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derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles, wat de uitgave, het üeheer en de 
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DE CARLISTEN-POST 
1872-1876. 

Nu het Iberisch schiereiland de algemeene 
aandacht der postzegelverzamelaars trekt, 
niet in het minst door het aanvechtbaar ka
rakter der talrjjke uitgiften, waarmede men 
den laatsten tijd bezocht wordt, is het oogen-
blik wellicht gunstig eens iets mede te deelen 
uit een ander woelig tijdvak der Spaansche 
geschiedenis, waarin de opstand der Car-
listen, aanhangers van den troonpretendent 

Don Carlos, zich afspeelde. Wü zullen daarbij gelijktijdig ver
schillende onjuiste opvattingen recht kunnen zetten, die be
staan ten aanzien van de zegel uitgiften uit deze fel bewogen 
periode. 

Vooraf een stukje geschiedenis tot recht begrip van de poli
tieke gebeurtenissen in Spanje, die voor ons, verzamelaars, 
tot gevolg hadden de verschijning van enkele zeer interes
sante zegels. Allereerst een genealogische tabel, waaruit de 
verhouding van den kroonpretendent tot het regeerend vors
tenhuis blijkt. 

Karel IV 
1788-1808 

Ferdinand VII Don Carlos 
1814-1833 („Karel V" pretendent) 

gehuwd met f 1855 
Maria Christina v. Napels i 

Isabella 
1833-1868 

„Karel VI" 
t 1861 

Juan 

Alfonsus XII 
1875-1885 

gehuwd met 
Maria Christina v. Oostenrijk 

regentes 1885-1903 
t 1929 

„Karel VII" 
pretendent 

(Don Carlos) 
t 1909 

Alfonsus XIII 
1886 (1903-1930) 

Na den val van Napoleon was Ferdinand VII op den troon 
van Spanje hersteld, doch al heel spoedig ontbrandde een ver
bitterde strijd. Reeds in de eerste maanden van 1814 sloot hij 

de Cortez of volksvertegenwoordiging en liet hij de voor
naamste leden gevangen nemen. Dit was het begin van een 
schrikbewind, dat 6 jaren duurde en de bevolking op ont-
zachlijke verliezen aan menschenlevens kwam te staan. Fer
dinand regeerde alleen met ziJn camarilla, terwijl aan adel en 
geestelijkheid alle voormalige rechten werden teruggegeven. 

In 1820 brak onder troepen, die te Cadiz op inscheping 
naar Zuid-Amerika wachtten, een ernstige opstand uit over 
de slechte behandeling, waarbij zich verschillende regimenten 
aansloten, waardoor binnen korten tijd de opstandige bewe
ging zich over een groot deel van het land verspreidde, waar
aan de stedelijke bevolking vooral in het Noorden deelnam. 

Ferdinand zag zich thans gedwongen de grondwet van 1812 
te herstellen en de Cortez bijeen te roepen. De volksvertegen
woordiging splitste zich alras in twee partijen: de moderados 
en de exaltados, die zeer vijandig tegenover elkander stonden 
en elk regeeringsbesluit onmogeliik maakten. 

In 1822 was de Heilige Alliantie tegen October weder bij
eengeroepen te Verona, waarbij de revolutionaire beweging in 
Spanje een onderwerp van besprekingen uitmaakte met tot 
gevolg, dat Frankrijk opdracht kreeg de rust in Spanje te 
herstellen. In Mei nam de Fransche legermacht bezit van 
Madrid, de Cortez vluchtte naar Sevilla, daarna Cadiz, telkens 
den koning met zich voerende. Op 16 Augustus 1823 sloegen 
de Franschen het beleg voor deze stad, die zich den 31en dier
zelfde maand moest overgeven. 

Ferdinand VII werd bevrijd en herriep onder bescherming 
der Fransche bajonetten alles wat hij toegestaan had, waar
mede een tijdperk van reactionair terrorisme van groote 
wreedheid en willekeur werd ingeluid; het absolutisme had de 
overwinning behaald, doch de rust was niet teruggekeerd. 

In 1833 stierf Ferdinand VII; uit zijn huwelijk met Maria 
Christina van Napels, 's konings vierde gemalin, was slechts 
één dochter geboren, Isabella. Ingevolge de Salische wet, het 
oude volkenrecht der Salische Franken, was het vrouwelijk 
geslacht uitgesloten van de erfopvolging in stamgoederen. 
Deze wet was van kracht bij de Spaansche troonopvolging, 
doch Maria Christina van Napels had haar echtgenoot weten 
te bewegen deze wet buiten werking te stellen, waardoor de 
troon bij het overlijden van den koning zou komen aan de 
dochter Isabella, in plaats van aan 's konings broer, Don 
Carlos. Isabella kwam dan ook aan de regeering, terwijl de 
koningin optrad als regentes. Don Carlos, die zich in zijn 
aanspraken op den troon tekort zag gedaan, ging hiertegen 
in verzet, waarbij hiJ gesteund werd door de geestelijkheid en 
de absolutistisch-clericale party. Isabella met haar moeder de 
regentes moesten daardoor wel steun zoeken bij de liberale 
partij, waardoor twee partijen tegenover elkaar kwamen te 
staan: de Carlisten en de Christino's. Het gevolg was een 
burgeroorlog, die evenwel door het verdrag van Bergara, 31 
Augustus 1839, werd bijgelegd. Isabella bleef op den troon, 
doch haar regeering kenmerkte zich door gekuip der politieke 
partijen en herhaalde militaire oproeren. Zoo telde het land 
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b.v. van 1833-1858 niet minder dan 78 ministers van financiën 
en 96 van oorlog, en dat in een tijdvak van 25 jaren! 

