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5, 
Alle bijdragen van postzegelkundigen. wetenschappelijken en redactioneeien 

aard. benevens nieuwe uitgitten, te zenden aan den hoofdredacteur, J, D, van 
brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden, al wat Nederland en Kolomen betreft, 
aan A M Benders, Bakku-n (N -H ), en mr, G. W. A, de Veer, Park van 
Nieuwenhoven 156, Middelburg (nieuwe uitgiften) en dr L trenkel, Een-
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegeU), poststukken van Ned. en Kol. aan W. G 
Zwolle, Ger Ferboigstraat 28-11, Arasterdam, en buitenlandsche posUlukken 
aan J. J StieU]es, Kcninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afstempelingcn aan 
J, P, Traanber!^, Biouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H, 
Lampe Fzn , Sneek, 

Eereleden der Redactie J, B Robert en H J. Spitsen, 
Vaste medewerkers H J. L de Bie, dr G. W, Bolian, W. P. Costcrus, 

L, van Fsjsen, M. .T, haronesse van Heerdt-Kollf J, A. Kastein, mr. J, H. 
van î «»"rsem, Leon de Raaij, J. 
Pierre Vos. 

G, MiUaard, G. V, van der Schooren, 

Tot het plaatsen van advertentien, het bekomen van abonnement en afzon-
der'ijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles, wat de uitgave, het beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C. A. Smeulders, Wilhelmina-
park 123, te Breda Telefoon 1397. Postrekening 37183 

DE TWEE EN TWINTIGSTE NEDER-
LANDSCHE PHILATELISTENDAG. 

(Slot). 
De ontvangst door het gemeentebestuur van Utrecht. 

Na de lunch verzamelden zich vele Philatelisten met dames 
en genoodigden in de St. Michaëlskapel, alwaar zij officieel 
door het gemeentebestuur van Utrecht werden ontvangen, en 
wel door den burgemeester, dr. J. P. Fockema Andreae, bij 
welke ontvangst mede aanwezig waren de wethouder van 
openbare werken, de heer H, Botterweg, en enkele leden van 
den gemeenteraad. 

De burgemeester sprak aldus: 
Mijnheer de voorzitter van den Nederlandschen Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, mijne 
beeren leden van bij dien Bond aangesloten Vereeni
gingen, en in het bijzonder mijne beeren leden van de 
jubileerende Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. 

Van harte heet het gemeentebestuur u welkom in Utrecht, 
dat de Bond ditmaal als plaats voor zijn algemeene vergade
ring heeft uitgekozen om de Utrechtsche zilveren jubilaresse 
te vieren. Mede te harer eere hebben wy u gaarne een ont
vangst bereid in deze vermaarde kapel van den Domtoren, die 
gebouwd werd in dien donkeren tijd, toen de wereld nog geen 
postzegels rijk was! 

Gü zijt hier bijeen gekomen aan den vooravond van de uit
gifte van twee nieuwe Nederlandsche postzegels (van 36 en 
70 cent) — heuglijke gebeurtenissen werpen hare lichtbundels 
vooruit! — en aan den vooravond van de 25e Nederlandsche 
Jaarbeurs, waaraan wel is waar niet zooals aan de 7e Beurs 
een postzegelveiling vanwege de administratie der posterijen 
is verbonden, maar waar deze wel gelijk bij menige vorige 
beurs, de voor de eerstvolgende veiling bestemde postzegels 
tentoonstellen en daaromtrent inlichtingen verschaffen zal. 

Als gij aan het jongste verleden terugdenkt, dan zult gij 
Utrecht zien in het licht van den 2 cents weldadigheidspost-
zegel van 1926, waarop onder het Utreehtsch provinciaal wa
pen een ijssneeuwbloem prijkt ter eere van den als een soort 
Utrechtschen heilige aangedienden oud-germaanschen sneeuw-
god Uil of UUz. De ontwerper bleek dezen ijzigen schuts
patroon ten onrechte met Ultrajectum in verband te hebben 
gebracht, maar de postzegel was fraai en zal in uwe verzame
lingen niet misstaan. 

Gaat gij wat verder in de geschiedenis terug, dan leeft 
Utrecht voor u op als de bakermat der Nederlandsche post
zegels. En het zou mij niet verwonderen ,als gij op uw pro
gramma hadt staan een bedevaart naar de plek, waar — in 
de voormalige Rijksmunt — de eerste Nederlandsche post
zegels werden vervaardigd, wat — merkwaardige speling van 
het toeval! — thans een deel is van de groote hal van het 
nieuwe postkantoor. Daar, waar men in onze dagen voor 

de loketten staat om de postzegels van den dag te koopen 
of zijn belasting te betalen, werd de emissie 1852, volgens 
de jongste onderzoekingen niet door Wiener gegraveerd, doch 
door Kaiser, gereed gemaakt. 

Dat de postzegelfabrikatie gedurende ongeveer 15 jaren 
kon geschieden in de beperkte ruimte, welke men in de Munt 
daarvoor beschikbaar kon stellen — eerst in de lokalen der 
commissie voor de behandeling van 's Rijks muntmateriaal„op 
de binnenplaats gelegen, en daarna in een bepaaldelijk in 1860 
tot dit doel aangekocht perceel aan de Neude — vindt waar
schijnlijk zijn oorzaak in de omstandigheid ,dat de postzegels 
in de eerste jaren na hun invpering op 1 Januari 1852 — an
ders dan in Engeland, waar men zich aanstonds aan de lo
ketten verdrong — niet veel aftrek vonden. Over het tijdvak 
1 Januari-1 October 1852 werden er van de postzegels van 
5, 10 en 15 cents tezamen voor slechts ƒ 114.373,30 te gelde 
gemaakt, en hiervan werd er nauwelijks 10-20 pet. aan de in
gezetenen verkocht; „zelfs in de groote steden" — zoo schrjjft 
de minister van financiën aan de Tweede Kamer — „gaat er 
soms een geheele dag om, dat er geen zegels door het publiek 
voor eigen gebruik aangeschaft worden." Het percentage ge
frankeerde brieven, dat in 1849 13 pet. bedroeg, steeg in 1852 
tot niet meer dan 14 pet., en nog in 1857 was het slechts 
15 pet. In de jaren na 1860 komt er geleidelijk een sterkere 
toeneming, en doet zich de noodzakelijkheid gevoelen aan een 
grootere ruimte voor de fabricatie; in 1866 gaat deze naar 
Enschedé in Haarlem over, en sindsdien heeft Utrecht een 
deel van haar aantrekkingskracht verloren voor de postzegel
verzamelaars, die toen reeds een krachtig gilde begonnen te 
vormen. 

Het was in het Nederlandsch Jaarboekje der Posterijen 
voor 1864, dat een postambtenaar schreef: „sedert verschei
dene jaren houd ik mij met het verzamelen van postzegels 
bezig, lang reeds voor het zulk een m a n i e werd." 

Vergeef mij, dat ik in uwen kring deze schampere kwalifi
catie durf aanhalen. Gij zult begrijpen, dat ik haar onbillijk 
acht tegenover al diegenen, die — de eene met meer hartstocht 
dan de andere, maar allen met veel animo — interessante en 
schoone verzamelingen hebben bijeengebracht, wefke, wat ook 
de aanleggers moge hebben bewogen, in elk geval voor de 
kennis der historie van landen en volkeren een onmiskenbare 
beteekenis hebben, ook uit een artistiek oogpunt van belang 
zijn en bovenal, gelijk trouwens de meeste verzamelingen 
van welken aard ook, moeten worden gewaardeerd als merk
waardige documenten, waaruit vooral later een schat van ge
gevens op allerlei gebied valt te putten. 

Als waar is, wat in de groote Fransche encyclopaedic de 
schrijver over het onderwerp „timbre-poste" opmerkt, dat de 
zucht tot verzamelen den mensch aangeboren is, dan behoeft 
het geen verwondering te wekken, dat een zoo fijn, curieus, 
oneindig gevarieerd object als de postzegel een groote aan
trekkingskracht op oud en jong, arm en rijk, geletterd en on
geletterd, heeft uitgeoefend. 
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Ongeveer tien jaren geleden waren er — zoo verzekert ons 
een Amerikaansche specialiteit — pl.m. 750.000 postzegel
verzamelaars in de wereld; hoeveel postzegels hunne collecties 
tezamen bevatten, meldt hij niet, maar dat het tallooze mil-
lioenen zijn staat wel vast, en wel haast dagelijks groeit, 
dank ziJ nieuwe emissies, waaronder meer en meer gelegen-
heids-uitgiften, de bereikbare stof aan. 

Geleidelijk is er in de wijde wereld een afzonderlijk, merk
waardig postzegel-wereldje ontstaan („the wonderland of 
stamps" noemt een geschrift uit 1910 het) met zijn tijdschrif
ten en een uitgebreide literatuur met zijn eigen handel, zijn 
catalogi, gidsen, veilingen, tentoonstellingen en winkels, zijn 

• vereenigingen, congressen, internationale bonden, zijn eigen 
jargon! 

Ook het rijk der Philatelisten heeft zijn bekende figuren, 
zoowel onder de verzamelaars als onder de staatshoofden; 
denkt aan koningin Victoria, wier beeltenis wel geteld op 1325 
verschillende soorten van postzegels prijkt! Men treft er 
proef- en misdrukken, oneindige variëteiten en geraffineerde 
vervalschingen aan .Gij eert zijn vermaarde centra, weet zijn 
kostbare schatten op hoogen prijs te stellen en ziet be
wonderend op naar zijn zeldzaam wjjd en zijd gezochte exem
plaren uit deswege befaamde landen. 

Van dit laatste één voorbeeld. L' Isle de France kwam in 
de 18e eeuw op veler lippen door den wereldberoemden op 
dat eiland speienden roman van Bernardin de Saint-Pierre, 
„Paul et Virginie"; deze twee met elkander als in een wonder
land opgegroeide, in een soort natuurstaat levende onbe
dorven kinderen hadden, zoo zegt Chateaubriand, noch hor
loges, noch almanakken, noch boeken over tijdrekenkunde of 
historie ; veel minder kenden zij — voeg ik erbij — post
zegels. Het zouden postzegels zijn — een roode van 1 penny 
en een blauwe van 2 pence, beide van 1847 — die Mauritius, 
zooals L' Isle de France in de 19e eeuw weer kwam te 
heeten — in de oogen van alle Philatelisten tot een waar 
tooverland maakten! 

Maar ik wil u niet verder doen watertanden en mij niet 
vermeten, u langer rond te leiden in een rijk waarin ik mij 
tamelijk wel als een vreemdeling gevoel, terwijl gij er alle 
geheimenissen van kent. 

Aanvaardt mijn verzekering, dat wij voor het doel, dat gij 
nastreeft — wat u dagelijks zooveel voldoening geeft — alle 
sympathie hebben en de vrucht van uwen arbeid allerminst 
gering achten. 

De wereld is door uw toedoen reeds menige merkwaardige 
verzameling rijker geworden en gaarne wensch ik ieder uwer 
ook in de naaste toekomst een goeden oogst, en daarnaast aan 
uwen Bond en de daarbij aangesloten vereenigingen — de 
zilveren Utrechtsche niet te vergeten! — een bloeiend bestaan 
toe. 

Hierna bedankte de ondervoorzitter van den Bond het ge
meentebestuur voor de hartelijke ontvangst en uitte namens 
allen zijn bewondering voor de rede van den burgemeester, 
welke zeker, wanneer zij op het Congres gehouden zou zjjn, 
ernstig voor den wisselbeker in aanmerking was gekomen. 

Hierna bedankte de voorzitter van de U. Ph. V., de heer 
Van Cittert, voor de gelukwenschen, gericht aan het adres 
zijner vereeniging, waarbij hij in het kort haar geschiedenis 
memoreerde. 

Hierna werd de eerewijn rondgediend, terwijl allen bij het 
verlaten van de kapel namens het gemeentebestuur van 
Utrecht in het bezit gesteld werden van het boekwerkje 
„Utrecht", uitgegeven door de vereeniging voor vreemde
lingenverkeer „Utrecht". 

Na deze hai'telijke ontvangst verzamelden allen zich in de 
kloostergang om op de gevoelige plaat te worden vereeuwigd. 

Het Bondsdiner en de feestavond. 
Een uur voor den aanvang van het Bondsdiner verzamelden 

de gasten en vele dames zich in de lokaliteit van de Indus-
trieele Club in het jaarbeursgebouw, welke lokaliteit door het 
bestuur dier club welwillend ter beschikking was gesteld, 
waarna precies op het vastgesteld aanvangsuur allen zich 
opmaakten naar de keurig versierde dinerzaal in het jaar-
beursrestaurant. 

Aan de officieele tafel zaten o.a. aan de beeren ir. Damme, 
directeur-generaal der P.T.T., F. J. Mijnssen, secretaris der 
F. I. de Ph., Rotsaert als vertegenwoordiger van den Bel
gischen Bond. 

Een uitstekend strijkje zorgde al dadelijk voor de goede 
stemming, terwijl het keurige en uitgebreide menu dit voor 
de rest deed. 

De ondervoorzitter van den Bond opende de rü der sprekers. 
In de allereerste plaats bedankte hij den directeur-generaal 
der P.T.T. voor de betoonde belangstelling in den Bond, de 
overige gasten voor hun aanwezigheid en den heer De Boer, 
die als afgevaardigde van de afdeeling Gouda mede tot de 
gasten der jubileerende vereeniging behoorde. Na een geluk-
wensch aan de jubileerende vereeniging stelde hij voor een 
telegram van hulde te zenden aan H. M. de Koningin, welk 
voorstel onder applaus werd aanvaard. Nadat ons volkslied 
door allen staande was gezongen, las de ondervoorzitter een 
ontvangen telegram voor van den heer Van der Schooren, 
waarin deze bedankte voor het hem toegezonden telegram. 

Vervolgens voerden achtereenvolgens het woord: de direc
teur-generaal der P.T.T., die bedankte voor de hartelijke ont
vangst en verheugd was over de goede verstandhouding, die 
er bestond tusschen den Bond en de postautoriteiten, de heer 
Mijnssen, de heer Vredenduin namens de aangesloten Vereeni
gingen, de heer Rotsaert als vertegenwoordiger van den Bel
gischen Bond en de heer Van Essen namens den Raad van 
Beheer van het Maandblad. Een keurige bloemenhulde was in
gekomen van de Haagsche Philatelisten Vereeniging, welk 
blijk van belangsteling zeer op prijs gesteld werd. 

De heer Van Cittert bedankte alle sprekers voor de geluk
wenschen de U. Ph. V. aangeboden en memoreerde het feit, 
dat het Maandblad, dat thans aan de spits gaat van alle phila
telistische organen, dit voor een aanzienlijk deel te danken 
heeft aan den heer Smeulders. De U. Ph. V. had dan ook ge
meend het lid Smeulders te moeten benoemen tot eerelid der 
Vereeniging. Hij overhandigde hem het diploma als eerelid, 
waarna de heer Smeulders met eenige welgekozen woorden 
bedankte. 

Ten slotte voerden nog het woord de beeren Van den Berg, 
Loeff en De Bas, waarna allen zich naar de foyer opmaakten 
in afwachting van den feestavond, die een waardig slot van 
dezen Philatelistendag moest worden. 

Deze feestavond werd met een kort woord van welkom door 
den voorzitter der feestcommissie, mr. Vuijstingh, geopend, 
die er in geslaagd was voor een uitstekend programma te 
zorgen. Verschillende goede zangnummers, uitgevoerd door 
mejuffrouw Van Veen, sopraanzangeres, en door door den 
heer C. J. van Hulssén, die belangeloos hun medewerking ver
leenden, werden gevolgd door cabaretnummers, afgewisseld 
door dansen enz., terwijl velen een aangename verrassing be
reid werd door de verloting. 

De jubileerende vereeniging werd door de leden der ver
eeniging een keurige zilveren wisselbeker met 3 kleine be
kertjes aangeboden voor de landen wedstrijden der algemeene 
vergaderingen. De bestemming werd geheel aan het bestuur 
overgelaten. 

Dat deze feestavond in den smaak van allen gevallen is, 
getuige het late sluitingsuur, zoodat de U. Ph. V. kan terug
zien op een luisterrijke lustrumviering. 

Het Congres. 
Op Zondag 6 September verzamelden vele Philatelisten zich 

te 10.30 uur in de vergaderzaal van het hotel Des Pays Bas 
ter bijwoning van het Congres. De vertegenwoordiger van den 
Belgischen Bond, de heer Rotsaert gaf mede blijk van be
langstelling. 

Nadat de ondervoorzitter in het bijzonder de beeren dr. 
Bölian en Van Brink, die dit Congres door hun voordrachten 
zouden opluisteren, verwelkomd bad, vroeg de heer L. de Raaij 
waarom beide beeren zich niet hadden aangemeld voor het 
verkrijgen van den zilveren wisselbeker. 

Dit werd door den heer Cramerus toegelicht, die bovendien 
mededeelde, waarom op het aanbod van den heer De Raaij 
om eveneens een voordracht te houden, niet ingegaan kon 
worden. 
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Hierna hield dr. G. W. W. Bölian een causerie over de af
stempelingen op de oudere emissies van Engeland, waarbij 
hij aan alle aanwezigen ter verduidelijking een afdruk van de 
door hem behandelde stempels present deed. 

Deze interessante causerie werd door allen, evenals de daar
na gehouden voordracht van den heer J. D. van Brink over 
„Het A-B-C van den postzegelverzamelaar" met aandacht 
gevolgd. 

De ondervoorzitter bedankte beide sprekers voor hunne in
teressante causerieën en merkte op, dat de voordracht van den 
heer Van Brink zeer geschikt zou zijn om uit te geven in 
boekvorm, ter voorlichting van jeugd- en beginnende ver
zamelaars. 

Deze voordrachten zullen in een volgend nummer worden 
opgenomen. 

Na enkele opmerkingen van de beeren Smit en dr. Van 
Gittert, wees de heer De Beer op het groote nut van voor
drachten als door den heer Van Brink gegeven. O.a. bleek 
daaruit, hoe postzegels gereinigd dienen te worden en hoe 
weinig personen er gevonden worden, die postzegels goed in 
boekjes of albums plakken. De Bond kan in de toekomst geen 
nuttiger werk verrichten dan goede voorlichting in dezen te 
geven. 

De ondervoorzitter deelde mede, dat het de bedoeling van 
het Bondsbestuur is, deze aangelegenheid onmiddellijk aan te 
pakken. 

De heer De Bas drong met klem aan op publiceering van 
de voordracht van den heer Van Brink. 

Na wetenschappelijke beschouwingen omtrent het gebruik 
der verschillende reinigingsmiddelen van zegels gaf de heer 
Loef f als zijn meening te kennen, dat de minister van finan
ciën na lezing van het verhandelde van zelf wel tot de con
clusie moest komen, dat de wetenschap wel degelijk iets te 
maken heeft met postzegelverzamelen. 

De ondervoorzitter wees nog eens op het groote nut van 
dergelijke leerzame causerieën, waarmede de philatelie ge
diend is. 

Onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun aan
dachtig gehoor en na hulde gebracht te hebben aan de 
U. Ph. V. die er in geslaagd is alle Philatelisten een waardige 
ontvangst te bereiden, werd het Congres gesloten. 

Na de lunch namen velen deel aan den door den heer F. de 
Bruvjn uitstekend geregelden autotocht door het mooiste ge
deelte van de provincie Utrecht. Daarbij werd o.a. het Bel
gische monument bij Amersfoort bezichtigd en de gedenknaald 
te Soestdijk. Bij deze laatste gaf de heer De Bas toelichtingen. 
Een aardig moment vormde het juist passeeren van H. M. de 
Koningin-Moeder. 

Na terugkomst vereenigde zich een bescheiden gezelschap 
in het jaarbeursrestaurant voor den laatsten gemeenschappe-
lijken maaltijd, waarna ook deze Philatelistendag wederom 
tot het verledene behoorde. 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

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

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

AFGHANISTAN. 
Het jongste Buletin Mensuel meldt de verschijning van den 

frankeerzegel, 
20 pools, oranjerood, 

in nieuwe, groot formaat teekening. 
Dit zegel werd uitgegeven ter gelegenheid van de zoo

veel jarige onafhankelijkheid van het land. 
ARGENTINIË. 
Ter herdenking van het één-jarig bestaan der revolutie van 

September 1930 werden onderstaande koerseerende luchtpost

zegels voorzien van den vierregeligen opdruk „1930 6 Sep-
tiembre — 1931 —." 

Te melden zijn: 
18 centavos, donkerviolet. 
72 „ groengeeL 
1 peso 80 c , blauw en karmijn. 
3 „ 60 c , grijs en blauw. 

Wij maken van deze uitgifte alleen volledigheidshalve mel
ding. N.o.m. zal ieder verstandig verzamelaar er wel aan doen 
met het vorenstaande voor kennisgeving aan te nemen. 

AUSTRALIË. 
In het Juli-nummer van dit jaar meldden wij, op gezag 

van betrouwbare Engelsche bladen, de verschijning van de 
Kingsford Smith-zegels met den opdruk O. S. in zwart, welke 
uitgegeven zijn ten behoeve van de parlementsleden. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Colago Belmonte te 
Sydney heeft ter plaatse eens nader naar deze zegels ge
ïnformeerd bij den „Distributor of stamps", wien niets van 
deze uitgifte bekend is. De verzamelaars dienen derhalve de 
in Juli gedane mededeeling onder voorbehoud te aanvaarden. 

AZOREN (September 1931). 
Frankeerzegel v. Portugal, Ceres-
type, met opgedrukten landsnaam: 

16 centavos, blauw. 
80 „ groen. 

BELGISCH-CONGO. 
Als eersteling eener nieuwe serie 

frankeerzegels is te melden: 
1 fr. 25, bruin. Inboorling. 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van het bezoek van de „Graf Zeppelin" ver

schenen onderstaande luchtpostzegels der koerseerende serie 
met opdruk „Zeppelin" en waarde: 

2 $ 500 op 200 reis, rood (opdruk blauw). 
5 $ 000 „ 300 „ blauw (opdruk karmijn). 

50.000 series werden uitgegeven; de zegels werden vernie
tigd met een specialen stempel: „Graf Zeppelin 1931 Primeiro 
Voo Brasil-Europa". 

BULGARIJE. 

Ter propageering der in 1931 te hou
den Olympische spelen door de Balkan
volken, verscheen onderstaande serie, 
waarop sporttafereelen zijn uitgebeeld: 

1 lewa, lichtgroen. Turner. 
2 „ kastanjebruin. Voetballer. 
4 „ karmijn. Paardensport. 
6 „ bl.groen. Schermen (L). 

10 „ oranje. Wielrijden (L). 
12 „ blauw. Zwemmen (S). 
50 „ bruin. Allegorie. 

De 2 lewa is gedrukt in dezelfde af
metingen als de 4 lewa; de overige 
waarden in die der 1 of 50 lewa. 

Voorts verscheen in de koerseerende teekening, kop van ko
ning Boris, de frankeerzegel: 

2 lewa, karmijn. 
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In de bekende teekening, groot liggend formaat, verscheen 
de toeslag-zegel: 

1 lewa, olijf en geel. 
CANADA. 
Frankeerzegel in het koningstype van 1912: 

3 cents, karmijn. 
Dit zegel is vertikaal getand 8, horizontaal 12; het werd 

in gering aantal verkrijgbaar gesteld en was binnen korten 
tijd uitverkocht. 

De verklaring dezer samengestelde tanding is de volgende. 
Aanvankelijk was dit zegel uitsluitend vertikaal getand voor 
het gebruik in de frankeermachines. Het werd in 1918 buiten 
koers gesteld. Thans deed zich de behoefte gevoelen aan deze 
waarde, die in het nieuwe koningstype nog niet gereed was. 
Men heeft toen dit oude paardje van stal gehaald en het 
bovendien horizontaal getand. 

CUBA. 
In nieuwe teekening, vliegtuig boven landschap en in lig

gend formaat met het opschrift „Correo Aereo Nacional" zijn 
te melden de luchtpostzegels: 

10 centavos, zwart. 
20 „ karmijn. 
50 „ blauw. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (September 1931). 
Verdere waarden der nieuwe serie frankeerzegels in het 

kathedraal-type: 
3 centavos, violet. 
7 „ donkerblauw. 
8 „ grijsbruin. 

Voorts verschenen de navolgende luchtpostzegels, vliegtuig 
boven landschap: 

10 centavos, karmijn. 
15 „ lila. , 
20 „ blauw. 
30 „ groen. 
50 „ donker roodbruin. 
1 peso, oranjerood. 

De zegels zjjn gedrukt in groot, liggend formaat. 
EGYPTISCHE SOEDAN. 
Luchtpostzegels in definitieve teekening, volgens afbeel

ding; meervoudig watermerk S G: 
5 m 

10 „ 
15 „ 
2 p., 
3 „ 
i% 
4>^ 
5 „ 

De 

groen en zwart. 
karmijn en zwart. 
bruin en roodbruin. 
oranje en zwart. 
grijs en zwart. 
violet en zwart. 
grijs en roodbruin. 
blauw en zwart. 

zegels ziJn zeer fraai 
van teekening en uitvoering. 

De firma Keiser & Zn. te 
's-Hage dank v. toezending. 

ETHIOPIË (September 1931). 
Frankeerzegel, Ras Tafari in kroningsornaat: 

2 guerches, blauw. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in neven-

staande teekening, Are de 
Triomphe, een van de be
kendste bezienswaardighe
den van Parijs: 

2 francs, bruinrood. 
Het zegel is keurig ge

graveerd; als bijzonderheid 
zij vermeld, dat de onder
gaande zon zich in het mid
den van de poort bevindt, 

een schouwspel, dat zich slechts éénmaal per jaar voordoet, 
en wel op 5 Mei, den jaar lij kschen herdenkingsdag van het 
overlijden van Napoleon I. 

wimnTwrTwwwrrfw 

Dit nieuwe product vervangt de overeenkomstige waarde 
in groen in het zaaister-type. De zegels in deze laatste tee
kening worden uitverkocht. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Opdruk landsnaam in rood — twee regels — op de 50 cen

times violet in het koerseerend koningstype. 
MADAGASCAR. 
Frankeerzegels in nevenstaande 

teekening, ruiterportret van wijlen 
generaal (later maarschalk) Gal-
liéni, den pacificator van Mada
gascar: 

1 centime, blauw. 
50 centimes, roodbruin. 
2 francs, rood. 
3 „ lichtgroen, 

10 „ oranje. 

MORVI. 
Voor dezen Indischen klein-staat, behoorende tot de pro

vincie Bombay, verschenen de eerstelingen eener serie fran
keerzegels. Zij dragen de beeltenis van den vorst, Thakur 
Sahib. 

Het opschrift luidt „Morvi State Postage". 
Tot op heden zijn te melden: 

3 pies, rood. 1 anna, roodbruin. 
% anna, blauw. 2 „ bruinoranje. 

OOSTENRIJK. 

f ' » i m t » H l » T T T » T 
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Weldadigheidszegels in neven-
staande uitvoering, portretten van 
bekende dichters en schrijvers: 

10 gr., violet. 
Ferdinand Raimund. 

20 „ donkergrijs. 
Franz Grillparzer. 

30 „ oranjerood. 
Johann Nestroy. 

40 „ donkerblauw. 
Adalbart Stifter. 

50 „ donkergroen. 
Ludwig Anzengruber. 

1 sch., bruin. 
Peter Rosegger. 

De teekeningen ziJn afkomstig van Dr. Rudolf Junk, de 
gravures van Schüricht, Lorber en Zenziger, wier namen aan 
den voet van de door hen gegraveerde zegels zijn vermeld. 

De extra tpeslag is gelijk aan het nominale bedrag. De ze
gels zijn van 12 September tot 31 December 1931 aan de 
postkantoren verkrijgbaar gesteld, uitsluitend in complete 
series. Zij zijn tot ultimo April 1932 geldig voor frankeering. 
De oplaag bedraagt 65000 series. 

PARAGUAY. 
Luchtpostzegels in liggend formaat, met het opschrift „Re-

publica del Paraguay" en „Correo Aereo": 
5 centavos, blauwgroen. 

