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DE TWEE EN TWINTIGSTE NEDER-
LANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging werd de twee-en-twintigste Neder-
landsche Philatelistendag ditmaal te Utrecht gehouden. Op 
5 September 1931 werd in een der zalen van het hotel Des 
Pays Bas om 10.30 uur de Philatelistendag officieel geopend. 

Bij deze officieele opening gaf o.a. de waarnemend direc
teur van het postkantoor te Utrecht, de heer L. K. Arkema, 
blijk van belangstelling, terwijl vele bekende Philatelisten 
„acte de presence" gaven. Voor de eerste maal misten wij de 
figuur van den Bondsvoorzitter, den heer G. V. van der Schoo-
ren, die nog niet geheel hersteld is van een ernstige ziekte. 

Op het vastgestelde aanvangsuur heette de ondei voorzitter 
van den Bond, de heer J. C. Cramerus, allen hartelijk welkom. 
Hierna deelde hü mede, dat ondanks de eer, die hij genoot, als 
ondervoorzitter van den Bond den Philatelistendag te mogen 
openen, dit genoegen getemperd werd, door de afwezigheid 
van den heer Van der Schooren, die door ziekte gedwongen 
geworden is zijn ontslag als voorzitter te nemen. 

Nadat hij gememoreerd had, wat de heer Van der Schooren 
voor den Bond verricht had, vond hij het niettemin een ver
heugend feit, dat toch een Van der Schooren den Philatelisten
dag meemaakte, n.1. diens zoon. 

Aangezien deze Philatelistendagen te Utrecht gehouden 
werden, omdat de U. Ph. V. haar 25-jarig bestaan herdacht, 
complimenteerde de heer Cramerus den voorzitter der 
U. Ph. V. met het jubileum zijner vereeniging, die hj) een 
steunpilaar van den Bond noemde. 

Verder wees hij op de zeer prettige samenwerking in het 
afgeloopen jaar met de postautoriteiten, de opening van het 
postmuseum, een der belangrijkste evenementen van dat jaar, 
waarbij jammer genoeg de Philatelie niet werd uitgenoodigd; 
de ongekende bloei der philatelic, die o.m. naar voren kwam 
door het aantal bekroonde inzendingen op de „Mophila". 

De heer Cramerus deelde mede, dat de Bond nog zeer veel 
te doen heeft; o.a. te trachten alle Nederlandsche vereenigin
gen onder zijn vaan te brengen, omdat van een grooten bond 
meer kracht kan uitgaan; het scheppen van algemeene bepa
lingen voor het rondzendverkeer en voor het houden van 
kleine tentoonstellingen; bescherming tegen ongeoorloofde 
praktijken; de strijd tegen de vervalschingen. Hij deelde mede, 
dat het door den heer Kästeln vertaalde wetsontwerp Pon-
celet naar Den Haag was opgezonden en dat dit in over
weging genomen is. Verder het steun verleenen aan jeugd-
verzamelaars, terwijl hij de onnoodige uitgiften een gevaar 
noemde voor de toekomst der philatelic. Dit werd aangetoond 
door vele voorbeelden. De heer Cramerus kon dan ook niet . 
nalaten een ernstige waarschuwing te laten hooren aan alle 
betrokken landen tegen dergelijke handelingen. 

Hierna verklaarde hü den twee-en-twintigsten Nederland-
schen Philatelistendag voor geopend. 

Eereleden der Redaclie J. B. Robert en H J. Spit/en, 
Vaste medewerkers H J L de Bie, dr G. W. Bolian, W. P. Coslerus, 

L, van F^sen, M. .T. Karonesse van Heerdt-Kolff J. A. Kästeln, mr. J . H. 
van PoiTrsem, Leon de Raaij, J. G. Millaard, G. V. van der Schooren, 
Pierre Vos. 

Tot bet plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzon-
der'ijke nummers, bet opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles, wat de uitgave, bet beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L C. A. Smeulders, Wilhelmina-
park 128, te Breda Telefoon 1397, Postrekening 37183. 

De heer Van Gittert, voorzitter van de U. Ph. V., dankte 
hierna, namens zijn vereeniging, met de volgende rede. 

Mijne beeren. 
Het is voor mij een zeer aangename taak u allen namens 

de U. Ph. V. in Utrecht welkom te mogen heeten. Hoewel u 
natuurlijk hooldzakelijk naar Utrecht gekomen zijt vanwege 
de Bondsvergadering en het Congres en u bereid zijt het ju
bileum der U. Ph. V. op den koop toe te nemen als een lastige 
onderbreking van de gewichtige zaken, welke hier te ver
handelen zijn, hopen wij toch, dat de feestavond van heden
avond u niet al te zwaar zal vallen en u niet beletten zal, 
morgen op het Congres de voordrachten met frisschen geest 
aan te hooren. 

Het is thans de derde maal, dat de U. Ph. V. als gastvrouw 
van den Bond optreedt. De eerste keer was in 1916 toen hier 
een nationale tentoonstelling georganiseerd was. In dat jaar 
trad de U. Ph. V. tot den Bond toe en sindsdien zijn de be
trekkingen tusschen Bond en U. Ph. V. altijd van zeer vriend-
schappelijken aard geweest. De Bond heeft de U. Ph. V. zien 
groeien tot een krachtige vereeniging; de U. Ph. V. heeft 
wederkeerig den Bond in kracht zien toenemen. Waar noodig 
heeft de U. Ph. V. den Bond in moeilijke tijden gesteund en 
verdedigd; anderzijds heeft zij niet geschroomd zoo noodig 
kritiek uit te oefenen. Maar wy vleien ons dat die kritiek al
tijd opbouwend geweest is. 

Mijne beeren, ik hoop, dat de komende dagen voor de Ne
derlandsche philatelic gewichtige dagen zullen zijn, dat de 
verschillende te behandelen kwesties in eensgezindheid afge
daan zullen worden en dat de vergadering niet het onstuimig 
karakter moge dragen, dat haar precies 5 jaren geleden op 
precies dezelfde plaats kenmerkte. 

Mijne beeren, nogmaals namens de U. Ph. V. een hartelijk 
woord van welkom. 

De Algemeene Bondsvergadering. 
Even over het vastgestelde aanvangsuur werd de 22e Al

gemeene Vergadering hierna door den heer Gramerus ge
opend. Behalve de vertegenwoordigers van de vereenigingen 
„Breda", „Hollandia", de U. Ph. V., de Nederlandsche Ver
eeniging, de Philatelistenclub „Rotterdam", de Vereeniging 
„Op Hoop van Zegels", de Postzegelvereeniging „Vlissingen", 
„Helder", en den Haagschen Postzegelkring, gaven vele Phi
latelisten bij de opening blijk van belangstelling. 

Op den heer Van der Schooren na was het Bondsbestuur 
voltallig. 

Nadat de heer Cramerus een telegram van den heer Waller, 
die door familie-omstandigheden met aanwezig kon zijn, had 
voorgelezen, werden de notulen der vorige algemeene verga
dering zooals die werden opgenomen in het Maandblad, on
veranderd goedgekeurd. 

Bij de behandeling der ingekomen stukken werd allereerst 
voorgelezen een brief van den Bondsvoorzitter, waarin deze 
zijn ontslag verzocht, omdat hü door ziekte die functie niet 
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meer vervullen kon en omdat hij' vond, da t er nieuw bloed in 
bet bes tuur noodig was . Hij dankte voor de a a n g e n a m e samen
v/erking. 

Dit schrijven gaf den heer Cramerus aanle iding nogmaa l s 
te wijzen op de groote verdiensten van den heer Van der 
Schooren, wiens werk van dien aard gewees t is, dat hij de 
blijvende waardee r ing van de Nederlandsche philatel ie ver
diende. Hij stelde voor het volgend t e l eg ram aan den Bonds
voorzi t ter te zenden: 

„De Neder landsche Philatel is ten t e r Bondsvergader ing en op 
den tweeon twint igs ten Nederlandschen Phi la te l i s tendag bij
een, betuigen u hun erkentelijkheid voor al hetgeen gij, ge
d ' rende 17 j a ren voor den Bond en de philatel ie hebt gedaan 
en wenschen u spoedig volledig hers te l van gezondheid." 

Dit voorstel verwierf algeheele ins temming . 
Inmiddels was de ver tegenwoordiger van den Belgischen 

Pond, de heer Rotsaer t , penningmees te r van dien Bond, t e r 
" e rgade r ing gekomen, die, nada t hij door den ondervoorzi t ter 
l a m e n s allen verwelkomd was, de U. Ph. V. geluk wenschte 
met h a a r jubileum. Van den Franschen Bond was een der
'Xelijke gelukwensch schriftelijk ingekomen. 

Na de voorlezing van de brieven der Vereenig ing „Zuid
L i m b u r g " met de daarop ontvangen antwoorden van het hoofd
bes tuur der posterijen en de mededeeling, d a t aangedrongen 
v.'erd op vroegere publiceering in het Maandblad van het ver
slag der algemeene vergader ing , werden de overige inge
komen s tukken voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna deelde de heer Cramerus mede, dat de Kapi t t e l 
ve rgader ing had besloten de Bondsmedaille toe te kennen aan 
den heer J. D. van Brink, hoofdredacteur van het Maandblad, 
welke mededeel ing met applaus begroet werd. Deze onder
scheiding bleek volkomen verdiend wegens de goede behar t i 
" ing van het Maandblad door den heer Van Brink, w a t uit 
de vele bekroningen blijkt, en diens groote kennis van de 
zegels. 

De heer Van Brink deelde mede, dat die onderscheiding hem 
ve r ra s t heeft en dat hij deze op hoogen prijs s te l t ; w a t het 
Maandblad is, is ook grootendeels te danken aan den s teun 
der medewerkers , die hij eveneens hartel i jk dank zegde. 

De Bondssecre tar is , de heer Costerus , deelde vervolgens 
mede, d a t hij door bijzondere omstandigheden a ls ve rvange r 
van den heer Van der Schooren de ve rgade r ing der Federa t ion 
In te rna t iona le ormogeli jk kon bijwonen. Hij stelde voor den 
heer Cramerus in zijn plaa t s als Nederlandsch afgevaard igde 
daarheen te zenden. 

N a d a t dit voorstel met algemeene s temmen was a a n g e 
nomen, brach t de heer Costerus het volgende j a a rve r s l ag uit . 

Geachte aanwezigen. 
Kon mijn geachte voorganger zijn vorig vers lag a a n v a n g e n 

met gelukwenschen aan het adres van onze vrienden te Rot
te rdam, het doet mij groot genoegen dat ik kan beginnen met 
de Utrech tsche Phi la te l is ten Vereeniging te feliciteeren met 
haa r 5e l u s t rum. Vergis ik mij niet, dan is deze Vereeniging 
con der medeopr ichters van den Bond, zeer zeker is zij een 
der t rouws te , i jverigste en meest belangstel lende leden van 
ons genootschap. Ik wil hier dan ook de meest oprecht ge
meende wenschen van het Bondsbestuur vas t leggen aan het 
adres van Utrech t . Het is slechts te bet reuren , dat zij geen 
aanleiding vond aan dit her inner ings jaa r een philatel is t ische 
gebeur tenis , als tentoonstel l ing of show of iets dergelijks vas t 
te knoopen; hopen we op een volgende keer. 

De Bond heeft 12 ledenvereenigingen met 2406 leden, t egen 
2511 leden in 1930. Er is dus een kleine ach te ru i t gang . 

Geheel zonder opzet is er in het voor u l iggende f eest 
p r o g r a m een onjuistheid gedruk t ; daar s t a a t n.1. nog, dat he t 
■voorzittersambt nog wordt bekleed door den heer Van der 
Schooren; bij het vers t rekken der opgaven voor dit pro
! r a m m a was dit ook nog zoo. Hoewel toen reeds aangegrepen 
c oor een zeer erns t ige ongesteldheid, was de heer Van der 
Schooren t o th nog voorzi t ter . Kor t d a a r n a heeft hij gemeend 
hiervoor t e moeten bedanken. H e t zal ongetwijfeld vreemd 
zijn een opvolger te zien zit ten op zijn stoel, op zijn p l a a t s , 
een p laa t s , die hij gedurende 17 j a ren achtereen innam, en 
\vfaar de Bond hem bij periodieke af t reding steeds weer wilde 
te rugzien . Hij heeft dit ambt bekleed met groote liefde en toe 

wijding, met opoffering van veel tijd en dikwijls financieele 
offers. De Bond mag en zal Van der Schooren nooit verge ten! 
Een woord van eerbiedigen dank zij hier tevens gebrach t aan 
mevrouw Van der Schooren, die wel heeft willen goedvinden, 
dat haa r echtgenoot zooveel tijd van haa r afnam terwille van 
de philatelie. Hartel i jk zij hier de wensch geuit , dat de ge
zondheid weer spoedig t e rugkee re . 

Reeds in den loop van het vorige j aa r werd aan u bekend 
gemaak t , dat de heer Vuijst ingh met mij van functie zou 
verwisselen; door allerlei omstandigheden geschiedde dit eers t 
met 1 Janua r i 1931. Als ik de waarhe id m a g verklappen, dan 
stemde ik in deze verwissel ing toe, in de hoop den heer 
Vuijstingh voor het bes tuur te behouden. Deze had n.1. het 
vorige j a a r reeds de bedoeling te verdwijnen, nie t langer bij 
ons te blijven, hetgeen ik t en zeers te betreur . Ofschoon hij 
door zijn veel kor te r en z i t t ingsduur niet zooveel voor den 
Bond heeft kunnen doen als de voorzi t ter , verr icht te hij veel 
en nu t t ig werk voor ons. Ook a a n hem zij een harteli jk woord 
van dank gebracht voor zijn arbeid. 

De heer Kästeln werd op de vergader ing te Rot te rdam met 
groote meerderheid weer in het bes tuur herkozen, evenals de 
beeren Van der Schooren en Vuijstingh. 

De Kapi t te l vergader ing besloot de Bondsmedaille niet uit 
te re iken; ook de wisselbeker veranderde in 1930 niet van 
bezi t ter . 

De verkoop van den t and ingme te r had een rege lmat ig ver
loop, ofschoon wij nog l ang niet ui tverkocht zijn. Het zij mij 
vergund er nogmaals op te wijzen dat er nog foutieve t and ing
meters in omloop zijn en dat deze na inlevering gra t i s ver
wisseld kunnen worden t egen de „verdraaid goede", zooals de 
tegenwoordige werd gekwalif iceerd. 

De voorzit ter ver tegenwoordigde onzen Bond in België bij 
de tentoonstel l ing te Antwerpen en bij het belangri jkste, in ter
na t ionaal philatel is t isch gebeuren van dit j aa r , n.1. de Ipos ta 
te Berlijn. Tevens genoot hij met ondergeteekende de eer uit
genoodigd te worden als juryleden op deze exposities op te 
t reden. Nederland m a a k t e qp deze l aa t s te tentoonstel l ing — 
de groots te die ooit gehouden werd — verhoudingsgewijs een 
goed f iguur ; n a a r ons land verhuisden 1 gouden, 2 verguld 
zilveren, 7 zilveren, 4 bronzen medailles en 4 diploma's . Mag 
ik nog even memoreeren de gouden medaille welke werd ver
kregen door den heer mr. De Beer voor zijn ontdekkingen bij 
de eers te Turken en hie raan den wensch verbinden, dat hij 
zijn vondsten niet verborgen houdt als een sultan zijn harem. 

De heer Mijnssen was zoo goed ons te vertegenwoordigen 
bij het samenkomen van den Belgischen Bond te Charleroi . 

Het Postmuseum werd in den loop van dit j a a r voor het 
publiek opengesteld. H e t is , meen ik, hier de plaa t s , deze in
stel l ing in de warme belangste l l ing der Philatelisten aan te 
bevelen, en daaraan den wensch te verbinden dat het moge 
zijn een instelling die de philatel is t ische wetenschap zeer zal 
bevorderen. Het Bondsbestuur sp rak reeds zijn te leurstel l ing 
uit over het feit, dat het geen uitnoodiging mocht ontvangen 
bij deze opening. 

Kor t geleden kon men he t ber icht lezen dat onze Belgische 
broeders ook een dergelijk museum zullen v e r k r e g e n ; ik meen 
hen hiermede hartel i jk geluk te mogen wenschen. 

Op de vergader ing te Rot t e rdam werd het reg lement ge
wijzigd; de nieuwe bepal ingen z;jn u allen bekend en zullen 
dit j a a r in werking t reden. W a a r daa r het voorstel werd aan
genomen, dat iedere vereeniging hoogstens 6 s temmen kan 
ui tbrengen, besloot t o t onzen spijt de Vereeniging „Phila
te l ica" voorloopig nog niet toe te t reden; moge dit inzicht 
spoedig gewijzigd worden. 

Ook dit j a a r werd de lijst der keurmees ters opnieuw uit
gebreid, maar echter werden helaas ook eenige namen af
gevoerd. En welke n a m e n ! ? De beide oude veteranen, die 
lang voordat wij keurmees te r s hadden voor het buitenland, ons 
seder t geruimen tijd hielpen m e t de keuring der zegels van 
Nederland en koloniën, de beeren Becking en Keiser sr. ge
voelden zich gedwongen hun onts lag te nemen. Ik spreek uit 
n a a m van alle Bondsleden als a a n deze beide beeren grondigen 
dank wordt gebracht voor de vele en gewichtige diensten den 
Bond bewezen. Het Bondsbes tuur heeft als hun plaa tsver
vangers benoemd de beeren Keiser j r . en dr. Frenkel , niet 
twijfelende hiermede een ui ts tekende keuze gedaan te hebben. 
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Overwogen wordt naast deze heeren nog een derde te be
noemen, welke hen in twijfelachtige gevallen kan terzijde 
staan. Dankbaar wordt hier gememoreerd, dat het bestuur van 
het Postmuseum zich bereid verklaarde het aldaar aanwezige 
materiaal ter vergelijking aan de keurmeesters voor te leggen. 

Aan het hoofdbestuur der posterijen werden verschillend" 
missiven gericht, waarvan de antwoorden in de verslagen on
zer bestuursvergaderingen werden opgenomen. 

In zake de belastingkwestie kan nog worden gemeld dat 
door enKele verzamelaars het proces werd gewonnen; nu 
echter schijnt de betrokken autoriteit in hooger beroep te zijn 
gegaan bij den Hoogen Raad der Nesderlanden. Heden zal aan 
uw vergadering een voorstel, hierop betrekking hebbende, 
worden voorgelegd. 

Tevens bestaat het voornemen-u voor te stellen een weten
schappelijke commissie te benoemen, ten einde de kopstaande 
opdruk op de Indische dienstzegels nader te onderzoeken. 

De voorstellen inzake een reglement voor nationale tentoon
stellingen konden op de bijeenkomst met uw vertegenwoor
digers te Utrecht niet den bijval vinden, dien het bestuur zich 
had voorgesteld. Het bestuur heeft gemeend deze zaak nog 
eens nader onder de oogen te moeten zien; hierop wordt nader 
teruggekomen. 

Het zij mij vergund dit jaarverslag te beëindigen hiermede: 
Aanstonds treedt het geheele bestuur af; mijn innige wensch 

is, dat wie ook in het nieuwe bestuur worden gekozen, de 
nieuw-benoemden het zullen verstaan samen te werken op 
een wijze, die moge strekken tot groei en bloei van de Neder-
landsche Philatelie in het algemeeij en die van onzen Bond in 
het bijzonder. 

De heer Van Brink vroeg, waarom het verslag geen mel
ding maakte van de actie, die het Bondsbestuur zou voeren 
tegen de uitgifte van onnoodige zegels. De heer Van der 
Schooren jr. gaf op een gedane vraag omtrent deze aange
legenheid een toelichting. 

De heer Costerus deelde mede, dat hiJ niet wist, dat die 
actie van den Bond zou uitgaan en dat hij geweten heeft, dat 
die actie gevoerd werd door de Federation Internationale de 
Philatelie, terwijl de heer Van Gittert naar voren bracht, dat 
hem op de voorvergadering van den Bond werd medegedeeld, 
dat verzocht zou worden de voorschriften van de Union ge
wijzigd te krijgen. 

Het bestuur deelde hierop mede, dat deze aangelegenheid 
•— na informatie — in behandeling genomen zal worden. Op 
het oogenblik kon het bestuur geen afdoend antwoord geven. 

De heer Van Brink vond die kwestie echter van zeer groot 
belang, het met een kleine letter in de catalogi aangeven van 
dergelijke uitgiften vond hij zeer gevaarlijk. Hij stelde dan 
ook voor, dat het Bondsbestuur deze aangelegenheid grondig 
zal aanpakken, welk voorstel de voorzitter onnoodig vond, 
omdat de Bond het van zelf doen zal. 

De heer De Beer vond, dat de fout niet lag bij het Bonds
bestuur enz., doch bij de verzamelaars zelf, die eigenlijk er op 
aandringen, dat die zwendelproducten in den handel gebracht 
worden, een meening die de ondervoorzitter niet deelde. 

Nadat de heer Van der Horst (Utrecht) nog enkele toe
lichtingen in deze verstrekt had, zegde de ondervoorzitter toe 
dat deze aangelegenheid met de noodige ernst behandeld zal 
worden. 

Het jaarverslag werd, onder dankzegging aan den steller, 
goedgekeurd, terwijl vervolgens de penningmeester van den 
Bond, mr. J. H. Vuijstingh, het volgende verslag en de be
grooting uitbracht. 

Overzicht rekening 1930-1931. 
Saldo ƒ 372,51 Huish. uitgaven ƒ 178,44 
Contributies - 864,15 Maandblad - 144,20 
Verk. bezittingen - 135,63 Vergaderkosten - 204,95 
Rente „ - 46,29 Philatelistendag - 193,43 
Keuringsdienst - 47,25 Federation - 65,— 

Reservefonds - 100,— 
Postmuseum - 40,— 
Onvoorzien - 8,90 
Saldo - 530,91 

Begrooting 
Saldo ƒ 530,91 
Contributies - 840,— 
Ctr. belangst, leden - 30,— 
Keuringsdienst - 50,— 
Verkoop bezittingen: 

Insignes f 2,50 
Leiddraad - 35,— 
Tandenm. - 25,— 

62,50 
Rente - 40,— 

1931-1932. 
Huish. uitgaven ƒ 150,— 
Vergaderkosten - 600,—■ 
Philatelistendag - 200,— 
Maandblad - 175,— 
Representatie - 200,—■ 
Federation - 65,— 
Reservefonds - 100,— 
Postmuseum - 50,— 
Saldo - 13,41 

ƒ 1553,41 ƒ 1553,41 

ƒ 1465,8? ƒ 1465,83 

Bij monde van den heer Van Essen bracht de financieele 
commissie rapport uit over het nazien der rekening en ver
antwoording, welke keurig in orde bevonden was, en stelde 
voor den penningmeester decharge te verleenen, wat met al-
gemeene stemmen geschiedde. 

Omtrent de begrooting vroeg de heer Jacobs (Breda), 
waarom de post: bijdrage voor het postmuseum, was terug
gebracht tot ƒ 40,—, wat door den penningmeester en den 
heer Costerus werd toegelicht. Nagezien zal worden, waaraar 
dit te wijten is. De post werd evenals vroeger, wederom op 
ƒ 50,— gebracht. 

De heer Van Brink vroeg, waarom voor representatie slechts 
ƒ 100,— uitgetrokken was. Hij heeft het nooit zuiver gevon
den, dat een Bondsvoorzitter reizen uit eigen middelen gaat 
bestrijden. Hij vond, wanneer een voorzitter namens den 
Bond naar elders moet trekken, deze, in verband met de be
schikbare fondsen, daarvoor schadeloos gesteld moet worden, 
een meening, die door het bestuur gedeeld werd. Voorgesteld 
werd, de uitgetrokken post tot ƒ 200,— te verhoogen. 

De heer Van Brink vond het beter daarvan een memoriepost 
te maken, een meening, die door het bestuur niet gedeeld werd. 

De voorgestelde verhooging werd met algemeene stemmen 
aanvaard, terwijl, nadat nog enkele posten waren toegelicht 
de begrooting werd goedgekeurd. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat de heer Van Essen 
(Hilversum) voor zijn belastingaanslag een procedure zal 
dienen te voeren, wat niet alleen een Bondsbelang, maar 
eveneens van belang zal zijn voor alle Nederlandsche Phila
telisten. 

Naar aanleiding van een hieromtrent ontvangen schrijven 
van den heer Van Essen, deelde het bestuur mede, dat de Bond 
bereid is de kosten voor deze procedure voor de helft te 
dragen, tot een maximum van ƒ 100. 

Dr. Van den Berg (Apeldoorn) deelde mede, dat hij even
eens een reclame omtrent een belastingaanslag op zijn ver
zameling heeft ingediend en dat het met hem wel denzelfden 
weg zal opgaan als met den heer Van Essen. Omdat ook hij 
is opgekomen voor het algemeen belang, vraagt hij eveneens 
steun van ^en Bond. 

De ondervoorzitter deelde mede, dat het bestuur ieder geval 
op zichzelf beschouwen wil. 

Mr. Vuijstingh gaf een uiteenzetting hoe het gaat, wanneer 
de minister van financiën in cassatie gaat bij den Hoogen 
Raad tegen een uitspraak van den Raad van Beroep. Daaruit 
bleek, dat de Bond dient uit te maken of het object steun ver
dient, in casu, of de betrokken verzameling wetenschappelijk 
is opgezet of niet. 

Nadat de heer De Vries als zijn meening te kennen had 
gegeven, dat het op de weg van den Bond ligt om in het be
lang der Philatelisten den heer Van Essen met het volle be
drag der kosten te steunen, deelde de laatste mede, dat hij 
zich zal houden aan zijn verzoek om een g e d e e l t e der 
kosten vergoed te krijgen. 

Nadat de heeren Van den Berg, Burgersdij k, Van Brink en 
Polling hieromtrent nog enkele opmerkingen ten beste had
den gegeven, werden de discussies over dit onderwerp geslo
ten en het bestuursvoorstel door de Algemeene Vergadering 
aangenomen. 

De heer Doorman, die zich volkomen met het verhandelde 
vereenigen kon, vroeg of de Bond alléén wil vasthouden aan 
het „wetenschappelijke", wat door het Bondsbestuur toestem
mend beantwoord werd. 
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Hierna bracht de heer Kastein het volgend verslag uit over 
de werkzaamheden van het Bondsinformatiebureau. 

Mijne beeren. 
Het allereeste werk van het Bonds-informatiebureau is elke 

maand de controle van de lijsten der candidaat-leden in de 
verschillende vereenigingen. Slechts een enkele maal is he' 
noodig geweest een schrijven aan de secretarissen te richten 
met de mededeeling, dat een candidaat als niet betrouwbaar 
bekend stond. 

Herhaalde malen is het echter voorgekomen, dat de secre
taris van een of andere vereeniging zelf vóór de ballotage 
van een candidaat-lid om inlichtingen vroeg. 

De meeste correspondentie van het bureau betreft echter 
de aanvrage om informaties naar handelaren en Philatelisten, 
van wie men zegels wenscht te koopen, aan wie men zegels 
wil leveren of met wie men een ruilconnectie wil beginnen. 

Op de bekende „zwarte lijst" preken op het oogenblik o.m, 
de namen van drie handelaren, die in den loop van het jaar 
in ons Maandblad een advertentie hadden geplaatst en in de 
afwikkeling van hun transacties niet aan hun verplichtingen 
voldeden. De lezers van ons blad hadden dus zaken met hen 
gedaan en deden de treurige ervaring op, dat de firma's niet 
solide waren. Het is jammer, dat deze annonces geplaatst 
werden, want de leden der aangesloten vereenigingen veron
derstellen natuurlijk, dat ze met een gerust hart op een ad
vertentie in ons orgaan kunnen ingaan, daar ze denken, dat 
alleen gunstig bekend staande handelaars de gelegenheid ge
geven wordt te adverteeren. Ik moest er dus met nog xneer 
aandrang op wijzen, dat hierbij meer selectie worde toegepast. 

Ten slotte is er altijd heel wat werk aan den winkel in een 
andere richting. Het Informatiebureau is n.l. langzamerhand 
tevens een incassobureau geworden, waartoe men zich wendt, 
als de betalingen op zich laten wachten. Dit'jaar voor het eerst 
heb ik vier malen van een paar veilinghouders het verzoek 
gehad om een nalatigen kooper op zijn tekortkomingen te 
wijzen. Meestal was dan één schrijven van het bureau vol
doende en hoogst zelden behoefde een tweede, meer dringend 
epistel te volgen om het gewenschte succes te verkrijgen. 