In 1868 brak een groote opstand uit en in September van 
dat jaar zag de koningin zich gedwongen de vlucht te nemen. 
De voorloopige regeering wenschte weder een koning op den 
troon en wendde zich daartoe tot Leopold von Hohenzollern. 
Deze nam aanvankelijk het aanbod aan, doch bedankte na
derhand (het voorspel van den Fransch-Duitschen oorlog van 
1870-71). 

In November 1870 viel de keuze van de voorloopige Spaan-
sche regeering op hertog Amadeus van Aosta, zoon van Victor 
Emanuel van Italië, die de kroon aannam, doch reeds in Fe
bruari 1873 afstand deed; Spanje werd weder tot republiek 
verklaard. Intusschen was in 1872 weder een opstand der 
Carlisten uitgebroken, die de aanspraken op de regeering had
den overgebracht op „Karel VII" (zie genealogische tabel). 
In 1876 werd de Carlisten-opstand definitief bedwongen. 

De aanhangers van Don Carlos zagen door de weinig popu
laire regeering van Amadeus hun kansen stijgen; een groot 
deel van Noord-Spanje was door hun troepen bezet, o.a. de 
provincies Navarra, Biscaya, Alava, Guipusca, en een groot 
deel van Catalonië en de provincie Valencia, in de revolutie 
van 1931 ook weder de brandpunten der opstandige beweging. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

UïtcififleTn 

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

ARABIE. 
Hier verscheen de eerste waarde eener nieuwe serie fran-

keerzegels in het koerseerend, staand formaat: 
1% guerche, ultramarijn. 

Het opschrift luidt „Postes Hedjaz et Nedjde", eveneens in 
het Arabisch. Voorts vertoont de teekening de bekende tugra 
of paraaf van de Turksche sultans. 

ARGENTINIË. 
Behalve de in het vorige nummer vermelde opdrukken op 

luchtpostzegels ter herinnering aan den eersten verjaardag 
der revolutie, zijn nog enkele andere verschenen op het type 
San Martin van 1923, en wel de 3, 10, 30, 50 centavos, 1 en 2 
pesos. Bovendien bestaat de opdruk in 2 vormen „6de Sep-
tiembre 1930-1931" en „6 Septiembre 1931". Wij zien er van 
af deze afzonderlijk te catalogiseeren, waardoor te veel eer 
aan dit maakgoedje zou worden bewezen. 

Nog is te melden ter completeering van de revolutie-serie 
van 1930: 

2 pesos, zwart en oranje (L). 
BELGIË. 
Pakketpostzegels in de koerseerende teekening: 

30 francs, lichtgroen. 
40 „ grijs. 

BULGARIJE. 
Luchtpostzegels in 

kenin;': 
nevenstaande tee-

1 lewa 
2 „ 
6 „ 

12 „ 
20 „ 
30 „ 
50 „ 

groen. 
wijnrood. 
blauw. 
rose. 
violet. 
oranje, 
roodbruin. 

rma Keiser & Zoon, te 's-Graven 
hage, dank voor toezending. 

BRAZILIË. 
De luchtpostzegels van 1929, 3000 reis violet, Yvert nr. 25, 

werd voorzien van den waarde-opdruk 2.500 reis. B. M. 
CUBA. 
Fran keerzegel, teekening der uitgifte 1917, José de la Luz 

in cirkel: 
3 centavos, lila. 

DUITSCHLAND. 
Vanaf 1 dezer zijn de gebruikelijke weldadigheidszegels 

verschenen in de stedenteekening 1930: 
8+ 4 pf., groen; Dresdner Zwinger. 

15-|- 5 pf., rood; Raadhuis Breslau. 
25 + 10 pf., blauw; Heidelberger slot. 
50+40 pf., bruin; Holstenpoort Lübeck. 

ETHIOPIË (October 1931). 
Verdere waarden der nieuwe serie 

f rankeerzegels: 
4 guerches, violet. 
8 „ blauwgroen. 
1 thaler, bruinpurper. 
3 thalers, geelgroen. 
5 „ kastanjebruin. 
FINLAND. 
De in het vorige nummer aange

kondigde dwaasheid, dat Philatelisten 
er biJ de regeering op aandringen 
een specialen zegel uit te geven, is 
thans in vervulling gegaan. 

Volledigheidshalve vermelden wü 
deze uitgifte onder verwijzing naar 
onze meening dienaangaande in het 
nummer van October j . l . : 

1+4 mark, zwart; doorstoken. 
Het nieuwe zegel is een copie van 

den waardestempel van het eerste 
Einsehe couvert; hierop kwam in 
plaats van den landsnaam Porto 
Stempel voor, terwijl in de vlag aan 
de onderzijde vermeld stond 10 kopek. 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegels, zaaister-type, voorzien van den opdruk 

„Caisse d' Amortissement" en waarde: 
+ 10 op 40 centimes, olijf groen. 
+25 „ 50 „ violet. '" 
+ 50 „ 1 fr. 50 c , donkerrood. 

GWALIOR. 
Frankeerzegels in koerseerend type van Britsch-Indië, lo

kale druk: 
10 rupees, groen en rood. 
15 „ blauw en olijf. 
25 „ oranje en blauw. 

Als voren, dienstzegels: 
5 rupees, purper en blauw. 

10 „ groen en rood. 
HONDURAS. 
De dienstzegel van 1924-26, Yvert nr. 70, werd voorzien van 

den opdruk 
Servicio Aéreo 
Vale 5 centa

vos — VI - 1930 B. M. 
In het September-nummer 1931 meldden wü de verschijning 

van den opdruk T. S. de C. op enkele frankeerzegels. 
Het blijkt thans, na het ontvangen van meerdere inlich

tingen, dat deze opdruk in drie vormen bestaat: horizontaal 
(type I) , boogvormig in grootere letters dan de eerste (type 
II) , en boogvormig met punt achter „de." (type III) . 

