
ABONNEMENTSPRIJS 
(bvj vooruitbetaling): 

Nederland en Koloniën, 
per jaar, franco p. post ƒ 5,— 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post ƒ 6,— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0,50 

Gratis 
voor de leden der aangesloten 

Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 19 VEREENIGINGEN. 
— BEKROOND OP 24 TENTOONSTELLINGEN. — 

10e Jaargang. Breda, 16 Augustus 1931. Nr. 8 (116). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina . . . . ƒ30,— 
1/2 „ 
1/3 „ 
1/4 „ 
1/6 „ 
1/8 „ 
1/9 „ 
1/12 „ 
1/16 „ 
1/18 „ 
Bij 3-, 6-, 

5, 10, 

. . -17,50 
. -12,50 
. -10,— 

. . - 7,50 
. - 6,— 
. - 5,50 
. - 4,50 
. - 4,— 
. - 3 — 

12-maal plaatsing 
15 % reductie. 

Alie bijdragen van postzegel kundigen, wetenschappelijken en redactioneel en 
aard, Leneveu, nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D. van 
Brink, Nieiweslad I32b, Leeuwarden, al wat Ned, en Kol. betreft, aan A. M. 
Benders, Burg, Reigerstraat 67, U'recht, en mr, G, W. A. de Veer, Park van 
Nieuwenlioven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr, L Frenkel, Een-
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels), poststukken van Ned. en Kol, aan W. G 
Zwolle, Oer. Terboigstiaat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche poststukken 
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Eereleden der Redactie J. B Robert en H J Soil7en. 
Vaste medewc-kers H J. L de Bie, dr G. W Bclian W. P. Costerus, 

L. van Fssen, M, J, haronessp van Hcerdt-Ko'ff J. A. Kastein, mr, J. H. 
van Po'irsem, Leon de Raaij, J. O, Millaard, G. V. van der Schooren, 
Pierre Vos. 

Tot het plaatsen van advcrtentien, het beko er van aoonnemenl en afzon
derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles, wat de uitgave litt be neer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C A. bmeuidpr^, Vv'ilheimina-
park 128, te Breda Telefoon 1397 Postrekening 371^3 

ONNOODIGE UITGIFTEN. 
EEN ONHOUDBARE TOESTAND. 

Over dit onderw^erp is herhaaldelijk in het Maandblad ge
schreven; om ons tot den jongsten tijd te bepalen, verwijzen 
wij slechts naar het desbetreffend artikel, voorkomend op de 
eerste bladzijde van het Januari-nummer 1931. 

Ook tijdens den 21en Philatelistendag, het vorig jaar te 
Rotterdam gehouden, werd dit onderwerp aangeroerd, wijl tot 
veler leedwezen in het toen uitgebrachte jaarverslag van de 
„Federation Internationale de Philatelie", waarvan de Neder-
landsche Bondsvoorzitter president is, met geen enkel woord 
gewag werd gemaakt van deze n. o. m. brandende kwestie, 
die de gemoederen van hen, die het wèl meenen met de phila
telic, voortdurend beroert. 

Van de bestuurstafel werd toen de toezegging gedaan, dat 
dit onderwerp onder de aandacht van meergenoemde Federa
tion zou worden gebracht. 

Hoewel de tijd nog niet aangebroken is, dat vernomen kan 
worden welke stappen dit lichaam heeft gedaan om tot een 
bevredigende oplossing te geraken en de belangstellenden hun 
nieuwsgierigheid zullen moeten bedwingen tot den a.s. Phila
telistendag te Utrecht, achten wij het niet voorbarig deze aan
gelegenheid nog eens onder de algemeene aandacht te bren
gen, daar zich enkele nieuwe gezichtspunten hebben voorge
daan, waarmede n. o. m. rekening is te houden. 

In de eerste plaats noemen wij daarvan het congres van 
Europeesche postzegelhandelaren, dat van 29 tot 30 April j.1. 
te Livorno plaats vond onder leiding van den bekenden Fran-
schen handelaar Th. Champion. Wij maakten hiervan gewag 
op blz. 127 van het nummer van 16 Juni 1931, onder het hoofd 
„Beperking van overbodige uitgiften". Tot recht begrip van 
het belangrijke besluit, dat aldaar genomen werd, moge dit 
alsnog hieronder opnieuw worden weergegeven: 

„In aanmerking nemend dat de overdrijving bij de uitgifte 
van gelegenheids- en weldadigheidszegels, die geen verband 
houden met de regelmatige series, de toekomst der philatelie 
ernstig in gevaar brengt, 

uit het eerste philatelistisch congres der Europeesche han
delaren, in vergadering bijeen te Livorno op 29 en 30 April 
1931, den wensch, dat de postzegelhandelaren van elk land, 
bezorgd voor het voortbestaan van hun bedrijf, zich ver
eenigen tot samenwerking tegenover hun regeeringen om uit
giften van genoemde soort te beperken, deze op geen enkele 
wijze te steunen, en voorts alle binnen hun bereik vallende 
middelen toe te passen tot het bei eiken van dit doel." 

In een onderschrift verklaarden wij onze instemming met 
dit streven, temeer, wijl het congres zich niet kantte tegen 
a l l e dergelijke overbodige uitgiften, doch wel tegen de over
drijving, die op dit terrein thans hoogtij viert. 

Vergelijken wij de bewoordingen van deze motie met wat 
Champion vermeldt in de voorrede van zijn catalogus (Yvert & 

Tellier et Champion), uitgave 1931, dan ontdekken wij een 
zeer groote verandering in standpunt. In die voorrede toch 
heet het: „Ainsi que nous 1' avons decide et fait connaitre 
dans nos publications, en Octobre 1929, nous avons indiqué 
en petits caractères ä partir de cette date, les timbres dont 
1' emission ne répond ä aucune nécessité postale". 

Deze gedragslijn gaf ons aanleiding in een artikel, getiteld 
„Op den goeden weg?" (blz. 21, Februari-nummer 1930) en
kele bezwaren tegen dit standpunt in te brengen en het on
houdbare daarvan aan te toonen. En wij besloten met te zeg
gen, dat de selectie, wat verzamelwaardig ;s en wat niet, ge
schieden moet door het n. o. m. daarvoor aangewezen lichaam, 
de Federation Internationale, uiteraard hierin bijgestaan door 
de voornaamste handelaren en catalogus-uitgevers. Een der
gelijke schifting mag en kan niet het werk zijn van één per
soon, hij moge als handelaar nog zoo hoog staan. 

Eerst na nauwgezette overwegingen mag de Federation be
sluiten, een serie of zegel, die niet uitgegeven wordt om te 
voldoen aan de postale behoefte, tot ongeëigend verzamel
object te verklaren. Vóór alles dient vast te staan, dat de be
wuste zegels normaal aan de postkantoren verkrijgbaar waren 
en dat in een oplaag, die op zijn minst aan redelijke eischen 
voldoet. Voor het b e s t a a n s r e c h t van dergelijke zegels 
verplaatse men zich in de godsdienstige, artistieke, econo
mische of andere overwegingen, die tot de uitgifte leidden. 

In het reeds genoemd artikel „Op den goeden weg?" hebben 
wü aangetoond, dat de vermelding „en petits caractères" al 
een simpele oplossing is van de moeilijkheid, waarvoor de 
catalogus-uitgever bij zijn beslissing geplaatst is en dat op 
deze wijze herhaaldelijk zal worden misgetast, tot ergernis 
van de verzamelaars. 

Teveel toch wordt door hen, die de philatelie willen ontdoen 
van den uitwas der speculatieve en overbodige uitgiften, deze 
aangelegenheid van te eng standpunt bekeken; zij vereen
zelvigen publieke behoeften met den wensch en het voordeel 
der postzegelverzamelaars, of in het gunstigste geval, willen 
zü de eerste aan hun belangen ondergeschikt maken. 

Een enkel voorbeeld, waarop wü reeds vroeger wezen, moge 
dit verduidelijken. 

Men mag op grond van waarnemingen aannemen, dat een 
30 k 35000 verzamelaars hier te lande van hun belangstelling 
blijk geven door den aankoop van nieuw-uitgegeven Neder-
landsche en koloniale zegels. Van onze kerst- of kinderzegels 
werden de laatste twee jaren telken male pl.m. 5 millioen 
exemplaren verkocht. Ook al houden wiJ rekening met buiten
landsche aankoopen, waardoor het cijfer van 35000 beduidend 
zal stijgen, dan nog zal het een ieder duidelijk zijn, dat het 
hooge cijfer van 5 millioen slechts kan worden bereikt, wan
neer het groote publiek zijn medewerking verleent om deze 
zegels te benutten voor frankeering van zijn correspondentie. 

Gaat men te rade met de Zwitsersche Pro Juventute-zegels, 
dan zal men tot de conclusie komen, dat het werkelijk gebruik 
door het publiek den aankoop door de Philatelisten en den 
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postzegelhandel verre en verre achter zich laat. Hoe de heer 
Champion er dan ook toe kan besluiten soortgelijke zegels te 
brandmerken met kleine letters als „beantwoordend aan geen 
enkele postale noodzakelijkheid", zal velen een raadsel zijn, 
te meer, waar deze zegels in tal van landen hoe langer hoe 
meer burgerrecht verkrijgen. 

De motie van Livorno is dan ook naar onze meening te 
beschouwen als een concessie aan soortgelijke uitgiften en als 
een verzachting van het in October 1929 door Champion in
genomen standpunt, dat onhoudbaar is, getuige, om nog een 
sprekend voorbeeld aan te halen, de omzetcijfers van de Ame
rikaansche herinneringszegels, waarvan de oplaag telkens in 
de tientallen millioenen loopt! 

Doch er doet zich nog een andere moeilijkheid voor, die 
Champion niet ondervangt door zoo nauwgezet mogelijk na 
te gaan of de nieuwe zegels voldoen aan een postale behoelte. 
Een voorbeeld, heet van het vuur, is te vinden in de eerst se
dert enkele weken uitgegeven luchtpostzegels van San Marino, 
waarover in dit nummer elders het een en ander wordt ge
zegd. Doodleuk meldt het postbestuur van dit landje via het 
Internationaal Bureau der Wereldpostvereeniging, dat de 
hoogste waarde dier serie slechts verkrijgbaar is, wanneer 
men de andere negen waarden eveneens koopt. Over „né
cessité postale" gesproken! 

Hier nu eens niet een gelegenheids of jubileumserie, waar
van de verschijning op tal van verzamelaars werkt als een 
roode lap op een stier, maar een stelletje zegels, door Cham
pion in gewone letters vermeld, doch met een karakter, veel 
en veel erger dan de veelgesmade gelegenheidszegels. Ook 
aan dergelijke ongeoorloofde practijken moge de Federation 
haar aandacht schenken. 

De vraag rijst voorts, of de heer Champion mede niet min 
of meer gedwongen is tot het doen der concessie, neergelegd 
in de motie van Livorno, door den postzegelhandel zelven. Uit 
gesprekken, die wij tijdens onze vacantie met enkele vooraan
staande postzegelhandelaren in het buitenland mochten heb
ben, is ons gebleken dat b.v. de Spaansche postzegelhandelaren 
zeer vertoornd zijn over het niet volledig opnemen der talrijke 
gelegenheidszegels van 1930. Van die verbolgenheid zouden zij 
blijk willen geven door zoo min mogelijk den Franschen cata
logus te verspreiden! 

Een reden te meer dus om den energieken Parijschen han
delaar te steunen bij zijn streven de overbodige uitgiften te 
beperken, mits dat streven gevoerd wordt langs logischen, 
weldoordachten weg. Dit is dan het tweede nieuwe gezichts
punt, dat zich heeft voorgedaan en dat n. o. m. de tusschen
komst en steun van de Federation in nog meerdere mate ur
gent maakt, wil de heer Champion niet afdalen tot nog verdere 
concessies, doch dan aan den opstandigen Handel. 

Het geeft toch te denken, dat in het jongste Bulletin Men
suel de weldadigheidszegel, uitgegeven ter gelegenheid van de 
nationale postzegeltentoonstelling te Brussel in Juli j.L, met 
gewone letters is vermeld. Een nadere toelichting waarom 
zulks geschiedde, ontbreekt helaas. 

Volgt men met eenige aandacht de wijze, waarop b.v. in de 
beide laatste Bulletins verschillende zegels zijn vermeld, dan 
moet men tot de conclusie komen, dat, wordt niet spoedig de 
wagen in het goede spoor gebracht, een onhoudbare toestand 
ontstaat, doordat deze maandelij ksche aanvullingen op den 
Franschen catalogus geen houvast meer bieden. B.v.: de Zep
pelintochten, waarover wij nog wel ' eens het onze zullen 
zeggen, gaven de IJslanders aanleiding tot het overdrukken 
van drie frankeerzegels. Champion volstaat met een korte 
mededeeling, doch geeft deze zegels geen afzonderlijk num
mer, nog minder vermeldt hü de waarde. Liechtenstein, dat 
eveneens de eer genoot het luchtmonster boven zijn gebiedje 
te zien, gaf voor deze wereldschokkende gebeurtenis twee 
speciale zegels uit. Champion geeft deze afzonderlijke num
mers en een waardebepaling. Hier is alle logica zoek. 

Wij zouden deze ongerijmdheden met tal van andere kunnen 
aanvullen, doch meenen met dit voorbeeld te kunnen volstaan. 
Het moge den belangstellendenlezer evenwel duidelijk hebben 
gemaakt, dat, wordt niet spoedig en doeltreffend ingegrepen, 
uit dezen onhoudbaren toestand een chaos ontstaat, die tal 
van aanhangers der philatelie afkeerig zullen maken om nog 
verder hun liefhebberij trouw te blijven. v. B. 

Uitgiften 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ALBANIË. 
Ter gelegenheid van de postvlucht TiranaRome op 6 Juli 

j.1., werden de koerseerende luchtpostzegels, in de waarden 
5, 15, 20, 50 quint, 1, 2 en 3 francs, voorzien van den opdruk 
„6 Korrik 1931" (op twee regels). 

De vier laagste waarden werden gedrukt in een oplaag van 
13000 stuks, de overige van 5000 stuks elk. 

ANGOLA. 
Weldadigheidszegels, 

tencia": 
50 centavos, blauw. 

BELGIË. 

gewoon formaat, opschrift „Assis

BELGISCHCONGO. 

De in het Juninummer aangekon
digde weldadigheidszegel is versche
nen in nevenstaande afbeelding, de 
kroonprins als korporaal der infan
terie : 

2 fr. 45 | 55 c, granaatrood. 
De zegels zijn gedrukt in velletjes 

van één exemplaar, met zeer breede 
witte randen. 

Zij werden, zooals wij reeds meld
den, uitgegeven ter gelegenheid van 
een nationale postzegeltentoonstel
ling, welke van 18 tot 21 Juli j.1. te 
Brussel gehouden werd. 

De oplaag bedraagt 50.000 stuks. 

Opdrukken in karmijn op frankeerzegels in het inboorlingen
type: 

40 c. op 35 centimes, groen. 
2 f. op 1 fr. 75, blauw. 

BRAZILIË (Juni 1931). 
Als verdere waarden op het papier met het watermerk 

„Zuiderkruis" en in koerseerende teekeningen zijn te melden. 
10 reis, bruin. 
20 „ grijsviolet. 

100 „ oranjerood. 
500 „ roodbruin. 
600 „ bruinoranje. 
700 „ violet. 

Het jongste Bulletin Mensuel beeldt voorts een nieuw water
merk af, „Dobras". Op dit papier zijn volgens dezelfde bron 
en in koerseerende teekeningen tot dusverre verschenen: 

20 reis, grijsviolet. 
50 „ bruinlila. 

100 „ groen. 
200 „ olijfgroen. 
300 „ rose. 
500 „ ultramarijn. 

1000 „ blauwgroen. 

BRITSCHGUYANA. 
L L " ! 

<QIJ0» 

':MisMji^^ß 
.■■»:.ui....» < n  l 
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Herinneringszegels, eeuwfeest van de grondvesting der 
kolonie: 

1 cent, groen; rijstveld. (L). 
2 „ sepia; vischvangst. (S). 
4 „ karmijn; Kajetur-waterval. (S). 
6 „ blauw; gemeentehuis te Georgetown. (L). 
1 dollar, mauve (als de 4 pence). 

Gedurende den verkoopstijd zyn de lage waarden der koer-
seerende serie niet verkrijgbaar aan de postkantoren. 

De oplaag bedraagt voor de 1 dollar 24000 stuks; voor de 
overige waarden 5 millioen voor de 2, 240.000 stuks voor de 
6 cents. Van de 1 cent werden gedrukt 420.000 stuks en van 
de 4 cent 600.000. 

De firma Keiser & Zn., te 's-Gravenhage, dank voor toe
zending. 

CHARKHARI. 
In nieuwe teekeningen, gezichten op het land, tempels enz., 

verscheen onderstaande serie frankeerzegels: 
K anna, groen. 1 rupee, rood en geelgroen. 
1 „ bruin. 2 rupees, bruin en karmyn. 
2 „ violet. 3 „ groen en bruin. 
4 „ groen. 5 „ roodlila en grijs. 
8 „ purper. 

De zegels zijn vrü primitief gedrukt op papier zonder water
merk en getand. 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de Noordpool-tocht van het luchtschip 

„Graf Zeppelin" verschenen in de bekende teekening der lucht
postzegels onderstaande waarden: 

1 Reichsmark, rood. 
2 „ blauw. 
4 „ sepia. 

In den linkerbovenhoek is vermeld „Polar-Fahrt 1931". 
Firma Voet dank voor toezending. 
ERYTHREA. 
In het koningstype en als aanvulling op de in het Juni-

nummer vermelde waarden, zijn verschenen: 
T/2 centimes, bruin. 

20 „ blauw en rose. 
30 „ olijfgroen en violet. 
40 „ blauw en geelgroen. 

1 lire 25, violet en blauw. 
2 lires 50, groen. 

ETHIOPIË (Juni 1931). 
Luchtpostzegels in nieuwe teekening, langwerpig, staand 

formaat: 
1 guerche, bruinoranje. 
2 „ blauw. 
4 „ violet. 
8 „ groen. 
1 thaler, sepia. 
2 „ rose. 
3 „ geelgroen. 

Het zegelbeeld stelt een vlietuig boven landschap voor; aan 
den voet staat vermeld „Avion Nessre Tofari". Zjj zijn gedrukt 
door het „Institut de Gravure", te Parijs. 

FRANKRIJK. 
Portzegels (recouvrements) in de koerseerende teekening: 

1 franc, blauwgroen. 
2 francs, bruin. 

GIERALTAR. 
Frankeerzegels in neven-

staande teekening, gezicht 
op Gibraltar: 

1 penny, rood. 
lyi pence, bruinrood. 
Het papier draagt het wa

termerk CA in sierschrift. 
De zegels zijn gedrukt bij 

De la Rue & Co. in vellen 
van 60 stuks (10 rijen v. 6). 

I : I 7 3 l - r 5 3 l ' cui^ann Riosa 

IERLAND. 
Van den in het Juli-nummer vermelden ge-

legenheidszegel wordt hierbij de afbeelding 
gegeven. 

Het opschrift luidt „Cumann Rioga Bhaile 
Ata Cliat" (Koninklijk Genootschap Dublin). 

De firma Voet, te Rotterdam, dank voor 
toezending. 

LATAKIA. 
Voor dit nieuwe verzamelgebied, een 

onderdeel van Syrië, met de gelijk
namige hoofdstad, verschenen onder
staande frankeer- en portzegels van 
Syrië met den opdruk „Lattaquie" in 
het Fransch en het Arabisch. De op
druk is in klein (op de drie eerste 
waarden) en in groot schrift (op de 
volgende) aangebracht: 

O p. 10, lila. 
O p. 20, grijsblauw. 
O p. 25, grijsgroen. 
0 p. 50, violet. 
1 piastre, groen. 
1 p. 50, bruin. 
2 piastres, donkerviolet. 
3 „ geelgroen. 
4 „ oranje. 
6 „ donkergroen. 
7 p. 50, blauw. 

10 piastres, bruin. 
15 „ groen. 
50 „ sepia. 

Portzegel: 
15 piastres, zwart op rose. 

De opdruk is in zwart of karmijn aangebracht. 
Maison Fischer, te Parijs, dank voor toezending 
LUXEMBURG. 
Frankeerzegel in nevenstaande 

teekening, gezicht op de beneden
stad: 

20 francs, groen. 
Dezelfde waarde, doch op papier 

met het watermerk netwerk, is ver
schenen als dienstzegel met den op
druk „Officiel" in sierschrift. 

In de koerseerende teekening, kop 
der groothertogin, is te melden als 
dienstzegel: 

1>^ francs, donkergroen. 
MAROKKO (Britsche kantoren). 
Onderstaande waarden van Groot-Britannië, koerseerend 

type, verschenen met den opdruk „Morocco Agencies": 
IJ^ pence, bruin. 
5 shillings, sepia. 

MEXICO. 
De volgende waarden der serie van 1926, uitgegeven te' 

gelegenheid van het 2e Pan-Amerikaansche Postcongres, wer
den voorzien van den opdruk „Habilitado 1931" om te dienen 
als gewone frankeerzegels: 

4 centavos, groen. 
5 „ oranje. 

10 „ karmijn. 
20 „ blauw. 
30 „ blauwgroen. 
40 „ violet. 

1 peso, bruin en blauw. 
Met den verticalen opdruk „Oficial" verschenen voorts: 

1 centavo, bruin (Yvert nr. 439). 
10 centavos, karmijn (Yvert nr. 451). B. M. 

NEW FOUNDLAND (Juli 1931). 
De luchtpostzegel, 50 cents groen, is thans eveneens ver

schenen op papier met het watermerk wapenschild. 
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NICARAGUA (Juli 1931). 
Het Bulletin Mensuel van Juli j.1. meldt den opdruk „1931" 

op onderstaande frankeerzegels (nummers naar den Yvert-
catalogus): 

34 centavo, groen (428). 
1 „ olijfgroen (516). 
2 centavos, karmijn (430). 
3 ,. blauw (519). 
5 „ bruin (522). 

15 „ karmijn (525). 
25 „ violet (527). 

Opdruk R. de C. in blauw: 
1 centavo, vermiljoen (530). 

In de teekeningen van 1914, stadsgezichten enz., zijn vol
gens dezelfde bron verschenen: 

4 centavos, blauw. 
6 „ bruin. 

10 „ roodbruin. 
20 „ oranje. 
50 „ groen. 

1 colon, geel. 
Voorts meldt genoemd blad nog de opdrukken 1931 en 

waarde op onderstaande dienst-luchtpostzegels: 
Vale 0.15 op 25 centavos, bruin. 
Vale 0.15 „ 25 „ oranje. 
Vale 0.15 „ 25 „ violet. 
Vale 0.20 „ 25 „ violet. 
0.15 op 25 centavos, grijsolijf. 
0.15 „ 20 op 25 centavos, grijsolijf. 
0.15 „ 50 centavos, bruinolü'f. 
0.15 „ 1 colon, vermiljoen. 

PERZIE (Juli 1931). 
Frankeerzegels in de nieuwe teekening, kop van sjah Pah-

lavi: 
3 chahis, roselila en bruin. 
1 kran, rose en blauwgroen. 

ROEMENIE. 
Als eersteling eener serie dienstzegels in nieuwe teekening 

het rijkswapen, is te melden: 
25 bani, zwart. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen 
brengen. 

RUSLAND. 
Prankeerzegel in het soldaten-type, doch ongetand: 

5 kopeken, roodbruin. 
SALVADOR. 
De frankeerzegel van 1924, 1 colon, groen en blauw, Yvert 

nr. 458, werd voorzien van een opdruk in rood, afbeelding 
van een vliegtuig, om te dienen als luchtpost-dienstzegel. 

SPANJE. 
Verdere waarden in 't koningstype, over

drukt met „Republica Espaiiola", overeen
komstig de afbeelding: 

2 centimos, bruin (opdr. blauw). 
30 ., bruinrood (opdr. blauw). 

Tal van lezers vroegen onze meening 
over de verzamelwaarde van de in het 
Juni-nummer vermelde drie verschillende 
Republica-opdrukken. 

Zooals wij reeds in het Juli-nummer 
schreven, werden deze opdrukken door de 

revolutionaire comité's uitgegeven zonder machtiging of voor
kennis der voorloopige regeering, vandaar, dat zij al heel spoe
dig werden ingetrokken. Zij zijn dus n. o. m. n i e t te be
schouwen als o f f i c i e e l e uitgiften, hoewel zij het ver
zamelen ongetwijfeld waard zijn, mits postaal gebruikt op 
geheelen brief of briefkaart. Zij vormen toch ongetwijfeld in
teressante herinneringsstukken aan een zeer bwogen tijdperk 
in de geschiedenis van Spanje. 

Nog zij opgemerkt, dat de zegels met den hierboven afge-
beelden opdruk uitgegeven zijn op last van de tegenwoordige 
regeering; zij zijn vermeld in L' Union Postale, het tijdschrift 
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der Wereldpostvereeniging, en toegezonden aan de verschil
lende postadministraties. Dit blad behelst voorts de mede-
deeling dat alle correspondentie, voorzien van de „Republica"-
opdrukken, zal worden beschouwd als te zijn ongefrankeerd. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Aanvullende waarden der nieuwe portzegel-serie, vermeld 

in het Juni-nummer: 
30 cents, roodbruin. 

5 dollars, roodbruin. 
IJSLAND. 
Frankeerzgel in het koningstype van 1920, watermerk kruis: 

10 kronen, geelgroen en zwart. 
ZWEDEN. 
In het leeuwen-type, papier zonder watermerk en uitsluitend 

verticaal getand (13) zijn te melden de frankeerzegels: 
5 ore, geelgroen. 

10 „ violet. 
ZWITSERLAND. 
De koerseerende 3 francs, berglandschap, verscheen in een 

scherpere teekening, waarbij het waardecijfer rechts onder
aan en het bondskruis links onderaan is vermeld: 

3 francs, geelbruin. v. B. 

'Nïeuu'e Uit^ifter 
Oplaa^ciifèrs,en).| 

AUSTRALIË. 
Gibbons' Stamp Monthly geeft de volgende oplaagcijfers 

van onderstaande zegels (Ie kolom frankeer-, 2e kolom dienst
zegels met de perforatie OS): 

3 pence blauw van 1928 (Yv. 59) 5000000 8000 
VA „ rood van 1929 (Yv. 67) 24000000 10000 
VA „ rood van 1930 (Yv. 68) 20000 10000 
3 „ blauw van 1930 (Yv. 69) 3000000 5000 
2 op IA pence rood (Yv. 70) 4000000 
5 „ AA „ violet (Yv. 71) 250000 
2 pence rood van 1931 (Kingford S.) 20000000 8000 
3 „ blauw van 1931 (idem) 2000000 5000 
6 „ violet van 1931 (idem) 180000 2500 

BELGIË. 
Binnenkort zullen de zegels in het leeuwen-type vervangen 

worden door andere, vermoedelijk in een cijferteekening. 
Een onzer lezers merkt op, dat de in het vorige nummer 

vermelde „expresse-zegel" het gewraakte opschrift „Express" 
draagt, niettegenstaande 't Belgische postbestuur, dat vroeger 
op deze foutieve spelling gewezen werd, beterschap had be
loofd. 

Hoe de Belgen zelf denken over het handhaven van dit op
schrift, dat noch Pransch, noch Vlaamsch is, moge blijken uit 
het jongste nummer van „La Revue Postale", waarin het post
bestuur met niets minder wordt vergeleken dan met een 
wezen met een houten hoofd, niet in staat tot nadenken! 

DUITSCHLAND. 
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling van 

hygiëne, welke in het najaar te Dresden zal worden gehouden, 
zal een speciale serie weldadigheidszegels verschijnen. 

De in November 1930 uitgegeven weldadigheidszegels 
(stadsgezichten) zijn vanaf 1 Juli j.1. niet meer voor fran
keering geldig. 