De vrees voor publiciteit in ons orgaan was; naar ik ver 
moed, dan wel de stimulans om te betalen. 

Naar aanleiding hiervan onderschreef de heer De Ruijter de 
Wildt het verhandelde omtrent de geplaatste advertenties in 
het Maandblad. 

De ondervoorzitter antwoordde, dat de Bond geen invloed 
kan uitoefenen op het beheeren van dat orgaan. Op de daar
omtrent gsdane vraag deelde hij ook mede, dat de heer Kastein 
geheel vrijwillig de taak van het Informatiebureau op zich 
genomen heeft. 

De heer De Beer deelde mede, dat een informatiebureau in 
den regel uitgroeide tot een incasso en dat ook de heer Kas
tein dit vrijwillig op zich genomen heeft. 

De heer Smeulders lichtte de kwestie der advertenties toe 
Deze worden alleen geplaatst na uitstekende referenties, wat 
met de bewuste advertenties ook geschied was. Hij deelde 
mede, dat het beoordeelen van advertenties opnemen zeer 
moeilijk is. 

De heer De Ruijter de Wildt zeide, dat het hem genoegen 
gedaan heeft de uiteenzettingen van den heer Smeulders te 
hooren. 

Het verslag werd goedgekeurd onder dankzegging aan den 
heer Kastein voor zijn omvangrijke werkzaamheden. 

Vervolgens bracht het hoofd van den keuringsdienst, de 
heer J-jrissen, het verslag van den keuringsdienst uit. 

Mijne beeren. 
In mijn hoedanigheid van hoofd van den keuringsdienst is 

het mij aangenaam, u hieromtrent het verslag te mogen uit
brengen over het tijdvak 1930-1931. 

Hoewel het totaal der inzenders beneden vorig jaar bleef, 
en de inkomsten, die thans een zuiver provenu aangeven van 
ƒ 47,25, ook ver beneden het cijfer van vorig jaar zijn, is het 
toch gebleken, dat deze instelling geen sinecure is. 

Er werd toch door 27 inzenders gebruik gemaakt, terwijl ik 
voor 2 zegels de hulp van buitenlandsche keurmeesters moest 
inroepen. 

Ik beveel deze instelling dan ook ten zeerste in uw eigen 
belang aan. De wetenschap, dat men echte zegels bezit, weegt 
toch zeker wel tegen de onkosten op. 

Alvorens ik echter dit verslag eindig, is het mij een voor
recht, de beeren Becking en Keiser, bij hun aftreden als leden 
dier commissie, zeer hartelijk dank te zeggen vooj* de prettige 
samenwerking die ik steeds met hen heb mogen ondervinden; 
ik twijfel niet, dat de voor de afgetreden keurmeesters be
noemde leden dier commissie, de beeren dr. Prenkel en Kei
ser jr., met mij of eventueel een ander opvolgend hoofd van 
den keuringsdienst dezelfde samenwerking en sympathie moge 
plaatsvinden, tot heil der philatelie. 

Hierop voelde de ondervoorzitter zich gedrongen om na 
mens de geheele philatelie.de beeren Becking en Keiser sr., 
die als leden dier commissie afgetreden zijn, hartelijk dank te 
zeggen voor het behartigen van hun taak. 

Ook dit verslag werd goedgekeurd onder dankzegging aan 
den steller. 

Alvorens over te gaan tot de bestuursverkiezing las de 
voorzitter een brief voor van de Vereeniging „Helder". Het 
voorstel van „Helder" werd nog nader toegelicht door den 
heer Polling, die mededeelde, dat de vereeniging o.m. niet zou 
goedkeuren, dat een goed aftredend bestuurslid niet terstond 
herkiesbaar was. 

Het bestuur stelde voor zich te houden aan wat in het vorige 
jaar aangenomen werd, welk voorstel aanvaard werd. 

De heer J. G. J. Polling werd bij eenige candidaatstelling 
door de vereenigingen met minder dan 100 leden, als be
stuurslid van den Bond benoemd, terwijl de stemming had uit
gemaakt, dat tot bestuursleden van den Bond verder gekozen 
werden de beeren mr. W. S. W. de Beer, W. P. Costerus, J. C. 
Cramerus, L. van Essen, P. Jorissen, J. A. Kastein, F . J, 
Mijnssen en W. G. Zwolle; allen namen de benoeming aan. 

Nadat de aftredende bestuursleden de beeren G. V. van der 
Schooren en mr. J. H. Vuijstingh, die zich niet herkiesbaar 
gesteld hadden, bedankt waren voor het vele werk, dat zij in 
het belang van den Bond verricht hadden en het stembureau, 
gevormd door de beeren Loef f en Burgersdij k, voor het op
nemen der stemmen, stelde de ondervoorzitter voor het vol
gende punt van de agenda af te voeren. 

Dit punt, verslag over de Federation Internationale de Phi
latelie, kon niet behandeld worden, omdat de vergadering dier 
Federation eerst in October zal plaats hebben. 

Tot het vormen van de financieele commissie werden hierna 
aangewezen de Vereenigingen „Breda" en „Vlissingen". 

Omtrent de bespreking eventueel voorstel juryreglement 
stelde het bestuur voor ook dit punt van de agenda af te 
voeren, omdat dit onderwerp opnieuw in studie genomen zal 
worden. Dit voorstel werd aangenomen. 

Hierna stelde het bestuur voor tot leden der wetenschappe
lijke commissie, waarvan in het uitgebrachte jaarverslag reeds 
melding gemaakt werd, te benoemen de beeren De Beer van 
Dingstee, P. C. Korteweg en Stieltjes. Hierop gaven de beeren 
Frenkel en Polling eenige opmerkingen, waarbij bleek, dat 
eerstgenoemde reeds vroeger voor die commissie aangezocht 
werd, wat waarschijnlijk aan de aandacht ontgaan is. De heer 
Frenkel werd alsnog bereid gevonden deel uit te maken van 
die commièsie, zoodat tot leden dier commissie benoemd wer
den de door het bestuur voorgestelde beeren, aangevuld met 
dr. Frenkel. 

Bij het volgend punt, aanwijzing van de plaats waar de 
volgende jaarvergadering zal worden gehouden, deelde de 
ondervoorzitter mede, dat door „Vlissingen" een verzoek in
gediend is om die vergadering in Vlissingen te doen houden. 
Ongetwijfeld waren daaraan wel bezwaren verbonden, doch in 
verband met propaganda maken voor de philatelie vond het 
Bondsbestuur het een Bondsbelang daarheen te gaan. Het be
stuur heeft dan ook termen gevonden het verzoek van „Vlis
singen" met warmte te ondersteunen. 

Met algemeene stemmen werd Vlissingen gekozen. 
Bij de rondvraag deelde de heer Schröder (Amsterdam) 

mede, dat hij vond, dat er weinig propaganda voor de phila
telie gemaakt werd. Hij stelde voor, voordrachten te doen 
houden voor de radio, wat op den weg van den Bond ligt. 

Het Bondsbestuur deelde mede, dat dit onderwerp zijn voort-
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durende aandacht heeft en dat ook reeds pogingen gedaan zijn 
tot ruimere publiceering in de pers. 

De heer Polling vroeg of het in den vervolge niet mogelijk 
is, omtrent het aftreden van bestuursleden vroeger kennis te 
geven. Thans werd het aftreden van de beeren Van der 
Schooren en Vujjstingh laat ter kennis van de vereenigingeii 
gebracht. 

Het Bondsbestuur lichtte dit toe. 
Nadat de ondervoorzitter een woord van hartelijken dank 

gericht had tot het scheidende bestuurslid mr. Vuijstingh, die, 
zooals reeds tevoren gezegd werd, veel in het belang van den 
Bond verricht had en deze bedankt had voor de betoonde be
langstelling, sloot de heer Cramerus deze vlot verloopen ver
gadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
belangstelling. 

Van de gelegenheid tot het bekomen van zegels en het ver
zenden van brieven enz. met het speciaal voor dezen Philate-
listendag vervaardigd stempel, afgestempeld aan het tijdelijk 
postkantoor gevestigd in het hotel Des Pays Bas, werd dooi 
vele Philatelisten gedurende den beschikbaren tiJd een ruim 
gebruik gemaakt. (Slot volgt). 

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

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

ARGENTINIË. 
Van de herinnerings-zegels 

aan de revolutie van 1930 ver
schenen onderstaande waarden 
in groot, liggend formaat: 

3 centavos, geelgroen. 
10 „ groen. 

Ceres-type, met den opgc-
AZOREN. 
Prankeerzegels van Portugal, 

drukten landsnaam: 
5 centavos, donkerbruin. 

50 „ roodbruin. 
BRAZILIË (Augustus 1931). 
Met het nieuwe watermerk Zuiderkruis en fragmenten der 

woorden Correio Brazil is in de koerseerende teekening te 
melden de frankeerzegel: 

300 reis, olijfgroen. 
De 300 reis rose (Yvert nr. 230) werd voorzien van den 

opdruk „200 reis" en het jaartal 1931. 
Dezelfde opdruk is eveneens aangebracht op de 300 reis rose, 

vermeld in het vorige nummer (watermerk Dobras). 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt voorts de verschijning 

van onderstaande portzegels: 
600 reis, donkerviolet, cijferteekening. Watermerk frag

menten van de woorden Casa Da Moeda. 
600 reis, donkerviolet, cijferteekening. Watermerk Zui

derkruis en fragmenten van Correio Brazil. 
BRITSCH-INDIE. 
Dienstzegel, opdruk „Service" op koerseerend frankeerzegel 

doch in den lokalen druk (meervoudig watermerk s ter) : 
10 rupees, groen en karmijn. 

CANADA. 
Frankeerzegel in het koningstype: 

2 cents, sepia. 

CHILI. 
In nieuwe teekening, borstbeeld van den voormaligen pre

sident Bulnes, verscheen de frankeerzegel: 
20 centavos, bruinlila. 

Hij is gedrukt op zeer dun papier met het meervoudig wa
termerk wapenschild. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In nieuwe teekening, kathedraal van Santo Dominco, ver

schenen de frankeerzegels: 
1 centavo, groen. 
2 centavos, rood. 

10 „ lichtblauw. 
ESTLAND. 

Weldadigheidszegels, waarvan de extra-toeslag ten goede 
komt aan het Roode Kruis: 

2-f 3 senti, geelgroen en karmijn. 
5 + 3 „ vermiljoen en karmijn. 

10 + 3 „ lichtblauw en karmijn. 
20 + 3 „ blauw en karmijn. 

De zegels zijn tot 31 Juli 1932 verkrijgbaar aan de post
kantoren, tenzü zij vóór dien datum uitverkocht ziJn; hun 
geldigheid voor frankeering eindigt ultimo Juli 1933. 

ETHIOPIË (Augustus 1931). 
De eerste waarden der nieuwe serie frankeerzegels zijn ver

schenen in de teekeningen, vermeld in het vorige nummer: 
1/8 guerche, rood.(S). 
1/4 „ bruinolijf. (L). 
1/2 „ lila. (S). 
1 „ oranje. (S). 

FRANKRIJK. 
De portzegel (Recouvrement), 60 centimes, rood, werd over

drukt met „Un Franc". 
HONDURAS. 
Teneinde de postwaarden, die in handen zijn gekomen van 

de revolutionairen, ongeldig te maken voor de frankeering, 
heeft het gouvernement besloten alleen die zegels als fran-
keergeldig te erkennen, die voorzien zijn van het controle-
merk T. S. de C. (Tribunal Superior de Cuentos). 

Tot dusverre zijn hierin te melden de volgende waarden der 
koerseerende frankeerzegels: 

6 centavos, groen. 
10 „ bruin. 
20 „ zwart. 

Luchtpostzegels: 
5 centavos, oranje. 

10 „ karmijn. 
15 „ groen. 
20 „ violet. 

1 peso, bruin. 
LETLAND. 
De weldadigheidsserie van 1930 werd voorzien van n i euw 

waarde-opdrukken in zwart. Aldus zijn te melden: 
9 sant. op 6 sant., olijfgroen en geel. 

lila en steenrood, 
oranje en steenrood, 
groen en rood. 
groen en bruinzwart. 
bruinrood en olijfgroen. 

16 „ 
17 „ 
19 „ 
20 „ 
23 „ 

, 1 
, 2 
, 4 
. 5 
, 15 
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25 „ 
35 „ 
45 „ 
55 „ 

„ 10 
„ 20 
„ 25 
„ 30 

rood en zwar t , 
karmijn en donkerblauw, 
gr i jsblauw en donter l i l a . 
blauw, z w a r t en violet. 

Maison Fischer te Pari js meldt ons nog, da t deze opdrukken 
in een op laag van 12000 s tuks werden vervaard igd . 

MALAY. 
De 10 cents , koerseerend type, verscheen in purpe r op geel. 
MAROKKO (Bri tsche k a n t o r e n ) . 
De in het vorige nummer vermelde opdruk „Morocco Agen

cies" op Bri tsche zegels werd aangevuld m e t : 
6 pence, lila. 

MOCAMBIQUE. 
Opdrukken op f rankeerzegels in he t Ceres- type: 

70 centavos op 2 escudos, bruinviolet . 
1 esc. 40 op 2 escudos, bruinviolet . B. M. 

N E W - P O U N D L A N D . 
Tot op heden zijn onders taande waa rden der koerseerende 

serie verschenen op papier met he t nieuwe w a t e r m e r k wapen
schild : 

1 cent, groen. 
2 cents , karmijn. 
3 „ bruin . 
4 „ l i larose. 
5 „ gri jsgroen. 

10 „ violet. 
15 „ blauw. 
20 „ gr i jszwart . 
30 „ bruingri js . 

In deze opgave zijn de reeds in enkele vorige nummers 
vermelde waa rden begrepen. 

N I C A R A G U A . 
Luchtpostzegels voor dienstgebruik , in de teekening van de 

ui tgif te 1929, v l iegtuig boven be rg l andschap : 
15 centavos, violet. 
20 „ groen. 

N I E U W - G U I N E A . 
De koerseerende f rankeerzegels werden voorzien van den 

schuinen opdruk „Air Mail" en afbeelding van een v l ieg tu ig : 
penny, oranje. 

„ groen. 
•1. pence. oranjerood, 

lila. 
blauw, 
olijf groen, 
gri jsbruin. 
violet, 
gri jsgroen. 
donkerrood, 
grijsolijf. 
rose. 
olijfgroen, 

opdruk O. S. op koerseerenden f rankeerzege l : 

1 shill ing, 
2 
5 

10 
1 pond, 

Dienstzegel , 
iy> pence, oranjerood. 

P A N A M A . 
De f rankeerzegel van 1925, 5 centavos blauw, werd van den 

opdruk „Pos tage Due" en w a a r d e voorzien: 
1 op 5 centavos, blauw. 
2 „ 5 „ blauw. 
5 „ 5 „ blauw. 

10 „ 5 „ blauw. 
P A P U A . 
De f rankeerzegel 2 pence, koerseerend type en met he t 

meervoudig w a t e r m e r k kroon en l e t t e r A, verscheen in rood
bruin en purper . 

P E R Z I E (Augus tus 1931). 
Verdere waarden in het nieuwe type der f rankeerzege ls : 

10 chahis , vermiljoen en gri js . 
12 „ blauwgroen en roseli la . 

R U S L A N D . 
Luchtpostzegels in neven-

s taande teekening, ge t and 
en ongetand: 

30 kopeken, violet. 
35 „ groen. 

1 roebel, zwar t . 
2 „ blauw. 

De zegels werden, zooals 
wij reeds vroeger vermeld
den ui tgegeven t e r gelegen
heid van de tocht van het 

luchtschip „Graf Zeppel in" n a a r den Noordpool. De i jsbreker 
Malygin is op de zegels afgebeeld. 

He t papier d r a a g t he t w a t e r m e r k Griekschen rand. 
SALVADOR. 
De 20 centavos, groen, Yver t nr . 455, werd voorzien van 

den opdruk „Edificios Pos t a l e s " en het waarde-cijfer 2. 
Deze opdruk dient to t verplichten toeslagzegel , om daar

mede de kosten te bestri jden voor den bouw van een nieuw 
pos tkantoor in de hoofdstad. 

U R U G U A Y . 
Luchtpostzegel , type gevleugeld paa rd : 

60 centesimos, vermiljoen. 
V E N E Z U E L A . 
Luchtpostzegels voor dienstgebruik, perforat ie G. N. in de 

koerseerende luchtpos tzegels : 
10 bolivars, violet. 
20 „ g r a s g r o e n . 

V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORD-AMERIKA. 
Tot dusverre verzuimden wij melding t e maken van den 

nieuwen druk, waa r in de koerseerende f rankeerzegels even
eens zullen verschijnen. 

De nieuwe d ruk geschiedt in ro togravure ; de zegels zijn 
vierzijdig ge t and (1034:11). Bij de 4-zijdig ge tande is de 
beeltenis 1 mm. smaller . 

Tot dusver re zijn in de 4-zijdige tanding t e melden: 
1}<2 cents, l ichtbruin. 

17 „ zwar t . 
25 „ groen. 

V. B. 

XeVerw^acliteii 
TjiieuiVe IJit^ifteii 

Oplaa^cj/fers.erQ. 1 
B E L G I Ë . 
Wij moeten nog eens t e rugkomen op de express-zegels (zie 

A u g u s t u s - n u m m e r ) . 
Een onzer Belgische lezers is zoo vriendelijk ons daarovei 

het volgende te schrijven: 
„Tot mijn verwonder ing doet ook het Maandblad, da t anders 

zoo nauwkeur ig en zoo v lug s teeds onderricht is, mede a a n 
het laken van de Belgische pos tadminis t ra t ie over het woord 
„express" met twee l e t t e r s „s" . Da t heeft natuurl i jk eenen 
weloverwogen reden, al mogen ook de franskiljonsche maand
bladen als „La Revue Pos t a l e " (Gisquière) gebelgd zjjn, niet 
hunnen zin te hebben gekregen . 

Zulk eene admin i s t ra t i e met ha r e bijzondere raadgevende 
commissies, weten w a t zij beslissen. Immers volgens de wet 
moeten in België alle s tukken van regeer ingswege in de twee 
landsta len ve rva t zijn: in ' t F ransch en in ' t Nederlandsch. 
Dus d ragen alle Belsche zegels de twee namen: Belgique en 
België; zoo ook zijn alle opschrif ten op Congo-zegels in beide 
ta len (b.v. op Vloers : Chasse J a c h t ; Vannerie Mandwerk ) . 

De spoedbestel l ingszegels moesten dus, wanneer het F r a n -
sche woord expres gebezigd ware , volgens de wet ook het 
woord „spoedbestel l ing" d ragen . Da t is ook in overweging 
geweest , n a a r ik hoorde. Maa r w a a r op het zegel b e i d e 
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aanwijzingen te plaatsen? Sinds jaren bezit elk postkantoor 
hier te lande een groot stempel Express (dat u vermoedelijk 
bekend is), 'tvs'elk van hand gedrukt wordt op alle ijlbrieven, 
enz. Dus het woord in 't Engelsch met twee ,,s". Dat kan 
genoemde bladen bezwaarlijk onbekend zijn. Ook verstaat men 
hier in 't algemeen onder express (uitgesproken; expresse): 
„buitengewoon vlug", „ijl" (prestissimo) en onder expres 
(uitgesproken: exprè) veelmeer: afzonderlijk, in het bijzonder, 
alleenlijk. 

De Vlamen zouden stellig dadelijk klacht indienen, vooral 
zooals nu de stemming hier is, wanneer het woord uitsluitend 
op de Fransche schrijfwijze gebezigd ware (zie gewijzigde 
uitgaven van Congo Beige in de twee talen). 

Iets dergelijks bestaat in het drietalig Zwitserland, waar 
elke verordening in de 3 landstalen uitgevaardigd moet wor
den. In plaats van te schrijven Schweiz, Suisse, Svizzera, is 
men het eens over den naam Helvetia, dien daar te lande 
niemand gebruikt, of bijna niet." 

Wij zijn den geachten schrijver zeer erkentelijk voor zijr 
mededeeling; we zijn ons evenwel niet bewust, dat wij de 
Belgische postadministratie hebben „gelaakt". Hoogstens na
men we over, wat een Belgisch blad over het handhaven van 
het woord „Express" schreef. 

Op de vraag, door een anderen lezer gesteld, waarom op de 
Belgische luchtpostzegels een verkeerde afkorting blijft 
staan, moeten we helaas het antwoord schuldig blijven . 

Men bericht ons voorts nog, dat de dienstzegel, opdruk 
gevleugeld wiel, de waarde 5 centimes, noch in het konings
type, noch in de leeuwenteekening meer aan het philatelisten-
loket te Brussel verkrijgbaar is. 

BRITSCH-GUYANA. 
De in het vorige nummer vermelde 

jubileumzegels werden voor het eerst 
uitgegeven op 21 Juli j . l . Twee spe
ciale stempels in violet werden dien 
dag benut voor vernietiging dezer 
zegels. Georgetown en New-Amster
dam benutten den stempel met den 
tekst ,.British Guiana. First issue 
day cover, July 21st, 1931. Cost per 
set of 5, $ 1.13. Centenary Postage 
Stamps." 

Bovendien benutte Georgetown nog 
den stempel „First Day Cover. July 21st, 1931. The Centenary 
Postage Stamps. Bring the World closer to British Guiana." 

CYPRUS. 
Volgens Engelsehe bladen is de koerseerende 2 piastres op 

15 Juni j . l . buiten koers gesteld. 
HAITI. 
Een speciale serie zal worden uitgegeven ter herinnering 

aan het feit, dat het land een halve eeuw geleden toetrad tot 
de Wereldpostvereeniging. 

MONGOLIË. 
Gibbons' Stamp Monthly meldt de op handen zijnde ver

schijning van een nieuwe serie, waarop o. m. kiekjes van het 
land zullen prijken. 

SAARGEBIED. 
Een onzer lezers is zoo vriendelijk er de aandacht op te ves

tigen, dat de hoek, waaronder het woord „Dienstmarke" is 
geplaatst, onlangs gewijzigd werd van 31 gr. in 25 gr. Hierin 
zijn volgens dezen inzender verschenen de 20, 30, 50 en 60 
centimes. Wellicht, dat de speciaal-verzamelaars met deze 
mededeeling hun voordeel kunnen doen. 

SIAM. 
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de regeerende 

dynastie zal, vermoedelijk in het begin van het volgend jaar, 
een speciale serie verschijnen. 

SPANJE. 
„Madrid Filatelico" geeft de afbeeldingen van de goedge

keurde ontwerpen der binnenkort uit te geven zegels der re
publiek. 

Het zijn de beeltenissen van Pablo Iglesias, bekend repu
blikein, en Nicolas Salmeron, die van 18 Juli tot 8 September 
1873 president van de, uitvoerende macht der Spaansche re
publiek was. 

V. B. 

Nederlarcï 
er OverzeescliÊ y ijeweslcn 

Adresverandering. 
A. M. Benders, arts, van Burg. Reigerstraat 67, Utrecht 

naar Bakkum (N.-H.). 

NEDERLAND. 
De definitieve 21 cent verschenen. 
Op 2 September verscheen het definitieve zegel van 21 cent 

ter vervanging van den opdruk op de 22 K cent. Voorloopig 
is de nieuwe 21 cent alleen met tweezijdige roltanding uit
gekomen. De kleur is gelijk aan de vroegere 22% cent; de 
overige afwerking, velgrootte, enz., zijn gelijk aan die van 
de andere waarden. 

De nieuwe zegels van 36 en 70 cent. 
Van het hoofdbestuur der P.T.T. ontvingen wij het vol

gende nieuws: 
Over eenige weken zullen op de postkantoren verkrijgbaar 

worden gesteld frankeerzegels van 36 cent en van 70 cent. 
* Aan het zegel van 36 cent bestaat behoefte voor de fran
keering van een luchtpostbrief beneden 5 gram naar Ned.-
Indië; het zegel van 70 cent dient voornamelijk voor de ver
zending van postpakketten van 7-9 kg. 

De zegels, welker formaat in overeenstemming werd ge
bracht met de voorschriften voor papierformaten, zooals die 
werden vastgesteld door de Centrale Commissie voor Norma
lisatie in Nederland, hebben een afmeting van 21 bij 30 mm. 
en zijn ontworpen door den architect Piet Zwart te Wassenaar. 

De vervaardiging geschiedde met gebruikmaking van mo
derne grafische middelen: fotografie en fotochemigrafie. Van 
de verschillende fotochemigrafische reproductiemethoden 
bleek koperdiepdruk (rotogravure) de eenige techniek te zijn. 
welke bij groote oplagen het fotografische beeld op onge-
glansd papier bevredigend reproduceerde. Een nadeel van 
rotogravure is echter het vrij grove raster, dat bij de kleine 
afbeelding van het postzegelbeeld hinderlijk kan zijn. Ten
einde dit raster zoo weinig mogelijk storend te doen werken 
moesten vele fijne nuanceeringen worden opgeofferd. 

N E D E R L A N D 

Beide zegels zijn opgebouwd uit drie elementen: beeltenis 
van H. M. de koningin, een voorstelling en de tekst. Ornamen-
taties werden als overtolligheden geweerd. De voorstelliniv 
op het 70 cent-zegel herinnert aan de Nederlandsche industrie 



184 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

en nijverheid, die op het 36 cent-zegel aan de luchtvaart. De 
ontwerper ging bij dit zegel nog een stap verder in zijn poging 
tot een consequente toepassing der drie elementen als eenige 
functies in de asymmetrische compositie. De vulling van een 
rechthoekig beeldvlak werd losgelaten, de beelddeelen werden 
alleen in evenwichtig verband met elkaar gebracht op een 
witte ondergrond. De postzegel is daardoor van een in zich
zelf besloten eenheid, deel geworden van de grootere eenheid, 
die een briefomslag met de adresseering, stempels en andere 
aanwijzingen vormt. 

Het best komt dit tot uiting, indien het zegel op een witte 
enveloppe geplakt wordt. Het beeld is, inplaats van star om
sloten door een rechthoek, open en ijl en actief geworden, 
evenals de meeste karakteristieke uitingen van onzen tijd. 

Bij het zegel van 36 cent zijn het beeld, de waarde en het 
woord Nederland in rood uitgevoerd, en de vliegtuigen in 
blauw. 

Het zegel van 70 cent is blauw, met uitzondering van het 
woord Nederland en de waarde 70 cent, welke rood z\jn. 

Wij geven hierbij van beide zegels de afbeeldingen. 
Het vredeszegeL 
Geruimen tijd geleden berichtten wij in deze rubriek, dal 

een van de kamerleden aan den minister de vraag had gesteld 
of niet een vredeszegel kon worden uitgegeven. Sindsdien is 
er niets meer over deze kwestie gehoord, tot wij in de „Echo" 
het volgende berichtje aantroffen: 

„Het „Journal de Berne" meldt dat het Nederlandsche gou
vernement besloten heeft tot de uitgifte van een vredeszegel. 
Een internationale prijsvraag zal uitgeschreven v/orden voor 
het ontwerp van dit zegel, waarvan de datum van uitgifte 
nog niet vastgesteld is." 

Wij geven het bericht onder alle voorbehoud, er is ons nog 
niets van bekend. 

Nieuwe oplaagletters. 
12 M cent D, 21 cent A. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

123^ 

21 

cent L: 

cent I: 

cent D: 

cent A. 

L 316. 
R 316. 
L 321, 
L 341, 
R 341, 
L 342, 
R 342, 
333 L, 
333 R, 
L 338, 
R 338, 

344, 

tanding 
t) 

»j 

)> 

Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
2z. r 0 1 p e r f 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
3 cent H: nrs. 85 en 88, beide Gl. 
Propaganda-zegels. 
Onder het hoofd „Nationale propaganda" wil ,,De Zaken

wereld" ook de postzegels dienstbaar maken aan de reclame 
in het buitenland voor Nederland. „Zelfs al waren onze post
zegels meesterstukjes van miniatuurkunst, dan nog zouden 
ze op den duur vervelen, omdat de voorstelling steeds de
zelfde blijft. Postzegels kunnen advertenties zijn, doch van 
advertenties, die jaar in, jaar uit denzelfden tekst brengen, 
kan men niet veel resultaten verwachten." 

De teekenaar Flip Hamers heeft voor het blad een paar 
ontwerpen vervaardigd, zooals het zich die zou wenschen. 
Een heeft de afbeelding van een molen, een tweede tulpen, 
terwijl het derde een kaart van Nederland vertoont met daar
op aangegeven de droog te leggen Zuiderzee. 