Ter vervanging en completeering van de opgave, gedaan in 
meergenoemd September-nummer, gelde de volgende: 

Opdruk type I op de 1, 2, 15 en 20 centavos der frankeer
zegels van 1931. 
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Type II op de 5, 6 en 10 centavos idem (de 6 centavos kreeg 
den opdruk in oranje, rood en geel). 

Type III op de 5 luchtpostzegels van 1930. 

HONGKONG. 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype, papier met 

het meervoudig watermerk in schrijfletters: 
3 cents, grijs. 
5 „ blauwviolet. 

ITALIË. 
Pakketpostzegel in het koerseerend type: 

1 lire, violet. 
KAAP VERDE. 
Opdruk op koerseerend frankeerzegel: 

70 c. op 80 centavos, rose. 
MALAY. 
Frankeerzegel, koerseerend type, papier meervoudig water

merk in sierschrift: 
35 cents, purper en karmijn. 

Cie. DE MOCAMBIQUE. 
Frankeerzegels in diverse teekenin-

gen, alle in hetzelfde formaat, staand 
of liggend: 

30 c , blauwgr. en zwart (copra) (S). 
45 c , blauw (ivoor) (L). 
70 c , geelbruin (goud) (S). 
85 c , bruinr. en zwart (neger) (S). 

1 esc. 40 c , donkerblauw en zwart 
(haven van Beira) (S). 

NIEUW-GUINEA. 
De in het vorige nummer aangekondigde jubileum-serie, uit

gegeven ter herdenking van het gewichtige feit, dat de 
Britten tien jaar geleden deze voormalige Duitsche kolonie 
definitief in bezit namen, is thans verschenen. 

Alle waarden zijn in dezelfde teekening gedrukt, paradijs-
vogel. 

Te melden zjjn: 
Frankeerzegels: 

1 penny, geelgroen. 
IVJ „ 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1 
2 
b 

10 

pence. 
vermiljoen. 

bruinlila. 
blauw. 
olüf. 
donkergroen. 
donkergeelbruin. 
violet. 

shilling, blauwgroen. 
shillings, wijnrood. 

} j 

)» 
grijsgroen. 
rose. 

1 pond, olijfgroen. 
Luchtpostzegels: 
Opdruk Air Mail met de afbeelding van een primitief vlieg

tuigje. 
Dezelfde waarden als de hierboven vermelde met nog 

% penny, oranje. 
Dienstzegels: 
Opdruk O S in zwart. 
Dezelfde waarden als onder de frankeerzegels vermeld, 

met uitzondering van 10/- en £ 1. 
Firma Keiser & Zoon, te 's-Gravenhage, dank voor toe

zending. 
PAPUA. 
De koerseerende frankeerzegel, 1 shilling olijf en donker

bruin, werd overdrukt met 5 d. Five pence (op 2 regels). 
Voorts verscheen in het type van 1908, liggend watermerk: 

5 pence, bruin en grijsblauw. 
PARAGUAY. 
Ter herdenking van het 50-jarig bestaan der Duitsche neder

zetting San Bernardino, verscheen een speciale zegel in groot. 

liggend formaat met een kiekje op deze plaats en in de 
volgende kleuren: 1 peso, geelgroen. 

1 „ rood. 
Beide verschenen eveneens met den opdruk C. 
Op 24 Augustus 1881 werd de Duitsche landbouwkolonie 

San Bernardino gesticht in de nabijheid van de stad Asuncion. 
Zij is geworden tot een van de belangrijkste vreemde neder
zettingen in Paraguay en ligt te midden van een schitterend 
landschap. 

Van 22-30 Augustus 1931 werden deze zegels vernietigd 
met een specialer, stempel, waarin het landswapen en de 
tekst „Cincuentenario de San Bernardino" en de jaartallen 
1881 1931. Voorts met de uitnoodiging het heerlijke Nice van 
Paraguay te bezoeken („Visiten la hermosa Niza Paraguaya") 

In het type vijfstralige ster, omgeven door lauwerkrans, 
is voorts te melden de frankeerzegel: 

50 centavos, blauwgrijs. 
PERU. 
De in het vorige nummer aangekon

digde speciale zegels, uitgegeven ter ge
legenheid van de eerste nationale post
zegeltentoonstelling, zijn verschenen: 

2 c , blauw; portret Pizarro. 
4 c , bruin. 

10 c , karmijn; gezicht op Oud-Lima 
(driehoek). 

10 c , groen en magenta (driehoek). 
15 c , groen. 
15 c , scharlaken en zwart (driehoek). 

15 c , grijsblauw en oranje (drieh.). 
De 1 sol van 1925 — Yvert nr. 216 — verscheen in on

gewijzigde teekening en kleur, doch gedrukt naar het helio-
gravure-procédé. 

Voorts is in nieuwe teekening te melden de frankeerzegel: 
10 centavos, oranjerood; gezicht op een suikerveld. 

PORTUGAL. 
Gebruikelijke serie roode kruis zegels, verkregen door den 

opdruk „Porte franco", kruis en het jaartal 1932, op onder
staande waarden der Camoëns-zegels: 

20, 40, 48, 64 centavos, 1 e. 60 en 10 escudos. 
RHODES. 
Ter gelegenheid van het eucharistisch congres werden de 

koerseerende 5, 10, 20, 25, 30, 50 centimes en 1 1. 25 voorzien 
van den opdruk „1931 Congresso Eucaristico Italiano". 

RUMENIE (October 1931). 
Dienstzegel in de koerseerende teekening: 

1 leu, lila. 
RUSLAND (October 1931). 
Frankeerzegel, koerseerend type, ongetand: 

3 kopeken, blauw. 
5 „ geelbruin. 

