroken. 

Illd. Geluktelegrammen. 16—31.X.28. 
Illd. Postzegels rechts boven. l.XI—22.XI.28. 
D a a r n a a s t : Il la. Steunt den Nat. Arbeid, van 31 .X, 

2, 8 en 30.XI.28: IIb, idem, van 22 en 30.XI.28. 

^) Tot en met 13.1 wordt de maand aangeduid door een lood
recht streepje, op 14.1 door de gebruikelijke I (met dwars
streepjes). 

(Wordt vervolgd). 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Voorwoord. 

Overweldigend groot is het aantal 
boeken, dat geschreven is over den 
ontdekker van Amerika; weinig per
sonen genieten een wereldvermaard
heid, zoo groot als Columbus — en 
toch ontbreken voor een volledige bio
ijrafie van dezen man talrijke uiterst 
belangrijke gegevens. Waar en wan
neer werd hij geboren? Men zal het 
niet met zekerheid kunnen zeggen. 
Waar bevindt zich zijn stoffelyk over
schot? Meerdere steden beweren, dat 
in haar kathedraal het lichaam van 

Columbus ligt begraven. Toch — Columbus! Een naam, aan 
ieder bekend; een naam, dien ook ieder philatelist weet te 
noemen. 

Columbus! Niemand is toch meer en beter door de post
zegels van talrijke landen vereeuwigd, dan deze ontdekkings
reiziger. „Columbus" zoo mag zonder meer een verhandeling 
genoemd worden, welke ten doel heeft aan de hand van de 
postzegels het leven van den zeevaarder in het kort te be
schrijven. Men zal verbaasd staan, dat men Columbus af
gebeeld vindt bij alle belangrijke voorvallen in zijn leven; de 
reizen, welke hü naar het Westen ondernam, kan men zeer 
systematisch volgen, wanneer men de postzegels beschouwt; de 
kathedraal van Santo Domingo, welke beweerd wordt zijn 
laatste rustplaats te zijn, besluit de bonte wemeling van voor
stellingen. 

Over Columbus zal men hier dus een verhandeling aan
treffen: alle postzegels, welke op zijn leven betrekking hebben, 
vindt men afgebeeld, terwijl een tweetal kaarten een duidelijk 
beeld van de reizen over den oceaan zal geven. Vele gegevens, 
welke in dit geschrift worden vermeld, hebben wij ontleend 
aan de werken van Henri Vigneaud en Washington Irving. 
Bovenal gaf het meesterwerk van John Boyd Thacher in een 
aantal gevallen een aanvaardbare oplossing. 

VAN PEURSEM. 

Inleiding. 
„Dia de la Raza" — aldus noemt men in de Spaansche 

wereld den twaalfden dag van October. Sinds meerdere jaren 
wordt deze dag gevierd als een dag, waarop speciaal de aan
dacht wordt gevestigd op de groote ras en taalgemeenschap 
van Latijnsch Amerika en het oude moederland Spanje. Op 12 
October denkt men aan de groote belangengemeenschap, welke 
voor de Spaansche landen aan beide zijden van den Oceaan 
bestaat, ook al aanvaardt men volledig de konsekwenties van 
de revoluties van voor honderd jaar. „Dia de la Raza" — het 
is deze dag, die speciaal staat in het teeken van de „Union 
IberoAmericana": 12 October was de dag, waarop in 1492 
Columbus voor de eerst emaal de stranden van de nieuwe 
wereld aanschouwde. Niet te verwonderen is het, dat in Spanje 
juist in de laatste jaren weer sterk de persoon van Columbus 
wordt gezien als die van den man, aan wien het land oneindig 
veel heeft te danken; in het verleden, omdat hij — toen de 
omstandigheden gunstig waren — den grondslag heeft gelegd 
voor het Spaansche koloniale wereldrijk; in het heden, omdat 
men in hem ziet het symbool van eenheidsgedachte voor de 
latijnsche landen in Oost en West. 
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Het was 12 October 1492, toen Columbus in den vroegen 
morgen de eerste glimp aanschouwde van het nieuwe wereld
deel, waarvan het bestaan nauwelijks werd vermoed van het 
werelddeel, dat Columbus zelf tot zijn dood heeft aangezien 
als een deel van de onmetelijke Indische wereld. Men moet 
echter vooral niet denken, dat van Columbus het initiatief 
zou zijn uitgegaan voor de ontdekkingsreizen. De economische 
omstandigheden dwongen er als het ware toe. 

tf-timßimm^viKwvw 

*^Mtt*>a«aM«tt«i 

De handel met Indië ging immers gedrukt door groote 
moeilijkheden. Rondom de Christenwereld lag een gordel van 
machtige Mohamedaansche rijken, welke den Christen zwaar 
lieten betalen voor de uit het Oosten doorgevoerde producten. 
De prijzen daarvan werden dan ook steeds hooger; daartegen
over stond echter geen evenredige uitvoer, zoodat de econo
mische toestand in Europa steeds slechter werd. Men móést 
trachten verandering te brengen, door het vinden van een weg 
naar Indié, die vrij was van Mohamedaansche belemmeringen. 
Vandaar het onvermoeide zoeken van Spanjaarden en Portu-
geezen naar een nieuwen toegang tot de rijke landen van Indië. 
Portugal met zijn Hendrik den Zeevaarder zocht het Oost
waarts, om Afrika heen: da Gama mocht in 1498 den weg 
vinden; de Spanjaarden gingen Westwaarts — Columbus 
meende den Westelijken weg gevonden te hebben: in werkelijk
heid was zijn resultaat veel grooter; hij vond een nieuwe 
wereld. 

Het is merkwaardig hoe in Spanje de belangstelling toe
nam, naarmate de Mooren verder werden teruggedrongen uit 
eigen land! Pas toen de Mohamedanen in Spanje nog slechts 
het uiterste Zuiden in bezit hadden, ontstond de mogelijkheid 
van een grootsch experiment; de koning van Aragon en de 
koningin van het oude Castilié traden in het huwelijk: Spanje 
was grootendeels vereenigd tot één rijk. Eerst toen kon men 
gaan denken aan een koloniaal rijk — de economische ver
houdingen lieten het toe. En Columbus is nu toevallig de man 
geweest, die als drager van de eerst toen mogelijke gedachte, 
der onsterfelijkheid deelachtig werd. u n«v««««w 

l i d 

Men had de nieuwe wereld noodig; het gebrek aan goud 
was nijpend; men moest een gebied hebben waar men grond
stoffen kon vinden en eventueel later een afzetgebied voor 
eigen producten. De mercantilistische politiek maakte gebruik 
van de dorado's — Spanje werd van het duistere Iberische land 
tot den machtigsten staat van Europa. Aan deze wereldmacht 
is de naam van Columbus onverbrekelijk verbonden. 

Hoewel tegenwoordig als vaststaand mag worden aange
nomen, dat reeds in het jaar 1000 de Noormannenvorst Leif, 
zoon van Erick den Noorman, die in 938 naar Groenland was 
gekomen, Helluland, Markland en Vinland (tegenwoordig La
brador en New-Foundland) heeft ontdekt: toch is en blijft 
Columbus dé ontdekker van Amerika. En wel om de een
voudige reden, dat de ontdekking door Leif geen verdere ge
volgen heeft gehad; integendeel, voor het nageslacht weer 
verloren is gegaan, terwijl Columbus Amerika heeft gemaakt 
tot een deel van de wereld, die thans in den Volkenbond tot 
eenheid kan komen. 

(Wordt vervolgd). 

Het is misschien niet algemeen bekend, dat de opdrukzegels 
van Bulgarije Yvert nrs. 24, 26, 27, voorkomen in twee oplagen. 
Bij de eerste oplaag is de opdruk uitgevoerd in boekdruk, ter
wijl voor de tweede steendruk gebruikt werd. Michel brengt de 
eerste oplaag als nrs. 21-1, 22-1 en 23-1, en de tweede als 
nrs. 21-11, 22-11 en 23-11. 

Dezer dagen werd mij gevraagd, hoe de twee oplagen van 
elkaar te onderscheiden. Ofschoon ik den vraagsteller reeds 
schriftelijk geantwoord heb, acht ik het van voldoende alge
meen belang om het antwoord onder deze rubriek in het 
Maandblad te publiceeren. 

De steendruk-oplaag is te beschou
wen als een soort noodopdruk, gemaakt 
toen de normale zegels, die te St. Pe
tersburg gedrukt werden, uitbleven. De 
restanten ervan werden dan ook, na 
ontvangst van verdere hoeveelheden 
der normale zegels ingetrokken en la
ter samen met de restanten der nor
male (boekdruk) zegels met 25 pet. 
toeslag aan een handelaar verkocht. 
Zij werden grootendeels met welwil-
lendheidsstempels vernietigd (zie afb.) 

Reden waarom de meeste dezer welwillendheidsafstempelingen 
op de steendruk-opdrukken. voorkomen. 

Het gemakkelijkst te onderscheiden ziJn de roode opdrukken, 
aangezien de kleur duidelijk verschilt. 

Boekdruk: kers-, karmijnrood, doorschijnend. 
Steendruk: helderrood (meer naar oranje), sterker dekkend. 
Bovendien is de boekdruk geplaatst op de oudere oplaag 

dus voor de 10 st. rose/vleeschkleur en voor de 30 st. licht-
oker/blauw, terwijl de steendruk op de latere emissie, voor de 
10 st. carmünrose/vleeschkleur en voor de 30 st. donkeroker/ 
blauw, voorkomt. 