In het Postmuseum: 
Over het thans in het Postmuseum tentoongestelde zond de 

heer Van der Willigen ons de volgende bijdrage: 
Het voornaamste van wat thans in het Postmuseum te zien 

is vormt de uitgifte 1864 van Nederland. Aan ontwerpen 

vindt men er allereerst een viertal met de koningskop, wapens, 
vlaggen enz. in bonte kleurencombinaties, waardoor zij meer 
op leelijke reclamesluitzegels dan op postzegels gelijken! Zij 
zijn gemaakt door den directeur der Landsdrukkerij Mieling, 
evenals vier zwarte van gewoon formaat met inschrift POST
ZEGEL of NEDERLAND (één van deze is ook in kleuren 
aanwezig). Merkwaardigerwijze is op één der zwarte proeven 
in het medaillon een foto (vermoedelijk van later datum dan 
1864!) geplakt van een muntje ter grootte van een dubbeltje 
met een kop, die eenigszins gelijkt op dien van koning Wil
lem II, doch als men het omschrift ontcijfert leest men Maxi
milian II, Koenig von Bayern! 

Er volgen gravures van J. W. Kaiser naar een door hem 
zelf gemaakt ontwerp in . zwart en blauw met en zonder 
waardecijfer. Het nog eenigszins onnnatuurlijk beeld van 
Willem III werd iets verbeterd (weer met proefdrukken aan
wezig), doch kon blijkbaar toch niet goedgekeurd worden, al
thans een volgend blad toont een nieuw ontwerp van den
zelfden graveur. Letters en cijfers daarvan zijn slordig (de 
S van POSTZEGEL in Spiegelschrift); een volgende gravure 
van V. van Hinsbergh met uitsluitend 10 C en POSTZEGEL 
(zonder koningskop) is blijkbaar als correctie daarop be
doeld. 

Van dit tweede ontwerp van J. W. Kaiser zijn weer proeven 
in zwart en blauw aanwezig zonder waardecyfers; ook hier 
werden nog aanmerkingen gemaakt op den vorm van het 
portret (baard en hoofdhaar), welke in een volgende proef 
verbeterd zijn. Op dit ontwerp, nu goedgekeurd zijnde, volgen 
de kleurproeven. Allereerst afdrukken van de oorspronke
lijke stempelblokjes met waardecijfers in donkerrood, twee 
stuks van elke waarde, die meesterstukjes van graveerkunst 
zijn! Onder elke twee een blok van 4x4 stuks getande 
proeven van dezelfde waarde in de gekozen kleuren. Op het 
volgende blad bevinden zich 12 stuks zwarte proeven van 
5 et. en 1 van 10 et. op verschillende soorten gekleurd papier, 
alle getand. 

Na de overbrenging van de platen der Utrechtsche munt 
naar de firma Enschedé en Zonen te Haarlem in November 
1866 vervaardigde deze wederom verschillende kleurproeven: 
8 paren van 10 et. in diverse kleuren en 1 blok van 15 et. in 
zwart, alle ongetand. 

Al het bovenstaande is afkomstig van de administratie der 
posterijen. 

Uit de collectie-Van Nifterik zijn tentoongesteld kleur
proeven door de Munt te Utrecht op karton gemaakt van de 
origineele platen ä 200 stuks, en wel de 5 cent in zwart, rood 
en geel, de 10 cent in zwart, helblauw en geel en de 15 cent 
in zwart, helblauw en karmijnrood. 

Wederom van de administratie is afkomstig een helaas op 
eenige plaatsen beschadigd (vermoedelijk o.a. door de zeer 
dikke gomlaag) en incompleet vel van de 10 et. in de gekozen 
kleur met tanding 1014:10%, op den rand waarvan geschreven 
is: „Proefblad door het Munt-Collegie ingezonden bij brief 
van 4/8 Maart 1864 N. 272/237."Eveneens is er het grootste 
gedeelte van een vel van 200 stuks van de 5 ct., gekozen kleur 
met normale tanding en op den rand geschreven: „Proefblad 
van den Heer Hoofd-Directeur Hofstede ontvangen 18 Maart 
1864 uit de collectie stukken van wijlen den Heer Pols". Van 
de 15 cent zijn aanwezig een vel van 100 stuks donkeroranie 
en de onderhelft van een vel, waaraan 7 stuks ontbreken, in 
geeloranie. Merkwaardig is, dat bü al deze vellen en veldeelen 
wel de linkerzijrand geheel of gedeeltelijk aanwezig is, doch 
niet de rechterrand. 

Verschillende exemplaren los en op brief completeeren dit 
zeer bezienswaardige gedeelte van het tentoongestelde. 

Vermelden wij tenslotte nog, dat aanwezig zijn een aantal 
wetten en besluiten betrekking hebbend op de posterijen uit 
de tweede helft der 19e eeuw, eenige fraai versierde en ge
kleurde „Steden-wijzers" uit het einde der 18e eeuw, waar
naar het verschuldigde porto van een brief binnen Nederland 
en naar de voornaamste plaatsen in het buitenland berekend 
kon worden, doordat deze de onderlinge afstand der steden 
aangeven, benevens oude brieven uit de 18e en het begin der 
19e eeuw, waarop in rood krijt het bedrag van het ver
schuldigde porto was aangegeven. 
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NED.-INDIE. 
De oplaag van het Java-Australië-zegeL 
Van het speciale zegel voor de Java-Australië-vlucht zijn 

de volgende aantallen verkocht: 
in Nederland 17.710 stuks, 
in Ned.-Indië 18.058 stuks. 

in totaal 35.768 stuks. 
Een zegel dus, dat zoowel gebruikt als ongebruikt niet tot 

de slechtste behoort. 
Luchtpost. 
Met ingang van 4 Augustus j.I. is de luchtlijn Batavia-

Palembang-Singapore doorgetrokken naar Medan. Daarnaast 
biyft natuurlijk de lijn Batavia-Palembang-Pakanbaroe-Medan 
bestaan. 

De doortrekking van eerstgenoemde lijn tot Medan heeft 
tot gevolg gehad dat het luchtposttarFef voor de Straits 
Settlements en de Federated Malay States met ingang van 
1 Augustus verlaagd is van 20 cent tot 10 cent per 20 gram. 
In omgekeerde richting is het luchtrecht verlaagd van 12 op 
5 dollarcents per % oz. 

Voorbereid wordt de luchtverbinding Batavia-Benkoelen 
Padang, terwjjl met de bestudeering van een mogelijke lijn 
Soerabaja-Makassar een aanvang is gemaakt. 

Indië-Nederland. 
Op 16 October zal uit Indië het eerste vliegtuig van den 

wekelijkschen dienst vertrekken. 
Zooals bekend is was het postvervoer nog niet groot genoeg 

om den dienst winstgevend te maken. De Nederlandsche pos
terijen garandeeren voor iedere heenvlucht een opbrengst 
van ƒ 25.000, de Indische voor iedere terugvlucht een van 
ƒ 18.750. Het totale bedrag van deze laatste garantie voor den 
14-daagschen dienst was pl.m. ƒ 488.000, waartegenover ge
rekend is op een opbrengst van ƒ 300.000 aan luchtrecht op 
deze lijn, een tekort dus (voor Indië) van bijna ƒ200.000. 

De voor het postvervoer uit te keeren garantie per enkele 
vlucht aan de K.L.M, wordt voor beide richtingen door de 
Nederlandsche postadministratie voor haar rekening geno
men; de Indische keert aan de Nederlandsche uit een bedrag 
van ƒ 50 per kg. bruto voor het vervoer over de geheele route 
Indië-Nederland, en een bedrag van 3,7 cent per 100 gram 
per 100 km. voor het vervoer over een gedeelte van dien 
afstand. 

Ontwerpen voor Indische zegels. 
De heer Roque te 's-Gravenhage zond ons een zestal ont

werpen, vervaardigd en gedrukt bij de Topografische Inrich
ting te Weltevreden. Het zijn dezelfde ontwerpen als afge
beeld staan op blz. 30 van het Maartnummer 1925, de kleuren 
zijn echter anders dan daar staan opgegeven. Van de beide 
ontwerpen voor jubileumzegels is de 10 cent (met prauw) 
groen, de 20 cent (met ossenkar) blauw. De ontwerpen vooi 
de lagere waarden zijn: yi cent oranje, 1 cent oranje, 5 cent 
groen, 1% cent oranje. De druk is fotogravure, de afwerking 
is uitstekend. 

SURINAME. 
Een Do-X-sensatie. 
Bij gelegenheid van het bezoek van de Do-X aan Paramaribo 

zijn de koerseerende luchtpostzegels van Suriname van een 
specialen opdruk voorzien. Onze inlichtingen ziJn helaas nog 
zeer onvolledig, volgens sommigen zou de geheele serie over
drukt zijn, volgens anderen zes waarden. Sommige zegels 
hebben den opdruk in zwarten inkt, andere waarden in rooden 
inkt. Wij hebben zelf nog slechts de 60 cent met den opdruk 
(in rood) gezien. Deze is drieregelig, als volgt: 

Do X 
1931 

waarbij de eerste en de laatste regel gotische letters resp. 
cijfers hebben. De 60 cent die wij zagen was als luchtrecht op 

een brief geplakt, het gewone en het vliegpostzegel waren 
met een speciaal, groot rond stempel vernietigd, dat als da
tum 18.8.31. had. 

WiJ vernamen (en deelen dit voorloopig onder voorbehoud 
mede), dat de oplaag van deze zegels zeer gering is (het ge
tal 5000 werd genoemd), en dat, hoewel slechts enkele zegels 
aan één kooper werden verstrekt, de geheele oplaag zeer snel 
uitverkocht was. In het volgend nummer hopen wij nadere 
bijzonderheden te kunnen geven. 

Het is een toevalligheid dat deze serie verschijnt juist nu er 
in de vaderlandsche philatelistische pers veel over de on-
noodige uitgiften geschreven wordt! Ons land heeft zich van 
talrijke andere gunstig onderscheiden door niet mee te doen 
aan de dwaze gewoonte om speciale zegels uit te geven biJ 
een of ander Zeppelin-bezoek, maar die achterstand heeft men 
in Suriname nu snel meenen te moeten inhalen, en liefst met 
6 of 7 zegels. Onnoodiger emissie is moeilijk voor te stellen. 

Later vernamen wij nog van het departement van koloniën 
het volgende nieuws. 

De g e h e e l e serie is overdrukt; de zegels werden aan
gekondigd bij Gouv.-Besluit van 23 Juli j.I. De kleur van den 
opdruk is als volgt: 

10 cent karmijn, opdruk zwart; 
15 cent blauw, opdruk zwart; 
20 cent groen, opdruk rood; 
40 cent oranje, opdruk zwart; 
60 cent lila, opdruk rood; 

1 gld. zwart, opdruk rood; 
13^ gld. bruin, opdruk zwart. 

De oplaag is zeer gering; als voorloopig cijfer werd een 
aantal van 4000 ä 5000 verkochte series genoemd. Het niet-
verkochte restant is reeds vernietigd. 

Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff danken wij voor de toe
zending van een enveloppe met de geheele serie, waaraan te 
zien is, dat de opdruk weinig zorgvuldig is uitgevoerd; bij 
liefst 4 van de 7 zegels is de V met inkt opgevuld, terwijl ook 
verder nog gevlekte letters voorkomen. Het is echter moeilijk 
om een opdruk aan te brengen op de ruwe oppervlakte van 
een plaatdrukzegel. 

De zegels zijn vernietigd met het reeds genoemde stempel, 
dat in den buitencirkel vermeldt: Extra Luchtpost Verzending, 
bovenin: Uit Suriname, daaronder de afbeelding van de Do-X 
en: per Do X, en daaronder de datum 18.8.31. 

Op de achterzijde van de enveloppe staat een groot violet 
stempel, waarin bovenaan From Suriname, daaronder een 
teekening van de Do-X, daaronder: Special Flight DO-X / 
Pan-American Airways / Cooperating as Special Agents. De 
regels van den tekst ziJn telkens door horizontale lijnen ge
scheiden. 

Of dit stempel „officieel" is, d.w.z. een vliegpoststempel 
van de P.A.A., of een particulier afzendersmerk, is ons nog 
niet bekend. 

Nieuwe weldadigheidspostzegels. 
In December a.s. zal er in Suriname weer een serie wel-

dadigheidszegels worden uitgegeven. Nadere mededeelingen 
hierover kunnen echter nog niet worden gedaan. 

CURACAO. 
De oplaag van de 2J^ op 3 cent. 
Op ons verzoek om inlichtingen ontvingen wiJ van het post

kantoor te Curacao het volgende schrijven dd. 12 Augustus 
1931: 

„In antwoord op uw schrijven kan ik u berichten, dat het 
aantal verkochte zegels 2>S op 3 cent 67.419 bedraagt, en voor 
zoover mij bekend is, is dit bedrag te verdeelen als volgt: 

aan het departement van koloniën ver
strekt voor den verkoop aan de phi-
latelistenloketten 5000 
aan eenige postzegelhandelaren in 
Nederland 13000 
aan de loketten op Curasao en de 
eilanden 49419 

67419 
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Het definitieve zegel van 2'/, cent groen werd met ingang 
van 16 Mei 1931 in gebruik gesteld, met welken datum de 
overdruk 214 op 3 cent buiten gebruik gesteld werd." 

Nogmaals de kopstaande 6 op 734 cent. 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk in het vorige 

nummer van den heer L. C. t. B., volgens hetwelk van het 
zegel met kopstaanden opdruk geen blokken zouden kunnen 
voorkomen ( ?), ontvingen wij van den heer Pollé te Heem
stede het volgende nieuws: 

Mijn broer vertoefde in Willemstad tegelijkertijd dat ook 
de veelbesproken „Hertog Hendrik" daar lag. Hij stond in de 
boekwinkel der firma Slijters en hoorde opeens, dat een heer 
verkeerd-gedrukte zegels gebruikte voor zijn post. Hij ging 
dezen heer achterna; het bleek de facteur van de „Hertog 
Hendrik" te zijn. Deze had nog een aantal kopstaande op
drukken in zijn bezit, daarvan gaf hij er 14 aan den heer P. 
en behield er zelf nog 4. Dat was de ontdekking van de kop
staande 6 op 734 cent. De facteur zei zelf, een 50 stuks van 
dit zegel gehad te hebben, waarvan hij het grootste deel aan 
boord had verkocht. Toen de heer P. den volgenden dag aan 
boord kwam, zag hij de kopstaande opdrukken op brieven 
der bemanning geplakt, gereed voor verzending. 

De overige zegels van het vel zijn verdeeld onder de ken
nissen van den postdirecteur; op verzoek van den heer P. 
werden de verder nog aanwezige zegels met kopstaanden op-
drak vernietigd. Hem zijn 8 verzamelaars bekend, die van 
1 tot 12 stuks bezaten, een deel daarvan afgestempeld met 
een welwillendheidsstempel 5 Januari 1930. 

Uit het ingezonden stuk zou alleen blijken, dat den post
directeur geen blokken b e k e n d z\jn. Ze zijn er wel; de 
hcjr Pollé zond ons de foto van een blok van 8 stuks (dat in 
het bezit is van zijn broer), welk blok later in twee blokken 
van 4 is gescheiden, waarvan er een op de veiling van den heer 
Rietdijk is geweest, maar wegens te weinig animo werd op
gehouden. 

De zinsnede in het ingezonden stuk „Ook de facteur van de 
,.Hertog Hendrik" kan er evenmin een hebben gehad" (n.l. 
een blok) moet dus op een vergissing berusten. 

BUITENLAND. 
BRITSCH-INDIE. 
Sinds eenigen tijd worden de omslagen voor aangeteekende 

.stukken in Indië zelf gemaakt en dientengevolge verschillen 
de afmetingen van de vroeger gebruikte en in Engeland ge
maakte. Zy komen in 3 formaten voor, te weten: 189/112, 
227/157 en 368/137, waarbij op te merken is, dat verschillen 
tot 5 mm. te verwachten zijn en dat aan te nemen is, dat deze 
omslagen nu ook gebruikt zullen worden door alle inlandsche 
staten, welke tot nu toe de Indische poststukken, van een 
wapen voorzien, benut hebben. 

Er is nu als eerste nieuwigheid te melden de 3 omslagen 
voor Britsch-Indië van 2 + 1 anna blauw, met koning George 
in kroningstooi. 

Verder verscheen den 15en Juli een luchtpost-briefkaart 
van 4 anna, blauw, met den waardestempel van de in gebruik 
zijnde postzegels, namelijk een vliegtuig boven een rivierland
schap met de beeltenis van den koning in een medaillon. In 
een blauw lijstje staat links een mededeeling betreffende het 
gebruik. De kaart heeft het formaat van 140/90 en is zeem-
kleurig. 

CANADA. 
Dit land is er wel op uit om ons verrassingen te bereiden. 

Van de waardestempels der eerste George-uitgave zün tot nu 
toe drie verschillende typen vast te stellen, en wel: 

I. Steendruk. De arceeringsltjnen van den achtergrond 

slechts horizontaal. De uit den uniformkraag hangende orde
ster raakt alleen met de linker onderste punt de rand van 
het medaillon. 

II. In hoofdzaak overeenkomstig I, doch blijkbaar geretou
cheerd. De horizontale arceeringslijnen zijn dikker. De ge-
zichts- en baardpartijen zijn veel lichter. De sik van onderen 
afgerond, de beide onderste punten van de ster raken nu de 
rand van het medaillon. Bovendien zijn in de epauletten nog 
verschillen. 

III. Blijkbaar boekdruk. De teekening is duidelijker omdat 
de arceeringslijnen boven den kop en onder de waardeaandui
ding thans kris-kras door elkaar loopen. 

Er doken verschillende kruisbanden op welke nog niet ge
meld waren. Twee stuks met waardestempel, type 1928, ko
ning George in uniform naar links, van 1 c. oranje. De eene 
in formaat c, zonder tekst, van boven gegomd, de andere in 
formaat 342/152, met tweeregeligen Engelschen tekst en niet 
gegomd. 

Van de laatste soort, doch uitgaaf 1930, is eveneens een 
kruisband van 1 e. te melden, terwijl van de uitgaaf die nu 
loopend is, namelijk met de verbeterde kleur, groen, beide 
typen gezien zijn. 

Resumeerend derhalve de volgende kruisbanden op zeem-
kleurig papier: 

1 c. groen formaat 272/123 zonder tekst in type I, 
idem formaat 342/152 twee regels tekst in type II, 
1 c. oranje formaat 272/123 zonder tekst in type I, 
idem formaat 342/152 2 regels tekst in type II, 
idem idem idem in type III. 
Verder zijn te melden drukwerkkaarten (Business reply 

card) van de uitgave 1930 'A c. violetblauw in twee uitvoerin
gen, met Engelsche en met zoowel Engelsche als Fransche 
tekst en voorts kaarten met stempel koning George naar 
links eveneens 34 c. violetblauw en met de twee soorten op
schriften en eindelijk nieuwe kaarten van 2 c. groen en van 
l-(-l c. oranje, beide alleen met Engelsche opschriften. 

DUITSCHLAND. 
Naar aanleiding van den Verfassungsdag verscheen den 

Hen Augustus een briefkaart van 8 pf. groen met de beel
tenis van Ebert in den stempel, en een afbeelding van Frei
herr Von Stein met de jaartallen 1831-1931 op de linkerzijde. 
Het beeld is in profiel en ziet naar rechts en is met de tekst 
in bruin afgedrukt. 

Van de in Maart gemelde Stettiner kaarten verscheen een 
tweede oplaag. De vroegere prentjes werden eenigszins ge
wijzigd en enkele nieuwe werden in het tiental gegeven. 

Met acht onlangs verschenen nieuwe prentbriefkaarten is 
de serie voor dit jaar gesloten. Er ziJn er nu totaal 71 ver
schenen. De eerste 36 hebben een vol doorgetrokken streep 
onder de derde adreslijn, terwijl de volgende 35 op gelijk
matige afstanden onderbrekingen in die streep vertoonen. 

ENGELAND. 
De Tea Planters & Importers Comp, zorgde voor nieuwe 

briefomslagen van 3 p. violet, van 234 p. blauw, van 6 p. 
violet en van 1 p. rood, alle voor eigen gebruik. 

IRAK. 
Door tusschenkomst van Bern werden aan de administraties 

gezonden: een briefomslag van % anna, groen, stempel mei 
koning Feisal in hoogdruk, papier wit, afmetingen 12/9,3 
benevens een briefkaart van y, anna, groen, op roomkleurig 
carton, afmetingen 12/9, eveneens met koning Feisal in om
lijsting. 

Deze beide stukken dragen, zooals gewoonlijk, de opdruk 
„Specimen". 

ITALIË. 
Bij gelegenheid van de inwijding van het nieuwe station 

te Milaan verschenen vier briefkaarten van 30 c. donkerbruin 
op wit carton met den éénregeligen tekst Cartolina postale 
Italiana met het nieuwste groote beeld van koning Umberto. 
De afmetingen zijn 148/104. Zij verschillen door de afbeel
dingen welke op die kaarten van het Nueva Stazione Milano 
zijn aangebracht en welke verder tot onderschrift dragen de 
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volgende omschrijving: Lato Sinistro; Ingresso del treni; Ga-
leria di testa en Vedute delle Tettoie. 

LIBANON. 
Bern voorzag de administraties van de volgende poststukken 

van deze republiek. 
Een briefomslag van 4 piasters bruin op wit papier. De 

stempel vertoont een grooten rechthoek met in het midden 
een afbeelding van een brug Nahr-el-Kelb, De rechthoek is 
overigens in 9 vakken verdeeld; in het onderste vak staat 
République Libanaise, in de rechtsche en linksche vakken de 
waarde-aanduiding, terwjjl de overige met versieringen of 
ondergeschikte woorden gevuld zjjn. 

Een postblad van 4 p. bruin op zeemkleurig papier, weder 
met dezelfde brug in hetzelfde stempel. 

Briefkaarten van 3 p. groen op grijs carton en van 4,5 p. 
rood op grijs carton. Ze hebben de afmeting 9/14, een deel-
streep, tekst in Fransch en Arabisch. Adresaanduiding schuin 
links bovenaan. 

De stempel heeft overeenkomstige indeeling als de boven 
omschreven stukken. In het midden bij de 3 p. kaarten de 
ruinen van Baalbeck, bij de 4,5 p. kaarten een berglandschap 
bij Beaufort. 

Alle poststukken zijn gegraveerd door J. de la Nezière en 
zijn blijkens een aanduiding uitgevoerd door Helio Vaugirard. 

LITAUEN. 
Berlijn meldt het verschijnen van een nieuwe briefkaart 

van 16 centu rood op wit carton, afmetingen 146/112, met 
afbeelding van den grootvorst Witold (Vytautas Didysis) en 
de jaartallen 1430-1930. De kaart wordt met een papiertoeslag 
van 5 c. verkocht. 

NIGERIA. 
Door de rondzending uit Bern is mij de uitgifte gebleken 

van een briefomslag van 1}4 pence bruin op wit papier, af
metingen 132/103, stempel in hoogdruk, spitse klep. Even
eens Specimen. 

RUSLAND. 
Een stortvloed van propagandakaarten van 5 kop. oranje

bruin is weder te melden. Voorloopig zijn het er maar 25, 
met de meest uiteenloopende afbeeldingen ter opwekking om 
deel te nemen aan de staatsloterij, om mollen vellen in te le
veren, suikerbieten te verbouwen, tabak aan te planten, om 
te denken aan gasaanvallen, enz. enz., te veel om op te 
noemen. 

SARAWAK. 
Via Bern draag ik kennis van het verschijnen van nieuwe 

poststukken voor dit land. Er kwamen uit briefomslagen voor 
aangeteekende stukken van 15 cents in drie formaten: 155/93, 
203/127 en 290/155 bruin met stempel van den radjah in een 
nieuwe omlijsting. Het portret is % naar links, in hoogdruk 
uitgevoerd. Voorts briefkaarten van 2, 4 en 6 cents, respec
tievelijk groen, steenrood en wijnrood op roomkleurig carton. 
Tekst vierregelig. Afmetingen 140/90. Alles Specimen. 

SPANJE. 
Aangezien de drukkerij te Madrid welke voor de officieele 

opdruk REPUBLICA ESPANOLA op de binnenlandsche kaar
ten van 15 c. violet had te zorgen, niet tijdig gereed kon ko
men, zijn ook nog kaarten met handstempels bedrukt ge
worden, waarbij de beide woorden niet op gelijke hoogte of op 
verschillende afstanden staan. Hiervoor zou eerst een metaal
stempel gebruikt zijn geworden. Paket L 918501-919000 is op 
die wijze bedrukt, doch daar de afdruk niet voldoende duide
lijk zichtbaar uitkwam is later een gummistempel gebezigd en 
nam men aniline drukinkt. Echter alleen voor het woord 
ESPANOLA. Paket L 919001-919500 zoude aldus bedrukt zijn. 
Te onderscheiden zijn dus de machinale opdruk, die met alleen 
metalen handstempel en die met metaal en gummi hand-
stempel. 

De buitenlandsche kaart van 25 c. blauw is gezien met 
opdruk REPUBLICA op het wapen en ESPANOLA op den 
waardestempel. 

SYRIË. 
De volgende ook door Bern verdeelde stukken vertoonen 

groote overeenkomst met die van Libanon. Ontvangen werden 
eveneens omslagen van 4 piasters, maar met geel stempel op 
wit papier. In den stempel, eveneens een gerekte vierhoek, 
komt voor een paleis te Damascus. De binnenzijde van den 
omslag is lilarose. Een postblad, ook van 4 p., is oranje op 
zeemkleurig papier met hetzelfde paleis. Daarentegen zijn de 
briefkaarten van 3 p. groen en die van 4,5 p. rood, op grijs 
carton. Zij dragen in het middenvak van den stempel land
schappen van Mosra en van Moms. 

De tekst is in het Fransch en het Arabisch. Adresvermel
ding ook in beide talen schuin links bovenaan. Ook hier onder 
den stempel den naam van den graveur J. de La Nezière, en 
behalve onder de briefkaarten ook hier net als bij Libanon 
de vermelding Helio Vaugirard. 

ZWITSERLAND. 
Met 1 Augustus is hier een ditmaal buitengewoon groote 

serie van Bundesfeier-kaarten uitgegeven. Het bestaan is 
bekend, doch de ontvangen gegevens zijn nog niet voldoende 
om er hier een beschrijving van te geven. 

Door Bern werden rondgezonden aan de administraties 
nieuwe kaarten met een nieuw stempel, van 10 en van 20 cen
times, in de internationale kleuren groen en rood. De stempel 
geeft niet zeer duidelijk deze waardecijfers, welke de geheele 
hoogte van den stempel in beslag nemen, weer, terwijl boven
dien de ondergrond de landkaart voorstelt. Het carton is 
zeemkleurig. Onder den stempel een scheidingslijn, welke over 
de geheele lengte van de kaart doorloopt en waarboven aan 
de linkerzijde weder een serie van landschapjes van Zwitser
land aangegeven staan. Ik zag voorloopig slechts kaarten 
met afbeeldingen, doch vermoedelijk zullen ze ook wel zonder 
bestaan, al werden ze niet via Bern verdeeld. Naar ik ver
neem zouden van elk dezer kaarten 30 stuks met afbeeldingen 
gedrukt zijn. 

clinden 

NEDERLAND. 
Sinds 1 Juli j.l. stempelt Amsterdam CS. met VERZEND 

PER LUCHTPOST en Haarlem met POSTZEGELS RECHTS 
BOVEN enz. als tekst in één der stempelmachines. 

Hierbij de afbeelding van 
den stempel, gebezigd op het 
tijdelijk bijkantoor in hotel 
Des Pays Bas te Utrecht, ge
durende den 22en Philatelisten-
dag op Zaterdag 5 Sef)tember 
j.l. Wij verheugen er ons over, 
dat de U. P. V. en de P. T. T. 
het ontwerp van den heer A. W. 
Brave hebben aangenomen, 
waardoor een eind is gekomen 
aan de eentonige reeks congres
stempels, zooals wij die uit de 
laatste jaren kennen. Moge 
deze stempel de eersteling zijn 
van meerdere moderne en ar
tistieke gelegenheidsstempels 
in de toekomst! 

De tweeregelige kantoornaamstempels der nieuwste post
agentschappen blijken aangemaakt te worden in een eenigs-
zins gewijzigd model met een lijn tusschen en naast de regels. 

Hierbij de afbeelding van het oude en nieuwe type. 