ETHIOPIË. 
L' Echo de la Timbrologie van 31 Juli j.1. geeft bereids de 

afbeeldingen van de nieuwe frankeerzegels, die binnenkort 
zullen verschijnen. Men ziet er o.m. den tegenwoordigen keizer 
op afgebeeld, alsmede de keizerin; voorts het ruiterstandbeeld 
van Menelik II. Volgens genoemd blad zien de nieuwe produc
ten er zeer verzorgd uit. 
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LIECHTENSTEIN. 
Binnenkort verschijnt een frankeerzegel in de waarde 5 fr. 
NIEUW-GUINEA. 
Deze voormalige Duitsche kolonie werd na den grooten oor

log ingelijfd bij het Britsche imperium. Dit geschiedde in 1921. 
Dit tienjarig bestaan zal worden „gevierd" door de uitgifte 
van een speciale serie, waarop o.a. de paradijsvogel zal prijken. 

ROEMENIE. 
Van verschillende zijden worden nieuwe zegels aangeboden, 

waarop de koningskop met als achtergrond een vliegtuig. Aan 
den voet staat vermeld A.R.P.A. 

Deze zegels, in de waarde 1 leu, donkerblauw, resp. wijn-
rood, hebben geen postale waarde; het zijn zuivere fiscaal
zegels. De hierboven vermelde letters vormen de afkorting 
voor Asociata Romana Pentru Aviatie (Rumeensche Maat
schappij voor Vliegwezen). 

SAN MARINO. 
L' Union Postale van Juli j.1. geeft de volgende oplaag-

cijfers van de in het vorige Maandblad beschreven luchtpost
zegels: 

50 centesimi: 80000. S lire 20000. 
80 „ 50000. 5 „ 15000. 
1 lire 40000. 7,70,, 12000. 
2 „ 25000. 9 „ 12000. 
2,60,, 20000. 10 „ 9000. 

Heel laconiek volgt dan de mededeeling, dat de verkoop zal 
geschieden in 9000 c o m p l e t e series; de rest zal dan ver
kocht worden in series van de negen eerste waarden of per 
stuk! 

TURKIJE. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in nieuwe uit

voering, kop van Kemal Pacha. De serie zal waarschijnlijk be
staan uit 18 waarden; zij wordt in Turkije gedrukt. 

V. B. 

Nederlarcï er 
Oi/erzeesclie 
Gewesleii 

NEDERLAND. 
De oplaag der kinderzegels 1930. 
Van het hoofdbestuur der P.T.T. ontvingen wij in dank op 

ons verzoek de definitieve cjjfers van de verkochte aantallen 
van de laatste serie kinderzegels. De in het Februari-numme i 
gegeven cijfers waren slechts voorloopige. De oplagen zijn: 

VA cent: 1.541.086, 6 cent: 1.665.667, 
5 cent: 1.057.117, 12>^ cent: 512.138. 

De zegels van 36, 70 en 80 cent. 
Over deze drie waarden ontvingen wij het volgende nieuws 

De uitgifte van de zegels van 36 cent is in voorbereiding; hei 
ligt in de bedoeling om dit zegel zoo spoedig mogelijk te doen 
verschijnen. De zegels van 70 cent worden binnenkort gedrukt; 
zij zullen vermoedelijk reeds in Augustus verkrijgbaar zijn 
De aanmaak van zegels van 80 cent zal nog eenigen tijd op 
zich laten wachten. 

De zegels voor de Goudsche Kerkramen. 
Ook van deze serie is de uitgifte in voorbereiding; de zegels 

zullen zoo spoedig mogelijk verschijnen. Verdere inlichtingen 
hierover kunnen echter voorloopig nog niet worden verstrekt 

De 2>^ cent in nieuwe roltanding. 
In de tweede helft van Juli is als verdere waarde van de 

serie met de nieuwe tweezijdige roltanding verschenen het 
zegel van 2% cent. 

Nieuwe oplaagletters. 
25^ cent N, 25 cent H, 2TA cent B. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
In het volgende lijstje komen eenige nummers voor die wij 

al hebben vermeld, maar waarvan ons toentertijd de tanding 
nog niet bekend was. 

5 cent L: L 322, tanding Gl. 

6 cent 

6 cent 

12y, cent 
20 cent 
25 cent 
2TA cent 

H 

I: 

C: 
H: 
H: 
B: 

R 322, 
R 293, 
297 L, 
298 L, 
298 R, 
304 L, 
R 307, 
L 327, 
R 327, 
L 331, 
L 334, 

305. 
308, 
325, 
314. 

Nieuwe drukkerstekens 
K cent C: 70, tanding 
A cent D: 94, tanding 

)> 

ty 

en 
Gr. 
Gl 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl, Grl6 
Grl5. 
Gl. 
Gr. 
Gl. 

Gl. 

tandingen. 

114 cent C: nummer 2, met 4 - z ij d i g e r o 1 p e r f. 
IV2 cent F : 81, tanding Gl.; 92, tanding Gr. 
2 A cent N: 106, tanding 2z. rolperf. 
Dubbel papier. 
Toevallig zagen wij, na het berichtje in het vorig nummer, 

van den heer Gordon nog een paar van de koerseerende 5 cent 
met achtergeplakte (en mee-geperforeerde) strook wit papier 

Luchtdienst Amsterdam-Berlijn-Shanghai. 
Dienstorder 484 van 8 Juli bericht: 
1. Met ingang van Maandag 13 Juli wordt de gelegenheid 

opengesteld om gewone en aangeteekende brieven en brief
kaarten voor China, Japan (met Korea), Hongkong, Macao en 
de Philippijnsche Eilanden te verzenden met de luchtverbin-
dingen Amsterdam-Berlijn-Moskou-Irkoetsk en Manchouli-
Shanghai. De afstand Irkoetsk-Manchouli wordt per trein af
gelegd. De luchtdienst Manchouli-Shanghai wordt tweemaal 
per week uitgevoerd (Zondags en Dinsdags). 

2. De bespoediging in de overkomst bij gebruikmaking van 
bovengenoemde luchtverbindingen bedraagt 4 tot 6 dagen. 

3. De adreszij de van de onderwerpelij ke brieven en brief
kaarten behoort te worden voorzien van een luchtpostetiket 
en van de duidelijke aanwijzing: „Par avion au dela de Moscou 
et en Chine". 

4. Het boven de gewone porten en rechten voor deze ver
zonding verschuldigde luchtrecht bedraagt 75 cent per brief
kaart en 75 cent per 20 gram of gedeelte daarvan voor brieven. 

NED.-INDIE. 
De komende Witte Kruis-zegels. 
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Omtrent de komende weldadigheidszegels kunnen wij thans 
nadere bijzonderheden publiceeren. De zegels zullen worden 
uitgevoerd in plaatdruk, aangezien de teekening zich daar
voor het best leent. De teekeningen en ontwerpen voor alle 
vier waarden zijn van den heer A. Kreisler, ingenieur P.T.T. 
te Bandoeng. De grootte van het zegelbeeld zal 22 biJ 33 mm. 
bedragen. 

De kleuren der zegels zullen worden: 
2 cent: bruingeel, 12J4 cent: karmijnrood, 
5 cent: groen, 15 cent: blauw. 

In een wit middenvak, dat den vorm van een kruis heeft, 
zijn de voorstellingen aangebracht, die respectievelijk betrek
king hebben op de inhemsche landbouw, visscherij, muziek en 
dans. 

De 2 cent geeft een voorstelling van den landbouw; een tani 
(landbouwer) bewerkt de sawah met een eg, door twee kar
bouwen getrokken. 

De 5 cent geeft een inlandsch vaartuig in schuin vooraan
zicht te zien, terwijl de bemanning bezig is met de vischvangst. 

De 12 K cent geeft twee bijeengezeten wajang-orang-
figuren in een bepaalde spel-episode weer. 

De 15 cent toont een paar „mijogo's" bij hun gamelan
instrumenten. 

Het witte kruis is geplaatst in een rechthoek, waarvan de 
overblijvende deelen zijn opgevuld met passende versiering, 
benovens links de waarde-aanduiding en rechts de lettels Ct. 
Eoven den rechthoek de woorden Witte Kruis-kolonie 1931, 
onder den rechthoek Ned.-Indië. 

De zegels zullen worden aangemaakt bij de firma Enschedé; 
de te drukken hoeveelheden kunnen nog niet worden op
gegeven. 

Bij Gouv.-Besluit van 13 Juli 1931, nr. 27 (Stbl. nr. 313) 
is bepaald, dat gedurende een maand, aanvangende met in
gang van een door het hoofd van den P.T.T.-dienst te bepalen 
datum in de maand December 1931 weldadigheidspostzegels 
tot door genoemd diensthoofd te bepalen aantallen worden 
uitgegeven in vier soorten met frankeerwaarde van respec
tievelijk 2, 5, 12K en 15 cent, waarvan de verkoopprijs wordt 
vastgesteld op 3, TA, 15 en 20 cent, en dat de verkoop van 
de vorenbedoelde zegels zal geschieden ten bate van de ver-
eeniging „Witte-Kruis-kolonie" te Salatiga. 

Aanmaak van postzegels in Indië. 
De postwaarden-commissie, die ingesteld werd op 24 Juni 

1929, is, nadat zij de noodige malen vergaderd had en vele 
proeven terzake had genomen, begin van dit jaar met haar 
eindrapport gereedgekomen. 

Dit rapport adviseert unaniem, tot aanmaak van postwaar-
den in Indië zelf over te gaan. 

Het rapport is mede om advies geweest bij den leger
commandant, die de topografische inrichting onder zijn be
velen heeft, welke de frankeerzegels zal moeten vervaardigen. 
Voorts zal de directeur van financiën, in verband met de gelde
lijke consequenties van het voorstel, eveneens nog zijn advies 
moeten uitbrengen. Tenslotte heeft dan de regeering de be
slissing. 

Uitbreiding luchtnet. 
Het ligt in de bedoeling om op 4 Augustus de lijn Batavia-

Singapore door te trekken naar Medan. 
De Java-Australië-vlucht. 
Van enkele lezers ontvingen wij in dank nog een bericht 

met verklaring van de moeilijkheden, die zich bij de terug
zending van de post hebben voorgedaan, welke mededeeling 
blijkbaar afkomstig'is van den dienst der posterijen. 

Plaatfouten 40 cent luchtpost. 
Dr. H. W. Borel meldt ons een tweetal plaatfouten die voor

komen op de roode luchtpostzegels van 40 cent en dus ook 
op de opdrukzegels 30 op 40 cent. Zij zijn op alle vellen ge
vonden. 

Op het eerste zegel van de op een na onderste rij is de 
voet van de rechter „4" gebroken. 

Op het laatste zegel van de vierde horizontale rj] is de 
randlijn boven dezelfde 4 gebroken. 

Koopt thans weldadigheidszegels! 
Een van onze lezers in Buitenzorg schrijft ons, dat hij in 

Maart j.1. eenige zegels aan een van de Nederlandsche ver
zamelaarsloketten bestelde en in verband met de toezending 
van een bankbiljet als betaling de afrekening van het teveel 
betaalde in Indische frankeerzegels verzocht. Op 11 April 
werd hem antwoord gezonden, terwijl voor het teveel betaalde 
bedrag Indische w e l d a d i g h e i d s p o s t z e g e l s waren bij
gevoegd! En dat terwijl de verkoopstijd voor deze zegels reeds 
op 31 Januari was geëindigd! 

NEDERLAND. 
Aan spoorwegbriefkaarten zijn te melden: 
1. Briefkaart 3 cent met 2 afz. lijnen. Afzender: „Station 

Rotterdam / Rechter Maasoever". Model CC 238e. Oplaag 
enz.: E.H. 15.000. 5/31. 

2. Briefkaart 3 cent met 2 afz. lijnen. Afzender: „Station 
Rotterdam / Rechter Maasoever". Model CC 238f. Oplaag 
enz.: E.H. 10.000. 5.31. 

3. Briefkaart 5 cent met 1 afz. lijn. Afzender: „(zie keer
zijde)". Model CC 238. Oplaag enz.: E.H. 150.000. 5/31. 

NED.-INDIE. 
De briefkaart 10 cent groot formaat is als propaganda-

brief kaart voor de Ned. Indië-Holland vluchten verschenen 
met links van de scheidingslijn de beide bekende reclames, dus 
zoowel die met 1 vliegtuig als met 2 vliegtuigen. 

Verschenen is de dubbele briefkaart 10 + 10 cent in het 
groote formaat. 

BUITENLAND. 
ALGERIE. 
De briefkaart van 20 plus 20 c. violetbruin (zaaister) is be

kend geworden met ontbrekenden drukdatum op beide kaar
ten. Tot nu toe kwam deze steeds voor op de antwoordkaart. 

BRAZILIË. 
Bern verdeelde aan de administraties een postblad met op

druk 200 op den kaartbrief van 300 reis. De opdruk in zwart 
dekt nagenoeg geheel het waardecijfer 300. Voorts nog een 
nieuwe briefkaart van 100 reis oranje, die wat tekst betreft 
geheel gelijk is aan nr. 42 groen. 

BULGARIJE. I 
De binnenlandsche antwoordbetaald kaarten kregen een 

nieuw kleed. Ze zijn nu bruin op blauw carton, dragen den kop 
van koning Boris naar links, evenals de nieuwe postzegels en 
hebben een loodrechte deelstreep. De tekst bestaat op de 
vraagkaart uit vier en op de antwoordl^aart uit drie regels. 
Links is onder het wapen in twee regels gelegenheid voor de 
vermelding van naam en adres van den afzender. De waarde 
1 + 1 lev. is behouden. 

CYPRUS. 
De omslag voor aangeteekende stukken van 2% piaster 

blauw wordt uit Berlijn in formaat H gemeld. Alleen echter 
nog maar als specimen. 

DUITSCHLAND. 
Bern verdeelde de nieuwe voor dit jaar bestemde weldadig-

heidskaart van 8 pf., welke met 4 pf. toeslag verkocht wordt. 
In den stempel thans het beeld van de Dresdensche Zwinger 
Overigens verschilt de kaart weinig van die van het vorige 
jaar. De tekst is in hoogdruk uitgevoerd. Kleur groen. 

Van de serie prentbriefkaarten verschenen weer 28 stuks. 
De Federation Internationale de la Presse Philatélique heeft 

van 3 tot en met 5 Juli j.1. te Brunswijk vergaderd en gefeest 
en bij die gelegenheid briefkaarten van 3 pf. groen (Ebert) 
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laten aanmaken. Ze dragen aan de achterzijde gezichten op 
Burgplatz en op Eulenspiegelbrunnen in bruin en in olijf groen. 

GRIEKENLAND. 
Voor de persoonlijke briefwisseling van senatoren en kamer

leden werd een omslag van 1,50 drachme grijs op grijs papier 
in het formaat van 155:127 uitgegeven. De vierhoekige stempel 
vertoont de westzijde van het Parthenon. Daaronder de waarde 
vermelding. In den linker bovenhoek staat de mededeeling, 
dat de uitgifte geschiedt op grond van artikel 45 van wet 4581 
van 1.12.1930. 

Antwoordbetaald kaarten voor binnen- en buitenland ver
schenen. De eerste van 1 + 1 drachme is bruin en blauw op 
zeemkleurig carton, heeft drieregeligen tekst en een afbeelding 
van het Parthenon in den stempel. De kaart voor het buiten
land is zwart en groen op grijs carton, heeft de waarde van 
2,40-1-2,40 drachmen, vier regel stekst (Grieksch en Pransch) 
en de Akropolis in den stempel. Beide kaarten hebben vier 
adreslijnen, hangen volgens A te samen, zijn op de deellijn 
geperforeerd en hebben het nieuwe formaat van 147:105 mm. 

HONGARIJE. 
Uit Berlijn wordt gemeld het bestaan van kaart nr. 37b 

met tesamenhangend onderschrift, zoodat dit nu in één woord 
luidt: Olykülföldi. 

MAURITIUS. 
Bern verzond een nieuwe briefkaart van 3 cents. Het wapen 

in het midden staat nu in een vierkant. Als stempel koning 
George. Tekst en kleur is. eender gebleven, alleen is een ander 
lettertype gebruikt. 

NIEUW-ZEELAND. 
De administraties ontvingen uit Bern een kruisband van 

1 penny, onder vermelding, dat dit een nieuwe uitgifte is. De 
kleur is rood. Koning George in den stempel kijkt naar links 
en heeft een admiraalsteek op. De gebruiksaanwijzing in rand 
is drieregelig. 

Uit Berlijn wordt gemeld een omslag voor aangeteekende 
zendingen van 4 penny (3 + 1) in lichtbruin, formaat G, met 
gewijzigde aanduiding op de achterzijde van het modelnummer. 
Deze is nu Env. No 66 en was voorheen (U. 120.) 6383. 

Voorts nog een postblad van 1 d. rood op blauw en koning 
George in admiraalsuniform met de volgende postale op
wekking aan de voorzijde: 

What is needed in present day / advertising is personal 
Touch / DIRECT MAIL ADVERTISING / HAS IT. / The 
Direct Mail - Claims the whole attention. / Advertisement -
Tells the whole story. / Sells the goods. / Postage (% d. for 
2 oz.) may be paid in cash. 

RUSLAND. 
De sovjet-republiek heeft aan Bern ter verdeeling toege

zonden een aantal briefkaarten van 3, 5 en 7 kopecks en de 
bijbehoorende dubbelen, meestal in meer dan een variëteit (ta
len), die stammen uit de jaren 1927, 1928 en 1930 en in het 
tijdschrift dus al beschreven zijn. Vermeld wordt dit nu omdat 
bij de meeste kaarten de stempel- en tekstkleur iets afwijkt 
van de in vorige jaren verschenen kaarten en ook de carton-
kleur en hoedanigheid van de vroegere afwijkt. Er bevond 
zich onder de verdeelde kaarten een geïllustreerde van 5 
kopecks (1929) genummerd 80 waarop oorlogsemblemen te 
zien zijn, doch ook korenhalmen, een andere draagt het num
mer 27 en is genaamd „une cour ä Moscou". 

Nieuw schijnt te zijn een postblad van 8 k. groen (werkman) 
op grijs papier met rondloopendo perforatie en briefomslagen 
van 10 kopecks. Hiervan zijn twee soorten, elk met onder
soorten, te weten een soort van 154:125 in bruin (werkman) 
in 5 verschillende taaltypen; de andere eveneens van 10 k. 
doch in olijfkleur, is 163:114 mm. groot, draagt eveneens tot 
stempel den werkman en komt alleen in het armenisch en het 
turkm.enisch voor. 

SARAWAK. 
Op nieuwe briefomslagen voor aangeteekende stukken van 

15 c. bruin is een nieuw stempel met den kop van den vorst 
in uniform naar links aangebracht. Dit staat onder de klep 

van het omslag, dat nog alleen in de formaten G, H en K 
gezien is. 

TRANSVAAL. 
Briefomslag nr. 2 is te melden in formaat 145:91. Beves

tiging is verkregen, dat de briefomslag voor geldzendipgen 
nr. 2 voor zoover formaat H 2 betreft met een opdruk van 
16 K mm. van de letters E.R.I. bestaat. 
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NEDERLAND. 
Nieuw geopende postagentschappen: 
* Zwolle-Thomas ä Kempisstraat, 16 Juli 1931. 
* Lutterade-Lindenheuvel, 16 Juli 1931. 
Haarlem-Sparrenstraat, 15 Juli 1931. 
Utrecht-Jan van Scorelstraat, 7 Augustus 1931. 
Het op 1 Mei j.1. eerst geopende agentschap Arnhem-Graai 

Ottoplein is volgens Med. XXVI dd. l-7-'31 reeds 15 Mei 1931 
vervangen door Arnhem-Jacob Cremerstraat. 

3 Augustus j.1. is opgeheven het bijkantoor Rotterdam-
Mathenesserdijk en gevestigd Rotterdam-West (bijkantoor 
nr. 14) op het Marconiplein nr. 5. Beide kantoren waren resp. 
zijn in het bezit van 3 dagteekeningstempels nrs. 1, 2 en 3. 

Het tijdelijk bij postkantoor * Sterkamp bij Ommen, geopend 
van 25 Juli t.m. 6 Augustus 1931, heeft evenals in de 3 vooraf
gaande jaren, wederom de stempels nrs. 1 en 2 en de 2-regelige 
kantoornaamstempel in gebruik. 

Van den persdienst P.T.T. ontvin
gen wij de afdruk van den specialen 
stempel in gebruik op het tijdelijk 
bij postkantoor gedurende het Espe-
rantisten-congres te Amsterdam: 

* S.A.T. KONGRESO 1931 - AM
STERDAM - van 1 t.m. 6 Augustus. 

De heer Benders vestigt onze aan
dacht op een Flierstempel van Am
sterdam CS. met tekst Emmabloem-
collecte en foutieve datum l.VI.31 in 
plaats van l.IV.31. 

Wij danken den heer Van Brink voor zijn mededeeling, dat 
de nieuwe golflijnenstempel van Leeuwarden gebrjikt wordt 
in een Kragstempelmachine van de Krag Maskin Fabrik te 
Oslo. 

In het Alg. Handelsblad kwam in het verslag van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam dd. 23.7.'31 het 
volgende voor: 

Nummerstempel op poststukken. 
Voorgesteld werd verder een brief te richten tot het hoofd

bestuur P.T.T. met het verzoek tot wcderinvoering van het 
nummerstempel op poststukken te dezer stede te v/illon over
gaan. In het concept wordt de belangrijkheid van zoo'n stem
pel uitvoerig uiteengezet. 

„Immers uit dezen afdruk blijkt, op welk tijdstip het post-
„stuk op de plaats van bestemming is aangekomen, althans in 
„een bestelling is opgenomen, omtrent welk gegeven zekerheid 
„van groot belang kan zijn. Het stempel van de plaats van 
„verzending voorziet hierin niet: immers, tal van omstandig-
„heden kunnen tot vertraging in de overkomst van stukken 
„leiden. Bovendien kan het nummerstempel, indien tevens een 
„dagteekening bevattende, ook omtrent den datum van bestel-
„ling op eenvoudige wijze ondubbelzinnig uitsluitsel geven. 

„Het gebruik van een nummerstempel kan voorts bijdragen 
„tot het voorkomen van moeilijkheden bij die ondernemingen, 
„welke over een omvangrijk personeel beschikken of aan een-
„zelfde adres met b.v. een gemeenschappel\jken portier ge-
„vestigd zijn. Staat door een stempelafdruk vast, op welk tijd-
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„stip door den besteller een stuk is afgegeven, dan zal, indien 
„door „interne" oorzaken het stuk den geadresseerde met ver-
„traging bereikt, onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, dat 
„de oorzaak niet bij de posterijen is gelegen. In een dergelijk 
„geval zal derhalve de oorzaak van de vertraging worden ge-
„zocht, daar waar zij inderdaad ligt, en wordt voorkomen, dat 
„aan de Posterüen een verwijt wordt gemaakt. Bovendien is 
„het stempel een controle op de bestellers; het aantal fouten 
„bij de bestellingen is, volgens het concept, toenemende. Het 
„stempel is destijds afgeschaft wegens bezuiniging, maar het 
„voordeel van die bezuiniging weegt niet op tegen de nadeelen. 

Tot verzending is besloten. Alg. Hbd. 
Opmerking: Vermoedelijk zal P.T.T. hierop niet ingaan, daar 

de wederinvoering van bestellersstempels zeer hooge kosten 
met zich brengt, in het bijzonder wanneer nog een datum in 
den stempel moet worden aangebracht. Voor zoover wij weten 
is de stempeling bij aankomst niet in de eerste plaats af
geschaft wegens bezuiniging, maar om tijdverlies tegen te 
gaan, daar het voorkwam dat stukken op een volgende bestel
ling moesten wachten, omdat ze niet meer intijds konden 
worden gestempeld voor de eerstuitgaande bestelling. Verder 
schijnen voorstellers onbekend te zijn met het feit, dat in 
groote kantoorgebouwen, waarin diverse kantoren gevestigd 
zijn, de portier meestal beschikt over een z.g. klokstempel, 
waarop behalve de datum, zelfs het uur en de minuut van 
stempeling voorkomt en welk stempel op alle binnenkomende 
stukken in de portiersloge wordt afgedrukt. 

Op de halte Gouwsluis der Ned. Spoorwegen waren schijn
baar geen spoorwegzegels van 10 cent aanwezig. Een daar 
afgegeven brief is aan de achterzijde, waar het spoorwegzegel 
behoort geplakt te worden, wel gestempeld met den dubbel-
ringstempel N. S. GOUWSLUIS en in den korten balk den 
datum 28.VI.31, het 6 cent postzegel op de voorzijde was echter 
vernietigd met den blokstempel uit den len posttrein, 
ALPHEN-UITHOORN 29.VI.31. A. 

NED.-INDIE. 
De heer Brave toonde ons een briefkaart door een deel

nemer aan het Eclipskamp 18 Mei 1901 verzonden en te Pa-
dang dien dag gestempeld. Aankomststempel Kotta Radja 
31 Mei 1901. Op de voorzijde komt in versierde letters de 
2-regelige stempel voor: ECLIPSKAMP / KARANG SAJO. 

Nu wij diverse per „Abel 
Tasman" verzonden stukken 
gezien hebben, valt het ons 
op, dat niet alle kantoren 
dezelfde gedragslijn betrek
kelijk stempeling gevolgd 
hebben. 

1. Brief Haarlem-Tingha 
N.S.W. Het 12 J4 et. post
zegel en 75 et. luchtpost
zegel zijn vernietigd met 

den stempel Haarlem-Station 29.IV.17.1931, het speciale ƒ 1,— 
luchtpostzegel met den Abel Tasmanstempel van Batavia-
Centrum dd. 9 Mei 1931. Machinaal aankomststempel Sydney 
N.S.W. 18 May 1 P.M. en in kastje 3-regelig AIR MAIL / 
SECTION / G.P.0. 

2. Aangeteekende brief Maastricht-Sydney. Het 15 et. post
zegel, 75 et. luchtpostzegel en ƒ 1,— „Pattisf'-zegel zijn ver
nietigd met den violetten tentoonstellingsstempel „Maastricht 
- Enboutem 1931 15 Apr. 31." Verder op de voorzijde den Abel 
Tasman-stempel Batavia-Centrum 11 Mei 1931. Op de achter
zijde handstempel Batavia-Centrum 26.4.31. 5-6 N. en Re
gistered Sydney 18 My 31B. Van deze vlucht bestaan volgens 
mededeeling van den heer J. Hermans, eigenaar van dit zeld
zame stuk, slechts 4 stuks met Enboutem-stempel. Het is aan 
de aandacht der posterijen ontgaan, dat de frankeering 12^ et. 
te laag was. 

3. Aangeteekende brief Samarinda (Borneo)-Sydney. 35 et. 
postzegel vernietigd Samarinda 30.4.31 8-9 V., ƒ 1,— „Pattist" 
met Abel Tasman-stempel Soerabaja 9 Mei 1931. Aankomst
stempel Sydney Registered 18 My 31B. 

4. Briefkaart 5 ct. Batavia-Koepang. Zegel en 10 et. lucht
postzegel gestempeld Batavia-Centrum 9.5.31 10-11 V. Verder 

2 Abel Tasman-stempels, 1 Batavia-Centrum 11 Mei 1931 en 
1 Koepang 13 Mei 1931 — dus aankomststempel. 

5. Briefkaart Semarang-Koepang. 5 et. zegel met hand
stempel Semarang 9.5.31 10-11 V. en 10 et. luchtpostzegel met 
Abel Tasman-stempel Semarang 9 Mei 1931. Aankomststempel 
A. T. Koepang 13 Mei 1931. 

6. Briefkaart Soerabaja-Koepang. 5 et. opdrukzegel en 10 
et. luchtpostzegel met handstempel Soerabaja 8.5.31 11-12 V., 
verstrekstempel A. T. Soerabaja 9 Mei 1931 en aankomst
stempel A. T. Koepang 13 Mei 1931. 

7. Briefkaart Koepang-Bandoeng. 5 et. zegel en 10 et. 
luehtpostzegel met handstempel Koepang 26.5.31 8-9 V., A. T. 
stempels Koepang 26 Mei 1931, Batavia-Centrum 27 Mei 1931. 

8. Briefkaart Koepang-Bandoeng. 5 et. zegel en 10 et. lueht
postzegel met handstempel Koepang 26.5.31 8-9 V., A. T. 
stempels Koepang 26 Mei 1931 en Soerabaja 27 Mei 1931, 
handstempel Batavia-Centrum 28.5.31 12-1 N., en op de achter
zijde idem idem en Postspaarbankreclamestempel Bandoeng 
28.5.31 5-6 N. 