Dit is vooral van belang voor de zwarte opdrukken 3/10. 
Verschil in kleur is hier niet te zien, alleen is de boekdruk 
dunner, d.w.z. doorschijnender, terwijl de steendruk vetter is 
Dit komt omdat de verf voor boekdruk dunner moet zijn dan 
voor steendruk. De boekdruk heeft scherpere randen en is de 
verf daar soms dikker dan in het midden b.v., terwijl bij steen
druk de verf meer gelijkmatig verdeeld is. 

Dus men lette bij nr. 24 op kleur zegel en sterkte opdruk; 
bij nrs. 26 en 27 op kleur opdruk; bij nr. 26 buitendien op 
kleur zegel. 

Hilversum, 19 Juni 1931. 
Dr. BöLIAN. 
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UIT DE OUDE DOOS 
door M. J. bsse. VAN HEERDT-KOLPF. 

I. 
Reglement van Besteeding der Postritten van 

de Posteryen van de Provincie van Holland 
en Westvriesland. 

Art. 1. 
De Aanneemer sal gehouden zijn te leveren en doen gebrui

ken goede, sterke en gesonde Paarden, en sal die ten zijnen 
kosten onderhouden met Fourage, en meede moeten bekosti
gen het beslaan en wat verder noodig is om de Paarden in 
goeden staat van dienst te doen blijven; sal ook moeten lee-
veren de Sadels, Toomen en verder in het generaal, en die ten 
sijnen koste onderhouden. 

Art. 2. 
Op alle Stations, Entreposten of Verwisselplaatsen daar hij 

Paarden sal moeten houden in gereedheid, sal hij alle de kos
ten soo van Stalling, Fourage als oppassen meede ten sijnen 
laste moeten hebben; en sal gehouden sijn aan Heeren Commis
sarissen van sijn departement kennisse te geeven, en de naam 
te melden van de Persoon, alwaar sijn Postpaarden op de 
Entreposten staan, en der selver approbatie alvoorens moeten 
af wagten. 

Art. 3. 
Sal ook moeten bekostigen en betaalen alle Veer-, Straat-, 

Tol-, Weg-, Boom- en Poortgelden die op de route van het Rit 
kunnen gevorderd worden. 

Art. 4. 
Ingevalle onderweegen een Paard mögt koomen te vallen, 

sal hij moeten besorgen en den Postillon daar toe de behoor
lijke last en vermoogen geeven, van aanstonds en met alle 
spoed sig van een ander Paard te voorsien, en sulks ter aller
naaste geleegentheid, en sal gehouden zijn die kosten tot siJn 
laste te neemen en promptelijk te doen betaalen. 

Art. 5. 
Ingevalle het mögt gebeuren dat de Maale door het aan-

groeyen der quantiteit Brieven soo swaar wierd dat het 
Paard de toegelegde portie van het Rit niet konde afleggen 
binnen den tijd daar toe gereguleert, sal hij Aanneemer ge
houden zijn soo veel meer Paarden onderweegen te setten en 
te onderhouden als noodig sal sijn, om te besorgen dat het 
Rit in den bepaalden tijd kan volbragt werden; dog in dien 
verstande, dat, soo de swaarte der Maaien voor altoos en con-
tinueelijk accresseerde, den Posthouder met behoorlijk respect 
sijn remonstrantien aan Heeren Commissarissen desweegens 
sal moogen doen. 

Art. 6. 
Sal gehouden zijn de noodige Postillons tot syn aange-

noomen Rit te verschaffen, en deselve moeten onderhouden 
van Kost, Drank, Loon en Logement, soo sulks van sijn con-
veniente is, of andersints hem moeten geeven een behoorlijk 
Tractement weekelijks: en sal verpligt zijn aan Heeren Com
missarissen in loco, of bij absentie aan de eerste Bedienden 
van het Comptoir, waar toe het aangenoomen Rit behoord, 
kennis en communicatie te geeven van dit Loon, of weekelijks 
Tractement, teneinde sal kunnen geoordeelt worden of het 
selve geproportioneert is na den dienst, op dat de occasie 
worde weggenoom envan den Postillon te doen omsien na mid
delen om onbetamelijke profijten te maaken. 

Art. 7. 
Sal verpligt sijn den Postillon of Postillons punctuelijk te 

houden tot de Instructie voor deselve gemaakt en aan dit 
contract van aanneeming vastgehegt, het welk gehouden word 
als in deese geintereert te zijn, en een gedeelte van de con
dition uit te maaken op welke met hem word gecontracteert. 

Art. 8. 
Sal niet vermoogen sig sonder kennisse van haar Edele 

Mog. in eenige andere dienst, dan die van den Lande, te laaten 
employeeren, en sal mitsdien het bedienen van Ritten voor 
andere dan voor den Lande niet moogen aanneemen, nog tot 
het transport van Valiesen of Brieven voor andere, wie het 
ook zij, eenige Paarden leeveren of te doen leeveren, direct 
nog indirect. 

Art. 9. 
Word wijders vastgesteld, dat de Posthouder op sig sal 

moeten neemen te betaalen, soo als hier voor in het derde 
Articul is gesegt, alle Tol-, Weg-, Veer- en Poortgelden, geen 
uitgesondert; dat hij ook sal doceeren, dat aan sijn Postillons 
geeft een behoorlijke Belooning, op dat sij preciselijk aan het 
derde Articul van de Instructie voor de Postillons, souden kön
nen voldoen: dat ook hy Posthouder sig verpligt te sullen voor
sien alle jaaren ieder van een Rok, Broek en een ruime Capot 
of Mantel met Mouwen, volgens het Model dat hem ter hand 
gesteld sal worden, als meede Carpoesmutsen en Hoorens; on
derwerpende hij Posthouder sig (in gevalle hij daar aan mögt 
koomen te manqueeren en dat diesweegens eenige klagten aan 
de Heeren Commissarissen der Posteryen mogten koomen) 
aan de magt, dewelke haar Edele Mog. aan sig houden, van 
immediaat daar in en wel ten kosten van hem Posthouder te 
voorsien. 

Art. 10. 
Eindelijk belooft hij Aannemer alle de Poincten enArticu-

len van dit Reglement te sullen nakoomen en observeeren, als-
meede de instructie voor de Postillons aan hem ter hand ge
steld, door deselve te doen observeeren en nakoomen, en daar
voor in te staan; en voor soo verre aan het eene of het andere 
mogte koomen te manqueeren, sal het aan de Heeren Commis
sarissen van de Posterijen van Holland en Westvriesland vrij
staan, dit Contract immediaat en ten allen tijde te kunnen 
annuleeren en te niet doen. 

De onderschreevene 
heeft "op het voorenstaande Reglement aangenoomen het Rit, 
gaande van het generaal Postcomptoir binnen de Stad 

en sal daar toe leeveren en in gereedheid houden het genoeg-
saam getal van Paarden, welke sullen afrijden op 

voor welk Rit is gevonvenieert te betaalen jaarlijks de somme 
van 

alle vierendeeljaars het geregte vierdepart, het welk hem sal 
betaalt werden op behoorlijke Quitantie ten Postcomptoire 
voorschreeve. 

Dit contract van aanneeming sal duuren den tijd van on
bepaalde jaaren, dog met deese conditie dat dien tijd sal 
weesen geëxpireert drie maanden na den dag dat de op-
segginge daar van aan hem Aannemer sal weesen gedaan: En 
sal het ook aan de Aanneemer vrijstaan op gelijke wijse te 
waarschouwen drie maanden voor den tijd, op welke hij niet 
geneegen mögt sijn langer te continueeren. 

Aldus aangenoomen en geteekent binnen 

HET ALLERLAATSTE AVONTUUR 
VAN C. C. 

OF DE ONTDEKKING VAN 
DE TYPEN IX EN X DER PORTEN 

VAN NEDERLAND 
door H. VISSEyi VAN WOUW. 

De wereldberoemde EstoniscTie detective Corinthus Cri zat 
in zijn privé-salon van het Bristol-Hotel te Amsterdam, en 
rookte niet. Dit was een van zijn meest markante eigen
schappen. Toch was hij vergenoegd: had hij toch dien morgen 
een cheque geïncasseerd ten bedrage van ƒ 60.000,— als voor
schot van de directie van de Monopol Cultuur Maatschappij, 
bij hun opdracht tot ontdekking der daders van de klapper
diefstallen op hun Borneo-plantages, en bovendien het laatste 
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nummer ontvangen van het Nederlandsch Maandblad, hetwelk 
hij nu ijverig bestudeerde. 

— Belachelijk eenvoudig, die opdracht, merkte hij, even op
ziende, zjjn onafscheidelijke dr. Jacobs, in politiek, makelaar 
in haring, op. — Enkel reeds de nimmer falende stelregel en 
grondslag van al mijn theorieën: elk misdadiger keert steeds 
terug naar de plaats van ziJn misdrijf, moet me de oplossing 
brengen. 