B R E D A * 
SPEELHUI SLAAN 

I ZWOLLE \ 
llHOMASAKBWPISSTal 
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NED.-INDIE. 
Van 15 Mei t.m. 24 Juni j.L is te Semarang in de stempel-

machine een plaat in gebruik geweest met tekst REGEE-
RINSGARANTIE / DJAMINAN NEGERT / POSTSPAAR-
BANK, vanaf 16 Juli t.m. 31 Augustus is de foutieve tekst 
verbeterd in REGEERINGSGARANTIE enz. 

Te Soerabaja luidde de postspaarbankreclamestempel van 
26 Juni t.m. 30 September evenals in de machine te Batavia-
Centrum GEDENK UW OUDEN DAG / INGATLAH HARI 
TOEAMOE / POSTSPAARBANK. 

Vanaf 1 October zal reclame gemaakt worden voor den 
verkoop der Witte-Kruis-zegels 1931. 

Op de vliegvelden Andir hy Bandoeng en Talangbetoetoe 
bij Palembang z;jn brievenbussen geplaatst. Sedert 1 Augus
tus j.l. is den K.N.I.L.M.-agent opgedragen de correspondentie 
daar gepost, af te stempelen met de hieronder afgebeelde 
dagteekeningstempels: 

13.7.31.9-10^ 

<A/D\S> 
Wij danken insp. Hajenius voor de meldingen en stempels. 

UIT DE VOORGESCHIEDENIS DER 
EERSTE UITGIFTE VAN BEIEREN. 

In het schitterend uitgevoerde „Archiv für Postgeschichte 
in Bayern" van December 1930, troffen wü een artikel aan 
over bovengenoemd onderwerp, waaraan het onderstaande, in 
vrije vertaling, is ontleend. 

Volgens een bericht van de „Statistical Society of London" 
van 17 Mei 1841, waren de hooge verwachtingen, die Enge
land ten aanzien van de posthervormingen van Rowland Hill 
koesterde, grootendeels niet in vervulling gegaan. Inplaats 
van een tien- tot twaalfvoudige toename van het verkeer, 
welke noodzakelijk was om de postale ontvangsten van voor
heen te bereiken, kwam men slechts tot het twee-en-een-half-
voudige van het vroegere aantal brieven. En dit was nog 
slechts bereikt, doordat een groot aantal zendingen, voorheen 
op andere wijze dan door de post vervoerd, thans den goed
kooperen weg volgden. De invloed van de posthervorming op 
de staathuishouding was daardoor zeer ongunstig. Tegenover 
een netto-ontvangst der Engelsche post van 1633764 pond over 
1840 en 1659509 pond over 1839, stond voor het jaar 1841 
slechts een netto-provenu van 465927 pond sterling. Hierbij 
was nog in aanmerking te nemen, dat alle vrijdom van port 
was opgeheven, dat het buitenlandsch verkeer, dat buiten 
de hervorming van Hill was gebleven, alleen reeds een jaar-
Ijiksche opbrengst had van ongeveer 350000 pond sterling en 
voorts, dat de kosten voor het postvervoer per schip door de 
Admiraliteit gedragen werden. Het binnenlandsch verkeer 
wierp volstrekt geen baten meer af; integendeel, het eischte 
een tegemoetkoming van ongeveer 50000 pond uit de staats-
inkomsten. 

Ook al stegen in de volgende jaren de inkomsten, zij wogen 
in geenen deele op tegen de mindere ontvangst, welke een 
gevolg was van de posthervorming. In 1844 schreef dan ook 
de „Observer": „De groote kooplui en boekhandelaren hebben 
duizenden aan porti bespaard, die naderhand door het geheele 
publiek door een verhooging van de algemeene belastingen 
met 10 pet. en door een nieuwe belasting op het bezit, moesten 
worden opgebracht." 

Het gebruik van postzegels voor het frankeeren der brieven 
vergemakkelijkte het verkeer weliswaar beduidend, doch het 
zette eerst zeer langzaam door. 

Dit in aanmerking nemend is het derhalve volstrekt niet te 
verwonderen, dat andere staten, die niet beschikten over zulke 
rijke bronnen van inkomsten als Engeland, rustig afwachtten 
alvorens hun postwezen op dezelfde wijze ingrijpend te ver
anderen. 

Ook het economisch beperkte Beieren kon zich niet ver
oorloven zonder meer afstand te doen van een belangrijk deel 
zijner postale inkomsten. 

Nog voor men er aan denken kon ernstige pogingen te doen 
om te geraken tot het eenheidsport, zooals Engeland ver
kregen had, wierp zich de vraag op, hoe men de gebruikers 
van de post de afgifte en de frankeering der brieven ver
gemakkelijken kon naar de nieuwere inzichten en de toe
nemende eischen van het verkeer. 

Den eersten stoot daartoe gaf het sterk zwellende verkeer 
der grootere steden. Men moet zich er in denken, dat negentig 
jaar geleden ook de gewone brieven voor het grootste ge
deelte aan de postloketten ter verzending werden aangeboden. 
Brievenbussen, in den vorm van een spleet in de muur, be
vonden zich slechts aan de postgebouwen in de plaatsen 
waar hoofdpostkantoren waren gevestigd en te Bamberg. In 
deze „Boites", zooals men deze inrichtingen noemde, werden 
somtijds ook stadsbrieven gedeponeerd, hoewel deze sedert 
1834 van de verzending per post uitgesloten waren. Deze 
brieven werden aan de afzenders teruggegeven, nadat ziJ, voor 
zoover zulks noodig was, eerst op de hoofdpostkantoren ge
opend waren. Deze wy'ze van doen kon natuurlijk op den 
duur niet gehandhaafd blijven. 

Het staatsministerie van het koninklijk huis enz. gelastte 
de postdirectie op 7 December 1841 meer „Boiten" te doen 
aanbrengen. Stads- of lokale brieven werden nu uitdrukkelijk 
toegelaten; als port zou voortaan geen 3, doch slechts 2 kreu-
zer worden geheven, welke niet meer ten bate kwamen van 
de brievenbestellers, doch in de postkas vloeiden. 

Het aanbrengen van brievenbussen geschiedde echter in 
een zeer langzaam tempo, zoodat het staatsministerie zich op 
16 Augustus 1844 gedwongen zag de postdirectie tot meer 
activiteit in dezen aan te sporen, er op wijzend, dat de geheele 
bevolking van München nog steeds op één enkele „Boite" 
aangewezen was! Uiterlijk 1 Januari 1845 moesten in alle 
grootere steden op meerdere, van de postkantoren ver ver
wijderde plaatsen, brievenbussen worden voorgehangen. Dien
tengevolge kregen in het voorjaar van 1845 eerst München 
en Neurenberg, later ook Augsburg, Regensburg en Würz-
burg eenige brievenbussen. Op 4 Maart 1845 deelde het staats
ministerie mede, dat voor de bezorging der stadsbrieven 
slechts de vroeger gebruikelijke zoogenaamde „Briefkreuzer" 
zou worden geheven. Verder kwam het het ministerie als zeer 
„wenschenswaard en zelfs onvermijdelijk voor, dat dergelijke 
stadsbrieven minstens bij de afgifte aan de kantoren overal 
konden worden gefrankeerd, wat op de een of andere wijze 
gemakkelijk zou kunnen worden verwezenlijkt". Hieromtrent 
werd een nader advies van het postbestuur ingewacht. 

Kort tevoren, op 24 Februari 1845, had het hoofdpostkantoor 
te München voorgesteld het franlteeren der brieven te doen 
geschieden door het opplakken van „Wäppchen" (wapentjes). 
Het postbestuur vestigde in zijn antwoord van 16 Maart 1845 
aan de Kroon op dit voorstel de aandacht, doch uitte tevens 
de vrees, dat de wapentjes, z" mochten als verzegeling zijn 
gebruikt of als frankeering op de adreszijde zijn bevestigd, ge
makkelijk waren af te weeken en opnieuw te benutten. Om 
elk misbruik en een benadeeling der postkas te voorkomen, 
zouden de wapentjes slechts op de adreszfde der brieven 
mogen worden bevestigd; zij moesten voorts van de zijde der 
post een of ander kenteeken krijgen om een herhaald gebruik 
uit te sluiten. Het afstempelen zou echter den dienst der 
stempelaars en het doorhalen der wapentjes met de pen dien 
der ambtenaren belasten. Het zou daarom zeer gewenscht zijn 
het procédé te kennen, dat de Engelsche post in dezen volgde. 
Voorts deelde het postbestuur uitvoerig mede, hoe het zich 
zelf de wijze van frankeering had gedacht. Door de centrale 
postkas, de kassen der hoofdpostkantoren, de hoofd-expeditie
kantoren en bijkantoren zou een „Postpapier" verkocht wor
den, dat in het midden der vierde bladzijde een goed-zicht
baren „Wasserstempel" of beter nog een ronden, gekleurden 



16 SEPTEMBER 1931. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I 

RAAD VAN BEHEER. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e 
op Zondag 27 September 1931, des voormiddags te 11 uur, in 
het z.g. „Gele Zaaltje" van het Café-Restaurant „Jaarbeurs", 
te Utrecht (ingang Rt"nkade). 

Breda, 15 September 1931. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, lid v/d R. v. B. 

HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Het is ons aangenaam onzen lezers te kannen mededeelen 

dat op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Hamburg 
(„Mophila"), gehouden van 22-30 Augustus 1.1., h^t Neder
landsch Maandblad voor Philatelie bekroond werd met een 
ZILVEREN MEDAILLE. 

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. 

AAN ONZE ADVERTEERDERS. 
In verband met het 10-jarig bestaan van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie en ter herdenking van het feit, dat 
op 1 Januari 1852 de eerste Nederlandsche postzegels in ge
bruik werden genomen, is besloten een speciaal nummer van 
genoemd blad (in boekwerk-formaat) uit te geven, dat in den 
loop van December a.s. zal verschijnen. 

Verschillende autoriteiten en verzamelaars van naam wer
ken aan dit nummer mede, terwijl de inhoud voor een groot 
deel zal zijn gewijd aan artikelen van blijvende waarde, waar
door, naar de samenstellers vertrouwen, een werk tot stand 
is gekomen, dat in een behoefte voorziet en door talrijke ver
zamelaars geregeld zal worden geraadpleegd. 

Op die gronden biedt dit speciale nummer naar onze mee
ning een buitengewoon geschikte gelegenheid te adverteeren 
en uw naam en adres te verspreiden onder de verzamelaars 
hier te lande en in de Overzeesche Gewesten. De minimum-
oplage toch wordt gegarandeerd op ruim 3400 exemplaren, 
welke kosteloos worden uitgereikt aan de leden der bij het 
Maandblad aangesloten vereenigingen, terwijl het voornemen 
bestaat het werk eveneens in den handel te brengen. 

Slechts een beperkt aantal advertentiën kan worden op
genomen; de minimum-grootte eener advertentie bedraagt 
een halve pagina. Cliché's kunnen worden afgebeeld; de 
kosten van aanmaak zijn uiteraard voor rekening van de ad
verteerders. 

Het jubileum-nummer wordt bijzonder typografisch ver
zorgd en rijk geïllustreerd. Ongeacht de hooge kosten aan de 
uitvoering verbonden, tot dekking waarvan door verschillende 
Vereenigingen belangrijke bedragen zijn geschonken, is het ad
vertentie-tarief bepaald op: 1/2 pagina ƒ25,—; 1/1 pagina 
ƒ 40,—. 

Speciale wenschen zullen zooveel mogeljjk worden inge
willigd, terwijl wij gaarne bereid zijn tot het verstrekken van 
nader gewenschte inlichtingen. 

In afwachting van Uw spoedig antwoord, 
Hoogachtend, 

DE ADMINISTRATIE. 
Breda, Wilhelminapark 128, ^ ,_̂  

ai 

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, BEÏEDIGD TAmEUR, 
D i r e c t e u r d e r 

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

(616) 

Hl-.. H \ALD VERZOEK. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in

lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dän een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. Redactie en 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 philatelistischo 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 geschiedenis van de briefportberekening van 1752-1891; 

de frankeerzegels van Nederland uitgifte 1864, met schetsen 
en proeven. Voorts frankeerzegels van Engeland, waaronder 
die van de uitgifte 1858-1880, met plaatnummers. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2J<; —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—53^ uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: Ion Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: Sen Zaterdag der maand 33^—5 uur. 
's-Gravenhaee: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2cn Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O ) : 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogcnbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: ?cn Zntrrdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

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

Men gelieve het papier slecht«« aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 
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Maastricht: len en Sen Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. ^ 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. ^■^'^<'' t 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. '"'^ ^S 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. J 
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 
Vereeni gingen van Postzegelverzamelaars. 

Het Bondsbestuur heeft in zijn nam^'ddagvergadering van 
5 September 1931 de verschillende functies als volgt verdeeld: 

voorzitter: W. F. Costerus Pzn. (1935); 
ondervoorzitter: J. C. Cramerus (1933); '' 
Ie secretaris: F. J. Mijnssen (1937); 
2e secretaris: W. G. Zwolle (1935); 
penningmeester: L. van Essen (1933); 
commissaris, beheerder Bondsinformatiebureau: J. A. Käs

teln (1937); 
commissaris, hoofd keuringsdienst: P. Jorissen P.Czn. 

(1937); 
commissaris: mr. W. S. W. de Beer (1933); 
commissaris: J. G. J. Polling (1935). 
De tusschen haakjes geplaatste jaartallen geven het jaar 

van aftreden aan. 
De heer Mijnssen zal onzen Bond vertegenwoordigen op den 

Belgischen Philatelistendag te Namen op 13 September 1931. 
De 2e secretaris, 

W. G. ZWOLLE. 

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. 
C. Nies, Deurne (N.Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
H. Eggers, Piet Heinstraat 65a, Den Haag. 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplein, Amsterdam. 
J. H. Donnai, Bazarstraat, Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
P. J. 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, Ljbau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Pinland). 
E. Gaudo, rwe Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aarihuus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

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

fir tili ' Nieuwe leden. 
617. ö'. "A. Ziehte, hoofdopzichter Rijkswerken, Solo (Java). 
637. J. van der Meulen, Laboeanweg 4, Medan (Sumatra). 
695. R. Weeda, off. van gezondheid, Madjalenka (Java). 
204. Alf. Mayer, J. J. Viottastraat 27, Amsterdam, Z. (V.A.) 

(Geen entreegeld). 
Aanmeldingen. 

dr. P. Samson, Martapoera (Borneo). 
Qh. E. Salmegter, havenmeester, Bandjermasin (Borneo). 
^'- ' ■ Adreswijzigingen. 
8è3. ir. K. L. van Geelen, thans Hoofdbureau S.S., Bandoeng 
'■ (Java). 
581. F. G. van Delden, thans Beeklaan 478, Den Haag. 
112. ir. A. G. Ferf, thans Prinses Mariestraat 7b, Den Haag. 
127. A. J. Stenvert, thans Oranjelaan 21, Driebergen. 
993. N. van Uchelen jr., thans Nassaulaan 5, Hilversum. 
887. mevr. M. J. Smit, thans Heerengracht 167, Amsterdam, 

C. . , . 
270. Jos. Preiss, thans Nassaukade 315 II, Amsterdam, W. 
876. A. P. Schaffers, thans Spoorstraat 284, Gennep. 
953. J. M. Siegt, thans Dam 5, Goes. 

46. J. W. Smits, thans Hoogstraat 163, Eindhoven. 
506. A. Zondag, thans Obrechtstraat 241, Den Haag. 
300. D. Grevelink, thans ? 
713. moet zijn: Joh. van den Berg. 
322. W. L. Davids, thans Sultansboulevard 2, Djocja (Java). 

18. jhr. F. Goldman, thans Oude Tamarindelaan 7, Pavil
joen, Batavia, C. (Java). 

Royement ingetrokken van: 
862. H. Swartsenburg, Stadhouderslaan 6, Bandoeng (Java). 

Bedankt (met 31 December 1931). ,.', 
525. J. M. Kolff. 127. A. J. Stenvert. 
262. M. Toorens. 684. J. A. M. J. Dekker. 

85. J. W. H. Rees. 208. G. L. K. Thenu. 
462. mr. G. A. Bontekoe. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 25 October 1931, des na

middags te 2 uur, in het American Hotel, Leidscheplein, te 
Amsterdam. 

Agenda: 
1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 26 October 1930 

te Haarlem (zie Maandblad December 1930). 
3. Verslag over 3930 (zie Jaarboekje 1931). 
4. Rekening en verantwoording 1930. Rapport en conclusie 

der financieele commissie (zie Jaarboekje 1931). 
5. Begrooting 1932 (zie Maandblad September 1931). 
6. Verkiezingen: 

periodiek aftreden der bestuursleden L. van Essen (direc
teur Verkoop) en Th. H. Klinkhamer (penningmeester). 
(Zijn herkiesbaar). 

7. Behandeling van het rapport der commissie (benoemd m 
de algemeene vergadering van 26 October 1930) tot be
studeering van de vraag, of er verandering dient te 
worden gebracht in de tot nog toe gevolgde wijze van 
stemmen (art. 32 huishoudelijk reglement). 

8. Bespreking der viering van het 50jarig bestaan onzei 
Vereeniging in 1934. 

9. Aanwijzing van den tijd waarop en de plaats waar de vol
gende algemeene vergadering zal worden gehouden. 

10. Rondvraag en sluiting. 
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B E G R O O T I N G 1 9 3 2. 

ONTVANGSTEN. AS U I T G A V E N . 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Ar t . 1. Contribution ƒ 5625,— 

„ 2. Ent reege lden ƒ 50.— 
, ƒ 5675,-

Hoofds tuk I I . — D i V e r s e n. 
Ar t . 1. Adver tent iën Jaarboekje ƒ 35 ,— ■• '■ 

„ 2, Verkochte Handboeken ƒ 25 ,— 
3. Toevallige ba ten ƒ 20,— 

ƒ 80,-

^ / 5 7 5 5 , — 

Aldus vas tges te ld . Jul i 1931. 

Gezien, 

De voorzi t ter , 
1. V. VAN DER SCHOOREN. 

De penningmees ter , 
TH. H. K L I N K H A M E R . 

De financieele commissie, 
J . P . VAN S T R I J E N . 
J. M O L E N A A R . 
A. J . V E R M E U L E N . 

-99V"; 

Toelichting op de begroot ing dtèftstjaar 1932. 
O n t v a n g s t e n : 
Hoofdstuk I, a r t ike l 1. De contributie is berekend n a a r een 

ledenaanta l van 865 leden, bedanken en aanmelden hieronder 
begrepen. , 

U i t g a v e n : 
Hoofdstuk I, a r t ike l 1. Reis- en verblijfkosten bes tuur kon 

een verminder ing me t ƒ 50,— ondergaan. 
Hoofdstuk IV, a r t ike l 1. Kosten tijdschrift kon lager wor

den geraamd, gezien de u i tgaven in 1931 en in verband met 
het mede-eigenaarschap van een vereeniging meer . • 

Hoofdstuk V, a r t ike l 3. Kon worden ver laagd in verband 
met het aan ta l leden. Alle overige posten bleven als ten vo
r igen j a re . 

Hoofdstuk VII , Verkoop. Hiervoor is het advies g e v r a a g d 
van den directeur der afdeeling „Verkoop". 

Hoofdstuk I. — A l g e m e e n e u i t g a v e n . 
Ar t . 1. Reis- en verblijfkosten bes tuur ƒ 250,— 

„ 2. Lokaa lhuur f 50,— 
„ 3. Por t i , s ec re ta r i aa t en archief ƒ 400,— 
„ 4. Algemeene ve rgader ing ƒ 100,— 

f 800,— 

Hoofdstuk I I . — B i b l i o t h e e k . 
Ar t . 1. Onderhoud ƒ 80,— 

„ 2. Aankoop f 25,— 
3. Berg ing ƒ 120,10 

„ 4. Assuran t i epremie ƒ 5,80 
„ 5. Leescirkel f 100,— 

ƒ 330,90 

Hoofdstuk I I I . — A f d e e l i n g e n . 
Ar t . 1. Retr ibut ie f 650,— 

ƒ 650,— 

Hoofdstuk IV. — T ij d s c h r i f t . 
Ar t . 1. Kosten van het Vereen ig ingsorgaan 

na a f t rek opbrengs t adver tent iën , 
abonné 's , enz ƒ ICOO,— 

ƒ 1600,— 

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
Ar t . 1. Jaarboekje ƒ 300,— 

„ 2. P r o p a g a n d a ƒ 50,— 
„ 3. L idmaa tschap Ned. Bond ƒ 350.— 
„ 4. Ver lot ing ƒ 250,— 

ƒ 950,— 

Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 
Ar t . 1. Tentoonstel l ingsfonds ƒ 1000,— 

ƒ 1000,— 

Hoofdstuk VIL — V e r k o o p . 
Ar t . 1. Verlies ƒ 300,— 

ƒ 300,— 

Hoofdstuk VII I . — O n v o o r z i e n . 
Ar t . 1. Onvoorzien ƒ 124,10 

ƒ 124,10 

ƒ 5 7 5 5 , -

PostzejicK ereeni<ring „Breda", te Breda. 
Ie Secret : J . C. G. VAN D E N BERG. Hor tens ias t r . 25, Breda. 

KORT VERSLAG van de vergader ing , gehouden op Maandag 
24 Augus tu s 1931, des avonds t e 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda" , t e Breda. 

Als de voorzi t ter , de heer Cramerus , de ve rgade r ing opent, 
zijn 33 leden aanwezig , die door hem welkom worden gehee ten ; 
in het bijzonder r icht hij een woord van welkom to t den heer 
Van Horssen, die gebruik heeft gemaak t van zijn vacant ie -
verblyf in Breda om de vergader ing te bezoeken, en to t on-
dergeteekende, die na zijn ziekte weer aanwezig is. De heer 
Molenaar kri jgt een woord van waardeer ing voor de wijze, 
waarop hij gedurende de ziekte van den l en secre tar i s diens 
functie heeft waargenomen . 

De notulen van de vorige vergader ing worden zonder op- of 
aanmerk ingen en onder dankzegging voor de samenstel l ing 
door den 2en secre tar i s onveranderd goedgekeurd en vas t 
gesteld. 

De bal lotage heeft to t u i t s lag , da t de beide candidaat- leden 

als lid worden aangenomen. In het d r u k r a a m p j e circuleercn 
nieuwe zegels van Roemenië, Roode-Kruis-zegels van Est land, 
het vliegzegel 7,70 1. van I ta l ië , Zeppelinzegels van Duitsch-
land en nieuwe zegels van Gibra l ta r , eigendom van den heer 
mr . Van Mierlo. De heer Cramerus l aa t circuleeren een in
t e re s san te k a a r t met weldadigheidsze^els van Noorwegen, 
gepos t door een toe r i s t op he t pos tkan toor t je op de Noord-
k a a p ; de zegels zijn verniet igd met een s tempel , waar in be
halve de Noorsche benaming „ N o r d k a p p " ook een F ransche 
„Cap du Nord" voorkomt. De heer dr. Gommers weet mede t e 
deelen, da t dit kantoor t je veel gebru ik t wordt door F ransche 
kabel jouwvisschers . 

Ingekomen is een ui tnoodiging van de U. P . V. to t bij
woning van h a a r feestavond op 5 September a.s. Door den 
voorz i t te r en een 5-tal ver tegenwoordigers zal daa rvan ge 
bruik g e m a a k t worden. 

De Nederlandsche Bond zond een schrijven, da t onze Ver
eeniging is aangewezen voor lid der financieele commissie 
voor 1932, waa rop t e zijner tijd zal worden te ruggekomen. 

Dankbaa r prof i teeren de leden van de gelegenheid, door der 
heer t ' Sas geboden, om de Curagao-opdrukken 2y./S cent 
t egen den hem kostenden prijs van 20 cent aan te koopen. 
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De voorzitter wekt den leden op tot bezoek aan de phila-
telistendagen te Utrecht op 5 en 6 September a.s. 

De heer Stoop vraagt of de heer dr. Gommers ziJn ver
zameling vliegpoststukken wil toonen op de volgende ver
gadering. Genoemde heer is daartoe bereid en zal de volgende 
vergaderingen gedeelten van zijn verzameling medebrengen. 

Ons bestuurslid, de heer t ' Sas, herdenkt 27 Augustus zijn 
25-jarig huwelijksfeest en zal hem een telegram van geluk-
wensch naar Knocke gezonden worden. 

De voorzitter deelt mede, dat door den Bond aan het 
hoofdbestuur der P.T.T. verzocht is een speciaal stempel te 
gebruiken ter vernietiging van zegels, die voor internen 
dienst, zooals frankeering bij abonnement, gebruikt worden. 

Daarna heeft de verloting plaats, waarvoor tevens in dank 
zegels zijn ontvangen van de beeren Martin, mr. Van Mierlo 
en Tombrink, waarna de heer Cramerus nog voor een extra
verloting beschikbaar stelt een blok Nederland 5 cent met de 
twee plaatfouten F in Nederland en C in postzegel. De ge
lukkige winnaar is de heer Van Horssen, die zich zelf uit de 
bus trekt. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

Nieuwe leden. 
66. (E.). H. van Oudenhoven, Kievitdwarsstraat la bis, 

Utrecht. (IV). 
18. (E.S.Z.). G. Rebel, Bachmanstraat 10, 's-Gravenhage. 

(V). 
Overleden. 

73. H. L. J. Vermeulen, Breda. 
Candidaat-Iid. 

J. C. van Sas, assistent-accountant. De Roy van Zuidewijn-
laan 38, Breda. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
503. mevr. S. Ie Heux-Hyner, thans Korenbloemstraat 6a, 

Tilburg. (III). 
237. Th. K. Roqué, thans p /a prof. F. Maunstaedt, Adelheid

strasse 76, Wiesbaden. 
471. A. M. Benders, voorheen te Utrecht, thans te Bakkum 

(N.-H.). (Van IV naar VII). 
148. A. van Straten, te Den Haag, thans Wolfheze straat 99, 

aldaar. (V). 
Ledenvergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 28 September 1931, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

Clubbij eenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

avonds te 8 uur, in hotel „Dennenoord", te Ginneken (bij 
Breda). Introductie vr^. 

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

Adresveranderingen en verbeteringen. 
mevr. J. Kauffeld Wenniger, Sweelinckplein 38, Den Haag. 
A. Kruissink, Koningin Wilhelminalaan 316b, Voorburg. 
A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7b, Den Haag. 
H. W. Kohl, Banstraat 13, Amsterdam, Z. 
ir. J. Vrins, Prins Hendriklaan 7, Park de Kievit, Wassenaar. 
mr. W. E. Monod de Froideville, Van Soutelandelaan 17, Den 

Haag. 
Bekendmaking. 

Besloten is in October een tweede groote halfjaarlijksche 
gratis-verloting te houden voor de leden, die allen een prijs 
bekomen, daar de verloting zonder nieten is. Niet-leden, die 
vóór de October-vergadering zich als lid van de Vereeniging 
opgeven bü een van de bestuursleden, nemen aan de verloting 
deel. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 September 1931, des avonds 

te 8 uur, in café Bagatelle, Passage, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Rondvraag. Ballo

tage nieuwe leden. Veiling. Verloting. 

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

Adresveranderingen. 
K. van Dijk, Lorentzweg 51, Hilversum. 
mej. M. M. Plas, Emmalaan 8, Amersfoort. 
W. de Ronden, 2e van der Helststraat 35 II, Amsterdam, Z 

Bedankt als lid. 
M. A. H. J. Adelmetjer, 's-Hertogenbosch. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 19 September 1931, des 

avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, te Am
sterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 26 September 1931, des 
avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, te 
Amsterdam. 

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

Benoemd tot eerelid. 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

Candidaat-lid. 
J. J. Sterk, W. van Noortstraat 38 bis, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
G. J. Diesfeldt, Nieuwegracht 50, Utrecht. 
W. K. Hardsteen, Semarang (Java). 
J. B. Robert, Balistraat 37, Den Haag. 

Adresverandering. 
J. J. Roelants wordt Vlaardingerdijk 201a, Schiedam. 

Vergaderingen. 
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 algemeene vergadering van Woensdag 26 
Augustus 1931, in café „Hollandais", Groenmarkt, Den 
Haag. 

Aanwezig 49 leden. De voorzitter opent de vergadering; 
gezien het aantal aanwezigen begint de winter dit jaar in 
Augustus. Er zijn zegels voor de verloting geschonken door 
de beeren Scharrenburg, Melsert, Van der Houwen, Taenzer, 
Verhoef f en Van Leijden; voor het falsificaten-album door 
den heer Melsert. 10 stuks tijdschriften zijn door den biblio
thecaris medegebracht ter inzage. 