Vriendelijk dank aan onze berichtgevers, de beeren A. W. 
Brave, A. M. Benders, J. D. van Brink, P. Gordon, insp. W. 
Hajenius, J. Hermans en E. R. Lim voor hun zeer gewaar
deerde medewerking. 

J. P. TR. 

UT 

imM 
frarheer 

NEDERLAND. 
Francotyp. 

Machine 104 IIL 
N.V. Stoomtabaksfabriek v.h. Th. Niemeijer, te Groningen. 

De afdruk is geheel als die van type II, alleen is het zakje 
„Roode Ster" iets meer naar boven verschoven, waardoor het 
afdruknummer tevens is komen te vervallen. 

Machine 193 VIII. 
Deze machine van de N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te 

Amsterdam, doet nog al eens dienst als „invaller". Machine 175 
(Van der Graaf & Co., te Amsterdam) was in Juli defect en 
zoo is daar tijdelijk machine 193 in gebruik; afdruk geheel als 
193 VII, zonder aanduiding tussehen of naast de stempels. 
Wij bezitten een afdruk op couvert van de N.V. Van der 
Graaf & Co. van 16.7.31. 

Komusina. 
Machine K. 126 IL 
De Nijmeegsehe Bankvereeniging is op 1 Juli 1931 over

gegaan aan de Twentsche Bank; thans onder den stempel „DE 
TWENTSCHE BANK N.V. / Gevestigd te Amsterdam", links 
van den stempel „KANTOOR / NIJMEGEN". 

Machine K. 137. 
Sedert 1 Juni 1931 in gebruik bij de fa. Felix Cohen, te 

Rotterdam. Onder den stempel „FELIX COHEN / ROTTER
DAM" en links van den stempel een afbeelding van een bus 
vruchten, waarop „USP - Fancy / California / Fruits". 

Hasler. 
Machine H. 503. 
Sedert 5 Juni 1931 bij N.V. Adr. Koller & v. Os. te 's-Gra-

venhage. Tusschen datum- en waardestempel vijfregelig 
„HASLER / FRANKEERMACHINE / Adr. Koller & van Os 
/ R'DAM - A'DAM / DEN HAAG". 

Machine H. 531 II. 
N.V. A. Hunink's Fabrieken, te Deventer. Stempelt thans 

links van het datumstempel in type II, drieregelig: „VRAAGT 
/ ANTON HUNINK'S / LEVERPASTEI". 

http://28.VI.31
http://29.VI.31
http://29.IV.17
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Machine H. 547 IL 
Deze machine, vŝ elke tot 21 Maart 1931 in Rotterdam in 

gebruik is geweest, stempelt sedert 21 Juli 1931 bij De Twent-
sche Bank N.V., te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en 
waardestempel vierregelig: „DE TWENTSCHE BANK N V / 
Gevestigd te Amsterdam / KANTOOR / 's-GRAVENHAGE" 

Machine H. 565 I en II. 
Sedert 9 Juli 1931 in gebruik bij de N.V. tot Exploitatie van 

Bendien's Confectiefabrieken, te Almelo. Tusschen datum- en 
waardestempel, bij type I en II, drieregelig: „Bendien's / Con
fectiefabrieken / Almelo" en links van het datumstempel, biJ 
type I „DE ROEM / VAN TWENTE" en een afbeelding van 
haar ged. merk, daarnaast en daaronder: ,,GED. MERK. / 
BEVA / IS DE BESTE / BEDRIJFSKLEEDING", en bij 
type II een afbeelding van een in colbertcostuum gekleed heer 
en daarnaast: „GOEDE - PASVORM". 

Machine H. 566 I t.m. IV. 
Pa. J. B. Wolters' Uitgevers Mij., te Groningen. Type's I 

en II hebben slechts enkele weken geloopen en zijn toen ver
vangen door III en IV. De tekst links van het datum-stempel 
is bij I gelijk aan III en bij II gelijk aan IV, maar tusschen 
de stempels: I en II het monogram „JBW" in vierhoek en 
daaronder „J. B. WOLTERS / UITG. Mij. N.V." en bij III 
en IV alleen het monogram in iets grooter uitvoering. Links 
van het datumstempel bij I en III „Woorden / Boeken / 
NIEUWE TALEN / Prijs per stel ƒ 27.00 / Koenen-Endepols 
Nederl. ƒ 5.60 / Van Gelderen Duitsch ƒ 7.50 / Gallas-Hercken-
rath Fransch ƒ 7.50 / Ten Bruggencate-Broers Engelsch 
ƒ7.50"; type II en IV links van het datumstempel: „ZES-
TALIG / HANDELS / WOORDENBOEK / Nederlandsch / 
Engelsch / Fransch / Duitsch / Spaansch / Zweedsch / Prijs 
ƒ 12.50." 

Machine H. 567. 
Sedert 28 Juli 1931 in gebruik bij de N.V. Veekoekenfabriek 

„De Leerhoeve", te Alphen a. d. Rijn. Tusschen datum- en 
waardestempel drieregelig: „N.V. VEEKOEKENFABRIEK / 
„De Leerhoeve" / ALPHEN A/D RIJK". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 201 II. 
Nederlandsche Handel Mij. N.V., te Batavia. Sedert begin 

Maart 1931 heeft deze machine een nieuw datumstempel be
komen; de plaatsnaam „BATAVIA" in kleiner letter dan bij 
type I, terwijl overigens de afdruk geheel is als bij I. 

Machine 205 X, XI en XIL 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Batavia Centrum. Hier

van zagen wij de nieuwe typen als volgt: onder het waarde
stempel: type X van 13.5.1931 „Remington" (op 12.5.1931 
nog GF Allsteel); type XI van 18.5.1931 „MONROE"; type 
XII van 26.5.1931 „Dalton". 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Insi>ecteur bü den Ned.-Indischen P.-, T.- en T.-Dienat. 

VII. 
Facultatieve luchtpostdépêches. 

Zoo werd er door de Nederlandsche Postadministratie reeds 
in 1924 toe overgegaan, gebruik te maken van enkele Euro-
peesche luchtlijnen voor de mail ver zending naar Ned.-Indië. 
Voor de afzenders in Nederland was daaraan het voordeel ver
bonden, dat zij voor Ned.-Indië bestemde mailstukken later 
ter post konden bezorgen dan wanneer die stukken over het 
geheele traject met de gewone middelen zouden worden ver
voerd. 

Bedoelde verzendingsgelegenheid werd bij wijze van proef 
den 26en Augustus 1924 ingevoerd. Van dien datum af vond 
des Dinsdags om de veertien dagen met den luchtdienst Rotter

dam-Bazel een tweede nazending op de Genuamail plaats, 
waartoe door het postkantoor te Rotterdam luchtpostbrieven-
malen werden gesloten voor Sabang, Medan, Padang, Batavia 
en Batavia-passe. Daarin werden opgenomen alle gewone en 
aangeteekende brieven en briefkaarten (met uitzondering van 
brieven met aangegeven waarde) voor Ned.-Indië, tenzü de 
afzenders uitdrukkelijk hadden verzocht om de stukken niet 
per luchtpost te verzenden; dit omdat geen luchtrecht werd 
geheven. Vorenbedoelde luchtpostbrievenmalen werden in 1924 
voor het laatst op 2. December verzonden, aangezien de lucht
dienst Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Bazel met ingang van 
15 December 1924 werd gestaakt. Gedurende genoemd tijdvak 
werd met den luchtdienst Rotterdam-Bazel totaal 311,23 kg. 
bruto luchtpost voor Ned.-Indié medegegeven. 

In 1925 werd gedurende de periode 5 Mei tot 25 Augustus 
wederom een tweede nazending op de Genuamail met den 
luchtdienst Rotterdam-Bazel uitgevoerd, waarmede in totaal 
313,555 kg, bruto luchtpost voor Ned.-Indië werd verzonden. 

Evenals in het vorige jaar werden gewone en aangeteekende 
brieven en briefkaarten (uitgezonderd brieven met aangegeven 
waarde) voor Ned.-Indië zonder heffing van luchtrecht en 
zonder dat de afzenders verzending per luchtpost hadden ver
zocht, per luchtpost via Bazel verzonden. 

De tweede nazending voor de „Nederland-mail" werd 25 
Augustus 1925 voor het laatst per vliegtuig tot Bazel ver
voerd, eerstens, wijl de luchtdienst Nederland-Zwitserland met 
ingang van 1 September d.a.v. werd opgeheven en verder om
dat bij verzending uit Nederland op Dinsdagmorgen per trein 
via Duitschland, de brievenmalen nog tijdig Genua konden be
reiken ter doorzending met de Nederland-booten, welke toen 
des Woensdags van Genua vertrokken. 

In 1926 gaf luchtvervoer van Nederland over het Euro-
peesche vasteland geen voordeel voor de van Genua, doch wel 
voor de van Marseille vertrekkende mail. Deswege besloot de 
Nederlandsche Postadministratie om, met behoud van de 
hoofdverzending op Dinsdag van Amsterdam en de Ie na
zending op Woensdag, met ingang van 24 Juni 1926 (de mail 
voor het s.s. Tabanan) des Donderdags om de 14 dagen supple-
toire brievenmalen van Amsterdam en Rotterdam voor Sa-
bang, Medan, Padang en Batavia te sluiten. Deze zoogenaamde 
2e nazending per Rotterdamsche Lloyd werd des Donderdags 
met den luchtdienst Amsterdam-Rotterdam-Parüs verzonden. 

Het vervoer van Parijs naar Marseille geschiedde per trein, 
aangezien luchtvervoer op dit traject geen voordeel gaf. 

Aangezien de luchtdienst op Parijs met ingang van 1 Sep
tember 1926 werd opgeheven, werden in dat jaar bedoelde 
brievenmalen voor het laatst verzonden op 19 Augustus in 
aansluiting op het s.s. Tambora, dat den 20en dier maand van 
Marseille vertrok. 

Voor deze verzendingsgelegenheid werd van het publiek 
geen extra luchtrecht geheven. Vervoerd werden 208,210 kg. 
bruto luchtpost voor Ned.-Indië met den dienst op Parys. 

Gedurende de zomermaanden 1927 werden door de Neder
landsche Posterijen wederom facultatieve luchtpostdépêches 
voor Ned.-Indië ingesteld en wel met ingang van 3 Juni. Deze 
luchtbrievenmalen werden dat jaar voor 't laatst verzonden 
op Vrijdag 30 September. Voor de daarin op te nemen stukken 
was een luchtrecht van 5 cent per 20 gram verschuldigd. De 
dépêches werden gedurende genoemd tijdvak eiken Vrijdag 
door Rotterdam gesloten voor Medan en Batavia. Zij werden 
van Rotterdam naar Parijs en van Parjjs tot Marseille per 
luchtdienst vervoerd, ter doorzending van Marseille uit met 
de schepen van de „Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company". De vervoerde hoeveelheid luchtpost voor Ned.-Indië 
beliep in totaal 151,450 kg. bruto. 

In 1928 en 1929 werden wederom des Vrijdags door Rotter
dam facultatieve luchtpostdépêches gesloten voor Medan en 
Batavia, welke van Rotterdam tot Marseille langs den lucht
weg werden vervoerd en van laatstgenoemde plaats werden 
doorgezonden met de mailstoomers van de „Peninsular and 
Oriental Steam Navigation Company". 

Deze luchtpostsluitingen vonden in het jaar 1928 plaats ge
durende het tijdvak 27 April tot en met 28 September en in 
het daaropvolgende jaar gedurende het tijdvak 10 Mei tot 
en met 27 September. Voor het vervoer langs den luchtweg 
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van Nederland naar Marseille was boven het gewone port een 
luchtrecht verschuldigd van vijf cent per 20 gram. De hoe
veelheid in 1928 per luchtpost tot Marseille vervoerde corres
pondentie, bestemd voor Ned.-Indië, bedroeg 92,434 kg. bruto. 

Van de luchtverbinding Marseille-Nederland is door de 
Ned.-Indische postadministratie nimmer gebruik kunnen wor
den gemaakt voor de doorzending van correspondentie, welke 
éénmaal in de veertien dagen te Marseille met de mailbooten 
van de maatschappij „Rotterdamsche Lloyd" werd aange
bracht en wel in verband met het wisselvallige aankomstuur 
van de thuisvarende Lloyd-stoomers te Marseille, waardoor de 
aansluiting op de luchtverbinding Marseille-Parijs niet kon 
worden gegarandeerd. Bovendien sloot in sommige gevallen 
de luchtdienst Marseille-Parijs niet aan op de luchtverbinding 
Parijs-Nederland. 

Toen bleek, dat de in September 1929 hervatte Holland-
Indië-proefpostvluchten (waarover hierna nader) in 1930 voor-
loopig niet meer konden plaats vinden, doordat de Britsch-
Indische regeering, in verband met het aanbrengen van de 
noodige verbeteringen aan de op haar gebied gelegen landings
terreinen, genoodzaakt was de toestemming tot gebruikmaking 
dier terreinen tijdelijk in te trekken, overwoog de Neder-
landsche postadministratie van den op 1 Maart 1929 geopenden 
luchtdienst Londen-Karachi, welke intusschen tot Delhi was 
doorgetrokken, gebruik te maken voor verzending van lucht
postcorrespondentie naar Ned.-Indië. Het gevolg was, dat se
dert 25 Januari 1930 door Rotterdam bij wijze van proef facul
tatieve luchtpostdépêches worden gesloten voor Sabang, Pa-
dang, Medan en Batavia, welke per trein tot Athene worden 
vervoerd en vandaar met den luchtdienst Londen-Karachi wor
den doorgezonden, vanwaar het verder vervoer tot Jodhpur 
plaats heeft met den luchtdienst Karachi-Delhi. Van Jodhpur 
worden deze luchtpostdépêches met de gewone middelen naar 
Colombo doorgezonden, waar zij de aansluiting op de uit
varende Nederlandsche mailbooten kunnen halen. Op deze 

- wijze is het mogelijk uit Nederland twee dagen na de gewone 
mailsluiting nog correspondentie te verzenden, welke gelijk
tijdig met de landmail in Ned.-Indië aankomt. Het boven het 
gewone port en recht verschuldigde luchtrecht bedraagt 40 
cent per 20 gram. 

Door Ned.-Indië wordt van den luchtdienst Karachi-Londen 
geen gebruik gemaakt, aangezien daardoor geen bespoediging 
kan worden verkregen ten opzichte van verzending met de 
Nederlandsche mailbooten. 

Bespoediging overkomst van de mail 
tusschen Nederland en Indië. 

Teneinde in Nederland en in Ned.-Indië de belangstelling 
voor de totstandbrenging van een snelle luchtverbinding tus
schen beide deelen van het rijk levendig te houden, kwam, wijl 
op een rechtstreeksche luchtlijn den eersten tijd nog niet viel 
te rekenen, voorts de vraag naar voren of de overkomstduur 
van de mail van Nederland voor Indië en omgekeerd niet on
belangrijk kon worden verkort door het instellen van vlieg-
diensten, welke te Marseille c.q. Genua en te Sabang aan
sluiting zouden geven op de aldaar aankomende en vandaar 
vertrekkende Nederlandsche mailstoomers. Deze mogelijkheid 
werd onder de oogen gezien door het „Comité Vliegtocht 
Nederland-Indiè", hetwelk, na de volbrenging van den tocht 
van Van der Hoop van Amsterdam naar Batavia in 1924, had 
besloten verder werkzaam te blijven in het belang van een 
luchtverbinding van Nederland met Ned.-Indië. Terzake werd 
door het comité een plan ontworpen. Voor een zoo grooten op
zet als hiervoor bedoeld waren echter de noodige middelen 
op dat oogenblik niet aanwezig. Men stelde toen het plan op 
om een luchtmail te brengen naar één der schepen van den 
Rotterdamschen Lloyd, des Vrijdags ten 12.— 's middags van 
Marseille vertrekkend, waardoor de post van Donderdagavond 
nog zou kunnen worden medegenomen, zoouat men in Neder
land de stukken belangrijk later ter post zou kunnen bezorgen. 
Het vliegtuig zou dan doorvliegen naar Genua en den vol
genden dag de luchtmail medenemen van één der mailstoomers 
van de Maatschappij „Nederland", welke toen Zaterdag-
middags ten 7 uur in die haven binnenliepen. Wegens het 
ontbreken van een vliegveld te Genua, bleek dit plan niet uit
voerbaar. De opzet werd dan ook in zooverre gewijzigd, dat 

na overleg met de directies van genoemde stoomvaartmaat-
schappijen werd besloten, het plan Genua te laten vervallen 
en de luchtmail van Nederland den 28en Mei 1926 aan boord 
te brengen van het dien dag van Marseille naar Indië ver
trekkende m.s. Indrapoera, en vervolgens in omgekeerde rich
ting een vlucht uit te voeren voor de overbrenging van de 
Indische luchtmail, welke per s.S. Patria zuo worden vervoerd 
en den 5en Juni 1926 te Marseille werd verwacht. 

De Nederlandsche en de Ned.-Indische postadministraties 
konden aan dit plan hare goedkeuring hechten. In Nederland 
werd besloten voor de met deze gelegenheid te verzenden 
stukken boven het gewone port een luchtrecht te heffen, ten 
bate van het „Comité Vliegtocht Nederland-Indië", van 15 cent 
per briefkaart en per 20 gram voor brieven en 10 cent per 
50 gram voor de overige stukken. 

Bij Gouvernementsbesluit van 22 April 1926, nr. 40, werd 
het hoofd van den P.T.T.-dienst in Ned.-Indië gemachtigd om, 
bijaldien het Comité Vliegtocht Nederland-Indië uitvoering 
mocht geven aan het plan om bij wijze van proef op 28 Mei 
1926 en volgende dagen een vliegtocht Rotterdam-Marseille-
Nederland te doen uitvoeren, van dat vliegtuig gebruik te doen 
maken voor de verzending van Indische brievenpost van Mar
seille naar Nederland, met inachtneming van dezelfde be
palingen, welke ten aanzien van het te treffen luchtrecht en 
de aan het comité uit te keeren vergoeding zouden gelden voor 
verzending met dat vliegtuig van Nederlandsche brievenpost 
van Rotterdam naar Marseille. 

Ingevolge deze machtiging werd hier te lande voor de met 
het dd. 12 Mei 1926 van Tandjongpriok vertrekkend stoom
schip Patria van den Rotterdamschen Lloyd te verzenden 
stukken, welke van Marseille per vliegtuig naar Nederland 
zouden worden doorgevoerd, eveneens boven het gewone port 
en recht het hiervoor vermelde luchtrecht van de afzenders 
hier te lande geheven. 

Alle op het traject Nederland-Marseille v.v. te verzenden 
stukken moesten van een aanwijzing, dat luchtpostverzending 
werd verlangd, zijn voorzien. In Nederland werden daarvoor 
de bekende geelgekleurde strookjes „Per Luchtpost / Par 
Avion" gebruikt. Aangezien in Ned.-Indië dergelijke strookjes 
niet in gebruik waren, werd h.t.1. bepaald dat door de af
zenders boven het adres de met een gekleurde lijn onder
streepte d u i d e l i j k e aanwijzing „Per luchtpost Marseille-
Nederland" moest worden geschreven. Bovendien werd hier 
de eisch gesteld, dat de plaats van bestemming op duidelijke 
wijze was te omhalen door middel van een raam van gekleurde 
lijnen. Brieven en doosjes met aangegeven waarde en post
pakketten waren in beide richtingen van vervoer per vliegtuig 
uitgesloten. Alle andere stukken konden per luchtpost worden 
verzonden, met dien verstande, dat de bestemmingsplaats in 
Nederland c.q. Ned.-Indië moest zijn gelegen. 

Een speciale stempel voor de afstempeling der luchtpost
stukken werd niet gebruikt; ook werden voor de kwijting van 
het luchtrecht geen bijzondere frankeer (luchtpost) zegels 
uitgegeven. 

Uit de op de stukken voorkomende dagteekeningstempels 
zal derhalve, met inachtneming van de hiervoor vermelde bij
zonderheden, moeten worden opgemaakt of men met echt ge
vlogen stukken te doen heeft. 

(Wordt vervolgd). 

LANDKAART COLUMBUS-ARTIKEL. 
Zooals wij in het vorig nummer reeds hebben medegedeeld, 

is door mr. Van Peursem een groote kaart gemaakt, welke 
behoort bij zijn artikel over den Zeevaarder. Zooals onze 
lezers uit het in dit nummer voorkomende deel van het ge
schrift „Columbus" zullen merken, is deze kaart voor een 
goed begrip en duidelijk overzicht onmisbaar. Een aantal 
kaarten is nog verkrijgbaar tegen betaling van den kostprijs. 
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Dr. P. H. VAN GITTERT. K. H. J. VAN HULSSEN. 

Postkantoor te Utrecht in 1737. 
(Naar een teekenmg van De Beyer). 

DE U. PH. V. JUBILEERT. 
19061931. 

In de ontwikkelingsgeschiedenis dezer feestvierende Ver
eeniging teekenen zich duidelijk drie perioden af: die der 
schooljongens, gevolgd door die der studeerende jongeling
schap en als laatste de tegenwoordige, waarin het hoofdbe
standdeel, de kern der Vereeniging, wordt uitgemaakt door 
verzamelaars van ouderen en meer bezadigden leeftijd. 
Want aan deze goede eigenschap ontbrak bij de eerste cate
gorie nog wel het een en ander, een deugd, of zoo men wil een 
ondeugd, die de jeugd eigen is. 

De U. Ph. V. toch werd, zooals met meerdere vereenigingen 
het geval is, gesticht door schooljongens, al waren het dan 
ook H.B.S.scholieren. Op 8 September 1906 kwamen de vol
gende van deze toekomstdragers bijeen in het gebouw 
„Irinè" in de grijze bisschopsstad, om tot de oprichting van 
een vereeniging van postzegelverzamelaars te besluiten: Van 
Brussel, Greven, De Haart, Hoevenaar, De Rooy en Sigal. 

Als eerste bestuur traden op de jonge beeren Sigal, Hoeve
naar en Greven, en in jeugdigen overmoed werd terstond tot 
niets minder besloten dan om een tentoonstelling te houden! 

Hoewel een tentoonstellingscommissie benoemd werd en de 
heer Leon de Raaij zelfs een medaille beschikbaar stelde, 
moesten er nog tien jaren verloopen eer deze expositieplannen 
in vervulling konden gaan. De koude werkelijkheid zette n.1. 
een domper op de voortvarendheid van het jonge bestuur, daar 
geen enkele liefhebber zich aanmeldde om met zijn verzame
ling op deze tentoonstelling uit te komen! 

Toch bleef het enthousiasme onverflauwd en bond een pret
tige verhouding de leden aan hun Vereeniging. Zonder dit 
laatste immers zou het onbestaanbaar zijn geweest, dat b.v. de 
voorzitter in zijn functie werd geschorst en met algemeene 
stemmen der vergadering gebombardeerd werd tot penning
meester, wijl den toenmaligen schatbewaarder elk begrip van 
boekhouden vreemd was! Bij zooveel verdraagzaamheid past 
het ons niet den sluier, die over de eerste notulen is uitge
spreid, nog verder op te lichten en de buitenwereld nog meer 
staaltjes te geven van de kronkelingen van den vereenigings
weg, waarlangs de leden het jonge bestuur vol goed ver
trouwen volgden. 

De scholierenperiode was slechts van korten duur; reeds 
einde 1907 deden zich eenige belangrijke veranderingen gel
den, waarmede het studententijdvak als het ware werd in
geluid. De beeren Prenkel en Spruit werden als leden aange
nomen, terwijl de heer P. C. Dozy tot voorzitter en de heer 
De Rooij tot directeur der afdeeling Aan en Verkoop werden 
benoemd. Beide eerstgenoemden namen al heel spoedig zitting 
in het bestuur en van dien tijd dateert als het ware de grond
legging van den tegenwoordigen bloei der Vereeniging. 

Ook naar buiten begon de jonge U. Ph. V. op te treden, en 
wel door zich aan te sluiten bij „De Nederlandsche Phila
telist", welke reeds het vereenigingsorgaan was van „Hol
landia" en „Breda". 

In 1909 legde de heer Dozy, wegens vertrek naar elders, 
den voorzittershamer neer; hij werd opgevolgd door den heer 
J. W. Spruit, terwijl in diens plaats optrad de heer J. D. C. 
Valewink, die tevens commissaris werd van de afdeeling Intern 
Koop en Ruilverkeer, welke onder zijn leiding tot grooten 
bloei geraakte. In 1910 volgde de heer W. S. W. de Beer den 
heer Valewink op, wegens diens vertrek naar elders. 

De Vereeniging telde toen ter tijde ongeveer 50 leden; het 
bestuur, daartoe aangewakkerd door den voorzitter, den heer 
Spruit, mocht de voldoening smaken dit aantal binnen korten 
tijd verdubbeld te zien, zoodat dan ook het eerste lustrum in 
September 1911 in alle opgewektheid door een behoorlijk aan
tal leden kon worden gevierd. De financieele basis, waarop de 
U. Ph. V. gegrondvest was, werd toch in den loop dezer 
weinige jaren goed bevestigd, welk loffelijk streven werd 
voortgezet onder de bezielende toewijding van mannen als 
De Rooy, Helleman, De Ridder, Rencker, wijlen H. C. Milius, 
Repelius en Houtsma, om slechts enkelen te noemen. 

In 1916 kon dan eindelijk de tentoonstelling worden ge
houden, waartoe het eerste bestuur reeds tien jaren te voren 
in jeugdigen overmoed had besloten. Deze expositie en het 
verdere feestprogramma, hoewel vallende in de rampzalige 
oorlogsjaren, hadden een groot en welverdiend succes; aan be
wijzen van sympathie van andere Vereenigingen heeft het de 
jonge U. Ph. V. toen niet ontbroken. 

Wij gaan de verschillende mutaties in het bestuur verder 
onopgemerkt voorbij, doch willen nog even wijzen op de groote 
verdiensten van den heer Van der Smissen bij de door hem 
tot stand gebrachte reorganisatie van het koop en ruil
verkeer. 
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Voortdurend steeg het ledenaantal, zoodat in 1916 een aantal 
van 179 was bereikt, dat in Maart 1919 aangegroeid was 
tot 200. 

Het jaar 1916 was bovendien nog belangrijk door de toe
treding der U. Ph. V. tot den „Bond" en doordat de Vereeni-
ging mede-eigenaresse werd van het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie". 

Nog zü gereleveerd, dat in October 1919 dr. P. H. van 
Gittert tot voorzitter werd gekozen, welke functie ook thans 
nog door dezen met onverflauwden yver wordt bekleed. 

In 1922 werd de heer K. H. J. van Hulssen benoemd tot 
secretaris, terwijl de heer H. Kaub op 30 Januari 1923 het 
penningmeestersambt overnam van den heer L. Koek. 

Ook deze twee bestuursleden zijn thans nog in functie en 
behartigen met de sectiehoofden, de beeren Deerik, Corten-
bach en Sanders, met volle ambitie de belangen van de Ver-
eeniging, die hun zoo na aan het harte liggen. 

Uiteraard ontkwam de U. Ph. V. niet aan tegenslagen, de 
schaduwzijde, die zich bij alle vereenigingen voordoet, doch die 
des te duidelijker de lichtzijde doet uitkomen. Toch is het haar 
gelukt steeds voorwaarts te gaan, daarbij naar haar beste 
weten en kunnen de belangen behartigend van haar leden, en 
haar steentje bijdragend tot den verderen uitbouw en groei 
van onze mooie liefhebberij. 

Op één bijzonderheid willen we nog even wyzen, waardoor 
de U. Ph. V. zich onderscheidt van haar zusteren. Wü be
doelen er volstrekt geen kwaads of kleineerends mede, maar 
de Utrechtsche verzamelaars hebben in den loop der jaren 
nogal met ruime hand het eere-lidmaatschap hunner Ver-
eeniging uitgestrooid! Wanneer men kennis neemt van de no
tulen en besluiten, vooral die der eerste jaren, dan is het 
eigenlijk een wonder dat er nog iemand aan het eere-lidmaat
schap ontsnapt is! Toch treedt uit deze eigenschap een waar
deering naar voren van de verdiensten van hen, die hun werk
kracht belangeloos in dienst stelden van deze Vereeniging, 
welke op haar beurt op deze wijze van haar dankbaarheid 
getuigen wilde. 