Na een bescheiden klopje trad een in pikzwarte uniform ge
stoken negerjongen binnen, die op een zwartgelakt blad een 
kaartje presenteerde. Corinthus Cri keek er eerst achteloos 
naar, doch kreeg een kleur. Dr. Jacobs gluurde over zijn 
schouder: 

J. Jansen 
Philatelist  Keizersgracht 324 

las hij. 
— Laat mijnheer Jansen binnenkomen, zei C. C. 
— Philatelisten zijn altijd min of meer gedegenereerden, 

voegde hij eraan toe, toen de piccolo verdwenen was. — Ik be
schouw ze als slaven van een tot ondergang gedoemde en 
uitstervende liefhebberij. Ziet nu deze mijnheer Jansen, die 
mü wil consulteeren, ik denk over het terugvinden van zoo een 
of ander stom gekleurd papiertje, dat waarschijnlijk zijn baby 
heeft ingeslikt net of ik mijn tiJd daaraan verknoeien kan. 

—• Maar maar, waagde dr. Jacobs op te merken, — waar
om ontvang je hem dan en je abonnement op het Neder
landsch Maandblad 

— Stil, zei C. C. — Daar komt hiJ. 
De heer J. Jansen was een klein ongeschoren mannetje, kalm 

en beschaafd sprekende. 
— Ik kom uw hulp inroepen, zei hij. ■— Hedennacht is er 

in mijn winkel ingebroken. De daders zijn binnengekomen door 
het keldergat, hebben een paar sloten geopend, en ziJn zoo in 
het magazijn gekomen — 

— Wat vermist u? onderbrak C. C. hem. 
— Enkel den inhoud van een der glazen kasten op mijn 

toonbank, waarin de pas ontdekte typen VII en VIII der Ne
derlandsche porten, met hun tandingsverschillen, tentoonge
steld waren, 't Gaat me aan mijn hart: ze waren niet te koop. 
ik stelde ze enkel ten toon bü wijze van reclame, als het re
sultaat van twee jaar studie, en om liefhebbers jaloersch te 
maken 

— Uw personeel? vroeg C. C. 
— Boven verdenking. Mijn boekhouder heeft een houten 

been, en mijn typiste is tweemaal gescheiden. 
— In welke richting gaan uw vermoedens? 
— Ik kan enkel zeggen, dat de dader klaarblijkelijk phila

telist geweest moet zijn. Want de lade met kasgeld, en de 
volgende kast, waarin 300.000 gompapiertjes en een paar 
honderd ruilboekjes, zijn ongemoeid gelaten. 

— Uw gegevens bewijzen me juist het tegenovergestelde, 
merkte C. C. droogjes op. — Een philatelist kan in de eerste 
plaats gompapiertjes, ruilboekjes en kasgeld gebruiken. Met 
de typen VII en VIII van de Nederlandsche porten kan hij 
niets beginnen, immers op de eerste de beste tentoonstelling 
wordt hiJ ontdekt. Een gewoon misdadiger daarentegen heeft 
meestal kasgeld genoeg en is bang dat het gemerkt is — en 
wat zou die moeten beginnen met ruilboekjes en gom
papiertjes ? 

— Ja, dat is juist, maar die porten 
— kan hij over de heele wereld kwijt. 
De heer Jansen knikte in gedachten toestemmend. 
— U is ook philatelist? vroeg hij. 
C. C. haalde de schouders op. 
— Ik verzoek u het onderzoek te leideh en den dader te 

ontdekken, ging de heer Jansen voort. — Zoo u zich te mijnent 
wilt begeven, zal het u niet moeilijk zijn een spoor te ont
dekken. Er zijn vingerafdrukken 

— Waardeloos, onderbrak C. C. — Misdadigers werken te
genwoordig met beschermde vingertoppen, die valsche afdruk
ken achterlaten, om op dwaalspoor te brengen. Maar zijn er 
geen voetstappen? 

— Er ligt linoleum ik heb niet — 
— Laten we dadelijk gaan, zei C. C. opspringend. 
Binnen een kwartier waren ze óp de Keizersgracht. 
Na vluchtig de situatie te hebben opgenomen, knielde C. C. 

neer, zette den hoogën hoed op het achterhoofd, en betastte 
den vloer van het magazijn. 

Toen rinkelde de telefoonbel, achterin. 
Plots sprong er een baardig persoon van onder de toonbank 

uit, ging naar het toestel, en nam den hoorn op. 
C. C. zag op, en luisterde naar het volgende gesprek: 
— Ja ja ja ja ja, ja jaaaa 

j a ? ? ? ja! jaaaaa ja. 
Toen hing de man met den baard den hoorn weer op, kwam 

op C. C. af en zeide: 
— In mijn kwaliteit van Nederlandsch rechercheur, arres

teer ik u, Corinthus Cri, in naam der wet, als dader van den 
inbraak bij J. Jansen, philatelist. Keizersgracht 324. 

C. C. zette den hoed recht, en lachte. 
— Ik ontken, zei hij. 
— Onnoodig, zei de rechercheur. — Zoodra u vertrokken 

waart uit het BristolHotel, is uw kamer door miJn mannen 
onderzocht, en zijn de vermiste porten typen VII en VIII ge
vonden, genaaid in den linkerzak van uw pyama. 

C. C. zette zich in uitdagende postuur. 
— De heer J. Jansen heeft u bij uw bezoek van gisteren, 

toen u kwaamt vragen naar préoblitérés van Ukraine, en 
waarbij u zulk een belangstelling aan den dag legdet voor de 
typen VII en VIII, herkend, en u dezen morgen vroeg als den 
vermoedelijken dader bij de politie aangewezen. Het kwam er 
nu enkel maar op aan, u van uw kamer weg te krijgen, en 
zonder opschudding te arresteeren 

C. C. sloeg verslagen de oogen neder. 
— Maar dit wil ik u nog wel even vertellen, voegde de re

chercheur eraan toe, dat miJn collega, die uw kamer onder
zocht heeft, mij mededeelt, dat hij onder de in beslag ge
nomen stukken de typen IX en X ontdekt heeft 

C. C. slaakte een akeligen gil. — Welke kenmerken? bracht 
hij uit. 

— Het is geen ambtsgeheim, zei de rechercheur. — In type 
IX loopt de ketting van links naar rechts, inplaats van van 
rechts naar links, en in type X staat de I van het waardecijfer 
onderstboven 

Dan rukte de aschgrauwe C. C. de winkeldeur open, en 
• sprong van spijt in het heldere water der Keizersgracht, uit 

hetwelk hij nimmer meer boven kwam. 
— Mijn onfeilbare stelregel waren zijn laatste woorden, 

terwijl het water hoog opspatte. 

— Vertel me toch eens, vroeg later, toen de rouwtijd voor
bij was, dr. Jacobs aan den heer J. Jansen, — hoe hadt u toch 
mijn vriend C. C. zoo gauw herkend? Ik herinner me dat hij 
dien bewusten middag allerzorgvuldigst vermomd uitge
gaan is. 

— Hebt u ooit gehoord van een beroemd detective, die niet 
rookte? vroeg de heer J. Jansen. 

KABE EXTRA SUPPLEMENT 
ALBUMS NEDERLAND EN KOLONIEN . 

Bij de N.V. Paul Koch te Aschersleben verscheen dezer da
gen, zooals boven aangeduid, een extra supplement voor be
zitters van de KaBe Nederland en koloniën albums. Dit is 
niet een supplement zooals ieder jaar in November verschijnt, 
doch een tanding en typensupplement. Door tusschenvoeging 
van zulk een supplement kan men van een gewoon album een 
tanding en typenalbum maken. Tot dusverre kwamen in deze 
albums alleen de meest bekende tandingen en typen voor, doch 
konden déze geen aanspraak maken geheel compleet te zijn 
Door tusschenvoeging dezer bladen krijgt men dus één geheel, 
met alle bestaande offieieele tandingen, een typenalbüm. Zeei 
zeldzame tandingen staan geheel op een apart blad, zoodal 
daardoor verkregen wordt dat, hoewel er zeer zeldzame tan
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dingen bestaan, toch veel complete bladen gevormd kunnen 
worden en de open vakken niet storen. Het geheel bevat 71 
bladen en is geheel in de lijn van alle Ka-Be-albums, wat zeg 
gen wil: keurig verzorgd in alle opzichten. 

Dat deze firma het aandurft in deze moeilijke tijden een 
dergelijke uitgave te doen verschijnen, getuigt zeker van een 
gezond optimisme, gesteund door het vertrouwen der verza
melaars. Voor prijzen, enz. verwijzen wij naar de advertentie, 
welke elders in dit nummer voorkomt. 

ANNUAIRE MONDIAL DE LA PRESSE PHILATELIQUE. 
Uitgegeven door de F.I.P.P., te Turijn. 

Van bovengenoemde uitgave ontvingen wij het eerste num
mer ter kennismaking. F.I.P.P. wil zeggen: Federation Inter
nationale de la Presse Philatélique. Het adres dezer vereeni-
ging is: Via Allioni 9, Torino (Italië). 

Ze is gesticht in 1927, stelt zich ten doel den materieelen en 
moreelen toestand der philatelistische pers te verbeteren, b.v. 
door de gelegenheid te scheppen voor wederzijdsche uitwisse
ling van tijdschriften, samenstellen van een soort wetboek 
voor de philatelistische persgebruiken, gewoonten, enz. 

Voor de tijdschriften zelf, dus voor de vereenigingen die ze 
uitgeven, en dus ook voor de leden dier vereenigingen, is de 
F.I.P.P. zeker van belang. 

De leden der F.I.P.P. zijn de redacteuren der philatelistische 
bladen, de vaste medewerkers, enz. 