Na eenige besprekingen omtrent de uitgave van een feest-
of jubileumnummer van het Maandblad wordt besloten onzer
zijds voor een bedrag van ƒ 50 daarin biJ te dragen. 

De notulen der voorgaande vergadering worden onder dank
zegging goedgekeurd. De maandelij ksche verloting brengt den 
heer Melsert den len prijs. Bij de ledenverkiezing worden 43 
stemmen vóór uitgebracht en 3 blanco. De veiling heeft een 
gewoon verloop; er zijn geen liefhebbers voor een kaveltje, 
hetgeen zoo goed als nooit voorkomt. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Eckhart inlichtingen om
trent onze verhouding tot den Bond en de heer Sjouke om
trent de watermerkzegels van Zweden. 

Alvorens de vergadering te sluiten, verzoekt de voorzitter 
de aanwezigen zich te beraden voor een lezing, een tentoon
stelling of iets dergelijks voor onze komende vergaderingen 
van dezen winter; van een paar leden is reeds een toezegging 
ontvangen. 

Overleden. 
57. dr. K. Peiger, Amsterdam. 
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Bedankt. 
275. E. D. Kalis K.Lzn., Sliedrecht. 
373. A. van Dootingh, Weltevreden. *) 

Nieuwe leden. 
632. J. Wemmers, Maarten Trompstraat 34, Delft. 
633. J. de Bel, Tomatenstraat 143, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
A. de Wolff, onderdirecteur Cycle-Import, Vrij burgstraat 19, 

Voorburg. (Voorgesteld door Meslier en Marijs). 
H. Meevers Schelte, Hofstraat 2, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. A. Ontrop). 
F. H. J. A. Willems, Weerstraat, Tiel. (Door de af deeling Tiel 

reeds aangenomen). 
mevr. E. M. Beusekamp-Barnes, Noordeinde 9, Den Haag. 
H. J. J. Becker, Woldstraat 151, Meppel. 

Adresveranderingen. 
231. mr. D. J. W. J. Kluiver, Kebon Sirih 69, Batavia, C. 
337. F. de Jong, (van Tiel), Welgelegenstraat 15, Haarlem. 
466. H. Imhoff, Laan van Meerdervoort 539, Den Haag. 
110. W. van Steenderen, van Amsterdam naar Groen van 

Prinstererweg 7, De Bilt. 
626. A. Bouma Hzn. (zie Juli-nummer) moet z^'n: A. Bouma 

Wzn., St. Anna-Parochie 293. 
244. J. B. Becker, Kuf van Burenstraat 12, Tiel. 
486. C. Jager, Looiersstraat 4, Tiel. 
335. W. Foltz, Vlierboomstraat 432, Den Haag. 
586. P. van Cleef, Emmastraat 9, Rijswijk. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te TVt uur, ledenvergadering te 8% 

uur, op Woensdag 23 September 1931, in café Sprenger („Hol-
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

Ledenvergadering steeds den 4en Woensdag der maand. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Tentoonstelling 

van afstempelingen door den heer J. Eckhart. 5. Ledenver
kiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

Vergadering afdeeling 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. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem 

Verzoek. 
De penningmeester, J. C. Heidenreich, Burg. Weertsstraat 

53, te Arnhem, verzoekt toezending van verschuldigde contri
butie voor het jaar 1 September 1931 tot en met 31 Augustus 
1932, aan zijn adres, of storting op postrekening 9692. In den 
loop van October a.s. zal per postkwitantie worden beschikt 
over contributie, welke alsdan nog niet mocht zijn voldaan, 
vermeerderd met incassokosten. 

Mevrouw Schuurman-Meesters, Apeldoornscheweg 57, Arn
hem, verzoekt dringend boekjes, v.n. Europa-zegels, voor het 
rondzendingsverkeer. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 September 1931, des 

avonds te 8 uur, ten huize van den heer Pos, Prinsessestraat 
25, te Arnhem. 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 September 1931, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Deze vergadering is de eerste vergadering van het nieuwe 
vereenigingsjaar, in welke dus de periodieke bestuursverkie-

zing plaats heeft. Aftredende bestuursleden zijn: mejuffrouw 
G. M. W. Veering en de heer N. Kramer. 

Tevens vermeldt de agenda goedkeuring van verschillende 
jaarverslagen. Om deze redenen zal dus druk bezoek van le
den zeer op prijs worden gesteld. 

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

Adresveranderingen. 
D. Egeter, thans Berglustlaan 2b, Hillegersberg. 
G. D. Schell, Mechelschestraat, Scheveningen. 

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

Verzoek. 
De leden, die in een of meer andere secties geplaatst wen-

schen te worden of andere zendingen willen ontvangen dan 
zij gewend zijn te krijgen, worden beleefd verzocht dit op te 
geven aan den commissaris van toezicht, den heer P. Engelen-
berg, Van 't Hoffstraat 97, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
G. J. Kaptein jr.. Lage Bothofstraat 18, Enschedé (door N. 

Brouwer). 
Adreswijzigingen. 

255. D. C. J. S. Janse jr. wordt Wijsmullerstraat 39 I, Am
sterdam. 

148. W. J. de Ronden wordt 2e Van der Helststraat 35 II, 
Amsterdam, Z. 

126. mej. H. Merens wordt Straalmanstraat 1, Nijmegen. 
Vergadering. 

De eerstvolgende leden-vergadering zal gehouden worden 
op Vrijdag 25 September 1931, in het gebouw van den Haar-
lemschen Kegelbond. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 24 Augus
tus 1931, des avonds te 8K uur, in „Suisse", te Groningen. 

De vergadering, welke door 19 leden is bezocht, wordt om 
8}4 uur door den voorzitter geopend met een woord van wel
kom, in het bijzonder aan den heer dr. Van der Spek, die na 
lange afwezigheid, mede wegens ongesteldheid, weer aan
wezig is en tevens aan den heer K. A. Cleij, die geheel her
steld van zijn ziekte zijn werkzaamheden weer heeft kunnen 
hervatten. De notulen van de vorige vergadering worden 
door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen 
is een schrijven van den heer R. A. Cleveringa te Nieuwolda 
met een dankbetuiging voor de gelukwenschen hem door onze 
Vereeniging aangeboden ter gelegenheid .van zijn benoeming 
tot burgemeester van Nieuwolda. 

Het schrijven van de Postzegelvereeniging „Breda" te Bre
da wordt verde-/ behandeld en wordt besloten den afgevaar
digde ter bondsvergadering, den heer K. F. Kleiman, vrü 
mandaat te geven bjj de verkiezingen van leden van het 
Bondsbestuur. 

Een schrijven is ontvangen van de Utrechtsche Philate-
listen-Vereeniging, te Utrecht, met een urtnoodiging om onze 
Vereeniging te doen vertegenwoordigen op den feestavond op 
Zaterdag 5 September ter gelegenheid der viering van het 
25-jarig bestaan dier Vereeniging. De voorzitter stelt zich 
voor op dien avond aanwezig te zijn als vertegenwoordiger 
onzer Vereeniging. 

De nieuwtjesdienst wordt verder besproken en het schrijven 
van de N.V. Hekker, te Amsterdam, voorgelezen, waarvan de 
leden kennis nemen en dat verder door het bestuur zal worden 
behandeld. De voorzitter deelt de kaarten uit voor het manco-
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kaartsysteem, waarvan door verschillende leden wordt ge
bruik gemaakt. Daarna heeft ballotage plaats van de beeren 
T. van Heuvel en W. de Jager, beiden te Groningen, die met 
algemeene stemmen als lid der Vereeniging worden toege
laten. Een verloting heeft plaats van eenige goede zegels, ge
schonken door den heer Kielman en den secretaris. De heer 
R. B. de Jonge toont vervolgens zijn philascoop, die zeer ze
ker goede diensten kan bewijzen bij het onderzoeken van 
zegels; de firma Auf der Heide te Hilversum zal hiervan 
menig exemplaar kunnen plaatsen. 

De voorzitter richt vervolgens een woord van opwekking 
tot de leden voor het werven van nieuwe leden bij het begin 
van het nieuwe philatelistisch seizoen; hoewel het ledental 
gestadig stijgt mogen wij nog niet tevreden zijn. Om 9K uur 
sluit de voorzitter de vergadering, waarna nog een groote 
veiling van goede zegels plaats heeft. 

Nieuwe leden. 
151. T. van Heuvel, Nassauplein 2, Groningen. 
150. John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. 
152. W. de Jager, Peizerweg 32, Groningen. 

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

aangifte). 
B. Tieman, Kraneweg 67, Groningen. (Eigen aangifte). 
H. J. J. Becker, Woldstraat 151, Meppel. (Eigen aangifte). 
G. J. Staverman, Oude Ebbingestraat 14a, Groningen. (Voor

gesteld door R. B. de Jonge). 
Adresverandering. 

72. R. A. Cleveringa woont thans te Nieuwolda. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 28 September 1931, te 8K uur, 
in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 17 Augus
tus 1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Voor een 13-tal leden opent de voorzitter om 8.15 uur met 
een hartelijk woord van welkom de vergadering. De notulen 
worden gelezen en gearresteerd. Alvorens de vergadering 
voort te zetten, spreekt de voorzitter, namens de Vereeniging, 
den heer Tenhaeff toe, die, wegens dienstaangelegenheid, zich 
te Arnhem gaat vestigen. Spreker schetst den heer Tenhaeff 
als een trouw lid, die, van 1924 lid zijnde, de vergaderingen 
geregeld bezocht. In het bezit zijnde van een schat van post
zegels, kon men bij hem veel kennis opdoen en was hiJ daarin 
dan ook steeds gaarne behulpzaam. Wij zien den heer Ten
haeff zeer ongaarne vertrekken en roepen hem een hartelijk 
vaarwel toe. Hierop dankt de heer Tenhaeff den voorzitter 
voor de hartelijke woorden, hem toegesproken en verzekert, 
gedurende de 7 jaren dat hij lid van „Zuid-Limburg" was, de 
bijeenkomsten steeds met veel genoegen te hebben bijge
woond en dat het hem spijt, dat hij de vereeniging moet 
verlaten. 

Bij de behandeling der ingekomen stukken worden exem
plaren van de kavelbeschrijvingen betreffende openbaren 
verkoop van frankeerzegels in November a.s. te Bandoeng 
onder de leden verdeeld. 

Vervolgens wijst dr. Verzijl erop, dat men de boekjes van 
de rondzending, indien een opvolgend lid niet aanwezig mocht 
zijn, moet doorzenden aan het daarop volgend op de lijst voor
komend lid; in alle geval de boekjes niet moet vasthouden, 
hetgeen herhaaldelijk voorkomt. 

Met een verloting en eenige prettige kienpartijen wordt de 
avond verder aangenaam doorgebracht tot 10 >̂  uur. 

Adresverandering. 
33. F. H. Tenhaeff, kapitein inf., thans Jacob Marislaan 16, 

Arnhem. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 21 September 1931, vergadering; 
Maandag 5 October 1931, beurs; 
Maandag 19 October 1931, vergadering; 

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

I'ostzegelvereenitring „HeWer", te Melder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

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

Te ongeveer S'A uur opent de voorzitter, dr. Van der Sluijs, 
met een kort woord van welkom de vergadering. De secretaris 
krijgt hierna gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Een schrijven der Vereeniging „Breda" omtrent candidaat-
stelling voor het Bondsbestuur wekt eenige bevreemding, 
daar het niet beschikbaar zijn van de beeren Van der Schoo-
ren en Vuijstingh niet bekend Was.*) 

Een voorstel van het bestuur tot benoeming eener feest 
commissie tot viering van het 10-jarig bestaan, wordt ver
daagd tot de September-vergadering. 

Vervolgens wordt ballotage gehouden over de beeren J. M 
Uijtenhoudt en J. M. Walter, die beiden met algemeene 
stemmen als lid worden aangenomen. 

De vergadering wordt verder gezellig doorgebracht, waarna 
sluiting. 

Adresverandering. 
H. J. Gottmer wordt Van Swolstraat 3, Soerabaja (Java). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 September 1931 in het 

gewone lokaal. 

*) Dat de beeren Van der Schooren en Vuijstingh geen her
benoeming wenschten te aanvaarden, was toch reeds bekend 
gemaakt in het Maandblad van 16 Juli 1931 en nog wel op 
drie plaatsen. (Zie pag. II en III van genoemd blad). Adm. 

ADVERTENTIEN. i J 
BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(609) 

Wij geven voor UW oudenYvert-Cataloflus: 
1929 f 0,50, I930f 0,75en 1931 f 1 , - , 
in mooie series postzegels of 75 % van dit 
bedrag contant. Wij koopen gewone Ne-
derlandsche zegels, afgeweekt en gesor
teerd in elk kwantum tot 100 000 van 
één soort, of geven hier buitenlandsche 
voor in ruil. Aanbiedingen met prijs aan 
Postzegelhandel „The Globe", Hoogendyk 142, 
Zaandam, - Gironummer 118330. (640) 
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Een ieder, die voor minstens ƒ 16,— van onderstaande 
aanbieding koopt, ontvangt gratis een serie vliegpost-
zegels. Dit is toch zeker een buitengewone gelegenheid 
deze goede serie te bemachtigen. — Vergelijk mijn 
prijzen met andere. — Ned.-Indië bedrag bij bestelling. 

Luchtpostzegels, 1 ^ , iy^ en 7% gld., per serie ƒ 2,75 
Curasao, 2J^/3 c , - 0,25 
Ned.-Indië, luchtpost, 75 c. en 1,50 gld., per stel - 0,75 
Nieuwste rolt., Ys, 1% ,2, 2%, 4, 5, 6 c , p. serie - 0,12 
Rolt., z. w., 1, 1%, 9, 12%, 20, 30, 40, 50, 60 c. - 2,05 
Rolt., 2-z., cpl., 2—40 c , 13 w., opl. 80000 series - 2,50 
Rolt, 4-z., cpl., z. 121^ rood, 23 w., opl. 66000 s. - 2,50 
Olympiade, Roode Kruis en Rembrandt, 3 series - 1,45 
Jubileum 1923, 2 c. — 5 gld., cpl - 9,75 
10 gulden 1905, prima -12,— 
10 gulden 1913, prima -16,50 
Weldadigheid 1924 t.m. 1930, 7 series - 1,75 
Tentoonstelling Den Haag, 3 w aarden - 1,90 
1, 2K en 5 gld. 1905 - 0,22 
Koerseerend 1, 2% en 5 gld - 0,28 
40/30 en 60/30 - 0,12 
10, 15, 60 c , vliegpost - 0,35 
2/1 c. — 10/223^ c , 7 waarden - 0,18 
Jubileum 1923, 2 c. — 1 gld., 9 waarden - 0,40 
Jubileum 1923, 1 gulden, per 10 stuks - 1,80 
10/3 en 1 gld./17K, per serie - 0,30 
Weid. 1927, 1929, 1930, p. ser. resp. ƒ 0,30, ƒ 0,25, - 0,20 
Portzegels 1/3 c. — 25/7M c., 4 waarden - 0,18 
2^/VA en 25 /7^ , per 10 stel - 0,90 
4/3 — 12yj/5 c , 4 waarden, per serie - 0,15 
Tsjecho-Slowakvje, Jub. 1928, 30 h. — 5 kr., 10 w. - 0,95 
Idem, porten, 5 h. — 20 kr., cpl., Yv. 55-66 . . - 0,50 
Rusland, 1, 2, 3 roebel, Lenin - 1,30 
Idem, 1, 2, 3, 5 en 10 roebel, Lenin, 165 fr - 3,75 

Boven ƒ5,— porto wy. Indien aanteekenen gewenscht 
wordt, ƒ0,15 extra. Prijscourant op aanvraag. 

— Giro 40215. — 
Te koop gevraagd: Kwantiteiten Nederlandsche en Kolo
niale zegels; ook goede kilowaar. Brieven met prijs

opgave en eventueel monster. 
— Vraagt zichtzending ! — 

Brederodestraat 4 e , AMSTERDAM, W, 
(524) 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 112874. - Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. fl.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 
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TE KOOP: 
Een grooie hoeveelheid Duitsche Post

en Dienstzegels in vellen van 100. 
Nummers naar Borek-Liste 1931. 

Postzegels nrs. 116 — 159 — 162 — 165 — 182 
183 — 186 — 188 — 190 — 191 — 192 — 204 
218 — 221 — 225 — 238 — 242 — 243 — 244 
246 — 258 — 259 — 260 — 261 — 262 — 263 
270 — 271 — 272 — 273 — 274 — 275 — 276 
277 — 278 — 279 — 280 — 281 — 282 — 283 
284 — 285 — 286 — 287 — 288 — 289 — 290 
291 — 292 — 293 — 294 — 295 — 296 — 297 
298 — 299 — 300 — 301 — 302A — 302B — 303 
304B — 305 — 306 — 307 — 308 — 309 — 310 
311 — 312 — 313A — 314A — 315a — 316A 
317A — 318A.B — 319A.B — 320A.B — 321A.B 
322A.B — 323A.B — 324A.B — 325A.B — 326A.B 
327B — 328A.B — 329 A.B — 330A.B — 331 — 332A 
333A — 334A.B — 335A.B — 336A.B — 337A. 

Dienstzegels nrs. 55x — 56 — 57 — 58 — 59 
60 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68b 
69 — 70x _ 71 — 72 — 74 — 75 — 77 — 78. 

S. J. KONING, 
Nassaulaan 42 , - GRONINOEN. 

(648) 
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Wegens groot succes 
blijft mijn aanbieding Suriname uit het 
Augustus-nummer ook in September nog 
van kracht. 

Alle geleverde lots bevatten alle op
gegeven nummers. 

Indien U geen risico wilt loopen, dat 
een der nummers uitverkocht is, bestelt 
dan zoo spoedig mogelijk. 

'^v^nm'V^'^rwwm MW'w 1 

%9? B|ETHgVENmÄÄT| 
MMd 

T E L E F O O N 2 1 4 2 1 . 

Voortdurend te koop gevraagd 
in iedere iioeveeiiieid: 

Nederland vliegpost 1921 10, 15 en 60 
cent, alleen postfrisch. Verder zegels van 
de Vereenigde Staten van Amerika, New-
Foundland, Canada, alles bij voorkeur 
ongebruikt. 

Ook paren, blokken, brieven, enz. 

P O S T G I R O 1 7 3 S 4 S . 

JOHN L. BENJAMINS, 
Beethovenstraat 9 7 , Amsterdam, Z. (545) 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT'VOOR 
UWKIEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQINO 
CEZINi-VERZOItaiNG 

JGRAVENHAGE 

mLlMII 's Sloitzggelbogkii 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
(590) 's-Gravenhage. 

N. V. Postzegelhandel „Philadelphia'' 
KRUISWEG 43, HAARLEM. TELEF. 15515. GIRO 135793. 

I V I E U W E C A T A I v O G I 1 9 3 2 . 
YVERT & TELLIER f 4,50 
MICHEL f 3,25 
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ZELDZAME 
Britsche Koloniale Zegels. 
Ik ben een specialiteit in zeldzame 
Koloniale zegels van alle uitgiften. 

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

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

Alleen zegels in den meest 
onbe r i spe l i j ken s t aa t en 
tegen schappelijke prijzen 
worden in mijn voorraad-
boeken aangetroffen. — — 

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

welke op de markt komen. 

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

(591) 
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stempel zou dragen, met de aanduiding „Franco" en het op
schrift „Stadtpost". De brieven moesten zóó gevouwen worden 
dat de francostempel steeds op de adreszijde zichtbaar zou 
zijn. Het postbestuur zweefde daarbü ongetwijfeld het „postaal 
gestempeld papier" voor den geest, dat in het koninkrijk 
Sardinië van 1819 tot 1836 in gebruik geweest was. 

Voor het geval, dat de Kroon zich voor het gebruik van 
„FrancoWäppchen" mocht uitspreken, gaf het postbestuur 
in overweging de zegels iets kleiner te doen vervaardigen 
dan de Engelsche en op blauw gestreept papier. In het midden 
zou het kleine Beiersche wapen pry ken met boven en beneden 
de opschriften „Stadtpost" en „Franco". 

Op de aansporingen van het hoofdbestuur ging het minis
terie niet verder in, doch het liet zich door den Beierschen ge
zant te Londen over den stand van den Engelschen briefpost
dienst nader inlichten. De desbetreffende binnengekomen 
berichten van 10 April en 8 Mei 1845 berusten ongetwijfeld 
nog in een tot dusverre verborgen dossier; zij schijnen echter 
niet zeer bmoedigend te ziJn geweest, want de aangelegenheid 
stokte daarna langen tijd geheel en al. 

Onder den indruk der politieke gebeurtenissen van 1848 
en aangespoord door volksvertegenwoordiging en pers, nam 
het op 1 December 1848 opgerichte ministerie van Handel en 
Openbare werken de verlaging der posttarieven en de vereen
voudiging der kostenvoldoening ernstig ter hand. In het „Ont
werp eener regeling van het binnenlandsche briefporto" van 
4' Januari 1849 was ook voorzien in de uitgifte van „ge
stempelde zegels in den prijs van 1, 3 en 6 kreuzer, waarvan 
de bevestiging op den brief de frankeering bewerkstelligde". 
Hierbij merkte het ministerie in de opdracht aan het hoofd
bestuur der posterijen het volgende op: „De groote voordeelen, 
die het benutten van zegels of stempels voor de frankeering 
zoowel voor het publiek als voor den dienst biedt, staan boven 
eiken twijfel; hun invoering is in den tegenwoordigen tijd 
overal het voorwerp van louter wenschen geworden. Meer in 
het bijzonder treden hierbij naar voren: 

1. de vereenvoudiging en vergemakkelijking der expeditie; 
2. een verzekerde controle; 
3. het uitgebreider gebruik der brievenboiten; 
4. de zeer vereenvoudigde en meer bespoedigde bstelling; 
5. de afneming van het aantal retourbrieven en de vermin

dering van het voor de postkas jaarlij ksche groote verlies aan 
retourporto. 

Ten einde de invoering der postzegels te bespoedigen deed 
het ministerie zelf het noodige tot het verkrijgen van de 
eerste grondslagen. Op 22 Februari 1849 zond het aan het 
hoofdbestuur der posterijen de gevraagde begrooting der aan
maakkosten der frankeerzegels van P. Haseney, graveur der 
Beiersche Hypotheek en Wisselbank, benevens een teekening 
van drie monsters of ontwerpen voor de onderwerpelijke 
zegels, een teekening voor een watermerk en eenige papier
monsters, een en ander vergezeld van de opdracht de verdere 
behandeling en inleiding over te nemen. De nieuwe regeling 
zou op 1 Juli 1849 in werking treden. Ondertusschen moest 
met den aanmaak en de uitgifte der 1 kreuzerzegels voor de 
stadsbrieven onverwijld voortgang worden gemaakt, daar 
deze voorziening het allerminst uitgesteld of nader in be
schouwing kon worden genomen en zij door het publiek drin
gend verlangd werd, terwijl eerst dan een algemeen gebruik 
der stadspost mogelijk zou worden gemaakt. 

Het in het desbetreffend schrijven bedoelde ontwerp van 
een watermerk, de papiermonsters en de begrooting der kos
ten bevinden zich nog in het dossier. Voor het watermerk was 
de vorm van groote latijnsche letters gedacht, omgeven door 
ineengewikkelde cirkels. De drie ontwerpen voor de zegels 
zijn verdwenen. 

De nauwkeurige inhoud van de ministerieele beslissing van 
22 Februari 1849 en den naam van den biJ de voorbereiding 
der zegeluitgifte om advies geraadpleegden technischen vak
man heeft in 1895 de toenmalige voorzitter der Beiersche 
Philatelisten Vereeniging in München, Leon Brummer, secre
taris van het Beiersche staatsministerie van het koninklijk 
huis en buitenlandsche zaken, voor het eerst gepubliceerd (in 
„Das Postwertzeichen", 8e jaargang, 1895). Deze mededeeling 
vond haar weg door een groot deel der philatelilstische pers 
en werd ten slotte in dezen vorm weergegeven, dat Peter 

Haseney de eerste Beiersche postzegels, meer in het bijzonder 
de 1 kreuzer, ontworpen heeft. 

Het hoofdbestuur schenen evenwel de voorstellen van 
Haseney niet de volle garantie voor onvoorwaardelijke zeker
heidstelling der belangen van de post te geven; het deed daar
om moeite om een oplossing van het vraagstuk te verkrijgen, 
die het beter paste. 

Op 12 Maart 1849 diende de boekdrukker J. G. Weisz bij 
het hoofdbestuur een verzoek in om hem te belasten met den 
aanmaak der postzegels. Hij legde daarin den nadruk op de 
noodzakelijkheid om de postzegels te vrijwaren voor namaak. 
Papier met watermerk benutten ware vrijwel nutteloos, want 
het watermerk is na het bevestigen van een zegel op den 
brief niet meer te onderkennen. Het verdiende daarom aan
beveling voor het drukken van zegels papier te gebruiken, 
gdrënkt in een verdunde oplossing van bloedloogzout, dat bij 
het beschrijven of bevochtigen met een chemische vloeistof 
(verdund salpeterzuur) van kleur veranderde. De op deze 
wijze onbruikbaar gemaakte zegels behoefden niet meer te 
worden afgestempeld. 

Het hoofdbestuur verlangde daarop monsters van dit papier 
en een kostenberekening, aan welke opdracht Weisz op 27 
Maart voldeed. 

Zijn begrooting deed hij vergezeld gaan van een drukproef 
in twee kleuren: het hier afgebeelde blok van acht vierkanten, 
waarvan elk in het midden het door een bladvormig ornament 
en een dubbelcirkel omgeven cijfer 3 toont. Dit is de tot dus
verre aan Haseney toegeschreven loofbladproef. Waar even
wel Weisz concurreerend optrad tegen Haseney, is de onder
stelling, dat hij diens zegelontwerp wellicht gekregen en uit
gewerkt had, onvoorwaardelijk te verwerpen. 

De boekdrukker Weisz had ziJn voorstel waarschijnlijk niet 
ingediend zonder vooraf met het hoofdbestuur overleg te 
hebben gepleegd. Hij ging bij de hoofddirectie immers in en 
uit, daar hij sedert 1842 het „Verordnungs und Anzeigeblatt 
für die K. B. Posten" en andere formulieren drukte. Zijn be
drijf was gevestigd in de Residenzstrasse 7, tegenover het 
Törringpaleis, de zetel van het hoofdbestuur. 

Dit laatste achtte het noodzakelijk technisch advies in te 
winnen over de vraag: op welke wijze de postzegels zouden 
kunnen worden vervaardigd, waardoor niet slechts namaak 
onmogelijk of minstens zeer bemoeilijkt wordt, doch waardoor 
ook de expedieerende postambtenaren in staat gesteld kunnen 
worden, zich door een zoo eenvoudig mogelijke handeling van 
de echtheid der zegels te overtuigen. Te dien einde wendde 
het zich op 4 April 1849 tot de „CentralVerwaltungsAus
schusz des polytechnischen Vereins für Bayern", die het de 
voorstellen van Haseney en den boekdrukker Weisz deed toe
komen. In het betrekkelijk schrijven deelde het hoofdbestuur 
o.a. mede, dat het aanleiding vond aan het voorstel van Weisz 
de voorkeur te geven boven het watermerkpapier van Haseney 
en dat het voornemen was elk zegel als controlemiddel boven
dien nog te voorzien van een voor dit doel vervaardigde 
droogstempel, aan te brengen met behulp van de zegelpers 
van het Muntkantoor, een en ander om het namaken te be
moeilijken. 
■ Het zeer verklarend advies der Polytechnische Vereeniging 

van 21 April 1849 vinde hier, zonder den aanhef, woordelijk 
een plaats. 

„Iets te vervaardigen, dat volstrekt niet is na te maken. 
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is een opdracht, die onuitvoerbaar is; wat menschen gemaakt 
hebben, kunnen menschen weder namaken; het gaat er dus 
om het namaken zooveel mogelijk te bemoeilijken. Hierop 
volgt onmiddellijk de vraag, waar zal de hinderpaal tot na
maak worden aangebracht, in de papiermassa, in de teekening 
of in beide tegelijk? 