Wij zijn aan het einde van deze korte, historische beschou
wing, doch wij willen niet eindigen zonder de feestvierende 
Vereeniging een hartelijken gelukwensch te doen toekomen by 
het bereiken van haar 25-jarigen leeftijd, daarbü de hoop en 
verwachting uitsprekend, dat zij nog lang een sieraad moge 
uitmaken van philatelistisch Nederland. 

v. B. 

AFSTEMPELINGEN OP DE ZEGELS DER 
OUD-ITALIAANSCHE STATEN 1850 -1870. 

door L. VAN ESSEN. 
Alvorens u iets mede te deelen over de eigenaardigheden en 

de menigvuldigheid der afstempelingen op de zegels der Oud-
Italiaansche staten, zij mij een enkel woord vergund ter in
leiding. 

De meeste en eenigszins vergevorderde verzamelaars, en 
vooral zij, die een speciaal-collectie aanleggen, houden er, laat 
ik zeggen een „hobby" op na. De een verzamelt, en dat zijn er 
zeer velen, uitsluitend Nederland en Koloniën, zoekt naar 
plaatfouten, tandingen, typen, enz. Een ander verzamelt weer 
enkele landen, b.v. Engelsche koloniën, iets wat begrijpelijker
wijze veel voorkomt bij Engelsche Philatelisten, die b.v. alleen 
belangstellen in de zegels van de vroegere provincies van 
Australië, Victoria, Nieuw Zuid Wales (Sydney Views), Tas
mania, enz., en dan in zoo ruime mate en zoo gespecialiseerd, 
dat men waarlijk versteld staat van het uitgebreide materiaal 
waarover zij beschikken. Terecht behooren deze collecties tot 
de kostbaarste objecten en waren hiervan voorbeelden te zien 
op de verleden jaar gehouden tentoonstelling te Berlijn, de zoo
zeer geroemde, en niet ten onrechte, „Iposta". 

MiJn liefhebberij heeft zich in de laatste jaren uitgestrekt 
tot het verzamelen der zegels van de Oud-Italiaansche staten 
met de daaraan verbonden afstempelingen, plaatfouten, kleur
verschillen, enz., alles opgezet volgens de wetenschappelijke 
leerboeken, die mij daarbij van dienst waren. Het is daarom 
dat ik niet behoef te zoeken naar lijntanding, kamtandingen, 

groote of kleine gaten, tanding 14:14, 12>^:12, daar al de 
zegels waartoe mijn „hobby" zich uitstrekt, ongetand ziJn, 
een tandingmeter heb ik daarbij niet noodig; een r a n d i n g-
meter zou mij meer van dienst ziJn. 

Niet dat ik daarmede zeggen wil, dat het verzamelen op 
tandingen ook niet zijn aantrekkelijkheid heeft, maar „ieder 
diertje heeft zoo zijn pleiziertje". 

Na deze korte inleiding wil ik thans overgaan tot het hier
boven aangegeven onderwerp, dat ik o.m. vond in de „Al-
manach de Philatelie", een zeer interessant werkje, dat ik 
echter nadien niet meer onder de oogen kreeg, daar dit da
teert van 1928 en naar ik hoor, wegens gebrek aan belang
stelling niet meer verscheen. Voor de rest uit andere boek
werken, aangevuld met eigen onderzoekingen, gebaseerd op de 
zegels van deze staten, in mijn collectie aanwezig. 

Onder de uitgebreide verzamelingen, gespecialiseerd op af
stempelingen, neemt die der klassieke Italiaansche staten een 
zeer bijzondere plaats in, zoowel wat betreft omvang als 
verscheidenheid. 

Vooraf weer een klein stukje geschiedenis, die dan ook ten 
nauwste met de philatelie verbonden is. 

Omstreeks 1850 bestond Italië uit zeven kleine staten, die 
alle voor 1860 tot diverse zegeluitgiften overgingen. De eerste 
daarvan was Lombardië en Venetië, de laatste het Vereenigd 
koninkrijk Napels en Sicilië die, zooals u weet, door één koning 
geregeerd, verschillende types zegels uitgaven: die van Napels 
gebruikt in het zuiden van Italië en die van Sicilië, dienst
doende op het eiland van dien naam, resp. uitgegeven in 1858 
en 1859. 

Het zou te ver voeren, indien ik u ging opsommen de tijd
stippen, waarop al deze zegeluitgiften plaats vonden en de 
data, waarop de afstempelingen geschiedden. Genoeg zij het 
u op te noemen de namen der verschillende kleine staten, 
waaruit later het Vereenigd koninkrijk ontstond en die later 
onder den toenmaligen koning van Sardinië onder één bestuur 
kwamen. Deze staten waren: 

1. het koninkrijk Sardinië, omvattende Piemont, Ligurië, 
Sardinië, Savoye, Nice en Monaco; 

2. het koninkrijk Lombardië en Venetië, bestaande uit de 
gelijknamige provincies; 

3. het hertogdom Modena; 
4. het hertogdom Parma; 
5. het groothertogdom Toscane; 
6. de Kerkelijke staat, omvattende Lazio, Ombrië en Mar

ches; en t enslotte 
7. het koninkrijk Napels en Sicilië, bestaande, zooals reeds 

medegedeeld, uit de twee gelijknamige deelen. 
In de jaren van 1859 tot 1863 zijn al deze speciale zegels uit 

koers genomen en werden in deze landen eerst gebruikt de 
zegels van Sardinië van de uitgifte 1855-1861 en later de voor-
loopige uitgifte van Napels, uitgegeven in 1861 en voor
komende in den catalogus Yvert & Tellier onder de nrs. 10 
tot en met 17. Daar deze uitgifte slechts ongeveer 20 maanden 
in koers was, komen deze zegels veelal ongebruikt voor en zijn 
zij gebruikt zeer zeldzaam. Het verdient dan ook aanbeveling 
deze alleen te koopen voorzien van een keurstempel van Diena. 
Ik wijs u alleen maar op het verschil in prijs van nr. 17: 
60 francs ongebruikt, 5000 tot 5500 francs gebruikt. Later 
werden deze zegels ook ingetrokken en dit wel toen er een 
vereenigd koninkrijk ontstond, waarvan de bekende generaal 
Guiseppi Garribaldi de grondlegger was. 

Reeds deelde ik u mede dat er een groote verscheidenheid 
in deze zegels bestaat, zoowel wat uiterlijk betreft als ook in 
afstempelingen. ZiJ werden ook in latere jaren dooreen ge
bruikt in de verschillende staten, zoodat het u volstrekt niet 
behoeft te verwonderen b.v. zegels van Napels met een ver-
nietigingsstempel van Sardinië aan te treffen of met een van 
Sicilië; Sardinië-zegels met een stempel van Parma, enz. Dit 
is een bewijs, dat deze zegels, bij wijze van noodmaatregel, 
dooreen gebruikt werden in de verschillende landen. 

Eigenaardig is het, zooals u ziet, dat Monaco zoowel als Nice 
tot de Oud-Italiaansche staten hebben behoord. Pas in Juli 1860 
heeft deze laatste provincie zich afgescheiden en werd zij met 
Frankrijk vereenigd; later is Monaco tot een zelfstandig 
vorstendom verheven. 
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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, BËËIGD TAXATEUli, 
D i r e c t e u r d e r 

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

(616) 

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

n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i è maand te ver
schijnen 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 talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Thans zijn tentoongesteld: 
De verzamelingen van Frankrijk, Fransche koloniën en 

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

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2>$ — 4 uur. 
Breda (Parkstraat): vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5K uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 3)4—5 uur. 
's-Gravcnhage: eiken Zaterdag 3—5 uur'. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdig der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en Sen Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der ma!\nd 4—6 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdpg der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 3K—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

FEESTPROGRAMMA 
VOOR DEN 

TWEE EN TWINTIGSTEN 
NEDERLANDSCHEN PHILATELISTENDAG 

EN DE VIERING VAN HET 
25-JARIG BESTAAN DER 

UTRECHTSCHE 
PHILATELISTEN-VEREENIGING 

OP ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 SEPTEMBER 1931. 

10 uur. 
10 K uur. 

11 
1 

2 
4 

uur. 
uur. 

uur. 
uur. 

5>^ uur. 

6'A uur. 

10 uur. 

10 X' uur. 
1 uur. 

2'/, uur. 

G'A um: 

V r i j d a g 4 S e p t e m b e r 1931. 
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. 

Kapittelvergadering in het hotel „Des Pays Bas". 
Opening van den Philatelistendag in het hotel „Des 
Pays Bas". 
Bondsvergadering in het hotel „Des Pays Bas". 
Gemeenschappelijke lunch in het hotel „Des Pays 
Bas". 
Eventueele voortzetting van de Bondsvergadering. 
Officieele ontvangst van de Philatelisten door het 
gemeentebestuur van Utrecht in de St. Michaëls-
kapel (ingang naast den Domtoren). 
Gezellig samenzijn in de lokaliteit van de Indu-
strieele Club in het Jaar beursgebouw (hoofdingang). 
Gemeenschappelijke maaltijd in restaurant Jaar
beurs. 
Feestavond, aangeboden door de U. Ph.-V., waarbij 
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. 
Congres in het hotel „Des Pays Bas". 
Gemeenschappelijke lunch in het hotel „Des Pays 
Bas". 
Autotocht door het mooiste gedeelte van de pro
vincie Utrecht; eindpunt Vredenburg te Utrecht. 
Gemeenschappelijke maaltijd in hot restaurant 
Jaarbeurs, te Utrecht. 

TWEE EN TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars op Zaterdag 5 September 1931, 
des voormiddags te 11 uur, in hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 
(Deze vergadering is alleen toegankelijk voor de leden 
der aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Eventueele uitreiking der Bondsmedaille. 
5. Verslag van den secretaris. 
6. Verslag van den penningmeester. 
7. Begrooting 1931-1932. 
8. Verslag van den directeur van het Informatiebureau. 
9. Verslag van het hoofd van den keuringsdienst. 

10. Bestuursverkiezing. 
Het geheele bestuur treedt af, doch is terstond her

kiesbaar. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit negen 
leden, waarvan één zal worden gekozen door de Ver
eenigingen met minder dan 100 leden. De beeren G. V. 
van der Schooren en mr. J. H. Vuijstingh wenschen 
voor een herbenoeming niet in aanmerking te komen. 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIG INGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67. 

NAMEN DER LEDEN. 

1. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollandia" 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „De Globe", 
te Arnhem. 

6, Philatelisten-Vereeniging 
„Groningen", te Groningen. 

7. Philatelistenclub „Rotter
dam", te Rotterdam. 

8. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
van Zegels", te Haarlem. 

9. Postzegelvereeniging „Vlis-
singen", te Vlissingen. 

10. Philatelisten Vereeniging 
„Zuid-Limburg", te 
Maastricht. 

11. Postzegelvereeniging „Hel
der", te Helder. 

12. Haagsche Postzegel-Kring, 
te 's-Gravenhage. 

Aantal leden 
op 1 Juli 

1931. 

804 

450 

296 

191 

110 

74 

63 

191 

24 

113 

62 

28 

Getal vertegen
woordigers, waar
op elke Vereeni
ging recht heeft. 

6 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 
jaar 1 Aug. 1931-31 Juli 1932. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

1. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 

L. van Essen. 
H. J. Boeken. 
A. S. Doorman. 
A. Schroder. 
dr. J. C. d. Ruijter d. Wildt. 
J. H. Albrecht. 

J. C. G. van den Berg. 
J. Broeders. 
A. J. Jacobs, 
ds. F. J. J. Loeff. 
F. J. L. H. t ' Sas. 
L. C. A. Smeulders. 

Th. H. van der Hurk. 
S. van Kooten. 
P. Vredenduin. 
H. Schmid. 

dr. P. H. van Gittert. 
K. H. J. van Hulssen. 
J. G. Raatgever. 

H. J. van Balen. 
A. te Winkel. 

K. F. Kielman. 
A. van Delft. 

P. J. van Harderwijk, 
dr. L. Frenkel. 

L. Germeraad. 
J. Robbers. 
J. Rol. 

C. J. L. Sitsen. 

J. J. A. van de Ven. 
dr. E. J. A .H. Verzijl. 

M. Quant. 
J. G. J. Polling. 

K. N. Korteweg. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

Hilversum, Melkpad 37. 
Apeldoorn, Bas Baekerlaan 11. 
Voorburg, Laan v. Swaensteijn 11. 
Amsterdam, Reguliersgracht 21. 
Hoorn, Koepoortsweg 84. 
Nijmegen, Hatertseheweg 19. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Teteringschedijk 61. 
Breda, Romboutsstraat 12. 
Den Haag, Nassau Odijckstraat 26 
Breda, Lange Brugstraat 10. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Sarpathistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 56. 

Utrecht, Wilhelminapark 22. 
Utrecht, Brigittenstraat 17. 
Utrecht, Sternstraat 1. 

Den Haag, Ln. v. Meerdervoort 770. 
Arnhem, Dalweg 17. 

Groningen, Wouter v. Doeverpl. 3a. 
Groningen, Lage der A. 

Schiedam, Dam 30. 
Rotterdam, Eendrachtsweg 7. 

Haarlem, Santpoorterplein 14. 
Aerdenhout, Tramweg 15. 
Haarl., Ged. Schalkburgergracht 83. 

Vlissingen, Walstraat 72. 

Maastricht, Wilhelminasingel 64. 
Maastricht, Breedestraat 1. 

Helder, Ruigweg 26. 
Helder, Draaisteeg 7. 

Den Haag, Beeklaan 518. 

H e t B o n d s b e s t u u r : 
, v o o r z i t t e r . 

J. C. CRAMERUS, o n d e r - v o o r z i t t e r . 
Wilhelminasingel 24, Breda. 

W. P. COSTERUS Pzn., e e r s t e s e c r e t a r i s , 
Voorhaven, Edam. 

P. JORISSEN P.Czn., t w e e d e s e c r e t a r i s . 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam, 

mr. J. H. VUIJSTINGH, p e n n i n g m e e s t e r , 
Plompetorengracht 24, Utrecht, 

mr. W. S. W. DE BEER, c o m m i s s a r i s , 
Euterpestraat 125 huis, Amsterdam, C. 

J. A. KASTEIN, c o m m i s s a r i s . 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

N.B. In de opgave der vertegenwoordigers voor 1931-1932 
hebben verschillende Vereenigingen méér vertegenwoordigers 
vermeld dan waarop zij volgens het gewijzigd huishoudelijk 
reglement recht hebben. Ik heb de namen genomen in de 
volgorde, waarin zij zijn opgegeven. Mocht een Vereeniging 
een of meer namen wenschen gewijzigd te hebben, dan ver
zoek ik gaarne spoedig mededeeling daarvan. (Zie Juli-
nummer 1930, blz. I ) . 

DE BONDSSECRETARIS. 
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Als candidaten zijn gesteld voor acht vacatures de 
beeren: 

W. G. de Bas, 
mr. W. S. W. de Beer (aftr.), 
W. P. Costerus (aftr.), 
J. C. Cramerus (aftr.), 
A. S. Doorman, 
L. van Essen, 
P. Jorissen (aftr.), 
J. A. Kastein (aftr.), 
K. N. Korteweg, 
P. J. Mijnssen (seer. Féd.), 
T. de Vries, 
W. G. Zwolle. 
En als candidaat door de Vereenigingen met minder 

dan 100 leden de heer 
J. G. J. Polling. 

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

zal worden gehouden. 
15. Rondvraag en sluiting. 

N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 
van het huishoudelijk reglement, luidende: „Wanneer een ver
tegenwoordiger verhinderd is een algemeene vergadering bij 
te wonen, kan hij zijn stem aan een mede-vertegenwoordiger 
van zijn vereeniging overdragen en moet hiervan vóór de ver
gadering aan den 2en secretaris schriftelijk kennisgeven." 

Voordrachten, 
te houden op het Congres op Zondag 6 September 1931, 
des voormiddags te 10'A uur, in het hotel „Des Pays Bas". 
(Het congres is toegankelijk voor a l l e Philatelisten). 
Sprekers de beeren: 
1. dr. G. W. W. Bölian, te Hilversum, over „De afstempe

lingen op de eerste emissies van Engeland"; 
2. J. D. van Brink, te Leeuwarden, over „Het a-b-c van den 

postzegelverzamelaar." 

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

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

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italic). 
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. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van ,,Pax". 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandel?iar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar'huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

Nieuwe leden. 
748. H. J. van Heuven, adm. Ond. Satak, Paree, Kediri (Java). 
783. dr. Kellerman Deibel, Waterlooplein West D 6, Batavia, 

C. (Java). 
602. J. R. Drost, hoofdempl. Ond. Pasir Oetjing, halte Ren-

deh, SS/WL (Java). 
697. P. Jongert, kapit. int., Gang du Bus I 6, Batavia, C. 

(Java). 
658. F. van de Poel, agent Jacobson & v. d. Berg, Denpassar 

(Bali). 
687. B. B. Wiegand, empl. Ond. Banjoemanik, Oengaran 

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

Emmen. 
481. A. Huizink, Vondelstraat 36, Hengelo (O.). 

Wederom als lid ingeschreven. 
251. E. Donath, N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

(ten onrechte afgevoerd). 
Aanmeldingen.-

G. A. Ziehte, hoofdopz. Rijkswerken, Solo (Java). 
J. van der Meulen, empl. Ned. Handelmij., Laboeanweg 4, 

Medan (Sumatra). 
R. Weeda, off. v. gez., Madjalenka (Java). 

Adreswijzigingen. 
989. A. N. Hamelberg, thans Zijpendaalscheweg 97, Arnhem. 
789. G. M. Kok, thans Huize Hoekenburg, St. Mariaburg, 

Eekeren (België). 
625. L. van Os, thans Willem de Zwijgerlaan 77 ,Den Haag. 
636. B. J. Abrahams, thans Stille Veerkade 10, Den Haag. 
552. J. A. Corver, thans Huize Kebon Sari, Salatigalaan, Sala-

tiga (Java). 
94. F. J. N. Postma, thans Amstelveenscheweg 492, Buiten-

veldert, Amsterdam, Z. 
46. J. W. Smits, thans Hoogstraat I 63, Eindhoven. 

237. A. N. Fabius, thans Ten Hjvestraat 84, Den Haag. 
48. C. Schriks, thans Venhuizen (N.-H.). 

684. J. A. M. J. Dekker, thans sf. Bangak, Solo (Java). 
801. B. C. Akkerman, thans Bukit Timahroad 373, Singapore. 

Bedankt (met 31 December 19$1). 
314. F. B. Wicherink. 596. H. Lampe Fzn. 
648. T. A. Deen. 389. J. G. Taconis. 
786. L. A. Stoerhaan. 

Afgevoerd. 
267. mevr. Deking Dura. ") 

Jaarboek 1931. 
In de opgave van Bonds-keurmeesters voor Nederland on 

koloniën, op dr. Frenkel te doen volgen: 
S. Keiser, Passage 25, 's-Gravenhage. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

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

Aanwezig 25 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
brengt de groeten over van onzen len secretaris, den heer 
Van den Berg, die gelukkig weer herstellende is en binnenkort 
zijn werkzaamheden weer hoopt te hervatten. 

De heer Stoop maakt aanmerkingen op de notulen der 
vorige vergadering voor wat betreft het daarin aangehaalde 
over den voorraad roltandingzegels aan het philatelistenloket; 
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z. i. is de voorraad voldoende, doch hij wil het verzoek aan 
de leden inlasschen, om, bij openstelling van het loket, niet 
den geheelen voorraad te koopen, doch ook iets over te laten 
voor de nakomers. Nadat deze aanvulling is goedgekeurd, 
worden de notulen zonder verdere op- of aanmerkingen goed
gekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter deelt mede, dat voor de te vervullen vacatures 
in het Bondsbestuur door het bestuur zijn voorgedragen de 
beeren dr. P. H. van Gittert en W. G. de Bas. Daar de termijn 
voor opgave der candidaten aan den Bond bijna verstreken 
was, kon de vergadering hiermede niet van te voren in kennis 
worden gesteld; de voorzitter vertrouwt echter, dat de ver
gadering met het stellen dezer candidaten accoord gaat, het
welk uit het hierna volgend applaus duidelijk blijkt. Inmiddels 
is echter van dr. Van Gittert bericht ingekomen, dat hy een 
eventueele benoeming niet kan aannemen, zoodat thans naar 
een ander moet worden uitgezien. De keuze valt op den heer 
L. van Essen, die reeds door meerdere vereenigingen is can-
didaat gesteld. De vergadering kan zich hiermede eveneens 
vereenigingen. 

Verder is ingekomen een brief van ons lid te Barcelona, den 
heer Reuss, die ons wederom verblijdde met een aantal zegels 
van Spanje, te verdeelen onder de aanwezige leden. Hiervoor 
onzen hartelijken dank. 

Van den secretaris der U. P. V. is ingekomen een schrijven, 
waarin deze namens zijn vereeniging zijn dank uitspreekt voor 
het bedrag van ƒ 25, door onze Vereeniging geschonken ter 
gelegenheid van het 25-jarig j'ubileum der U. P. V. 

Intusschen hebben gecirculeerd twee vliegbrieven Java-
Australië en terug en het zoo juist verschenen Belgische in
valide-zegel, uitgegeven ter gelegenheid van de postzegel
tentoonstelling te Brussel. 

Hierna heeft de gewone maandelijksche verloting plaats, 
welke een drietal leden gelukkig maakt. 

Bü de gehouden rondvraag spreekt de heer Chatrer ziJn 
verwondering uit, dat in de secties I en II in langen tijd geen 
rondzendingen hebben gecirculeerd. De voorzitter deelt mede, 
dat dit onderwerp reeds de aandacht van het bestuur heeft 
en aan het betrokken sectiehoofd is verzocht het rondzend-
verkeer naar behooren te behartigen. 

Niets meer aan de orde zynde, sluit de voorzitter om 9K 
uur de vergadering. 

De wnd. Ie secretaris, 
J. MOLENAAR. 

Candidaat-leden. 
H. van Oudenhoven, Kievitdwarsstraat la bis, te Utrecht. 

(Eigen aangifte). 
G. Rebel, Bachmanstraat 10, te 's-Gravenhage. (Voorgedragen 

door F. J. Mijnssen, te Breda). 

Bedankt als lid. 
394. P. W. F. Fransen. 

Adreswij zigingen. 
440. J. H. Meerwaldt, Magnoliastraat 3, Den Haag. (V). 
276. A. J. J. Wolterbeek, thans Ginnekenweg 60, Breda. (Van 

I naar I I ) . 
371. L. van Ham, thans Kortestraat 21, Breda. (Van I naar 

II) . 
81. A. H. Biermans, thans Madeliefstraat 18, Tilburg. (Van 

I naar III) . 
200. D. B. W. van Ardenne, thans Pauwenlaan 91, Den Haag. 

(V). 
178. H. W. Kohl, thans Banstraat 13, Amsterdam, Z. (VII). 
237. Th. K. Roqué, thans Van Weede van Dijkveldstraat 37, 

's-Gravenhage. (V). 
202. W. F. Hartman wordt W. F. del Campo Hartman, Oude 

Tamarindelaan 9, Batavia, C. 
468. mr. B. Mees, thans Parklaan 5, Rotterdam, giro 168597. 

(V). 
Mededeeling. 

Bij het inplakken van zegels in boekjes voor de rondzending 
gelieve men te letten op de navolgende indeeling: I. Nederland 

en kolonën; II. Europa (Nederland inbegrepen); III. Buiten-
Europa (Nederlandsche koloniën inbegrepen). 

De administrateur, 
J. BROEDERS. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Augustus 1931, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" 
(ingang St. Janstraat). 
SIBF" De leden gelieven eraan te denken, dat deze verga
dering, met het oog op Koningin's verjaardag, niet op den 
31en, doch een week vroeger gehouden wordt. 

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. 

Adresveranderingen. 
A. Maijer, Viottastraat 27, Amsterdam, Z. 
dr. A. E. Sitsen, Walstraat 72, Vlissingen. 

Candidaat-leden. 
A. P. Duran, Ie luit. der inf., Kampen. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
M. Vernooijs, Scheldestraat 88 III, Amsterdam, Z. (Voorge

steld door P. J. Hekker). 
W. M. Messemaeckers van der Graaff, archivaris. Nieuwe

laan 12, Bussum. (Voorgesteld door P. J. Hekker). 
Mededeeling. 

In de maand Augustus wordt GEEN ledenvergadering 
gehouden. 

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

Ingetrokken candidatuur. 
G. J. L. Blom, Justus van Effenstraat 15 huis, Utrecht. 

Bedankt als lid met 1 September 1931. 
dr. E. Slijper, Fr. Hendrikstraat 84, Utrecht. • 
J. C. van Es, Breestraat 19, Leiden. 
F. G. W. J. P. Soeters, Van Heutzlaan 8 ,Apeldoorn. 
D. de Vries, Overtoom 338, Amsterdam. 
S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 
H. J. P. Sluijp, Antonius Matthaeuslaan 44 bis, Utrecht. 
B. B. Paans, Werkendam. 

Adresverandering. 
M. H. Petersen wordt Bro Mark, pr. Braenderup Fyn, Dene

marken. 
Vergaderingen. 

Voor alle feestcommissies op Dinsdag 1 September 1931 
des avonds te 8 uur, in het restaurant Cortenbach. 

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

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

VERSLAG der ledenvergadering op Woensdag 22 Juli 1931, 
in „HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 44 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een bijzonder woord van welkom 
aan den heer A. Brandt uit Batavia. Hij herdenkt met eenige 
waardeerende woorden het overlijden onzer trouwe leden, 
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vifijlen de beeren H. van Aken en dr. B. Daamen. Hü bespreekt 
verder de historie der vliegpost Java-Australië en leest den 
brief voor van het hoofdbestuur der P.T.T. in Indië, waarmede 
z. i. niet alle schuld wordt weggeredeneerd. Wederom raadt 
hij den leden ernstig aan, van al dit gedoe af te bljjven. In 
verband met het onderzoek betreffende den kopstaanden op
druk op de Indische zegels (zie verslag der Bondsbestuurs
vergadering Maandblad van Juli 1931, blz. III) , wijst hij op 
de onmogelijkheid deze te keuren, gezien vele reeds bekende 
verkeerde keuringen. 

De heer Lorang had een exemplaar van het Nieuws van den 
Dag van Ned.-Indië, met een artikel over een goede vangst 
van 3 Chineezen, die gebruikte zegels van ƒ 1 van het stempel 
ontdeden en de zegels als ongebruikt verkochten. 

Zegels voor de verloting z ĵn geschonken door de beeren 
Van der Houwen en Reijerse. 

De notulen worden hierna goedgekeurd. De heer Brandt 
laat rondgaan twee blokjes Spiegelschrift 12% 120 Ned.-Indië; 
1 blok met 3 exemplaren Spiegelschrift, 1 zegel dus gewoon. 
Na rondgang schenkt de heer Brandt het blok geheel Spiegel
schrift ter verloting onder de aanwezigen, wat door de ver
gadering ten hoogste gewaardeerd wordt. De heer Kirchner 
wordt de gelukkige winnaar. Bij de gewone verloting krijgt 
de heer Bloramesteijn den len prijs. 

De ledenverkiezing levert 37 stemmen vóór, 7 blanco. 
Ter sprake komen de z.g. spionnenzegels; algemeene raad 

is: blijf af. Na de veiling, die aanmerkelijk kleiner is dan ge
woonlijk, wijst de voorzitter de voorstellers en aannemers der 
regeling voor de veiling (zie Maandblad van Juni) op de 
consequentie voor hen, om nu te zorgen dat hunnerzijds vol
doende ingezonden wordt. De heer Dordregter zegt, dat hij, 
gezien de minder gunstige uitwerking, voorstelt dit bedoelde 
besluit in te trekken en voortaan op de oude wijze te handelen. 
Dit wordt met bijna algemeene stemmen aangenomen. De heer 
Van Leijden drukt over dit verloop zijn verwondering uit, al 
is hij het speciaal met den heer Dordregter eens. Hij meent, 
dat sommigen uit dit verloop wel wat geleerd hebben. Men 
kan dus voortaan weer inzenden zonder dat de naam van den 
inzender openbaar wordt. 