Voor de eerste maal sinds de oprichting geeft de F.I.P.P. 
nu uit het viertalige jaarboek (Fransch, Duitsch, Engelsch en 
Italiaansch), dat o.a. bevat de statuten der vereeniging, tal 
van lijsten, b.v. met catalogi, tijdschriften, muntenherleiding, 
matenherleiding in millimeters, enz., de namen en adressen 
van alle tijdschriften, de vlaggen en wapens van de landen 
waar ze worden uitgegeven, met nadere bijzonderheden over 
de grootte van het tijdschrift, abonnementsvoorwaarden, prijs 
der advertenties, enz. Kortom, vele dingen die men wel eens 
graag wil weten en die men nergens anders bij elkaar ver
meld vindt. 

Het jaarboek zal, naar wij meenen, werkelijk in een behoefte 
voorzien. S, 

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

VON ING. EDWIN MULLER, 1930. 
De genoemde bewerker, hoofdredacteur van „Die Post-

marke", is een specialiteit in de verschillende groepen van de 
postzegeluitgiften, afstempelingen, enz., der voormalige Donau 
monarchie, zoodat het nieuwe door hem bewerkte gebied nie
mand zal verbazen. Hij heeft zijn werk in 3 afleveringen ver
deeld, waarvan er thans 2 verschenen zijn en de uitvoering 
toevertrouwd aan de prachtwerk leverende drukkerij van „Die 
Postmarke", zoodat daarover slechts met lof gesproken kan 
worden. Dit werk, dat in afl. 3 de tafels met afbeeldingen be
vat, kost 7.50 mark. 

De ervaring op het stempelgebied leerde den samensteller, 
dat hij in enkele opzichten practischer werk kon leveren dan 
hij in vorige bewerkingen geleverd had, door vereen
voudiging. Deze ondervinding heeft hij in dit nieuwe werk toe
gepast. Na het voorwoord en een opsomming van de geraad
pleegde literatuur op dit gebied, vangt de invoering van de 
frankeerzegels op 1 Juni 1867 aan, het tijdstip van de schei
ding der postbesturen Hongarije en Oostenrijk. Deze uitgifte 
bleef tot 31 Juli 1871 in gebruik. 

Het eerste gedeelte bevat de stempels van de Oostenriiksche, 
het tweede die van de Hongaarsche rijkshelft, terwijl die van 
de postkantoren in den Levant in afl. III worden behandeld. 
Onder de velerlei stempels trekt zeker de aandacht de z.g. 
„vingerhoedstempel" in 1868 en de officieel niet gevonden 
grond van de verkleining ervan. Was de doorsnede aanvanke
lijk 19-20 mm., ze werd later zelfs 16 mm., om daarna van 
einde 1869 tot 1871 weder meer dan 18 mm. te worden. De 
veronderstelling dat hier esthetische overwegingen in het spel 
waren, kan ik onmogeliik als logisch aanvaarden. Eerstens 
waren de postbesturen toenmaals evenmin als tegenwoordig 
samengesteld uit personen met een over-schoonheidsgevoel. 

men had en heeft daarin wel wat practischer beeren noodig; 
tweedens waren er geen verzamelaars die eenigen invloed op 
die besturen uitoefenden; derdens is de aanvoering van den 
veronderstelden bewijsgrond, dat die „kleinere" stempels wer
den ingevoerd om het „middenstuk" (d.i. het keizerbeeld) te 
bedekken, al te ver gezocht, en wel omdat er geen voorschrift 
bestaat, dat de ambtenaren gelast de zegels aldus te ver
nietigen, en dan, om niet meerdere redenen te noemen, omdat 
een afstempeling van eenige millimeters grooteren omvang 
zeker niet minder goed had kunnen dienen, en, om het hierbij 
te laten, de later weer grooter geworden stempels, zonder dat 
eenig officieel document gevonden is waaruit iets van een 
gewenschte verandering blijkt, volgens mijne op officieel des
kundigen grond gevestigde opvatting slechts te wijten zijn aan 
den maker of graveur; het is best mogelijk dat de kleinere af
stempeling eerst later de aandacht van een der autoriteiten 
heeft getrokken en toen de grootere weder moest worden 
geleverd. Dit is het eenige punt, waarover ik een oordeel kan 
uitspreken; bij alle overige kan ik mij aansluiten. 

Voor de leergierige verzamelaars zoowel als voor stempel-
verzamelaars, boekerijen, enz., is dit werk zeer, zeer nuttig 
en noodig, en ik kan het zonder schroom ook allen aanbevelen 
die iets meer dan prentjesplakkers zijn. Het uitgegeven geld 
rendeert rijkelijk; onder die afstempelingen zijn buitengewoon 
zeldzame. J. B. R. 

SPECIAL-KATALOG TSCHECHOSLOWAKISCHER BRIEF
MARKEN, 1930. 

Voor speciaal dit gebied verzamelende liefhebbers is deze 
eerste, door de „Verein der Briefmarkenhändler in der C.S.R., 
Prag", bewerkte en uitgegeven, zeer goed gedrukte, rijk ge-
illustreerde, volledige catalogus, 192 blz. groot, onbetwistbaar 
de schitterendste verrassing welke zij verwachten konden. 
Maar, en dit is van niet minder gewicht, dit werk is een „leer
boek" van groote waarde voor allen, die geen „onnoozele kin
deren" wenschen te blijven in hun liefhebberij. De prijs is 
slechts 10 kronen. 

Na korte, doch voor ieder die het Duitsch eenigszins lezen 
en begrijpen kan, zeer verstaanbare uiteenzetting van de 
velerlei, door zegelgebrek enz., in den tijd der ineenstorting 
van de oude en de invoering van de nieuwe staatsmacht, ont
stane uitgaven, en van het gebruik van diverse zegelsoorten, 
b.v. het gebruik van spoedbestellings-, couranten- of portzegels 
ter frankeering, enz., worden op blz. 18 e. v. de allereerste 
revolutie-opdrukken besproken. Deze eerste opdrukserie was, 
evenals de daarop volgende, door particulieren ontworpen, en 
zijn overal door de post aangenomen, vervoerd en besteld 
Ongeveer een maand vóór de eerste staatsuitgiften (16 Dec. 
]9]8) werd het gebruik van deze particuliere opdrukken op 
Oostenrijksche en Hongaarsche zegels verboden (18 Nov. 
1918); onoverdrukt waren de laatstgenoemde zegelwaarden 
van 28 Oct. 1918 tot 28 Fehr. 1919 in gebruik. Deze allereerste 
uitgifte heeft de J 5 h. in 7 verschillende tandingen, de 1 h., 
30 h., 120 h. en 200 h. echter in slechts één tanding, welke on
derling van elkander afwijkt. Deze uitgifte met opdruk 
,,VZOREC" (specimen), bestemd voor het bureau der Wereld
postunie te Bern, werd later, op verzoek van de „Klub Ceskych 
Filatelistu Praag", getand èn ongetand (alle 4 type!) met toe
voeging vfn de spoedbestellings-, couranten- en portzegels, 
voor die club overdrukt; kenmerken, de kleurtint: de eerste is 
glanzend zwart, de latere matzwart of matbruinzwart. 

Tandingstafels, typenverschillen, enz., zijn alle erin opge
nomen. 

Bii de uitgifte 1919 (27 October) kunnen de Yvert-nrs. 37 
tot 39 met aanteekening „Ter herinnering aan het eenjarig 
bestaan der republiek" worden aangevuld en na de nrs. 40 tot 
42 de daaronderstaande gewijzigd worden in: „Ten gunste 
van de weezen van gesneuvelde militairen", dus niet, zooals 
het daar staat, „ten gunste van de legioensoldaten". Het „on
getande" stel, al of niet voorzien van een der 4 stempels, is 
niet aan de postloketten te Praag verkrijgbaar geweest; 
waarschijnlijk afgeleverd aan het hulpbestuur tot ondersteu
ning der bedoelde weezen te Praag, dat de geheele overgeble
ven voorraad (] 5.000 stel waren aan de postkantoren te Praag 
verkocht) ontving. 
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Op geljjke wijze, met volledige uiteenzettingen en de kost
prijzen, voor zoover deze bekend zijn, hetgeen bij verscheiden
heden, vooral bij „ongebruikte" en/of „gebruikte" zeldzamer 
voorkomende nogal lastig is, worden alle uitgiften behandeld. 
De personen, die daaraan medegewerkt hebben, verdienen allen 
lof, al ben ik verzekerd, dat achter die „handelaren" niet 
slechts „officieele" ambtenaren, maar ook zeer ontwikkelde 
personen staan, die in „postzegels" een al te aardige neven-
verdienste hebben ontdekt, welke zij in den na-oorlogstijd te 
goed kunnen gebruiken om deze gelegenheid niet met beide 
handen aan te pakken en vast te houden. Intusschen is het 
dank zij hun, dat de kennis der verzamelaars, maar ook die 
der handelaars, buitengewoon wordt verrijkt. Meer behoeft 
niet ter aanbeveling te worden gezegd. 