Naar onze meening kan deze biJ de frankeerzegels slechts 
in de teekening worden aangebracht, daar noch watermerk 
noch chemische prepareering het doel bereiken kunnen; het 
eerste niet, daar de zegels gegomd en opgeplakt worden; de 
laatste niet, daar de samenstelling: 

1. gemakkelijk te ontdekken is en toegepast kan worden; 
2. de zegels als regel in kleuren worden gedrukt en dus de 

reactie op het papier opgeheven wordt. 
Hoe moet de teekening worden vervaardigd, opdat ziJ moei

lijk na te maken is? 
Daartoe is naar ons inzicht de gewone boekdruk in geenen 

deele voldoende, doch is de eenige weg een kunstige, machi
nale onderdruk, waarbij de echtheid zich uit de teekening 
laat vaststellen hetzij door lijntjes, hetzij, wat nog gemakke
lijker is, door oogenschijnlijk onmerkbare opzettelijke gebreken 
in de teekening. 

Een dergelijke onderdruk wordt echter tot op heden slechts 
verkregen, óf door cylinderdruk, óf door chemietypie, waartoe 
echter hier in München de noodige machines en inrichtingen 
ontbreken, terwijl er bovendien niemand is, die een dergelijk 
bedrijf uitoefent. 

Er zou dus hier slechts nog een middel mogelijk zijn, om de 
postzegels op een wijze te vervaardigen, die aan het doel be
antwoordt, n.1. door galvanografie in verbinding met galvano-
plastisk. Wij hebben ons daartoe in verbinding gesteld met 
een jongmensch, dat in de galvanografie reeds uitstekend 
werk heeft geleverd en wel met Schoeninger; deze heeft ons 
een idee aan de hand gedaan, dat zeer vernuftig is en met de 
toepassing waarvan hij, op ons verzoek, reeds bezig is. Wan
neer dus de koninklijke hoofddirectie de toepassing dezer proe
ven wil bevorderen en daartoe met den heer Schoeninger in 
overleg wil treden, twijfelen wij niet, of zulks zal tot het 
gestelde doel leiden. 

Indien echter het in gebruik nemen der frankeerzegels voor 
de stadspost op zoo'n korten termijn gewenscht mocht ziJn, 
dat de uitslag der proefnemingen niet kan worden afgewacht, 
dan biedt wellicht het in uwerzijdsch schrijven genoemde ge
bruik van een droogstempel een geschikt hulpmiddel. 

Een kunstig gegraveerde droogstempel zooals op bijgaande 
afdrukken, welke wü door de bereidwilligheid van het hoofd-
muntkantoor ontvangen hebben, is zeer moeilijk na te maken; 
het aanbrengen daarvan op de zegels met behulp van de ma
chines van het Muntkantoor brengt geen moeilijkheden mede; 
er is evenwel een witte achtergrond voor noodig, opdat de 
stempel goed zichtbaar is. Wanneer derhalve de zegels door 
middel van een fijnen stereotypdruk op gewone boekdruk-
persen in gekleurde teekeningen op wit papier worden ver
vaardigd en daarop een open ruimte gelaten wordt voor den 
droogstempel, waarbij in elk geval ook nog het door Weisz 
geprepareerde papier zou kunnen worden benut, dan zouden 
dergelijke zegels ongetwijfeld aan hun bestemming voor de 
stadspost volkomen beantwoorden." 

Het hoofdbestuur had echter niet nagelaten inlichtingen in 
te winnen over de fabricage der zegels door andere postadmi-
nistraties; voor alles scheen het Engelsche procédé het meest 
navolgenswaard. Ook de boekdrukker Weisz zette ziJn po
gingen voort. 

Voorbeeld cijferteekening 
Zürich (1843) 

Zwarte Beiersche 1 kreuzer 
(1849), gegraveerd door 
Max Seitz, gedrukt door 
J. G. Weisz, München, 

Daar er ook geen uitzicht op bestond om de postzegels voor 
de stadsbrieven op den oorspronkelijk vastgestelden tiJd ge
reed te hebben, besloot het ministerie van handel de in allf 
onderdeelen voorbereide verordening over het „nieuwe binnen-
landsche briefporttarief" van 5 Juni 1849 op 1 Juli d.a.v. in 
werking te doen treden, waarbij het afzag van de gedachte 
wijze van frankeering. 

Het zal ongetwijfeld voor de belanghebbende diensten be
vrijdend hebben gewerkt, toen de boekdrukker Weisz op l 
Augustus 1849 proetdrukken kon overleggen van een volledig 
bewerkten 1 kreuzer-zegel. Weisz gaf daarbij als zijn meening 
te kennen, dat de proeven, die in blauwe en roode tinten 
op gegomd papier waren vervaardigd, „wat de fijnheid van 
den stempel en de daardoor bereikte bemoeilijking van het na
maken betreft, ongetwijfeld in den smaak zouden vallen, daar 
met den vlakdruk, diep- en hoogdruk verbonden waren." 

Op 8 Augustus 1849 kon het hoofdbestuur het lang-verbeide 
bericht aan de Kroon zenden. Het wees er op, aan de hand 
van het advies der Polytechnische Vereeniging, dat noch het 
voorstel van Haseney noch dat van Weisz volkomen voldeden 
aan den eisch, dat namaak der zegels onmogelijk zou ziJn en 
dat het daarom, op grond van de ingewonnen inlichtingen 
over de Fransche en Engelsche zegels in overweging gaf, de 
hoogere waarden, op dezelfde wijze als zulks in Engeland ge
schiedde, op papier, waardoor een zijden draad getrokken 
was, in witten hoogdruk te doen vervaardigen. De door Weisz 
overgelegde proeven, die het hoofdbestuur er bij deed, be
schouwde het als „zeer goed geslaagd". Het had evenwel de 
opmerking te maken, dat het waardecijfer te weinig naar 
voren trad; dit gebrek zou bij de vervaardiging van nieuwe 
stempels verholpen kunnen worden. 

Het ministerie van Handel en Openbare werken, aan het 
hoofd waarvan Freiherr Von der Pfordten stond, kon nu op 
11 Augustus 1849 het „geboorte-bericht" van de eerste 
Duitsche postzegels publiceeren. Het machtigde het hoofdbe
stuur der koninklijke posterijen en der spoorwegen: 

a. de franco-zegels voor het stadsverkeer onmiddellijk in 
gebruik te nemen in de uitvoering volgens de bijgevoegde af
beelding; voorts 

b. voor de franco-zegels van 3 en 6 kreuzer soortgelijke 
stempels te benutten onder gebruikmaking van daartoe spe
ciaal bereid papier, voorzien van een zijden draad. 

Den boekdrukker Georg Weisz verplichtte de assessor Bau
mann van het hoofdbestuur der posterijen op 17 September 
1849 plechtig „te beloven en bij God den Alwetende te zweren, 
dat hij bij de fabricage der biJ den Beierschen postdienst in 
te voeren franco-zegels van 1, 3 en 6 kreuzer met nauwgezette 
trouw en rechtschapenheid, zoowel voor het heden als voor alle 
toekomst, het belang van den staat zou dienen en niets doen 
of nalaten, waardoor dit door ziJn toedoen voorbedachtelijk 
of onopzettelijk benadeeld zou kunnen worden." Weisz had 
meer in het bijzonder onder eede te beloven, dat by behalve 
de aan de posterijen en de spoorwegen af te leveren zegel
afdrukken noch zelf dergelijke afdrukken zou vervaardigen, 
voor eigen of anderer gebruik achterhouden, noch anderen 
voor het vervaardigen of het verduisteren daarvan gelegen
heid zou geven. Dat hiJ met name op ziJn personeel gedurende 
het drukken ten strengste toezicht zou uitoefenen en na be
ëindiging der fabricage niet alleen de goede afdrukken, doch 
ook alle misdruk aan het hoofdbestuur consciëntieus zou af
leveren. Dezelfde eed hadden af te leggen de graveur Max 
Joseph Seitz, die de stempels had te graveeren, de letter-
gieter Gustav Lorenz, die de drukplaat te gieten had en later 
ook de eigenaar der papierfabriek Pasing, Freiherr Von Beck, 
die het papier met zijden draad had te leveren. 

Op 1 November 1849 werden de drie postwaarden, zonder 
dat het publiek daarvan veel ophef maakte, in omloop ge
bracht. 

De vraag van het geestelijk vaderschap van de populair 
geworden teekening der eerste Beiersche zegels mag op grond 
van het vorenstaande worden .beschouwd als te ziJn eens en 
voor al beantwoord. Ten overvloede kan daartoe nog een be
wijs worden aangevoerd, dat tot dusverre niet in het geding 
gebracht doch overtuigend is: Peter Haseney heeft de belang
rijkste gebeurtenissen in ziJn leven en van ziJn werken op 
schrift gesteld en dit overzicht op 14 Juli 1868, een jaar vóór 
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zijn dood, afgesloten. Wij vernemen daaruit, dat Haseney op 
27 November 1812 te Mehlis bij Zeela St. Blasii in het toen
malige hertogdom Coburg-Gotha als zoon van een doozen-
maker geboren werd. Nadat hij de school had afgeloopen, 
loerde hij het handwerk van zijn vader en maakte ook een 
korten leertijd mede in de hertogelijke Munt te Gotha. Als 
negentienjarige trok hij over Neurenberg naar München. 
Hier vond hij, op aanbeveling van een beschermer, op 5 Mei 
1832 in het bekende „Mathematisch-mechanisch Institut Ertel-
Reichenbach" werk als graveur. Daarnaast volgde de voort
varende jongeman aan de hoogeschool lezingen over wiskunde 
en mechanica. Drie jaren later ging hij over in dienst van de 
Beiersche Hypotheek- en Wisselbank. Het lid Josef Anton 
Ritter von Maf f ei, grondlegger der bank en later rijksraad 
van Beieren, was door Ertel opmerkzaam gemaakt op den 
flinken werker en maakte van zijn bekwaamheden gebruik biJ 
de vervaardiging der bankbiljetten, tot het uitgeven waarvan 
de bank gemachtigd was. Naar de aanwijzingen van Haseney 
werd het bankpapier van een watermerk voorzien. Op 1 Ja
nuari 1837 benoemde de bank hem tot leider van de afdeeling 
bankbiljetten-aanmaak. 

Met geen woord maakt Haseney er gewag van, dat hij aan 
de tot stand koming der Beiersche postzegels op eenige wijze 
en in beslissenden zin medegewerkt heeft. Zou dit stilzwijgen 
denkbaar zijn, indien zijn ont^v'erp in den oorspronkelijken of 
gewijzigden vorm uitgevoerd was? De eenvoudige kosten
berekening en het maken van enkele vluchtige schetsen achtte 
Haseney niet van voldoende belang om deze te vermelden. 

De aanteekeningen berustten, zooals naderhand gemakke
lijk vast te stellen is, op de verhandeling „Het eerste Beiersche 
bankbiljet — de eerste Beiersche postzegel", welke een klein
zoon van Haseney, Freiherr H. von Wohnlich, in nr. 20 van 
het „Sammlers" bijvoegsel der „München-Augsburger Abend
zeitung" van 16 Februari 1922, gepubliceerd heeft. Het ge
deelte, dat betrekking heeft op de frankeerzegels, luidt in 
haar soberheid als volgt: „Toen men 1849 telde: Beieren krijgt 
een postzegel, wie moet dezen maken?, toen was het ant
woord onmiddellijk gegeven: Peter natuurlijk, de bankbiljetten 
man. Zoo werd hij ook de schepper, resp. de maker van den 
eersten Beierschen postzegel." De heer Von Wohnlich heeft 
\ oor deze geschiedenis geen grondslag gevonden in het Ie 
vensverhaal van zijn grootvader; hij schonk aan de toerter-
tyde onweersproken gebleven verklaringen van de philate
listische pers onvoorwaardelijk geloof. 

Wat de eerste Beiersche zegels aan grafische kunst bieden, 
kan men het beste naar waarde schatten, wanneer men ze, 
met voorbijgaan van de overlading, als een goede vakkundige 
oplossing beschouwt van de bedoeling, die bij hun schepper 
voorzat. De boekdrukker Weisz, de teekenaar van het zegel
beeld die van hem daartoe de opdracht kreeg, en de graveur 
Max Seitz hadden niet de eerzucht iets te leveren, dat op de
zelfde hoogte stond als de Engelsche Victoria-zegcls (uitge
geven 6 Mei 1840) of de „ossenoogen" van Brazilië (1 Juli 
1843); zij kenden deze zegels wellicht in het geheel niet on 
dachten er in elk geval ook niet aan een „democratisch" 
zegelbeeld te scheppen, zooals wel eens vermoed is. Als voor
beeld diende hun waarschijnlijk de eenvoudige cijfer-zegel, 
die het kanton Zürich op 2 Maart 1843 in gebruik genoi len 
had. Genoemde mannen vonden in hun werk voldoening en 
hoopten op geen roem, die hun naderhand mocht geworden. 
Peter Haseney echter, wien het niet beschoren was zjjn post-
zegelontwerp uitgevoerd te zien, zou zich ongetwijfeld wel 
verheugd hebben wanneer hij had kunnen beleven dat ten 
minste zü'n voorstel om de Beiersche postzegels op watermerk
papier te drukken, later (in 1870) verwezenlijkt werd. 

v. B. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

II. 
Men had drie schepen uitgerust; het „admiraalschip", „La 

Santa Maria", Carabela de Colon, was een caravelle van 120 
ton; uit den aard der zaak stond dit onder bevel van Columbua 

C(arabela) Sancte Marie S(ummi) Magistri Navis. 
De caravelle van de heilige Maria, 

het schip van den opperbevelhebber. 

Het tweede schip heette de „Pinta" en stond onder com-
rTT.ndo van Martin Alonso Pinzón, terwijl diens broeder Vi
cente Yafiez Pinzón het derde scheepje commandeerde, de 
Nina. Deze earavellen waren slechts resp. 100 en 80 ton groot. 

In den avond van 2 Augustus gingen allen ter biecht bij 
pater Juan Perez, ons welbekend van het klooster La Rabida. 
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Columbus vertrouwde zijn zoontje toe aan de hoede van een 
inwoner van Palos. Langzamerhand verzamelde men zich hy 
de booten; de bemanning was voltallig aanwezig; vrijwel de 
gansche inwonerschap van Palos stond aan de wal. Columbus' 
neemt afscheid van zijn zoontje: het vertrek uit Palos zal wel
dra plaatsvinden, „Salida de Palos" is aangebroken. Men gaat 
in de bootjes, die de mannen zullen brengen naar de schepen; 
terwijl het bootje waarin zich Columbus en de Pinzones be
vinden van de wal afzet, spreekt pater Juan Perez den zegen 
uit over de expeditie. Palos aanschouwde op 2 Augustus 1492 
het afscheid van Cristobal Colon: 

Despedida de Cristobal Colon. 
Palos 2 Agosto 1492. 

Zeer vroeg in den morgen vertrekt de vloot vanaf de reede. 
Met drie scheepjes, de Santa Maria, de Pinta, de Nina, onder 
commando van drie koene kerels, Columbus en de Pinzones. 
gaat men op reis, de ongekende oneindigheid tegemoet. De één 
vol verwachting, vol eerzucht om het doel te bereiken; de 
ander innerlijk vol angst voor wat komen zal; ieder met den 
wil in zich het werk te voltooien. 

Met deze drie scheepjes toegerust, heeft de expeditie onder 
leiding van Columbus en de Pinzones een nieuwe wereld ge
vonden; voor Spanje — néén, beter voor de gansche (oude) 
wereld. 

Por Espana y con Pinzón, Nuevo Mundo hallo Colon. 
Voor Spanje vond Columbus samen met Pinzón 

een nieuwe wereld. 

DE EERSTE TOCHT VAN COLUMBUS. 
„Uwe majesteiten, die het heilig geloof liefhebt en die dit 

overal trachten te verbreiden; die vijanden zijt van de secte 
van Mohamed en van alle heidendom, hebt besloten miJ te 
zenden naar genoemde landen van Indië, om daar de bekeering 
tot het Christendom aan te moedigen" — aldus lezen wü in 
de inleiding van het uitermate belangrijke dagboek van Co
lumbus, dat hij gedurende de gansche reis heeft bijgehouden, 
zy het hier en daar met opzettelijke onjuistheden. Toch is 
het onmisbaar voor een juist inzicht èn betreffende zijn per
soonlijkheid èn betreffende de ontdekkingen. 

Zoo lezen wij dan dat men op 3 Augustus onmiddellijk 
koers zette naar de Canarische eilanden. Maar weldra raakte 
de roerpen van de Pinta onklaar; na hersteld te zijn, werd de 
expeditie wederom door een soortgelijk ongeval tegengehouden 
in de snelheid. Met moeite kwam men op Gomera aan; er wer'd 
krachtig ingegrepen tot herstel maar hiermee gingen drie 
weken gemoeid. Zoo werd het dan eindelijk 6 September, dat 
Columbus met zijn vloot vanuit de haven van Gomera kon 
vertrekken; juist had men nog vernomen, dat een Portugeesch 
eskader op de Castilianen loerde: uit afgunst wilde Joäo II 
de Spaansche schepen beletten hun voornemen te volvoeren. 
Columbus had overigens de zeer uitdrukkelijke opdracht niet 
te raken aan het Portugeesche gebied. 

De reis van Spanje naar de Canarische eilanden was, zooal 
geen dagelijks bevaren weg, in ieder geval over bekende wa
teren; op 6 September 1492 verliet men de laatst plek van de 
toenmaals bekende wereld: onbekende, slechts door fabels 
schrikbarend voorgestelde wateren zouden te zien zijn, totdat 
het eilandje Antilia bereikt werd. Antilia was het eiland, dat 
Toscanelli en ook andere geleerden zich dachten midden in den 
Atlantischen oceaan gelegen. Toscanelli — reeds boven, op 
blz. 00, zagen wij dat Columbus fanatiek vasthield aan den 
Florentijnschen geleerde: dus ook het eiland Antilia moest 
bestaan. 

Dat aanvankelijk de stemming nogal meeviel, blijkt uit de 
mededeeling van meerdere opvarenden van de Pinta, dat ziJ 
op 14 September een paar vogels hadden gezien, volgens hen 
Vlaamsche gaaien, die zich niet meer dan een vijfentwintig 
mijlen van de kust af boven de zee wagen. Reeds toen ver
wachtte men derhalve land; ieder keek zeer scherp uit, want 
de koningin had een prijs uitgeloofd van 10.000 maravedis 
(ongeveer 150 gulden) voor dengene, die het eerst „land!" 
zou roepen. 

Het weer, dat aanvankelijk niet best was, werd steeds aan
genamer; op 16 September spreekt de admiraal zelfs van 
heerlijk zomerweer, zooals in Andalusia — op dien dag raakten 
de schepen temidden van een groote massa zeegras; wederom 
meende men hierin een teeken van nabij zijnd land te kunnen 
zien. Inmiddels was Columbus sinds het vertrek van Gomera 
bezig te smokkelen met de afgelegde afstanden; dagelijks werd 
iets minder genoteerd, dan werkelijk was afgelegd, om de 
matrozen moediger te houden. Want daar ontbrak nogal eens 
wat aan. Hoewel de berichten dienaangaande zeer sterk over
dreven zijn — men spreekt zelfs van moordaanslagen of van 
pogingen tot gedwongen terugkeer — is het toch niet te ver
wonderen, dat al die matrozen, die nooit langer dan een paar 
dagen slechts water en geen land hadden gezien, toch wel 
eenigszins angstig begonnen te worden. Men kon toch nooit 
weten, of men niet in de geweldige breimassa verward zou 
raken, of dat geweldige zeemonsters de schepen zouden ver
slinden, of dat men van den rand van de wereld af zou vallen! 

Vooral toen Columbus eigenlijk verwacht had, het eiland 
Antilia te moeten bereiken, maar in werkelijkheid slechts 
water te zien was, had ook hij menig onrustig uurtje op zijn 
reis. Peinzend en niet meer geheel zeker van ziJn zaak trok 
hij zich in zijn hut terug afwachtend de dingen die komen 
moesten. 

Het was 25 September; prachtig weer; de avond valt — 
plotseling weerklinkt de stem van Martin Alonso Pinzón: 
luidkeels roept hij dat land in zicht is. De bemanning der 
schepen deed een „Gloria in excelsis Deo" weerklinken — in 
werkelijkheid was geen land te zien geweest. Telkens ziet men 
nieuwe troepen vogels, waarvan men meende, dat zij zich niet 
ver van de kust verwijderen — aldoor kwam de ontgoocheling. 
Het werd 7 October; de Niüa ging voorop — weder weerklonk 
plotseling de juichkreet „land" — wederom een teleurstelling. 
De stemming onder de bemanning werd slechter; er ontstond 
een zekere spanning onder de matrozen; men werd ontevreden. 
Een ontknooping van het drama was dan ook hoogst nood
zakelijk. Veel keken Columbus en Pinzón uit naar het zoo 
verbeide land nog steeds vergeefs. Tot eindelijk in de 
avondschemering van 11 October Columbus zelf land meende 
te zien. Of liever hij zag bewegende lichtjes, welke hij later 
heeft toegeschreven aan Indianen, die met fakkels zich door 
het nachtelijk duister plegen voort te bewegen. Vol belang-
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stelling blijft men wakker; de uren kruipen voort; eindelijk 
biJ de eerste stralen van de opgaande zon roept een matroos 
van de Pinta, Rodriges de Triano uit Lepe, met juichende 
kreten: ,,Tierra, tierra" inderdaad l a n d . 

De historische tocht was volbracht. Een nieuwe wereld was 
gevonden; tot blijvend voordeel werd zij aan de oude toege
voegd wat zou er van Europa thans worden zonder 
Amerika ? 

Kon men aanvankelijk zeggen 
Por Castila y por León 
Nuevo Mundo hallo Colon, 

sinds lang is het voordeel overgegaan van Spanje op geheel 
Europa. Voor Europa heeft Cristoforo Colombo een nieuwe 
wreeld gevonden. 

Men schreef 12 October 1492. 

DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS. 
In-ppctour bij den Ned.-Indi'chien P.-. T.-

VIII. 

en T.-Dienst. 

28 Mei 1926 des nwrgens vroeg vertrok de H.N.-A.D.J. 
van de K.L.M, van Waalhaven met 5 zakken (21K kg.) lucht
post van Rotterdam voor Sabang, Medan, Padang, Batavia 
en Batavia-passe aan boord, waarin waren gesloten: 866 ge
wone, 94 aangeteekende en 2 expresse-brieven, 58 gewone en 
1 aangeteekende briefkaart (en), 29 gewone en 2 aangetee
kende overige zendingen, totaal 1052 stukken. 

Het traject tot Marseille werd in 6 uur 35 minuten af
gelegd, zoodat de luchtpost, benevens één passagier op tijd 
aan de kade te Marseille kwamen voor het ten 12 uur 
's middags vertrekkende m.s. „Indrapoera". 

Aangezien de H.N.-A.D.J. benoodigd was voor de zomer-
lijndiensten van de K.L.M., keerde dit toestel denzelfden dag 
naar Parijs terug. 

De door de Nederlandsch-Indische uitwisselingskantoren 
Soerabaja, Weltevreden, Batavia, Tandjongpriok, Spoorweg
postkantoor A (Bandoeng-Batavia), Medan en Sabang ge
sloten 14 zakken luchtpost, waarvan 7 voor Amsterdam en 
7 voor Rotterdam, tezamen inhoudende 1299 gewone en 128 
aangeteekende brieven, 178 gewone en 7 aangeteekende brief
kaarten, 21 gewone en 2 aangeteekende overige zendingen 
(totaal 1635 stukken) werd medegegeven met het s.s. „Pa-
tria" van de Rotterdamsche Lloyd, dat 12 Mei 1926 van 
Tandjongpriok afvoer. Deze luchtpost zou van Marseille met 
den Franschen luchtdienst naar Parijs en verder per K.L.M, 
worden vervoerd. 

De „Patria", welke aanvankelijk den 4en Juni 1926 des 
morgens te Marseille werd verwacht, kwam wegens den west-
moesson eerst Vrijdag den 5en Juni ten 11 uur v.m. aan 
de kade. 

De Indische luchtmail werd dadelijk per auto overgebracht 
naar het 30 k.m. verder gelegen vliegveld Marignane, waar 

het toestel van de Fransche luchtvaart-maatschappij Air 
Union, waarvan na veel moeite, doordat dispensatie van 
enkele in het contract met die maatschappij opgenomen be
palingen moest worden gevraagd, het vertrekuur op verzoek 
twee uur was uitgesteld, de mail overnam voor vervoer naar 
Parijs, alwaar de H.N.A.C.K. van de K.L.M, de mail overnam 
en naar Nederland doorvoerde. Denzelfden avond werd Waal
haven hy Rotterdam nog bereikt. De mail werd onmiddellijk 
naar het postkantoor gebracht. In het Zondagochtendblad 
van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" troffen de lezers 
reeds de Indische mailberichten aan, welke bij verzending van 
de post met de gewone vervoermiddelen eerst Maandagavond 
in de dagbladen zouden hebben gestaan. De Indische lucht
mail voor Amsterdam werd nog den 5en Juni per vliegtuig 
doorgevoerd naar Schiphol en den volgenden ochtend aldaar 
besteld. 

Het volgend jaar werd de proef, doch thans op grooter 
schaal, herhaald. Had men in 1926 slechts het ruim 1000 k.m. 
lange traject Rotterdam-Marseille door de lucht kunnen af
leggen, in 1927 werd, dank zij de medewerking van de Neder
landsch-Indische Vereeniging voor Luchtvaart, de Indische 
marine en de Ned.-Indische posterijen, ook het traject Sabang-
Soerabaja v.v. door de lucht afgelegd. De Indische marine 
zorgde voor de uitvoering van de vluchten op het traject 
Sabang-Soerabaja v.v., daartoe in staat gesteld, doordat de 
luchtvloot met een aantal Dornier-Wal-vliegbooten was uit
gebreid. 

Het traject Rotterdam-Marseille werd den 18en Maart 1927 
door de K.L.M, bediend, waarvoor het Fokker-verkeersvlieg
tuig F Vila, de H.N.A.D.P., was aangewezen. Om 3 uur v.m. 
werd van Waalhaven (Rotterdam) af gevlogen. Door de Ne-
derlandsche postadministratie werden met dit vliegtuig mede-
gegeven de luchtpostdépêches van Rotterdam voor Sabang, 
Medan, Batavia en Soerabaja, welke te Marseille op het den
zelfden dag ten 12 uur 's middags vertrekkende m.s. „Indra
poera" van den Rotterdamschen Lloyd werden ingescheept. 
De luchtbrievenpost voor Medan, Batavia en Soerabaja zou 
na aankomst van het m.s. „Indrapoera" te Sabang per vlieg
tuig verder worden vervoerd. Daarvoor waren in Ned.-Indië 
de noodige maatregelen door de marine, in overleg met de 
Ned.-Indische Vereeniging voor Luchtvaart en de Ned.-
Indische postadministratie, genomen. De marinevliegtuigen, 
welke de te Sabang per m.s. „Indrapoera" aangebrachte Ne-
derlandsche luchtpost overnamen voor vervoer door de lucht 
naar Java, werden op den tocht naar Sabang benut voor de 
verzending van luchtpostdépêches voor Nederland, welke te 
Sabang werden ingescheept op het s.s. Slamat, dat 30 Maart 
1927 van Tandjongpriok was vertrokken. 

Den 2en April 1927 te pl.m. 12 uur 's middags, vertrok een 
marinevliegtuig met de luchtpost van Soerabaja voor Neder
land, van het vliegkamp Morokrembangan te Soerabaja naar 
Tandjongpriok, waar het denzelfden middag aankwam en 
vanwaar den volgenden morgen vroeg, nadat de luchtpost 
van Weltevreden voor Nederland was ingenomen, werd door
gevlogen naar Poeloe Samboe, waar een ander marinevlieg
tuig de lading overnam. Dit vliegtuig bereikte denzelfden dag 
voor donker Belawandeli en den volgenden morgen 4 April 
3927 te pl.m. 10 uur v.m. Sabang, vanwaar de luchtpost met 
de mailstoomer „Slamat" naar Marseille werd vervoerd. De 
doorzending van Marseille naar Nederland vond plaats per 
vliegtuig dd. 22 April 1927. 