SPAANSCHE SAHARA. 
De frankeerzegels van 1924 werden voorzien van den ver

tikalen opdruk (2 regels) Republica Espaiiola: 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 centimos, 1, 4 en 10 pesetas. 

De kleuren dezer zegels bleven ongewijzigd; de opdrukken 
werden aangebracht in zwart, blauw of karmijn. 

SPANJE (October 1931). 
Vertikale opdruk „Republica Espaiiola" in rood op frankeer

zegels in het koningstype: 
5 centimos, bruin. 

10 „ geelgroen. 
15 „ grijsgroen. 

Ter gelegenheid van het gehouden Pan-Amerikaansche 
postcongres verscheen een speciale serie, waarvan tot op heden 
ons 3 waarden bekend zijn: 

15 centimos, violet; brug te Toledo. 
25 „ donkerrood; interieur Moorsche moskee te 

Cordova. 
40 „ blauw; fontein in het Alhambra. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te geven. 
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TURKIJE. 

Als eerstelingen der nieuwe serie frankeerzegels, met de 
beeltenis van Mustapha Kemal Pasha, verschenen in neven-
staande teekening: 

1 kurus, zwartolijf. 
6 „ blauw. 

Het opschrift luidt „Türkiye Cümhuriveti" (Turksche vrij
s taat ) ; aan den voet staat vermeld „Postalari" (posterijen). 

Ter gelegenheid van de tweede Balkanconferentie (de eerste 
werd in 1930 te Athene gehouden) verscheen een serie van 
9 waarden, alle volgens afbeelding: 

2>^ kurus, groen. 
4 
6 
TA 

12 
12 >̂  
30 
50 

100 

karmijn. 
blauwgroen. 
oranjerood. 
geeloranje. 
blauw. 
paars. 
bruin. 
roodviolet. 

Firma Voet, te Rotterdam, dank voor toezending. 
VATICAANSCHE STAD. 

Onderstaande waarden der koerseerende serie werden over
drukt met Per Pacchi (pakketpost) of „Segnatasse" (port) 

a. Pakketpostzegels: 
5, 10, 20, 25, 30, 50, 75 centimes, waarop de opdruk horizon

taal op één regel is geplaatst. 
80 centimes, 1 1. 25, 2, 2,50, 5 en 10 lires, waa,rop de opdruk 

vertikaal op 2 regels is aangebracht. 
Expresse-zegels 2 lires en 2 1. 50 met ter linkerzijde in 

boogvorm Perpacchi. 
b. Portzegels: 
5, 10, 30 centimes, opdruk Segnatasse. 
40 op 30, 60 op 2 lire, 1 1. 10 op 2 1. 50, zelfde opdruk met 

bovendien overdrukt vervallen waardecijfer. 
De kleuren van de overdrukte zegels ondergingen geen 

wijziging. 
Als noodzegel is voorts te melden de frankeerzegel 25 c. op 

30 centimes, blauwzwart en geel. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Herinneringszegel, slag bij Yorktown, 19 October 1781: 

2 cents, karmijn en zwart. 
Zie voor de beschrijving het October-nummer 1931. 
ZUID-APRIKA. 
Dienstzegel, opdruk Offisieel - Official, op de koersee

rende 6 pence, oranje en groen. 
ZWITSERLAND. 
Dienstzegel, opdruk Société des Nations, op de 5 centimes 

groen op grijs in de teekening Teil jr. v. B. 

KieuiVe Uitgift er 
Qplaajci)fcrs,en).j 

AUSTRALIË. 
Ter gelegenheid van de opening van de groote Sydney Har

bour brug zal in het begin van 1932 een speciale serie ver
schijnen in de waarden 2 d. rood, 6 d. bruin en 2 shillings 
sepia. 

De zegels zullen zeer waarschijnlijk worden uitgegeven in 
het formaat van de bekende Kingsford-Smith luchtpostzegels. 

Onzen getrouwen correspondent, den heer C. Belmonte te 
Sydney, dank voor bericht. 

BULGARIJE. 
De oplaag van de in het October-nummer vermelde sport

serie bedraagt 30.000 complete stellen, terwijl van de eerste 
6 waarden elk 150.000 stuks werden gedrukt. 

CANADA. 
Binnenkort verschijnt hier een zegel met den kop van 

Georges Cartier. 
CHINA. 
De luchtpostzegels van 1929 zijn in April j.l. buiten koers 

gestold. Vermoedelijk zullen luchtpostzegels in andere teeke-
ningen verschijnen. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Naar het Bulletin Mensuel meidt bestaat het voornemen de 

hoogere waarden van de in het vorige nummer vermelde lucht
postzegels in grooter formaat uit te geven voor het gemak van 
de postambtenaren bij den verkoop. 

GUATEMALA. 
Binnenkort is hier een zegel te verwachten in de waarde 

3 centavos als reclame-middel voor de koffie-cultuur. 
INDO-CHINE. 
Op 16 dezer zullen frankeerzegels in nieuwe teekeningen 

verschijnen, aldus meldt ons Maison Fischer, te Parijs. 
In het type jonk zullen verschijnen de waarden 1/10, 1/5, 

2/5, 1/2, 4/5, 1 en 2 cents. 
De tempel van Angkor zal worden afgebeeld op de 3, 4, 

5 en 6 cents, de rijstbouw op de 10, 15, 20, 21 en 25 cents. 
Op de 50 cents, 1 en 2 piastres zal worden afgebeeld een 
apsara of legendarische danseres en musicienne, wier taak het 
was de goden bezig te houden. 

Voorts zullen met dienzelfden datum in nieuwe teekening 
de volgende portzegels verschijnen: 2/5, 4/5, 1, 2, 4, 6, 10, 
12, 20, 50 cent en 1 piastre. (100 c. = 1 piastre = 10 Fransche 
francs). 