J. B. R. 

VERSLAG VAN DE OP 6 EN 7 JUNI 1931 IN HET GE
BOUW „DE KORENBEURS" TE ARNHEM GEHOUDEN 
TENTOONSTELLING VAN POSTZEGELS VAN LEDEN 
DER VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

„DE GLOBE" TE ARNHEM. 
Bovengemelde Vereeniging had in het najaar van het vorig 

jaar het plan opgevat een tentoonstelling te houden van post
zegels van leden hunner Vereeniging. Het doel van de te 
houden tentoonstelling was: Ie. propaganda te maken voor 
hun Vereeniging, en 2e. de bezoekers van de tentoonstelling 
te trachten te winnen voor het mooie, dat het verzamelen van 
postzegels nu eenmaal biedt, en de niet-aangesloten postzegel
verzamelaars aan te sporen op den door hen ingeslagen weg 
door te gaan. 

Door 14 leden van „De Globe" was toezegging gedaan om 
verschillende landen van hun verzameling tentoon te stellen. 
Een lid bleef echter in gebreke, zoodat door een 13-tal leden 
werd ingezonden. Het geheel door deze leden bijeengebracht, 
bleek een keurverzameling te zijn, welke de bezoekers van de 
tentoonstelling ten volle zal hebben bevredigd. 

Zaterdag 6 Juni, des namiddags t? 2 uur, werd bedoelde ten
toonstelling officieel voor genoodigden geopend door den 
voorzitter van „De Globe", den heer Pos. 

Hieronder volgt een overzicht van de door 13 leden in
gezonden landen: 

1. A. te Winkel te Arnhem, met Nederland en koloniën, Bul
garije, Denemarken en Noorwegen. 

2. J. Zonderop te Arnhem, met Nederland. 
3. mevr. J. G. Schuurman-Meesters te Arnhem, met ver

schillende landen van Europa en Deensche Antillen. 
4. dr. O. E. Houtsma te Doetinchem, met verschillende 

landen van Europa, Britsche Levant en Duitsch Oost- en West-
Afrika. 

5. G. V. van der Schooren te Arnhem, met Frankrijk, Lu
xemburg, Spanje, Portugal en Turkije. 

6. dr. H. C. Valkema Blauw te Arnhem, met Oostenrijk, 
Lombardije en Venetië. 

7. G. van Tongeren te Arnhem, met Montenegro. 
8. G. J. van de Sandt te Arnhem, met de eerste uitgiften 

van verschillende landen van Europa. 
9. J. M. Pos te Arnhem, met Nederland, België, Belgisch 

Congo, Hongarije, Mafeking, Kaap de Goede Hoop en Rho
desia. 

10. P. J. Hekker te Amsterdam, met Ceylon. 
11. H. J. Rijkmans te Arnhem, met Brazilië. 
12. E. van der Burgh te Arnhem, met luchtpostbrieven. 
13. J. C. Heidenreich te Arnhem, met Engeland en koloniën. 
Van bovengenoemde leden hadden hun inzendingen voor het 

toekennen van prijzen buiten mededinging ingezonden me
vrouw ,J. G. Schuurman-Meesters en de heeren G. V. van der 
Schooren, J. M. Pos, P. J. Hekker en J. C. Heidenreich. 
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De jury, bestaande uit mevrouw J. G. Schuurman-Meesters 
en de heeren J. M. Pos en J. C. Heidenreich, kende als volgt 
de prijzen toe: 

een Ie prijs met eervolle vermelding aan dr. H. C. Val
kema Blauw; 

een Ie prijs aan H. J. Rijkmans; 
een 2e prijs aan dr. O. E. Houtsma; 
een 2e prijs aan A. te Winkel; 
een 3e prijs aan G. J. van de Sandt; 
een 4e prijs aan G. van Tongeren, met lof voor keurige 

opstelling; 
een 5e prijs aan J. A. Zonderop; 
een 6e prijs aan E. van der Burgh. 
Over het bezoek van de tentoonstelling kan de Vereeniging 

„De Globe" zeer tevreden zijn, en naar aanleiding daarvan 
mag worden aangenomen, dat het doel dat „De Globe" zich 
van de gehouden tentoonstelling had voorgesteld, volkomen 
is bereikt. Voor het welslagen van de tentoonstelling waren 
dan ook de woorden van hulde van den voorzitter in zijn ope
ningsrede, gericht tot de commissie van voorbereiding en 
de medewerkenden, ten volle verdiend. 

INTERNATIONALE 
AUSSTELLUNG 

MODERNER PHILATELIE 
Commissaris Generaal vcor Nec^erland. 
LEON DE RAAY - AMSTERDAM 

MOPHILA, 
22-30 AUGUSTUS E.K. TE HAMBURG. 

Blijkens het zoo juist ontvangen speciale Mophila-tijdschrift 
luidt het programma aldus: 

22 Augustus e.k. te 11 uur officieele opening der tentoon
stelling voor genoodigden, te 14 uur voor het publiek. 

Zondag 23 Augustus feestavond. 
24 Augustus rondrit door Hamburg met bezoek aan de 

„Deutschland". 
De overige dagen zijn gevuld met bezichtiging van fa

brieken, tuinfeesten, voordrachten, enz., terwijl op Zaterdag 
29 Augustus een groot feestbanket zal worden gehouden. 

Voor alle bijzonderheden enz. wende men zich tot den heer 
Leon de Raaij, te Watergraafsmeer. 

Voor hen, wier sympathie voor deze tentoonstelling zoo ver 
gaat, dat zij haar financieel wenschen te steunen, bestaat daar
toe gelegenheid door overschrijving van hun bijdrage op post
rekening Hamburg 66693 ten name van den heer Felix 
Chruszcz. 

EEN BELGISCH POSTMUSEUM. 
Naar de Belgische bladen berichten, is binnen kort een 

koninklijk besluit te verwachten, waarbij de inrichting van 
een postmuseum wordt geregeld. 

Naar verluidt, zal met de directie worden belast de bekende 
Belgische postzegelverzamelaar André de-Cock, die o.m. als 
lid der jury van de Antwerpsche postzegeltentoonstelling van 
1930 bekend is. 

BLAD VOOR PHILATELIE. 
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LANDKAART COLUMBUS-ARTIKEL. 
In dit nummer maken wij een aanvang met de publicatie 

van een artikel van mr. J. H. van Peursem over den ont
dekkingsreiziger Columbus. Door den schryver is een land
kaart gemaakt, waarop men de verschillende tochten van Co
lumbus duidelijk kan volgen. Waar deze kaart te groot is voor 
het Maandblad, wordt zy voor belangstellenden ter beschikking 
gesteld tegen betaling van den kostprijs f 0,20. Om een duide
lijk beeld te krijgen van de reizen is deze kaart niet te missen. 

Aanvragen onder overmaking der kosten te richten tot 
mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, post
rekening 37939. 

ST. ANTONIUS VAN PADUA. 
Onder den wereldlijken naam Fernando de Bulhoes werd op 

15 Augustus 1195 te Lissabon een kind geboren, dat door zyn 
godvruchtig leven zou worden een der meest geziene heiligen 
van de Roomsch-Katholieke kerk. 

Reeds op zeer jeugdigen leeftijd trad hij toe tot de orde der 
Augustijner-monniken, leefde aanvankelijk in het St. Vin-
centius-klooster te Lissabon, waarna hij verhuisde naar 
Coïmbra. In 1220 trad hij toe tot de orde der Franciscanen 
met het doel het Christendom in Afrika te verbreiden. Hij 
nam den naam Antonio aan, scheepte zich in naar Afrika, 
doch ernstige ziekte dwong hem de reis te onderbreken en 
naar Europa terug te keeren. 

Door storm uit de koers gedreven landde hij op Sicilië, trok 
vandaar naar Italië en woonde het algemeen kapittel van zyn 
orde bij, bijeengeroepen door Franciscus van Assisië. Deze 
heilige droeg hem op het evangelie te verspreiden, wat Anto
nius met groot succes deed in het Zuiden van Frankrijk en 
in Noord-Italië. 

Op 13 Juni 1231, dus op den leeftijd van slechts 36 jaren, 
stierf hij te Padua en werd aldaar in de kathedraal begraven. 

Reeds het volgende jaar werd hij door paus Gregorius IX 
heilig verklaard; op de plaats waar te Lissabon zijn geboorte
huis stond, werd een groote kerk gebouwd, die evenwel in 1755 
door een hevige aardbeving werd verwoest, doch onmiddellijk 
weder opgebouwd. 

St. Antonius is de populairste heilige van Portugal en geldt 
o.a. als patroon der trouwlustige meisjes. 

NIEUW-INGESCHREVENEN OP 
„THE ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELISTS". 

Deze Britsche onderscheiding, voor Philatelisten van hooge 
waarde, is dit jaar toegekend aan dr. Herbert Munk, den be
kenden philatelist, onder wiens bekwame leiding het handboek 
van Kohl wordt uitgegeven. Voorts aan den Engelschen ver
zamelaar J. B. Seymour, expert op het gebied van Britsche 
zegels. 

Het is wellicht niet van algemeene bekendheid, dat de be
schrijving der Engelsche zegels in meergenoemd handboek, en 
waarop wij bii herhaling de aandacht vestigden, het werk is 
van den heer Seymour. 

MALTA. „A WORLD RARITY". ONE OF THE GREATEST 
ERROR ITEMS IN THE KING GEORGE SECTION: 

„POSTAGE" KOPÖTAANDE OP 3 D. ZWART, 
APRIL 1926. 

Ziehier de merkwaardige geschiedenis, zooals deze door 
„Ewen's Colonial Market, Ltd." van een harer klanten ont
vangen werd. 