De voorzitter sluit hierna onder dankzegging voor de op
komst en de belangstelling de vergadering. 

Overleden. 
1. H. van Aken, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
630. B. de Koning, Basiusstraat 16, Den Haag. 
631. J. L. Sas, Nieuweweg 11, Schrans, Leeuwarden. 

Candidaat-leden. 
J. Wemmers, bibliothecaris Delftsch S. C, Maarten Tromp

straat 34, Delft. (Voorgesteld door H. L. Hujjser). 
J. de Bel, Tomatenstraat 143, Den Haag. (Voorgesteld door 

Verhoef f en Reijerse). 
Gerehabiliteerd. 

549. W. F. Immerzeel, Batavia. *) 
373. W. H. van Dootingh, Weltevreden. *) 

Adresveranderingen, 
179. ir. J. G. B. van Heek, Bankastraat 125, Den Haag. 
117. H. F. Hoek, Regentesselaan 121, Den Haag. 
313. P. Hagemeijer, Sumatrastraat 11, Soerabaja (Java). 
256. ir. G. A. de Mol, Pontianak, Borneo, Ned.-Indië. 
378. J. W. van Raaijen, 2e Waldorpdwarsstraat 3, Den Haag. 
239. H. Knorr, Spoorstraat 7, Blerick. 

11. ir. K. de Munter, Wetstraat 41, Helder. 
19. M. G. Plattel, ? 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, ledenvergadering te iVk 

uur, op Woensdag 26 Augustus 1931, in café Sprenger („Hol-
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

*) Welk adres? Adm. 

VOOR PHILATELIE. V 

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

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

Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H. 
Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand 
in hotel „Zoutkeet". 

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: TA 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, Apeldoornscheweg 114, Arnhem 

Candidaat-lid. 
W. F. Stuart, Burgemeester Weertsstraat 78, Arnhem. (Voor

gesteld door K. A. Swart). 
Bedankt als lid met 1 September 1931. 

18. A. G. J. Buitenhuis, St. Antonielaan 146, Arnhem. 
73. W. Raadsveld, Amberboomstraat 38, Den Haag. 
89. A. A. de Klark, Wolterbeekweg 3, Oosterbeek. 

Adresveranderingen. 
29. mej. J. Barbas wordt Schoonenbergsingel 3, Velp (Gld.). 

127. C. Raadsveld wordt Apeldoornscheweg 114, Arnhem. 
Mededeeling. 

In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

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

Adresverandering. 
D. Egeter, thans Straatweg 46, Hillegersberg. 

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

Adres wij zigingen. 
7. S. Schagen wordt Olympiaweg 47 I, Amsterdam, Z. 

157. mevr. M. J. Smit wordt Heerengracht 167, Amsterdam, C. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 27 Juli 
1931, des avonds te 8 uur, in „Suisse", te Groningen. 

De vacantietijd is wel de reden, dat deze vergadering zoo 
slecht is bezocht; aanwezig zijn slechts 14 leden. De voorzitter 
heet allen welkom en in het bijzonder den heer Th. Verlaan 
uit Winschoten, die zich de moeite heeft getroost deze ver
gadering te bezoeken. De notulen van de vorige vergadering 
worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ontvangen is een schrijven van den Gouvernements Post
dienst in Ned.-Indië met een beschrijving van de te verkoopen 
kavels, waarvan de leden kennis nemen. Ook is een schrijven 
ontvangen van de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda, 
omtrent het candidaatstellen van verschillende leden voor het 
Bondsbestuur op de a.s. Bondsvergadering. Besloten wordt dit 
schrijven in de a.s. bestuursvergadering te bespreken en den 
leden vervolgens voorstellen te doen. Wederom zijn eenige 
exemplaren van „Mophila", te Hamburg, ontvangen, die onder 
de leden worden verdeeld. Daarna heeft ballotage plaats van 
den heer John L. Benjamins, te Amsterdam, die met alge
meene stemmen als lid der vereeniging wordt toegelaten. Een 
verloting heeft plaats van een aantal goede prijzen. 
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De voorzitter bespreekt den nieuwtjesdienst en geeft een 
verklaring van de bedoelingen van het bestuur, om alle nieuw 
uitgekomen zegels aan de leden te leveren. Verschillende leden 
sluiten zich bij de reorganisatie aan en leveren hun lasten in. 
De voorzitter toont en bespreekt vervolgens het manco-kaart
systeem, waarvan verschillende leden gebruik wenschen te 
maken en een aantal kaarten in verschillende kleuren be
stellen, zoodat een groot kwantum zal worden besteld. 

Om 914 uur sluit de voorzitter deze vergadering. 
Adresveranderingen. 

92. F. L. Kriskovsky van Sappemeer naar Zuidbroek. 
68. B. Lubbers, thans Th. ä Thuessinklaan 29a, Groningen. 

Candidaat-leden. 
T. van Heuvel, Nassauplein 2, Groningen. (Voorgesteld door 

K. F. Kielman). 
W. de Jager, Peizerweg 32, Groningen. (Eigen aangifte). 

Vergadering. 
De aanstaande vergadering zal worden gehouden op Maan

dag 24 Augustus 1931, des avonds te 8K uur, in „Suisse", te 
Groningen. 

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

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

Aanwezig 13 leden. Bij verhindering van den voorzitter 
opent de vice-voorzitter, de heer Otten, om 8.15 uur de ver
gadering. De secretaris leest de notulen voor, welke worden 
goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven van 
de Postzegelvereeniging „Breda", welke steun vraagt voor de 
door haar gestelde candidaten voor het nieuw te kiezen Bonds-
bestuur. Als bijdrage voor het a.s. te verschijnen jubileum
nummer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
wordt ƒ 10 toegezegd. De heer Verzijl stelt de nieuwe zegels 
van Luxemburg van fr. 20,—, met en zonder opdruk „Officiel", 
tegen nominaal beschikbaar. De heer Rutten laat een zeer in
teressanten omslag rondgaan van de DO X, waarop een 30-tal 
zegels. De secretaris deelt gedrukte staatjes uit van het post
kantoor Reykjavik, aangevende zegels van IJsland, welke te
gen nominaal zijn te krijgen. Deze staatjes zullen in de rond-
zendingen circuleeren. Ter verkrijging van de zegels moet men 
zich wenden tot den commissaris van de rondzending, den 
heer Verzijl, door wiens tusschenkomst de zegels dan te 
zijner tijd zullen worden besteld. 

Als slot volgen verloting en kienen, welke op voorstel van 
den heer Otten op andere wijze geschieden, tevens de kans 
geven waardevolle zegels te winnen en bovendien den aan
wezigen een zeer prettigen avond bezorgen. 

Sluiting om 10 K uur. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 17 Augustus 1931, vergadering; 
Maandag 7 September 1931, beurs; 
Maandag 21 September 1931, vergadering; 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 

„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

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

Nieuwe leden. 
J. M. Walter, Laan 76, Helder. 
J. M. Uijtenhoudt, Polderweg 40, Helder. 

Adresveranderingen. 
G. J. A. Lemmens wordt Korte Delft 2, Middelburg. 
J. Noordeloos wordt Breewaterstraat 40, Helder. 

|)liilate^icgMerïci 

EEN BEDRIEGER GESTRAFT. 

In Juli j.1. diende voor het Hof van Cassatie te Brussel de 
zaak van den postzegelhandelaar Raoul de Thuin, die in eerste 
instantie tot drie maanden gevangenisstraf en 3500 francs 
boete was veroordeeld wegens het verkoopen van vervalschte 
zegels. 

In hooger beroep werd dezen braven broeder een gevangenis
straf opgelegd van vier jaren, een geldboete van 14000 francs, 
terwijl hem gedurende 10 jaren zijn burgerlijke en politieke 
rechten werden ontnomen. 

EENHEID IN DE CATALOGUS-NUMMERING. 

Het te Londen uitgegeven wordende „The Philatelic Ma
gazine" heeft eens de nummering van zegels van 8 verschil
lende Europeesche staten in 4 verschillende catalogussen op-
geteekend en brengt den uitslag ervan ter "kennisse van de 
belangstellende lezers. Het aantal nummers enz. vindt men 
hieronder. 

Gibbons Senf Yvert Zumstein 
België 
Duitschland 
Frankrijk 
Gr. Brittannië 
Luxemburg 
Malta 
Oostenrijk 
Tschechoslow. 

360 
489 
468 
433 
284 
192 
703 
287 

251 
428 
220 
173 
212 
150 
459 
264 

272 
420 
253 
178 
210 
153 
377 
258 

266 
441 
227 
163 
212 
150 
468 
296 

Deze enkele voorbeelden bewijzen onweerlegbaar de van el
kander sterk uiteenloopende opvattingen der samenstellers. 
Opmerkelijk is het verschil bij Oostenrijk, bijna tweemaal 
hooger bij den Engelschen als bij den Franschen, terwijl even
eens opmerkelijk is de hooge nummers van den Engelschen, 
waar de drie overige weinig verschillen; alleen bij Tsecho-
slowakije gaat de Zwitsersche iets hooger. Voor vereenigingen 
en bondsbesturen is er het gevolg uit te trekken, dat van een 
overeenkomst in deze zaak in de eerste tijden j^en sprake kan 
zijn en dat genoemde redactie zeer terecht schrijft: de aan
vangende verzamelaars moeten op de catalogusnummers let
ten om ze tot grondslag van hun studie te nemen, maar mogen 
ze nooit als maatgevende stelregel aannemen! 

J. B. R. 

WAT ZAL DE TOEKOMST BRENGEN ? 

„Gibbons' Stamp Monthly", Juli 1929, bevat op de laatste 
bladzijde (VI) een advertentie onder het motto „From one 
generation to another", waarin als teeken des tijds wordt be
toogd, het opmerkelijk stijgend aantal particulieren, die ver
zamelen voor hun kinderen of kleinkinderen, hetgeen het ge
noegen moet verhoogen: de verzameling wordt een familiestuk 
dat voorloooig in waarde vermeerdert. Hetzelfde kan ik ook 
voor Nederland vaststellen. 

„L' Echo de la timbrologie" brengt iets, dat waarschijnlijk 
alles overtreft en toch juist kan zijn, n.1.: „Een jonge dame 
begon in haar jeugd te verzamelen, met het doel zichzelf een 
bruidschat (uitzet) te verzekeren". De redactie teekent hierbii 
aan, dat in Frankrijk de tüd aangebroken is, dat men niet 
meer behoeft te vragen: ,.Hoeveel brengt zij ten huwelijk 
mede?" Alles wat de huwelijkscandidaten hebben te doen, is 
de waarde harer verzameling handig te weten te komen (!!!). 
— De tüd zal daar nu ook wel komen, dat men, bij vriend
schappelijke bezoeken, zegels in plaats van chocolaadjes, bon
bons, e. d., zal aanbieden. Blijft de verliefde aanhouden, dan 
krijgt hij later zijn eigen cadeau terug ! 

J. B. R, 
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SIR WILLIAM WATERLOW f 

Op 5 Juli j.1. overleed deze bekende drukker, hoofd van de 
bekende drukkersfirma en exlordmayor van Londen. 

Aanvankelijk was sir William Waterlow geassocieerd met 
de firma Waterlow Brothers & Layton, welke later opgenomen 
werd in die van Waterlow & Sons Ltd. 

Tal van zegels zijn door deze firma gedrukt; ook bankpapier. 
Men herinnere zich de bekende vervalschingen van Portu
geesche bankbiljetten, waarvan het gerechtelijk onderzoek hier 
te lande diende en waarbij de overledene als getuige optrad. 

Hij bereikte den leeftijd van 60 jaren. 

SPANJE. OPLAAG VAN DE ZEGELS VOOR DE 
„LV VOLKENBONDSRAADVERGADERING". 

De opgaven in verschillende tijdschriften loopen nogal uit
een, zooveel dat men aan de betrouwbaarheid der inzenders 
zeer sterk mag twijfelen: 8000, 18000, 30000, 50000 stel enz. 
zijn niet te onderschatten verschillen. De heer M. Galvéz, te 
Madrid, die onbetwist zeker de eenige groote postzegelhande
laar van Spanje is en welke firma reeds vele tientallen jaren 
bestaat, ontving, volgens bericht, de onderstaande inlichting: 

120 c : 38000 stuks; 25 c : 75000 stuks; 3050 c : 38000 
stuks; 1 pes.: 30000 stuks; 4 pes.: 20000 stuks; 10 pes.: 18000 
stuks; voor spoedbestelling werden eveneens 18000 stuks over
drukt. 

Men betale dus geen „speculanten"aanbiedingen voor een 
van de waarde 1 c.l peseta, en bedenke dat de beide hoogste 
waarden dringend tot koop manen! 

J. B. R. 

HIJ HAD TOCH GELIJK. 

Postbeambte tegen boerenjongen die een brief aan het loket 
afgeeft: „Die brief is te zwaar, er moet nog een postzegel bij." 

Boerenjongen: „Maar dan wordtie immers nog zwaarder." 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

VOOR BETERE 

Pa k k e t t e n 
)■ Pfeni & Co. iiT:r:t''\:.^; 
De zeer interessante philatelis
tische bibliotheekvan wijlen den 
Heer Auf der Heide zeer billqk 

te koop aangeboden. 
Br. postbus 1, Hilversum. (631) 

C E : V R A A G D : 
:00 fr. België fYvert No 289), 
2 stul<s, gsbruikt Prijsopg. aan 

A . B . C . B O I V S E T , 
Patroclosstr. 12, A'dam, Z. (629) 
K o o p t U w z e ü e l s t h u i s . 
Zonder verplichting op zicht onze zeer ge
zochte boekjes met al leen zegels van Z w e 
d e n , N o o r w e g e n en D e n e m a r k e n , alles 
op nummer geplakt dus een mooi overzicht, 
ook naar N e d Indie. Henry T e u n i s s e , 
Dacostastraat 17, Dordrecht. (630) 

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

K I L O ' S VAN NEDERLAND EN 
KOLONIËN T E K O O P GEVRAAGD 
Aanbiedingen met opgave van hoeveelheid 
en prijs aan A U F D E R H E I D E ' S P O S T 

Z E G E L H A N D E L , H I L V E R S U M (621) 

Steeds te koop gevraagd: 
Nederlandsche zegels, afgeweekt 
en gesorteerd, perlO'"Oof meer 
per soort (per 5(X) of 1000 ver
pakt). Aanbiedingen met prijs
opgaaf te richten aan Postzegel
engroshandel R. K O R M O S 
(Lid „Breda"), O E N H A A G , 
A. V. Solmsstr. 21. Tel. TTS.'̂ ee. 

(625) 

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

op aanvraag verk r i jgbaar : 

in Hol land, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, 'sGRAVENHAGE; 

in I n d i ë , bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, WELTEVREDEN. 3̂90) 

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

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

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
KaBe ALBUMS. 

(609) 
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T E U E F O O N 2 1 4 2 1 . 

rjoHNcrBÈiwiffiiNS! 

97BEETH0VENSTRAAT; 
muiAiä^t I I I UM I « I 
P O S T G I R O 1 7 3 S 4 S . 

Ui t de door mij aangekochte part i j S U R I N A M E stelde ik kleine verzamel ingen samen, elk be
va t t ende ongeveer 35 verschil lende zegels, u i ts lu i tend van p r ima kwalitei t , welke o. m. bevat ten 
de n r s . 25, 26, 27, 28, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 66, 67, 68, 60. 58, 59, 18, 
19, 80, 97, 101, 108, m , Po r t en 6, 8, 9, 10 in diverse typen, enz. 
Pri js v a n di t lot, vrijblijvend, is ƒ 10,—. Por to ex t ra . 

Ga ran t i e . De samenste l l ing, zooals hierboven aangegeven, kan nie t gegarandeerd worden, m a a i 
elk lot, he twelk nie t geheel n a a r genoegen van den kooper is, wordt onvoorwaardelijk teruggenomen, 
— A a n v r a g e n ui t Indië worden in hooge m a t e op prijs gesteld. Wil t U verzekerd zijn van levering, 
zendt dan U w orders per v l iegpost! 

JOHN L. BENJAMINS, 
Beethovenstraat 97 , Amsterdam, Z. (545) 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
T e l e f o o n 112874. - P o s t r e k e n i n g 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBIIMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

200 verschil lende 
300 
150 
200 
150 
300 
200 
200 
500 
300 
200 
100 
100 
100 
500 
200 
200 
300 
150 
150 
5000 

zegels Beieren 
België 
Bulgari je 
Danzig 
Denemarken 
Duitschland 
E n g . Koloniën 
Frankr i jk 
F ransche Koloniën 
Hongar i je 
Joego-Slavië 
Luchtpos t 
Luxemburg 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Perz ië 
Roemenië ; 
Turkij e 
Zweden 
Zwi tser land 
Geheele wereld 

' 1,90 
■ 4,75 
■ 2,75 
- 2,75 
■ 3,20 
• 0,90 
■ 1,90 
• 4,50 
• 5,50 
• 0,90 
■ 3,90 
■ 4,25 
• 2,25 
■ 2,40 
■ 3,75 
• 4,75 
■ 2,S0 
• 5,75 
■ 4,25 
■ 3,25 
■ 3 5 , -

Besteillngen boven 5 gid. franco. (527) 
S u p p l e m e n t e n 1931 v a n S c h a u b e k - a l b u m s verkri jgbaar . 

iMflk 

Luchtpostzegels. 
134, iyi en iy2 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 s tuks - 0,60 
1 gulden, blauw, per 10 s tuks - 0,30 
1, 2>^ en 5 gld., 1905, 3 w -0,22 
1, 2'A en 5 gld., koerseerend -0,28 
Portzegels 1/3, 2K /7K, 25/l>^ en 25/7J4, p. 10 sr. - 1,60 
50 c. en 1 gld., 2 w., p. paar - 0,20 
Nieuwe ro l tanding, }^, 134, 2, 4, 5 en 6 c , 6 w -0,10 
Rolt . zonder w., 1, 2>^, 734, 9. 1234, 20, 30 40, 

50 en 60 (10 w.) -1 ,80 
Rolt. 2-zijdig cpl., 13 w -2 ,25 
Rolt . 4-zijdig (zonder 1234 rood) , 23 w -2,40 
Ned.-Indië, 2% gld. rood, per 10 s tuks -0,80 
Ned.-Indië, jubi leum, 5 c. — 1 gld - 0,35 
Ned.-Indië, por tzegels 23^—75 (z. 30) krs . , 11 w. -0,60 
Boven 5 gld. portovri j . — Indien aanteekenen gewenscht , 
15 et . ex t ra . Phi la te l is t ische f rankeer ing. — Giro 40215. 

JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
L a a t mij U eens een zichtzending maken ; U zul t on
getwijfeld tevreden zijn. — Pri jscourant op a a n v r a a g . 
T E KOOP G E V R A A G D : Kwant i te i t en Nederlandsche en 
koloniale zegels, ook goede ki lowaar . Brieven me t prijs
opgave, eventueel mons ter . 

(524) 

^^^^•mm V m «pi « V ^ ^ < « r ^ p - ^ r ^ 
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BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP 
D E ONTVANGER D E R R E G I S T R A T I E N r . 2 E N D O M E I N E N te ' s -Gravenhage is voornemens op VRIJDAG 
18 S E P T E M B E R 1931, des namiddags t e 2 uur , bij inschri jving t e verkoopen, in he t gebouw van he t Hoofdbestuur 
der Posterijien, enz., Kor t enae rkade 12, ' s -Gravenhage ( a lwaa r ged ruk te voorwaarden verkr i jgbaar zijn). 

Frankeer- en Portzegels. 
(632) 

llllllllinilllMIIIIIIIIMIiniMIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIItJIIIIIIIIMIIIIIIIIIMnillllllllllMlinilllllllllllllllllllllll)'^ 
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De zegels van Sardinië, uitgifte 1855-1861, werden alle 
in de hierboven genoemde landen gebruikt; dit vindt waar
schijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat dit het, laat ik zeggen, 
stamland was waaruit later het vereenigd koninkrijk ontstond. 
Een uitzondering hierop is Venetië en Lazio, die eerst resp. 
in 1866 en 1870 aan het Vereenigd koninkrijk werden toege
voegd, dat wil dus zeggen pas enkele jaren later na het ver
dwijnen van deze zegels, op 31 December 1863. 

Op de zegels van Sardinië van deze uitgifte kunt u dus 
vinden bijna alle afstempelingen voorheen in de overige 6 
landen gebruikt, waardoor deze emissie dus voor een speciaal 
stempel-verzamelaar wel de meest interessante is. Men zou 
dsnoods met deze uitgifte alleen kunnen volstaan. 

Thans overgaande tot het behandelen der stempels van de 
verschillende landen, begin ik met: 

Koninkrijk Sardinië. 
Op de eerste uitgifte van dezen staat vindt men veel zoo

genaamde stomme stempels, ruitafstempelingen, stempels in 
een dubbel cirkel, den naam van het kantoor van afzending 
vermeldende onderaan, hetzij een ster in den cirkel of een 
der letters C, D of R. Alle andere stempels zijn zeer zeldzaam, 
zooals b.v. nr. 2 van de foto. Het stempel nr. 2 werd veel
vuldig gebruikt en is volstrekt niet zeldzaam; het komt voor 
op de tweede en derde uitgifte van Sardinië. Het stempel nr. 1 
is de zoogenaamde knoop van Savoye; zijn er meerdere, laat ik 
zeggen, krakelingen dooreen, dan wordt dit genoemd „Ie 
noeud d' amour" (ik laat dit maar onvertaald, een ieder zal 
dit wel verstaan en in het Fransch klinkt het liefelijker). Deze 
afstempeling is zeer karakteristiek en komt niet al te veel
vuldig voor en dan nog alleen op de eerste uitgifte van 1851. 
Zeldzaam zijn de datum-afstempelingen met plaatsnamen en 
dan nog in verschillende lettertypen, evenals die in rood en 
blauw. Verder zijn er nog afstempelingen gebruikt in Tunis 
en Alexandrië, waarvan u van de eerste een afbeelding vindt 
onder nr. 4 en ten slotte vond ik in mijn collectie nog een 
stempel „Lettera per espressa", waarvoor geen nadere aan
duiding noodig is. 

Koninkrijk Lombardië en Venetië. 
Wat de afstempelingen van deze landen betreft, bepaal ik 

mij alleen tot diegene der zegels, gebruikt in de plaatsen, 
welke later tot het Vereenigd koninkrijk behoorden, daar er 
wat stempels betreft geen rijker gebied is dan juist Lom
bardië, waarvan zeer gespecialiseerde collecties bekend zijn. 
In Breda was er in 1928 een te zien van een Nederlandschen 
verzamelaar, den heer J. A. A. van der Horst te Leiden, die 
zich in het bijzonder hierop heeft toegelegd. 

Men heeft hier, evenals op de zegels van Sardinië, een groote 
verscheidenheid. Om te beginnen weder de z.g. stomme stem

pels, zooals op afbeelding nr. 5, gebruikt in Milaan, en nr. 6, 
in Venetië. Deze ziJn niet zeldzaam, wel van andere plaatsen 
en die met een omlijsting. Verder treft men ze aan in recht
lijnige afstempelingen in verschillend lettertype, in cirkel
vorm, hetzij 2, 3 of 4 in elkaar met omlijsting in verticalen en 
horizontalen stand. De zegels van Sardinië werden in Lom
bardië gebruikt vanaf Juli 1851 en provisorisch voor een deel 
in de provincie Mantua, in Venetië tot 1866 met de hierboven 
vermelde afstempeling. Men ontmoet vooral in de eerste maan
den van 1866 bijna altijd de oude stempels nr. 7, echter geen 
stomme stempels meer. Die in kleuren rood en blauw zijn als 
gewoonlijk zeer zeldzaam. 

Hertogdom Modena. 
Dit kleine vorstendom had merkwaardigerwijze een groot 

aantal soorten van afstempelingen in rechtlijnige letters in 
diverse typen en in verschillende omrandingen. Zie hiervoor 
afbeeldingen nrs. 10 en 11, voorts horizontale plaatsnamen-
stempels van bijna elk klein kantoor, in kleine ruit en rooster-
vormen (deze laatste ziJn zeldzaam), ronde stempels en die 
met wapenteekeningen. 

Bij den val van het hertogdom in Juni 1859 — u ziet, Phila
telie is ten nauwste met geschiedenis verbonden — bleef het 
gebruik van deze zegels nog voortduren, maar er werden twee 
speciale stempels vervaardigd: één voor Modena met het 
wapenschild van Italië en één gebruikt in Reggio met den 
arend van Savoye. In October van dat jaar treft men vooral 
de provisorische uitgifte van 1861 aan en in Februari 1860 
de zegels van Sardinië, voorzien van deze afstempeling. 

Hertogdom Parma. 
Ook hier zijn de afstempelingen menigvuldig. Om te be

ginnen met verschillende ruitvormen, waarvan de afbeeldingen 
nrs. 8, 9 en 26 u een beeld geven; de laatste is tamelijk zeld
zaam. Verder in rechtlijnige stempels, voorzien van de namen 
der maanden (zie type nr. 25), in cirkelvorm, hetzij een of 
twee in elkaar (zie afbeeldingen 24 en 27). Daarna werden 
weer de zegels van Sardinië gebruikt, tot aan den val van het 
hertogdom in Juni 1859; nadien nog voorloopig tot September 
van dat jaar (zeldzaam), totdat weer de voorloopige uitgifte 
van 1861 in gebruik werd genomen. Op de zegels van Sardinië 
vindt men als gewoonlijk weer biJna alle typen oude af
stempelingen terug. 

Groothertogdom Toscane. 
Dit land heeft zoo mogelijk een nog veel grooter aantal af

stempelingen, o.m. een beduidend aantal z.g. stomme stempels. 
Zie hiervoor b.v. afbeelding nr. 12, een lakstempel, gebruikt 
in Seradezza. Verder ruitvormig in verschillende grootten, in 
kleine concentrische cirkels (zeldzaam), spinnenwebvormig 
(zie afbeelding nr. 13), in groote of kleine punten, afstempe
lingen met 3, 4, tot 11 strepen (afbeelding nr. 14), plaats-
afstempeling met of zonder omlijsting. Voor Florence (Fi-
renze in het Italiaansch) in hartvormige omranding, voor 
Pistoia zonder omlijsting, deze zijn alle zeldzaam. Verder 
vond ik nog in mijn collectie een stempel „Per cogsegna" op 
de waarde 80 centesimi; het schijnt, alsof deze alleen voor
komt op de hoogere waarden. 

Ten slotte bestaan er nog een groot aantal afstempelingen 
met de letters PD, PP, hetzij groot of klein, in dubbel- of 
enkellij nigen vorm in zwart of rood. Geen van alle ziJn zeld
zaam, zelfs niet die in rood, in tegenstelling tot de andere 
uitgiften. 

Een groot aantal van deze afstempelingen vindt men weer 
terug op de voorloopige uitgifte van Napels 1861 en op die 
van Sardinië. 

De eerste, d.w.z. de voorloopige uitgifte, werd in 1860 ge
bruikt door de vrijwillige troepen, die zich voorstelden Rome 
te overwinnen. Zeldzaam ziJn deze zegels, gebruikt met het 
gewone roosterstempel van den Kerkelij ken staat. 

De stempels in rood werden voornamelijk gebruikt in de 
steden, in het bijzonder Livorno; vandaar hun algemeenheid. 

Ten slotte trof ik nog aan een zegel van Toscane met een 
afstempeling „Annulato", een bewijs dus temeer, dat ook deze 
uitgifte elders werd gebruikt (in dit geval in Napels). 
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Kerkelijke staat. 
Uit het werkje, dat mij hierbij ten dienste stond, ben ik 

bij ruwe telling tot een aantal van 473 verschillende soorten 
afstempelingen gekomen, waarbij o.m. voor Rome 27 ver
schillende vormen van plaatsstempels. Het behoeft dus niet te 
verwonderen, dat een volledige collectie hiervan bijna on
bereikbaar is. De gewone afstempeling is die in ruitvorm met 
8 strepen, daarbij vindt men ze in klein formaat die zeld
zaam zijn. 