Door de Ned.-Indische uitwisselingskantoren Soerabaja, 
Weltevreden en Medan werd de volgende hoeveelheid luchtpost 
verzonden: 

door Soerabaja 5 zakken brieven, briefkaarten en gewone 
aangeteekende zendingen (81,— kg. netto, 90,50 kg. bruto), 
3 zakken andere zendingen (51,500 kg. netto, 55,— kg. bruto), 
8 zakken totaal (132,50 kg. netto, 145,50 kg. bruto); 

door Weltevreden 7 zakken brieven, briefkaarten en gewone 
aangeteekende zendingen (110,400 kg. netto, 115,80 kg. bruto), 
6 zakken andere zendingen (108,500 kg. netto, 112,30 kg. 
bruto), 13 zakken totaal (218,900 kg. netto, 228,10 kg. bruto); 

door Medan 4 zakken brieven, briefkaarten en gewone aan
geteekende zendingen (3,557 kg. netto, 5,80 kg. bruto), 2 zak
ken andere zendingen (1,180 kg. netto, 2,10 kg. bruto), 6 zak
ken totaal (4,737 kg. netto, 7,90 kg. bruto). 
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Door de 3 kantoren tezamen dus 16 zakken brieven, brief
kaarten en gewone aangeteekende zendingen (194,957 kg. 
netto, 212,10 kg. bruto), 11 zakken andere zendingen (161,180 
kg. netto, 169^40 kg. bruto), 27 zakken totaal (356,187 kg. 
netto, 381,50 kg. bruto). 

Dat door Ned.-Indië een zoo groote hoeveelheid post per 
vliegtuig werd verzonden moet hieraan worden toegeschreven 
dat voor deze w\jze van verzending geen extra-luchtrecht 
werd geheven. 

Speciale frankeerzegels of bijzondere poststempels zijn bij 
deze gelegenheid ook niet gebruikt. Ook behoefden de stukken 
niet van de aanwijzing „per luchtpost" te worden voorzien, 
aangezien alle gewone en aangeteekende mailcorrespondentie, 
welke na de normale mailsluiting voor het dd. 30 Maart 1927 
van Tandjongpriok vertrokken s.s. „Slamat" op de daarvoor 
aangewezen Ned.-Indische uitwisselingskantoren voorhanden 
was, per vliegtuig naar Sabang werd vervoerd. Alleen uit de 
op de stukken voorkomende dagteekeningstempels zal men 
kunnen opmaken of de stukken met deze luchtpostgelegen-
heid zijn vervoerd. 

Intusschen was in den nacht van 4 op 5 April 1927 het 
m.s. „Indrapoera" met de Nederlandsche luchtpost, bestaande 
uit 5 zakken (bruto 101,15 kg.) van Rotterdam voor Sabang, 
Medan, Weltevreden (Batavia) en Soerabaja, te Sabang aan
gekomen. 

Hierin waren de volgende aantallen stukken (gewone en 
aangeteekende) opgenomen: 

voor Sabang 55 brieven, 3 briefkaarten, 2 overige stukken, 
60 stukken totaal; 

voor Medan 422 brieven, 46 briefkaarten, 30 overige stuk
ken, 498 stukken totaal; 

voor Weltevreden 1725 brieven, 151 briefkaarten, 218 overige 
stukken, 2094 stukken totaal; 

voor Soerabaja 1267 brieven, 108 briefkaarten, 48 overige 
stukken, 1418 stukken totaal. 

In totaal dus voor de 4 kantoren 3469 brieven, 308 brief
kaarten, 293 overige stukken, 4070 stukken totaal. 

Voorts was door den mailofficier aan boord van de „Indra
poera" nog een luchtpostdépêche voor elk der kantoren Me
dan, Weltevreden en Soerabaja gevormd (totaal 8 kg. bruto). 

Voor de stukken was in Nederland boven het gewone port 
en recht een luchtrecht verschuldigd van 15 cent per 20 gram 
voor brieven en briefkaarten en 10 cent per 50 gram voor de 
overige stukken, waarvan de opbrengst ten bate van het 
comité Vliegtocht Nederland-Indië kwam. 

Aangezien het gewicht van de door Rotterdam verzonden 
luchtpostdépêches voor Medan, Weltevreden en Soerabaja 
slechts een klein gedeelte van het postlaadvermogen der 
marinevliegtuigen innam, werden op verzoek der N.I.V.V.L. 
ter aanvulling te Sabang v\jf m a i l zakken voor Weltevreden 
(140 kg. bruto) en zes voor Soerabaja (150 kg. bruto) ge
lost ter verzending per marinevliegtuig. Bovendien werd met 
de terugkeerende vliegtuigen ook nog binnenlandsche post 
vervoerd, t. w.: 

Sabang-Medan 1 zak (bruto 2 kg.); 
Sabang-Weltevreden 1 zak (bruto 15 kg.); 
Medan-Weltevreden 8 zakken (bruto 264 kg.); 
Sabang-Soerabaja 1 zak (bruto 5 kg.); 
Medan-Soerabaja 1 zak (bruto 20 kg.). 
Deze binnenlandsche poststukken en mailstukken dragen 

geen bijzondere kenteekenen, stempelafdrukken of frankeer
zegels. De gewone dagteekeningstempels moeten hier uit
wijzen, dat de stukken van Sabang respectievelijk Medan af 
per vliegtuig zijn vervoerd. 

De vlucht van Sabang naar Java ving den 5en April 1927 
ten 4 uur v.m. aan. Belawandeli werd des morgens ten 10.15 
bereikt en Poeloe Samboe des namiddags. Vandaar werd den 
volgenden morgen daglicht naar Tandjongpriok vertrokken, 
alwaar het eerste vliegtuig ten pl.m. 1 uur n.m. aankwam. 
De mail voor Soerabaja kon dien dag niet meer worden 
doorgevoerd. Dit geschiedde den volgenden dag. Donderdag 
7 April 1927. Ten 1.50 uur n.m. werd de Soerabaja-mail op 
het vliegkamp afgeleverd. 

Met het vervoer van de post op de trajecten Nederland-
Marseille v.v. en Sabang-Medan-Weltevreden-Soerabaja .v.v. 
was een belangrijke bespoediging verkregen in de overkomst. 

In 20 dagen waren brieven uit Amsterdam te Weltevreden en 
omgekeerd. Voor Soerabaja beteekende het luchtvervoer op 
de trajecten Soerabaja-Sabang en Marseille-Nederland te
zamen een tijdwinst van ruim 5 dagen. Moest normaal de mail 
voor de „Slamat" reeds den 29en Maart des morgens vroeg 
oer trein worden verzonden, thans kon deze i'/, dag later 
per vliegtuig naar Sabang worden verzonden en daar de 
„Slamat" halen. 

Op het traject Sabang-Batavia gaf het vervoer langs den 
luchtweg t. o. V. het vervoer per mailboot ruim twee dagen 
voordeel. 

Het behaalde resultaat deed bij "het comité Vliegtocht Neder
land-Indië het plan opkomen om in hetzelfde jaar nog eenige 
mailvluchten te organiseeren naar Suez en terug en zoo moge
lijk in Ned.-Indië van en naar Sabang, in aansluiting op de 
mailbooten. Dit plan werd in ernstige studie genomen, doch 
door verschillende omstandigheden kon daaraan geen uit
voering worden gegeven. (Wordt vervolgd). 

UIT DE OUDE DOOS 
door M. J. bsse. VAN HEERDT-KOLFF. 

II. 
Instructie voor de eerste of Hoofdcommisen 
over de Posteryen van de Provincie van 

Holland en Westvriesland. 

Art. 1. 
De voorschreeve Commisen zullen moeten weesen bequame 

Pcrsoonen, van de waare Christelyke Gereformeerde Religie, 
staande ter goeder naam en faam, en in het schryven en 
reekenen wel ervaaren, en sullen de geene dewelke sig aan 
haare Comptoiren addresseeren met alle civiliteit en beleeft-
heid moeten bejeegenen en onderregten. 

2. 
Sullen op haare Comptoiren moeten houden goede ordre, 

en wel besorgen dat de Commisen en verdere Bediendens onder 
haar gesteld, als ook de Posthouders, haare Instructien en 
Contracten agtervolgen, dewelke ten dien einde aan deselve 
sullen worden ter hand gesteld, en daar in eenige nalaatigheid 
van consideratie of quaad comportement bevindende, daar van 
aanstonds kennisse moeten geeven aan den Heer Commissaris 
of Heeren Commissarissen waar onder sy gehooren, gelyk sy 
ook sulks aan deselve sullen moeten doen van alle saaken, 
waarvan hier nader in deese Instructie sal worden gemeld. 

3. 
Sullen wel hebben te besorgen dat de Posten op haar ge-

woone uuren en tyden precis vertrekken, en sullen ten dien 
einde gehouden weesen op alle Postdaagen present te weesen, 
by het afgaan der Posten, om de Maaien te sluiten, na wel te 
hebben gelet, dat de Brieven en Pacquetten, soo gerecomman
deerde als andere, in goede orde en wel besorgt, gesorteert in 
de Sakken waar in sy behooren, in de Maaien syn gedaan, 
en dat geen van deselve voor het sluiten der Maaien besteld 
daar uit gelaaten worden; en sullen vervolgens geen Brieven 
of Pacquetten, reeds aan haar Comptoir ter versendinge be
steld, weederom moogen afgeeven, als op een wettig bewys 
van die geene dewelke deselve daar heeft bestelt of doen 
bestellen. 

4. 
Gelyk sy by het aankoomen der Posten sig aanstonds pre

sent sullen moeten laaten vinden om de Maaien te openen, 
en wel te letten op de gerecommandeerde Brieven en Pacquet
ten, of deselve daarin gevonden worden, en voorts deselve te 
neemen in secure bewaaringe, totdat deselve in maniere hier 
onder te melden sullen weesen afgehaald. 

5. 
Sullen voorts ook aanstonds moeten nasien of het getal der 

gerecommandeerde Brieven en Pacquetten met de Advisbrieven 
quadreeren, en daarvan aanstonds in een register aanteeke-
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ning moeten doen of besorgen dat sulks word gedaan, en ver
volgens deselve moeten sorteeren, en daarop de portloonen 
stellen volgens de Portlyst, die haar neevens deze Instructie 
sal worden overgegeeven, en het montant van deselve ge
noteerd hebbende, deselve pacquetten en brieven aan de Be-
stelders alle moeten overgeven, om ten prompsten te werden 
besteld, sonder aan eenige brieven of pacquetten eenige pre
ferentie te moogen geeven, uitgesondert die geene dewelke 
aan de respective Steeden of derselver Ministers sullen weesen 
geaddresseert, dewelke preferabel aanstonds sullen moeten 
worden bestelt, en sullen deselve hebbende bestelt, de ont-
fangene Portloonen ten minsten weekelyks verantwoorden. 

En sullen geen particuliere crediten als voor haar particu
liere risico moogen geeven, en sonder dat sy uit dien hoofden 
eenige Penningen uit haar Kassa sullen moogen laaten blyven. 

6. 
Van de gerecommandeerde Brieven en Pacquetten van 

waarde sullen sy vorderen het volgende Declatoir: 
Verklaare ik Ondergeschreevene aan het Comptoir 

gebragt te hebben een , waardig guldens 
en meerder niet, houdende aan en dat ik tot mynen 
laste en risico neeme alle schaade en ongeval, hetwelk aan 
het voornoemde soude moogen overkoomen, nadat 
het van het voorschreeve Posteomptoir sal weesen afgesonden, 
sonder dat het Posteomptoir alhier desweegens aan eenige 
verantwoordinge gehouden sal weesen. 

Actum den 
Van welke voorschreeve Declatoiren aan haar nevens deese 

instructie sullen werden ter hand gesteld een quantiteit ge
drukte Exemplaren, saamen gebonden in een Boek, om deselve 
in te vullen na dat de gevallen sullen exteeren en vervolgens 
te doen onderteekenen. 

7. 
Van de receptie der gerecommandeerde Brieven en Pac

quetten sullen sy bij eerste Advisbrief kennisse moeten geeven 
aan het Posteomptoir waar van deselve aan haar sullen zyn 
gerecommandeert: en ten einde deselve op een secuure wyse 
haar addres moogen erlangen, soo sullen sy door de Bestelders 
aan de geene aan wien deselve sullen syn geaddresseert, daar
van moeten kennisse doen geeven, met aansegginge, dat de
selve onder behoorlyk Recif kunnen worden afgehaalt en ont-
fangen, en welk Recif sy sullen moeten requireeren in volgende 
maniere: 

Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben van het 
Comptoir een aan my geaddresseert, en 

van het Comptoir gerecommandeert, daar van qui-
teeerende by deesen. 

Actum den 
en welke gequiteerde Reciven sy wel sorgvuldig sullen moe

ten bewaaren en doen aan een Lias, en tot prompter expeditie 
soo sullen van de voorschreeve Reciven meede eenige gedrukte 
Exemplaren aan haar worden ter hand gesteld. 

8. 
Van de Pacquetten en Brieven, dewelke aan haar sullen wor

den ter versendinge gerecommandeert, als van die geen die sy 
met recommandatie sullen ontfangen, sullen sy specifique 
aanteekening in een Register moeten houden, teneinde sy, des 
gerequireert zynde, aan de Versenders ten allen tyde de noo-
dige verklaaringe sullen kunnen geeven. 

9. 
De Portloonen van de Brievebestelders, als articul 5, gemeld, 

ontfangen hebbende, sullen sy deselve aanstonds, of ten läng
sten anderen daags (neevens de Franqueergelden, die van 
sommige Brieven moeten worden betaald) moeten stellen te 
Boek in het Journaal by haar van den ontfang en uitgaaf te 
houden, en al deselve opregtelyk moeten verantwoorden, het 
zy deselve in de Advisbrieven zijn bekendt of in de Klap buiten 
de Pacquetten of Brieven moogen uitsonderen, hoegenaamt, of 
op wat wyse deselve met de Maaien of Postillons syn aan
gekomen, en sullen mitsdien aan niemand, wie het zy, eenige 
vrydom moogen accordeeren, op poene van suspensie of cas
satie, na excigentie van saaken. 

10. 
Sullen het voorschreeven Journaal, een Blad vol zynde, moe

ten addeeren en vervolgens transporteeren, teneinde altoos 
prompt kan worden gezien of de ontfang en uitgaaf met de 
Penningen in kas zynde accordeeren, en sullen mitsdien het 
geld van de Posteryen niet moogen vermengen met haar par
ticulier geld, maar hetselve altoos separaat en wel geslooten 
moeten houden, en daaruit geen Penningen moOgen neemen 
of leenen uit wat oorzaak het zy, als op speciale ordre en last 
van Heeren Commissarissen, op poene van cassatie. 

11. 
Sullen alle vierendeeljaaren soo veel korter tyd als haar 

door ons sal werden geordonneert, op een behoorlyke Attes
tatie de vita aan de gededommageerde Postmeesters of Posses-
seurs van haar Comptoir moeten betaalen de Dedommage-
menten by haar Edele Groot Mog. Resolutien van den 23 July 
1751 en 25 Mey 1752 toegelegt, alsmeede de Commisen en ver
dere Bediendens van haar Comptoir, gelyk ook de Posthouders, 
waar van aan deselve Commisen een authentique Lyst neevens 
deese Instructie sal worden ter hand gestelt, en voorts het 
geen haar op Ordonnantie van ons sal worden gelast, van al 
het welke by behoorlyke Quitantien sullen moeten doceeren. 

12. 
Sullen alle maanden, tenminsten binnen agt daagen van de 

volgende maand aan den Heer Commissaris of Heeren Com
missarissen, waar onder sy ressorteeren, moeten geeven of 
senden een behoorlyke Maandstaat neevens een dubbelt van 
dien met de Documenten daar toe gehoorende behoorlyk in 
ordre met numeros gequoteert houdende haar ontfang en uit
gaaf, neevens de Penningen in Kassa zynde, waarvan aan haar 
een Formulier ter hand sal worden gestelt. 

13. 
Sullen voorts alle jaaren moeten maaken een generaale 

staat, en deselve neevens een dubbelt van dien als booven, 
binnen den tyd van een maand overleeveren, van den ge-
heelen ontfang en uitgaave in het selve jaar, in deselve stel
lende de maandelyke ontfang en uitgaaf, en sulks de 12 maan
den van uitgaaf en ontfang geaddeert, de Balans tot sluitinge 
daar agter moeten stellen. 

14. 
Sullen geen Postreekeningen met Buitenlandsche Postcomp-

toiren moogen sluiten en liquideeren, als na dat deselve door 
Heeren Commissarissen sullen weesen geëxamineert en ge-
approbeert, ten welken einde sy alle maanden sullen moeten 
overgeeven of oversenden aan de Commissaris van haar res
sort de concept Postreekening en Liquidatie door hun ge-
formeert. 

15. 
Sullen gehouden weesen de Brieven, dewelke aan haar, cOn-

cerneerende de Posteryen, sullen worden geaddresseert, aan 
den Heer Commissaris waar onder sy gehooren moeten com-
municeeren, en op geen saaken van belang en niet zynde or
dinair moogen rescribeeren als met kennisse en goedvinden 
van deselve, veel minder iets sonder desselfs ordre in het werk 
moogen stellen, maar sullen alles moeten continueeren op den 
tegenwoordigen voet. En sullen de voorschreeve inkoomende 
en uitgaande missivens liasseeren en tot een bequaam volumen 
kunnende worden geformeert daar van kennisse moeten gee
ven, als wanneer deselve sullen worden ingebonden, en daarop 
door haar een behoorlijke Index moeten worden gemaakt. 

16. 
Voorts sullen sy van alle saaken, die sy sullen meenen dat 

tot verbeeteringe van de Posteryen kunnen dienen, kennisse 
moeten geeven, gelyk ook van het geen tot haar kennisse sal 
koomen getenteert of ondernoomen, het zy dat sulks door de 
Bediendens, Postillons of andere sal geschieden. 

17. 
Sullen onder haar addres geen Brieven of Pacquetten aan 

anderen geaddresseert, om daar door het Land van het Port-
loon te ontsetten, moogen ontfangen, maar sullen deselve met 
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het portloon moeten chargeeren en vervolgens verantwoorden, 
soo als sy ook naauw regard sullen moeten neemen dat de 
Ondercommisen of Bediendens geen Pacquetten of Brieven 
onder haar addres aan andere gehoorende ontfangen, en in 
cas van suspicie, soo sullen sy deselve pacquetten of brieven 
door de voorschreeve Commisen of Bedienden, aan wie deselve 
zyn geaddresseert in haar presentie moeten doen openen, en 
de Brieven daar in gevonden wordende aan andere geadres-
seert daar uit moeten neemen, en na daar op te hebben 
gestelt het Portloon, deselve doen bestellen en voorts aan
stonds daarvan kennisse moeten geeven. 

18. 
Sullen de noodige sorge draagen dat van haar Comptoii 

geen Postillon koome af te ryden of daar aan te arriveeren 
sonder een behoorlyke Rypas of Uurcedulle by sig te hebben, 
en sullen sy de Postillons daartoe houden, dat sy op de Rypas 
of Uurcedulle van distantie tot distantie, en voornamentlijk aan 
de Veeren aan beide de Oevers der Rivieren die sy moeten pas 
seeren, exactelyk doen aanteekenen het uur van haar aan-
koomen en afgaan respectifelyk, teneinde men alleszins gerust 
kan zyn dat de Ritten binnen den geprecigeerden tyd worden 
afgelegt, of indien daar toe meerder tyd bevonden word door
gebracht te zyn, aan hen sal kunnen blyken waar ter plaatse 
de vertraginge haar oorsaak heeft, om daar in vervolgens te 
voorsien, soo het afgehangen heeft van de conduite van de 
Postillon. 

19. 
Sullen gehouden zyn een particuliere attentie te hebben op 

de Postillons, dat sy geen Brieven heimelyk ontvangen om on
derweegen of wel op de plaats van haar laatste aankomst, 
dat is in de Stat te bestellen, het sy selfs of door 
anderen om het Port daar van tot haar eigen profyt te behou
den, en sullen sy tragten deselve te brengen daar toe, dat sy 
opregtelyk opgeeven de Brieven aan haar onderweegen op de 
route ter bestellinge overgegeeven, en dat sy diegeene, die in 
de voorschreeve stad t'huis hooren, aan het Comptoir brengen, 
om daarmeede, soo als in Articul 17 is gereguleert, te han
delen. 

20. 
Sullen gehouden zyn met alle attentie sorge te draagen dat 

alle Brieven, dewelke onbesteld door de Bestelders aan het 
Comptoir worden terug gebracht, wel bewaard worden, vooral 
de sulke die in het verreekenen met de Buitenlanders onder de 
naam van rebut of onvindbaar te considereeren zyn, en als 
zoodanig moeten te rug werden gesonden na de Plaatsen van 
waar sy syn gekoomen, na verloop van een geprefigeerden 
tyd aan het Comptoir tot nu toe gebruikelyk, of nader by be-
vindinge van saaken vast te stellen; en sullen gehouden zyn 
een Lyst te maaken van de onbestelde Brieven, en die geduu-
rende de voorschreeve tyd te hangen in het Comptoir, en daar 
toe acces aan een ieder te geeven tenminsten een maand lang 
na dat die onbestelde Brieven sullen weesen aangekoomen; 
vervolgens sullen sy gehouden zyn de onbestelde en gerebu-
teerde te rug te senden aan zoodanige Postcomptoiren van 
waar sy syn gekoomen, teneinde de Brieven die niet ge-
burineert of gestempeld gekoomen zyn, sullen moeten worden 
geburineert of gemerkt met de naam der Plaatsen van waar 
sy syn afgesonden, om, wanneer gereclameert worden, aan 
den Afzender te kunnen worden gerestitueert, en sullen zy 
gehouden zyn, indien soodanige onbestelde Brieven of Re-
buten van andere comptoiren aan het haare te rug koomen, 
die Brieven niet uit te geeven als na dat hen die geene die om 
de onbestelde Brieven of Rebuten komt, de waare Afzender 
van deselve is, of behoorlyk regt heeft om deselve te rug 
te eisschen. 

21. 
Sullen niet vermogen eenige brieven, op welke verkeerde 

adressen zyn gesteld, of aan onvindbaare geaddresseert te 
openen om door het sien van de onderteekening te ontdekken 
van wie deselve gekoomen zyn, maar sullen deselve moeten 
stellen op een lyst der onbestelde Brieven en der Brieven 
van rebut hier voor Articul 20 gemeld, en in gevalle deselve 
niet gereclameert worden onder de precauiien van het voor
schreeve 20 Articul, sullen die aan niemand moogen uitgeeven, 

maar gehouden zyn die te bewaaren en te separeeren soo als 
geordonneert sal worden. 

22. 
Sullen moeten stellen süffisante cautie ten genoegen van 

ons, en ter somme als haar neevens deese instructie sal wor
den geordonneert, soo voor derselver goede administratie als 
comportement, gelyk ook voor de besorging dat de gerecom
mandeerde Brieven en Pacquetten in de Maaien werden ge
daan, en dat die met de Maaien behoorlyk conform deese In
structie haar addres erlangen. 

23. 
Sullen alle saaken, de Posteryen concerneerende, moeten 

fecreteeren, sonder deselve aan iemand buiten ons of com
missarissen van het ressort of onse Ministers te moogen open-
baaren, en bysonder ook aan niemand moogen communicatie 
geeven van de Pacquetten en Brieven op haar Comptoir ter 
versendinge besteld, of dewelke sy ter bestellinge sullen ont
fangen. 

24. 
Sullen niet moogen neemen eenige Giften of Gaaven, om aan 

ie.mand, wie het zy, eenige faveur te doen; en sullen voorts 
moeten doen den eed van suiveringe op het Formulier in haar 
Edele Groot Mog. Resolutie van den 24 Februari 1656 vervat, 
van sig daar na wel en getrouw te sullen reguleeren: voor alle 
welke diensten deselve sullen genieten soodanig Tractement en 
Emolumenten, als aan haar by der selver Commissie sal blyken 
te weesen toegelegt. 

25. 
Referveerende aan ons de faculteit om deese Instructie te 

amplieeren, te altereeren en te elucideeren, soo als in het ver
volg bevonden gal worden te behooren. 

Gearresteerd, den 28 July 1752. 

MICHEL-CATALOGUS 1932. 
Dit jaar verschijnt de Michel in één band, Europa en Ueber-

see samen, tegen lagen prijs. Het dikke boekwerk (ongeveer 
1600 bladzijden!) ziet er keurig uit. 

In het voorwoord wordt gerept van de moeilijkheden bij 
het vaststellen der prijzen in verband met de moeilijke tijden. 
Het wordt terecht als een bewijs voor de gezonde basis be
schouwd, waarop de philatelic rust, dat het postzegelvak veel 
minder dan andere „branches" daarvan te lijden heeft. 

De bewerking van Nederland en Overzeesche Gewesten 
staat op hetzelfde hooge peil als de vorige jaren; zij is dan ook 
in goede handen. Ingrijpende veranderingen hebben ditmaal 
niet plaats gevonden. Iets nieuws is de invoering van een 
derde prijskolom bij de luchtpostzegels, n.1. voor zegels op 
brief, een welkome verbetering. Weliswaar kunnen wij het 
met de groote verschillen tusschen los gebruikt en gebruikt op 
brief niet altijd geheel eens zijn. Van Ned.-Indië b.v. kost de 
30 op 40 cent luchtpost gebruikt 90 pf., op brief 2,50 mark, 
een wel wat erg groot verschil voor zoo'n vrij gewoon zegel. 
Het .Java-Australië-zegel kost gebruikt 6,50, op brief 12 mark! 
Omdat de brieven van dezen tocht voor 99 pet. van verzame
laars afkomstig waren, zal het overgroote deel wel op geheel 
stuk bewaard zijn, zoodat het prijsverschil o.i. veel te groot is. 

Dat bij de Nederlandsche luchtpostzegels van 40 en 75 cent 
vermeld staat, dat zij slechts voor een vijftal postvluchten 
gebruikt mochten worden, zal wel op een vergissing berusten 

Dit waren enkele kleine opmerkingen, die ons hij het door
lezen in de pen kwamen. Voor het overige niet anders dan 
waardeering voor de grondige bewerking! De catalogus is tot 
het laatst bijgewerkt; de nieuwe 20 cent rol is al geprijsd 
opgenomen. 

Ook ditmaal kunnen wij den Michel aan ieder aanbevelen! 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 197 

GEBR. SENF'S ILLUSTR. BRIEFMARKEN-KATALOG, 
35e JAARGANG, 1932. UITG.: GEBR. SENF, LEIPZIG. 
In den vorigen jaargang meldden v/jj reeds de uiterlijke 

verandering, welke deze catalogus had ondergaan, waardoor 
de zegels der geheele wereld wederom in één band werden 
ondergebracht, een deugdelijk principe, waarvan de uitgevers 
slechts korten tijd hadden afgeweken, tot ongerief van tal
rijke gebruikers en tot hun eigen schade. 

Wat uitvoering betreft is dan ook de nfeuwste „groene" 
Senf gelijk aan die over 1930-1931, alleen is de omvang be
duidend toegenomen. Verdeeld over twee kolommen per pa
gina, geeft het werk op ruim 1300 bladzijden een beschrijving 
en prijsnoteering van ongeveer 69000 zegels en variaties, ter
wijl 12000 afbeeldingen het geschrevene toelichten. 

Het is een bekend feit, dat de Senf in de oorlogs- en na-
oorlogsjaren hier te lande een zeer groot deel van zijn afzet
gebied had verloren, wat in niet geringe mate te wijten was 
aan de groote schommelingen in het Duitsche betaalmiddel. 

Toch is deze goed-doorgewerkte catalogus druk doende 
het verloren terrein te herwinnen, wat n. o. m. ongetwijfeld 
zal geschieden, daar de bewerking en de talrijke verklarende 
toelichtingen dit werk beduidend hooger doen stijgen dan een 
catalogus-prijscourant. Wie zijn Senf aandachtig raadpleegt, 
vergaart ongemerkt een schat van philatelistische kennis. 

Zooals bekend worden aanvullingen enz. regelmatig opge
nomen in het zeer lezenswaardig 111. Briefmarken Journal van 
dezelfde uitgevers. 

De bescheiden prijs van 5 R.M., verhoogd met port, brengt 
dit fraaie werk ongetwijfeld ruimschoots op. Bij iederen post
zegelhandelaar hier te lande is de catalogus, dien wij op grond 
van het vorenstaande gaarne aanbevelen, verkrijgbaar. 

V. B. 

BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN, 15e JAARGANG. 
UITGEVER ZUMSTEIN & CIE, BERN, MARKTGASSE 50. 

Van dezen goed verzorgden catalogus, bevattende een op
gave van alle zegels van Europa, de Europeesche postkantoren 
in den vreemde en de voormalige Duitsche koloniën, ligt de 
nieuwste druk voor ons in keurige uitvoering. 

Op ongeveer 500 pagina's brengt het werk ruim 50000 
prijsnoteeringen, terwijl meer dan 5300 duidelijke afbeeldingen 
het geheel verluchten. 