10 „ violet. 40 centavos, geelgroen. 
20 „ donkerrood. 80 „ donkerblauw. 

Op de 10, 20 en 40 centavos zijn enkele der voornaamste 
uitvoerproducten afgebeeld, als thee, bananen, enz. 

De 5 centavos geeft een reproductie van het standbeeld, op
gericht ter eere van den vlieger Itororo, terwijl op de hoogste 
waarde een arend is afgebeeld. 

Ter gelegenheid van het bezoek van de „Graf Zeppelin" 
werd de 4 pesos blauw van 1924, landkaarttype, voorzien 
van den waarde-opdruk: 3, „Correo Aéreo", „Graf Zeppelin" 
en de afbeelding van een luchtschip. 

Een speciale stempel in driehoekvorm werd benut voor de 
vernietiging dezer zegels. De tekst luidt: „Republica Del 
Paraguay Por Graf Zeppelin" met een luchtschip. 

PERZIE (September 1931). . 
Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 

1 chahi, bruingroen en blauw. 
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PORTUGEESCH-GUINEA. 
Opdrukken op onderstaande frankeerzegels in het Ceres-

type: 
50 c. op 60 centavos, karmijn. 
70 e. „ 80 „ rose. 

1 esc. 40 op 2 escudos, violet. 
ROEMENIE (Augustus 1931). 
Dienstzegel volgens afbeelding: 

2 lei, groen. 
3 „ rood. 

Firma Voet te Rotterdam dank 
voor toezending. 

RUANDA-URUNDI. 
Voor dit gebied, een deel van het vroegere Duitsch-Oost-

Afrika, benutte men tot op heden de zegels van Belgisch-
Congo, voorzien van een desbetreffenden opdruk. 

De vroeger aangekondigde zegels zijn thans in gebruik ge
nomen in verschillende teekeningen (inboorlingen, landschap
pen, enz.). 

Te melden zijn: 
10 centimes, donkergrijs (L). 
15 
25 „ 
40 
50 
60 „ 
75 „ 

1 franc, 
1 fr. 25, 
2 francs. 
3 fr. 25, 
4 francs. 
5 „ 

10 „ 
20 „ 

vermiljoen (L) 
lila (L). 
groen (S). 
violet (L). 
lilarose (S). 
donkergrijs (S) 

karmijn (L). 
geelbruin (S). 
blauw (L). 
bruinviolet (L). 
roserood (L). 
donkergrijs (S). 
lila (S). 
bruin (S). 

Firma Keiser & Zn. te 's-Hage dank voor toezending. 
RUSLAND (Augustus 1931). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen, doch on-

getand : 
1 kopeke, oranje. 
2 kopeken, groen. 

In het type boer, gedrukt op het bekende watermerk papier 
en getand 12 is te melden de frankeerzegel: 

80 kopeken, bruin en oranje. 
SALVADOR (September 1931). 
Opdruk „Edificics Postales" en waarde op frankeerzegel der 

uitgifte 1924-1926: 
1 op 50 centavos, roodbruin. 

SPANJE (Augustus 1930). 
Vertikale opdruk „Republica Espanola" op frankeerzegels in 

het koningstype: 
40 centimos, blauw (opdruk rood). 
50 „ oranjerood (opdruk blauw). 

1 peseta, zwartgroen (opdruk rood). 
Expressezegel: 

20 centimos, rood (opdruk blauw). 
Als eersteling der definitieve serie, 

kop van Pablo Iglesias, is te melden: 
30 centimos, donkerrood. 

Firma Keiser & Zn. te 's-Hage dank 
voor bericht, 

YOUGO-SLAVIE. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening, kop van den koning 

Alexander I : 
Portzegels in nieuw wapentype 

50 paras, violet. 
1 dinar, lilarose. 
2 dinars, blauw. 
5 „ oranje. 

10 „ lilabruin. 

Op 1 September j.1. zijn de frankeer- en portzegels der vo
rige serie buiten koers gesteld. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te kun
nen brengen. v. B. 

25 paras. 
50 „ 

1 dinar. 
3 dinars 
4 „ 
5 „ 

10 „ 
15 „ 
20 
30 

grijszwart. 
groen. 
karmijn. 
grijsblauw. 
oranje. 
violet. 
bruinolijf. 
bruin. 
bruinviolet. 
lilarose. 

^ieuWc Uitgiften 
Opka^ci/fers^erQ.; 

BELGIË. 
Naar verluidt zal de gebruikelijke Caritas-serie verschijnen 

op 15 December a.s. Zij zal bestaan uit zes waarden, waarop 
o.m. koningin Elisabeth is afgebeeld. 

Voorts moet het voornemen bestaan een weldadigheidszegel 
uit te geven ten bate van het ondersteuningsfonds voor het 
personeel der P.T.T., met de beeltenis van wijlen kardinaal 
Mercier. 

BULGARIJE. 
Binnenkort verschijnt een serie luchtpostzegels, vermoede

lijk in de waarden 1, 6, 12, 20, 30 en 50 lewa. 
COOK-EILANDEN. 
Het Philatelic Bulletin van Whitfield King meldt, dat de 

afzonderlijke zegels voor Aitutaki, de Penrhyn Eilanden en 
Rarotonga vervangen zullen worden door een algemeene serie 
met het opschrift Cook Islands. 

Voor Niue zal een afzonderlijke serie gehandhaafd blijven. 

FINLAND. 
Dat verzamelaars er bij de regeering op aandringen om 

een speciaal zegel uit te geven is iets, wat men in deze tijden 
allerminst zou verwachten. Toch is dit hier te lande het ge
val. De Einsehe Philatelistenvereeniging wil n.1. de poststuk
kenverzameling van Richard Granberg aankoopen ten einde 
deze te schenken aan het postmuseum. Deze verzameling is 
wereldberoemd; de vraagprijs is 350.000 (Finsche) mark en 
om aan de noodige schijven te komen heeft de regeering het 
verzoek van den Finschen verzamelaarsbond ingewilligd om 
tot de uitgifte van een specialen zegel over te gaan. Deze 
zal verschijnen in een oplaag van 400.000 stuks en in de 
waarde 2 mark. 

GIBRALTAR. 
De frankeerzegels van 1 en 1J4 pence in het koningstype 

zijn buiten koers gesteld, vervangen als deze waarden zijn 
door die in de landschapteekening, beschreven in het Augus-
tus-nummer. 

MAROKKO. 
Voor het door de Franschen bezette deel van dit land zul

len de koerseerende zegels binnenkort vervangen worden door 
andere in nieuwe teekeningen, waarvoor bereids tal van ont
werpen werden ingediend. Ook zullen de luchtpostzegels in 
een nieuw pakje verschijnen. 

NIEUW-GUINEA. 
In het Augustus-nummer meldden wij de voorgenomen uit

gifte van een speciale serie ter herinnering aan het feit, dat 
deze voormalige Duitsche kolonie ingelijfd werd bij het Brit-
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sehe imperium. Engelsche bladen weten thans te vertellen, 
dat niet minder dan drie series zullen worden uitgegeven, 
te weten een serie frankeerzegtes van 13 waarden van 1 penny
tot 1 £; een serie luchtpostzegels in dezelfde waarden en een 
serie dienstzegels van 11 waarden (1 penny tot 5 shillings). 

Wanneer de verzamelaars deze zegels niet koopen zullen, 
begrijpen wij er niets meer van! 

PERU. 
Ter gelegenheid van de eerste nationale postzegeltentoon

stelling zal een serie speciale zegels verschijnen in de waarden 
2, 4, 10 en 15 centavos. 

Zooals bij enkele ZuidAmerikaansche staten gebruikelijk 
is, zullen de 10 en 15 centavos één en meerkleurig gedrukt 
Worden, zoodat door dit handigheidje de serie van vier uit
groeit tot een van zeven waarden. 

Op de 2, 4 en 15 centavos (groen) is afgebeeld Francisco 
Pizarro, naar een oud portret, aanwezig te Lima, terwijl de 
10 en 15 centavos, elk in twee kleuren, gedrukt zijn in drie
hoeksvorm met een. gezicht op OudLima. 

SAARGEBIED. 
De geldigheid voor frankeering der 

19301931 eindigde op 31 Augustus j.1. 
weldadigheidsserie 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
L' Echo de la Timbrologie deelt in zijn laatste nummer iets 

naders mede over de a.s. uitgifte, welke aan het eind van dit 
jaar zal verschijnen en wel ter gelegenheid van de herdenking 
van den 200en geboortedag van George Washington. Volgens 
dit blad dan zal de serie bestaan uit de waarden 'A, 1, i K . 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 cents. Het is haast te mooi om 
waar te zijn dat de verzamelaars er met dergelijke „lage" 
waarden afkomen! 

Op 19 October a.s. zal een herinneringszegel worden uit
gegeven ter gelegenheid van de herdenking van den slag bij 
Yorktown op 19 October 1781. Bij die gelegenheid gaf de 
Engelsche bevelhebber van de troepen in Virginia zich over 
aan het vrijheidsleger. Het zegel heeft ongeveer het formaat 
van het George Rogers Clark zegel en is eveneens in twee 
kleuren gedrukt. Men ziet de portretten van Washington, 
Rochambeau en De Grasse. De namen zijn aangegeven in 
rood op witten band. 

YOUGOSLAVIE. 
Onder de nieuwe uitgiften vermelden wij de jongste zegel

producten van dit land, dragende het opschrift „Kraljevina 
Jugoslavia" (koninkrijk YougoSlavië) in latijnsche en cyril
lische letterteekens. Het vereenvoudigd opschrift is een uit
vloeisel van de politieke gebeurtenissen, waarbij in de laatste 
jaren de Serven, Kroaten en Slovenen dikwerf zeer vijandig 
tegenover elkaar stonden. Teneinde de gedachte meer en meer 
veld te doen winnen, dat de landsbevolking één geheel is, 
werd het vorige opschrift op de postzegels „Kraljevina Srba, 
Hrvata y Slovenaca" (koninkrijk der Serven, Kroaten en Slo
venen) losgelaten. 

ZWITSERLAND. 
De in December a.s. uit te geven Pro Juventutezegels zul

len bestaan uit de waarden 5, 10, 20 en 30 rappen. Do drie 
eerstgenoemde waarden brengen berglandschappen uit het 
westen van Zwitserland, respectievelijk het Berner 01)erland 
en het Graubunderland. 

Op de hoogste waarde zal het portret prijken \ an don be
kenden philosoof en theoloog, Alexander Vinet, geboren 17 
Juni 1797 te Ouchy en 4 Mei 1847 te Clarens gestorven. Hf 
is de grondlegger van de zoogenaamde Waadtlandsche Vrije 
Kerk. 

De zegels worden vervaardigd in groot, liggend formaat 
(2 maal zoo groot als de gewone zegels). 

Voorts zal, ter gelegenheid van de in 1932 te houden Oit
wapeningsconferentie een speciale serie verschijnen in de 
waarden 5, 10, 20, 30, 60 en 100 rappen, alsmede een drietal 
luchtpostzegels, 15, 20 en 90 rappen, welke zonder toeslag 
zullen worden vsi'kocht. 

V. B. 

Nederlanci 
^^ 

Overzecscïie 
iii Gewesten 

NEDERLAND. 
De zegels voor het herstel der „Goudsche Glazen". 
Van 1 October tot en met 15 November 1931 zullen op de 

postkantoren bijzondere frankeer zegels verkrijgbaar worden 
gesteld, welke met een toeslag boven de gewone frankeer
waarde verkocht zullen worden. De frankeerwaarde der zegels 
bedraagt lj4 en 6 cent, en de verkoopprijs 3 en 10 cent. De 
kleur van het 1)4 cent zegel is groen, die van het 6 cent zegel 
rood. De extraopbrengst komt ten bate van het fonds tot her
stel van de Goudsche Glazen. 

Neder land 
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Nederland * 
Postzegel Jm 
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De zegels zijn, ook in het verkeer met het buitenland, voor 

frankeering geldig tot en met 31 December 1932. 
De zegels zijn vervaardigd in koperdiepdruk naar ontwerpen 

van den architect P. Zwart te Wassenaar, en van dezelfde af
meting als de nieuwe 36 en 70 cent zegels. 

De voorstelling is bij elk der zegels een compositie van 
twee foto's. Het zegel van 6 cent vertoont een deel van de 
buitenarchitectuur van de Sint Janskerk te Gouda (waarin 
de beroemde Goudsche Glazen, onder welke meesterwerken 
van de gebroeders Crabeth en van den Utrechtschen kunste
naar Dirk van Zijl zich bevinden), met als zwaartepunt de 
donkere partij van een der te herstellen ramen. In een cirkel
vormig medaillon is een handgreep uit het glasinloodbedrijf 
n.1. het buigen en vastleggen van het lood om een stuk ge
brandschilderd glas afgebeeld. Op het 114 cent zegel is als 
overheerschende partij een der te herstellen kerkramen van 
binnenuit gezien, dus als lichte raamvorm tegen een donkeren 
achtergrond, afgebeeld. In het medaillon een andere hand
greep, n.1. het aan elkaar soldeeren van de stukken lood om 
het glas. 

Beide zegels vertoonen dezelfde indeeling. Getracht is, aan 
het beeldvlak een bij zonderen vorm te geven, waardoor de 
zegels sterk de aandacht vragen. 

De tekst en de illustratieve beelden geven duidelijk het 
eigenlijke en het ideëele doel der zegels aan. 

^ ■ ' * *  ' r t " " * r 

•■•«««■•■••■ 

t ) 

fct«mii>^iaj*ai 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. ' 207 

De zegels worden aangekondigd bij Dienstorder H 685 van 
23 September. 

Ze zijn op 1 October verschenen, de l;!; cent groen, de 6 cent 
karmijn (rose), en gelijken in vele opzichten op de 36 en 
70 cent. Papier met watermerk cirkeltjes, vellen van 100, 
lijntanding 12><:12K>. Op de zijranden de telcijfers; de boven
en onderranden dragen geen letters of cijfers, alleen de dub
bele randlijnen, die om het geheele vel heen loopen. 

Op „gewone" correspondentie hebben wij de zegels nog 
niet gezien, alleen op brieven van Philatelisten, aan wie on
getwyfeld omstreeks 90 pet. van de opbrengst te danken zal 
zijn. Was er geen andere en logischer manier om de benoodigde 
gelden bijeen te brengen? 

De zegels van 36 en 70 cent verschenen. 
Nadat een persbericht van medio September ons verblijd 

had met de mededeeling, dat de nieuwe frankeerzegels van 
36 en 70 cent in den loop van de volgende week zouden ver
schijnen, zijn eindelijk op 24 September deze beide nieuwe 
waarden uitgekomen. Ze werden aangekondigd bij Dienst
order H 658 van 16 September. 

pv*f«v*«v*«vv^ 
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NEDERLAND 

Vergroote afbeeldingen en een beschrijving van de voorstel
lingen hebben wij al in het vorig nummer opgenomen. Hierbij 
de afbeeldingen van de zegels zelf, die een ongewonen, maar 
lang niet slechten indruk maken. 

De kleuren van de 36 cent zijn vermiljoenrood (Inschriften 
en medaillon) en ultramarijn (het bovenste deel met de vlieg
machines); voor de 70 cent zijn de kleuren karmijn (de in
scripties) en blauw (de overige deelen van het zegel). Boven
dien hebben gezicht en hals van de koningin, evenals de kroon, 
nog een lichtrose tint onder het blauw. 

De zegels hebben een formaat van 21 bij 30 mm. en konden 
daarom niet met kamtanding verschijnen. Ze hebben dus lijn
tanding, en wel 1234 :12K, zooals tegenwoordig gebruikelijk is. 

Ze zijn gedrukt op het papier van de gewone serie, met 
watermerk cirkeltjes. De vellen zijn groot 100 stuks. Op de 
velranden op de gewone wijze op boven en onderrand oplaag
letters A, op de zijranden telcijfers 1 t.m. 10 respectieveliik 
10 t.m. 1; om het vel heen de gebruikelijke randdruk van dub
bele lijnen, rood bij de 36 cent, blauw bij de 70 cent. Op den 
bovenrand het plaatnummer. 

De 21 cent ook in gewone tanding. 
De nieuwe 21 cent is in September ook in gewone tanding 

verschenen. 
Tariefsverlaging luchtpost naar Indië. 
Met ingang van 1 October 1981 wordt de veertiendaagsche 

luehtdienst NederlandNed.Indië omgezet in een wekelijk
schen dienst. De vliegtuigen zullen van genoemden datum af 
e i k e n D o n d e r d a g te 6 ucr van .AmsterdamSchiphol 
naar Bandoeng vertrekken. (Dienstorder H 683 van 16 Sep
tember). 

Volgens de dienstregeling zullen de vliegtuigen des Zater
dags 9 dagen later in Bandoeng arriveeren. De retourvluchten 
beginnen Donderdags in Bandoeng; de vliegtuigen komen 
Zaterdags of Zondags op Schiphol aan. 

Het luchtrecht is op sommige punten verlaagd (met ingang 
van 1 October) en bedraagt thans voor stukken naar Indië: 

briefkaarten 20 cent (postwissels bliiven 30 cent); 
brieven: tot en met 5 gram blijft het luchtrecht 30 cent. 

van 5 tot en met 20 gram 75 cent, tot en met 100 gram 75 cent 
voor de eerste 20 gram en 50 cent voor elke 20 giam meer, 
tot en met 240 gram ƒ 2,75 voor de eerste 100 gram en 40 cent 
voor elk volgend gewicht van 20 gram, boven 240 gram 

ƒ 5,55 voor de eerste 240 gram en 30 cent voor elke 20 gram 
meer. 

Voor de tusschengelegen landen zijn de tarieven nu: 
Egypte, Syrië, Palestina: briefkaarten 15 cent, brieven tot 

5 gram 15 cent, per 20 gram 15 cent; 
Irak, Perzië: briefkaarten 20 cent, brieven tot 5 gram 30 

cent, per 20 gram 30 cent; 
Britsch-Indië, Birma: briefkaarten 20 cent, brieven tot 5 

gram 30 cent, per 20 gram 40 cent; 
Siam, Indochina, Straits: briefkaarten 20 cent, brieven tot 

5 gram 30 cent, per 20 gram 60 cent. 
Voor de brieven tot 5 gram is schrijfpapier van betere 

kwaliteit aangemaakt, de prijs is evenals vroeger 2 cent per 
ver papier plus enveloppe. 

Aangemaakt ziJn verder nieuwe boekjes met luchtposteti
ketten; deze moeten in de eerste plaats worden verstrekt aan 
firma's en personen, die geregeld stukken zwaarder dan 5 
gram per luchtpost verzenden. 

„Ik heb de grootste fidutie in de postvluchten op Indië en 
geloof, dat zij een blijvend succes zullen zijn. Het is een groote 
tijdsbesparing en daarom zal met den weekdienst nog veel 
meer post meegaan. Het grootste kwantum moet feitelijk in 
de toekomst per vliegtuig gaan." (Fokker). 

Nieuwe oplaagletters. 
l'A cent G, 3 cent I, 36 cent A, 50 cent I, 70 cent A. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

' 6 cent I: L 343, tanding Gl. 
R 343, „ Gl. 

20 cent I: 337, „ Gl. 
25 cent H: 325, „ Gl. 
36 cent A: 352, „ (lijnperf.). 
50 cent I: 330, „ Gl. 
70 cent A: 351, „ (lijnperf.). 
De 36 en 70 cent sluiten dus, wat hun plaatnummers be

treft, geheel aan bij de gewone serie. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
l'A cent E: nr. 60, verscheen ook met r o 1 p e r f. 
ly, cent F : nr. 91, tanding Gl. 
IK cent G: nrs. 108, 109, 110 en 111, tanding Gl. 
214 cent N: nr. 104, tanding Gl. 
3 cent H: nrs. 79 en 87, tanding Gl. 
3 cent I: nr. 102, tanding Gl. 
De guldenwaarden met randdruk. 
Sinds eenigen tijd hebben de guldenwaarden eenzelfde ver

siering op de velranden gekregen als de overige waarden al 
sinds geruimen tijd hebben, n.1. een dubbele lijn. Deze lijnen 
zijn op de koperplaten aangebracht nadat de tanding 12K :12'/, 
voor de guldenwaarden reeds was ingevoerd, en de versiering 
kan dus alleen op vellen getand 12 K voorkomen. Van de 
platen zonder de randversiering zijn slechts gedurende enkele 
maanden vellen gedrukt, die 12 K getand werden, zoodat plaat
nummers in tanding 12K zonder randlijnen niet al te veel 
zullen voorkomen. 

Aan mr. Bontekoe, die in De Philatelist het bovenstaande 
vermeldt, is het volgende op het gebied van de plaatnummers 
bekend: 

t. 12K z. lijnen. t. 12K m- lijnen. 
1 gld. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 5. 
2'A gld. 1, 2, 3. 
5 gld. 2, 3. 
Zooals hieruit blijkt, zijn nog geen plaatnummers bekend 

van de 2,50 gld. mét randlijnen, en is de 5 gld. niet bekend 
zonder de lijnen. Wie kan het bovenstaande lijstje aanvullen? 

Afwijkingen. 
De heer Gordon toonde ons drie vellen van de koerseerende 

25 cent, waarvan het papier op het bovenste deel van de vellen 
gelijkmatig licht olijf gekleurd was. Van de vijfde rij af on
geveer was de kleur weer normaal. 

Misschien moet deze afwijking, de 25 cent op olijfkleurig 
papier, toegeschreven werden aan het niet goed schoonmaken 
van de drukplaat. 
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De heer Van der Willigen zag een vel van de nieuwe 70 
cent, waarvan de bovenste rijen een scherpe afscheiding ver
toonden van de blauwe ondergrond (onder „Nederland 70 
cent"), welke op de volgende rijen geleidelijk flauwer werd, 
zoodat op de onderste rijen de letters ongeveer een witten 
achtergrond hadden. 

De 10 op 12 J4 cent 1923, zonder opdruk. 
Het hierbij afgebeelde interessante paar van de 10 op 12 K 

cent, een zegel mét en een zegel zonder den opdruk, werd ons 
getoond door den heer Den Boer, Gouda. Op het tweede zegel 
is de opdruk in blinddruk aanwezig, hetgeen vooral aan de 
achterzijde duidelijk te zien is. 

: » ! 
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Aan te nemen is dus, dat tijdens het overdrukken de rechter
velrand omgeslagen is geweest, of dat op andere wijze een 
stukje papier den opdruk heeft opgevangen, die voor het 
laatste zegel bestemd was. Nadere bijzonderheden zijn over 
dit paar niet bekend, ook weten wij niet of er nog meer van 
dergelijke paren bestaan. 

NED.INDIE. 
Verlaging luchtposttarieven. 
Bij het begin van den wekelij kschen luchtdienst op Neder

land (op 16 October) is het luchtrecht verlaagd; op het oogen
blik gelden dezelfde tarieven als voor het vervoer in om
gekeerde richting. 

De JavaAustraliëvlucht. 
Van dr. M. Bakker, Den Haag, ontvingen wij het volgende 

schrijven: 
„Reeds eenige malen las ik in het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie over de speciale enveloppen, gebruikt voor den 
retourvlucht AustraliëAmsterdam, en bedrukt op de bekende 
wyze. Ik miste echter den naam van dengene, die dit heeft 
bewerkstelligd; dit is mijn broeder geweest, de heer A. Bakker, 
General Manager van de Koninklijke Paketvaart Mij. in 
Australië te Sydney, die hiertoe het initiatief nam en die zelf 
de kosten heeft gedragen voor het laten maken en verspreiden 
van deze pl.m. 10.000 speciale enveloppen. Ik meende goed te 
doen, dit onder de aandacht van uwe lezers te brengen." 

In Engelsche bladen worden enveloppen der JavaAustralië
vlucht aangeboden met handteekening van kapitein Pattist, 
wat zich n. o. m. zal beperken tot een gering percentage van 
alle verzonden stukken. Vermoedelijk heeft men hier te doen 
met een attentie van kapitein Pattist, bewezen aan enkele 
verzamelaars. 

SURINAME. 
De DoXzegels. 

LUCMTJPOST 
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Het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren heeft het volgende communiqué aan de groote 
bladen gezonden: 

„Zooals bekend heeft de bekende DoX ook onze kolonie 
Suriname aangedaan, om vervolgens van Paramaribo naar de 
Vereenigde Staten te vliegen. Buiten voorkennis van den gou
verneur van deze kolonie, welke dien tijd afwezig was, hebben 
enkele belanghebbenden gedaan weten te krijgen, dat een spe
ciale luchtpostserie werd uitgegeven. 

Het betreft hier de Surinaamsche vliegzegels, welke voor
zien werden van den opdruk Vlucht Do X 1931, eveneens een 
serie van 7 waarden, met een nominale waarde van ƒ 3,95. De 
oplaag bedraagt 5000 stellen, terwijl slechts een klein gedeelte 
werd gebruikt voor frankeering. 

Teneinde te pogen paal en perk te stellen aan de uitgifte 
van deze onnoodige nieuwtjes, welke steeds een aanslag be-
teekenen op de beurzen van verzamelaars (n.b. de beeren, die 
de zegels in handen wisten te krijgen of te houden, bieden 
ze thans den handel aan voor ƒ 25,— per serie, heeft de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren besloten, deze 
uitgifte te b o y c o t t e n." 

Men zie verder ook een „waarschuwing" van genoemde ver
eeniging bij de ingezonden stukken. 

Ook aan de buitenlandsche handelaars is een mededeeling 
van dezelfde strekking gezonden; uit het bericht aan de 
Duitsche collega's vertalen wij het volgende: „De Neder
landsche Vereeniging van Postzegelhandelaren verbiedt leden 
het verhandelen van deze zegels en het opnemen daarvan in 
prijscouranten of albums. De zegels zullen daarom in Neder
land onverhandelbaar en waardeloos zijn. Wij verzoeken daar
om al onze collega's in het buitenland, onze strijd tegen deze 
zwendel-uitgiften te ondersteunen en deze serie niet te ver
handelen of in catalogi of albums op te nemen, opdat er eens 
een eind kome aan deze onnoodige uitgiften, die een schade 
en schande voor de philatelic zijn." In de Engelsche vertaling 
wordt ook nog verzocht, geen Zeppelin-zegels te verhandelen, 
eveneens een van de ergste uitwassen. 

Bravo! Misschien dat langzamerhand door eensgezind op
treden een verbetering te bereiken valt. Laten de verzame
laars nu ook deze serie niet in hun collectie opnemen. (Wij 
zagen echter de Do-X-serie bij handelaren te Amsterdam en 
te Rotterdam in de etalage prijken! ). 

De Telegraaf spreekt van „Een Do-X souvenir uit de West"; 
een doux souvenir is het zeker niet! 

Uit buitenlandsche bladen moesten wij de oplaagcijfers ha
len; we vonden geliikluidende berichten in Berner Brief
marken Zeitung en Stamp Collecting; aan het laatste blad 
waren ze medegedeeld door de „Ligue Internationale Aéro-
philatélique". 

overdrukt 15.000, verkocht 5272. 
overdrukt 20.000, verkocht 5193. 
overdrukt 15.000, verkocht 5172. 
overdrukt 20.000, verkocht 4736. 
overdrukt 10.000, verkocht 4278. 
overdrukt 10.000, verkocht 4206. 
overdrukt 10.000, verkocht 4200. 

De niet-verkochte zegels zijn in het bijzijn van een officieele 
commissie verbrand. Met de Do X zouden 3124 stukken zijn 
vervoerd. 

Wij hebben nog geen officieele opgaaf van de aantallen ver
kochte zegels, zoodat we het bovenstaande met eenig voor
behoud vermelden. 

Het is een dure week geweest voor Suriname, eerst het 
kostbare overdrukken van 100.000 vliegzegels, met natuurlijk 
de onvermijdelijke misdruk, en vlak daarop het verbranden 
van 66.943 stuks daarvan, of ruim 2/3 deel! Het geld kan in 
deze tijden beter besteed worden; misschien hadden de Goud-
sehe Glazen ermee kunnen worden hersteld! 