De zegels der vorige uitgiften zullen met de verschijning 
der nieuwe buiten koers worden gesteld. 

Maison Fischer hartelijk dank voor bericht. 
LUXEMBURG. 
Dit jaar zullen de gebruikelijke kerstzegels uitkomen in de 

uitvoering der laatste jaren, kinderkopje, thans van het prin
sesje Alix. De waarden zullen zijn: 

10-1-5 c , 75-1-10 c , 1 fr. + 25 c , IK fr. -|- 75 c. en 
1% ir. + 1 fr. 50. 

MALAY STATEN. 
In 1900 besloten Pahang, Perak, Selangor en Negri Sem-

bilan, staten op het schiereiland Malakka, bij hun postdienst 
gebruik te maken van gemeenschappelijke zegels, waardoor 
aan de eigen uitgiften dier landen in genoemd jaar een 
einde kwam. Wij kregen toen aanvankelijk de zegels van 
Negri Sembilan, overdrukt met Federated Malay States, in 
afwachting van de definitieve teekeningen (tijger voor de 
lage, olifantengroep voor de hoogere waarden). Een en ander 
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was een gevolg van een centraliseering van den postdienst in 
genoemde staten. 

The Stamp Collectors Fortnightly van October j.1. meldt, 
dat de postadministraties dier landen thans overeen gekomen 
zijn, dat het bestuur van den postdienst weliswaar in één hand 
moet blijven, doch dat overigens een decentralisatie gewenseht 
is. Het gevolg zal zijn de uitgifte van eigen zegels voor elk der 
vier genoemde landen, die mede op het geheele gemeenschap
pelijk gebied voor frankeering geldig zullen zijn. 

Worden deze voornemens in daden omgezet, dan zullen na 
dertig jaren de afgesloten albumbladen van deze landen op
nieuw worden voortgezet. 

MEXICO. 
Binnenkort zal een nieuwe serie weldadigheidszegels Pro 

Infancia, verschijnen in de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 en 25 
centavos. Elke waarde zal in 2 verschillende Icleuren worden 
gedrukt, zoodat de serie zal bestaan uit 16 verschillende zegels. 

NEW-FOUNDLAND. 
Tegen het einde van 1931 kan een nieuwe serie frankeer-

zegels verwacht worden, waarop naast leden van het Engelsche 
koningshuis zullen worden afgebeeld de bekende hond, zalm, 
caribou, enz. 

NICARAGUA. 
Het Bulletin Mensuel van October j.1. meldt, dat niet zal 

worden voortgegaan met de zegels der uitgifte 1922-29 te 
voorzien van den opdruk 1931. 

Volgens dezelfde bron bedragen de oplaagcyfers der tot dus
verre verschenen 1931-opdrukken: 

Nr. 558, 34 c , 90.000 stuks; 
Nr. 559, 1 c , 295.000 „ 
Nr. 560, 2 c , 400.000 „ 
Nr. 561, 3 c , 67.500 „ 
Nr. 562, 5 c , 50.000 „ 
Nr. 563, 15 c , 10.000 „ 
Nr. 564, 25 c , 3.400 „ 
Nr. 565, 1 c. R. de C, 250.000 stuks. 
OOSTENRIJK. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat in verband met de voor

genomen porto-verhooging, 22 groschen i. p. v. 20, de uitgifte 
van een frankeerzegel in eerstgenoemde waarde niet onwaar
schijnlijk is. 

PANAMA (Kanaalzone). 
Binnenkort verschijnen luchtpostzegels in de waarden 10 en 

20 cents. 
POLEN. 
In verband met den diefstal van een grooten voorraad 

koerseerende frankeerzegels in de waarden 50 groszy en 1 
zloty, gepleegd aan het hoofdpostkantoor te Warschau, heeft 
men de eerste waarde — portret van maarschalk Pilsudski — 
tot dusverre verschenen in bruingrijs, in groenachtig grjjs 
uitgegeven. 

De 1 zloty zal waarschijnlijk ook wel in gewijzigde kleur 
worden uitgegeven. 

Bovendien werden bij deze gelegenheid voor 200.000 zloty 
aan portzegels gestolen. 

SIERRA LEONE. 
De koningskoppen zullen verdwijnen en vervangen worden 

door zegels in landschapteekeningen. 
TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Een speciale serie zal verschenen ter gelegenheid van het 

a.s. Sokol-congres. 
ZUID-AFRIKA. 
L' Union Postale van September 1931 bevat de mede-

deeling, dat den postambtenaren verboden is zegels af te 
stempelen voor verzamelaars- of andere doeleinden, anders 
dan zuiver postale. Bovendien moet het postpersoneel alle 
zegels, waarop drukfouten van beteekenis e. d. voorkomen, aan 
de Controle terugzenden. 

V. B. 

NEDERLAND. 
De komende kinderzegels. 
De komende serie kinderzegels zal, evenals vorige jaren, 

uit 4 waarden bestaan en verkrijgbaar zijn van 10 December 
tot en met 9 Januari a.s. 

De 9 cent zonder waarde-aanduiding. 
Wij zijn thans in staat, de verklaring te geven van het ont

staan van dezen foutdruk, die wij uit zeer goed ingelichte 
bron ontvingen. 

Het zegel in kwestie is een tweemalige rotogravure-druk. 
Bij het aanbrengen van den opdruk is tijdens den druk de 
drukcylinder iets te vroeg afgesteld, n.1. op het oogenblik dat 
de laatste rij zegels de cylinder passeeren zou; dientengevolge 
bleef de druk daar achterwege. 