Bij de uitgifte van de ter plaatse met „POSTAGE" over
drukte stellen in April 1926, deden vele inwoners, al waren 
zij geen zegelverzamelaars maar hadden zij wat geld om te 
sparen, aan het spelletje mede: „zegels in voorraad nemen 
voor grootere of kleinere bedragen". Twee vrienden, de beeren 
Pio Grech en Saliba, kochten samen een hoeveelheid, omvat
tende alle waarden, voor ongeveer £ 840 en brachten het pak 
in de plaatselijke bank. Men meende dat de uitgifte slechts 
zes dagen in gebruik zou zijn; alle waarden moesten dus 
stijgen. Maar in de afgeloopen herfst begrepen zij eindelijk, 
dat slechts vijf van de waarden een hooge premie hadden be

reikt; zjj besloten toen den voorraad van de hand te doen en 
bij de verdeeling werden twee vellen van de 3 d. gevonden 
met den overdruk kopstaande. Bij het overdrukken had de 
regeering een streng toezicht ingesteld; fouten of misdrukken 
moesten dadelijk vernietigd worden, maar door de overmatige 
haast bij het werk tot in den nacht, om des morgens bij de 
bestorming der loketten de menigte te kunnen voldoen, ont
snapten de beide vellen van 3 d. aan de opmerkzaamheid, waar
toe de kleur, zwart op geel, bijdroeg, en gingen met de overige 
mede. Dit is, voor zoover bekend, de eenige fout welke in deze 
stellen voorkomt. 

Toen een van de genoemde vrienden de verkeerde stelling 
op de 3 d. bemerkte, meende hij het als waardeloos te moeten 
beschouwen, maar een hunner deed hem begrijpen, dat het 
juist meer waard was. Toen begon de verdeeling. Ieder kreeg 
zoowat & 400 waarde nominaal en één vel van de 3 d. met 
verkeerden opdruk. 

Het vel van den heer S. was spoedig verbroken. Enkele of 
kleine kavels, werden aan particuliere verzamelaars op het 
vasteland verkocht; twee en twintig gingen naar een finan-
cieelen agent der V. St. v. A., en het rechterbovendeel van het 
vel, 40 stuks, naar een Zwitserschen handelaar. Het linker
bovendeel van dit vel was slecht overdrukt. Van dit deel was 
op een Londensche veiling een strook van drie en een enkel 
exemplaar in het begin van 1929 en werd, blijkbaar door dien 
slechten overdruk misleid, als valsch beschouwd en inge
houden. Een plaatselijk handelaar vernam dit en waarschuwde 
voor de vervalsching, maar toen de eigenaars daartegen pro
testeerden en de onweerlegbare bewijzen leverden trok de 
handelaar dadelijk zijn waarschuwing in. Om vervalsching 
tegen te gaan, is een keuringscommissie gevormd en is elk 
zegelexemplaar van hare initialen voorzien: graaf Sant Four-
nier, R. F. Bentley en majoor R. Gatt. 

De heer Grech wenschte zich zooveel moeite niet te geven 
en dus het vel in zijn geheel te verkoopen. De bankier raadde 
hem, het aan de Colonial Stamp Market aan te bieden en deze 
vennootschap verkreeg op die wijze het geheele vel, dat ge-
ruimen tijd ongeschonden bleef ter bezichtiging van de be
langstellende klanten. In October verkreeg deze Londensche 
firma ook het naar Zwitserland verkochte boven-kwartvel, 
behalve een daarvan reeds verkocht blok van 4, zoodat on
geveer 5/8 van deze buitengewone zeldzaamheid in haar be
zit is. Aan de klanten wordt deze eenige foutdrukzeldzaamheid 
in de George-uitgiften vooralsnog voor matigen prijs geleverd, 
als we nagaan dat Gibbons de 10 sh. Malta van 1919 met £ 40, 
Scott met I 200 prijst. 

Het spreekt vanzelf, dat koning George's verzameling dien 
foutdruk nu ook bevat, terwijl verscheidene verzamelaars in 
Engeland en Amerika, slechts enkele op het vasteland van 
Europa, er ontvingen, ook in paren en blokken. De firma ver
klaart slechts 12 stuks voor latere bestellingen te bewaren. 

J. B. R. 

PHILIPPIJNEN. POSTSCHANDAAL. 
Plotseling werd ongeldig voor frankeering verklaard de 

2 pesos-waarde en bjjna zeker zal ook de 1 peso worden in
getrokken. De oorzaak? Een zeldzaam geval, maar in de met 
den dag dieper dalende menschenwereld is de zeldzaamheid 
van moord, roof, diefstal, bedrog, zóó alledaagsch geworden, 
dat het tegenovergestelde zeldzaam kan genoemd worden. Een 
onlangs benoemde commissie tot onderzoek van de gaande 
zaken van het postkantoor te Manilla nam de gelegenheid 
waar, ook de zegeldepots te controleeren. Een aantal pak-
kisten in een depotkamer van het hoofdpostkantoor, niet op
geborgen in den kelder, en waarin zich 2 pesos-vellen zouden 
bevinden, van het Bureau of engraving and printing te Was
hington ontvangen, bleken vellen van 2 centavos te zjjn. Be
wijzen van opening enz. van de kisten zjjn er, maar tot nu toe 
niet van den tijd der ontvreemding. — 50.000 der 2 pesos
zegels zijn nu niet te verantwoorden, en bij nader onderzoek 
bleek, dat tevens een groot aantal 1 peso-zegels gestolen en 
door lagere waarden vervangen zijn. Na de intrekking van de 
2 pesos kan het waarschijnlijk geacht worden, dat ook de 
1 peso in dat lot zal deelen. 

J. B. R. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 149 

RUSLAND. EIGENAARDIGE RECLAME-?-STEMPEL. 
„Die Postmarke" ontving uit Leningrad een stempel met de 

in onze taal overgezette woorden: „Denkt voor gü zoent, elke 
kus brengt u 40.000 bacteriën!" Zou dit voor „hongerige 
magen" bestemd zjjn, of ter beoefening van de zoenkunst? 

J. B. R. 
EX-KONING HUSSEIN VAN ARABIE. 

Op 4 Juni j.1. stierf de ex-koning Hussein van Arabië, de 
vader van drie koningen: Feisal van Iraq, Abdullah van Trans-
jordanië en Ali van Hedschas. 

Koning Hussein is 75 jaren oud geworden; van 1924 af 
leefde hij in ballingschap op Cyprus tot hjj kort voor zijn dood 
door zijn zoon Abdullah werd overgebracht naar Amman, 
waar hij gestorven is. 

Aanvankelijk sultan Abdul Hamid van Turkije warm toe
gedaan, waardoor hö lid was van den keizerlijken Otto-
maanschen Raad, keerde hij zich in 1916, sherif zjjnde van 
Mekka, tegen het gezag van het Turksche rjjk en vestigde h\j 
het nieuwe koninkrijk Arabië. HiJ kon zich evenwel niet 
staande houden en deed in 1924 afstand van de règeering ten 
behoeve van zjjn zoon Ali, die in 1926 de vlucht moest nemen 
voor Ibn Saud, leider der Wahabieten, een godsdienstige secte, 
en die zich tot koning liet uitroepen. 

Verschillende zegels van Arabië brengen deze gebeurtenissen 
in herinnering. 

SPANJE 1851. KLEURFOUTDRUKKEN. 
Het pseudo-wetenschappelijk verzamelen neemt 'n zoodanige 

vlucht, dat het onmogelijk is een klein gedeelte ervan in de 
regelmatig verschijnende maandbladen, waarvan de ruimte 
veel te veel door speciale rubrieken van ondergeschikten aard 
wordt ingenomen, waardoor de „werkelijke" philatelistische 
kennis tot een microscopisch minimum wordt beperkt en hier
door de geheele philatelie, te vergelijken met „algemeen be
lang", wordt geschaad ten gunste of voordeele van het „eng 
begrensde bijzondere belang", ter algemeene kennisvermeer
dering en opwekking" op te nemen. Waarschijnlijk is 
„Collectors Club Philatelist", New-York, een driemaande-
lij ksche uitgave, nog het eenige tijdschrift dat als zeldzame 
uitzondering kan worden aangevoerd. Een zeer klein, doch 
daarom niet minder belangwekkend bericht van den heer A. E. 
Ginn komt in het Octobernummer van genoemd tijdschrift 
(blz. 212) ons „verrassen". 