CURACAO. 
Jubileumzegels ? 
Naar „De Philatelist" verneemt heeft het bestuur der groep 

Nederlandsche Antillen van het Algemeen Nederlandsch Ver
bond stappen gedaan om met de 300-jarige herdenking Cu-

10 cent rood, 
15 cent blauw, 
20 cent groen, 
40 cent oranje, 
60 cent lila, 

1 gld. zwart, 
1,50 gld. bruin, 
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HET JUBILEUM-NUMMER. 

Wanneer men niet bevreesd zou zün de verwachtingen te 
hoog te spannen, zou men met meer recht mogen zeggen: „he< 
gedenkboek". 

Immers op de jongste vergadering van den Raad van Beheer 
werd een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld om een 
b o e k w e r k van ruim 300 bladzijden uit te geven, dat in 
de plaats komt van het aanvankelijk gedachte meer beschei
den jubileum-nummer, dat het Maandblad voornemens is te 
doen verschijnen ter gelegenheid van zjjn tien-jarig bestaan 
en ter herdenking van het feit, dat de eerste Nederlandsche 
frankeerzegels tachtig jaren geleden werden uitgegeven. 

De reden, dat tot een dergelijke omvangrijke en kostbare 
uitgave werd besloten, is een verblijdende, al ontveinst de 
redactie zich niet, dat de kosten zeer hoog zullen zjjn, terwijl 
het daaraan verbonden werk niet gering is. Doch van tal van 
zijden werd zulk een medewerking toegezegd, kwamen zoo
veel pennevruchten van blijvende waarde in, dat de Raad van 
Beheer besloot deze eenige gelegenheid niet onbenut te laten 
om den lezers van het Maandblad een werk van b l i j v e n d e 
w a a r d e aan te bieden. Mocht de opzet geheel in vervulling 
gaan, dan is een werk tot stand gekomen, dat men elders 
vergeefs zal zoeken. 

Behalve bijdragen op postaal gebied, nauw verbonden aan 
de Philatelie, zal het boekwerk tal van artikelen en aanwij
zingen bevatten, waardoor het, naar de redactie hoopt en 
vertrouwt, zal worden tot een vraagbaak, waarbuiten geen 
verzamelaar het meer stellen kan. 

Hieronder volgt een kleine bloemlezing van wat het be
vatten zal: 

De platen der eerste uitgifte; de geschiedenis van het druk
ken onzer zegels aan 's Rijks munt; de voornaamste druk-
procédé's; de geschiedenis der Nederlandsche telegraaf-, post-
bewijs- en plakzegels; afstempelingen op en rariteiten der 
eerste uitgifte; de eerste Nederlandsche veldpost; puntstem-
pels op Ned.-Indische zegels; proeven van Ned.-Indië; bijzon
derheden over de zegels van 1867; de geschiedenis dér kerst-
of kinderzegels; historisch overzicht van de Nederlandsche 
philatelistische literatuur; tot op heden niet gepubliceerde 
bijzonderheden over de zegels van de voormalige Boeren-
Republieken; luchtpost; geschiedenis der K.L.M.; poststukken; 
baar-frankeering; stempelmachines; de portzegels van Ne
derland; papier en papiersoorten; tandingen; kleuren en 
kleurenschema; album-fabricage; postvervoer per mailsche-
pen; wenken en raadgevingen voor de verzamelaars, enz., enz. 

De bekende kunstenaar, de heer P. Zwart, de schepper der 
nieuwste Nederlandsche frankeerzegels, ontwierp een spe
ciale omslag-teekening, terwijl het geheele werk rijkelijk zal 
worden geïllustreerd. 

Het ligt in het voornemen het boek te doen verschijnen in 
het begin van 1932 en het g r a t i s te verstrekken aan alle 
leden der Vereenigingen, op 1 Januari a.s. biJ het Maand
blad aangesloten. 

Gelet evenwel op de zeer hooge kosten aan deze uitgave 
verbonden, doet de redactie een beroep op alle lezers, die 
prijs stellen op het bezit van dit werk, haar tegemoet te 
komen in de kosten van brocheeren, expeditie en porti. 

Men verlieze niet uit het oog, dat de verzending van pl.m. 
3500 exemplaren een zeer aanzienlijk bedrag zal eischen, 
waarmede de rekening niet dan noode mag worden bezwaard. 

Tot allen, die belang stellen in deze uitgave, die ongetwij
feld het hare zal bijdragen tot verheffing van de Neder
landsche Philatelie, richt de redactie dan ook het vriendelijk 
verzoek het hunne bij te dragen in meergenoemde expeditie-
kosten en wel tot een bedrag van minstens 50 et. Men be
denke, dat het werk, dat ook in den handel wordt gebracht, 
veel en veel duurder zal moeten kosten, waarbij daA nog van 
winst geen sprake is. 

Het hieronder afgedrukte biljet wordt gaarne ten spoedigste 
tegemoet gezien bij den administrateur, den heer L. C. A. 
Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda, onder gelijktijdige 
overmaking per postwissel, girostorting of aangeteekenden 
brief van de bijdrage. 

VOOR PHILATELIE. I 

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

I . MEBUS, BEËEDIGD TAXATEUI), 
D i r e c t e u r d e r 

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

(616) 

De redactie zal het uiteraard op hoogen prjjs stellen dat 
de lezers, die er een eer in stellen, dat het kleine Nederland 
ook op philatelistisch gebied goed voor den dag komt, hun 
bijdrage doen uitgaan boven het hierboven vermelde minimum
bedrag van 50 cent. 

De redactie verzoekt de beeren bestuurderen der aange
sloten vereenigingen wel te willen medewerken aan spoedige 
inzending van bedoelde biljetten aan den administrateur. 

Tot slot de opwekking aan allen om deze uitgave, die naar 
de redactie vertrouwt een mijlpaal zal ziJn in de geschiedenis 
der Nederlandsche philatelic, zooveel in hun vermogen ligt 
te steunen door het plaatsen van advertentiën, welke tot be
perkt aantal worden opgenomen. 

Waar het een boek van blijvende waarde is, biedt zich hier 
een bijzondere gelegenheid tot het maken van reclame niet 
alleen voor den postzegelhandel, doch ook voor de Vereeni
gingen, die haar bestaan op deze wijze onder de aandacht 
kunnen brengen van een uitgebreiden kring van postzegel
verzamelaars. 

De prijs der advertentiën bedraagt ƒ 40,— per geheele, 
ƒ25,— per halve pagina (kleinere advertentiën dan een halve 
pagina kunnen niet worden aangenomen). Bij te plaatsen 
cliché's op kosten der adverteerders. Gaarne verstrekt de ad
ministrateur hieromtrent alle gewenschte inlichtingen. 

Lezeressen en lezers, de redactie vertrouwt op u, dat gij 
allen haar steunen zult bij de uitgave van dit werk. De 
schrijvers van de talrijke artikelen stelden hun kennis en tijd 
belangeloos ter beschikking, aan u de taak mede te helpen 
aan het welslagen van den financieelen opzet. 

De ondergeteekende (naam en woonplaats) 

draagt ƒ bij in de kosten van het Jubileum
boek van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Het bedrag i) gaat hierbij, is per postwissel verzonden, 
is gestort op postrekening nr. 37183 ten name van 
L. C. A. Smeulders te Breda. 

Handteekening: 

^) Doorhalen wat niet dienende is. 

Uitknippen en opzenden aan den administrateur, den heer 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 
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Hül.HAALD VERZOEK. 
Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden en 
toch niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
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 bl\jven. (In by-
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings-
termün worden afgeweken.) 

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

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. 

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

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

De Administratie. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 
Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon

gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Thans zijn tentoongesteld: 
De 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 23^—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2J4—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5'A uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 'äi4—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 3'A—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
De Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie heeft zijn najaarsvergadering gehouden op 27 Sep
tember 1931 in het café-restaurant Jaarbeurs, te Utrecht. 

De aftredende hoofdredacteur, administrateur en secretaris 
werden herbenoemd, terwijl tot plaatsvervangend secretaris 
werd aangewezen de heer Doorman. Tot voorzitter en plaats
vervangend voorzitter voor 1932 werden respectievelijk aan
gewezen de beeren Cramerus en dr. P. H. van Gittert, terwijl 
de financieele commissie voor het nazien der rekening en ver
antwoording 1931 zal bestaan uit de beeren Vredenduin en 
Kästeln. 

Voorts werd besproken de uitgifte van het jubileum
nummer, warbij de hoofdredacteur mededeelde, dat dit boek
werk door de verschillende toegezegde artikelen een lijvig 
boekdeel zal worden met vele interessante artikelen, waarvan 
vele nog nooit te voren gepubliceerd zijn en zoodoende een 
philatelistisch werk van blijvende waarde zal worden. 

Na de uiteenzetting der kosten door den administrateur, die 
o.a. mededeelde, dat door verschillendeVereenigingen uit eigen 
beweging reeds belangrijke bijdragen waren geschonken, bleek 
de uitgifte van dit lijvig boekdeel, dat gratis aan alle leden 
der aangesloten Vereenigingen zal worden verstrekt, alléén 
dan mogelijk te zijn, wanneer alle vereenigingen een renteloos 
voorschot aan den Raad van Beheer verstrekken. Besloten 
werd dan ook aan de Vereenigingen een renteloos voorschot 
te vragen, berekend naar ƒ 0,50 per lid van elke Vereeniging, 
te rekenen naar den toestand op 1 Januari 1932. De Raad van 
Beheer verplicht zich dit voorschot zoo spoedig mogelijk terug 
te betalen. De desbetreffende brieven zijn reeds op 29 Sep
tember aan de verschillende Vereenigingen toegezonden. 

Bovendien zal elke gift, hoe gering ook, gaarne door den 
administrateur van het Maandblad, den heer L. C. A. Smoul
ders, Wilhelminapark 128, Breda (postgiro 37183), in ont
vangst worden genomen. 

Namens den Raad van Beheer: 
De secretaris, 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 

Het hoofd van den keuringsdienst brengt ter kennis, dat 
van September 1931 af het keurmerk, door de keuringscom
missie te stellen op de echt gekeurde stukken, niet meer zal 
geschieden in roode, doch in g r o e n e kleur. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Het Bondsbestuur ontving op 25 September j.1. het onder
staande schrijven van het hoofdbestuur der P.T.T.: 

1. De Spaansche postadministratie heeft door tusschenkomst 
van het Internationaal Bureel der Wereldpostvereeniging te 
Bern aan alle landen, die deel uitmaken van evenbedoelde ver
eeniging, de navolgende mededeeling verstrekt. 

2. „Ik heb de eer u mede te deelen, dat kort gleden een par
ticulier enkele zegels heeft uitgegeven, die hij in omloop 
trachtte te brengen door ze op de correspondentie der afge
vaardigden te plakken. Het gebruik van deze zegels is door 
onze administratie verboden ingevolge punt b art. 80 van de 
conventie. Hoewel het opschrift aangeeft „Correos" „Fran-
quicia Postal", wat zou kunnen veronderstellen, dat ziJ een 
herineringskarakter dragen naar aanleiding van het wederom 
bijeenkomen van de Nationale Vergadering, hebben deze vig
netten geen enkele legale waarde, nóch voor correspondentie 
van het. publiek, nóch om de correspondentie aan te geven 
van de afgevaardigden, welke bovendien vrijdom van port 
hebben." 

3. Het Internationaal Bureel heeft deze mededeeling ver
gezeld doen gaan van de volgende bijzonderheden. 

4. „Het Spaansche Bureau heeft aan het Internationaal Bu
reel doen toekomen 4 specimen van elk der 4 modellen van 
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de zegels, welke door den particulier werden uitgegeven en 
waarvan bovenbedoelde brief melding maakt. Elk zegel draagt 
het opschrift „Republica Espafiola - Cortes Constituyentes -
14 Juli 1931 - Correos - Franquicia Postal", maar de woorden 
zijn op de 4 zegels verschillend geplaatst. Het eerste van deze 
zegels in een groene kleur vertoont een vrouwenhoofd en een 
man, die een bal gooit; het tweede in een violette kleur een 
vrouwenhoofd, de gevel van een gebouw en een vogel; het 
derde in een olijfbruine kleur een zittende leeuw met een voor
poot op een bal; het vierde in roodachtige kleur een vrouwen
hoofd en profil en de gevel van een gebouw." 

5. Ik meen goed te doen het vorenstaande te uwer kennis 
te brengen. 

In verband met het overdrukken der Surinaamsche lucht
postzegels werd door het Bondsbestuur het volgend schrijven 
aan den minister van koloniën verzonden: 

Edam/Breda, 29 September 1931. 
Aan Zijne Excellentie den minister van koloniën. 

Het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereeni-
giiigen van Postzegelverzamelaars, op 26 September j . l . in 
vergadering te Amsterdam bijeen, brengt met verschuldigden 
eerbied ter kennis van Uwe Excellentie, dat het met leedwezen 
heeft vernomen, dat er, ter gelegenheid van den vliegtocht 
van de Dornier X, ten postkantore te Paramaribo Suri
naamsche luchtpostzegels met de aanwijzing „Vlucht Do X" 
overdrukt, verkrijgbaar zijn gesteld. 

Waar genoemde Bond, in het belang der philatelic, gewoon 
is scherp stelling te nemen tegen alle uitgiften, die zonder 
eenig practisch nut te hebben, slechts beoogen om de beurzen 
der verzamelaars te verlichten, wenden ondergeteekenden zich 
met vertrouwen tot Uwe Excellentie met de volgende vragen: 

1. Kunnen er uwerzijds waarborgen worden gegeven, dat 
een geval als het onderhavige zich niet zal herhalen?" 

2. Zoude Uwe Excellentie er alsnog toe kunnen besluiten, 
om uwe officieele sanctie aan het aanbrengen van den opdruk 
„Vlucht Do X" op de Surinaamsche luchtpostzegels te ont
houden en daaraan bekendheid willen geven?" 

't Welk doende. 
Voor den Bond bovengenoemd: 

De voorzitter. De secretaris, 
W. P. COSTERUS. F. J. MIJNSSEN, 

Kraanstraat 5, Breda. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Vrijdag 4 Sep
tember 1931, des avonds te 8 uur, in het hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig de beeren: Cramerus, Costerus, mr. De Beer, mr. 
Vuijstingh, Kästeln en Jorissen. 

Voorzitter de heer Cramerus. De notulen der vorige verga
dering worden gelezen en, behoudens een kleine aanvulling, 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den heer G. V. 
van der Schooren te Arnhem, houdende zijn bedanken als lid 
van het Bondsbestuur. De voorzitter herdenkt den heer Van 
der Schooren en zegt hem dank voor alles wat hij, in zijn 
hoedanigheid van voorzitter, gedurende 17 jaar voor den 
Bond heeft gedaan. 

In zake de keuringscommissie wordt de benoeming van een 
derde commissielid nog aangehouden. 

Voor den Philatelistendag van den Belgischen Bond op 13 
September a.s., te Namen, zal een afgevaardigde worden be
noemd. 

De heer dr. Bölian zal voor zijn lezing op het Congres 50 
afdrukken laten maken ä ƒ 0,30 per stuk, hetgeen wordt 
goedgekeurd. 

Aan de beide sprekers op het Congres zal worden gevraagd 
of zij in aanmerking wenschen te komen voor den wisselbeker. 

Aan de algemeene vergadering zal worden voorgesteld in de 
belastingkwestie van den heer Van Essen voor den Hoogen 
Raad, gezien het noodzakelijke van het geval in het belang 
van alle Philatelisten, als bijdrage te betalen de helft van de 
onkosten, tot een maximum van ƒ 100,—. Ook zal aan de al

gemeene vergadering worden gevraagd een bedrag uit te trek
ken voor reis- en verblijfkosten van den Bondsafgevaardigde 
naar vergaderingen in het buitenland. 

De vergadering wordt voor een oogenblik onderbroken door 
de komst van de beeren dr. Van Gittert en Kaub, ter be
spreking van diverse punten betreffende het feestdiner. 

Hierna worden de verschillende punten van de Bondsverga
dering besproken. 

De voorzitter sluit ten slotte de vergadering met een dank
betuiging aan het scheidende lid mr. J. H. Vuijstingh voor al 
hetgeen hij in zijn functies voor den Bond heeft gedaan; wü 
zien hem noode uit ons midden heengaan. 

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

KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering, gehouden 
op Zaterdag 26 September 1931, te Amsterdam. 

Daar de heer Costerus verhinderd is de vergadering van 
de Federation te Parijs op 23 October bij te wonen, zal de 
heer Cramerus deze vergadering als Nederlandsch gedele
geerde bijwonen. Bij het aldaar te bespreken punt: publicatie 
der ledenlüsten van de aangesloten vereenigingen, deelt de 
heer Mijnssen mede, dat men in België reeds een groote lijst 
heeft aangelegd, waarin niet alleen de namen der verzame
laars voorkomen, maar ook hetgeen zij verzamelen, om op 
deze wijze bemiddelend te kunnen optreden bij het zoeken van 
ruilconnecties. De voorzitter merkt op, dat het eerste wat wü 
zelf moeten hebben is de verschillende jaarboekjes of leden
lijsten van de Nederlandsche vereenigingen, opdat de secre
taris de namen en adressen der leden weet. 

Bij het punt betreffende het reglement voor internationale 
tentoonstellingen ontspint zich een debat over de kwestie van 
het aanwijzen van een jurylid door de Federation. Ons stand
punt blijkt te zijn, dat wij zullen blyven vasthouden aan een 
vertegenwoordiger. Dezen moet echter een speciale plaats in 
de jury worden aangewezen met alleen een adviseerende stem. 
Hij moet er alleen op toezien, dat de bepalingen van het regle
ment worden nageleefd. 

Besloten wordt bij de Federation ter sprake te brengen de 
kwestie van het inzenden van boekwerken op internationale 
tentoonstellingen. Wij zullen voorstellen, dat een werk niet 
meer mag worden ingezonden, wanneer het b.v. een paar maal 
niet bekroond is geworden. 

Op ons verzoek aan het hoofdbestuur der P.T.T., om de 
proef met de reclamestempels (reclame links, plaatsnaam 
rechts) door te zetten, heeft dit bestuur geantwoord, dat het 
bereid is de proef voort te zetten en dat dit zal geschieden 
met één machine te Amsterdam. 

Voorgelezen wordt een schrijven van het hoofdbestuur der 
P.T.T. over particuliere Spaansche zegels welke door de re
geering niet erkend worden. Besloten wordt het schrjjven in 
zijn geheel in het Maandblad te plaatsen. 

Hierna komt het zeer belangrijke punt: „Bestrijding on-
noodige uitgiften" aan de orde, hetgeen een langdurige ge-
dachtenwisseling uitlokt. De heer Mijnssen deelt mede destijds 
met den heer Van der Schooren op audiëntie te zjjn geweest 
bij den heer Damme. De onnoodige uitgiften werden aldaar 
ter sprake gebracht. Er werd gevraagd om bij het Internatio
nale Bureau stappen te doen ter beteugeling dezer uitgiften. 
Als voorwaarde voor volwaardige zegels werd genoemd, dat 
ze op alle postkantoren gedurende een bepaalden t\jd verkrijg
baar moesten zijn. Door het hoofdbestuur der P.T.T. werd vol
ledige medewerking toegezegd. De heer Polling wil voorloopig 
bij ons eigen land blijven. Hij bespreekt de Do X opdrukken, 
waarbij de zwendel er zoo dik op ligt, dat het meer dan erg is. 
Hij stelt voor een protestbrief te richten tot den minister van 
koloniën. De heer De Beer meent bij geruchte gehoord te 
hebben, dat men op het departement van koloniën even ver
ontwaardigd is als de heer Polling. Hij meende te weten, dat 
er een telegram naar Suriname was verzonden, waarom deze 
opdrukken noodig waren. Ook de voorzitter voelt veel voor 
een protestbrief. De heer Cramerus wil verder gaan, hij wil 
den minister van koloniën vragen, zijn sanctie aan deze uit
gifte niet te geven, dan is deze uitgifte dadelijk van de baan. 
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De heer De Beer stelt ten slotte voor den brief niet in den 
vorm van een protest, maar in vraagvorm op te stellen, 
waartoe wordt besloten. De heer Costerus zegt, dat nog niet 
ter sprake is geweest de kwestie van de handelaren in albums 
en de catalogi-uitgevers. Hü vraagt zich af, of het mogelijk is 
de z.g. onnoodige uitgiften uit de catalogi te weren en dan 
zegt hij „neen". Ieder verzamelaar eischt een volledige be
schrijving, anders koopt hij den catalogus niet. Ook is het 
van geen belang ze met een kleine letter aan te geven. Ook 
ze ongeprijsd te laten, is niet goed, want de verzamelaars 
hebben dan heelemaal geen richtsnoer. Wat de voordruk-
albums betreft, ook deze mogen ze niet weglaten. Hetzelfde 
als bij de catalogi geldt ook hier. Wel ware het gewenscht de 
speciale series op afzonderlijke bladen te drukken; wil men 
ze niet verzamelen, dan kan men die bladen er zelf uitnemen. 
De heer De Beer komt nog even terug op het aangeven met 
kleine letter in de catalogi. Hierin wordt met kleine letter 
aangegeven, niet wat wij noodig vinden, doch wat de be
trokken firma vindt. Heeft de firma belang bij een bepaalde 
uitgifte, dan zal zij deze stellig niet met een kleine letter 
aangeven. Besloten wordt den heer Cramerus vrijheid van 
handelen te geven op de vergadering van de Federation, er 
aan denkende, dat het oordeel over 't algemeen is, dat de 
mensch tegen zich zelf beschermd moet worden. 

De voorzitter deelt mede een lijstje van 9 punten gemaakt 
te hebben, die achtereenvolgens op verschillende vergade
ringen ter sprake moeten worden gebracht. Het zijn in het 
kort: 1. te bevorderen, dat alle vereenigingen zich bij den 
Bond aansluiten; 2. meer eenheid te brengen in het rondzend-
verkeer; 3. tentoonstellingsreglement; 4. philatelistische voor
drachten, b.v. radio; 5. ongeoorloofde practijken; 6. verval-
schingen; 7. wetsontwerp Poncelet; 8. jeugdverzamelaars; 
9. onnoodige uitgiften. 

De heer Cramerus stelt voor om wederom sprekers te krij
gen voor den beker; deze moet weer in omloop komen. Wij 
moeten dit reeds nu bekend maken, opdat wij te Vlissingen 
sprekers krjjgen. Hiertoe wordt besloten; een mededeeling 
om zich al vast reeds voor te bereiden zal in het Maandblad 
komen. 

41e BELGISCHE PHILATELISTENDAG TE NAMEN. 
In opdracht van den Nederlandschen Bond van Vereeni

gingen van Postzegelverzamelaars begaf ondergeteekende 
zich 13 September 1.1. naar Namen, ter bijwoning van den 
41en Belgischen Philatelistendag. De tocht werd — o wonder 
in dezen natten zomer — door schitterend weer begunstigd 
en toen we te circa 10 uur te Namen aankwamen, scheen het 
zonnetje, dat het een lust was om te zien en te voelen, en zoo 
gingen we opgewekt en vroolijk naar de plaats van samen
komst, i. c. de Taverne St. Loup in de Rue de la Croix 44. 
Daar werden we allerhartelijkst door het bestuur van den 
Belgischen Bond en door den volijverigen voorzitter van de 
Cercle Philatélique de Namur, den heer Decq, ontvangen en 
had ik het genoegen tal van oude bekenden van verleden jaar 
te Brussel terug te zien. Om half elf werd daarna de verga
dering door den heer Armand Ruhl, voorzitter van den Bel
gischen Bond, met een schitterende rede geopend. Daarop nam 
de secretaris, de heer Richard Bijl, het woord en gaf een uit
muntend uitvoerig overzicht over het werk van den Bel
gischen Bond in het afgeloopen jaar, waarvoor hem een wel
verdiende hulde werd gebracht. Als punt 5 stond het uitreiken 
van de medaille voor philatelistische verdienste voor 1930 op 
de agenda, en werd deze ditmaal toegekend aan den heer 
Alphonse Maes, voorzitter der Antwerpsche Postzegelten
toonstelling. Dit lokte van de zijde der Antwerpsche delegatie 
nogal eenig protest uit, omdat volgens haar dan ook de beeren 
Jordens en Bax daarvoor in aanmerking moesten worden ge
bracht. Na den feestmaaltjjd werd in zooverre aan den wensch 
der Antwerpsche delegatie tegemoet gekomen, dat aan beide 
laatstgenoemde beeren een eerediploma werd uitgereikt. 

Verder werd besloten een nieuw jaarboekje van den Bond 
met de adressen van alle leden en onder opgaaf van wat zj) 
bü voorkeur verzamelen, uit te geven, dat voor een matigen 
prijs verkrijgbaar zal worden gesteld. Vervolgens kwamen de 
speculatieve uitgiften aan de beurt, waartegen men ook be

grijpelijkerwijs stelling nam. Echter waren vele afgevaar
digden van oordeel, dat het wenschelyk zou z\jn om het ver
krijgbaar stellen van speciale uitgiften voor postzegeltentoon
stellingen te behouden, omdat dit aan het bezoek ten goede 
komt. 

De daarop gehouden tombola bezorgde mü een fraaie serie 
en verliep in de beste orde. Na sluiting der vergadering door 
den voorzitter werd een wandeling door de stad ondernomen 
en bezichtigden wij o.a. de oude kerk van St. Loup met haar 
prachtig houtsnijwerk, het oeuvre van een pater Jesuiet, die 
er ongeveer zijn heele leven aan besteedde. 

Daarop werd het vergaderlokaal weer opgezocht, waar op 
de bovenzaal een schitterend versierde disch in T-vorm was 
aangericht. In onze hoedanigheid van buitenlandsche afge
vaardigden zaten de Fransche vertegenwoordiger, de heer 
Veneziani, en ik aan de eeretafel en nadat het strijkje een 
welkomstmarsch had ingezet, begon het meer dan voortreffe
lijke maal. De officieele toespraken werden bewaard tot het 
nagerecht, wat aan de feeststemming geen schade deed. Het 
strijkje was goed en liet telkens de hymne national de 1' Hagar 
weerklinken, wat aan de welgeslaagde April-grap van de 
beeren Decq en Atout herinnerde en tot huldiging dier beeren 
aanleiding gaf. Verscheidene stellen van de door den heer 
Decq vervaardigde zegels van Hagar (met waarde in dadels 
en vijgen!) werden gulweg aan de aanwezigen uitgedeeld, 
en zoo kwamen we tenslotte aan het dessert, waar na de rede 
van den voorzitter de heer Veneziani en ik voor de ons bereide 
ontvangst bedankten. En toen kwam de clou van den dag, 
het bericht dat Z. M. koning Albert aan de Cercle Philatélique 
het praedicaat „koninklijke" had verstrekt. Eerst werd dit 
voor een grap gehouden, doch toen de heer Decq van den 
secretaris, commandant Quivran, en van den voorzitter Ruhl 
de accolade ontving, viel er niet meer aan te twijfelen en werd 
dit heugelijke feit met menigen dronk herdacht, en daarop 
kwam het plechtige oogenblik dat de chef-kok, tevens eige
naar van de Taverne St. Loup, in ambtsgewaad in de zaal 
verscheen, waarop hy' onmiddellijk een dankbare huldiging te 
aanvaarden kreeg, meer dan verdiend! 

Daarna weer tombola en daarop een eenigszins overhaast 
vertrek naar de diverse plaatsen van bestemming. In gezel
schap van den heer en mevrouw Maingay kwam ik tegen 11 
uur weer te Brussel aan en daarmede was een van de wel-
geslaagdste feesten, die ik ooit heb bijgewoond, geëindigd. 

Breda, 28 September 1931. 
F. J. MIJNSSEN. 

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

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 2.5 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 1930 (zie Jaarboekje 1931). 
4. Rekening en verantwoording 1930. Rapport en conclusi« 

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 3er commissie (benoemd in 
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 50-jarig bestaan onzer 
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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Nieuwe leden. 
650. dr. P. Samson, Martapoera (Borneo). 
652. Ch. E. Salwegter, havenmeester, Bandjermasin (Borneo). 