Wat het buitenland denkt. 
„Die Postmarke" is vol lof over de nieuwe 36 en 70 cent, 

maar vindt de Goudsche-Glazen-zegels minder geslaagd. 
De „Echo" schrijft: De beide zegels van 36 en 70 cent luiden 

een evolutie in in de techniek van het zegel. Is deze evolutie 
een gelukkige? Volgens onze meening niet; deze • nieuwig
heden, evenals de „Glazen"-zegels, behooren volgens ons eerder 
tot het gebied der sluitzegels dan tot dat der postzegels. 

„Stamp Collecting" onthoudt zich van een oordeel, en ver
meldt alleen den teekenaar: Piet Zwart Ie Wassenaar. 

Het gezaghebbende „111. Briefmarken Journal" van Gebr. 
Senf zegt: „de kunstenaar wijkt met deze zegels sterk van 
het tot dusverre gebruikelijke af. Toch gelooven wij, dat deze 
zegels, ook door hun zuivere uitvoering, tot de fraaiste 
nieuwigheden van dit jaar behooren." 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
6 cent I: L 327, tanding Gl. 

L 334, „ Gl. 
i. 345, „ Gl. 
R 345, „ Gl. 

Nieuwe drukkersteekens. 
2K cent N: nrs. 105 en 107. 
De gulden-waarden. 
Van de 1 gulden met lijnen-randdruk werden ons nog ge

meld de plaatnummers 2 en 4. Noch onze collega van „De 
Philatelist" noch wij kennen plaatnrs. van de 5 gulden zonder 
randlijnen en getand 12 K. Is misschien een van de lezers 
gelukkiger ? 

Dubbele tanding. 
De heer Van Dongen zag de nieuwe 36 cent met dubbele 

tanding links in den velrand, ongeveer 1 cm. van de zegels 
verwijderd. 

Afwijking. 
Van den heer F. Smallenbroek te Apeldoorn zagen wij eenige 

zegels van de koerseerende 10 cent paars, die een afwijkende 
kleur had, n.1. violetblauw. De zegels waren afgeweekt in 
gewoon water, zonder toevoeging van andere stoffen, en ge
lijk met andere zegels van 10 cent, die n i e t verkleurd 
waren. 
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Kartonpapier. 
In de 89e veiling-Rietdijk komt een paar voor van de koer-

seerende 50 cent op karton. Waarschijnlijk hebben we hier 
weer te maken met zegels op dubbel papier, dat dus nu ook 
voor de 50 cent bekend is. 

De 1 gld. 1899 in twee formaten. 
Ter inzage ontvingen wij twee zegels van 1 gulden van de 

emissie 1899 die verschillend formaat hebben. Het eerste zegel 
meet 20% bij 28 3/8 mm., het tweede 21 bij 27 5/8 mm. Ter
wijl dus de breedte van beide ongeveer gelijk is, verschilt de 
hoogte opvallend meer, % mm., dus met het bloote oog duide
lijk zichtbaar. Dit verschil zal zeer waarschijnlijk te wijten 
zijn aan verschillende rekking van het papier. 

Het is heel goed mogelijk dat ook bij de andere gulden
waarden dergelijke verschillen te vinden zyn. Voor mededee-
ling van vondsten op dit gebied houden wij ons aanbevolen! 

Bestellen aan huis van aangeteekende stukken. 
De sedert geruimen tijd op proef toegepaste bezorging van 

aangeteekende stukken aan huis wordt definitief ingevoerd, 
naar Dienstorder H. 814 van 4 November bericht. 

NED.-INDIE. 
De Witte-Kruis-zegels. 
Over de komende Indische weldadigheidszegels, waarvan wij 

reeds in het Augustus-nummer de afbeeldingen en de be
schrijving konden opnemen, ontvingen wij thans nadere in
lichtingen van het departement van koloniën. De zegels zullen 
worden uitgegeven van 1 December tot en met 31 December 
en gedurende dien tijd ook hier te lande aan de verzamelaars
loketten verkrijgbaar zijn. Zij zijn voor de frankeering geldig 
tot en met September 1932. 

In de Witte-Kruis-kolonie bij Salatiga worden bijna 800 
arme inlanders verzorgd en vinden daar werk; blinden, kreu
pelen, zwakzinnigen, moederlooze zuigelingen, weezen, we
duwen en ouden van dagen worden daar opgenomen. 

Geen opdruk 1 op 234 cent. 
Geruimen tijd geleden kondigden wij aan dat het plan be

stond, een opdrukzegel van 1 op 2K cent uit te geven. Kort 
daarop werd het zegel zelfs in een Engelsch blad als reeds 
verschenen gemeld. 

Wij vernemen thans echter, dat deze opdruk, zooals de 
zaken op het oogenblik staan, n i e t zal verschijnen. 

SURINAME. 
Nieuwe portzegels. 
Begin October verschenen drie nieuwe waarden van de port

zegels, n.l. 1, 2 en 12 cent. Het is de eerste maal dat van 
Nederland en koloniën een portzegel van 2 cent verschijnt. 

De drie zegels hebben ale de oude teekening, met schakel-
rand. Bliikbaar zijn ze alle in éénmaal gedrukt. 

Ze zijn gedrukt in vellen van 100, met oplaagletters A. 
Boven het 10e zegel van de eerste rij een stervormig drukkers-
teeken. 

Men blijkt dus voor de koloniën de nieuwe teekening zonder 
de schakelrand nog niet te willen invoeren, anders zou wel van 
de drukplaten van de Nederlandsche 12 cent gebruik zijn 
gemaakt. 

Weldadigheidszegels. 
De extra-opbrengst van de beide weldadigheidszegels, die 

in December a.s. verschijnen zullen, is ditmaal bestemd voor 
een steuncomité, dat zich te Paramaribo heeft gevormd ten 
behoeve van de slachtoffers van de crisis, in de eerste plaats 
het, o.a. ten gevolge van de werkloosheid, noodlijdende volks
kind. De zegels worden ook weer hier te lande verkrijgbaar 
gesteld. 