Een groote aantrekkelijkheid vormt, dat a l l e uitgiften 
zijn vermeld, ook de „aanvechtbare", waardoor de gebruiker 
zich over alle oriënteeren kan. De vermelding in afwijkend 
lettertype en, waar noodig een korte verklarende toelichting, 
maken, dat de nadenkende verzamelaar groen van riJp kan 
onderscheiden. Hij kan nu zelf uitmaken, of een bepaalde 
zegel of serie in zijn verzameling thuis hoort, een beslissing, 
die talrijke verzamelaars gaarne aan zich zelven houden. 

Over de prijzen valt moeilijk een oordeel te vellen; volgens 
een toelichtend schrijven vond de prijsbepaling met pijnlijke 
nauwkeurigheid plaats, waarbij rekening werd gehouden met 
wat de markt aanbiedt en wat zeer gezocht, doch in goede 
kwaliteit moeilijk te vinden is. 

Voor hen, die de Duitsche taal, waarin de tekst gedrukt is, 
niet voldoende machtig zijn, biedt de bijgevoegde verklarende 
woordenlijst een gemakkelijk hulpmiddel biJ het raadplegen 
van dit keurige werk, dat naar wij vertrouwen zijn weg wel 
weder zal vinden. 

Het maandelijks verschijnend blad, de „Berner Briefmarken 
Zeitung" van denzelfden uitgever, bevat o.m. de aanvullingen 
op den catalogus. 

Voor den gevraagden priJs van frs. 3,75 (Zwitsersche) kan 
de verzamelaar van Europeesche zegels zich door dezen cata
logus een uitstekenden mentor verschaffen. 

v. B. 
SIEGER FLUGPOSTMARKEN-KATALOG, 1931. 

UITGEVER: H. E. SIEGER, LORCH (WÜRTTEMBERG). 
Op ongeveer 150 pagina's, goed geïllustreerd, geeft deze 

catalogus een opsomming van alle tot dusverre verschenen 
luchtpostzegels, waarbij de prijzen zijn genoteerd voor: on
gebruikt, gestempeld en op luchtpoststuk. 

Het werk is fraai gedrukt en overzichtelijk gerangschikt, 
zoodat het voor verzamelaars van luchtpostzegels ongetwijfeld 
zijn nut zal hebben. 

Zooals wü echter reeds vroeger over dergelijke catalogi 
schreven, is het ontbreken van een nadere omschrijving van 
de gebezigde afstempelingen voor den meer gevorderden ver
zamelaar van luchtpoststukken een gemis van beteekenis. 
N. o. m. schuilt juist de grootste waarde van een luchtpost
catalogus in den verklärenden tekst inzake de afstempeling. 
Wij hopen dan ook, dat de energieke uitgever nog eens zijn 
krachten zal wijden aan een dergelijk, volledig werk. 

Voor den prjjs van 2,50 Mark plus porto werpt het werkje 
in zijn tegenwoordigen vorm ongetwijfeld nut af voor die 
verzamelaars van luchtpostzegels, wier belangstelling meer 
uitgaat naar de zegels zelve dan naar de afstempelingen. 

v. B. 

„DE LUXE" SERIES OF MOUNTED AIR COVERS. 
UITGEVER FRANCIS^ J. FIELD LTD., 

SUTTON COLDFIELD (ENGLAND). 
Van dit huis, dat zich heeft gespecialiseerd in luchtpost-

brieven enz., ontvingen wij ter beoordeeling een blad van het 
nieuwe systeem tot het opbergen en rangschikken van lucht
poststukken. 

Op stevig, blauw carton is bovenaan de naam van elke 
vlucht vermeld, verduidelijkt door een overzichtelijke kaart 
van het afgelegde traject, de gebezigde stempeling, aantal 
vervoerde stukken en verdere bijzonderheden. Op de tweede 
helft van het blad is ruimte voor aanhechting van het be
trekkelijke luchtpoststuk. 

Wij gelooven, dat de heer Field hier de oplossing heeft ge
vonden om overzichtelijk de luchtpoststukken te rangschikken, 
terwijl de gedrukte tekst uitsluitsel geeft over talrijke bij
zonderheden. 

De bladen ziJn niet afzonderlijk verkrijgbaar; luchtpost
stukken bij genoemden handelaar gekocht, worden geleverd op 
de hiervoren beschreven cartons, waarvan reeds zijn ver
schenen die betreffende de luchtroutes Holland-Java-Australië, 
Londen-Kenya, de Zeppelin-vluchten, enz. enz. 

Voor verdere bijzonderheden wende de belangstellende ver
zamelaar zich tot meergenoemden uitgever. v. B. 

EEN SCHANDE VOOR DE PHILATELIE. 
Een dezer dagen kreeg ik van een vereeniging terug een 

geloopen zichtzending en stelde ik vast, dat uit een der boekjes 
twee geheele pagina's waren gestolen. Een ander woord is 
hiervoor niet te vinden. Er bevinden zich onder de vele be
trouwbare verzamelaars in alle vereenigingen, de grootste en 
bekendste niet uitgesloten, menschen, die zich niet ontzien 
postzegels uit boekjes om te wisselen en minderwaardige 
exemplaren daarvoor in de plaats te plakken. 

Ontvangers van boekjes, alsmede sectiehoofden dienen zich 
steeds te overtuigen van den inhoud van äe ontvangen boek
jes, teneinde zoo spoedig mogelijk te kunnen vaststellen, wie 
de laffe bedrijvers zijn van deze euveldaden. 

Bij een der vereenigingen is b.v. vast komen te staan, dat 
iemand, die zulks deed, behoorde tot een van hen. van wie 
men het in de laatste plaats zou veronderstellen. 

Inzenders dienen hun zegels zoo goed mogelijk te merken 
en steeds direct bericht te zenden aan het desbetreffende 
sectiehoofd en niet te redeneeren, dat er toch niets aan te 
doen is. 

Hierdoor wordt voorkomen, dat werkelijk betrouwbare le
den verdacht worden, hetgeen wel eens heeft plaats gevonden. 

En dan, zoodra werkelijk is vastgesteld wie de dader is, 
dan geen pardon, doch onmiddellijke royeering en publiciteit, 
opdat een einde kome aan hetgeen is geworden een plaag voor 
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onze Philatelie en een schrik voor de inzenders, die beangst 
worden en afzien van verdere inzendingen. Ieder goedwillend 
verzamelaar zij in dezen actief, opdat de enkeling, die zich 
niet ontziet zich op deze wjjze te verrijken, den naam van 
den Nederlandschen verzamelaar niet in gevaar brenge. 

Sectiehoofden dienen goede nota te nemen van ingezonden 
klachten en deze niet te negeeren, zooals mij voor kort pas
seerde. 

's-Gravenhage, Augustus 1931. 
M. TOORENS, 

secretaris Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. 

IRmVciifciĵ l̂ 

AANVULLING. 
Bij de korte beschrijving van de geschiedenis der U. Ph. V., 

opgenomen in het vorige nummer, is tot ons leedwezen on
vermeld gebleven, dat de heer J. G. Raatgever ook reeds tal 
van jaren met zijn beste krachten de Vereeniging dient, 
thans als directeur van den verkoophandel. 

Doordat een groot deel van h'et verslag van de viering van 
het 25-jarig bestaan der U. Ph. V. en van den Twee-en-twintig-
sten Nederlandschen Philatelistendag in dit nummer werd 
opgenomen, moesten enkele rubrieken, w.o. Luchtpost, blijven 
liggen tot het nummer van 16 October a.s. 

„MOPHILA", HAMBURG. 
Dank zij de gewaardeerde medewerking van den heer L. de 

Raay te Amsterdam, volgt hieronder een lijst van Neder-
landsche bekroningen. 

J. van den Berg, Ede: zilveren medaille, Saargebied. 
Dr. C. Carsten, Amsterdam: verguld zilveren medaille, af

stempelingen Nederland. 
W. P. Costerus, Edam: verguld zilveren medaille, post

stukken. 
A. Druijf, Rotterdam: gouden medaille, Nederland en ko

loniën in blokstukken. 
C. Eeltjes, Leiden: verguld zilveren medaille, fiscaalzegels. 
Mevrouw M. J. bsse. van Heerdt-Kolff, Baarn: bronzen me

daille, philatelistische literatuur. 
A. J. Hoek, Rotterdam: bronzen medaille, Griekenland. 
F. P. J. Kleipool. Amsterdam: bronzen medaille, Albanië 
P. C. Korteweg, Bussum: zilveren medaille, Proevenboek. 
J. Mebus, Amsterdam: zilver en brons, album en prijs

courant. 
Mr. J. H. van Peursem, Den Haag: diploma, boekwerk. 
J. Poulie, Amsterdam: 2 zilveren medailles, Nederland. 
Me\rouw M. Smulders, Schiedam: verguld zilveren medaille, 

Yougo-Slavië. 
H. L. Vogel, Goedereede: verguld zilveren medaille, Nieuwe 

Republiek. 
Mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht: zilveren medaille, luchtpost

stukken. 
W. G. Zwolle, Amsterdam: zilveren medaille, poststukken. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Breda: zilveren 

medaille. 
De Philatelist, Rotterdam: zilveren medaille. 
In het volgend nummer komt de heer De Raay in een uit

voerig artikel op een en ander terug. 

Op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Hamburg, 
de zoogenaamde „Mophila", behaalden de Ka-Be albums de 
hoogste onderscheiding, n.l. de gouden medaille. 

Ter beschermiTig 
Van A/erzamelaars 

en Hardelaren 
^ 

DE BALBO-ZEGEL 
OF DE NIEUWSTE ROOPUITGIPTE. 

IM« <tlltx'^ll«NSItTUHTtCA I! 
DtJ*HtllKXIIIH«OI«»HHim 

MMÉM«iuMU«MiBli 

In het Maart-nr. van dit jaar 
(blz. 42) meldden wiJ de ver
schijning van den hierbij af-
gebeelden luchtpostzegel welke 
uitgegeven werd ter gelegen
heid van den vliegtocht naar 
Zuid-Amerika van een Itali
aan sch eskader onder comman
do van generaal Italo Balbo. 
Slechts een zeer gering aantal 
werd toen uitgegeven; vermoe

delijk aan enkele bevoorrechten, want de zegels waren ner
gens te krijgen. Na dien tijd heeft men van deze uitgifte niets 
meer gehoord, tot op 27 Juli 1931 deze zegels voor het eerst 
op de markt te Rome verschenen. 

Wat is met deze uitgifte gebeurd? Blijkens officieele be
richten van de Italiaansche post, eerst kortelings gepubliceerd, 
werd de onverkochte restvoorraad in het bijzijn van staf
officieren der vliegerafdeeling van het leger en hoogere post-
ambtenaren vernietigd op een klein gedeelte na, dat vanaf 
1 Augustus d.a.v. verkrijgbaar werd gesteld aan het phila-
telistenloket te Rome (bijkantoor Piazza San Macuto) tegen 
den prijs van 90 lire het stuk! 

Naar verluidt werden thans 5000 stuks verkrijgbaar ge
steld; wie zegt evenwel, dat dit de geheele restvoorraad is 
en dat binnen kort niet wederom een aantal vrijgegeven wordt 
tegen dezen exhorbitanten prijs? 

Voor zoover onze gegevens reiken werden deze zegels tot 
dusverre nimmer r e g e l m a t i g aan de postkantoren ver
krijgbaar gesteld. Dat zij in het bezit waren van een zeer be
perkt aantal hooggeplaatste ingewijden is niet anders te be
schouwen dan als lokaas om den verkoop van de „restvoor-
raden" gemakkelijk te maken. 

Wij raden daarom de belangstellende verzamelaars met den 
meesten nadruk aan deze zegels n i e t te koopen. 

t)tiflateli^c 

FREIHERR VOM STEIN OP DE DUITSCHE 
BRIEFKAARTEN. 

„Stein war Künder kommender Zeiten. Er sah im Geiste 
das g e e i n t e d e u t s c h e V o l k " — aldus de ry'kskanse-
lier dr. Brüning in zijn korte, doch krachtige toespraak in 
den Rijksdag op 11 Augustus 1931. Dien dag herdacht men het 
totstandkomen van de grondwet van Weimar (men denke 
aan de jubileumzegels van 1919!) — dit jaar staande in het 
teeken van den grooten Duitschen staatsman Freiherr Vom 
Stein. Inderdaad kan men dezen stoeren werker, in 1831 over
leden, beschouwen als voorlooper van de Duitsche eenheid; 
zoodoende is het dan ook zeer goed te verklaren, dat men 
een speciale rij ksbriefkaart heeft uitgegeven, waarop men 
links een groot portret van den staatsman ziet afgebeeld. 

Hoewel niets met de philatelie te maken hebbend, ziJ hier 
de opmerking geoorloofd, dat op 11 Augustus tevens een 
jubileumthaler werd uitgegeven met den beeldenaar van Vom 
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Stein: Ich habe nur ein Vaterland und das heiszt Deutschland 
— aldus het inschrift rondom Stein's portret. 

Mr. V. P. 

FRANKRIJK. 
DE BLAUWE LUCHTPOSTZEGEL VAN 1 FRANC 50. 

Met dit zegeltje is het 
vreemd gesteld. Aanvan
kelijk uitgegeven ter ge
legenheid van de Interna
tionale Luchtpost Tentoon
stelling, in 1930 te Parijs 
gehouden, hoorde men er 
in tijden niets meer van, 
hoewel het bekend was, dat 
een zeer groot aantal on
verkocht gebleven was. 't 
tentoonstellingscomité en 

enkele personen, die er groot belang bij hadden, dat de res
tanten niet op de markt kwamen, hebben heel wat pogingen 
aangewend om zulks te voorkomen. Toch is enkele weken ge
leden deze zegel aan de Fransche postkantoren verkrijgbaar 
gesteld om te worden opgebruikt. Wie er dus in 1930 vijf 
francs méér voor betaald heeft (entreekaart voor de tentoon
stelling) heeft zich een stropje bezorgd! 

ZWEDEN. EEN BUITENGEWOON TIJDELIJK 
PORTVRIJDOMSZEGEL VOOR ANTWOORD ! 

In het hooge Noorden schijnen óók uitvinderskoppen op post
zegelgebied te leven, althans zeer merkwaardig noem ik de 
gedachte, brieiomslagen met een zegel, achterzijde gegomd, 
onder de klep uit te geven voor de militairen die de leger
oefeningen van 27 September tot 3 October moesten bijwonen. 
Hun was vrijdom van briefport verleend, waartoe omslagen en 
kaarten dienden. — Maar ook degenen, die met hen corres

pondeerden en dus hetzij per kaart, hetzij per brief tijding 
ontvingen, genoten van dien vrijdom. Nu werd in zegelformaat 
in den omslag een stempel geslagen; het beeld is een cirkel 
met 3 kronen erin (2 boven den ondersten), met „SVARS-
MARKE" eronder; boven het rond wederom 3 kronen naast 
elkaar, en hieronder „SVERIGE". (Het is een naar de 3 öre 
van 1920 geslagen stempel; de waarde onderaan werd door 
het woord „vrijdomszegel" vervangen). De geadresseerde be
hoefde dit stempel slechts uit te knippen en het alsdan op zijn 
briefomslag te plakken om dus den belangstellende „zonder 
kosten voor een hunner" datgene te berichten wat van belang 
werd geacht. 

Deze vrijdomszegel behoort wel degelijk in de catalogi, al 
kijken de bewerkers ervan zonderling op hun neus. 't Is iets 
geheel nieuws en het kost tijd en moeite om „gewoonten" af 
te wennen. Deze zegels staan volkomen gelijk, staan misschien 
nog boven die, welke men o.m. bij Frankrijk (F.M.-opdruk), 
Portugal (R.Kr.-opdruk), Zwitserland enz. aantreft, zoodat 
,,werkelijke" philatelisten-tijdschriften ze dienen te vermelden. 

J. B. R. 
LATAKIA, HET NIEUWE ALBUMBLAD. 

In het Augustus-nummer meldden wij de eerstelingen eener 
serie zegels van Syriè, voorzien van den opdruk „Lattaquie". 

Deze zegels treden in de plaats van die met den opdruk 
„Alaouites", aan het bestaan waarvan door de uitgifte van 
eerstgenoemde opdrukken een einde komt. 

Een en ander is een gevolg van het feit, dat de Alawieten, 
een der grootste volksstammen van Syrië, uit de vermelding 
van hun naam op de postwaarden het recht meenden te kunnen 
ontleenen om speciale politieke eischen te stellen, waardoor 
zij bevoorrecht zouden worden boven de overige stammen. 

Door het in gebruik nemen van den neutralen opdruk Lat
taquie, ontleend aan de stad van dien naam, heeft het 
Fransche commissariaat deze vermeende aanspraken den kop 
ingedrukt. 

A D V E R T E N T I Ë N 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

TE KOOP: Ballonpostkaart. Bal
lon Elzas, stempel 8.10.10, 

ZEER ZELDZAAxM. 
Postzegelhandel MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, - Oen Haag. (649) 

WIJ zoeken compl. gest . ser ies naar uw 
keus. waaruit weggel alle zegels boven 3 fr. 
Yv W I J geven u b e t e r e z e g e l s van zelf
d e Yv.-waarde naar onze keus Eerstz verz. 
I Drnnl l P<i Sneeuwklokjestr. 18, 
J. rlGIII a ID. D E N H A A G . (642) 

T E K O O R G E V R A A C D : 
Nederland postfr . o m 1865 en 1898 ( f 5 — 
en f 2.50). betere zegels postfr. Nederland 
en Kolomen. Geen handelaarsprijs Prijsop
gaaf aan J. R E G E N H A R D T . Joh Ver-
hulststraat 87. A M S T E R D A M . Z . (643) 

T e k o o p : ong 15 kaarten, verzonden 
uit Swakopmund D Z W . Afrika onder 
Engelsch Bestuur en zegels Unie van Zuid-
Afrika met Duitsche stempels, zeldzaam 
Postzegelhandel MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, - Den Haag. (650) 

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

De zeer interessante philatelis
tische bibliotheekvan wijlen den 
Heer Auf der Heide zeer b i l l p 

te koop aangeboden. 
Br. postbus 1, Hilversum. (631> 
Te koop aangeboden. (Nos Yv 1931)! 
Port-Said 49b. 50. 53. 55, 56, 57. 58. 60. 
gcbr in prachtstaat a f 30.—. Kleine verzam 
doubl waaronder Engeland N o 70 postfrisch 
en andere zeer mooie zegels (Yv 350 frs.) voor 
f )0. —. Enkele gevl. St. lepostvl A'dam-Syd-
ney ä f 3.50. Br onder N o 644. adres v. d. bl 

T e k o o p E door aankoop collectie Zep-
pclio-brieveo. haast alle bekende vluchten 
leverbaar op kaart en brief In het geheel 
of per stuk aangeboden. 
Postzegelhandel MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, - Den Haag. (651) 

GOEDKOOPER? ONMOGELIJK! 
8 pakketten nl 100 v. NederI . 25 v . Spanje. 
25v Zwitserland. 50v. Polen 25v. Roemenie. 
30v. Italië 25v. Denemark en 25 V. Finland. 
fr . toegezonden na ontv van postw. ä f 1. — . 
I DDCUT i Pn Sneeuwklokjestr. 18, 
J. rnCni Q llD., DEN HAAG. (647) 

I 
Te koop gevraagd: 

Nederland, alle uitgiften, echter 
speciaal weldadigheids-, vlieg-
post- en gedenkzegels, ook kilo
waar en betere stukken. Geen 
zichtzendingen maken s.v.p. 

Aangeboden: 
Kilowaar van Zweden, waarin 
tevens jubileum en congres-
zegels, alsmede veel 85, 115 en 
145 öre en buitenlandsche zegels. 
Elke kilo bestaat uit 3500 stuks 
met een Yvertwaarde van pl.m. 
fr. 2500. Prijs per kilo f 7,75, 
franco. Adres: A. J. DE WIT, 
Irisstraat 5a, Hilversum. (641) 
T E K O O P groote verzameling postzegels 
op ansichtkaarten der geheele wereld Aan
tal kaarten ongeveer 14000 verschillende. 
Zeer interessant, ondergebracht in 36 albums 
Postzegelhandel MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, - Den Haag. (652) 

: E U R O P A . : 
Bekend verzamelaar realiseert zijn collectie, bestaande uit keurig opge

zette en bekroonde Europa-verzameliac, waarde ca. half millioen francs 
Yvert. Vele landen compleet, de meeste ongebruikt (o.a. Nederland), uitslui
tend prima kwaliteit, zeldzaamheden gekeurd. Incourante art. als Wrangel 
Arad etc. komen niet voor. De collectie is ondergebracht in het Yvi-tt-album 
Europa met alle variaties No. I2F, het beste en kostbaarste album in den 
bandel verkrijgbiar (zie blz. 1219, Yv. Cat. 1931). Het album, bestaande uit 
6 batiden met bij'behoorend etui (blz. 1223). is zonder cliche's; alle vakjes 
zijn genummerd en correspondceren met Yv.-cat. Het geheel is doorschoten 
met geponsd cellephean-papier. Eventueel kao biibehoorende pasklaar ge
maakte moderne brandkast (110x70x60 c.M.) worden overgenomen, alsmede 
loopende Lloyds' polis. De collectie kao niet worden gesplitst en is te be
zichtigen lederen werkdag na 20 uur* 

Brieven met opgaaf van datum onder no. 659, bureau van dit blad. 

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

Collectie Nederland in tandtngen. nuances, 
blokken, enz . 925 stuks, f 9 0 , — ; collectie 
poststukken van alle landen, alsmede doublet
ten, plm 9000 stuks f 2 5 0 , - -
mevr. M. J. Smit, Heerengracht 167, 

Amsterdam, C. (646) 

S I H I N L I T B N 
voor een briefkaart is alle moeite, om zonder 
verplichting een mooie zending postzegels van 
Zweden. Noorwegen en Denemarken 

thuis op uw gemak in te zien 
Ook naar Ned.-Indie. Henry Teunisse, 
Dacostastraat 17, Dordrecht. (638) 

Pracht Enropa-Terzameling met 
variëteiten te koop, ruim 1500 s t , 
Yvert-waarde plm. 150000 frs. 
Brieven met ongeveere pnjsaangave onder 
N o 645 aan de administratie van dit blad. 

T E K O O P : Luchtpostbrief Postvlucht Am-
sterdam-Batavia. 1 October 1927. met zeer 
interessante frankcering, bestaande uit 60 
verschillende postzegels. 
Postzegelhandel MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 105, - Den Haag. (653) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5'" in te zenden 
aan de Administratie. 
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Weet in dezen tijd het 
goede en toch 

goedkoope te benutten! 
Overtyigiiig kan veel doen ! ! 
Een van de vele^ zooals wij van onze cliënten ontvangen. 

Sedert jaren voor velen die 
verzamelen, ruilen, verkoo-
pen, enz, een uitkomst l 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteertng Dit 

lot bevat 1503 zegels, gedeeltelijk 
F R A N S C H E en E N G E L S C H E 
K O L . verder CHILI . SAARGE-
B I E D . T U R K I I E diverse uitgiften 
L U X E M B U R G . P E R U . U R U 
G U A Y . B O S N I Ë . P E R Z I E . JOE-
G O SLAVIË , enz. enz. en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee-
rende zegels Hooge waarde Yvcrt. 
Prijs slechts f 12,—. franco aan-
geteekend. bovendien gratis-premie 
150 verschillende zegels van Neder
land en Indië. Het is een pracht lot! 
Koopers betuigen steeds hun te
vredenheid 

1/obCA/^t-"-^' 

^Iliy^'t.MM^^y*^'*^ 

LOT L' EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels 

uitsluitend van E U R O P A , De vele 
goede zegels hierbi] stellen U zeker 
tevreden. Uit de rijke sorteenog 
noemen wi] slecht» N O O R W E 
G E N , Z W E D E N . D E N E M A R 
K E N . L I T H A U E N . D A N Z I G . 
L I E C H T E N S T E I N . B O S N I Ë . 
R U S L A N D , ITALIË. SAARGE-
BIED. J O E G O SL AVIË , S E R V I Ë . 
B E L G I Ë nienwe uitgiften, enz 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadighcids-zegels als têtc-
bèche enz. Deze sorteering met een 
enorme Yvett-waarde kost slechts 
f 15,-, franco aangeteekend. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterende sorteering. bestaande uit 2500 zegels van E U R O P A en 

vooral zeer interessante overzee-zegels Een mooier samenstelling is met denkbaar: 
Z U I D - A M E R l K A b V. schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I Ë 
verschillende uitgiften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land. LIBERIA 
eveneens interessant. JAMAICA b v, 1/2 d. - 1 Sh 1921. D e gezochte zegels 
van U R U G U A Y , M A R O K K O . C E Y L O N . NYASSA driehoeken compleet, 
enz Samengesteld ongeacht catalogus zal het U w e verwachtingen bevredigen. 
Dit extra mooie lot kost slechts f 12.—, franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING ! 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen, lot „Special", lor 
„L' Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ 35,— en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 
goed gesorteerde zegels gratis daarbij. Alles tezamen dus 
bijna 10000 zegels, franco aangeteekend. 
Prijscourant gratis en franco. 

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag op ons gironummer 118330 of postwissel; op verlangen onder 
rembours. Zendingen naar Ned.-Indië uitsluitend tegen vooruitbetaling en 50 pet. portokosten extra: 1 lot ƒ0,50, 3 lots ƒ 1,—. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. (ssi) 

20 000 
verschillende, in Uw verzameling ont
brekende zegels zend ik U op zicht, 
zonder acht te slaan op den cat.-prijs, 
tegen 1-10 cent p. st. Vraag het pros
pectus over Rohr's Woolworth-zichtz. 

KIARKENH&DS RUDOLF ROHR, 
Friedrichstr. 131d, Berlin N. 24. (628) 

ROPISGHE VLINDERS. 
Alle werelddeeleii. Ook p rach 
t i g e co l l ec t i e ter overname. 
Occasion. De goudvlinder van 
Madagaskar (mooiste der wereld) 
in nikkelen lijst slechts f 4 , - , 
f r a n c o reclame (postwissel) 
V L I N D E R ! N S T I T U U T , 
Voorstraat 57, DORDRECHT. 

(635) 

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

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

Nederlandsch Handelaar 
in Buitenland vraagt engros-
aanbiedingen van Nederlaud-
sche postzegels, v.n. koersee-
rende en die afkomstig zijn van 
frankeering bij abonnement; 
bovendien geheele collecties. 

Aanbiedingen onder No. 634 
bureau van dit blad. 

ATTENTIE! 
B. J. ABRAHAMS, Den Haag. 
Nieuw adres Stille Veerkade 10. 

Telefoon 116976. 
Groote sorteering zegels Nederland 
en Koloniën, alsook andere landen, 
tegen zeer billijke prijzen. T e r in
zage zonder verplichting. Zichtzen-
dingen en uitvoering van mancO' 
lijsten na opgave van referenties. (63?) 

ZIE DAT EENS NA S. V. P.! 
Nederland, vliegp., IK, 4K, 7>^ gld. ƒ 2,50 
IJsland, Zeppelin, cpl - 2,60 
Algerië, nrs. 1—33, cpl - 2,— 
Icarië, nrs. 1—8 - 6,— 
Engeland, Congres, nrs. 179—183 -12,50 
Duitschland, Poolvaart ,cpl - 4,75 
Rusland, Poolvaart, cpl - 5,50 
Cyprus, nrs. 106—115, cpl -19,— 
Rumenië, Padvinders-serie - 0,70 
Rumenië, 30, 50, 100 lei - 3,25 
Frankrijk ,TentoonstelIing, 103 ver

schillende van 26 koloniën - 9,50 
Andorra op Frankrijk, cpl - 7,50 
Saargebied, nrs. 134—140 - 3,75 
Fiume, nrs. 96—109 - 4,50 
Fiume, nrs. 114—131, expres, 3—4 - 15,— 
Fiume, nrs. 132—146 .„ - 6,— 
Fiume, nrs. 170—181 - 4,50 

Franco rembours of postwissel. 

J . J . A. ENGELKAMP, 
Spui 13, Amsterdam. (534) 

DO-X. 
P O S T IVAAR AiViERIKA. 
KAART (4,— R.Mk. porto) . . . f 3,70 
BRIEF (6,— R.Mk. porto) . . . f 5 , -
Z E P P E L I N - U S I ^ A N D . 
KAART ( 1 Kr. ) f 1 , -
BRIEF ( 2 Kr. ) f 2 , -
en vele andere Zeppelin-brieven en kaarten. 
iVi. C R E iU E R, P a s t o r , 

Bulthauptstrasse 42, BREMEN. (636) 