Aanmeldingen. 
J. G. Millaard, fa. J. Voet, Keizerstraat 9, Rotterdam. (V). 

(Ingaande 1 Januari 1932). 

Adres wijzigingen. 
202. J. Cramer, thans „Deo Favente", Laag Soeren. 
664. A. M. Benders, arts, thans Bakkum (N.-H.). 
345. dr. P. de Jager, thans Taaistraat 54, Vught. 
955. A. C. N. van de Stadt, thans Lowokwaroe 83, Malang 

(Java). 
870. K. E. Maier, thans Schuttersweg 8, Hilversum. 

67. C. Lebbink, thans Javastraat 16, Bandoeng (Java). 
52. J. D. A. van Rees, thans 2e Helmersstraat 11 huis, Am

sterdam, W. 

Bedankt (met 31 December 1931). 
625. L. van Os. 
342. mevr. E. A. Sleijster. 
730. E. H. de Koning. 
890. L. J. S. Crousaz. 
513. J. H. Roog. 

225. N. H. de Wilde. 
644. A. C. baron van Heerdt. 
222. Carl George. 
316. J. C. van Bortel. 
923. H. J. Cramer. 

Samenvoeging van sectien. 
Door vertrek van het sectiehoofd Utrecht wordt deze sectie 

gecombineerd met die van Amersfoort, zoodat voortaan de 
laatste sectie heet: „Amersfoort en Omstreken". Als sectie
hoofd zal fungeeren de heer A. J. Valewink, Schimmelpen-
ninckstraat 60, Amersfoort. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De September-vergadering was helaas slecht 

bezocht; dubbel jammer voor de afwezigen, die daardoor 
misten een zeer interessante, tot in bijzonderheden gegeven 
geschied- en aardrijkskundige toelichting op een uitgebreide 
en overzichtelijke verzameling zegels van China en Kiautsjou 
van den heer T. G. de Vries. In October zal de heer D. de 
Vries een lezing houden over zegels van Peru. 

's-Gravenhage. Door nalatigheid en misverstand mijnerzijds 
(secretaris) wordt dit bericht eerst thans geplaatst: 

Op 4 Juni j.1. verloor de afdeeling 's-Gravenhage haren 
voorzitter, dr. B. Daamen, na een langdurige ziekte. Zij mist 
in hem een ijverig afdeelingslid, een opgewekt, joviaal mensch 
en de Philatelie een groot verzamelaar. Een laatste hulde 
werd door het geheele bestuur gebracht door het bijwonen van 
de begrafenis en het zenden van een palmtak. 

De secretaris deelt mede, dat ongeveer 15 November zal 
verschijnen een tiende deeltje in de serie Philatelie en Ge
schiedenis, getiteld „Columbus", waarvan de tekst zal worden 
geïllustreerd door honderd postzegelcliché's en twee kaarten. 
De prijs van het werkje is vastgesteld op ƒ 1,—. Voor be
stellingen zich te wenden tot mr. J. H. van Peursem, Zee
straat 40, Den Haag (giro 37939). 

Jaarlijksche verloting. 
Deze heeft plaats gehad in de maandelijksche vergadering 

van de afdeeling Nijmegen op 3 October j.1. De prijzen zijn 
door den secretaris aan de volgende leden verzonden: 
13, 71, 81, 107, 109, 110, 118, 123, 141. 145, 159, 
171, 179, 181, 204, 216, 217, 224, 233, 243, 246, 
248, 251, 256, 279, 280, 298, 299, 309, 318, 330, 
338, 339, 363, 377, 414, 415, 442, 446, 508, 514, 
522, 527, 533, 541, 547, 552, 561, 570, 571, 579 
580, 587, 588, 605, 608, 609, 613, 614, 629, 637, 
657, 674, 695, 714, 747. 749, 754, 762, 767, 807 
809, 818, 822, 824, 830, 833, 838, 842, 84S, 849, 
856, 919, 922, 925, 926, 932, 945, 948, 950, 963 
968, 987, 994, 997. 

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

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering met 
een welkom aan de 25 aanwezige leden en wijdt eenige woor
den aan de nagedachtenis van wijlen overste Vermeulen, die 
geregeld onze vergaderingen bezocht, welke woorden staande 
worden aangehoord. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, waarna de heer Van Sas met al-
gemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 

Van den heer t ' Sas is een schrijven ingekomen, dankende 
voor de gelukwenschen ter gelegenheid van zijn zilveren huwe
lijksfeest, eveneens van den heer ir. Hagedoorn ter gelegen
heid van zijn zilveren ambtsjubileum. 

De secretaris leest een courantenuitknipsel voor, waarin 
wordt medegedeeld, dat de Vereeniging van Nederlandsche 
Postzegelhandelaren de Do X-zegels van Suriname zal boy
cotten. Ook de Bond zal een krachtig protest laten hooren bij 
den minister van koloniën. De heer dr. Gommers vraagt, of 
deze zegels naar Bern zijn opgezonden, waarop niemand een 
bevestigend of ontkennend antwoord kan geven. 

Mededeeling wordt gedaan, dat hy den Bond bericht is in
gekomen van het hoofdbestuur der P.T.T., dat de proef met 
de machinestempels met tekst links zal worden voortgezet. 

De voorzitter deelt mede, dat het jubileumnummer van het 
Maandblad zal uitgroeien tot een zeer lijvig en belangwek
kend boekwerk. De kosten daarvan gaan ver boven de oogen-
blikkelijke draagkracht van den Raad van Beheer. Na lang
durige bespreking in den Raad, waarbij de zaak van alle 
kanten is bekeken, is besloten aan de aangesloten Vereenigin-
gen voor te stellen hem een renteloos voorschot van 50 cent 
per lid te verstrekken, welk kapitaal zoo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vijf jaar, zal worden terugbetaald. De 
Raad is dan in de gelegenheid tot uitgifte over te gaan, waar 
hij dit prachtwerk aan alle leden van de aangesloten ver-
eenigingen gratis wenscht aan te bieden. 

Zouden de aangesloten vereenigingen dit renteloos voorschot 
niet wenschen te verstrekken, dan zal vermoedelijk van de 
uitgave moeten worden afgezien, daar de Raad óf het werk 
wil uitgeven zooals het thans is uitgegroeid, óf in het geheel 
niet. De voorzitter beveelt het voorstel, dat thans het bestuur 
ter tafel brengt, warm aan. Waar niemand stemming wenscht, 
wordt met algemeene stemmen het voorstel aangenomen. De 
voorzitter deelt mede, dat de Raad van Beheer op enkele 
schenkingen rekent, waardoor het te verstrekken crediet wel
licht minder zal worden, reden voor een der aanwezigen een 
jubileum-zegel 1923 van 5 gulden ongebruikt af te staan, om 
op de volgende vergadering op Amerikaansche wijze te wor
den verloot. 

Vervolgens brengt de secretaris verslag uit van de 22e al
gemeene vergadering van den Bond, van het congres en van 
de feesten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, alle te Utrecht ge
houden. Hij memoreert o.a., dat onze voorzitter de eenige can-
didaat was, die alle stemmen (30) op zich vereenigde en de 
her Mijnssen met het mooie cijfer 27 gekozen werd, dat de 
Bondsmedaille den heer Van Brink ten deel viel, dat ons 
eere-lid, de heer Smeulders, verrast werd met het aanbieden 
van het eere-lidmaatschap van de U. Ph. V. en dat de regeling 
van de philatelistendagen door de U. Ph.-V. op voortreffelijke 
wijze geschiedde. De voorzitter dankt den secretaris voor zjjn 
verslag en de beeren afgevaardigden voor hun vertegen
woordiging. 

De heer Mijnssen doet dan enkele mededeelingen van den 
Belgischen philatelistendag te Namen, waar hij als afgevaar
digde van den Nederlandschen Bond aanwezig was. 

De heer dr. Gommers doet vervolgens ter bezichtiging rond
gaan enkele vliegbrieven. Waar hij bezig is zijn verzameling 
om te zetten, moet hij de beloofde bezichtiging van een deel 
van zijn collectie uitstellen tot de volgende vergadering. 
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De heer Smeulders deelt mede, dat de heer Robert een ar
tikel heeft geschreven over geheimteekens op postzegels en 
vraagt of de leden daarvan ooit wel eens iets gehoord hebben; 
hij zelf nog nooit. Slechts een enkel lid heeft de klok wel eens 
hooren luiden, doch de meesten wisten daarvan niets. Besloten 
wordt den heer Van Brink te verzoeken genoemd artikel zoo 
mogelijk in het jubileum-nummer op te nemen. 

Van den heer mr. Van Peursem is ingekomen een mede-
deeling, dat hii zal uitgeven nr. 10 van de serie Philatelie en 
Geschiedenis, de biografie van Columbus. Besloten wordt een 
exemplaar voor de bibliotheek aan te schaffen. 

Voor de verloting, welke dan volgt, zijn behalve de zegels, 
door de Vereeniging beschikbaar gesteld, zegels geschonken 
door de beeren J. C. G. van den Berg, J. M. van den Berg, 
Cramerus, Gommers en Mijnssen. De beeren worden door den 
voorzitter hartelijk bedankt. De heer Smeulders zegt toe de 
volgende vergadering het zegel door hem in Utrecht gewonnen 
(Ned.-Indië nr. 1) ter verloting te schenken. 

Bil de rondvraag worden den heer Wolterbeek eenige in
lichtingen van internen aard verschaft, waarna de voorzitter 
deze geanimeerde vergadering sluit. 

Candidaat-lid. 
L. D. Bekker, directeur van het vegetariërshotel-restaurant 

„Pomona", Molenstraat 53, 's-Gravenhage. (Eigen aangifte). 
Nieuw lid. 

112. (E.NK.S.). J. C. van Sas, De Roy van Zuidewijnlaan 38, 
Breda. (II) . 

Bedankt als lid. 
76. A. E. Albers Pistorius. (IV). 

210. A. E. ten Broeke. (IV). 
348. B. Claasen. (V). 
472. J. Grooten. (VII). 
188. J. Münninghoff. (V). 

Adres wij zigingeti. 
379. F. G. H. P. Hendriks, thans rijksontvanger te Geer-

truidenberg. (III). 
414. G. J. Hendriks, thans Bredascheweg 97, Prinsenhage. 

(II) . 
107. P. J. G. M. Vos, thans Obrechtstraat 330, 's-Graven

hage. (V). 
423. dr. J. Th. van der Werff, thans Bosscheweg 43a, 's-Her-

togenbosch. (III). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 26 October 1931, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

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

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 26 
September 1931, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasna-
polsky", te Amsterdam. 

De voorzitter opent tegen half 9 uur de vergadering en 
heet de 53 aanwezigen welkom, waaronder er zijn, die we hiei 
anders zelden of nooit ontmoeten. Achtereenvolgens worden 
speciaal verwelkomd de beeren Knijper van Harpen, onzen 
oud-voorzitter en lid van verdienste, dr. Valewink, eveneens 
vóór 12 !A jaar een getrouw comparant. Van Brink en Smeul
ders, respectievelijk hoofdredacteur en administrateur van 
ons Maandblad, Cramerus, de Bredasche voorzitter, en Polling, 
de Heldersche secretaris. We beginnen ons werkjaar dus we] 
in een aangename stemming. De voorzitter begint met ver
slag uit te brengen van de Bondsvergadering en wenscht den 
heer Zwolle geluk met zijn intrede in het Bondsbestuur. On-
dertusschen gaan in het drukraampje rond een briefkaart

formulier met opgeplakt postzegel van 2% cent overdrukt met 
„3 cent", de beide nieuwe zegels van 36 en 70 cent, alsmede 
enkele vliegbrieven. De voorzitter vervolgt nu met de bespre
king van verschillende tijdschriften. Hij prijst het, dat we te
genwoordig op de zegels niet steeds vinden afgebeeld de beel
tenis van het staatshoofd, maar dat de verschillende voor
stellingen ons opwekken om te weten te komen wat deze 
precies voorstellen, waardoor het wetenschappelijke in onze 
liefhebberij verhoogd wordt. De dienstorder betreffende de 
Goudsche Glazen-zegels wordt voorgelezen. De notulen der 
vorige vergadering worden hierna goedgekeurd. Als inge
komen stukken is er in de eerste plaats een schrijven of er 
niets aan te doen is, dat zegels, welke op de plaats van ver
zending vergeten werden te worden afgestempeld, op de plaats 
van bestemming vernietigd worden door er met pen of pot
lood een kruis over te zetten. De heer Van Brink deelt mede 
dat hier niets aan te doen is; er is volkomen juist volgens de 
voorschriften gehandeld. Deze bepaling is geboren uit een 
postale behoefte; de post moet zoo vlug mogelijk worden ver
werkt, ieder besteller heeft opdracht, om wanneer hij een 
onafgestempelden zegel tegen komt, dezen op de aangegeven 
manier te behandelen. Een andere wijze van handelen zou 
belemmerend op den vluggen gang van zaken werken. Het
zelfde lid vraagt ook, of wij er voor kunnen zorgen, dat er 
te Wassenaar een philatelisten-loket komt. Zulks ligt niet op 
onzen weg. 

Even komt ter sprake de kwestie der onnoodige uitgiften 
naar aanleiding van de Do-X-opdrukken op de Surinaamsche 
zegels. Deze laatste zijn zwendel, zakken dicht! Men is het 
er over eens, dat het zoeken naar allerlei argumenten om bij
zondere zegels te kunnen uitgeven den kop ingedrukt moet 
worden. Daarom wordt ook de uitgifte der Goudsche Glazen-
zegels betreurd. 

Het schrijven van den heer Van Peursem betreffende ziin 
„Columbus"-werkje wordt voorgelezen en er wordt opgewekt 
zich een exemplaar aan te schaffen. Hierna ballotage, waarna 
bliikt, dat we 6 nieuwe leden rijker geworden zijn. 

Eindelijk krijgt nu de heer Van Brink het woord voor het 
houden van zijn causerie over „het a-b-c voor den postzegel
verzamelaar". Wat den inhoud betreft, moge verwezen wor
den naar het gesprokene op het congres van 6 September i.l. 
Een hartelijk applaus is de dank der vergadering, die de le
zing met veel aandacht en belangstelling heeft aangehoord. 
De voorzitter zegt den spreker dank voor ziin groote wel
willendheid heden avond tot ons gekomen te zijn. 

Na de nauze een veiling, hoofdzakelijk van Russische zegels. 
De gelukkigen bii de algemeene verloting zijn: 106, 249, 143, 
185, .54, 111, 246, 279. 191. 92. 244, 204. 86, 117. 27. 146, 
49. 104. 240, 283, 84. 53. 15, 3 en 230. Het was hierna bij 
uitzondering een gelukkie verschiinsel, dat er veel belagnstel-
line bestond voor de rondvraag, hetgeen van medeleven van 
de leden getuigt. De heer Van Praag stelt voor kavels voor 
de veilinff te weigeren, wanneer het gehalte der zegels zoo 
laag is als heden avond. De voorzitter merkt op. dat de in
zenders toch vrij moeten zijn, ferwijl het blijkt dat er toch 
koopers voor te vinden waren. De heer Traanberg heeft iets 
gehoord, dat we zegels zullen krijgen voor „vreemdelingen
verkeer". Besloten wordt, dat wij een schrijven tot den Bond 
zullen richten om hiertegen te ageeren. Hierna worden ver
schillende onmerkingen gemaakt in verband met het rond-
7ending«verkeer. onmerkino-en, die blijkbaar periodiek terug-
keeren. Diefstal (wel het allerereste wat kan voorkomen), be-
schadio-de zegels, slechte kwaliteit, boekjes met zegels van 
allerlei landen door elkaar, boekjes met zegels waarvan de 
cataloorus-nnmmers niet zijn aangegeven en onvoldoende be-
vestieinp- der /e'^e''; in de boekjes blijken de voornaamste 
grieven te zijn Het bestuur belooft hieraan in een bestuurs
vergadering zijn aandacht te zullen wijden, waarna om 11 uur 
deze geanimeerde vergadering wordt gesloten. 

Aangenomen als lid. 
A. Zaaijer, Kostverlorenstraat 96, Zandvoort.') (Voorgesteld 

door J. Hanekamn). 
M. van Rossum, Saxenburgerstraat 8 I, Amsterdam, W. 

(Voorgesteld door A. B. C. Bonset). 
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J. J. Granpré Molière, Bragaweg 30, Bandoeng (Java). 
(Voorgesteld door J. A. Kastein). 

A. P. Duran, Singel ld, Kampen. (Voorgesteld door J. A. 
Kastein). 

M. Vernooijs, Scheldestraat 88 III, Amsterdam, Z. (Voorge
steld door P. J. Hekker). 

W. M. Messemaeckers van der Graaff, Nieuwelaan 12, Bus-
sum. (Voorgesteld door P. J. Hekker). 

Adresveranderingen. 
J. Cramer, Deo Favente, Laag-Soeren. 
E. J. Enschedé, Wagenweg 148, Haarlem. 
I. S. Kaars Sijpesteijn, Schoellerstrasse 4, Bietigheim (Würt.). 
A. G. Dekker, Nickeriestraat 5 huis, Amsterdam, W. 

Bedankt als lid. 
M. A. H. J. Adelmeijer, 's-Hertogenbosch. ^) 
P. J. W. de Haan, Amsterdam. 
P. Th. G. Hermsen, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
P. J. F. van Leeuwen, Eikenlaan 25, Zwanenburg bij Halfweg. 

(Voorgesteld door J. Hanekamp). 
G. J. M. van Deventer, Roerstraat 98, Amsterdam, Z. 

(Voorgesteld door L. F. Burkels). 

^) Komt reeds in de cartotheek voor als te zijn lid van 
„Hollandia". 

2) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

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

In memoriam 
mr. L J. G. TOUTENHOOFD. 

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

Aanwezig 26 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.10 uur 
werd deze eerste vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar 
door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend, die meer 
in het bijzonder welkom heette den aanwezigen introducé, 
den heer J. Sterk. 

Hierna werden de notulen der vorige algemeene vergade
ring, na voorlezing, onveranderd goedgekeurd, terwijl het 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving werd 
aangenomen. 

Onderwijl circuleerden in drukraampjes van den heer 
Nieuwenhuijzen een echt gevlogen Do X brief met de Suri-
naamsche zegels en de afstempelingen en een ongestempeld 
stel der zelfde Do X zegels en van den heer Van der Woude 
een zelfde gevlogen brief, benevens twee blokken zegels van 
ly, en 6 cent der Goudsche kerkglazen. 

Hiera deelde de voorzitter mede, dat voor het jubileum dei 
Vereeniging nog de volgende giften waren ingekomen: van 
de beeren Van der Smissen, Van Lijnden en Gol elk ƒ 2.50, van 
den heer Tholen ƒ 10,— en van de Vereeniging „Hollandia" 
ƒ 25,—. Bovendien werden door de beeren Burgersdijk en 
Reiierse eenige mooie zegels voor de verloting geschonkei), 
terwiil de Vereeniging door de H. Ph. V. werd gehuldigd met 
een fraai bloemstuk en door de leden der U. Ph. V. door de 
schenking aan het bestuur van een zilveren wisselbeker me^ 
drie kleine bekertjes. 

De voorzitter deelde mede, dat het slagen van ons jubileum
feest in niet geringe mate te danken is geweest aan de groote 
medewerking der verschillende gevormde commission. Hii 
bedankte alle commissieleden voor hun betoonde activiteit en 
memoreerde bovendien de zeer schitterende ontvangst der 
Philatelisten door het gemeentebestuur van Utrecht. Hij kon 
niet nalaten te dezer plaatse nogmaals een woord van dank 
tot het gemeentebestuur van Utrecht te richten. 

Voorlezing werd gedaan: 
1. van een schrijven van den heer Smeulders, waarin deze 

de Vereeniging bedankte voor zijn benoeming tot eerelid; 

2. van een circulaire van den heer mr. Van Peursem om
trent de verschijning van een boekwerkje over Columbus; 

terwijl hierna werd behandeld een ingekomen schrijven van 
den Raad van Beheer van het Maandblad tot het verstrekken 
van een voorschot aan den Raad, berekend naar ƒ 0,50 per lid 
van elke Vereeniging voor het uil te geven jubileumboek, dat 
geheel gratis aan de leden toegezonden zal worden. Nadat de 
voorzitter de keurige uitvoering van dit jubileumboek had toe
gelicht, werd het voorstel van den Raad van Beheer met al
gemeene stemmen aangenomen. 

Naar aanleiding van een ontvangen schrijven van den heer 
J. Mebus deelde de heer Nieuwenhuijzen mede, dat de kwestie 
van het album, waarover in de notulen van April gewag ge
maakt werd, tot wederzijdsche tevredenheid is opgelost. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat de groote verlo
ting in November gehouden zal worden en dat de heer Moes
man in de October-vergadering een tentoonstelling zal houden 
van bescheiden, betrekking hebbende op de geschiedenis der 
verschillende postzegelvereenigingen, die in Utrecht bestaan 
hebben. 

De heer Evers zegde toe in dit seizoen een causerie te 
houden over drukprocédé's in het algemeen. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid J. J. Sterk 
met algemeene stemmen aangenomen als lid der Vereeniging. 
De voorzitter deelde aan den inmiddels ter vergadering ge
komen heer Sterk diens aanneming als lid mede, waarna het 
uitgebracht jaarverslag, onder dankzegging aan den steller, 
onveranderd goedgekeurd werd. Uit het daarna uitgebracht 
verslag van den directeur van groep Z, den heer Kaub, bleek 
een achteruitgang in den verkoop aanwezig. Toch kon een 
batig saldo van ƒ 68,60 Vi afgedragen worden. Ook dit verslag 
werd goedgekeurd onder dankzegging aan den steller voor 
diens vele werkzaamheden. Het verslag van den verkoop
handel zal op de volgende algemeene vergadering worden uit
gebracht. 

Bij de rondvraag deelde de voorzitter mede, dat de collectie 
van den heer Vuijstingh op de Internationale Postzegeltentoon
stelling „Mophila" te Hamburg opnieuw bekroond werd. 

Hierna deelde hii mede, dat het bestuur ten zeerste verrast 
was door de schenking van den wisselbeker en de kleine be
kertjes en dat hij gaarne uit den boezem der vergadering 
wilde vernemen, hoe die beker in competitie gesteld moest 
worden, b.v. of hij gesteld moest worden voor de landen-
wedstrijden of voor die leden, die in het algemeen bijgedragen 
hebben tot het nhilatelistisch gedeelte der vergaderingen 
(voor tentoonstellingen, nieuwigheden, voordrachten of cau
serieën of andere philatelistische bijzonderheden). De heer 
De Bas lichtte toe, dat het bestuur in die schenking een hul-
dis'ing moest zien voor zijn voorbeeldige leiding en dat de 
beker steeds eigendom van de Vereeniging moest blijven. 
Voorgesteld werd om een gemengde commissie te benoemen, 
die van al deze bijzonderheden aanteekening zal houden en 
aan het eind van het jaar zal uitmaken wien den beker uit
gereikt zal worden. Dit voorstel werd aangenomen. 

De heer De Bas bracht onder de aandacht het ingezonden 
stuk, opgenomen in het September-nummer van het Maand
blad, „Een schande voor de philatelie", waarin de naam van 
de betrokken vereeniging niet genoemd werd. ledere vereeni
ging kon zich dit aantrekken. Het bestuur deelde mede, dat 
dit de U. Ph. V. niet kon zijn, aangezien hieromtrent geen 
klachten bij het bestuur werden ingediend. 

De heer Ditmar vroeg, of de Vereeniging hare bemiddeling 
niet kon verleenen in het bekomen van nieuwe zegels. Na 
mededeelingen van den heer Nieuwenhuijzen hieromtrent, gaf 
het bestuur te kennen, dat dit vele bezwaren met zich mee
bracht. 

De heer De Bas vroeg of het niet mogelijk was. dat de heer 
Vuijstingh in een ledenvergadering kon mededeelen, wat den 
leden wachtte omtrent eventueele belastingaanslagen op hun 
verzamelingen. Hierop verstrekte de voorzitter inlichtingen. 

Na een opmerking van den heer Evers, na de veiling, de 
verloting en de zichtzending, werd deze vergadering om 
10.20 uur opgeheven. 

Nieuw lid. 
(e). J. J. Sterk, W. van Noortstraat 38bis, Utrecht. 
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Candidaat-leden. 
J. Jochemse, Vleutenscheweg 39bis, Utrecht. 
J. W. F. Daams, Coehoornstraat 58, Hilversum. 
D. Sierig, Rietzangerlaan 20, Den Haag. 
A. Bos, Platolaan 2 - Boswijck, Zeist. 
G. A. P. baron van Lijnden, Huize Boschwijk, Soestdijk. 

Overleden. 
mr. I. G. J. Toutenhoofd, Tiel. 

Adresveranderingen. 
A. Thill wordt Rue d' Esch 46, Rumelange (Luxemburg). 
A. M. Benders wordt Bakkum (N.-H.). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 20 October 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 27 October 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 29 October 1931. 

Mededeeling. 
De aandacht van de leden wordt gevestigd op het gestelde 

op de circulatielij sten der rondzendingen betreffende het over
maken der bedragen voor gekochte zegels. Het niet op tijd 
afdragen dier gelden brengt stagnatie in de afhandeling van 
den verkoophandel met zich mede. 

Jaarverslag over het vereenigingsjaar 1930-1931. 
Voldoende aan het gestelde in artikel 11 van het huishoude

lijk reglement, heb ik de eer het volgend jaarverslag uit te 
brengen. 

In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar ging 
groep Z in handen over van den heer Kaub, welke laatste deze 
groep in Juni overdroeg aan den heer C. Deenik. Ter ver
vanging van den heer Deenik als sectiehoofd I werd benoemd 
de heer F. de Bruijn, terwijl door het bedanken van den heer 
Sanders als sectiehoofd III de beide buitengroepen werden 
ondergebracht in sectie II, waarvan de behartiging werd op
gedragen aan den heer F. Cortenbach. Alle volgens rooster 
aftredende bestuursleden werden voorts herkozen, zoodat het 
bestuur verder geen wijziging onderging. 

Kon ik in het vorig jaarverslag geen achteruitgang aan le
den melden, dit afgeloopen vereenigingsjaar bracht wederom 
ledenverlies. Aan het begin van het afgeloopen vereenigings
jaar telde de Vereemging 187 leden. In dit vereenigingsjaar 
traden 12 nieuwe leden toe, terwijl 1 lid op zijn bedanken 
terugkwam. Daartegenover staat een verlies van 19 leden: 
11 bedankten voor het lidmaatschap, 2 leden werden afge
voerd, 3 leden werden geroyeerd, terwijl de vereeniging 3 le
den door overlijden verloor. Op 1 September telde de Vereeni
ging dus 181 leden. De U. Ph. V. telt 108 correspondeerende 
leden; de afdeeling Gouda heeft 18 leden, terwijl in Utrecht 
55 leden wonen. De grootste achteruitgang viel te consta-
teeren bij de in Utrecht wonende leden. 

In het afgeloopen jaar werd het normaal aantal vergade
ringen gehouden, n.1. 10 algemeene en 10 bestuursvergade
ringen. De algemeene vergaderingen werden gemiddeld door 
25 leden geregeld bezocht en hadden een geanimeerd verloop. 
In niet geringe mate werd hiertoe bijgedragen door de leden, 
die nieuwigheden deden circuleeren of die door het ter be
zichtiging stellen van hun collecties of een gedeelte hunner 
collecties en door het schenken van prijzen voor de verlo
tingen, deze vergaderingen hebben veraangenaamd. Behalve 
de verlotingen vormde een bijzondere attractie de gehouden 
causerie van den heer L. van Essen uit Hilversum over zegels 
van de Oud-Italiaansche staten met de bezichtiging van diens 
keurige collectie, terwijl mede niet onvermeld mag blijven de 
bemiddeling van den Bondsvoorzitter, den heer Van der Schoo-
ren, tot het verkrijgen van de tentoonstellingszegels van Ant
werpen, Algiers en Berlijn, waardoor vele leden op de verga
deringen in het bezit dier zegels kwamen. Te dezer plaatse 
worden allen, die tot het veraangenamen der algemeene ver
gaderingen hebben bijgedragen, nogmaals bedankt. 