Plaatfout portzegels. 
De heer Jacobs, te Breda, bericht ons dat bij de portzegels 

van 75 cent een interessante plaatfout voorkomt. Deze fout 
was te vinden op alle vellen, die de heer Jacobs gezien heeft, 
en komt voor op het achtste zegel van de eerst horizontale rü. 

Aan de bovenbalk van het cijfer 5 ontbreekt rechts de krul 
naar boven, die zich daar normaliter bevjndt. 

De kans bestaat dat deze fout eveneens te vinden is bij de 
Indische portzegels van 75 cent. Wij zullen dankbaar zijn 
voor bericht hierover. 

Oplaagcijfers en verder nieuws van de Do-X-zegels. 
Van verschillende zijden ontvingen wij in de afgeloopen 

maand mededeelingen over de Do-X-serie, die al zooveel stof 
heeft doen opwaaien. Voor alle medewerking zijn wij zeer 
erkentelijk! 

In de eerste plaats zond mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff 
ons een schrijven van mr. Van Traa, hoofddirecteur der Su-
rinaamsche Bank te Paramaribo, van 16 October 1931, dat wij 
hieronder in zijn geheel laten volgen. 

„Ik heb mij ten zeerste verbaasd over de v o l k o m e n 
o n j u i s t e berichten, welke het bestuur van de Nederland
sche Vereeniging van Postzegelhandelaren omtrent de Do-X-
serie in de wereld heeft durven sturen. Dit bestuur had anders 
kunnen en m o e t e n weten, als het ook maar eenige infor
matie had genomen. Ik kan u positief verzekeren, dat de uit
gifte volkomen wettig en regelmatig is geschied; ik weet dat 
daarom zoo positief, omdat de desbetreffende voorstellen van 
den gouverneur den raad van bestuur, waarvan ik zelf lid ben, 
hebben gepasseerd, alvorens het besluit tot uitgifte door den 
gouverneur kon worden uitgevaardigd. De uitgifte is zeer 
klein geweest, n.l. slechts 10.000 volledige stellen, doch waar 
het een uitgifte op korten termijn was, was zij niet voldoende 
bekend in het buitenland, zoodat slechts ruim 4000 volledige 
stellen ziJn verkocht. De rest van de oplaag is vernietigd. 
Het zijn dus zegels die naar mijn meening op den duur groote 
waarde zullen krijgen en ik kan begrijpen, dat waar tal van 
verzamelaars deze niet hebben kunnen krijgen, er een beetje 
een geest van „de druiven zijn zuur" is ontstaan. Maar dat 
masr geen aanleiding zijn voor het bestuur van een ver
eeniging om ondoordacht een smet te werpen op de autoritei
ten van het land van uitgifte! 

w.g. A. van Traa". 
Over hetzelfde onderwerp verscheen een stukje in „De 

West" van 9 October 1931, ons toegezonden door den heer 
A. H. J. Vos te Paramaribo. Onder het opschrift „Een boycott 
op onjuiste gronden" schrijft dit blad, na de bekende mede-
deeling van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren te hebben overgenomen: 

„Tot zoover het bericht van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren, een bericht dat op verschillende pun
ten rectificatie vereischt. 

Het besluit tot uitgifte der postzegels is genomen door gou
verneur Rutgers en afgekondigd tijdens zijn afwezigheid, door 
ziJn wettigen plaatsvervanger. 

De afkondiging vond plaats in het Gouvernementsblad, ge
ruimen tijd voor de aankomst van de Do-X." (enz., volgt de 
mededeeling van de oplaagcijfers). 

Vervolgens zond de heer Vos ons een aan hem gericht 
schrijven van den postdirecteur te Paramaribo, gedagteekend 
15 October 1931, en luidend als volgt: 

.,In antwoord on uw schrijven van 12 dezer kan ik u de 
volgende mededeelingen doen: 

1. Bij gouvernementsbesluit van 23 Juli 1931, G.B. nr. 56, 
is geregeld de uitgifte der speciale luchtpostzeeels, ter fran
keering der luehtpoststukken per vliegboot Do-X. 

2. Uit den voorraad luchtpostzegels werden de volgende hoe
veelheden voorzien van den opdruk „Vlucht Do X 1931", t.w. 
10 e. 15.000, 15 c. 20.000, 20 c. 15.000, 40 c. 20.000, 60 c. 
10.000, 1 «rld. 10.000, IK gld. 10.000. 

3. Het bezoek van dit luchtschip was aanvankelijk aanee-
kondip'd op Zondag 26 Juli 1931 en de doorreis op Maandag 
27 Juli d.a.v. 

4. On Zaterdag 25 Juli werd bericht ontvangen dat het ver
trek uit Para was uitgesteld. 

5. Bij ontvangst van het nader bericht dat het vliegsehip te 
Paramaribo zou aankomen op 9 Augustus werd de verkoop 
als volgt geregeld: 

Op Zaterdag 8 Augustus van 10 uur v.m. tot 6 uur n.m. 
Op Zondag 9 Augustus van 8 uur v.m. tot 10 uur v.m. 
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Op Maandag 10 Augustus van 7 uur v.m. tot vertrek van 
het schip. 

6. De verkoop van zegels vond Zaterdag den geheelen dag 
plaats; op Zondag werd te 8 uur v.m. de verkoop voortgezet. 
Te ongeveer 8 uur 15 werd officieel bericht ontvangen dat 
wegens stoornis aan de motoren het vertrek uit Para weer 
tot nader werd uitgesteld. De verkoop werd toen direct stop
gezet. 