Zooals bekend bestaat de 2 real, 1851, in de kleur van de 
6 real, blauw, en wordt als een van de zeldzaarjiste waarden 
beschouwd en is dan ook in de groote catalogi opgenomen. 
Wijlen de hoogste deskundige, Hugo Griebert, heeft deze 
kleurfout opgevat als te zijn ontstaan doordat een cliché van 
de 2 real is terecht gekomen in de zetting van de plaat, be
stemd voor de 6 real, welke opvatting thans door alle keur
meesters dezer Spaansche uitgifte aanvaard is. Genoemde heer 
Griebert schreef echter de 5 real roodbruin toe aan een druk 
van eenige vellen in een niet-bestelde, dus „verkeerde" kleur: 
deze zou de zeldzaamste van Spanje zijn. Was dit juist, dan 
bestond de mogelijkheid dat ook andere waarden toentertijd in 
andere kleuren dan die welke gelast waren, hadden bestaan 
De heer Ginn, lid der firma Geo Ginn & Co., Londen, een on
langs door de firma gekochte groote „oude" algemeene ver
zameling doorsnuffelende, ontdekte bij toeval een, volgens zijn 
meening „12" cuartos van 1853 (gebruikt), welke bleek een 
„6" cuartos te zijn. Deze 6 is in dezelfde kleur als de 12 c. 
Aan de echtheid is niet te twijfelen; noch zegel, noch post
stempel wijzen op eenig geknoei. Een en ander is bevestigd 
door de „Expert Committee" der „Royal Philatelie Society". 
Deze beeren dachten aan een „kleurproef" met een echte af
stempeling, hetgeen niet wil zeggen, dat dit stuk op brief 
heeft dienst gedaan. De heer Ginn was het hiermede niet eens 
en onderwierp het vraagstuk aan het oordeel van den Spaan-
schen autoriteit Manuel Galvez, te Madrid. Diens antwoord is 
belangwekkend. Hij verklaart, dat een of twee exemplaren 
van dezelfde afwijking in den loop der jaren gevonden zijn 
in groote voorraden 6 cuartos. De zeer groote zeldzaamheid 
ervan staat, volgens hem, buiten twijfel, maar eenige officieele 
opheldering is tot nog toe niet gegeven, zoodat niet kan 

worden vastgesteld of het een kleurproef of een kleurfoutdruk 
is. Intusschen levert de vondst van een of twee exemplaren 
tusschen de talrijke pakken 6 cuartos-zegelwaarden wel 
eenigen grond op voor de veronderstelling, dat een vel van de 
6 c. abusievelijk in de kleur van de 12 c. werd gedrukt en bij
gevolg ook als „6" is gebruikt, dus evenals de voornoemde 
5 real roodbruin, behoudens de overeenkomst van kleur. Ware 
toch een verkeerd cliché in de plaat der 12 cuartos gezet, dan 
zouden gebruikte stukken onder de „12 c." zijn gevonden. 

Kan eenige lezer hieromtrent licht verschaffen? Deze be
langwekkende ontdekking was in 1919 den heer Griebert niet 
bekend. J. B. R. 

KENMERKING VAN GEREPAREERDE ZEGELS. 
Dit in het belang van alle eerlijke Philatelisten, onder wie 

ook de zoodanige handelaars behooren, op het laatstgehouden 
Engelsche congres besproken vraagstuk, is daar niet opgelost. 
De m.i. „groote" fout was, dat niet „de" herstelde zegels 
zouden worden gekenmerkt, maar slechts die, welke de ver
zamelaars in hun collectie vonden of daarin, dus desbewust ( ?) 
opnamen. Ik begrijp niet, dat een eenigszins menschkundig 
bestuur zooiets „engbegrensd" ter bespreking op een congres 
kon ter tafel brengen, zoo het niet met het doel geschiedt, de 
wereld welke daarin belang stelt te doen begrijpen, dat „on-
zinnigheden" in Engeland niet altijd op instemming van een 
meerderheid kunnen rekenen. Wil het „algemeen" belang ge
diend worden, dan is het ook noodzakelijk dat allen die zich 
met zegelverzamelen, zegelhandel en ruil bezighouden, ver
plicht zijn, de op een of andere wijze „fraaier" gemaakte of 
„opgeknapte" minder- of niets-waardige zegels te kenmerken, 
op een zoo mogelijk zelfde of gelijksoortige wijze. De zegels 
„in verzamelingen van particulieren" leveren weinig of geen 
gevaar op, zoolang de verkoop of ruil eruit achterwege blijft. 
Het zijn de duizendtallen, welke aan honderden bedriegers, 
naar het schijnt, een goed stukje brood verschaffen; hun aan
tal vermeerdert althans en de uitgaven aan de talrijke adver
tenties moeten wel door de redeloozen rijkelijk „beloond" 
worden. Mocht de mensch maar eens inzien, gevoelen, be
grijpen, dat alleen de soliede handel geen reclame behoeft en 
hij zich dus daarop kan verlaten! Maar de „millioenen" 
verzamelaars, die noch lid van eenige philatelistenvereeniging 
zijn, noch eenig tijdschrift lezen, hoe willen deze „ezels" ooit 
„leeren" ? 

Maar dit is hun al te machtig! Ze hebben reeds moeten 
leeren loopen en kennen het nu na 50 jaren nog niet, zoo zij 
niet gedrild worden! J. B. R. 

KLEINE TENTOONSTELLINGEN VAN ZEGELS MET 
GELIJKSOORTIGE GRONDGEDACHTE. 

Deze worden, volgens de Duitsche pers, door het Rijkspost-
museum gehouden. Het ziJn verzamelingen van zegels, door 
een of meerdere landen uitgegeven (alle landen waarin de 
post een gelijksoortige gedachte voor zegels doen uitvoeren, 
ziJn vertegenwoordigd), als b.v. Columbus-gedenkzegels, zegels 
met dieren, vogels, landschappen, stadsgezichten enz. De ont
dekking van Amerika wordt op 11 zegels met het portret van 
Columbus vertoond, dan volgt die met de bede om steun aan 
koningin Isabella, waartoe deze besluit, doch verplicht is daar
toe hare sieraden te beleenen, het vertrek van het schip uit 
de haven van Palos, de ontvangst bij terugkeer van Columbus. 
Een andere rij geeft een overzicht van de ontdekkingsreizen 
van 1493-1498, terwijl als slot volgen de te zijner nagedach
tenis verrezen monumenten, het mausoleum (praalgraf) en de 
sarcophaag (grafsteen in den vorm van een doodkist). 

Op welke zegels ze te vinden of te zien ziJn? De eer der 
herdenking van Christ. Columbus komt aan het Amerikaansche 
postbestuur toe, uitgifte 1893, 1 c. tot 5 dollar, 16 waarden; 
scheepstype: Argentinië 1892, 2 c , Grenada 1898, 2% d.; ge-
denkteeken: republiek Cuba 1899, 1 c , Guatemala 1902, 1 peso, 
Mexico 1923, 5 c , Portorico 1893, 3 c. de peso; praalgraf en 
2 pesos (de geheele serie 1899-1900 is aan C. C. gewijd); 
grafsteen; Dominicaansche republiek 1900, 5 c , 10 c , 1, 2 p.; 
voor de overige voorstellingen uit zijn leven en reizen op fran-
keerzegels, raadplege de belangstellende in de catalogi de 
landen: Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Peru, Tri
nidad. J. B. R. 
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UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

OPRUIMING 
TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN 
van een groote partij POSTZE
GELS, per stuk, série en gewicht. 
KL00STERZE6ELS van vele lan
den, vermengd met een handels-
rest, f 1,75 per kilo. Elk 2e pakket 
bevat nog een aardige premie. 
HOLL. KLOOSTERZEGELS, 
oude en nieuwe uitgiften, jubi
leum, opdrukken enz. f 1,25 per 

500 gram. 
BOEKHANDEL H. W. MONSEES, 

Pieter Langendijkstraat 49, 
A'dam, W. Postrek. 89416. (622) 
Er is wel wat te verdienen, met den 
verl(Oop van onze pakketten voor 
beginners. 15 verschil lende mon
sters na ontvangst van f 1 , - (ink. prijs) 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 
Hoogendijk 1 4 2 - Z A A N D A M . (623) 

Te koop aangeboden o( in ruil gevraagd 
tegen gevlogen stukken: 

Ie POSTVLUCHT JAVA-AUSTRALIË, 
stempel KOEPANG. 

Brieven onder no. 619 aan de administratie 
van dit blad. 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij vooru i tbeta l ing . 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bi) vooruitbetaling. 
Poatz. worden niet in betsling gen. 

K I L O ' S VAN NEDERLAND EN 
KOLONIEN T E K O O P GEVRAAGD. 
Aanbiedingen met opgave van hoeveelheid 
en prijs aan AUF DER HEIDE'S POST
ZEGELHANDEL. HILVERSUM. (621) 

Steeds te koop gevraagd: 
Nederlandsche zegels, afgeweekt 
en gesorteerd, per 1000 of meer 
per soort (per 500 of 1000 ver
pakt). Aanbiedingen met prijs
opgaaf te richten aan Postzegel-
engroshandel R. K O R M O S 
(Lid „Breda"), D E N H A A G , 
A. V. Solmsstr. 21. Tel. 773566. 

(625) 

K o o p t U w z e g e l s t h u i s . 
Zonder verplichting op zicht onze zeer ge
zochte boek)es met alleen zegels van Zwe
den, Noorwegen en Denemarken, alles 
op nummer geplakt, dus een mooi overzicht: 
ook naar Ned.-Indie. 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 , - - ; „ 3 f 5 . -
200 vers Ncd. en Ind. f 2,50; p. 3 f 6,2ï 
Vanaf f 5,= fr. aanget. J. Prent & Co., 
Sneeuwklokjestr. 18, Den Haag. (614) 

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

Kilo's Scandinoviê 
Origineel van de Post. Bevatten mooie en waardevol 
gefrankeerde strooken postpakketkaarten, postwissels, enz. 
ZWEDEN. 1 kilo in orig. door de Zweedsche Post in Stock
holm verzegelde 1 kilo pakketten. Bevatten zeer goede waar
den, o.a. 70, 85, 115, 120, 145 öre, Wasa, Postcongres, diverse 
kronenwaarden, enz. Prijs per kilo, franco in Nederland ƒ 6.50. 
DENEMARKEN. In orig. door de Deensche Post in Kopen
hagen verzegelde kilopakketten. Bevatten 1, 2, 10 kronen. 
kanker-uitgiften, enz. Prys franco in Nederland ƒ 7,50. 
NOORWEGEN. 1 kilo-pakket. Bevat zeer goede soorten, 
Ibsen, Abel, enz. Prijs franco in Nederland ƒ 6,50. 
Wij garandeeren waarde voor Uw geld ! Reeds zeer veel 
tevredenheidsbetuigingen ontvangen ! Toezending na ont
vangst van het bedrag of onder rembours. 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL, 
HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Postbus 1, giro 1700. Gravenstraat 17. 