Alhoewel voor de zichtzendingen ter vergadering de be
langstelling toenam, bleek voor de enkele gehouden veilingen 
weinig attractie te bestaan. Wii blijven hopen, dat de daar
voor vroeger betoonde belangstelling spoedig zal terugkeeren. 

De bibliotheek der Vereeniging werd verrijkt door de vol

gende schenkingen: van „De Haagsche Postzegelhandel" de 
Volkenbond en Tien jaar Vilniuskwestie, De geschiedenis van 
Brazilië op de postzegels, James Cook en Vasco da Gama, 
van mr. Van Peursem; van den heer Burgersdijk een tweetal 
boekjes en twee deelen Stanley Gibbons Monthly Journal; van 
dr. Benders verscheidene ingebonden tijdschriften en van den 
heer Correljé te Utrecht een catalogus van Nederland. 

Niet onvermeld mag blijven: 
1. dat in dit vereenigingsjaar de inzendingen van de beeren 

Vuijstingh, Raatgever en dr. Van Gittert op de Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Rotterdam werden bekroond; 

2. dat door de Vereeniging een bedrag van ƒ 50,— werd 
geschonken voor het jubileumnummer van het Maandblad; 

3. dat het lid L. C. A. Smoulders te Breda in de Juni-ver-
gadering tot eerelid van de Vereeniging werd benoemd wegens 
zijn groote verdiensten voor het Maandblad en voor de Ver
eeniging. 

Tot leden van de verificatiecommissie 1930-1931 werden be
noemd de beeren G. A. Evers en W. van der Hout en tot 
plaatsvervangend lid de heer F. W. J. Theonville; tot afge
vaardigden voor de Bondsvergadering de beeren dr. P. H. van 
Gittert, K. H. J. van Hulssen, J. G. Raatgever, C. Deenik en 
F. Cortenbach en tot leden van den Raad van Beheer van het 
Maandblad de beeren dr. P. H. van Gittert en K. H. J. van 
Hulssen en tot plaatsvervangend lid de heer H. F. J. Kaub. 

Alhoewel het aantal inzendingen voor de landenwedstriiden 
op de algemeene vergaderingen betrekkelijk gering was, heb
ben deze wedstrijden toch aan het doel beantwoord, omdat 
deze bijdragen tot het verrijken van de philatelistische kennis 
der leden. 

Uit de dit jaar wederom toegezonden afschriften van de no
tulen der gehouden vergaderingen te Gouda bleek, dat in die 
afdeeling een gezond vereenigingsleven aanwezig is. 

Niet te vergeefs deed het bestuur in het vorig jaarverslag 
een beroep op de leden, om zooveel in hun vermogen lag mede 
te werken tot het doen slagen van het 5e lustrum der Ver
eeniging in September van dit jaar. De commissies om het 
feest voor te bereiden werden gevormd en de daarvoor aan
gevraagde credieten verleend, terwijl door verschillende giften 
van de leden, het schenken van prijzen voor de jubileum verlo
tingen, van giften van bevriende Vereenigingen, het jubileum
fonds belangrijk werd versterkt. Bovendien stelde ons lid F 
Cortenbach belangeloos een lokaal ter beschikking voor het 
houden der commissievergaderingen. Hierdoor kon de 
U. Ph. V. met de verschillende naar Utrecht komende Phila
telisten op waardige wijze haar vijfde lustrum herdenken. 

Wederom kan ik niet nalaten dit getrouw relaas van de 
gebeurtenissen in het afgeloopen jaar te beëindigen met een 
opwekking aan alle leden, om zooveel mogelijk de vergade
ringen in het nieuwe vereenigingsjaar te bezoeken, mede te 
werken tot uitbreiding van het ledental en het in eere her
stellen der vroeger geanimeerde veilingen en den verderen 
bloei onzer Vereeniging, waaraan — waar ik niet aan twijfel 
— alle U. Ph. V.-ers gaarne zullen medewerken. 

De secretaris, 
K. H. J. VAN HULSSEN 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 September 1931, des avonds te 8 uur, in café „Ba
gatelle", Passage, Den Haag. 

Wanneer de voorzitter de vergadering opent, is een 40-tal 
leden aanwezig. Na het welkomstwoord van den voorzitter en 
voorlezing van notulen, wordt de raadgeving van de Vereeni
ging van Postzegelhandelaren, om geen roofnieuwtjes te koo-
pen, besproken. De goedbedoelde raad zal wel moeilijk zijn op 
te volgen, daar een verzameling zonder zulke zegels niet com
pleet te noemen is. Een der leden deelt dan bijzonderheden 
mede over de Do X-vliegserie van Suriname. De zegels hebben 
hun ontstaan te danken aan een gouvernementsbesluit en moe
ten dus als normaal uitgegeven zegels beschouwd worden 
Ook het feit, dat de brieven, welke getoond worden, alleen 
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met deze zegels gefrankeerd zijn "en toch niet belast zijn met 
Strafport, wijst er wel op, dat men met volwaardige zegels 
te doen heeft. 

De voorzitter herinnert de leden aan de in October te houden 
groote verloting en wekt de leden op, om prijzen beschikbaar 
te stellen. 

Verder wordt besloten de vergadering van November te be
nutten als ruilavond. Op dien avond zal dus alleen het hoogst
noodzakelijke behandeld worden en zal de rest van den avond 
gewijd kunnen worden aan ouderlingen ruil. 

Na de veiling en verloting sluit de voorzitter de verga
dering. 

Nieuw lid. 
J. de Feber, Stevinstraat 145, Scheveningen. 

Bedankt als lid. 
G. H. Ekering. 

Candidaat-leden. 
D. B. W. van Ardenne, Pauwenlaan 91, Den Haag. 
mej. M. A. van Maanen, Via de Rossi 15, Roma 37 (Italië). 
F. J. J. Loeff, Nassau Odijckstraat 26, Den Haag. 
D. V. Ripwijk, Elandstraat 35, Delft. 
L. van Os, Willem de Zwijgerlaan 77, Den Haag. 
H. L. P. H. Marsé, Robert Schumannstraat 10, Utrecht. 
G. A. de Boer, Joh. Verhulststraat 44, Amsterdam, Z. 
D. C. J. Bakker Rijken, Sweelinckplein 77, Den Haag. 
E. K. van der Ven, p.a. „Internatio", Semarang (Java). 
Paul I. Loujetzky, Prins Mauritsplein 21, Den Haag. 
R. Schiffmann, Schietbaanstraat 25, Den Haag. 
J. Dijk, Van Boetselaarlaan 131, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
J. Tideman, Waalsdorperweg 41, Den Haag. 
J. Loranchet, Louise de Colignystraat 87, Den Haag. 
J. W. F. Biegeler, Laan van Nieuw Oosteinde 49, Voorburg. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 October 1931, des avonds te 

8 uur, in café .,BagatelIe", Passage, te Den Haag. 
Opening. Notulen. Verkiezing bestuur. Begrooting 1932. 

Ingekomen stukken. Bijdrage jubileum-nummer Maandblad. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. Groote verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 23 Sep
tember 1931, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 52 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reverse, 
opent de vergadering. Hij deelt mede, dat de heer D. Sierig 
en hij bij de feestvergadering der U. Ph. V. te Utrecht onze 
Vereeniging hebben vertegenwoordigd. Verder bespreekt hij 
het verslag der Bondsvergadering, opgenomen in het Maand
blad, speciaal het gedeelte uit het jaarverslag, waarin spijt be
tuigd wordt, dat wij niet toegetreden zijn. Zijn meening is, 
dat wii constateeren, dat door den Bond in het belang der 
Philatelie in dit verslagjaar niets is gedaan en dat wij daarom 
een afwachtende houding moeten aannemen tegenover de 
handelingen van het nieuwe bestuur. 

Van de Handelaarsvereeniging zijn biljetten aanwezig met 
opschrift: „Verzamelaars! Koopt geen roof nieuwtjes!" Di
recte aanleiding hiertoe zijn de volgende zegels: 1. de nieuwste 
Suriname Do X opdrukken; 2. de 10 lire vliegpost van Italië; 
3. de San Marino 7% lire, die men slechts kan koopen in een 
heele serie; 4. de Zeppelin-vluchten-zegels, welke men nu aan 
het postkantoor in Berlijn in elke hoeveelheid kan koopen. De 
handelaren staan in verbinding met de buitenlandsche hande
laren, om deze zegels om te beginnen n i e t te koopen of te 
verkoopen. 

Voor onze verloting zijn zegels geschonken door de beeren 
A. A. Gerritse, Van der Houwen, Melsert, Van Leijden, H. van 
Buuren; voor de bibliotheek een jaargang van het Neder-
landsch Maandblad door den heer Meslier, en van den heer 
Van der Veen de 10e tot de 19e jaargang van Postzegel-
nieuws. Ter rondgang zijn aanwezig de tijdschriften van de 

bibliotheek en eenige zegels Ned.-Indië 12 J4 op 20, waarop de 
foutieve stip telkens terecht is gekomen op de lippen van het 
portret der koningin. 

Voorgelezen wordt de brief van mr. Van Peursem omtrent 
het uit te geven 10e deeltje van zijn bekende serie, met het 
gevolg dat belangstellenden hun naam zetten om gezamen
lijk te bestellen. 

Nadat de heer Dordregter heeft gewezen op een zinsnede 
in de notulen in verband met onze veiling in Augustus en de 
secretaris opmerkte dat dit moest zijn, dat wel degeljjk alles 
verkocht was dien keer, worden de notulen goedgekeurd. 

De ledenverkiezing levert 41 stemmen voor en 5 blanco. 
Onder deze laatste bezigheid werd druk gebruik gemaakt om 
de collectie afstempelingen van den heer Eckhart te be
zichtigen. 

Bij de verloting krijgt de heer De Ronde den eersten prijs. 
Na de veiling brengt de voorzitter den dank der vergadering 
over aan den heer Eckhart voor zijn expositie. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Dordregter onzerzijds 
steun aan de handelaren in hun bovengenoemde actie. Be
sloten wordt daarop met 1 stem tegen, op onze veilingen de 
genoemde zegels niet toe te laten. ' 

De voorzitter sluit hierna deze bijeenkomst. 
Nieuwe leden. 

634. A. de Wolff, Vrij burgstraat 19, Voorburg. 
635. H. Meevers Schölte, Hofstraat 2, Den Haag. 
636. F. H. J. A. Willems, Weerstraat, Tiel. 
637. mevr. E. M. Beusekamp-Barnes, Noordeinde 9, Den Haag. 
638. H. J. J. Becker, Woldstraat 151, Meppel. 

Candidaat-leden. 
mr. B. Dorhout, Engelscheplein 6, Leeuwarden. 
T. Tijsma, Nieuweweg 31, Schrans, Leeuwarden. 

(Beiden voorgesteld door A. Jaasma). 
P. M. van den Berge, Noordeinde 38, Den Haag. (Eigen aan

gifte). 
J. J. van Diggeler, Copernicusstraat 160, Den Haag. (Voorge

steld door J. Prins). 
E. M. L. Roodschild, Laan van Nieuw Oost-Indië 27, Den 

Haag. (Eigen aangifte). 
Overleden. 

444. N. Kerkhoven, Amsterdam. 
Bedankt. 

71. D. de Vries, Amsterdam. 
24. A. J. Buising, Den Haag. 

5. A. Berlijn, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

606. ir. T. Kramer, Lischplein 6, Rotterdam. 
508. P. J. H. de Bar, Sumatrastraat 162 B II, Amsterdam, O. 
198. C. L. van Osch, Westerstraat 5-3, Zwolle. 
162. Michiel Poëth, Parallelweg 12, Heerlen. 
455. R. Koopmans Stadnitski, van Weltevreden naar p /a : 

J. van der Kemp, Van Zeggelenlaan 172, Den Haag. 
203. J. Gaanderse, Plantageweg 99a, Rotterdam. 

2. G. F. Slothouber, luitenant-kolonel, Batavia, C. (Java). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8% 
uur, op Woensdag 28 October 1931, in café Sprenger („Hol
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

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

zing. 5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 
Vergadering af deeling Dordrecht (Ie secretaris: A. Rou

wenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 
Vergadering af deeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 

2en Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 
Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: H. 

Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand in 
hotel „Zoutkeet". 

Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer. 
Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: T/, uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 
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Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: C. RAADSVELD, Apeldoornscheweg 114, Arnhem 

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 29 Sep
tember 1931, des avonds te 8 uur, in restaurant „Na
tional", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden, o. w. 2 dames. Na een welkomstwoord 
van den voorzitter, speciaal tot het thans te 's-Gravenhage 
wonende bestuurslid, den heer Van Balen, worden de notulen 
van de vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. Hierna 
volgt mededeeling van eenige ingekomen stukken, w.o. een 
schrijven van mr. Van Peursem, betreffende uitgifte van het 
boekwerkje „Columbus". Besloten wordt eenige exemplaren 
voor rekening van de Vereeniging te bestellen. Het jaar
verslag van den secretaris wordt daarna gelezen en goed
gekeurd. Hierin werd een overzicht gegeven van het voor
naamste verhandelde op de vergaderingen gedurende het af-
geloopen vereenigingsjaar en dat het nieuwe jaar met een 
getal van 107 leden wordt begonnen. De commissie voor het 
nazien der financieele administratie, bestaande uit de beeren 
Van de Sandt en Lap, bracht hierna verslag uit en adviseerde 
tot volledige décharge der betrokken bestuursleden. De heer 
Fedderaa vraagt of het niet gewenscht is, dat door de com
missie voor het nazien van de financieele administratie een 
schriftelijk overzicht dienaangaande wordt gegeven. De pen
ningmeester, de heer Heidenreich, deelt hierop mede, dat zoo
lang de vereeniging bestaat, nog nimmer een schriftelijk 
resumé door de commissie, daartoe aangewezen, is geleverd 
of gevorderd. Dit wordt dan ook niet noodig geacht, omdat 
de penningmeester dit reeds alles schriftelijk heeft opgesteld 
en hiervan mededeeling wordt gedaan. Vervolgens bracht de 
penningmeester verslag uit. Hieruit bleek o.m., dat de ge
houden postzegeltentoonstelling een bedrag had gevorderd 
van ƒ288,—. De rekening sloot met een saldo van ƒ 489,69 K. 
De heer Valkema Blauw vraagt hierna eenige inlichtingen 
over de bijdrage aan den Bond voor leden, die van meer dan 
één vereeniging lid zijn, alsmede over de porti uitgegeven ten 
behoeve van de buitenleden. Nadat de heer Van Balen op de 
eerste vraag geantwoord heeft, en de penningmeester op de 
tweede, is de heer Valkema Blauw volkomen tevreden gesteld. 

Hierna is aan de orde de benoeming van twee bestuursleden 
voor de periodiek aftredende leden mej. Veering en den heer 
Kramer. De penningmeester deelt hierop mede, dat de heer 
Kramer, wegens andere bezigheden, zich niet meer beschik
baar stelt. De voorzitter deelt mede, dat het bestuur de 
meening is toegedaan, dat het onnoodig is, om in de vacature-
Kramer te voorzien. De bepalingen dienaangaande in het reg
lement verzetten zich hier niet tegen, waarom de voorzitter 
aan de vergadering verzoekt zich hierover uit te spreken. De 
vergadering kan zich met het gesprokene van den voorzitter 
volkomen vereenigen, zoodat in de vacature-Kramer niet zal 
worden voorzien. Hierna wordt mejuffrouw Veering bij accla
matie als bestuurslid herkozen, die haar benoeming wederom 
aanneemt. 

Vervolgens worden de vier candidaat-leden als lid der Ver
eeniging aangenomen. 

Nadat besloten was voor de OctoT)er-vereadering een zegel-
wedstriid uit te schrijven met de zegels Yvert nrs. 5 en 23 
van Bulgarije en de gebruikelijke verloting heeft plaatsgehad, 
waarbij mejuffrouw Veering de gelukkige bezitster werd 
van een velletje 5 francs-zegels van Frankrijk, sloot de voor
zitter de vergadering. 

Nieuwe leden. 
61. C. Th. Meiier, Zijpendaalscheweg 49, Arnhem. 
72. K. Boekholt, Graaf Lodewijkstraat 93, Arnhem. 
73. A. Bos, Sonsbeeksingel 52, Arnhem. 
77. W. F. Stuart, Burg. Weertsstraat 78, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
W. Meerstadt, Boschveldweg 8, 's-Hertogenbosch. (Voorge

steld door J. Ph. Blanken). 
Adreswijziging. 

85. A. C. de Frenne wordt Gijsbrecht van Amstelstraat 355, 
Hilversum. 

Bedankt als lid met 1 September 1931. 
4. A. J. Wind, Oosterbeek. 

17. mr. J. Baart de la Faille, Bloemendaal. 

Overleden. 
60. mevr. A. Tromp-Henny, 's-Gravenhage. 

Verzoek. 
De penningmeester J. C. Heidenreich, Burgemeester Weerts

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 27 October 1931, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op deze vergadering wedstrijd met de zegels Yvert nrs. 5 

en 23 van Bulgarije. Van elk nummer één zegel (gebruikt) in 
te zenden bij mejuffrouw C. Becking, Tivolilaan 38, Arnhem 
(retourporto bijvoegen) of ter vergadering in te leveren. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 15 September 1931, 
des avonds iß 1% uur, in restaurant „Suisse", te Rot
terdam. 

Aanwezig 15 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter ver
welkomt de vice-voorzitter, de heer dr. Van den Hoven van 
Genderen, de leden in het nieuwe seizoen. De notulen der 
vorige vergadering worden gelezen en ongewijzigd goed
gekeurd. 

Ingekomen ziin: 
l.het jaarboekje 1931 van de Rotterdamsche Philatelisten-

Vereeniging; 
2. een schrijven van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeni-

ging te Utrecht, houdende uitnoodiging tot bijwoning van den 
feestavond ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan op Za
terdag 5 September 1.1. Hieraan is gevolg gegeven door den 
heer dr. Frenkel en ondergeteekende. 

Dan brengt de heer dr. Frenkel, als afgevaardigde onzer 
Club op de Bondsvergadering te Utrecht op 5 September 1.1., 
verslag uit. Het uitmuntend en zeer nauwkeurig verslag wordt 
met groote belangstelling aangehoord. Onder applaus wordt 
de afgevaardigde hiervoor door den voorzitter bedankt. 

Ter bezichtiging worden hierna gesteld de verzamelingen 
Noorwegen en Zweden van ondergeteekende, die daarna door 
den voorzitter met harteliike woorden wordt dank gezegd. 

De maandelijksche verloting heeft vervolgens plaats, ge
volgd door de voortzetting der bijzondere verloting van het 
door den voorzitter geschonken zegel. Ten slotte was de rond-
zending een punt van bespreking. 

De heer dr. Frenkel zegt voor de volgende bijeenkomst zijn 
verzameling Nederland ter bezichtiging toe. 

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

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt voor het lidmaatschap met 31 December 1931. 
A. C. van den Broek, Langeweg 23, Hillegersberg. 

N l i ^ U W ! {VepkPilgbaap bii a l l e H a n d e l a r e n . ) (558) 
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Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem 
Seer.: H. WEIJENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

KORT VERSLAG der ledenvergadering op Vrijdag 25 Sep
tember 1931. 

Dewijl de voorzitter verhinderd is deze bijeenkomst bij te 
wonen, heet de secretaris de aanwezigen welkom en deelt 
mede, dat behalve de voorzitter ook de commissaris van toe
zicht en de bibliothecaris niet in de gelegenheid zijn de ver
gadering mede te maken. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd; van de ingekomen stukken worden de 
voornaamste bekendgemaakt. 

Van het gedeelte der Bondsbijeenkomsten, waarvan nog geen 
verslag in het Maandblad heeft gestaan, deelt de heer Rol, 
die „O. H. V. Z." vertegenwoordigde, het een en ander mede, 
waarna overgegaan wordt tot punt 5 der agenda: benoeming 
verlotingscommissie, hetgeen noodig is, wijl de c. v. t. hier
voor geen zorg meer zal dragen. De vergadering acht één 
persoon voldoende en benoemt bij acclamatie den heer D. 
Kossen, die deze benoeming aanvaardt. 

Nadat enkele aanwezigen van de rondvraag hebben ge
bruikgemaakt, houdt de veilingvoorzitter een veiling, waar
voor de animo niet bijster groot blijkt te zijn. Dank zij enkele 
leden, die prijzen voor de maandelijksche verloting schenken, 
ontvangt ieder een prijs, waarna de waarnemend voorzitter 
om ongeveer kwart na elf de vergadering sluit. 

Bedankt als lid. 
165. P. M. Posthuma, Santpoort. 

Mededeelingen en verzoek. 
De leden in Haarlem e. o., die eventueel in het bezit willen 

komen van lijsten, aangevende hetgeen aan het philatelisten-
loket verkrijgbaar is, worden verzocht dit den secretaris te 
melden vóór of uiterlijk 30 October a.s., tenzij zij het reeds 
opgaven. 

Allen, die zich het binnenkort verschijnende deel van de 
bekende en interessante serie Philatelie en Geschiedenis van 
mr. Van Peursem willen aanschaffen door bemiddeling van 
den secretaris, kunnen dit uiterlijk 30 October a.s. aan hem 
opgeven, voorzoover ze dit nog niet deden (naam van dit 
deel is „Columbus", prijs ƒ 1,— min reductie, indien zich vol
doende personen aanmelden). 

Aangenomen als lid. 
75. G. J. Kaptein jr.. Lage Bothofstraat 18, Enschedé. 

Adreswijzigingen. 
213, J. J. Hauer wordt Laan van Rozenburg 33, Heemstede. 

85. P. Beukers wordt Adr. de Jongestraat 16, Haarlem. 
Afgevoerd als lid. 

235. mevr. B. van Engers, Haarlem (? ) . 
Voorgesteld als lid. 

J. F. Cramer jr., Tetterodestraat 32 rood, Haarlem. (Voorge
steld door J. Verkoren). 

R. van der Linde, J. J. Cremerplein 52 II, Amsterdam, W. 
(Voorgesteld door J. Marsman). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 30 October 1931, in het ge

bouw van den Haarlemschen Kegelbond. 

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

KORT VERSLAG der vergadering op Maandag 28 September 
1931, in „Suisse", te Groningen. 

Om 8% uur opent de voorzitter de vergadering, welke door 
24 leden is bezocht. De notulen van de vorige vergadering 
worden door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd. De 
Borek-catalogus 1932 wordt door verschillende leden besteld. 

VOOR PHILATELIE. XI 

De voorzitter brengt zijn verslag uit als afgevaardigde naar 
de 22e algemeene vergadering van den Bond, gehouden te 
Utrecht op Zaterdag 5 September j.1. De voorzitter is van 
meening, dat het gewenscht is ook een afgevaardigde te zen
den naar de voorvergaderingen wegens de belangrijkheid der 
punten, welke er worden besproken. Daarna heeft ballotage 
plaats van de 4 candidaat-leden, die met algemeene stemmen 
als leden der Vereeniging worden toegelaten. Een verloting 
heeft plaats van goede zegels, geschonken door de beeren 
Meiborg, Stoppelman en Van der Warf. De heer dr. Van der 
Spek deelt de nieuwe zegels van verschillende landen uit, ter
wijl door de nieuwe organisatie de commissaris van het rond-
zendingsverkeer in staat zal zijn alle nieuw uitgekomen zegels 
te elveren tegen voordeelige prijzen. 

Op de vergadering in October zal de voorzitter een cau
serie houden over de zegels van Finland. Om 914 uur sluit de 
voorzitter de vergadering, waarna nog een geslaagde veiling 
van goede zegels wordt gehouden. 

Nieuwe leden. 
153. B. Tieman, Kraneweg 67, Groningen. 
154. G. J. Staverman, Oude Ebbingestraat 14a, Groningen. 
155. H. van Oudenhoven, Kievitdwarsstraat l a bis, Utrecht. 
156. H. J. J. Becker, Woldstraat 151, Meppel. 

Candidaat-leden. 
Chr. Scholtens, Graaf Adolfstraat 64a, Groningen. 
J. Moorlag, Gelkingestraat 37a, Groningen. 
H. E. Fröling, Veendam. 

(Allen voorgesteld door R. B. de Jonge). 
Geroyeerd als lid. 

130. F. Reijnders, Groote Oost 70, Hoorn. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 26 October 1931, des avonds te 
SYs uur, in „Suisse", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 21 Sep
tember 1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 21 leden. Met een woord van welkom opent de 
voorzitter om 8.15 uur de vergadering, waarna de notulen 
worden voorgelezen en goedgekeurd. Bij ballotage werd de 
heer F. Happé, ingenieur te Sragen-Java, voorgedragen door 
den heer J. Jonkers, m.et algemeene stemmen als lid aan
genomen. Bij de ingekomen stukken is een dankbetuiging van 
den hoofdredacteur van het Maandblad betreffende de ont
vangen bijdrage van onze Vereeniging voor het a.s. jubileum
nummer, en voorts een schrijven van mr. Van Peursem over 
het verschijnen van een tiende deeltje, betrekking hebbende 
op de biografie van Columbus. 

Bekend werd gemaakt, dat de lieer P. Gordon te Rotter
dam, voor de maandelij ksche verloting, waardevolle zegels als 
cadeau heeft ingezonden. 

Bij de rondvraag informeert de heer Van Nijnatten, hoe het 
staat met de feestviering, in verband met het 10-jarig bestaan 
van onze Vereeniging. De voorzitter geeft den secretaris op
dracht de feestcommissie aan te schrijven, om op de volgende 
vergadering het feestplan bekend te maken. Op verzoek van 
den penningmeester deelt de voorzitter mede, dat verschil
lende leden betaling van het 2e kwartaal nog achterstallig zijn 
en dringt op spoedige afrekening aan. 

Hierna heeft de gratis-verloting plaats en wint de heer 
Jonkers een schitterend zegel nr. 12 van Nederland ter waarde 
van 150 fr. en de heer Rikmenspoel de geschonken zegels 
van den heer Gordon. Verder eenige kienpartijen en om half 
elf sluiting. 

Nieuw lid. 
12. ir. F. Happé, Batoe-Djamoes, Sragen (Java). 
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Adresveranderingen. 
120. J. H. Lint Pzn., thans Statensingel 192, Maastricht. 
89. K. Janssen de Limpens, thans Athlonestraat 2, Nijmegen. 

Bedankt met einde 1931. 
8. S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 

16. Cl. Smeets, Groote Looijerstraat 23, Maastricht. 
33. F. H. Tenhaeff, Jacob Marislaan 16, Arnhem. 
37. G. C. van Hoften, Voorthuizen (Gelderland). 
55. P. W. Diehl, Semarang (Java). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 19 October 1931, vergadering; 
Maandag 2 November 1931, beurs; 
Maandag 16 November 1931, vergadering; 

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

Postzegelvereenig^ing „Helder", te Melder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 25 
September 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering 
met een kort woord van welkom; in het bijzonder wordt wel
kom geheeten de heer P. C. Wouters, als gast aanwezig. De 
voorzitter wenscht den heer Polling met zijn verkiezing tot 
lid van het Bondsbestuur geluk en spreekt de hoop uit, dat hij 
krachtig zal werken in het belang van den Bond. De heei 
Polling dankt den voorzitter voor zijn vriendelijke woorden 
en hoopt datgene te mogen volbrengen wat van hem mag 
worden verlangd. 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. 
Ingekomen is een schrijven van mr. Van Peursem over het 

binnenkort te verschijnen boekwerk „Columbus"; voorloopig 
wordt een 5-tal exemplaren geplaatst. 

De heer Polling, afgevaardigde naar de Bondsvergadering 
te Utrecht, krijgt gelegenheid hierover verslag uit te brengen. 
Genoemde heer doet dit in den meest uitgebreiden zin. De voor
zitter brengt hem dank voor zijn duidelijk verslag. 