Onder de z.g. stomme stempels treft men weer aan die in 
lakstempelvorm met initialen (zeldzaam). Afstempeling nr. 17 
is het Andreas-kruis (tamelijk algemeen), voorts in kleinen 
roostervorm. 

Vervolgens stempels in rechtlijnige letters in diverse typen, 
zie hiervoor afbeelding nr. 16, met normale omlysting nr. 19, 
met fantasie-omranding nr. 15, met een dubbel cirkel met een 
wapen voorzien nr. 18. 

Om een eenigszins uitgebreide verzameling te hebben, 
is het niet alleen noodzakelijk deze stempels op zegels te 
hebben, men moet ze daarvoor op geheele brieven verzamelen, 
en wel om de navolgende reden. 

Zeer veel, laat ik het noemen, tweederangskantoren hadden 
niet het recht postzegels te gebruiken en drukten dus alleen 
hun plaatsstempels op de brieven. Een kantoor in de onmiddel
lijke nabijheid zorgde voor de verdere expeditie, voorzag het 
van een zegel en vernietigde dit dan met zijn afstempeling. 
U ziet dus wat ik hierboven reeds zeide, dat het dan nood
zakelijk is deze afstempelingen op geheele brieven te verza
melen. Deze zijn dan ook tamelijk zeldzaam, daar ze veelal af
komstig zijn uit dorpen met nauwelijks enkele honderden in
woners en naar ik veronderstel meestal door de geestelijkheid 
geschreven, daar de bevolking waarschijnlijk niet of slechts 
voor een klein deel de schrijfkunst machtig was. 

De paus verloor in 1860 bijna zijn geheele gebied en behield 
alleen de tegenwoordige provincie Rome (Lazio), waar de 
pauselijke zegels nog gebruikt werden tot 20 September 1870, 
den datum van de inneming van Rome door de Italiaansche 
troepen. Deze zegels werden nog gedurende enkele weken ge
bruikt en van Italiaansche stempels voorzien; deze zijn na
tuurlijk zeldzaam. 

In Romagna gebruikte men eerst een daar uitgegeven type 
zegel, bijna altijd met een stempel type, later vond ik er met 
de afstempeling „Cento", een vernietigingsstempel van den 
Kerkelij ken staat, overigens valt hierbij niet veel te ver
melden. Later weer de voorloopige uitgifte en die van Sar
dinië. Verder ligt de veronderstelling voor de hand dat er 
nog meer afstempelingen van den Kerkeljjken staat hierop 
voorkomen. 

De republiek San Marino gebruikte in 1863 Sardinië-zegels 
en zijn deze zeldzaam; later haar eigen type zegels. Deze re
publiek behoorde vroeger bij Romagna. 

Koninkrijk Napels en Sicilië, 
a. Napels. 

In dit koninkrijk werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 
een vernietigingsstempel „Annulate", waarvan 41 verschil
lende soorten bestaan, die gebruikt werden al naar gelang van 
plaatsen, waarin zij voorkwamen. Er zijn enkele bij, die zeer 
moeilijk te vinden zijn. Verder geeft hier het bekende werkje 
van ir. Vincenzo Vittozzi een goede handleiding; dit heeft men 
dan ook beslist erbij noodig, daar het soms zeer lastig is ze 
uit elkaar te herkennen. Verder treft men aan ronde plaats
stempels met één of twee cirkels; deze ziJn vrij algemeen. 
Minder gemakkelijk is te bekomen het stempel Napels Haven 
Post in een dubbellijnig ovaal, evenals een stempel S. F. Stra-
da Ferrata (Spoorweg Stempel), een stempel voor onvoldoende 
frankeering, en ten slotte nog twee bijzondere afstempelingen, 
alle min of meer moeilijk te vinden. De ronde stempels bestaan 
uit 6 verschillende vormen. Zeer lastig zijn de roode vernie
tigingsstempels te vinden, vooropgesteld dat ze echt zijn. 
Enkele „Annulato"-stempels vindt u onder de afbeeldingen 
nrs. 20 en 21. 

Als altijd komen later weer in gebruik de zegels van Sar
dinië; deze voorzien van de afstempelingen van Napels, zijn 
zeldzaam. 

b. Sicilië. 
Over deze afstempeling valt al zeer weinig mede te deelen, 

daar zij bijna alle vertoonen de gestyleerde omlijsting zonder 
onderrand (zie afbeelding nr. 23), wat u reeds bekend is uit 
een stukje van mijn hand, vroeger in het Maandblad ver
schenen. Deze stempel was bedoeld om het beeld van koning 
Ferdinand niet te besmeuren; dat dit dikwijls niet gelukt is 
kan ik u aan de hand van mijn collectie bewijzen. De andere 
stempels, b.v. ronde, zijn uit lateren tijd en komen niet al te 
veelvuldig voor (oppassen voor vervalschingen; expertise is 
dan ook dringend noodzakelijk). 

Na den dood van den koning in Februari 1859 en den val 
van zijn zoon Frans XI, die het waarschijnlijk maar overbodig 
achtte nieuwe zegels te laten vervaardigen, blijft deze uitgifte 
nog ongeveer een jaar in gebruik. Daarna weder die van 
Sardinië, waarvan men deze zegels dan ook met vernietigings
stempel nr. 23 aantreft. Deze zijn echter zeldzaam; die mei 
den'naam van het kantoor in ovaalvorm (zie afbeelding nr. 22) 
zijn uiterst moeilijk te vinden. 

Rest mij nog te vermelden de stempels die ik zou noemen 
aanvullingsstempels en die in eiken staat voorkomen, t.w. 
„Assicurata", „Raccomandato", „Insufficiënte" (zie afbeelding 
nr. 2). Verder de letters PD, PP in enkel- of dubbellijnigen 
vorm en die meestal op de brieven zelf voorkomen, zoodat men 
dan ook bij het verzamelen daarvan de geheele brieven moet 
trachten te bekomen. Verder nog de zeer lastig te bekomen 
pakketstempels. Poste Militaire, die wellicht een afzonderlijke 
studie eischt. Ik vermeen echter hiermede te kunnen volstaan. 

U ziet dus wel, dat in deze een volledige verzameling tot het 
onmogelijke behoort. Het vorenstaande is dan ook slechts een 
zeer beknopt overzicht over dit bijzondere onderwerp. Ook 
geven de hierbij gevoegde afbeeldingen bij lange na niet alles 
aan wat er op dit gebied bestaat; ik heb echter getracht U 
een klein beeld te geven over dit zoo eigenaardig verzamelen 
en hoop hierin geslaagd te zijn. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

II. 
DE JEUGD VAN COLUMBUS. 

Op de Piazza Acquaverde te Genua ziet de toeschouwer een 
groot gedenkteeken. Met belangstelling treedt men naderbij 
en ontdekt aan de voorzijde van het monument de woorden 

A CRISTOFORO COLOMBO 
LA PATRIA. 

Hoe? vraagt men zich af! Columbus een Italiaan derhalve; 
vermoedelijk wel geboren in deze groote havenstad? Want 
waarom anders hier een standbeeld, waarom anders „La Pa-
tria"? Wij staan reeds dadelijk bij het begin onzer verhande
ling voor een mysterie! Want al staat er nu met groote letter? 
in Genua „La Patria" te lezen — ook andere steden maken 
er aanspraak op de geboortestad van den groeten reiziger te 
ziJn; andere landen, zijn vaderland te zijn! 

Zeven steden beroemden er zich in de oudheid op de ge
boorteplaats te wezen van Homerus — ongeveer twintig 
middeleeuwsche steden maken aanspraak op de geboorte van 
Columbus: Genua, Milaan, Modena, Saona, alle in Italië; Se
villa en een plaatsje in de omgeving willen van Columbus een 
Spanjaard maken; ja, men beweerde zelfs, dat hij geen woord 
Italiaansch kon spreken; het eiland Corsica, waar eeuwen 
later Napoleon werd geboren, meent tevens de geboortegrond 
te zijn van Columbus — het is vanzelfsprekend, dat het verre 
het bestek van dit geschrift te buiten zou gaan, ook maar 
eenigszins tot een beschouwing over te gaan omtrent zijn 
geboorteland; men kan hierover zeer veel vinden in Thacher 
en verder in Luis Astrana Marin, Cristobal Colon - Su Patria. 
Wij gelooven veilig alsnog Genua als zijn geboorteplaats te 
mogen aannemen; althans zal de wieg van Columbus niet vèr 
van deze stad hebben gestaan. Men wijst zelfs Vico Dritte del 
Ponticello 37 aan als zijn geboortehuis; dit lijkt ons echter 
wel te veel gezegd. Met groote belangstelling ziet overigens 
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de wetenschappelijke wereld het onderzoek tegemoet van het 
handschrift van Andres Brenaldez, die ruim vier eeuwen ge
leden beweerde, dat Columbus in Milaan zou zijn geboren. 

Zijn vaderland heeft dus in Genua een groot standbeeld 
opgericht; aan de achterzijde van het gedenkteeken zien wij 
staan 

„Divinato un mundo 
Lo avvinse di perenni benefizi 
All' antico." 

Inderdaad — zijn ontdekking werd van blijvend voordeel 
voor de „oude" wereld. 

Wanneer werd Columbus geboren? Ook dit staat allerminst 
vast. De schrijvers over Columbus hebben talrijke nasporingen 
gedaan; hun conclusies zijn zoo verschillend, dat de een het 
jaar 1430 als geboortejaar aanneemt, de ander 1456; Vignaud 
meent met alle zekerheid, dat in het gezin van den Genuees 
Domenico Colombo, gehuwd met Susanna Fontanarosa, een 
zoon werd geboren in September 1451. Hij werd gedoopt met 
den naam Cristoforo. 

Deze knaap, Cristoforo Colombo, of zooals de Spanjaarden 
hem noemen Cristobal Colon, is aan de vergetelheid van de ver
moedelijk zeer arme omgeving ontrukt, toen hij reeds op 
middelbaren leeftijd was gekomen. Vóór 1480 kende niemand 
Columbus: voor de hand ligt het dan ook, dat wij van zijn 
jeugd weinig afweten; dit temeer, omdat zijn eigen verkla
ringen elkaar dikwijls tegenspreken. 

Wij mogen aannemen, dat de opvoeding die Cristoforo ge
noot, zeer ontoereikend is geweest: men mag zelfs aannemen, 
dat hij pas later heeft leeren lezen en schrijven. Dit verklaart 
dan tevens, dat hij nooit of te nimmer zijn eigen taal, het 
Italiaansch, in welk geschrift dan ook, heeft gebruikt. Later 
heeft een priester hem echter niet alleen de Latijnsche en 
Grieksche oudheid bekend gemaakt, doch hem ook vertrouwd 
doen geraken met Arabisch en andere talen. Trouwens, als 
kind had hij geen gelegenheid tot studie, want reeds heel jong 
kwam hij in het weversbedrij f van zijn vader. Ook hij zou 
daarin opgeleid worden. Zijn leven is een geheel andere rich
ting opgegaan; hij voelde er niets voor, achter de weef
getouwen te staan; hij wilde niet in de duffe ruimten opge
sloten zitten verre landen, onbekende wateren, fabelach
tige volken en wezens: dat was hetgeen Columbus begeerde te 
zien. Genua, of althans zijn geboorteplaats kon hem niet langer 
vasthouden. Cristoforo gaat naar zee. Hij maakt meerdere 
reizen, is vermoedelijk sinds 1477 handelsvertegenwoordiger 
in Lissabon geweest; kwam in Engeland voor zaken; ging ver-
gens eigen mededeeling ook naar Guinea; doorkruiste de 
Middellandsche zee, terwijl hij ook op IJsland zou zijn geweest. 

Lissabon, de hoofdstad van Portugal, het land van Hendrik 
den Zeevaarder — dat is de groote beteekenis juist van het 
bezoek van Columbus aan de schoone stad! Want hier kwam 
hij in kennis met een volk, dat door zijn ontdekkingsreizen 
groote bekendheid had verkregen. In Lissabon komt bü Co
lumbus definitief het plan op, ook de ongekende landen te 
gaan zoeken, waarvan slechts een sluier was opgelicht; landen 
die men slechts wist dat zij bestonden, maar meer niet! 

Voordat wij echter tot de wijdstrekkende plannen van Co
lumbus overgaan, moet worden vermeld, hoe hij, als goed 
Katholiek, geregeld naar de kerkelijke plechtigheden ging 
in de Allerheiligenkapel. Deze was verbonden aan een klooster, 
waar jonge meisjes haar opvoeding genoten. Eén van deze 
meisjes kwam in aanraking met Columbus. Het was de dochter 
van Pedro Moüiz, ten onrechte Perestrello genoemd. Met deze 

Felipa Moüiz trad Columbus weldra in het huwelijk; ook hier
van is de datum echter niet meer na te gaan! Uit de verbin
tenis zijn meerdere kinderen geboren; de oudste zoon, Diego, 
heeft later een groote rol gespeeld. Of er behalve Diego meer 
dan twee zoons zijn geboren, is niet zeker. 

REISPLANNEN VAN COLUMBUS. 
De man, die in dienst van koning René van Anjou op kaap

vaart was geweest en reeds lang zucht naar avontuur had ge
kend, kwam in de kringen van de Portugeesche hoofdstad in 
kennis met allerlei reisverhalen. In dien tijd werd juist de wil 
om een nieuwen weg naar Indië te vinden steeds sterker; niet 
alleen de eigen zeelieden en geleerden bespraken de kansen 
van allerlei plannen; ook werd advies ingewonnen bü buiten-
landsche geleerden. Zoo vroeg men raad aan den beroemden 
Florentijnschen geleerde Paolo Toscanelli. In zijn beroemden 
brief van 25 Juni 1474 geeft Toscanelli „gelijk hij reeds sinds 
langen tijd had beweerd" te kennen, dat volgens zijn meening 
„de landen waar de specerijen groeien" kunnen worden be
reikt, door steeds Westwaarts te varen. Hij stelde zich dus de 
aarde voor als een bol, zij het dan ook niet in den bijna 
zuiveren vorm, die ze in werkelijkheid heeft. Want van het 
bestaan van Amerika wist hij niets af ongeveer op de 
plaats waar in werkelijkheid de nieuwe wereld ligt, plaatste 
hü Cipango: Japan. Toch is natuurlijk deze opvatting van 
bijzonder groote beteekenis; temeer, waar Columbus in het 
bezit kwam van een afschrift van den brief. Veelal wordt be
weerd, dat hij op onrechtmatige wijze den brief zélf in bezit 
kreeg; volgens anderen heeft hij aan Toscanelli om inlich
tingen gevraagd; deze zou hem toen hebben geantwoord en 
een kopie van den oorspronkelijken brief hebben toegezonden. 

Hoe dit zij: Columbus heeft met pijnlijke nauwgezetheid de 
aanwijzingen van Toscanelli gevolgd; wanneer hij dan ook 
later beweert, dat hij de tochten der Noormannen zou hebben 
gevolgd, dan is dit niet meer dan bluf. Werkelijkheid is, dat 
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hij de uitvoerder is geweest van de plannen, waarvan de 
Florentijn Toscanelli de geestelijke vader is geweest. Al neemt 
dit natuurlijk niets weg van de doorzettingskracht van Co
lumbus. Toscanelli was de denker; Columbus de uitvoerder, 
de werker, de man, die van de wijsheid van anderen gebruik 
wist te maken en de tijdsomstandigheden heeft benut. Dat is 
de groote beteekenis van het leven van den ontdekkings
reiziger. Overigens moet men niet denken, dat Columbus zelf 
niet veel heeft gestudeerd. Integendeel: alles, wat in die dagen 
was geschreven over den vorm van de aarde, over de ver
moedelijke gesteldheid van de Indische landen en over de 
beteekenis van de Indische producten, trachtte hij onder ziJn 
bereik te krijgen. Hiertoe was hü juist in Lissabon goed in de 
gelegenheid. Hij heeft jaren lang gestudeerd wat nog iets 
anders is, dan zélf wetenschappelijke theorieën opstellen! 

Het stond thans bij den energieken Genuees vast, dat hiJ een 
poging zou wagen, om een Westwaartschen weg naar Indië 
te vinden. Hierin werd hiJ versterkt door de vele verhalen, die 
in omloop waren omtrent voorwerpen, in ons werelddeel on
bekend, maar toch aan de kusten aangespoeld. Waar deze 
voorwerpen veelal in goeden toestand verkeerden, concludeerde 
men daaruit dat de afstand van Europa's Westkust naar de 
Aziatische Oostkust toch niet overmatig groot kon zijn. Daai 
kwam nog biJ, dat de weinige menschen, die te land naar 
Oost-Azie waren geweest, door schromelijke overdrijving van 
den weg naar het Oosten de meening nog moesten versterken, 
dat Westwaarts de afstand niet groot kon zijn. 

Eén groote moeilijkheid zou echter blijven. Met zeer primi
tieve scheepswerktuigen moest men een tocht ondernemen, 
zonder land in zicht. En dät, terwijl de meest onzinnige ver
haaltjes omtrent geweldige zeemonsters de ronde deden. Het 
zou dus misschien lastig zijn, een bemanning voor de uit te 
rusten schepen te vinden. Doch dit was een kwestie van later 
zorg: eerst moest Columbus de zoo hoog noodige steun van een 
regeering zien te krijgen. Van welke? Dat bleef hem gelijk. 

Hij was juist in Portugal en dus probeerde hiJ eerst of de 
toenmalige vorst, Joäo II, er voor voelde een expeditie gereed 
te maken. Inderdaad werd hem een audiëntie verleend; de 
raadgevers des konings wisten hem echter te bepraten, aan den 
vreemdeling geen subsidies te geven, nu de tochten rond 
Afrika ook al mislukt waren (de ontdekking van da Gama 
vond eerst in 1498 plaats!). Geruimen tijd heeft hij toch zijn 
pogingen volgehouden; tevergeefs echter. Plotseling verlaat 
hij tegen het eind van 1485 Portugal, met achterlating van 
Pelipa en zijn kinderen, behalve Diego. Het is vriJ zeker, dat 
Columbus zich aan een strafbaar feit had schuldig gemaakt; 
om de straf te ontloopen verliet hij het land. 

Samen gingen vader en zoon naar Spanje. Niet langer 
wilde hij pogen Portugal voor ziJn plannen te winnen; niet gaf 
hij gehoor aan Frankrijk of Engeland: Spanje wilde hü over
tuigen van de mogelijkheid van zijn plannen. Dadelijk stelde 
hij alles in het werk de koningsfamilie te winnen; wel gelukte 
het den koninklijken schatmeester te vinden voor de plannen, 
evenals drie andere hooggeplaatste personen. Inmiddels kreeg 
Columbus kennis aan een zekere Beatriz Enriquez, welke hem 
eeïi zoon Fernando schonk. Deze zou later evenals Diego groote 
bekendheid verwerven. 

Het gelukte tenslotte Columbus een audiëntie bij koningin 
Isabella van Castilië te krijgen; zij voelde wel iets voor het 
plan en liet het onderzoeken door eenige geleerden. Hoewel 
veelal wordt gesproken van de „Junta de Salamanca", een 
raad, waaraan vele personen van de Universiteit van Sala
manca deelnamen, een Junta, waar Columbus met groote wel
sprekendheid en handigheid zijn plannen zou hebben uiteen

gezet en de theologische bezwaren, die door de geestelijkheid 
werden opgeworpen, ontzenuwd — in werkelijkheid schijnt 
Isabella aan een paar vertrouwensmannen raad te hebben 
gevraagd. Deze „Junta de Salamanca", ook wel „Concejo" ge
noemd, zou hebben vergaderd op 26 Januari 1487: de resulta
ten waren ongunstig voor onzen vriend; hij heeft de geleerden 
niet weten te overtuigen. 

Jaren lang hield Columbus vol; in 1491 had Ferdinand van 
Arragon, de gemaal van Isabella, besloten de laatste stad den 
Mooren te ontnemen; men sloeg het beleg voor Granada. Ook 
hier volgde Columbus het koningspaar; in het kamp van 
Santa Fé werd het plan nogmaals aan een groep personen 
voorgelegd, maar wederom was de uitspraak voor Columbus 
weinig gunstig; hij verlaat in December 1491 de koninklijke 
familie; met Diego gaat hij naar het klooster La Rabida. Te 
voet maken zij de lange tocht; wanhopig en uitgeput klopt 
Columbus midden in den nacht aan de poort van het helwitte 
bouwwerk. 

Deze Decembernacht zou de omkeer brengen: want in den 
prior van het klooster, Juan Perez, vindt hiJ een enthousiast 
medestander. Hij roept den inwoner van Palos, Garcia Her
nandez, een dokter, erbij en vraagt hem raad in astronomische 
kwesties. Menige bijeenkomst wordt in het klooster gehouden; 
rondom de tafel Perez, Columbus met zijn globe, Marchena, 
een ander priester, Martin Alonzo Pinzón, Garcia Hernandez 
— dat is het beeld, zoo dikwijls in La Rabida vertoond; met 
groote vereering voor zijn vader luistert de kleine Diego 
naar de kwesties, waarvan hij toch eigenlijk niets begrijpt! 
Bekend is het schilderij, dat de Spaansche schilder Maso naar 
aanleiding hiervan maakte. 

Het trof wel bijzonder, dat Perez de biechtvader was van 
koningin Isabella; want wat anderen niet was gelukt, gelukte 
hem wel: hiJ weet Isabella van de noodzaak te doordringen, 
dat steun moet worden gegeven. Inderdaad: Isabella hoort 
haar biechtvader. ZiJ zal wederom Columbus audiëntie ver-
leenen. Onmiddellijk gaat hij naar Santa Fé; bij de officieele 
overgave van Granada op 2 Januari 1492 is hiJ reeds tegen
woordig. Nu heeft hij gewonnen spel; niet langer hebben de 
vorsten hun geld noodig voor de bestrijding der Mooren; ook 
aan andere dingen kunnen ziJ thans aandacht schenken. Tevens 
gooit hü het thans over een anderen boeg. „Uwe Majesteiten 
hebt thans de Mooren uit hun laatste sterkte verdreven" zoo 
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roept hij uit, „kunt gij het dulden dat vele millioenen menschen 
in Indië verstoken blijven van de genademiddelen der heilige 
Kerk. Ook daar moet de stem van het Christendom worden 
gehoord. Ook daar moet ons aller dierbaar geloof worden 
gepredikt." Alzoo sprak Columbus toen hij wederom werd toe
gelaten in audiëntie; hij smeekt de koningin om hulp. Brozik 
heeft van deze gebeurtenis een bekend schilderij gemaakt, dat 
zich in het Metropolitan Museum te New-York bevindt. 

De koningin met groot gevolg luistert naar de uiteenzettingen 
van den Genuees; zij geeft toe. Op 17 April wordt een contract 
opgemaakt, waarbij aan Columbus de titel van onderkoning 
en gouverneur-generaal werd gegeven over alle te ontdekken 
landen; dat hij admiraal zou zijn over een uit te rusten vloot; 
dat hij een tiende deel van alle te behalen voordeden zou 
verkrijgen; dat hij opperste jurisdictie zou hebben in alle 
zaken betreffende den handel op de nieuwe landen; dat hij 
bij eventueel uit de rusten handelsexpedities een achtste zou 
kunnen bijdragen in de kosten en tevens een achtste van de 
opbrengst zou genieten. Korten tijd later, „op den dertigsten 
dag van de maand April van het jaar van onzen Heer Jezus 
Christus" werd een nader stuk opgemaakt, waarin voorkomt 
de bekende verhandeling over het van God afgeleide recht der 
koningen en waarin tevens de rechten van den admiraal
gouverneur-generaal nauwkeurig werden omschreven. Beide 
stukken, tezamen bekend als „La Capitulación", waren onder
teekend volgens de aloude Spaansche gewoonte „Yo el Rey", 
„Yo la Reyna" — „ik de koning" en „ik de konnigin", dus 
niet de namen Fernando en Isabela. 

De gewenschte medewerking had Columbus verkregen; aan 
hèm thans om te toonen, dat de koninklijke gunst niet ten 
onrechte was gegeven. 

VOORBEREIDING VAN DEN TOCHT. 
Was nog bijna de toegezegde steun ingetrokken, wegens de 

te hooge eischen van Columbus, gelijk wiJ zagen was hem 
thans definitief hulp toegezegd, vooral door de koningin, die 
veel meer voor zijn plannen voelde dan Ferdinand. Thans 
moesten voorbereidingen getroffen worden. De kleine stad 
Palos had overeenkomstig voorschrift een vloot ter beschik
king te stellen van den Italiaan: niet Cadiz of Sevilla zou 
worden de plaats van waaruit de ontdekkingsreis begon: Palos 
is het stadje waar de historisch zoo uitermate gewichtige reis 
in elkaar werd gezet; Palos de plaats van vertrek; Palos voor
goed aan de vergetelheid ontrukt. 

Van vele zijden werd medewerking gevraagd en ook ge
geven. Vooral moeten de gebroeders Pinzón worden genoemd. 
Zij behoorden tot de rijkste ingezetenen van Palos en hebben 
zich niet alleen financieel bemoeid met de expeditie, maar 
ook gaven zij hun beste krachten aan de voorbereidende werk
zaamheden. „Colon y Los Pinzones" hebben gezamenlijk de 
vloot in elkaar gezet: tezamen hebben zij leiding gegeven aan 
de voorbereiding: tezamen zouden zij ook de zee veroveren. De 
verhalen gaan, dat koningin Isabella zooveel voor den tocht 
zou hebben gevoeld, dat zij haar kostbare kroonjuweelen ver
pandde, om zoodoende Columbus te kunnen steunen. Zelfs be
staat er een schilderij van Munoz Degrain, waarop wij Isa
bella zien afgebeeld met haar schatten. In werkelijkheid had 
zij echter reeds in 1489 haar juweelenschat verpand voor 
60.000 florijnen om den strijd tegen de Mooren te kunnen 
voortzetten. 

Nauwkeurig vindt men de kosten van uitrusting beschreven 
bij Thacher, welke komt tot 1.340.342 maravedis, nog geen 
20.000 gulden, waarbij men echter rekening moet houden met 
de sterke waardeverandering van het geld! Ook de bemanning 
werd gemonsterd. Hierbij hadden de ir'inzones de leiding; zy 
immers kenden ervaren zeelieden, die op den voorgenomen 
tocht goed werk zouden kunnen presteeren. In totaal werden 
127 personen aan boord genomen van drie schepen; daarbij 
kwamen de drie bevelhebbers, zoodat in totaal 130 man den 
tocht zouden aanvaarden. 

(Wordt vervolgd). 

DE FLIER-MACHINESTEMPELS VAN 
AMSTERDAM C. S. 

door A. M. BENDERS. 
(Vervolg). 

Il la. Postzegels rechts boven. 23.XI—8.XII.28 (4-5 N) . Van 
8.XII.28 (9-10 N) is een exemplaar bekend met stempelrondje 
Amsterdam (zonder CS.) en 5-stralige zwarte sterren, het
geen bij vergissing in de stempelmachine geplaatst is. 

IIb. Postzegels rechts boven. 8 (11-12 N)—9.XII.28. 
IIb. Koopt thans weid. zegels. IO.XII.28—10.1.29. 
IIb. Postzegels rechts boven. lO.I—9.II.29. 
IIIc. Postzegels rechts boven. 11.11—1.III.29. 
IIIc. Steunt den Nat. Arbeid. 1—2.III.29. 
IIIc. Verzend per luchtpost. 2—31.III.29. 
IIIc. Emmabloem. 2—30.IV.29. 
I l la . Postzegels rechts boven. 30.IV.29. Dit stempel en de 

volgende hebben den tekst Postzegels rechts boven in grooter 
letters. 