(620) 
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I ERNSTIGE VERZAMELAARS, ■ 
E die zonder merkbare uitgaven hun verzameling lang

I zamerhand tot een object van beteekenis willen brengen, = 
I moeten onmiddellük | 
I EEN GEHEEL KOSTELOOS JAARABONNEMENT | 
I van onze „ROHRPOST" bestellen (1000 voordeelige | 
1 aanbiedingen in elk nummer). | 
I Aanvragen te richten (een briefkaart is voldoende) aan | 

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

I N I B U W I O H B D B N . 
Portugal, Antoniusherdenking, cpl. 
Oostenrijk, Rotarycongres, cpl 
TsjechoSlowakije, Vliegpost, cpl 
Idem, 3 en 10 kr 
België, nieuw, 1 fr.—10 fr., cpl 

Idem, nieuw, expresse 
Rumenië, 3 nieuwe series, cpl 

ƒ 1,25 Rusland, Zeppelin-uitgiften, cpl 
Luxemburg, 20 fr., ook Dienst, 2 st. 
Liechtenstein, Zeppelin-uitgiften, cl. 
IJsland, Zeppelin-uitgiften, cpl. . 

ƒ0,20 
-2,25 
- 3 , — 
- 3 , — 
-2,25 
-3,60 

- 1,90 Spanje, Republiek, opdr. Madrid, cpl. - 0,75 

-2,25 
-3,75 
-1,10 

Idem, idem, opdr. Barcelona I ƒ 1,50 
Idem, idem, opdr. Barcelona II - 1,50 
Franschc tentoonstellingzegels, 103 

verschillende van 26 koloniën, cpl. - 9,50 
Luxemburg, vliegpost, cpl - 0,45 
Hongarije, Zeppelin-uitgiften, 2 st. - 2,— 
San Marino, vliegpost, cpl - 6,25 

Franco rembours of postwisseL J. J. A. ENGELKAMP, SPUI 13, AMSTERDAM. (534) 

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

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

Adverteert 
regelmatig 

in het 

Wie koopt dat nu niet? 50 Amerika f 0,30; 
100 Z. Amerika f 0.80; 50 Chili f 0,90; 50 Ar
gentinië f 0,75; 25 Costa Rica f 0,75; 50 Ecuador 
f 0,90; 20 Liberia f 0.75; 50 Salvador f 0,75; 100 
Tsjecho-Sl. f 0,60; 50 Liberia f 2,50; 25 Uru
guay f 0,50. Deze U prachtpakketten tezamen 
gekocht van f 9,50 voor f 8,50; bovendien 
nog 5 andere pakketten cadeau! Aanbieding 
van Mei is nog geldig, profiteert! Is U al in 
het bezit van onze uitvoerige prijscourant? 
Postzegelhandel „The Globe", Hoogendtik 142, 
Zaandam, - Gironummer 118330. (581 j 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
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S U R I N f A i V l E . Ik kocht zoojuist aan een schitterende partij Suriname 
en ik verzoek beleefd aan H.H. gegadigden voor deze populaire kolonie 
mij onverwijld hun mancolijstcn te willen toezenden. De partij is vooral 
rijk aan blokken van bijna alle emissies. Ik ben gaarne bereid tegen 
referenties uiterst voordeel ige zichtzendingen te maken. 

Meer uitvoerige offerten uit deze partij volgen in het volgende Maandblad, 
maar ik raad interessenten sterk aan, reeds thans op te geven, wat zij wenschen. 

JOHN L. BENJAMINS, 
Beethovenstraat 97 , Amsterdam (Z.)-

Telefoon 21421. Postgiro 173848. (545) 

Eerste Vliegpost Nederl.-lmlië naar Australië! 
Het zegel van de toekomst! Éénmalige aanbieding. 
Zoolang de voorraad strekt, leveren wij dit zegel 
ongebruikt a f 1,75 per stuk. in paren et\ blokken 
zonder prijsverhooging. O p brief echt gevlogen 
van Amsterdam naar Sydney, prijs per brief f 4,—. 

Amsterdanische Postzeoelhandel, 
ST. LUCIENSTEEG 22, AMSTERDAM, C. 
POSTREKENING 151986. (596) 

MmhM P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 112874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg- en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

200 verschillende zegels Beieren ƒ 1,90 
300 
150 
200 
150 
300 
200 
200 
500 
300 
200 
100 
100 
]00 
500 
200 
200 
300 
150 
150 
5000 

België - 4,75 
Bulgarije - 2,75 
Danzig - 2,75 
Denemarken - 3,20 
Duitschland - 0,90 
Eng. Koloniën - 1,90 
Frankrijk - 4,50 
Pransche Koloniën 
Hongarije 
Joego-Slavië 
Luchtpost 
Luxemburg 

5,50 
0,90 
3,90 
4,25 
2,25 

Noorwegen „ - 2,40 
Oostenrijk 
Perzië 
Roemenië 
Turkye 
Zweden 

3,75 
4,75 
2,S0 
5,75 
4,25 

Zwitserland - 3,25 
Geheele wereld - 35, -

Bestellingen boven 5 gid. franco. (527) 
Supplementen 1931 van Schaubek - albums verkrijgbaar. 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBL0N6WE6 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(609) 

mk 

Luchtpostzegels. 
1>2, i}4 en 7}4 gulden, per serie ƒ3,50 

Vliegpost, 10, 15 en 60 c , 3 w „ ƒ0,30 
40 en 60/30 c , 2 w., per 10 series - 1,—• 
5 gulden, grijs, per 10 stuks '. - 0,60 
1 gulden, blauw, per 10 stuks - 0,30 
1, 2K en 5 gld., 1905, 3 w -0,22 
1, 2y, en 5 gld., koerseerend - 0,28 
Portzegels 1/3, 2K/7K, 2 5 / 1 ^ en 25/73^, p. 10 sr. - 1,60 
50 c. en 1 gld., 2 w., p. paar - 0,20 
Nieuwe roltanding, J^, 1}^, 2, 4, 5 en 6 c , 6 w -0,10 
Rolt. zonder w., 1, 234, 7>4, 9, 12}^, 20, 30 40, 

50 en 60 (10 w.) „ -1,80 
Rolt. 2-zijdig cpl., 13 w -2,25 
Rolt. 4-zijdig (zonder 12}^ rood), 23 w -2,40 
Ned.-Indië, 234 gld. rood, per 10 stuks -0,80 
Ned.-Indië, jubileum, 5 c. — 1 gld - 0,35 
Ned.-Indië, portzegels 234—75 (z. 30) krs., 11 w. -0,60 
Boven 5 gld. portovrü. — Indien aanteekenen gewenscht, 
15 et. extra. Philatelistische frankeering. — 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 
koloniale zegels, ook goede kilowaar. Brieven met prijs
opgave, eventueel monster. 

(524) 
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WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT'VOOR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDEIt-VERZORCINa 
OEZINZ-VfRIORGING 

'v r̂j.üNILLMIJ 
IGRAVENHACE 

(590) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
's-Gravenhage. 

@. KEum a 
Passage 25 , DEN HAAG. 
Teief. 112438. Giro 4 2 6 2 . 

— Wy hebben een zeer uitgebreide 
wereldverzameling aangekocht, waar
uit wö volgens MANCOLIJST tegen 
biliyke prözen 

ZICHTZENDINGEN 
gereed maken. — Vraagt ook onze 
bekende zichtzendingen uit voorraad 
eens aan, landsgew^ze geordend, pri
ma kwaliteit. — U vindt by ons zoo
wel de goedkoope als de dure zegeld 

GROOTSTE VERSCHEIDENHEID. 
Verschenen: DE NIEUWE PRIJSLIJST 1931/32 VAN 
NEDERLAND EN KOLONIEN. Pr^js ƒ 0,25 

(529) 

é^ 

V 

me SMITH. 
VIA GREINA 2, 

(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

R Ë̂ÜÊ ILAND iül K©IL©NIDÏU 
IWflfSË^ILAI^P, 

BÎ DÏÏSCIKIË Km©I^Dll^. 
TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 

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

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

S.v.p. prima referentiën. 
BRIC SMITH, 

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

(535) 

^ 

^5)MÊ 

VERSCHENEN 
^ ^ 

Typen en Tanding Supplement 
voor de „Ka-Be" 

Nederlancd en Koloniën 
Albums. 

HET SUPPLEMENT BEVAT 71 BLADEN. 

OP PRIMA HOUTVRIJ PAPIER, VOOR ALBUM 
621 H, 421 H, 321 H, Best. No. 21 H.S f 6 - . 
OP KARTONBLADEN, VOOR ALBUM 

311 H, 211 H, Best. No. 11 H.S. f 15,—. 

VERZENDKOSTEN EXTRA. 
OVERAL VERKRIJGBAAR. 

VRAAGT PROSPECTUS. (624) 