Hierna komt ter sprake het punt onnoodige uitgiften. De 
voorzitter houdt een korte inleiding en meent, dat wij niet 
alleen internationaal, maar vooral ook nationaal moeten wer
ken en meent dat door den Bond in deze richting wel iets te 
doen is, b.v. door vaststaande onnoodige uitgiften van ten
toonstellingen uit te sluiten. Verschillende beeren geven in 
deze hun meening te kennen, o.a. de beeren De Klerk, Walter 
en IJska. De heer Polling zegt, dat dit punt ook een bespre
king uitmaakt op de te houden Bondsbestuursvergadering. 
Hij brengt tevens de overdrukte luchtpostzegels van Suriname 
naar voren, waarvan uit alles blijkt, dat een groot zwendel-
schandaal de ondergrond is; tegen dergelijke practijken kan 
niet genoeg stelling genomen worden. Hij brengt ook de actie 
van den Bond van handelaren naar voren en meent, dat deze 
niet al te ernstig moet worden genomen en herinnert in dit 
verband aan de beweging met de brandkastzegels. Algemeen 
is men van meening, dat door den Bond scherp stelling moet 
worden genomen tegen onnoodige uitgiften en alles moet 
worden gedaan om deze te voorkomen, overtuigd als men is, 
dat, als ze er zijn, ze ongetwijfeld worden gekocht; de ver
zamelaar moet tegen zichzelf beschermd worden. 

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de beeren 
Meijer en Kortleve. De heer Meijer vraagt naar het keurings
reglement en wordt verwezen naar het Maandblad 1930. De 
heer Kortleve vraagt om een uiteenzetting van het geheele 
Bondswezen; deze wordt toegezegd. 

Hierna pauze. Tijdens de pauze de maandelijksche verloting 
en wordt de avond verder in gezellig samenzijn doorgebracht. 

Candidaat-leden. 
C. J. A. van Wijngaarden, Singel 60, Helder. 
P. C. Wouters, Havenplein 5, Helder. 
J. Gorter, Janzenstraat 75, Helder. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 28 Septem
ber 1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. De secretaris leest de notulen voor, 
welke na een aanmerking van den heer Hol worden aangevuld 
en goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voorgelezen 
en voor kennisgeving aangenomen. 

De vergadering is slecht bezocht, zoodat bij de rondvraag 
van gedachten wordt gewisseld, hoe men het vergaderbezoek 
meer aantrekkelijk kan maken. Gevraagd wordt of er niemand 
is, die een causerie wil houden. De voorzitter zal trachten hier 
iemand voor te vinden. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 October 1931, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, te Heerlen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
28 September 1931, in café-restaurant „Bosch", te Den 
Haag. 

De voorzitter opent te 8.15 uur de vergadering en doet 
mededeeling van de bij hem gedurende den zomer ingekomen 
stukken, welke niet konden worden behandeld, daar sinds 
Mei geen vergadering kon plaats hebben. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Door den heer Cremer Eindhoven sr. wordt verslag 
uitgebracht over het ingestelde onderzoek van het beheer van 
den penningmeester, waarvoor hem dank wordt gebracht. 

Hierna volgt lezing der ingekomen stukken, o.a. een ver
zoek van een Amerikaansch verzamelaar, Earl Weiler t e -
naamd, te Harrisbury, die ruiling zoekt en ongestempelde 
luchtpostzegels wenscht te ontvangen. Tevens worden ver
schillende catalogi en veilingscatalogi ter inzage gegeven, o.a. 
van de firma Mebus, waarvan met belangstelling kennis vordt 
genomen. 

Vervolgens brengt de heer K. N. Korteweg uitgebreid ver
slag uit omtrent de door hem als afgevaardigde bijgewoonde 
vergadering van den Bond op 5 September j.l. te Utrecht. 
Den heer Korteweg wordt onder instemming der vergadering 
dank voor zijn bemoeiing gebracht. 

Na bespreking der Do X-opdrukken op de Suriname-zegels 
en de prijzen in de diverse catalogi, wordt de vergadering 
onder dankzegging aan de aanwezigen door den voorzitter 
gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 26 October 1931. 
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Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 September 1931, des avonds te 83^ uur, in café 
„De Pool", te Groningen. 

De voorzitter opent met een hartelijk woord van welkom de 
vergadering. Hy verzoekt den secretaris voorlezing van de 
notulen der vorige vergadering en worden deze onveranderd 
goedgekeurd. 

Ingekomen zjjn een aantal beschrijvingsbiljetten betref
fende de veiling te Bandoeng en zijn deze op aanvrage bij den 
secretaris verkrijgbaar. Voorts een circulaire van den heer 
mr. J. H. van Peursem, Den Haag, over een uit te geven 
werkje in de serie Philatelie en Geschiedenis, „Columbus", 
hetwelk bij uitgifte voor belangstellenden ad ƒ 1,—■ verkrijg
baar wordt gesteld. 

In verband met het feit, dat de heer Wiersema, die wegens 
ziekte bedankt heeft, beheerder der bibliotheek en van het 
falsificatenalbum is, verklaart de heer Boelens deze functie 
voorloopig te willen waarnemen. Een zeer interessante ver
loting, welke alle aanwezigen een prijs brengt, heeft plaats. 
Tot slot een veiling, welke ƒ 1,50 ten voordeele der kas op
levert. 

Bedankt. 
7. E. M. Wiersema, Hoendiepskade 6, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 22 October 1931, in café „De 

Pool", te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 19 
September 1931, des namiddags te 8 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Aanwezig 9 leden. De voorzitter opent de vergadering, 
waarna de secretaris de notulen leest van de vorige algemeene 
vergadering, gehouden op 20 Juni j.1., welke worden goedge
keurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken: 
Schrijven van den heer J. P. Rosendaal te Oostburg, die met 

1 September j.1. is verhuisd naar Oude Haven 17, Schoon
hoven, met verzoek het Maandblad aan zijn nieuw adres toe 
te zenden, terwijl hij zijn lidmaatschap met 1 Januari a.s. 
wil beëindigen. 

Een schrijven van den heer mr. Van Peursem te Den Haag, 
om bestelling van exemplaren van de door hem uitgegeven 
biografie van Columbus. Dit zal door het bestuur besproken 
worden. 

De ontvangen nieuwe uitgiften worden den leden ter hand 
gesteld en de pas verschenen zegels besproken, welke door 
den voorzitter besteld zullen worden. Een verloting heeft 
plaats van eenige goede zegels, geschonken door den heer 
D. E. Wolfert, voorzitter. Na de gebruikelijke rondvraag sluit 
de voorzitter de vergadering en dankt de leden voor hun 
aanwezigheid. 

Bekendmaking. 
Het bestuur brengt nogmaals ter kennis van de leden, dat 

de nieuwe uitgiften moeten worden ter kennis gebracht van 
den voorzitter, die zoo mogelijk voor de bestelling zal zorgen. 

Tevens maakt het bekend, dat de nieuwe catalogus Yvert 
1932 is verschenen en bestellingen hiervan eveneens door den 
voorzitter zullen worden uitgevoerd. 

Nieuw lid. 
J. Vrooman, p /a wed. Vrooman, Kloosterzande (Z.). 

Bedankt met 31 December 1931. 
J. P. Rosendaal, te Schoonhoven. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 17 October 1931, des namiddags 

te 2 uur, in het clublokaal „Hotel de Nederlanden", te Ter
neuzen. 

's-Hertogenbossche Ver, van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graaf scheweg 11, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Donderdag 3 September 1931, in hotel „Central", Markt, 
te 's-Hertogenbosch. 

De voorzitter, de heer J. L. Frissen, opent te ruim half negen 
deze vrij druk bezochte vergadering. De notulen der vorige 
vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 
en vastgesteld. Eenige ingekomen stukken worden ter kennis 
van de leden gebracht. Ingekomen is een schrijven waarin de 
heer Ch. Kuijpers, met ingang van 1 Januari 1932, als lid 
bedankt. De maandelij ksche verloting brengt een zestal ge
lukkige winnaars. 
. Thans komt aan de orde: bespreking viering éénjarig be
staan. Besloten wordt op Zaterdag 17 October a.s., des avonds 
te 9 uur, een feestavond te houden in „Central". Door de leden 
mogen ook dames geïntroduceerd worden. Op dien avond zul
len Amerikaansche verlotingen van goede zegels, kienpartijen, 
enz. op touw gezet worden. Alles belooft heel gezellig te zul
len worden. 

Vervolgens een verloting van zegels, waarvan een gedeelte 
in de kas wordt gestort. Deze nieuwigheid viel zeer bij alle 
leden in den smaak. 

Daarna sluiting. 
Bedankt met 1 Januari 1932. 

Ch. Kuijpers, te 's-Hertogenbosch. 
Candidaat-Iid. 

dr. P. de Jager, Taaistraat 44, Vught. 
Adresverandering. 

P. Eijkens, thans Geldersche Dam 75, 's-Hertogenbosch. 

I ADVERTENTIEN. | 1 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHÄNDEL, 
TAMBLGNGWEG 2D, BANßOENO. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIEN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(609 

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

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

34929. — Giro 46266. — (533) Tel. 
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I ■ I A D V E R T E N T I Ë N m 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

De zeer interessante philatelis
tische bibliotheek van wijlen den 
Heer Auf der Heide zeer billijk 

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

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

Te KILOWAAR 
vaa Nederland en ook van andere landen 
in groote hoeveelheden Aan bemiddelaars 
wordt hooge provisie betaald! Aanbiedingen 
aan R. KORMOS, A van Solmsstraat 21. 
Den Haag C658) 

T E K O O P G E V R A A G D : Nederlandsche 
zegels, afgeweekt en gesorteerd per 1003. 

AaobiediDgen met prijsopgaaf aan 
P. G O R D O N . Kortekade 24, 

R O T T E R D A M . (657) 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
GALERIJ 4,  BOTTEHDAM. 

levert tegen zeer billijke prijzen Euro
p a en Overzee. Speciaal adies voor 
H. H., die typen, enz. verzamelen. 

Zichlzendlngen tegen referentiën. 
Levering volgens mancolijsten. (o59) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebru kt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, m priTia kwaliteit. 

koopt U bij: VAN SEVENTER's 
Postzege lhandel , Galerij 4 ,  R'dam. 
ZENDT MANCOLIJSTEN. (660) 

Te koop aangeboden: SPECIAAL A L B U M 
CostaRica met plusminus 1000 fr. 

aan postzegels, voor f 20, — . 
L. VAN OS, 

Willem de Zwijgerlaan 77, Den Haag (654) 

H e e f t U s e r i e s e n z o e k t U 
g o e d e k l a s s i e k e e n m o d . 
z e g e l s , v r a a g d a n p.o . ome 
g u n s t i g e r u i l c o n d i t i e s . 
I DDCUT i Pn Sneeuwklokiestr . 18, 
J. rnCni a bO., DEN HAAG. (656I 

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

S i W I l V U T E N 
voor een briefkaart is alle moeite, om zonder 
verplichting een mooie zending postzegels van 
Zweden, Noorwegen en Denemarken 

thuis op uw flemak in te zien 
Ook naar Ned Indië. Henry Teunisse , 
Dacostas t raat 17, Dordrecht. (638) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o s t z . w o r d e n niet in beta l ing gen . 

ZELDZAiVIE 
Britsche Koloniale Zegels. 
Ik ben een specialiteit in zeldzame 
Koloniale zegels van alle uitgiften. 

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

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

Alleen zegels in den meest 
onberispelijken staat en 
tegen schappelijke prijzen 
worden in mijn voorraad

^ boeken aangetroffen. — — 
1 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, IL 

. - w ^«w ^ » ^ .^m^ .^m^ TH, €mtm 

OPRUIMING VAN DOUBLETTEN EN 
VOORRADEN. 
NEDERLAND. 

Nr. 48. ƒ 5, prinses, gebr. ƒ 11, ong. ƒ 15,— 
Nr. 52a, TA c , tête-b., p. 100 ong. ƒ 8,50 
Nr. 127-8, jub. 1923, ƒ 2,50 & ƒ 5,— ƒ 11,— 
Port 1894, t. III, cpl. serie ong. ƒ 13,50 
Idem, in blokken, ong. ƒ 60,— 
Idem, met plaatf. kringetje, ong. ƒ 25,— 
Port nr. 7. 10 c , t. IV, gebr. ƒ 55,— 
Port 4 op 6'A, p. 100 st., ong. ƒ■ 8,— 
Port nr. 13. Vs c , cpl. vel 200, ong. ƒ 2,— 

NED.INDIE. 
Java kopst., K50 c, p. stuk of p. vel; 
Bez. Buiten, J450 c , p. stuk of p. vel; 

lage prijzen. 
Jub. 1923, cpl. serie, ong. ƒ 16,— 
Brandkastz., cpl. serie, gebr. ƒ 45,— 
Luchtpost 150154, cpl. op gevl. br. ƒ 4,75 
Dienst, cpl. s., 28 st., o. ƒ14,50, bl. ƒ60,— 
Dienst 3̂  c , cpl. vel 200 st., ong. ƒ 6,—■ 
Port nr. 10, 10 st. ƒ5,50, 100 st. ƒ45,— 

SURINAME. 
Jub. series Sur. en Cur., cpl. ong. ƒ 65,—■ 
Kroontjesserie, cpl., gebr. of ong. ƒ 47,50 
Nr. 40. 50 c. op ƒ 2,50, gebr. of ong. ƒ 22,50 
Nr. 111113, cpl. serie, ong. ƒ 5,50 
.Diverse zegels van Nederland en Koloniën 

tegen billijke prijzen. 
Algemeene verzameling in 8 Schaubek
albums; Verzameling Nederland en Ko
loniën, ongebruikt; Verzameling Nederland 
en Koloniën, gebruikt; geh. of gedeeltelijk. 

J. DIENSKE, 
Antonie Duijckstraat 157, Den Haag. (661) 

20 000 
verschillende, in Uw verzameling ont

brekende zegels zend ik U op zicht, 
zonder acht te slaan op den cat.prijs, 
tegen 110 cent p. st. Vraag het pros

pectus over Rohr's Woolworthzichtz. 
MARKENH&US RUDOLF ROHR, 
Friedrichstr, 131d, Berlin N. 24. (628) 

Adverteeren Is de beste reclame!! 
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* Goudsche Olaacenaseéels | 
I pe r 10 series f 0,90 | 
* Vliegpostzcgcls, 1%, 41/2, 71/2 g l d . . . f 2 ,  ♦ 
* Ned.Indië, luch tpos t f 0,75 en f 1,50 f 0,75 * 
^ Prijscourant op aanvraag. — Laat ons U eens een J 
* zichtzending maken. Door aankoop van belangrijke * 
^ partijen, kunnen wij uiterst billijke prijzen noteeren. j^t 
$ Zichtzendingen aan wederverkoopers. Boven f 5,— J 
* porto vrij; aanteekenen extra. — Giro 40215. * 

a O H l V G O B D B , 
* Brede rodes t r aa t 46, A m s t e r d a m , W. (524) * 

I^.V. IPOSir iË^i lLIHIAINI i l i lL II 
III P H I L A D E L P H I A 

T E L E F O O N 15515. 

IHIAAÎ ILIilMI. 
GIRO 135793. 

ZOOEVEN VERSCHENEN: 

Ka-Be Supplementen 1932. 
Catalogi 1932: Yvert f 4,50, 
Michel f 3,25, Senf f 3,25. (607) 

i a POSTZEGELHANDEL H 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

1 TELEFOON 112874. 
1867. Nederland, gebr. 

1872. 

1923. 

„ „ ongebr. 
1927. „ gebr. 
]923. Ned.Indië, „ 
1912. België, gebr. 

„ „ (pakketstempel), 
1927. „ ongebr. 
1926. Italië, ongebr. 

j j ft ti 
1922. Oostenrijk, ongebr. 
1928. 
1925. Rusland, gebr. 
1914. Zwitserland, gebr. 
1928. 

GIRONUMMER 92993 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
5 
6 
4 
7 
4 
1 
1 
1 

11 
12 
20 
25 

127 
128 
130 

154/156 
190/194 
143/147 

117 
122 

249/253 
186/191 
192/195 
290/296 
«74/377 

336 
144 
230 

ƒ3,— 
 5 , — 
0,30 
1,50 
 4 , 
5,25 
0,30 
2,25 
0,55 
0,50 
0,30 
0,70 
0,75 
1,50 
1,50 
1,75 
1,75 
1,10 
0,12 
0,12 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. 
Prima Ruilboekjes voor 160 zegels, p. st. ƒ 0,05, p. 100 st. ƒ 4,— 

Yvert 1932 ƒ4,50 — Michel 1932 ƒ3,25 — Senf 1932 ƒ3,25 
alle plus porto. 

ALLE BENOODIGDHEDEN STEEDS VOORHANDEN. 
(527) 

SPOTGOEDKOOPE AANBIEDING SOVJETRUSLAND. 
ONGEBRUIKTE ZELDZAME SERIES « 3 C. PER FRANC. 
Nrs. Yvert 1931. 
153/156. fr. 46,—. Hongerserie 2250 roebel, groen, karmijn. 

bruin en blauw. Serie compleet ƒ 1,90 
159/163. fr. 29,25. 5000/1 r., 5000/2 r., 5000/5 r., 5000/20 r., 

10.1000/40 r. Serie compleet ƒ 0,90 
175. fr. 60,—. 45 roebel, vliegpost ƒ 1,80 
176/179. fr. 107,50. Weldadigheidsserie, groot formaat, 2, 2, 

4 en 6 r. Serie compleet ƒ 
189. fr. 9,—. 5 roebel op 20 kop ƒ 
190. fr. 7,50. 20 roebel op 15 kop f 
195. fr. 1,50. 200 roebel op 15 kop ƒ 
189/195. fr. 21,10. Serie compleet ƒ 

fr. 
fr. 

195a, 
196. 
197. 
213/215. fr. 
216/217. fr. 
223/226. fr. 
227/230. fr. 

fr. 100,-

3,90 
0,25 
0,22 
0,05 
0,65 
3,-

270/273. fr. 
357/358. fr. 
385/391. fr. 

5,—. 
9,—. 

95,—. 
40,—. 

25,—. 
11,50. 
41,25. 

Ongetand, 5 roebel op 20 kop f 
Ongetand, 20 roebel op 70 kop ƒ 0,15 
Ongetand, 30 roebel op 50 kop ƒ 0,27 
1 Meiviering 1923. Serie compleet ƒ 2,90 
Getand, 1 en 2 roebel ƒ 1,20 

22,50. Landbouwtentoonst., onget., cpl. ƒ 0,95 
47,50. Tentoonstelling Moskou, get., cpl. ƒ 1,50 

237, 238, 239, 242 en 243, respectievelijk 100, 250, 125, 300 en 
400 fr. Alle waarden los verkrijgbaar a 
slechts 3 et. per franc, ongebruikt. 
Rouwzegels Lenin, getand, cpl ƒ 0,90 
Esperantocongres, compleet ƒ 0,45 
10jarige herd. v. d. revolutie, cpl. ƒ 1,35 

406/411. fr. 400,—. 1927 opdrukken, 7 waarden, cpl ƒ 12,— 
412/415. fr. 29,50. 10e verjaardag van het Roode Leger, 4 

waarden, cpl. (beneden nominaal!) ƒ 0,90 
416/418. fr. 162,50. wm. A. 3, 5, 10 r., Lenin, cpl., gebr. ƒ 3,65 

17/23. fr. 21,25. Porto 1, 2, 3, 7, 8, 10 en 14 kop. ƒ 0,75 
Toezending na ontvangst bedrag of onder rembours. Porto 

voor bestellingen beneden ƒ 10,— extra. 
— Alle exemplaren zijn gegarandeerd postfrisch ! — 

A U F DJE^St H B I D B ' s P o s t x e ^ e l h a n d e l , 
HILVERSUM, Box 1, giro 1700. 

AMSTERDAM, Gravenstraat 17 a/d N. Kerk. (655) 

SPECIALE AANBIEDING ENGROS SURINAME. 
1892. 2% c , zw. en geel ƒ0,30 1912. % t., lila, p. 100 

1902. 

1909, 
1911, 

15 c , grijs 
20 c , groen 
25 c , blauw 
30 c , bruin 
Vs c , lila 
234 c., groen 
5 c , rood 
10 c , lei 
12 K c., blauw 
5 c , doorstoken 
^ op 1 c , grijs 
34 op 2 c , bruin 

ƒ4,— 
0,60 
1,50 
4,50 
3,50 

11 ,— 

0,90 234 c., groen 
 1,30 5 c , rood 
2,50 1234 c., blauw 
2,50 1913. 2234 c , oranje 
0,20 3234 c , lila en or, 
0,25 12}i op 40 port, 
 0,25 lila en zwart  3,50 
0,50 10 op 1234, rood 1,50 
0,30 Porten 1886, 30 c. 3,50 
0,25 50 c. 5,50 
 0,70 1892, 40 c.  5,— 
 3 , — 1913, 20 c. 1,25 

— Prijzen zijn per 10 stuks. — 
Alle andere Surinamezegels in voorraad. Prijs op aanvraag. 

l. 
Beethovenstraat 07, 
AMSTERDAM, Z. 

Postoiro 173848. 
Telefoon 21421. ,545, 
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Alleen voor bestellers of die 
reeds vroeger onse lots 

kochten: Vliegpost 
m, iVi en 7y2 gld. f 1,50. 

L O T S P E C I A i . . 
Zeer interessante sorteenng Dit 

lot bevat 1500 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 J E diverse uitgiften 
L U X E M B U R G , PERU, U R U 
GUAY, BOSNIË , P E R Z I È , J O E -
G O S L A V I É . enz. enz. en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee-
rende zegels Hooge waarde Yvert 
Prijg slechts £ 12, — , franco aan-
geteckend, bovendien gratis-premie 
150 verschillende zegels van Neder
land en Indie Het is een pracht lotl 
Koopers betuigen steeds hun te
vredenheid. 

Wat anderen zeggen, zal ook üw meening zQn! 
Een van de vele., zooals wij van onze cliënten ontvangen. 

L O T S U P E R B E . 
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 I K A b V schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I È 
verschillende uitgiften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land, LIBERIA 
eveneen» interessant, JAMAICA b v, 1/2 d - 1 Sh 1921 De 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 

]000 f''- '̂̂ «̂ ^ ^̂ ^̂ ' 
1 WKJKJ ^^ hetere segels, 
zoolang de voorraad strekt 

f 10,30 franco. 
LOT L' EUROPE. 

Dit sortiment bevat 4000 zegels 
uitsluitend van EUROPA, De vele 
goede zegels hierbij stellen U zeker 
tevreden Uit de rijke sorteering 
noemen wij slechts N O O R W E 
G E N , Z W E D E N , D E N E M A R 
KEN. 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, JOEGO SLAVIÈ, SERVIË , 
BELGIË nieuwe uitgiften, enz. 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-
beche enz. Deze sorteering met een 
enorme Yvert-waarde kost slechts 
f 15,-, franco aangeteekend 

BUITENGEWONE AANBIEDING ! 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen, lot „Special", lot 
„L' Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ35,— 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 ƒ 0,50, 3 lots ƒ 1,—. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. (58I) 

Hillmii's postzegel ruilboekje 
op aanvraag v e r k r i j g b a a r : 

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

in Indië, bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, BATAVIA, C. (560) 

M.Vernooys'Postzegellianilel 
Scheldestraat 88", 
AMSTERDAM, Z. 

Goedkooper dan veilingen. 
Nederland en Koloniën. 

Eerste uitgiften Europeesche landen. 
Duitsche Koloniën. ^ Engelsche Koloniën. 
Hier is toch ook wel iets voor U bij; vraagt U eens 
een zichtzending. ALLES EERSTE KWALITEIT. 

Bij mij koopen 
Is geld beleggen. 

Voor uitbreiding voorraad collecties tot elk 
bedrag te koop gevraagd. (662) 
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ra^ao-Nederland in 1924 van het Gouvernement de uitgifte 
te verkrijgen van een serie jubileumzegels. 

De luchtdiensten hervat. 
In de „Amigoe di Curagao" van 14 Augustus 1931 maakt de 

postdirecteur van Curasao bekend, dat de luchtpostverzendin
gen naar de verschillende landen en plaatsen, door de Pan 
American Airways bediend, op 12 Augustus zijn hervat. De 
verzending geschiedt over M'aracaibo voor de richting Bar-
ranquilla-Cristobal-Miami en over La Guaira voor de richting 
Trinidad-Puerto Rico-Miami. De vroeger vastgestelde porten 
blijven gehandhaafd. 

De Philatelist, aan wie wij dit bericht ontleenen, vermeldt 
verder nog dat de vliegmachines het eiland niet meer aan
doen; de stukken worden per gewone mail per boot naar Mara-
caibo of La Guaira gezonden. 

In het Maandblad van Juli meldden wij, dat de vliegdiensten 
met 1 Juli waren stopgezet en de luchtpostzegels dus niet 
meer gebruikt konden worden; dit laatste is dus op het oogen-
blik weer mogelijk. 

NED.-INDIE. 
De reeds gemelde briefkaart van 10 + 10 cent was voor het 

eerst op 7 Juli 1931 verkrijgbaar. 

BUITENLAND. 
ANTIGUA. 
Volgens de maandelij ksche circulaire van Bern werd uit

gedeeld een nieuwe kaart van 1 penny, rood op zeemkleurig 
carton. Achter den naam van het land is in die circulaire 
tusschen haakjes gedrukt Leeward's eilanden, en de briefkaart 
blijkt ook wat indeeling, wapen, tekst en afmetingen betreft 
geheel gelijk te zijn aan de gelijksoortige kaart nr. 11 van die 
eilanden. Ook de waardestempel is nagenoeg gelijk en ver
schilt alleen in dit opzicht dat de waarde-aanduiding 1 d. nu 
in een gearceerd veld staat, terwijl bij kaart nr. 11 de IK d. 
•in een wit veld geplaatst was. 

AUSTRALIË. 
Uit Berlijn verneem ik de verschijning van een nieuwen 

briefomslag van 2 pence, karmijn op wit, van binnen met 
grijze liggende rhomben voorzien papier. Verder hebben eenige 
oudere uitgaven opdrukken gekregen, en wel briefomslag 
nr. 12b werd opgedrukt met TWO PENCE; dezelfde opdruk 
verkreeg dienstomslag nr. 7, terwijl eindelijk nog de omslag 
voor aangeteekende stukken nr. 16 met FIVE PENCE (5 d.) 
werd bedrukt. 

CHINA. 
Hier verscheen een nieuwe briefkaart van 2 cents. Evenals 

de laatste kaart van die waarde is ze groen op zeemkleurig 
carton, en geheel gelijk aan die kaart, behoudens dat de woor
den Carte Postale Chine, uitmakende de eerste of bovenste 
regel, thans weggelaten zijn. Kennelijk is dus de nieuwe kaart 
uitsluitend voor binnenlandsche gebruik bestemd. 

DUITSCHLAND. 
De firma Redwitz in Stuttgart heeft naar aanleiding van de 

tentoonstelling in Hamburg privaatbriefkaarten van 3 pf. 
bruin met den kop van Ebert in den stempel laten aanmaken 
en eveneens kaarten van 4 pf. blauw. 

Een deel daarvan heeft bovendien nog op de linkerzijde een 
afdruk gekregen van respectievelijk de ]/, schilling postzegel 
van Hamburg en de dito van 1>̂  schilling. In beide gevallen 
dragen ze dan nog het onderschrift Ausstellung Hamburg 
1931. 

HONGARIJE. 
Ook dit land is nu overgegaan tot het uitgeven van geïl

lustreerde briefkaarten van 16 en 20 fillers. De eerste is licht
blauw, de tweede wjjnrood; beide op wit carton. Stempel ge
luk aan de voorafgaande kaarten. Groot formaat. Een bijna 
over de geheele hoogte doorloopende deelstreep laat een 
72 mm. breede linkerhelft beschikbaar voor afbeeldingen. 

Blijkbaar zijn er van elk slechts twee seriën A en B uit
gegeven, doch daar Bern van elk exemplaar van de oor
spronkelijke kaart maar drie stuks verdeelt, is mij niet ge
bleken hoeveel prentjes elke serie omvat; wel kan ik mede-
deelen dat er minstens 6 van elke serie bestaan. 