IIIc. Postzegels rechts boven. l.V—l.VI.29. 
IIIc. l.VI.29. 
Van l.VI af hebben de stempels alle de nieuwe uur-aandui

ding, tot 24. 
IIIc. Adresseer volledig. 2.VI.29. 
IIIc. Postzegels rechts boven. 3—17.VI.29. 
IIIc. Adresseer volledig. 19—26.VI.29. 
IIIc. Postzegels rechts boven. 26.VI.29. 
IIIc. Adresseer volledig. 27.VI.29. 
IIIc. Postzegels rechts boven. 27.VI—21.V1II.29. 
Il la. Postzegels rechts boven. 21.VIII—2.X.29. 
IIIc. Postzegels rechts boven. 2—4(6?).X.29. 
I l le. Postzegels rechts boven. 5(7?)—IO.X.29. 
n i c . Postzegels rechts boven. 10—13.X.29. 
Ille. Postzegels rechts boven. 14.X—9.XII.29. 
Ille. Koopt thans weid. zegels. IO.XII.29—9.1.30. 
Ille. Adresseer volledig. 9—13.1.30. 
I l la . Adresseer volledig. 13—14.1.30. 
Ille. Adresseer volledig. 14—20.1.30. 
Il la. Vredes- en V.-tentoonstelling. 20.1—24.11.30. 
Il la. Rembrandt-zegels. 24—25.11.30. 
l ï le. Rembrandt-zegels. 25.11.30. 
ITId. Rembrandt-zegels. 26.11.30. 
lUe. Rembrandt-zegels. 26.11—31.III.30. 
Illf. Rembrandt-zegels. 31.III.30. 
Illf. Emmabloem. l.IV.30. 

http://30.IV.29
http://30.IV.29
http://17.VI.29
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http://21.V1II.29
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I l lg . Emmabloem. 1—2.IV.30. 
Illf. Emmabloem. 2—30.IV.30. 
I l lg . Postzegels rechts boven. 1—9.V.30. 
Illf. Postzegels rechts boven. 10—12.V.30. 
I l lg . Postzegels rechts boven. 12—16.V.30. 
Illf. Postzegels rechts boven. 16.V—IO.VI.30. 
Illf. Post vroegtijdig. 11—21.VI.30. 
I l lg. Post vroegtijdig. 22—23.VI.30. 
Illf. Post vroegtijdig. 23.VI—12.VII.30. 
IIb. Post vroegtijdig. 12—29.VII.30. 
Illf. Post vroegtijdig. 30.VII—l.X.30. 
Op l.X.80 beginnen de proefnemingen, op verzoek van ver

zamelaars genomen, met het afdrukken van den tekst links van 
het stempelrondje (hieronder aangeduid met t. l i n k s ) . Voor 
de bedoeling is veel te zeggen, want dogr een tekst als Post
zegels rechts boven, enz., wordt het zegel totaal waardeloos 
gemaakt. Maar Amsterdam Centraal Station met zijn stempel
rondje stampvol letters is wel het ongelukkigste object dat 
men voor de proef had kunnen nemen! Laat men het eens 
met Rotterdam probeeren! 

n i e . Postz. r. boven (t. l i n k s ) . l.X.30. 
I l lg. Postz. r. boven (t. l i n k s ) . 1—9.X.30. 
Illf. Post vroegtijdig. 9—15.X; 21—22.X; 24.X—l.XI; 2-A. 

^ j . 2 3 XII 30. 
l'llf. Postz. r'..boven (t. l i n k s ) . 16—21.X; 22—24.X; l.XI; 

4.XI—l.XII; 3—9.XII.30. 
Illf. Koopt th. (t. l i n k s ) . 10—11, 13—15, 18—19, 22—23, 

26—29.XII.30 en 1—3, 5—9.1.31. 
Illf. Volkstell, (t. l i n k s ) . 12—13, 16—17, 20—21, 24—25, 

30—31.XII.30 en 3-^.1.31. 
Illf. Postzegels rechts boven (t. l i n k s ) . 9—13.1.31. 
I l lg . Postzegels rechts boven (t. l i n k s ) . 13—20.1.31. 
Illf. Postzegels rechts boven (t. l i n k s ) . 21.1—10.11.31. 
Op 21.1.31 had het stempel één uur lang de oude uur-indee

ling, n.1. 9-10 N. Op de andere uren weer het normale 20-21 en 
23-24. 

Illf. Verzend per luchtpost. 10—17.11.31. 
I l lg. Verzend per luchtpost. 17.11.31. 
Illf. Verzend per luchtpost. 18.11—31.111.31. 
Illf. Emmabloem. 1—29.IV.31.') 
Illf. Verzend per luchtpost. 29.IV.31. 
lllf. Postzegels rechts boven. 30.IV—6.V.31. 
Op 30 April werd weer een nieuw cliché met den tekst 

Postzegels rechts boven, enz., in gebruik genomen; de letters 
zijn smaller dan van het voorgaande. 

IVa. Postzegels rechts boven. 6.V—29.VI.31. 
IVb. Verzend per luchtpost. l.VII.31—heden (eind VII). 
Ondertusschen is gebleken dat ook van type IV al twee 

„ringen", zooals de technische term blijkt te zijn voor de 
dubbele cirkel met plaatsnaam, bestaan. De heer Brave heeft 
beide gezien. Helaas zijn de verschillen tusschen beide zeer 
miniem, zoodat het moeilijk is om ze uit elkaar te houden. Er 
zijn bijna geen afwijkingen in de letters, wel geringe in de 
stelling van de letters in den dubbelen cirkel. Het best kan 
men op den buitencirkel letten. Bij IVa is er in de tweede helft 
van Mei een schuine snee ontstaan boven de E van Centraal; 
bij IVb wordt de buitenrand plotseling dunner tusschen de 
A en de M van A'dam. 

B a a r f r a n k e e r i n g s t e m p e l s . 

NEDERLAND 
1 Vz CENT 

Dit lijstje moet beginnen met een vergissing. De twee oudst 
bekende stempels hebben een stempelrondje met A m s t e r 
d a m (en 5-stralige witte sterren) inplaats van Amsterdam-
C.S. Deze rondjes zijn bij vergissing op het kantoor C.S. ge
bruikt. Ze zijn van 13.VII.26 en 26.XI.27 (de eerste my ge
meld, de tweede in mijn bezit). Met Amsterdam C.S. zjjn be
kend: 

Il la. 1 en 23.Xn.27. 
IIb. 27.IV.28. 

• Illa. 5 t.m. 23.VII.28; 6.VIII.28; 4.IX—3.XI.28. 
Il la. 8.XI.29—9.1.30. Nieuwe uur-aanduiding. 
Ille. 14—20.11.30. 
I l la . 25—26.11.30. 
Illf. 27.11—5.III.30. 
IIb. 23.IV.31. 
Indertijd is medegedeeld, dat in 1926 eenige firma's in Am

sterdam van deze verzendings wij ze gebruik hebben gemaakt, 
in 1927 slechts één. 

Tenslotte moet nog een bijzonderheid bij de datum-aangifte 
vermeld worden, n.1. dat op de eerste van de maand vaak een 
romeinsche I (met dwarsstreepjes) inplaats van het gebruike
lijke loodrechte streepje gestempeld wordt. In de eerste jaren 
komt het weinig voor, maar in de eerste helft van 1930 is het 
regel; later vindt men echter weer meestal het loodrechte 
streepje. 

A a n v u l l i n g e n . 
Hoewel de bovenstaande lijst door vergelijking van het ma

teriaal uit verscheidene verzamelingen is aangelegd, blijkt 
toch de zaak nog lang niet volledig te zijn. Verschillende aan
vullingen werden reeds gemeld, de meeste van den heer Door
man te Voorburg. 

(blz. 141, regel 8 v. o.) Kon. Ned. Postvaart reeds op 2.X.25. 
(blz. 142, regel 6) Hier is een drukfout blijven staan; l.VIII 

moet zijn l.VII. 
(regel 11-12) Ha, Ned. Fabr. werd bekend van 23.IV.26, 

waardoor de zeldzaamheid van Draagt bij! in type II ver
klaarbaarder wordt. 

(regel 13) Ned. Fabr. in type I is waarschijnlijk later in 
gebruik genomen dan opgegeven is. Kent iemand afdrukken 
van vóór IX.26? 

(regel 14-15) Dat na 1 Dec. '26 slechts één machine ge
bruikt is, blijkt onjuist te zijn; bekend werden IIa, Postz. 
rechts boven van 6 en 31.XII.26. 

(regel 19-20) Behalve 14 en 17.11 werd ook 15.11.27 bekend. 
(regel 23) De heer Doorman bezit Postz. r. boven van 

2.V.27 in type IIa. 
(regel 31-33) Verzend per luchtpost in type Illa werd ook 

nog bekend van 5.IX.27, zoodat van 27.VIl'l tot 16.IX.27 wel 
geregeld hiermee gestempeld zal zijn, terwijl daarnaast op 
5.IX type IIb gebruikt is. 

(regel 34) Postz. r. boven in type I l la ook nog op 22.IX.27; 
type I l la en Illb hebben dus ondertusschen weer eens om
gewisseld, zooals ook al uit de vermelde uren bleek. 

(regel 52) Het stempel met 3 golf lijnen B werd nog op 
ll.X.28 gebruikt. 

(noot blz. 142) Ook 14.1.28 is nog gevonden met als maand-
cijfer een loodrecht streepje, zoodat dus in den loop van dien 
dag de maandaanduiding veranderd is. 

1) Op 1 April '31 is korten tijd met de foutieve maand
aanduiding VI inplaats van IV gestempeld. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL 

XVIII. 
ESPANA (vervolg). 

1929. Tentoonstelling. 
1 centime tot 10 pesetas, vliegpost 5 centimos tot 4 pe
setas en expresse 20 centimos (totaal 20 waarden), uit-
geeeven voor de tentoonstellingen te Barcelona en Se
villa „Exposicion G(ene)ral Espanola Sevilla-Barcelona" 
geopend in Mei. 
De laatste heeft een typisch Spaansch karakter, vooral 
in betrekking tot Amerika, en geeft een uitgebreid over
zicht van de verovering van Zuid- en Midden-Amerika; 
die te Barcelona is internationaal, op wetenschappelijk-
en industriegebied. 

http://30.IV.30
http://21.VI.30
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1, 15, 25 c. Oud Spaansch zeilschip uit de 15e16e eeuw, 
caravella, waarmede de veroveringstochten werden ge
daan, de Guadalquivir opvarende naar Sevilla; rechts 
de toren van de Giralda moskee. 
2, 20, 50 e. Stafdrager van de stedelijke regeering van 
Barcelona ten tijde van de middeleeuwen, in de toen
malige kleedij, met het wapen van de stad. 
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5, 30 c, 1 p. Gezicht op het tentoonstellingsterrein te 
Sevilla, Plaza d' Espana. 
10, 40 c, 4, 10 p. Koning Alfonso XIII, eerevoorzitter 
der tentoonstelling, omhangen met de keten van het 
Gulden Vlies. Deze orde werd ingesteld door Philips 
den Goede bij zijn huwelijk met Isabella van Portugal, 
10 Januari 1429. Het ledental was beperkt tot 24, be
halve de grootmeester; zij moesten hun souverein steu
nen in de bescherming van de heilige kerk. Later is er 
verdeeldheid gekomen in de orde, toen bij het uitsterven 
van de Habsburgsche dynastie in Spanje met Karel II 
in 1700, door Karel VI van Oesterreich het grootmeester 
schap werd opgeeischt. Uit Spanje kwamen protesten 
en van toen af zijn er feitelijk 2 grootmeesterschappen 
blijven bestaan. Alfonso is nog steeds grootmeester van 
de Spaansche orde. 
Op den achtergrond het gedenkteeken voor Columbus 
te Barcelona, en links Montjuich, het op een onvrucht
baren, steenachtigen berg kunstmatig aangelegde groote 
park bij Barcelona, waar de tentoonstelling gehouden 
wordt. 
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Expresse 20 c. Voorhistorisahe antilope, naar een muur
tfckening, gevonden in een grot in de Sierra de Alti
malra, een berglandschap in MiddenSpanje. 
De luchtpostzegels vertoonen een vliegmachine en het 
embleem van de Spaansche luchtvaart. 
De zegels waren slechts drie dagen in gebruik; oplagen: 

1 c. 185000; 2 c. 200000; 5 c. 210000; 10 c. 205000 
15 c. 220000; 20 c. 210000; 25 c. 400000; 30 c. 170000 
40 c. 190000; 50 c. 160000; 1 p. 150000; 4 p. 100000 
10 p. 50000; luchtpost 5 c. 60000; 10 c. 60000; 25 c. 
60000; 50 c. 50000; 1 p. 50000; 4 p. 40000; expresse 
20 c. 150000. 
Overdrukt voor de koloniën zijn alleen de postzegels. 

1929. Société des nations. 
1 centime tot 10 pesetas en expresse 20 centimes (totaal 
14 waarden) van de loopende serie, behalve de expresse, 
die nog niet was uitgegeven, voorzien van een overdruk 
„Sociedad de las Naciones LV reunion del Consejo Ma
drid", ter gelegenheid van de vergadering van den Raad 
van den Volkenbond te Madrid. 
Oplage: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 c. 38000; 25 c. 
75000; 1 pes. 30000; 4 pes. 20000; 10 pes. 18000; 20 c. 
expresse 18000. 

1929. Tentoonstelling. 
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5 centimes, uitgegeven ter propaganda 
voor de tentonstelling te E:ir3olona. 
Verplicht gebruik vanaf 14 Augustus 
naast de gewone frankeering op alle 
brieven en kaarten, gepost in Barce
lona en naaste omgeving tot 40 km. 
Op het zegel een van de tentoonstel
lingsbebouwen. Onderaan serie la. 
1929. Tentoonstelling. 
5 centimes als voren, maar in andere 
kleur, wijnrood in plaats van blauw; 
serie 2a. 

3929. Tentoonstelling. 
5 centimos als voren, maar bruinviolet en geel, serie 3a. 

1930. Tentoonstelling. 
5 centimos als voren, iets gewij
zigd, nu met Exposieion de Bar
celona 1930, serie 4a; uitgegeven 
15 April. 
1930. Spoorweg congres. 
1 centimo tot 10 pesetas (14 waar
den) met een locomotief in twee 
verschillende teekeningen, expr.
zegel van 20 c. met een electrische 
locomotief, en 5 c. tot 4 p. (6 ver
schillende) vliegpostzegels met een 
vliegmachine, totaal 21 verschil
lende waarden, ter gelegenheid 
van het van 1315 Mei te Madrid 
gehouden internationaal spoorweg 
congres. 

1930. Tentoonstelling. 
5 centimos in de teekening van de tentoonstellingstoe
slagzegels, maar met veranderd middenschild, in plaats 
van Exposieion de Barcelona 1930 serie 4a, nu C(on
gresso) P(ilatelico) y (en) E(xposicion) F(ilatelica), 
voor de op het tentoonstellmgsterrein gehouden natio
nale postzegeltentoonstelling en congres van 2431 Mei. 
2 zegels van dezelfde waarde, maar in andere kleuren; 
ieder entreebiljet van 2.50 pesetas gaf recht op aankoop 
van één v a i beide zegels. 
Oplaag 10000 van ieder. 

1930. Goya. 
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1 centime tot 10 pesetas 
(17 waarden), expr.-zegel 
van 20 c , 5 c. tot 10 p. 
vliegpostzegels (13 waar
den) en nog een expresse 
vliegpost, totaal eventjes 
32 verschillende, ter nage
dachtenis van den Spaan-
schen schilder Goya, geb 
1746, overleden 1828, wien 
op de tentoonstelling te 
Barcelona een speciaal pa
viljoen was gewijd; de ze
gels zijn tevens bedoeld als 
sluitingszegels van de ten
toonstelling. 

De gewone zegels tot en met 1 peseta en het expresse-
zegel geven zijn beeltenis, het laatste met opdruk „Ur
gente" ;de 1, 4 en 10 pesetas in zeer groot formaat 
zijn bekende schildery een liggende vrouw. De vliegpost
zegels in 4 verschillende teekeningen geven ook bekende 
werken van hem weer. 
Oplagen: t, 2, 2 c. 213000; 5 c. violet 158000; 5 c. lila 
66000; 10 c. 41000; 15 c. 37000; 20 c. 35000; 25 c. 39000; 
25 c. karmijn 34000; 30 c. 18000; 40 c. 19500; 50 c. 
18000; 1 p. 19000; 1 p. bruinrood 10500; 4 p. 10000; 
10 p. 9800; 20 c. expresse 32000; vliegpost 5, 5 c. 204000; 
10, 15 c. 54000; 20, 25 c. 53000; 30 c. 34000; 40, 50 c , 
1 p. 33000; 4 p. 17000; 4 p. 16700; 10 p. 16800; expresse 
20 c. 31800. 

SPAANSCHE KOLONIEN. 
Van het uitgebreid koloniaal bezit dat Spanje in de 16e 

eeuw in Amerika zich had verworven in aansluiting aan de 
ontdekkingsreizen van Columbus (geheel Zuid- en Midden-
Amerika, met uitzondering van Brazilië, dat aan Portugal 
behoorde) is niets meer overgebleven. In de eerste helft van 
1800 hebben deze landen het een na het ander zich alle van 
Spanje losgemaakt en zelfstandige republieken gevormd. 

De nog overgebleven Cuba, Puerto-Rico en Filipinas gingen 
in den Spaansch-Amerikaanschen oorlog van 1899 voor Spanje 
verloren; resteeren nu alleen nog de bezittingen in Afrika: 
Cabo Juby, Fernandoo Poo, Guinea, Sahara, alsmede de kan
toren in Marocco en Tanger. 

PUERTO-RICO. 
1893. Ontdekking. 

3 centavos de peso, uitgegeven 19 Novemijer, toen het 
juist 400 jaar geleden was, dat Columbus op zijn tweede 
reis hier voet aan wal zette. 
Het zegel geeft die landing weer; is alleen op dien 19en 
November verkrijgbaar gesteld en was alleen voor bin-
nenlandsch gebruik bestemd. 
Oplage 20000. 

Voor de bezittingen in Afrika zijn de p o s t zegels van de 
tentoonstellingen te Barcelona en Sevilla voorzien van een 
desbetreffenden opdruk. 

Oplagen (het eerste aantal is dat voor Protectorado Mar-
ruecos, het tweede dat voor Tanger en Cabo Juby, het derde 
dat voor Fernandoo Poo, Sahara en Guinea; de 1 en 2 e. 
werden alleen overdrukt voor Protectorado Marruecos): 1 c. 
35000; 2 c. 40000; 5 e. 55, 35, 26000; 10 c. 50, 35, 25000; 15 c. 
45, 35, 25000; 20 c. 62, 45, 25000; 25 c. 48, 40, 28000; 30 c. 
45, 28, 25000; 40 c. 45, 35, 25000; 50 c. 40, 30, 25000; 1 p. 
35, 25, 20000; 4 p. 25, 20, 15000; 10 p. 15, 12, 10000. 

PORTUGAL. 
Omtrent den eersten kruistocht, begin 1100, stichtte een 

Bourgondisch edelman, Alfonso Enriques, het graafschap 
Portugal, genaamd naar de haven Porto; door gelukkige oor
logen tegen de Mooren wist hij zijn land uit te breiden en 
deed zich tot koning uitroepen, 1140. 

Begin 700 waren de Arabieren of Mooren bij Gibraltar ge
land en hadden allengs geheel Spanje en Portugal in hun 
macht gekregen; zelfs waren zij de Pyreneeën overgetrokken 

en bedreigden Frankrijk. De strijd tegen die Mooren is eeuwen 
lang het voornaamste doel van Portugal (en Spanje) geweest; 
de leiders sloten zich aaneen tot een geestelijke orde, waarbij 
zij beloofden alles te zullen opofferen voor hun geloof: de 
Christus-orde. 

In 1415 behaalden de Portugeezen een belangrijke overwin
ning op de Mooren in het Noorden van Afrika bij de inname 
van Ceuta, waarbij zich o.a. bijzonder onderscheidde Hendrik, 
de zoon van koning Joao I, de latere Zeevaarder. 

I coK»<;j ^ V A » « . - - " ' < - » I 

Deze Hendrik de Zeevaarder had zich ten doel gesteld de 
Westkust van Afrika te verkennen en zoo mogelijk langs dien 
weg te komen in Indié en China; in 1462 wist hij tot Guinea 
door te dringen. Na hem gingen Diaz en vooral Vasco da Gama 
verder door en kwamen in Indië terecht: de westelijke zeeweg 
was gevonden (1498). 

Door de oorlogen tegen de Mooren en door de ontdekkingen 
ter zee, waarmede een belangrijke uitbreiding van den handel 
gepaard ging, was Portugal van een onbeduidend landje al
lengs een machtige staat geworden, die in het begin der zes
tiende eeuw onder koning Emanuel den Groote, 1496-1521, op 
het toppunt van zijn macht kwam. 

Evenals in de meeste landen trad echter ook hier een reactie 
in en ging het land achteruit. Onder Joao III, gest. 1557, 
kwam het land geheel in de macht der Jezuïeten, de in 1540 
door Ignatius de Loyola gestichte orde. Hiervan maakte 
Philips II van Spanje gebruik om bij de troonsopvolgings-
moeilijkheden eenvoudig het land te bezetten; Lissabon moest 
zich overgeven en weldra was het land geheel ift de macht 
van Spanje, 1580. 

De Portugeezen schikten zich noode in hun lot, maar het 
duurde nog tot 1640 voordat de hertog van Braganza, die 
zich aan het hoofd van het verzet had gesteld, de Spaniaarden 
het land uitdreef en zich tot koning deed uitroepen als Joao IV 
hij vestigde hiermede de Braganza-dynastie. 

Gedurende de Spaansche heerschappij was de Portugeesche 
zeemacht te gronde gegaan en de overzeesche bezittingen 
grootendeels in handen van de Hollanders en Engelschen 
overgegaan. Bij den vrede met Nederland in 1663 kreeg Por
tugal Brazilië en de Oost-Indische bezittingen weder terug; 
met Spanje duurde de oorlog voort en eerst bii den vrede van 
Lissabon erkende ook Spanje de onafhankelijkheid (1705). 

Hoe langer hoe meer echter raakte het rijk in verval. Joao V 
en Josef I, eerste helft 18e eeuw, geraakten geheel onder den 
invloed van de Jezuïeten, tot deze in 1759 door minister Pom-
bal uit Portugal verdreven werden. 

In 1808 vluchtte het hof voor Napoleon naar Brazilië onder 
Joao VI, maar na diens val werden de Braganza's in hun rech
ten hersteld; de Engelsche maarschalk Beresford, die het 
bestuur had waargenomen, was bij de bevolking in ongenade 
gevallen, moest het land verlaten en Joao VI nam de regeering 
weder in handen. 

In 1822 verklaarde Brazilië zich onafhankelijk van Portugal 
en vormde van 1825 af een zelfstandig rijk onder Don Pedro 
als keizer. (Op toevallige wijze was dit land in 1500 door 
den Portugeeschen zeevaarder Pedro Alvarez Cabral ontdekt, 
toen hij on reis naar Indië uit de koers was geraakt). 

Sinds dien is Portugal niet meer op den voorgrond getreden 
en bleef het in verval: een laatste noging van Joao Franco, 
minister onder koning Carlos, in 1906, om vooral de financiën 
in orde te brengen en andere verbeteringen in te voeren, 
mislukte door tegenwerking van de opnositiepartii. 

1 Februari 1908 werden koning Carlos en de kroonprins, de 
hertog van Braganza, in Lissabon vermoord; de tweede zoon 
Don Manuel besteeg den troon, maar ook diens renjeering was 
van korten duur, want in October 1910 was de monarchie 
omvergeworpen en Portup-al tot een republiek genroclameerd. 

Hoofdstad: Lisboa (Lissabon); geldswaarde: 1000 reis = 
1 milreis, vanaf 1912: 100 centavos = 1 escudos. 
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1894. Hendrik de Zeevaarder, Dom Henrique. 
5 tot 1000 reis (13 waarden), uitgegeven 4-13 Maart 
voor diens 500en geboortedag; geboren 4 Maart 1394 te 
Porto, gest. 13 November 1460 te Sagres, zoon van ko
ning Joao I. 
5, 10, 15, 20 r. De prins op zijn schip, met zijn lijfspreuk: 
„Talent de bien faire". 
25, 50, 75, 80, 100 r. De prins, zooals hij zijn „Primeira 
expedicao", zijn eerste ontdekkingstocht doet vanuit de 
haven van Sagres bij St. Vincent, den Zuidwestpunt van 
Portugal, in 1419. Rechts en links olifant uit Indië. 
150, 300, 500, 1000 r. De prins tusschen twee aardbollen, 
hoewel men toen ten tijde daarvan nog geen voorstel
ling had. 

Prins Hendrik had zich ten doel gesteld langs de Westkust 
van Afrika verder door te dringen; in 1420 kwam hü op Ma
deira, later op de Canarische eilanden, Tenerif, en in 1432 op 
de Agores. 

De tochten werden verder uitgestrekt: 1440 Senegal-rivier, 
1447 Cabo Verde, 1462 Guinea. 

Na zijn dood werden de tochten voorloopig stopgezet, tot zij 
later onder Joao II weder werden voortgezet; het was toen 
Barthelomeus Diaz, die de zuidpunt van Afrika bereikte, het 
latere Kaap de Goede Hoop. 

De opbrengst was bestemd voor de oprichting van een 
standbeeld te Sagres. 

De geheele serie is overdrukt voor de kolonie Agores. 
1895. H. Antonio. 

2^ tot 1000 reis (15 waarden), in omloop 13 tot 30 Juni, 
gewijd aan de nagedachtenis van den H. Antonio van 
Padua, die als boetprediker Zuid-Frankrijk en Italia 
doortrok. 
Geboren 15 Augustus 1195 te Lissabon, gest. 1231 te 
Padua ,later heilig verklaard met den gedenkdag op 
13 Juni. 
2K r. Naar het schilderij van Morillo te Sevilla, gedu
rende het gebed verschijnt het Christuskind. 
5, 10, 15, 20, 25 r. De z.g. vischprediking, omdat de 
menschen het woord Gods niet meer wilden hooren. 
50, 75, 80, 100 r. Hemelvaart van den heilige. 
150, 200, 300, 500, 1000 r. H. Antonio, naar een schilderij 
in de Academie van Schoone Kunsten te Paris. 
Op de achterzijde is een gebed van den H. Bonaventura 
om voorspraak voor den H. Antonio gedrukt, dat luidt: 
„O, gezegende tong, gij die altijd den Heer geprezen hebt 
en anderen leerdet Hem te prijzen, nu openbaart zich 
hoeveel verdienste gij bij God hebt"; voorafgegaan door: 
Ter 700-jaar viering van den H. Antonio 1195-1895. 
De zegels hadden, met inbegrip van die voor de Azores, 
een oplage van 50000 tot 3 millioen; verkocht werden 
van de hoogste waarde slechts 8044, de rest van de op
lage werd verbrand in 1897. 
Overdrukt voor de koloniën. 

(Wordt vervolgd). 

HET VERZAMELEN VAN NOODGELD. 
door B. W. C. G. VRIES. 

Het zal voor de lezers van het Maandblad wel niet noodig 
zijn uiteen te zetten de genoegens van „verzamelen". Daar is 
in de eerste plaats het bijeenbrengen van de objecten en het 
geven van een behoorlijke bergplaats, zóó dat het verzamelde 
op ziJn voordeeligst uitkomt. In de tweede plaats is er dan 
het verlangen om met het verzamelde meer intiem te worden, 
de geschiedenis er van te leeren kennen, te onderzoeken welke 
rol de objecten gespeeld hebben of nog spelen, in 't kort het 
verlangen vertrouwd te raken met de collectie. Wat dat be-
teekent voor de philatelie behoeft geen vermelding voor hen, 
die voelen dat het bijeenbrengen van de zegeltjes en het rang
schikken daarvan in albums alleen niet de ware voldoening 
geeft. Men wil verder gaan en aan het verzamelen ook ver
binden het verzamelen van wetenswaardigheden. 

Inderdaad zit in verzamelen als liefhebberij veel aantrek

kelijks. Daarom moge ik erop wijzen, dat ook op een ander 
gebied, en wel op dat van het „noodgeld", een veld voor ver
zamelen te vinden is, dat voldoening kan geven. Wat „nood
geld" is weet welhaast een ieder en ook, dat gedurende de 
oorlogsjaren in verschillende landen groote verscheidenheid 
daarvan is uitgegeven, maar of velen wel weten wat eigenlijk 
op dat terrein te vinden is, is aan twijfel onderhevig. Zoo is 
het althans mij gegaan en wil ik omtrent de ervaringen, welke 
ik daarbij heb opgedaan, het een en ander mededeelen. 