MADAGASCAR. 
Als nieuwe uitgifte is te melden een briefomslag van 50 

centimes, olijf groen. Afmetingen 145:113. De waardestempel 
in de bekende hooge rechthoek vertoont generaal Gallieni in 
tropenuniform te paard en staat rechts op den omslag. Aan de 
linkerzijde bevindt zich een medaillon, als het ware opge
hangen tegen een niet geheel zichtbare schilderij lijst. Het 
medaillon bevat een vrouwekop ziende naar rechts, naar een 
zee waarop een stoomboot. Bovenaan nog een vliegtuig. Boven 
het medaillon met kapitale letters T.S.F. De graveur is 
H. Cayton. De uitvoering door Helio Vaugirard. Geheel onder
aan in het Fransch en een inlandsche taal een mededeeling 
dat voor den omslag niet meer dan O fr. 55 c. verlangd mag 
worden. Aan de achterzijde (spitse klep) eveneens een op
merking in twee talen, dat geen geldswaarde in den omslag 
gesloten mag worden. 

PALESTINA. 
Bern verdeelde twee nieuwe kruisbanden van 2 mil. blauw 

en 3 mil. geelgroen. In het midden Printed papers, en daar
onder imprimés. De stempel vertoont bij beide banden een 
moskee onder een boom. 

PORTUGAL. 
De heer George te Lissabon meldt de uitgifte van een nieuwe 

briefkaart voor binnenlandsch gebruik. Formaat 140:95. In 
het midden het wapen, waaronder een deelstreep. De waarde
stempel rechts is gelijk aan de nieuwe, tegenwoordige zegels, 
derhalve de Portugeesche maagd, de Lusiadas vasthoudende. 
Het carton is geelachtig. 

RUSLAND. 
Het brieftarief is verhoogd met als gevolg dat een briefom

slag van 15 kopeken verscheen. De stempel met de drie koppen 
(werkman, boer en soldaat) is olijfgroen; het papier is grijs 
met watermerk sterren. Op het linker derde deel van de voor
zijde komt een stadsgezicht van Leningrad voor met een op
roep om die stad te bezoeken. 

Ook wordt nog gemeld een nieuwe propagandakaart van 5 
kopeken (roodegardist) met een Turkmenische propaganda 
van 13 regels. Ditmaal geen bijbehoorende afbeelding. 

YOUGOSLAVIE. 
Door de verdeeling van Bern is gebleken dat ook hier weder 

een nieuwe briefkaart verscheen, van 1% dinar rood op zeem
kleurig carton. Afmetingen 140:90. De stempel draagt de kop 
van kaart nr. 8, de omranding is echter anders geworden, 
hoewel overigens de indeeling gelijk bleef. Tekst 5 regels, 
overeenkomstig de uitgiften van 1930. 

Het is mij gebleken dat de kaart van 1931) van 50 d. groen 
in twee typen voorkomt, namelijk verschilt de lengte van de 
5e regel. De woorden Carte postale zijn 25 of 35 mm. lang. 

ZWITSERLAND. 
In aansluiting aan het de vorige maand medegedeelte kan 

thans worden bericht, dat elk der briefkaarten van 10 en 20 
rappen voorzien zijn van 32 afbeeldingen. Voor de 10 rappen 
kaart zijn deze van Aarau, Arbon, Arosa, Ascona, Baden, 
Basel, Basel-Zoolog. Garten, Biel, Les Brenets, Brugg, Brun
nen, La Chaux de Fonds, Cran s. Sierre, Creux du Van, Da-
vos, Ebnat-Kappel, Einsiedln, Frauenfeld-Schlosz, Geschenen. 
Hilterfingen, Lausanne-Plage, Le Locle, Mogelsberg, Mon-
tana-Vermala, Montreux, Neuchatel-Chateau, Niesenbahn, 
St. Moritz, St. Moritz-Maloja, Urnäsch, Vevey en Zurzach. 

De 20 rappen kaarten ziJn versierd met afbeeldingen van 
Arosa, Ascona, Baden, Basel, Bellinzona, Burgdorf-Schlosz, 
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Brugg, Brunnen, Castagnola, Cran s. Sierre, Davos, Delémont, 
Doubs, Einsiedln, Geneve, Hilterfingen, Lausanne, Leysin, 
Luzern, Montana-Vermala, Montreux, Oberägeri, Pontresina, 
Rheinfall-Neuhausen, Romanshorn, Samaden, St. Moritz-Bad. 
Thun, Weggis, Vevey, Vitznau en Wengen. 

Ik verneem dat er misdrukken bestaan waarbij het wapen 
verkeerd in den stempel staat. 

De Bundesfeier-kaarten 1931 zijn in twee seriën verschenen. 
De eene heeft aan de achterzijde een voorstelling van een 
alpenherder met twee geiten, de andere van een knaap op een 
balkon roet de Zwitsersche vlag. Aan de voorzijde komen 
thans voor de eerste maal ook verschillende afbeeldingen voor. 
De stempels zijn voor de 10 r. kaarten als voor de gewone 
prentbriefkaarten. Evenals vorige jaren zijn er ook kaarten 
van 25 en 40 r., waarvsn de stempels overeenkomen met de 
betreffende luchtpostzegels. Die afbeeldingen staan links 
bovenaan en zijn maar klein. Ze zijn voor beide seriën gelijk 
en hebben de volgende bedoeling: 

voor de 10 r. kaarten: Sturmschäden im Riedholz; Ge
fährdetes Linthal; Sturmschäden bei Dallenwil; Lawinen
schäden b. Platta; Sturmschäden im Riedholz (anderes Bild); 
Wildwasserverheerungen b. Lenk; Inondation prés de Char-
mey; Sturmschäden in Entlebuch; 

voor de 25 r. kaarten zijn ze: Sturmschäden b. Dallenwil; 
Sturmschäden im Riedholz; 

de 40 r. kaarten dragen de twee volgende prentjes: La
winenschäden b. Platta en Gefährdetes Linthal. 

Derhalve 2 seriën van 12 of totaal 24 kaarten. 
NIEUWE DRUK VAN DEN GROOTEN 

ASCHER-CATALOGUS. 
De rubriek, begonnen in de Juli-aflevering vervolgende, is 

te melden: 
BELGIË. 
De briefkaarten nrs. 88 en 97 komen behalve in de kleur 

welke de catalogus meldt, namelijk sämisch, ook nog in een 
zeer donkere nuance, eigenlijk „gelb", voor. 

Kaart nr. 95 is gezien in Üe afmetingen 142:93 naast de 
normale van 138:90 mm. 

HONGARIJE. 
Mij werd voorgelegd een briefkaart, die wat tekst, stempel 

en wapen betreft, geheel overeenkomt met de briefkaart nr. 70 
doch niet in rood, maar in chocoladebruin gedrukt is. Het 
drukkersmerk is eveneens gelijk aan genoemde kaart, het 
jaartal is 1918. Is dit een foutdruk? Wie kan deze kaart thuis 
iDrengen ? 

LUXEMBURG. 
De fout, omschreven onder e) bij de Druckfehler, komt ook 

zooals ik mij heb kunnen overtuigen, voor hy kaart nr. 15. 
NIEUW-ZEELAND. 
Onder eenige exemplaren welke destijds van kaart nr. 12 

door Bern aan de administraties gezonden zjjn, zag ik kaarten 
met een eigenaardig stempel. 

Bezwaarlijk kunnen deze voor iets anders aangezien wor
den dan voor een misdruk, maar het is toch wel vreemd dat 
deze kaarten door de administratie langs officieelen weg ge
distribueerd en door Bern verder doorgezonden zijn geworden. 
En hoe is het ontstaan van dien misdruk te verklaren? Ver
moedelijk is het cliché, dat reeds voor de kaarten 10 en 11 
gebruikt is geworden, afgesleten op den schouder en heeft 
men willen aangeven dat dit nagegraveerd moest worden. Op
merkelijk is, dat een in mijn bezit zijnde kaart nr. 12b een 
witte vlek op den schouder vertoont, zonder de zwarte rand 
daaromheen, welke witte vlek op kaart nr. 13 weder ver
dwenen is. Ik houd mij aanbevolen voor een bevredigende 
verklaring. . 

PALESTINA. 
De briefkaarten van 4 en 7 mill's vertoonen verschillende 

typen. Van de kaarten van 4 m. onderscheid is: 
a. eerste tekstregel 82 mm.; de derde 7534 mm. lang; de 

tweede regel eindigt rechts juist boven de vierde. Afstand 
van de tweede tot den stempel 8 mm.; 

b. eerste regel 83 mm.; derde 74K mm.; tweede 13 mm. tot 
stempel en !'/• mm. voor het einde rechts van de vierde; deze 
laatste precies onder de punt van side. 

Soortgelijke verschillen voor de 7 mill, kaarten, bij: 
a. de vijfde regel lang 85 mm., het einde rechts staat links 
van het einde van de E van de derde regel; 

b. de vierdQ regel lang 87 mm., het einde thans aanmerke
lijk rechts van de E van POSTALE. 

TURKIJE. 
De briefomslagen 3 en 6 van 3 piaster, oranje, zijn alleen 

door het daarop voorkomende droogstempel van elkander te 
onderscheiden. De heer Costerus meldt mij in het bezit te zijn 
van een van deze beide omslagen, waarop het droogstempel 
ontbreekt. 

clindeiLl 

NEDERLAND. 
Amsterdam. Van 23 t.m. 29 Augustus 1931 is geopend ge

weest het tijdelijk bijpostkantoor Amsterdam-Koloniaal Insti
tuut tijdens het Congres voor Bedrijfseconomie. Op dit kantoor 
aangeboden stukken werden met een gewoon stempel Amster
dam nr. 47 gestempeld. Op de blanco aanteekenstrookjes en 
de ontvangbewijzen voor aangeteekende stukken werd echter 
een tweeregelig gummistempel aangebracht AMSTERDAM 
/ KOL. INSTITUUT. 

Rotterdam. Met ingang van 28 September 1931 is het bij-
post-, telegraaf- en telefoonkantoor Rotterdam-Nieuwe Bin
nenweg opgeheven, met ingang van dienzelfden datum wordt 
gevestigd het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor Rotter
dam-Aelbrechtskade. 

Soestdijk. Het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor 
te Soestdijk is 25 September 1931 na afloop van den dienst 
gesloten. 

Utrecht. Van 7 t.m. 18 September 1931 is het tijdelijk bij
postkantoor Utrecht-Jaarbeurs wederom geopend geweest. 

Postagentschappen: 
27 Juli 1931 vestiging Leiden-Haven. 

6 Aug. 1931 opheffing Rotterdam-Crooswijkscheweg. 
1 Sept. 1931 vestiging Arnhem-Klarendal. 
1 Sept. 1931 vestiging Leiden-Hoogewoerd. 

16 Sept. 1931 vestiging Oosterbeek-Steijnweg. 
28 Sept. 1931 vestiging Leiden-Hooge Rijndijk. 

1 Oct. 1931 vestiging Deventer-Spaarpotstraat. 
12 Oct. vestiging Den Helder-Tuindorp. 
12 Oct. 1931 vestiging Leiden-Joh. de Wittstraat. 
26 Oct. 1931 vestiging Leiden-Morschweg. 
Met ingang van 1 October 1931 wordt te Eernewoude in 

verbinding met het hoofdkantoor te Bergum een station voor 
den postdienst gevestigd. 

In diverse plaatsen zijn de teksten in de vlag van de stem-
pelmachines aan het stuivertje-verwisselen geweest: 

Amersfoort. In den dagteekeningstempel links van den 
tekst „Postzegels rechts enz." is de middelste ster onderin nu 
dicht in plaats van open. 

Amsterdam CS. De tekst „Verzend per luchtpost" staat 
sedert 26 September j.1. weer links van den dagteekening
stempel, eerst rechts; sedert 1 Oct. j.1. staat in deze Flier-
machine de tekst ADRESSEER / VOLLEDIG eveneens links 
en VERZEND PER LUCHTPOST is naar Rotterdam ver
huisd. 

Deventer. Hier werd de drieregelige tekst „Postzegels 
rechts enz." vervangen door de tweeregelige ADRESSEER / 
VOLLEDIG! in de electrische Universalmachine. 
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's-Gravenhage. Afgewisseld door een datumstempel van het 
brugmodel, onderin 3 achtstralige sterren, kwam in den con-
tinueerenden machinestempel tusschen golflijntjes 2-regelig 
de tekst ADRESSEER / VOLLEDIG! Dezelfde tekst tusschen 
2 dubbele golf lijnen in de enkelvoudige stempelmachine stond 
eerst rechts van een dagteekeningstempel met streepje tus
schen 's-G., onderin een boogje, sinds 24.IX rechts van een 
dagteekeningstempel zonder streepje tusschen 's en G. en 
onderin 3 open vijfstralige sterren. In de machine met eerst-
genoemden datumstempel met boogje staat nu de tekst POST
ZEGELS-RECHTS / BOVEN IN DEN HOEK! / VLUGGER 
VERZENDING. 

Leeuwarden. Hier kwam die tekst in de Kragmachine in ge
bruik. De heer Lampe toonde ons een afbeelding met kop-
staanden tekst en stempelfout 14 IX / 23-13 / 1931. 

NED.-INDIE. 
In den handrolstempel van Batavia-Centrum is een nieuw 

cliché van den reclametekst „Verzend per luchtpost" aange
bracht, dat verschillen vertoont met het vroeger gebruikte. 

Wij danken de beeren A. W. Brave, J. D. van Brink, A. S. 
Doorman, E. J. Enschedé, H. Lampe Fzn. en W. G. Zwolle 
voor de spoedige melding en toezending der nieuwe stempels. 

NEDERLAND. 
Neopost. 

Dienstorder nr. 568 van 12 Augustus 1931 luidt: 
„Ten vervolge op Do. 204/1931 (punt 17) is hieronder op

genomen een afbeelding van den stempelafdruk, welke door 
de Neopost frankeermachine wordt aangebracht." 

c<cBD^4.s NEDERLAND 

f-^^^^j 10 Cl 
..„.N'485 

Machine N. 250. 
De eerste Neopost is in gebruik genomen in Augustus 1931 

bij den importeur, de N.V. Herincx-Roneo, N.Z. Voorburgwal 
292, te Amsterdam. Zij is ingesteld op de waarden 1)4, 5, 6, 
10, 12'A en 15 c. Zij stempelt beurtelings een drietal reclame
stempels links van het datumstempel; wij melden: type I: 
„Neopost / FRANKEER- / MACHINE / Roneo - AMSTER
DAM"; type II: in kastje, geheel links een afbeelding van een 
lachend gezicht en daarnaast zesregelig: „Roneo Flexa / 
Numeralph / BRIEF- / OPBERGSYSTEEM / The best Sys
tem in the world / HERINCX-RONEO N.V. A'DAM."; type 
III: eveneens in kastje, geheel links een afbeelding van een 
Neopost machine en daarnaast vijfregelig: „NEOPOST / 
FRANKEER / MACHINE / VRAAGT DEMONSTRATIE / 
HERINCX-RONEO N.V. AMSTERDAM." 

Machine N. 251. 
Sedert begin September 1931 in gebruik bij de Brandver

zekering MiJ. „Holland van 1859", te Dordrecht. Waarden 1%, 

5, 6, 10, 12)4 en 15 c. Links van het datumstempel in kastje 
geheel links een afbeelding van een toren, daarnaast „DORD
RECHT" en rechts hiervan zesregelig „HOLLAND / VAN 
1859 / HAARLEMSCHE / VAN 1846 / 's-HERTOGEN- / 
BOSSCHE V. 1841." 

Francotyp. 
Machine 129 II. 
In gebT-uik bij P.B.N.A., te Arnhem. Wordt mede gebruikt 

door het Buvani architectuur-bureau (hetwelk onder dezelfde 
directie staat) . Deze machine stempelt thans zonder reclame 
tusschen of naast de stempels. 

Machine 188 IL 
N.V. Uitg. Mij. AE. E. Kluwer, te Deventer. Stempelt thans 

met links van het datumstempel in kastje: „Betrekkingzoe-
kenden / raadplegen vóór alles de / advertentierubriek / 
PERSONEEL / in het Vakblad voor / Techniek, Nijverheid 
en / Bouwvak / VRAAG EN AANBOD / Vraagt proef
nummer." 

Machine 221 HL 
Deze machine, in gebruik bij de Nationale Levensverzeke

ring-Bank N.V., te Rotterdam, stempelt sedert half Juli 1931 
in haar derde type. Thans tusschen datum- en waardestempel 
denzelfden tekst als bij type II; het woord „NATIONALE" 
in hoofdletters, evenals „ROTTERDAMSCHE". 

Machine 236. 
Model C3, in gebruik bij de Groenten- en Vruchtenveiling 

„Utrecht en Omstreken", te Utrecht. Tusschen datum- en 
waardestempel: „GROENTEN- EN / VRUCHTENVEILING 
/ „UTRECHT / EN OMSTREKEN". 

Machine 294. 
Model C3, sedert 25 Augustus 1931 in gebruik bij de N.V 

Machinefabriek „Reineveld", te Delft. Tusschen datum- en 
waardestempel een afbeelding van haar handelsmerk, zijnde 
een toren, waarin de letters „R D H" en waaronder „Reine
veld". 

Komusina. 
Machine K. 132. 
In gebruik bij de Twentsche Bank N.V., te Alkmaar. Links 

van den stempel een afbeelding van haar bankgebouw, daar
onder drieregelig: „Bankgebouw / aan de / Kaasmarkt" en 
onder den stempel: „DE TWENTSCHE BANK N.V. / KAN
TOOR ALKMAAR". 

Machine K. 135 I en II. 
In gebruik bü de Coöp. Groothandelsvereeniging „De Han

delskamer", Postbox 424, te Rotterdam. Onder den stempel in 
kleine hoofdletter „DE HANDELSKAMER - ROTTERDAM" 
en links van den stempel bij type I een afbeelding van een 
waschkom en kan en daarnaast een stukje zeep, daarboven in 
uitgespaarde letter „TOILETZEEP" en onderaan haar coöp. 
merk „HAKA", het geheel omlijnd; type II: „WAT STEEDS 
/ BEHAAGT / HAKA / KOFFIE / en / THEE." 

Machine K. 143. 
In gebruik bij de Ned.-Indische Escompto Mij., te Amster

dam. Onder den stempel in groote blokletter: „ESCOMPTO". 
Machine K. 167. 
Sedert 20 Juni 1931 in gebruik bij De Twentsche Bank N.V., 

te Zaandam. Links van den stempel in dubbelen cirkel de 
initialen „T B" en onder den stempel 3-regelig „DE TWENT
SCHE BANK N.V. / Gevestigd te Amsterdam / KANTOOR 
ZAANDAM". 

Machine K. 168. 
In gebruik bij de N.V. Maatschappij v.h. Firma Joh. A. H. 

Dikken, Rokin 6, te Amsterdam-C. Onder den stempel: „N.V. 
MAATSCHAPPIJ / VOORHEEN Firma JOH. A. H. DIK
KEN" en links van den stempel: „Telegr. Adr. / SAMOSATA 
/ POSTBOX / 710 -". 
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Machine K. 169. 
Sedert 15 Juli 1931 in gebruik bf de N.V. Groeneveld van 

der Poll & Co.'s Electrotechnische Fabriek, DeRuijterkade 
41-43, te Amsterdam,C. Links van den stempel „ASEA" en 
daaronder in cirkel de initialen „G. P. & Co." en onder den 
stempel tweeregelig: „N.V. Groeneveld, v. d. Poll & Co.'s / 
Electrotechnische Fabriek." 

Machine K. 172. 
Sedert 24 Juli 1931 in gebruik bij de Limburgsche Bank-

vereeniging N.V., te Maastricht. Links van den stempel haar 
wapen, daaromheen in cirkel „LIMBURGSCHE BANKVER-
EENIGING N.V." en daaronder „MAASTRICHT". 

Machine K. 176. 
Sedert kort in gebruik bij de N.V. Stoomweverij „Nijver

heid", te Enschedé. Links van den stempel in sierletter, verti
caal geplaatst: „NYKA" en daaronder „NYKA / STOFFEN", 
onder den stempel tweeregelig: „N.V. Stoomweverij Nijver
heid / Enschede - Holland." 

Machine K. 174. 
Sedert eenigen tijd in gebruik bij de Steenkolenmijn 

„Laura & Vereeniging", te Eijgelshoven. Links van den da
tumstempel „STOOKT / ONZE / PRIMA / LAURA- / 
EIERKOLEN" en onder den stempel tweeregelig „Steen
kolenmijnen / LAURA & VEREENIGING". 

Machine K. 175. 
Sedert half Augustus 1931 in gebruik bij de N.V. H. Hede-

man jr.'s Textielfabrieken, te Almelo. Links van den stempel 
de letter „H" in vierhoek en onder den stempel tweeregelig 
„N.V. H. HEDEMAN Jr.'s TEXTIELFABRIEKEN / AL
MELO - HOLLAND". 

Machine K. 178. 
In gebruik bij de Verkoopsassociatie Enci-Ymuiden N.V. 

onder den stempel „ENCI" en „ENCIELITE", beiden in een 
ovaaltje. Links van den stempel: „YZER PORTLAND CE
MENT Y YMUIDEN" en „HOOGOVEN CEMENT Y YMUI-
DEN". 

Machine K. 182. 
Sedert 28 Juli 1931 in gebruik bij N.V. Geveke & Co.'s 

Technisch Bureau, te Amsterdam C. Onder den stempel bij 
beide typen drieregelig: „N.V. GEVEKE & CO's / TECHN. 
BUR. AMSTERDAM-C / De RUYTERKADE 113" en links 
van den stempel b\j type I een afbeelding van een pomp en 
daaronder „WEISE / POMPEN" en bij type II een afbeel
ding van een afsluiter en daaronder: „AFSLUITERS / 
POLTE.' 

Hasler. 
Machine H. 521 IL 
In gebruik bij de N.V. v.h. J. Wagemakers & Zoon, te Breda. 

Stempelt sedert eenigen tijd geheel als type I, maar thans 
links van den datumstempel een rechthoek, waarin een man
neke aan het schilderen is, met daarnaast toepasselijken tekst. 

Machine H. 531 III. 
In gebruik bij de N.V. A. Hunnink's Fabrieken, te Deven

ter. Thans links van den datumstempel: „Vraagt ANTOON 
HUNNINK'S SOEPEN". 

Machine H. 568. 
Sedert 18 September 1981 in gebruik bij de N.V. Heeren-

kleedingfabriek v.h. Gebrs. Levie, te Groningen. Tusschen da
tum- en waardestempel in dubbele cirkel „N.V. HEEREN-
KLEEDINGFABRIEK - v/h GEBRS. LEVIE -", in het mid
denstuk de ineengevlochten letters „GSL", links van den da
tumstempel in cirkel „GUARANTEED / THE SANTEGA / 
WATERPROOF". 

Machine H. 569. 
Sedert 10 September 1931 in gebruik bij de firma Van 

Rossum Cy., te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en waarde
stempel: „GOOD YEAR". 

NED.-INDIE. 
Prancotyp. 

Machine 8 II. 
Deze machine, tot heden steeds in gebruik bij Siemens 

Schuckert Werkt, te Soerabaja, is waarschijnlijk verplaatst 
naar haar kantoor te Batavia. Wj) zagen een afdruk (27-8-31) 
met datumstempel „BATAVIA". 

Machine 27 II. 
N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. G. C. T. van Dorp & Co., 

te Soerabaia. Afdruk geheel als type I, echter met toevoeging 
van het woord „Erika" onder het datumstempel afgedrukt. 

Machine 36. 
Is in gebruik bij het Kantoor voor de Volkslectuur Balai 

Poestaka, te Batavia-Centrum. Reclame tweeregelig tusschen 
datum- en waardestempel: „BALAI POESTAKA / BATAVIA-
CENTRUM". 

(Mogelijk is machine 200, tot heden hier in gebruik, thans 
ingeruild ?) . 

Machine 202 IL 
Firma H. D. Mac Gillavry. Wij ontvingen een afdruk van 

28-7-31, thans met grooter reclame-afdruTc tusschen datum-
en waardestempel, n.l. grooter kringen en grooter letters. 

Machine 37. 
In gebruik bij de fa. G. Kolff & Co., te Batavia-Centrum. 

Tusschen datum- en waardestempel: „BETER / drukwerk / 
brengt U / DRUK / werk - / G. KOLFF & Co.". Boven de 
letters G. K van G. Kolff & Co. een kroontje. 

Lijst der Nederlandsche frankeerstempels. 
De heer A. M. Benders jr., arts te Bakkum (N.-H.), heeft 

een keurige lijst samengesteld, welke hij heeft laten ver
menigvuldigen. 

Deze lijst, een 9 blz. aan één zijde bedrukt folio-formaat, 
omvat een volledige opsomming van alle In Nederland ge
plaatste frankeermachines, alsmede de verschillende typen, 
terwijl van de U. P. F. alle waarden zijn vermeld. 

De uitvoering is overzichtelijk en in een duidelijke letter, 
terwijl er bij elke machine en type voldoende ruimte is om 
de waarden de noteeren. 

Deze lijst is voor alle frankeerstempelverzamelaars ver
krijgbaar tegen den kostprijs van 22 et. franco bjj A. M. 
Benders jr., arts te Bakkum (N.-H.) (postgiro 119035). 

DE KOLONIALE TENTOONSTELLING TE 
PARIJS EN DE PHILATELIE. 

Onder de tienduizenden bezoekers van de Koloniale Ten
toonstelling te Parijs zullen talrijke Philatelisten zijn geweest, 
die verwacht hadden, dat de verschillende aan de tentoonstel
ling deelnemende landen ook de koloniale postzegels zouden 
hebben tentoongesteld; zooal niet alle (dit ware voor Enge
land en Frankrijk vrijwel onmogelijk!), dan toch een deel. 
Deze verzamelaars zijn echter zeer teleurgesteld. 

Laten wij beginnen bij de Cité des Informations! In de 
groote hall zien wij een zaaltje, waarboven de woorden: 
„Timbres-poste coloniaux" — bravo, denken de verzamelaars; 
daar heeft men al iets. Inderdaad — wanneer men zelf voor 
geld zorgt; de Fransche regeer ing verkocht daar n.l. complete 
series van alle Fransche koloniën tezamen (voor ruim 150 
gulden) en verder de tentoonstellingszegels, welke eveneens 
slechts in series van 103 stuks verkrijgbaar zijn! 

Als Nederlander gaat men natuurlijk kijken in het nieuwe 
Nederlandsche paviljoen; dan verheugt het, dat men daar een 
collectie van alle in omloop zijnde postzegels van Indië te zien 
krijgt, in blokstukken van vier. Nederland heeft dus wel dege
lijk aandacht aan de philatelie geschonken, gelijk trouwens te 
verwachten was. 

In het Amerikaansche paviljoen. Mount Vernon, dat na
tuurlijk den philatelist de talrijke zegels met portret van 
Washington, zijn vrouw Martha en zijn vriend Lafayette in 
gedachte brengt, is ook een zaal ingericht voor Hawaii. 
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Tusschen allerlei foto's ligt een stel postzegels van de eilanden 
toen zij nog een koninkrijk vormden, toen zij de republiek 
hadden geproclameerd en verder de Amerikaansche zegels, die 
er thans in gebruik zijn. Dat echter deze zegels door een niet
verzamelaar opgeplakt zijn, blijkt uit de afwezigheid van de 
herinneringszegels van 1928! 

Vermelden wij verder dat Abel Mignon, de bekende kleur
lingschilder in het Palais des Beaux Arts een volledige col
lectie proeven inzond van de door hem ontworpen zegels! Dit 
was ongetwijfeld interessant om te zien, maar — „officieel" 
was deze inzending allerminst. Wèl van regeeringswege was 
een aantal koloniale postzegels door de Fransche regeering 
tentoongesteld, n.1. vellen van de algemeene uitgave, terwijl 
Champion een aantal koloniale zegels van later tijd expo
seerde. Zij tenslotte nog medegedeeld, dat de 3 negerinzegels 
van Frankrijk (de 1% fr. is uitverkocht) en de groote 114 fr. 
zegel op de beide postkantoortjes verkrijgbaar waren. 

Daarmee is het verhaal uit, zal een philatelist van den ouden 
stempel zeggen! Neen, allerminst; het interessantste deel 
komt nog. Wij denken eens aan het pronkstuk der tentoon
stelling, den tempel van Angkor Vat! Heel mooi maar 
wat heeft die nu met de philatelie te maken? Men neme 
eens de zegels van IndoChina voor zich; de 15 en 20 ets. van 
1927 brengen de schitterende tempelruïne in beeld; natuurlijk 
de échte, niet de namaaktempel op 1/8 van de werkelijke 
grootte uit Parijs. In het paviljoen van Fransch Aequatoriaal 
Afrika zag men het portret van den bekenden Afrikareiziger 
Brazza; welnu, zijn portret, precies hetzelfde, vinden wij ook 
op de zegels van Gabun. Evenmin ontbraken de portretten van 
Faidherbe (zie zegels van Dahomey enz.) en van Galliéni (zie 
laatste zegels van Madagascar!). 

Wü gaan verder, terug naar de Cité des Informations, in 
het bureau van Haiti. Dadelijk ontdekt men een geweldig 
anker; het is het anker van het vlaggeschip van Columbus, 
de Santa Maria, dat op 26 December 1492 voor de kust van 
Haiti aan de grond liep en reddeloos verloren ging. Dadelijk 
denkt men, vooral wanneer de persoon van Columbus helder 
voor oogen staat, aan de vele zegels, waarop de Santa Maria 
staat afgebeeld. 

In het Italiaansche paviljoen vinden wij midden in de groote 
ruimte van den tempel een groot beeld van Venus Ana
dyomenè. Wat heeft de godin van de liefde nu weer met de 
postzegels te maken? Men neme voor zich de 1>4 lire van 
Tripolis van 1930. Dan ontdekt men het wereldberoemde beeld 
van de Venus van Cirene! Het is het beeld, dat in het Ita
liaansche paviljoen te bewonderen valt. 

fp^r^w»»» ■■»»»»»< 

Voor iemand met historischen aanleg lijkt mij het Portu
geesche paviljoen wel heel interessant; ja, eigenlijk het meest 
interessante van de gansche tentoonstelling. Ook voor een 
philatelist — wij zien daar onzen vriend Hendrik den Zee
vaarder, wiens geboortejaar 1394 in 1894 door een serie post
zegels werd gevierd. Wij vinden de bekende zuiltjes met een 
kruis erboven op; het eene door Diego Cao in 1482 op Kaap 
Santa Maria geplaatst, als eerste teeken van in bezit neming 
door Portugal; het andere, dat zich aan de Kaap bevindt. 

waar het in 1486 door Betolomé Diaz was geplaatst. Storm
kaap heette Afrika's Zuidelyke kaap toen nog! Het kruis is 
op de postzegels van ZuidWestAfrika, van 1 d., te vinden. 

Dat Portugal, het koloniale land met een groot verleden, 
veel zou te zeggen hebben van da Gama, spreekt vanzelf. Wij 
zien eenige portretten van den Indiëvaarder, die ook op de 
zegels voorkomen. Merkwaardig is het diorama, voorstellend 
de ontvangst van da Gama door den Samorin. Deze is immers 
ook afgebeeld op de portzegels van Portugal van 1898, zij het 
dan volgens een ander schilderij. Ook Camöes zien wij op de 
tentoonstelling, evenals Joao IV — den Philatelisten wel
bekend. 

Men zou aan deze korte opsomming nog talrjjke „voor
beelden" van postzegels kunnen toevoegen; zoo het minaret 
in Marokko, de watervallen in den Kongo, de Kagu van Nieuw
Caledonië — dit zou te ver voeren; de belangrijkste relaties 
tusschen tentoonstelling en philatelie zijn hier aangetoond. 

Mr. J. H. V. P. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

III. 
Was Columbus dus nu in Cipango aangekomen ? Of was het 

Indië? Of wat was anders de naam van het land, dat hij had 
gevonden? Wel onmiddellijk begreep Columbus toen hij aan 
land was gegaan, dat het kleine eilandje, waar men was ge
komen, niet Japan kon zijn; maar men was er dan toch dicht 
in de buurt. Men was vlak bij Indië. Het is merkwaardig om 
te zien, hoe deze misvatting, welke Columbus tot zijn dood 
toe heeft gehuldigd, nog altijd haar nawerking vertoont; wij 
spreken van WestIndië en van Indianen, bewoners van 
„Indië" derhalve. 

Cipango of Indië was het dus niet. Maar welk eiland was 
het dan wel! Dit is het tweede groote mysterie uit het leven 
van Columbus; men weet niet met zekerheid, op welke plaats 
de nieuwe wereld is ontdekt. Leest men Washington Irving, 
dan zegt hij: Columbus is geland op San Salvador, het lang
gerekte CatIsland. Immers Columbus noemde zijn eiland da
delijk San Salvador. Deze oplossing is wel zeer simplistisch. 
Want er is op CatIsland dan ook niets, dat overeenstemt met 
de omschrijving die Columbus van zijn eilandje geeft. Toch is 
deze verkeerde opvatting langen tijd door vrijwel iedereen 
aanvaard. Er bestaan dan ook talrijke kaarten, waarop men 
de reis ziet uitgestippeld tot het tegenwoordige San Salvador. 

Trouwens de meeste kaarten laten buitengewoon veel te wen
schen over; het is dan ook een uitermate lastig werk een 
eenigszins nauwkeurig beeld van Columbus' reizen te ver
krijgen. Ook Grand Turk en Mariguana zijn als landings
plaats beschouwd. Toch mag men als zeker aannemen, dat het 
eilandje, waar Columbus met zijn expeditie op 12 October 1492 
aankwam, het Watlingeiland is. Dit behoort tot de groep der 
bijna 700 Bahamaeilanden. Dat met zekerheid, in navolging 
van Thacher, is te aanvaarden, dat Watling de juiste plaats 
is valt te concludeeren allereerst uit de natuurlijke gesteld
heid — in het midden een groot meer, dat het grootste deel 
van de oppervlakte in beslag neemt — en verder uit de af
standen, die hier zeer nauwkeurig kloppen met wat Co
lumbus opgeeft. 

Het was dus vroeg in den morgen van Vrijdag 12 October 
1492, toen men het eilandje ontdekte. In de taal der inlanders 
werd het Guanahani genoemd ;toen men 's morgens echter 
aan land ging, doopte Columbus het eiland San Salvador, zoo
doende de eer gevende aan den heiligen Verlosser. Tegen
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woordig heet het eilandje Watling-eiland, gelijk wij boven 
reeds zagen. 

Overweldigend groot is het aantal voorstellingen, dat 
bestaat van de landing van Columbus. Eenige zeer bekende 
schilderijen zijn met dit motief ontworpen, doch men ziet hiei 
de groote moeilijkheid, n.1. of de roodharige Genuees een baard 
had, toen hij zijn eersten tocht ondernam. Vanderlyn, wiens-

schilderij zich in het Witte Huis bevindt, heeft aangenomen 
van wel; toch lijkt ons dit onjuist; trouwens hij heeft het met 
de historie heelemaal niet nauw genomen, want ook de klein«-
Diego staat afgebeeld, terwijl deze in Palos was achtergelaten! 
Meer kan men dan ook voelen voor het werk van William H. 
Powell, waarop wij Columbus zien afgebeeld, terwijl Rodrigo 

de Triana hem in de verte het land aanwijst. Zonderling doet 
het echter op dit schilderij weer aan, evenals op andere doe
ken, dat een priester bij de aankondiging van het nieuws een 
gebed zou hebben uitgesproken; ja, zelfs, dat een priester 
samen met Columbus en eenige van de manschappen aan wal 
zou zijn gegaan en tot stomme verbazing van de Indianen, die 
de blanken aanzagen voor goden, het land zou hebben gezegend 
en opgedragen aan den Verlosser. De grove onjuistheid van 
deze voorstelhng is, dat met de eerste expeditie géén priester 
is meegegaan; geen Dominicaan en geen Franciscaan! Bij de 

„Primer desembareo de Colon" op Guanahani, 12 Octubre 1492, 
waren slechts stoere zeelieden aanwezig, benevens een paar 
ambtenaren, die van regeeringswege den tocht hadden mee
gemaakt. Zoo laat zich hier wel heel merkwaardig vaststellen, 
dat kunstenaars zich meer door hun zin voor compositie -^ 
inderdaad „voldoet" de biddende of zegenende priester bij
zonder goed — laten leiden dan door historisch inzicht. 

VOOR PHILATELIE. 

Wij noemden hier nogmaals den naam van Rodrigo de 
Triana, den schepeling van de Pinta, die het eerst met volle 
recht „Land!" kon roepen. Hij was het dus, die recht had op 
de ongeveer honderdvijftig gulden, welke van hoogerhand 
waren uitgeloofd voor den gelukkige die den eersten glimp 
van het gezochte land zou vinden. Maar helaas — Columbus 
deed zich hier van zijn zeer onaangenamen kant zien; de 
geldgierige zei, dat hij zelf recht had op de belooning, want 
hij had den vorigen avond reeds de flikkering van de lichtjes 
gezien; hij was het dus, die „Indie" had gevonden, niet Ro
drigo. Inderdaad — de koningin maakte later uit ,dat Co
lumbus zélf de belooning zou krijgen. 

Dadelijk toen Columbus aan land was gegaan, knielde hij. 
neer en dankte den hemel voor de groote voorrechten, die hij 
had genoten. In de eene hand zijn zwaard, waarmee hf op 
symbolische wijze bezit nam van het nieuwe land, in de 
andere hand de Spaansche koningsvlag! De vaan van Castilië 
en Arragon zou wapperen meer dan drie eeuwen in de Nieuwe 
Wereld! Dit had Spanje aan Columbus te danken. 

Met groote belangstelling nam Columbus kennis van de 
natuurlijke gesteldheid van het eiland; ook de bewoners aan
schouwde hij vol nieuwsgierigheid — wat hadden die menschen 
een heel andere kleur dan men gewoonlijk aan hem had ver
teld van de Indiërs. Maar — Columbus wist niet, wat eigen
lijk de geweldige beteekenis was van zijn ontdekking: hij had 
niet een nieuwen weg gevonden naar een oude wereld; hij 
had een nieuwe wereld gevonden; een wereld, zonder welke 
men zich thans de oude niet meer zou kunnen denken. 

(Wordt vervolgd). 

WAARSCHUWING AAN ALLE VERZAMELAARS. 
Direct na het verschijnen van de vliegpost-serie van Suri

name, de serie van zeven waarden met overdruk Vlucht Do X 
1931, ontvingen de Nederlandsche handelaren offerten uit Su
riname van de beeren, welke deze zegels in handen hadden, 
van ƒ 25,— per serie. 

Waar onze vergadering op 8 September besloot deze uit
gifte te boycotten, worden de verzamelaars langs dezen weg 
geraden, deze series niet te koopen. 

Samenwerking ten deze werd gezocht met de uitgevers van 
catalogi en albumbewerkers. 

De oplaag bedraagt 5000 stellen, waarvan slechts een gering 
gedeelte voor frankeering werd benut. De nominale waarde 
bedraagt ƒ 3,95. 

Verzamelaars zullen goed doen hun geld in den zak te 
houden, en men zij gedachtig aan de jubileum-serie van 1923 
van dezelfde kolonie, welke na verschijnen werd verkocht voor 
den prijs van ƒ90,— per stel. 

Tevens werd de groote pers verzocht om medewerking, ten 
einde ons standpunt ook bekend te maken aan die verzame
laars, die niet zijn aangesloten bij een vereeniging. 

Ned. Vereeniging van Postzegelhandelaren: 
M. J. H. TOORENS, secretaris. 

Aan allen, die van hun belangstelling deden blijken ter ge
legenheid van de mij verleende Bondsmedaille, betuig ik bij 
dezen mijn hartelüken dank. 

J. D. VAN BRINK. 
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COLUMBUS. 
Met genoegen vestigen wij er de aandacht op, dat omstreeks 

15 November a.s. een tiende deeltje zal verschijnen in de serie 
Philatelie en Geschiedenis, samengesteld door mr. J. H. van 
Peursem, bij onze lezers geen onbekende. 

De biographie van Columbus zal verreweg het grootste tot 
heden verschenen deeltje dezer serie zijn. De omvang is 64 
bladzijden; juist honderd postzegelcliché's en twee kleine land
kaarten zullen den tekst illustreeren; het schitterende Co-
lumbusportret van De Bry zal worden afgebeeld, daartoe door 
het Louvre ter beschikking gesteld; mogelijk komt ook het 
beroemde portret, geschilderd door Lorenzo Lotti in het 
boekje. Als bijlagen zijn twee landkaarten, waarop men nauw
keurig de tochten van Columbus kan volgen, aanwezig. De 
prijs van het werkje is vastgesteld op ƒ 1.—. Indien ten
minste 10 leden eener vereeniging het boekje bestellen wordt 
de prijs ƒ 0,85; bij afname van minstens 25 exx. ƒ 0,75. 

Het streven van den schrijver, de verzamelaars vertrouwd 
te maken met wat de zegels voorstellen, verdient alle steun 
en waardeering. Wij vertrouwen dan ook, dat het meerendeel 
der verzamelaars den schrijver deze steun niet onthouden zal, 
temeer, waar het uitgeven van een dergelijk werk hier te lande 
vrij aanzienlijke financieele offers vraagt. v. B. 

LES TIMBRES PREOBLITERES DE BELGIQUE, 
OCTOBRE 1894 — MARS 1931, 

SAMENGESTELD DOOR PIERRE ROTSAERT EN 
RICHARD BIJL. PRIJS 30 BELG. FRANCS. 

In dit zeer uitgebreide werk geven de schrijvers een vol
ledige opsomming met prijsbepaling van alle voorafstempe-
lingen. Voor de verzamelaars van dit interessante onderdeel 
der Philatelie is dit net uitgevoerde werk een uitkomst. 

v. B. 
S.O.S.-RUPE AUS DER PHILATELIE. 

VERLAG DES SCHAUBEK-BRIEFMARKEN-ALBUM, 
C. F. LUCKE, LEIPZIG C 1. 

Deze „noodkreet", welke gratis te verkrijgen is aan boven
vermeld adres, heeft ten doel het generaal-verzamelen weder 
binnen het bereik van de groote massa te brengen. Daartoe 
acht de schrijver een geheel andere catalogiseering noodzake-' 
lijk, alsmede een ombouw der albums en van den postzegel-
handel. In hoeverre deze voorstellen in vervulling kunnen 
gaan, hierop kan de belangstellende verzamelaar zich zelven 
een antwoord geven na kennis te hebben genomen van dit ge-
schriftje, dat ongetwijfeld meerdere rake opmerkingen geeft. 

V. B. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE YVERT & TELLIER, 
CHAMPION, 1932. 36e JAARGANG. 

In uitvoering gelijk aan dien van het vorige jaar, d.w.z. 
goed gedrukt en rijk geïllustreerd, brengt deze nieuwe catalo
gus toch iets geheel nieuws: het onderbrengen van de lucht
postzegels in een afzonderlijke rubriek. Waar deze bij tal van 
landen tot dusverre opgenomen waren in volgorde van de 
frankeerzegels, is de nummering van deze laatste hier en daar 
onderbroken; iets, wat zich naar de uitgevers voorstellen met 
enkele jaren zal herstellen. 

Rijkelijk heeft men het kleine lettertype toegepast bij de 
„aanvechtbare" uitgiften, al is tegen verschillende beslissin
gen in dezen ongetwijfeld wel het een en ander in te brengen. 
Toch is het goed gezien, dat de catalogus deze zegels volledig 
vermeldt met opgaaf van prijzen, zoodat de verzamelaar, die 
ze toch bijeen brengen wil, volkomen wordt ingelicht over de 
waarden, waaruit een dergelijke serie bestaat, enz. Een cata
logus toch moet zijn een vraagbaak, die antwoord geeft op 
zooveel mogelijk vragen. En wanneer het iemand lust dit spe

ciale terrein tot het zijne te kiezen, mag n.o.m. de catalogus
uitgever hem daartoe niet den pas afsnijden en hem dwingen 
in een door dezen gewenschte richting. 

Dat van enkele series, zooals b.v. de Orval-zegels van België 
met kroon-opdruk, het bestaan wordt vermeld, zonder meer, 
valt toe te juichen. 

In aanmerking nemend den ongunstigen economischen toe
stand zijn onze papieren kinderen er over het algemeen niet 
slecht afgekomen. De duurste zegels, die dan ook reeds hoog 
genoeg staan genoteerd, ondergingen weinig veranderingen; 
daarentegen werden talrijke midden-waarden der oudere uit
giften niet onaanzienlijk in prijs verhoogd. 

Nederland is over het geheel in prijs gedaald. 
Wij twijfelen niet of deze catalogus zal hier te lande weder 

een warm onthaal vinden, daar hij, welke fouten er ook aan 
mogen kleven, in den loop der jaren bewezen heeft een deug
delijk stuk werk te zijn, dat zijn plaats in de philatelistische 
wereld waard is. 

v. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH. 
24e AFLEVERING. VERLAG DES VER. DER FREUNDE 
DES KOHL-BRIEFMARKENHANDBUCHS, BERLIN W 8, 

FRIEDRICHSTRASSE 162. 
Met deze aflevering, bevattende het slot van de zegels van 

Groot-Britannië en de aanvullingen op enkele voorafgaande 
landen, is het derde deel compleet. 

Ook hier weder een schat van wetenswaardigheden, waar
van wij de lezing met alle warmte bij de ernstige Philatelisten 
aanbevelen. 

Zooals reeds meer gezegd, verdient deze uitgave de steun 
van alle verzamelaars, die goed zullen doen zich in het bezit 
van de reeds verschenen en nog te verschijnen afleveringen 
te stellen. 

V. B. 

INTERNATIONALE LUCHTPOSTTENTOONSTELLING TE 
DANZIG (LUPOSTA). 

In Juli 1932 zal te Danzig een internationale luchtpostten
toonstelling worden gehouden. Wij komen hierop t.z.t. nader 
terug. 

MOPHILA. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

TE HAMBURG VAN 22-30 AUGUSTUS 1931 
door LEON DE RAAIJ. 

De spotters zijn verstomd, de twijfelaars bekeerd — Mophila 
is thans aan te merken als de meest imposante tentoonstelling 
op internationaal gebied, door vlijt en noesten arbeid tot stand 
gekomen. Een kleine kring van opofferende en daadwerkelijke 
Philatelisten heeft in den korten tijd van acht maanden het 
wonder verricht de vijf werelddeelen samen te brengen en in 
de „Zoo" te doen exposeeren. 

Een geniale gedachte van de leiders der tentoonstelling was 
het wetenschappelijke met de onderzoekers samen te brengen 
zonder op de materieele kant acht te slaan. Een logisch ge
volg hiervan was de erkenning van de philatelie in den wa
ren zin des woords. Niet de kostbare verzameling, doch de 
arbeid werd hier aan de beoordeeling onderworpen, en menige 
kleine verzameling, die getuigde van onderzoek en eigen op
zet, werd naar de innerlijke waarde beoordeeld en bekroond. 

Dit is de juiste richtsnoer der philatelie en zij zal in de toe
komst meer en meer op den voorgrond komen, met terzijde
stelling van kostbare objecten die als regel slechts verzameld 
zijn doordat de eigenaar over ruime middelen beschikken kan. 

Wie Hamburg kent, weet dat de zalen van den dierentuin 
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aldaar uiterst geschikt zijn om er een postzegeltentoonstelling 
te houden; ofschoon door den ernstigen financieelen toestand 
(die zich sterk in Duitschland doet gevoelen) de zalen niet 
den aanblik gaven, die wjj in de laatste jaren gewend zijn op 
een tentoonstelling, heeft het comité wonderen verricht. 

Uit 28 landen zijn verzamelingen toegezonden op allerlei 
gebied. Geen nevengebied werd overgeslagen: hier werden niet 
alleen post-, doch ook fiscaal-, zeepost-, luchtpostzegels (de 
laatste in een afzonderlijke zaal), franco's en afstempelingen, 
locaal- en fantasiezegels en poststukken tentoongesteld. 

In buitengewone mate werd deelgenomen door Engeland 
met de kostbaarste verzamelingen van dit land en zijn ko
loniën. Nederland kwam reeds terstond als goede tweede in 
aanmerking met zijn talrijke objecten. Verschillende leden 
der Royal Philatelie Society stelden hun kostbare schatten 
ten toon, buiten mededinging, met vooraan de bekende ver
zamelaar J. B. Seymour, die het vorige jaar de Hindenburg-
medaille te Berlijn behaalde. 

De luchtpostzaal had een eereplaats gekregen. Voor de beste 
verzameling „Graf Zeppelin" was een eerepr\js beschikbaar 
gesteld in den vorm van een vlucht van 10 uren met het 
luchtschip. Voorts had iedere verzamelaar een kans om aan 
zulk een tocht deel te nemen, doordat iedere bezoeker een 
genummerde kaart ontving bij den ingang, waarna een ver
loting zou uitwijzen, wie de gelukkige was voor een lucht-
tochtje. De bekende dr. H. Eckener stelde een eereprijs be
schikbaar voor de mooiste collectie. 

De litteratuur, die gewoonlijk stiefmoederlijk behandeld 
wordt op de meeste tentoonstellingen, had ook hier hare eere
plaats. Zij was ondergebracht in zeer ruime kasten en vitrines, 
niet zooals gewoonlijk in de een of andere donkere hoek ver
borgen, doch midden in de zaal op goede tafels onder glas ge
ëxposeerd. Zij heeft een groot deel van de werkzaamheden der 
jury in beslag genomen. 

Een flink postkantoor in het gebouw, door ieder gemakke
lijk te bereiken, zorgde voor de afstempelingen, waarvan men 
twee soorten had, n.1. de bekende datum-afstempeling van de 
Mophila, en de luchtpostafstempeling. Bovendien werden nog 
kaarten beschikbaar gesteld, terwijl men brieven verzenden 
kon per speciale „Zeppelin" tochten. De oplaag van de spe
ciale kaarten is zeer gering, en zij die hiervan enkele bemach
tigden, hebben een aardige souvenir behouden. Om ook de niet-
bezoekers in de gelegenheid te stellen hiervan te profiteeren 
had het comité zijn tusschenkomst verleend. Ook was er een 
wisselkantoor ten gerieve van de buitenlanders, door een dei 
banken aldaar geplaatst. 

Een schitterend feestprogramma was samengesteld, en zij 
die de bekende 2e oplaag van het prospectus ontvingen, heb
ben daarin kunnen lezen wat er in het schoone Hamburg en 
omgeving te zien is. 

Niet te vergeten de handelaarsbeurs, die zich in een groot 
bezoek mocht verheugen en waar vele zaken gedaan werden 

De oorspronkelijke jury was samengesteld uit 14 leden uit 
verschillende landen, doch daar eenigen aan de uitnoodiging 
door verschillende omstandigheden geen gevolg konden geven, 
zag het comité zich genoodzaakt op het laatste oogenblik 
eenige anderen te kiezen, w.o. den Engelschman J. B. Sey
mour (de bekende philatelist) en John Kleman van New-York 
Deze laatste was met eenige zeer groote collecties overge
komen om te exposeeren, doch onmiddellijk was hij bereid 
buiten mededinging te blijven. De jury bestond dan uit 13 
leden, van wie C. Ott uit Altona tot voorzitter werd gekozen 
en schrijver dezes tot secretaris. 

Zaterdag 22 Augustus te 11.30 uur werd de tentoonstelling 
officieel geopend, in tegenwoordigheid van de gasten en in
zenders, door den voorzitter C. E. Esser, die allen een harte
lijk welkom toeriep. Daarna een zeer leerrijke rede door 
staatsraad dr. Heidecker als vertegenwoordiger van den se
naat van de stad Hamburg, een rede uitgesproken door W. W. 
Forsyth, fellow van de Royal Society te Londen, waarna de 
verschillende verzamelingen bekeken werden. 

Om 2 uur n.m. werd de tentoonstelling VQor het publiek ge
opend, en men heeft toen kunnen bemerken dat, ofschoon er 
geen speciale zegels werden uitgegeven ,de philatelic in Ham
burg zeer veel aanhangers heeft, want den geheelen middag 
stroomde het publiek toe. 

Zondagavond feestavond in het Ühlenhorster Fahrhaus, aan 
de schoone Alster gelegen. 

Maandag bezichtiging van de stad per touringcars, met be
zoek aan de beroemde tunnel onder de Elbe en bezichtiging 
van het reuzenschip „Deutschland". 

Dinsdag, bezichtigen van een der grootste sigarettenfabrie-
ken, die van Remotra; 's namiddags film voordracht over de 
zegels van Helgoland, door kapitein W. Sackse; 's avonds 
theatervoorstelling, terwijl voor de liefhebbers een bijeenkomst 
gehouden werd door de Internationale Sammlers Verein van 
1908 in de „Zoo". 

Woensdag, populaire voordracht „Wat is philatelie" door 
W. Cortzen, leider van het comité van werkzaamheden der 
Mophila; 's avonds gemeenschappelijk diner. 

Donderdag, bezichtiging van de beroemde pianofabriek van 
Steinway & Sons, Bahrenfeld; 's avonds groot tuinfeest in 
den dierentuin van Hagenbeck. 

Vrijdag, stoombootvaart naar Blankenese; 's avonds f eest
vergadering van de Hamburg-Altoner Verein für Brief
markenkunde in de „Zoo". 

En eindelijk Zaterdag het feestbanket, waarnaar ieder inzen
der vol verlangen uitzag omdat aldaar bekendmaking der be
kroningen zou geschieden. 

Ik moet hier even over uitweiden. Zooals men gewoon is 
bij internationale tentoonstellingen, gebeurt het altijd dat, met 
uitzondering van de uitreiking van enkele gouden medailles, 
het meerendeel der inzenders weken, soms zelfs maanden op 
hun medailles moeten wachten. Aangenaam zijn de prijswin
naars dan ook verrast door de uitreiking van a l l e medailles, 
met de namen daarin gegraveerd. Hiervoor komt een extra 
woord van hulde aan het comité toe, dat nacht en dag heeft 
doorgewerkt om alles klaar te krijgen. Ook de lijst der be
kroningen, die Zaterdagochtend door de jury moest onder
teekend worden, werd aan alle aanwezigen gedrukt ter hand 
gesteld. 

Een warm woord van hulde kan ik niet onthouden aan het 
werkzame comité. Dit bestond uit zeer jonge elementen, tegen
gewerkt door de financieels crisis, door het weigeren van een 
speciale uitgifte van postzegel(s). Toch heeft het wonderen 
verricht door het doen slagen dezer tentoonstelling, die reeds 
bij haar geboorte door de Duitsche philatelistische pers ten 
doode was opgeschreven. 

Dat de jury geen gemakkelijke taak heeft gehad, behoef ik 
niet te zeggen, wanneer men in aanmerking neemt dat er 
ruim 310 inzendingen waren, en dat men nu op een geheel 
andere wijze moest werken dan voorheen, wijl voor deelname 
bijzondere voorwaarden waren gesteld. 

(Wordt vervolgd). 

RADIO-LEZING OVER POSTZEGELS. 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 

verzoekt ons mede te deelen, dat op Vrijdag 6 November a.s. 
van 6.30 tot 7.00 uur de heer M. Toorens, secretaris van ge
noemde vereeniging, voor de microfoon van de K.R.0. een 
lezing zal houden over de philatelie en alles wat daarmede 
verband houdt. 

DE TAPLING-VERZAMELING IN HET 
BRITSCH MUSEUM. 

Deze uitgebreide, nationale collectie, die geen philatelist 
moet overslaan wanneer hij Londen bezoekt, wordt regelmatig 
uitgebreid, hoewel de nieuwe aanwinsten niet steeds ter be
zichtiging worden gesteld van het publiek. 

Een van de jongste aanwinsten is een uitgebreide collectie 
van groote blokstukken en geheele vellen van de zegels der 
Geconfedereerde Staten van Amerika, geschonken door G. E. 
Owen te Caterham. 