Een zevental jaren geleden kreeg ik van de thans nog te 
Scheveningen gevestigde fa. J. Lieban, Haagschestraat 5, een 
aanbieding van een album (35x23 cm.) met ruim 700 biljetten 
noodgeld (Duitsch en Oostenrijksch — benevens in een doosje 
(19x13 cm.) eenige munten van metaal en porcelein. Het ge
heel zag er keurig uit. Het album van het model zooals tot het 
inplakken van foto's in den handel voorkomen, bevatte 20 
bladen van een stevige, gekleurde papiersoort. Aan beide zijden 
dier binnenbladen waren drie reepen papier geplakt, zóó dat 
de biljetjes daar tusschen gestoken konden worden. Voldoende 
stevig om bij het omslaan der bladen het uitvallen te voor
komen ,doch tevens gelegenheid biedende om de biljets ook 
aan de keerzijde te bekijken. Het doosje met de munten was 
voorzien van een fluwelen inlegsel en daarop een zachte af
dekking voor de munten, welke op het fluweel waren gerang
schikt. Dat alles voor den prijs van ƒ 12,50. 

Dat album was voor mij als het ware een openbaring en 
ded het verlangen ontstaan nog verder kennis te maken met 
wat het noodgeld kon bieden. Het meest boeide het Duitsche 
noodgeld, ofschoon ook het Oostenrijksche zeer interessant is. 
Al spoedig bleek, dat het terrein van het noodgeld zeer uit
gestrekt is en dat het aanbeveling verdiende al dadelijk mij 
te beperken. Ik bepaalde mij tot het Duitsche, doch ook hier 
was weer beperking noodig, want het in Duitschland uit
gegeven noodgeld is in zulke kolossale verscheidenheid en hoe
veelheid verschenen, dat het gevaar dreigde, dat, wilde men 
alles verzamelen, men door het groot aantal boomen het bosch 
niet meer zou kunnen zien. Zoo ben ik er toe gekomen om 
alleen Kleingeldscheine te verzamelen, met terzijdestelling der 
Groszgeldscheine, welke over het algemeen meer het bank-
papier-type vertoonen, ambtelijke stukken, in tegenstelling 
met de Kleingeldscheine, welke dat karakter geheel missen. 

Hoe juist zulks gezien was, blijkt wel daaruit, dat mijn col
lectie gaandeweg door ruiling, maar voornamelijk door koop 
is uitgedijd tot over acht duizend exemplaren. Een vertrouwde 
gids daarbij is geweest een catalogus van dr. Arnold Keller, 
een in October 1922 verschenen boekje van 188 pag., dat 3 mk. 
kost. De juiste titel is: „Das deutsche Notgeld 1915-1922, 
1. Teil, 4. Auflage, Kleingeldscheine, bearbeitet von Dr. Arnold 
Keller und Carl Volkmann". In dit werkje heeft Keller vrijwel 
alle bekende emissies opgenomen, naar de eerste letter van 
de namen der plaatsen van uitgifte alfabetisch gerangschikt, 
behoorlijk gespecificeerd en van nummers voorzien, zóó dat 
men een bepaald biljet kan aanduiden met een nummer, een 
en ander zooals dat ook in catalogi voor postzegels geschiedt. 
De nummering van Keiler wordt vrij algemeen gevolgd. 
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Teneinde te weten welke Scheine reeds in mijn bezit waren, 
trok ik in de catalogus met potlood een kringetje om het aan
gegeven waardecijfer van het biljet en plaatste daarnaast 
het nummer, waaronder het in mijn verzameling voorkwam. 
Het is toch ondoenlijk om de biljetten naar de volgorde van 
Keiler in de albums te brengen, tenzij men losse vellen zou 
gaan bezigen, wat intusschen op practische bezwaren stuit. 
In de albums hebben de biljetten naar de plaatsen van uitgifte 
zooveel mogelijk bij elkaar gerangschikt, een eigen volgorde, 
waarvan de nummers worden aangegeven op etiketjes — ver
meldende plaatsnaam, volgnummer en nummer bij Keiler — 
welke etiketjes worden gestoken in de reepen op de binnen-' 
bladen. De catalogus is aldus geworden een klapper op de 
albums en tevens biJ het aankoopen een gids, welke men ge
makkelijk kan medenemen, ook b.v. op reis. 

De uitbreiding kreeg ik zoowel door aankoop hier te 
lande — by postzegelhandelaren en particulieren, die hun 
collectie wilden liquideeren — als in Duitschland. Omtrent de 
aangelegde prijzen kan ik mededeelen, dat per briefje hoogst 
zelden een zilverstukje, in den regel een koperstukje en dan 
nog niet immer het grootste behoefde te worden uitgelegd: 
natuurlijk bij afname van een zekere hoeveelheid. In Duitsch
land deed ik de ervaring op, dat particulieren — handelaren 
waren in dit opzicht practischer — hun bezit nogal eens wat 
hoog aansloegen wat aangaat de verkoopwaarde. In zeker 
opzicht verklaarbaar, waar zij de verzameling aanlegden in de 
jaren na den oorlog, toen in Duitschland een kolossale ver
zamelwoede heerschte. Elk biljet moest tegen de nominale 
waarde, soms nog met een opslag, welke de Ausgabestellen 
hieven, betaald worden, en de handel deed het hare om door 
het ojjhouden van voorraad de prijzen nog meer de hoogte in 
te drijven. Intusschen zy'n sedert de omstandigheden gansch 
veranderd. Van waardepapier zijn de Scheine geworden waar
deloos scheurpapier, dat alleen nog eenige waarde heeft voor 
verzamelaars, wier aantal thans blijkbaar zeer gering is. De 
economische verhoudingen zijn er overigens niet naar, dat 
men veel aan een liefhebberij ten koste kan leggen. Veel par
ticulieren schijnen dan ook hun collecties te hebben geliqui
deerd, ook o.a. door ze naar ons land over te brengen, om ze 
hier aan den man te brengen. De grootste prijsdaling werd 
veroorzaakt, toen na de buitenkoersstelling, de Ausgabestellen 
en ook sommige handelaren de nog aanwezige groote voor
raden, waarmede men gehoopt had goede zaken te maken, 
maar die nu waardeloos waren geworden, op de markt wierpen. 
Bundeltjes netjes verpakt, met een etiket vermeldende aantal 
en nominale waarde en — o ironie! — aanbevelende om vóór 
het in ontvangst nemen het aantal Scheine te controleeren, 
in 't kort, in den toestand waarin ze de drukkerij verlaten 
hadden, werden voor een kleinigheid aangeboden. Resten der 
inflatie! 

De verzamelaar behoeft zich dan ook niet ongerust te 
maken, dat hij oude, soms vieze exemplaren in ziJn collectie 
moet opnemen. Ik heb er maar enkele die slechts korten tijd in 
circulatie zijn geweest, doch nog heel toonbaar zijn. Trouwens, 
wat zou men aan oude exemplaren hebben? Ook behoeft men 
zich niet bezorgd te maken over valsche exemplaren, die ko
men niet voor. Als een unicum bezit ik een valsch exemplaar, 
maar dat behoort tot de hooge waarden: het is een biljet 
van 5 milliarden der Stadt Buer. 

In Elsevier's Maandschrift van Maart 1922 vindt men een 
artikel over Duitsch noodgeld van J. A. Loeber jr., een land
genoot, professor aan de Gewerbeschule te Düsseldorf, bekend 
auteur o.a. over kunstnijverheid en sierkunst in onze koloniën. 
In dat artikel wordt de Schein beschouwd uit het oogpunt van 
den sierkunstenaar, maar het spreekt vanzelf, dat er ook 
andere aspecten zijn, waarover Duitsche schrijvers ons in
lichten. Enkele daarvan mogen hier vermeld worden. 

Gustav Prange: Das deutsche Kriegsnotgeld, eine Kultur
geschichtliche Beschreibung. 2 deelen, uitgegeven in 1921 en 
1922 door Verlagsanstalt der Görlitzer Nachrichten und An
zeiger. Per deeltje 3 mk. Tegenwoordig adres Görlitz Demiani-
platz 23-25. 

Albert von Borsig: Motive deutscher Notgeldscheine. In 1923 
versehenen bij de Wider-Verlag, Berlin. Prijs 3,50 mk. 

Hermann Lütckens: Notgeld Poesie, deutsche Dichtung im 
Notgeld in Wort und Bild. In 1921 uitgegeven te Köln am 

Rhein, door Lütckens Verlag (schijnt geliquideerd). 
Deze drie werkjes zijn geïllustreerd. 
H. Treseburg. Poesie auf Notgeld, Spruchscheine im deut

schen Notgeld. In 1921 uitgegeven door en gedrukt bij E. Ap
pelhans und Cie., Braunschweig. Prijs 1,25 mk. 

Ook verschillende vaktijdschriften handelen over het nood
geld, zoo o.a. Das Notgeld, van medio 1919 af verschenen 
onder redactie van den reeds genoemden dr. Arnold Keller, 
Berlin Wittenau, Friftstrasse 64. Prijs per kwartaal 2 mk. 

Ten slotte zij ook de aandacht gevestigd op het Bielefelder 
Notgeld, gedrukt op zijde en linnen, en het ledergeld van 
Osterwieck a. Harz en Pöszneck (Sachsen-Meiningen), dat 
weliswaar niet behoort tot het Kleingeld, maar iets aparts is. 

Een afdruk van voor- en achterzijde van een biljet van 
50 pf. van Aschaffenburg is hierbij gevoegd. 

Op een 25 pf. Schein van November 1921 drukte de Stadt 
Melle: 

Wenn vier von uns zusammenstehn. 
Dann sind wir eine Mark. 
Wenn hundert Mark nach Holland gehn. 
So sind sie doch nur Quark. 
Doch wenn nun gar zu uns ins Land 
Den Weg ein Guldenzettel fand, 
0, heilige Valute, 
Wie wird uns da zu Mute ! 

Een staaltje van galgenhumor, zooals meer Scheine geven. 

PRIJZEN VOORHEEN EN THANS. 
door LEON DE RAAIJ. 

Bij het doorsnuffelen van eenige notitiën, vielen mij de 
prijzen op, die op een groote veiling te Londen in 1901 betaald 
werden en uit nieuwsgierigheid vergeleek ik deze met de 
catalogusprijzen in Yvert & Tellier van 1931, dus precies der
tig jaren later. 

Ofschoon het reeds meermalen voorkwam, dat men vergelij
kingen maakte tusschen de toenmaals betaalde prijzen met 
die van heden en ik niet met iets nieuws voor den dag kom, 
geloof ik toch, dat deze vergelijking de lezers zal interesseeren 
daar ik voorop moet stellen dat de zegels, die ik hierna noem, 
behoorden tot de zeer goede soorten en in zeer goeden staat 
verkeerden. 

De meeste lezers zullen opmerken, dat b.v. de Y. & T.-
catalogus geen maatstaf is voor de daarin genoemde prijzen 
en dat bijna overal de meeste zegels verkrijgbaar zijn met 
50 pet. reductie op de catalogus-waarde. 

Daartegenover moet ik er op wijzen, dat de meeste zegels 
die hierna genoemd worden, tot de beste soorten behooren, dat 
deze soort niet tegen 50 pet., zelfs in sommige gevallen niet 
tegen vollen catalogus-prijs te koop is, en dat ook in den 
Yvert & Tellier catalogus van 1931 vermeld staat, dat de 
daarin genoteerde prijzen gelden voor zeer goede stukken, en 
dat minderwaardige stukken k zooveel procenten verkrijgbaar 
zijn (zie hiervoor b.v. pag. 1, Azoren onder nr. 6, enz. enz.). 

Dit in aanmerking nemende zal men tot de conclusie komen, 
dat het aanschaffen van zegels (daaronder versta ik goede en 
in goeden staat verkeerende zegels, en geen minderwaardige 
of speculatieve zegels) een goede geldbelegging is, nog afge
scheiden van het feit, dat het aanleggen en onderzoeken van 
zegels jarenlang den bezitter genoegen verschaft heeft. 

Bedoelde veiling werd gehouden door de bekende firma 
Puttick & Simpson te Londen, van 1 tot en met 4 October 1901. 

Op den eersten dag werd o.a. verkocht de 81 paras van 
Rumenië 1854, blauw op blauw, ongebruikt met volle gom en 
groote randen. Deze bracht op de som van £220 (ƒ2640), 
tegenwoordig geprijsd frs. 90.000. Een andere zegel die dien 
dag een mooie prijs opbracht was de foutdruk 3>2 roebel 1897 
Finland zwart en geel in prachtconditie. Deze bracht £ 30 
(ƒ360) op; de tegenwoordige prijs is frs. 25.000. Dit zegel was 
toen pas vier jaar oud, doch dankte toen reeds zijn populariteit 
aan het feit, dat slechts één vel van dezen foutdruk bekend is, 
bestaande uit 20 zegels, gedrukt in de kleur van de 7 roebel 
in plaats van zwart en grijs. 
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Een ander zegel, Frankrijk 1872-1875, 15 centimes bistre op 
rood, foutdruk, samenhangende met de 10 cent, bracht in on
gebruikten staat £13 (ƒ156) op; Y. & T. frs. 5500. 

Napels 1860, half tornese blauw, wapen, groote randen, 
£ 10 (ƒ 120); Y. & T. frs. 32.500, en hetzelfde land 1860 half • 
tornese, kruis, ongebruikt, doch zonder gom £ 7 (ƒ 84); Y. & T. 
frs. 15.000. Eerstgenoemd zegel draagt het wapen der Bour
bons, hetwelk door -Victor Emanuel bij zy'n in bezit neming 
van Napels in 1860 veranderd werd door het kruis van Savoya, 
doch zoo onvoldoende, dat het oude wapen nog te zien is op 
den achtergrond van het kruis. 

Op den tweeden dag werden o.a. verkocht: Sachsen 1851, 
Yi gr. zwart op blauw, foutdruk, in prachtige conditie, deze 
bracht op £44 (ƒ528); Y. & T. frs. 37.500. Slechts één vel 
van deze foutkleur is bekend. 

De Zweedsche 20 ore 1855 vermiljoen, ongebruikt, met den 
foutdruk Tretio, bracht op £ 11.15.0 (ƒ 151); Y. & T. frs. 11000. 
Zwitserland Geneve 1843, 5-|-5 cent., geelgroen, ongebruikt, 
werd verkocht voor £ 15.10.0 (ƒ 186); Y. & T. frs. 50.000. 
Toskana 1860, 3 lire geel, ongebruikt, maar met een klein 
knip je, bracht op £ 40 (ƒ 480); Y. & T. frs. 80.000; en dezelfde, 
doch gebruikt, £ 33 (ƒ 396); Y. & T. frs. 60.000. Kaap de Goede 
Hoop, 1861, 1 d. blauw, foutdruk, gebruikt, £37 (ƒ408); 
Y. & T. frs. 35000. 

Den volgenden dag werd geveild Mauritius 1848, Post Paid 
1 d. oranje, eerste druk, ongebruikt, £18 (ƒ216); Y. & T. 
frs. 50.000. Men gaf hierbij de volgende toelichting: „De eerste 
uitgifte bestond uit een serie zegels, foutief bedrukt met 
„Post-Office" en is van onberekende waarde, daar er slechts 
ongeveer twintig exemplaren bekend zijn. Onlangs werd het 
laatst bekend exemplaar ondershands verkocht voor iets min
der dan £ 1000." 

Canada 1851, twelfpence zwart, ongebruikt met gom, was 
goedkoop È £ 61 (ƒ 732); Y. & T. frs. 500.000. Nieuw-Brunswijk 
1851, 1 s. lila, ongebruikt, ä £ 36 (ƒ 432); Y. & T. frs. 20.000, 
terwijl Newfoundland 1857, 2 d. scharlaken, ook ongebruikt, 
billijk was ä £ 45 (ƒ 540); Y. & T. frs. 35.000, terwijl dit zegel, 
in oranje gedrukt, slechts 9 of 10 shilling zou opbrengen. 
Een 1 s. van dezelfde kolonie en met denzelfden datum, in de
zelfde kleur, bracht ongebruikt £28 (ƒ216) op; Y. & T. 
frs. 30.000, terwijl een 1 s. oranje, licht gestempeld, £ 15 
(ƒ 180) opbracht; Y. & T. frs. 20.000. 

Nieuw-Schotland 1857, 1 s. purper, ongebruikt, bracht op 
£ 16.5.0 (ƒ 195); Y. & T. frs. 12.500. Een zeldzame zegel was 
van Barbados 1875-1878, watermerk CC, 4 d. karmijn, ge
tand 14:12>2; deze in paar ongebruikt werd verkocht voor 
£ 14 (ƒ 168); Y. & T. frs. 25.000; terwijl een zegel van Grenada 
1888-1890, 4 d. op II- oranje met de „D" in romeinsch in plaats 
van Y. 25a, den prijs van £7 (ƒ84) opbracht; Y. & T. 
frs. 2000.—. Nevis 1867, 1/- geelgroen in plaats van blauw
groen, op verge papier, ongebruikt, £ 13 (ƒ 156); Y. & T. 
frs. 6000. St. Vincent 1880, 4 d. op 1/- ongebruikt, vermiljoen, 
bracht op f 15.7.0 (ƒ 184); Y. & T. frs. 6000. Trinidad 1859-1863 
de 1/- licht lila, getand 13, ongebruikt, £13 (ƒ156); Y. & T. 
frs. 10.000. Een interessante samengestelde plaat van 30 stuks 
der Turks Eilanden 1881, }^ d. op 1 d. rood, bracht £ 14 (ƒ 160) 
op; Y. & T. frs. 14.250. 

Op den vierden en laatsten dag werd verkocht Br.-Guyana 
1850 4 c. oranjegeel, achthoekig gesneden, voor £35 (ƒ420); 
Y. & T. frs. 125.000. £50 (ƒ600) werd besteed voor een 
Hawaii-zegel 1851, 5 c. blauw, een ietsje gerepareerd; Y. & T. 
frs. 125.000. N.-Z.-Wales, 8 d. geelgoud, 1855, ongebruikt in 
prachtconditie bracht op £15 (ƒ180); Y. & T. frs. 25.000. 
Queensland 1860, ongebruikt, 2 d. blauw, een strip van 3 licht-
gestempelde bracht op £ 16 (ƒ 192); Y. & T. frs. 6000. 

Zooals de meeste lezers van dit tijdschrift bekend is, be
staat in de collectie van Mr. Riesco uit Londen (door mij 
reeds vaak besproken in mijn overzicht der internationale ten
toonstellingen) een blokstuk van 4 van de 1 d. rood van Kaap 
de Goede Hoop, de z.g. woodblock (houtsneegravure), waar
van één exemplaar de foutdruk 4 d. aanwijst. Dit is het eenig 
bekende blokstuk op geheelen brief in dezen toestand. 

Bij het doorsnuffelen van bovenstaand artikel, kwam ik ook 
te weten, dat dit blokstuk toevallig door een verzamelaar ge
vonden werd in een pak brieven die voor vernietiging bestemd 

waren, doch waarvoor hem toestemming verleend was eerst 
eens te zien, of voor hem er iets van waarde bij was. 

De vinder mocht voor zijn moeite als belooning het stuk be
houden en zond het toen aan de destijds goed bekende firma 
auctionarissen Ventom, Buil & Cooper, te Londen, die dit stuk 
in de veiling van 26 September 1902 in Cecil Hotel onder den 
hamer bracht. De verkoop verliep zeer heftig; men begon met 
een inzet van £ 150, elk bod daarboven bedroeg £ 25, totdat 
eindelijk toegeslagen werd voor £350 (ƒ4200). 

Wat zou dit blokstuk, na 30 jaren, wel op een veiling op
brengen, indien de eigenaar er afstand van zou willen doen? 

KOPSTAANDE OPDRUK 6 CENT CURACAO. 
In de verkorte notulen der H. P. V. van Mei j.1. komt over 

deze zegels een mededeeling voor die de algemeene aandacht 
zal hebben getrokken. 

De heer Starink heeft die mededeeling namens mij gedaan, 
maar het door hem meegedeelde is niet juist weergegeven, 
zooals hij bereids op de volgende vergadering der H. P. V. 
heeft uiteengezet. 

Daar de aangelegenheid echter, uit philatelistisch oogpunt 
van groot belang is en verdient nader te worden toegelicht, 
kom ik hier op terug. 

De heer Kraft, directeur van het postkantoor te Curagao, 
verklaarde mü persoonlijk dat er door hem aan verschillende 
verzamelaars elk één exemplaar van bedoeld zegel is gegeven 
en n i m m e r een b l o k . 

Ook de facteur van de „Hertog Hendrik" kan er evenmin 
een hebben gehad. 

Later ontmoette ik iemand, in het bezit van een f o t o van 
een blok van 12, dat hij, volgens zijn zeggen, in Holland wilde 
laten veilen. 

De zegels zelf liet hij aan geen van ons, verzamelaars, zien 
en wü vroegen ons allen af hoe hij aan deze zegels zou moeten 
zijn gekomen in verband met de pertinente verklaring van den 
postdirecteur, welke verzekering nogmaals werd herhaald na
dat hem van deze foto mededeeling was gedaan. 

Wij, verzamelaars van Curasao, hebben de vaste overtuiging, 
dat de mededeeling van den heer Kraft, den postdirecteur, in 
a l l e opzichten juist is. 

L. C. t. B., 
Curasao. 

RICHARD SENF. 
Op 2 dezer vierde Richard Senf, de grondlegger van de be

kende postzegelfirma Gebr. Senf te Leipzig, zijn 75en ver
jaardag. 

Op 22 Maart 1872 werd de firma door den jubilaris gesticht; 
tot einde Maart 1910 nam hij aan de werkzaamheden een le
vendig aandeel. 

WiJ wenschen den jarige nog lange jaren van gezondheid 
en voorspoed toe. 

DE HEER VAN ESSEN EN DE VERMOGENSBELASTING. 
De heer L. van Essen te Hilversum deelt ons mede, dat, 

hoewel de aanslag in de vermogensbelasting van zijn post
zegelverzameling door den raad van beroep is vernietigd, 
tegen die uitspraak cassatie is aangeteekend, en deze zaak 
eerlang door den Hoogen Raad zal moeten worden uitgemaakt. 
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Tertoonstellim^cii 

INTERNATIONALE 
AUSSTELLUNG 

MODERNER PHILATELIE 
Commissaris Generaal voor Nederland: 
LEON OE RAAY - AMSTERDAM 

„MOPHILA". 
Eventueele Nederlandsche bezoekers aan de internationale 

tentoonstelling te Hamburg gelieven zich vooruit te wenden 
tot Fremdenverkehrsverein Hamburg, Hamburg I, ten einde 
een hotelkamer gereserveerd te krijgen. 

Bij aankomst aan het Hamburger hoofdstation, zich te wen
den tot het Bureau des Fremdenverkehrvereins, waar hem of 
haar het logiesbiljet met de feestkaarten enz. overhandigd 
zullen worden, doch a l l e e n bij vooruitbestelling. 

L. de R. 
TWEEDE MALANGSCHE 

POSTZEGELTENTOONSTELLING. 
De Malangsche Philatelistenclub te Malang (Ned.-Indië) 

zal, naar aanleiding van haar eerste succes en ter tegemoet
koming aan de wenschen van vele bekende en vooraanstaande 
verzamelaars, een tweede postzegeltentoonstelling houden en 
wel van 24 tot en met 27 December a.s. Het programma der 
tentoonstelling bevat 10 klassen, benevens een kampioen
klasse. Alle aanvragen en mededeelingen ter zake moeten 
gericht worden aan den secretaris van de tentoonstelling, den 
heer J. H. Beer van Dingstee, Kawistraat 21, te Malang 
(Java). 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
12 JUNI 1931. 

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

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250 stuks van ƒ5,— 1898/1899 

250 „ „ ƒ2,50 „ 
350 
350 

4000 
3600 
2850 
5500 
3600 

ƒ 5,— 
ƒ 2,50 
diverse waarden 

ƒ 26,97 

- 36,10 
- 51,10 
- 48,15 
- 21,12 

1924/1929 - 68,65 
opdrukken - 68,15 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

1000 stuks van 30 cent, voorzien van den opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" ƒ 33,75 

1500 „ reddingszegels van ƒ0,10 - 18,10 
1500 „ luchtpostzegels en reddingszegels - 52,30 
2000 „ gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 

jubileumzegels 1898/1923 tot ƒ0,50, 
opdrukken en luchtpostzegels - 25,50 

31 
32 
33 
34 

1000 
1000 
700 

idem 14,50 
8 1 , -opdrukzegels op overdr. dienstz. enz, 

gemengde frankeerzegels, voorzien v. 
stempelafdr. m. kantoornaamstempel - 23,65 

Strecken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kilogram - 106,— 

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 46,20 
250 „ idem - 43,12 

Luchtpostzegels 1928-1929. 
310 stuks luchtpostzegels van diverse waarden -123,— 

Jubileumzegels 1813-1913. 
55 stuks (5 van elke waarde, behalve 3 cent) - 85,75 
25 „ van ƒ 10,— opgehouden 

300 „ „ ƒ 5,— opgehouden 
300 „ „ ƒ 1,— - 52,— 
100 „ „ ƒ 0,50 - 51,60 
900 „ „ diverse waarden - 216,15 

Jubileumzegels 1898-1923. 
25 4500 stuks van diverse waarden 

39 
40 

41 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

50 

- 70,07 
Weldadigheidszegels. 

26 1825 stuks van diverse waarden 
Roode Kruiszegels. 

27 255 stuks van diverse waarden 
Portzegels. 

28 500 stuks van ƒ 1,— 
29 500 „ „ ƒ0,50 
30 5000 „ w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 

. 2500 van ƒ0,25 1925 
van diverse waarden 1921/1929 ... 

„ diverse waarden 
2200 
2500 
1500 
2000 

- 62,90 

- 16,— 

- 31,— 
- 13,10 
- 12,35 
- 46,35 
- 36,35 

opdrukken - 23,65 
van li4 cent en 7K cent, voorzien 

van den opdruk 25 cent - 20,— 
„ diverse waarden, opdr. portzegels 

op port- en frankeerzegels - 46,65 
120 „ opdruk op frankeerzegels - 93,— 

1100 „ w.o. 700 stuks donkerblauw gemengd 
400 stuks buitenlandsche portzegels - 17,01 
gemengde portzegels, w.o. diverse op
drukken en portz. van ƒ 1,— en ƒ 0,50 - 23,90 
diverse opdrukken - 18,90 
idem - 14,10 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks gemengd t.m. ƒ 1,— 1914 zonder opdr. - 25,27 

„ diverse opdrukken, w.o. „Java" en 
„Buitenbezittingen" - 37,50 

„ gemengd w.o. opdrukken - 49,20 
„ jubileumzegels diverse waarden - 35,16 
„ Suriname en Curagao diversen - 110,— 

35 2800 

36 
37 

38 2500 

1500 
1000 

8000 
2800 

4900 
COO 
890 
575 

8000 
6000 
5000 
Zegels afkomstig van het Dep. 

8100 stuks gemengd 

„ Suriname en Curasao 
Buitenlandsche frankeerzegels. 

stuks gemengd 
„ idem 
„ idem 

van Buitenl. Zaken. 

63,87 

97,50 
72,30 
61,75 

81,90 

elkaar gehaald en daarna als volgt opnieuw ingedeeld 

II 
B R I X S C H K K O I V O N I A L E : Z B G G L S . Ik heh eea zeer waardevotte collectie 

Klasse 1. E e r s t ' u i tg i f ten , welke kunnen worden uitgezocht tegea een derde catalogus-prijs. 
Klasse 2. E d u a r d - e n G e o r g e - z e g e l s . m postfrisschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogus-prijs. 
Klasse 3. E d a a r d - en G e o r g e - u i t g i f t e n , prachtig gebruikt waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogus-prijs 

Alle zegels Zijn in goeden staat. — Referentiën verzocht. (612) 
a. BIRO, 6 West Hill Road, Southf le lds , Condon, S. IV. 18. 
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