Tot op dat oogenblik waren verkocht als volgt: 10 e. 4758, 
15 c. 4664, 20 c. 4648, 40 c. 4253, 60 c. 3922, 1 gld. 3854, 
\% gld. 3851. 

7. Op Dinsdag 18 Augustus te 9 uur v.m. werd bericht ont
vangen dat het luchtschip, geheel hersteld, de reis naar Para
maribo voortzet en de doorreis bepaald werd op Woensdag 
19 Augustus te 8 uur 30 min. v.m. 

De verkoop der Do-X-zegels werd te 10 uur v.m. weer ge
opend en vond plaats tot 6 uur n.m. en den volgenden morgen 
van 7 uur v.m. tot 8 uur 30 min. v.m. 

Verkocht werden toen: 10 e. 514, 15 c. 529, 20 c. 524, 40 e. 
483, 60 c. 356, 1 gld. 352, \Vi gld. 349. 

8. In totaal werden dus verkocht van 10 c. 5272, 15 c. 5193, 
20 c. 5172, 40 c. 4736, 60 e. 4278, 1 gld. 4206, IK gld. 4200. 

9. De ter verzending aangeboden brieven werden door den 
postdienst voorzien van: 

a. den speciaal voor dit doel vervaardigden stempel, 
b. den reclamestempel verstrekt door de Pan American Air

ways Inc., agente van de Do-X. 
10. De brieven zijn naar gelang ze werden gepost gestem

peld vanaf 10 tot en met 18 Augustus 1931. 
De postdirecteur, 

Petzoldt." 
En tenslotte ontvingen wij op ons verzoek van den admini

strateur van financiën te Paramaribo een officieele opgaaf van 
het aantal overdrukte en verkochte zegels, die overeenkomt 
met de cijfers die wij in het vorig nummer gaven en die ook 
in het bovenstaand schrijven van den postdirecteur te vinden 
zijn. Aan postadministraties en postmusea werden afgestaan 
1442 volledige series, zoodat ten slotte van de verschillende 
waarden vernietigd zijn resp. 8286, 13365, 8386, 13822, 4280, 
4352 en 4358 stuks. 

Met de publicatie van het bovenstaande hebben wij natuur
lijk in het minst niet de bedoeling, de serie „goed te praten"; 
wij blijven bij onze opvatting dat de uitgifte een totaal over
bodige was, maar wij hopen met het bovenstaande te hebben 
aangetoond dat de uitgifte geheel wettig en regelmatig is ge
schied, omdat het besluit daartoe door den gouverneur zelf 
genomen is. Van een herroeping van dit besluit, zooals van 
eenige zijden is voorgesteld, kan dan ook geen sprake zijn, 
naar wij uit goede bron vernamen. 

Uit het schrijven van den postdirecteur blijkt nog, dat het 
groote violette stempel, dat op de achterzijde van de gevlogen 
stukken voorkomt (beschreven op blz. 185 van het September
nummer) door den postdienst op de stukken is geplaatst en 
dus ook een poststempel is. 

NEDERLAND. 
De volgende spoorwegbriefkaart is te melden: 
3 cent met dubbele afz. lijnen. Afzender: „Station Rotter

dam Fijenoord". Model 1202. Oplaag enz.: E. H. 6000. 9.31 
BUITENLAND. 

BELGIË. 
Ook hier verscheen een nieuwe serie prentbriefkaarten van 

40 c. donkerbruin. De uitvoering van deze als serie 3 gemerkte 
reeks, is als die der vorige uitgave. Ze wordt verkocht in een 
specialen omslag, inhoudende 19 stuks, en het bijzondere daar
bij is, dat er 2 gelijke van Brussel, la foire internationale 

d' Avril, en 4 gelijke van de grot van Han in voorkomen, ter
wijl deze bovendien reeds tot de 2e serie behoorden. Overigens 
zijn ze opvolgend genummerd, maar daaronder treft men de 
volgende, al uit de 2e serie bekende, aan: Bruxelles-Expo-
sition Universelle 1935; Ostende-Dover T.S.S. Prince Leopold; 
idem maar ander aanzicht; als boven Prinses Astrid. 

Geheel nieuw zijn in deze serie: Antwerpen (de kaaien); 
Blankenberghe (pier); Dendermonde; De Haan aan zee; De 
Zoute aan zee; Gent-Gravensteen; Grotten van Rochefort; 
Hoei; en Ostende. 

Voorts verscheen nog een nieuwe briefkaart voor binnen-
landsch gebruik van 40 plus 40 c. violet op geel karton. In den 
stempel de bekende wapenleeuw. 

BELGISCH-KONGO. 
Zooals reeds vroeger medegedeeld werd, zijn de restanten 

van de kaarten van 45 c. rood nu ook in den Kongo met 60 c. 
overgedrukt en men heeft er 2 stempels voor gebruikt, die 
kleine verschillen aanwijzen. Ze ziJn van de te Brussel be
drukte te onderscheiden, doordat de kleur van het karton 
in den Kongo door het klimaat van blauwachtig in groen
achtig veranderd is. 

BULGARIJE. 
Te melden is een nieuwe binnenlandsche kaart van 1 lew 

olijfgroen op groenachtig karton met den kop van koning 
Boris naar links. 

CANADA. 
In de bekende hoogdruk-kopstempel verscheen een briefom

slag van 2 cents rood op wit papier in het formaat 167 : 93. 
CHILI. 
Vanuit Berlijn wordt medegedeeld het bestaan van een 

postpakketkaart van 3 pesos blauw met kop van Columbus 
naar links in ovaal. In het midden der kaart als ondergrond 
een groot Chileensch wapen. 

Voorts nog een provisorische kaart van 1,50 p., welke van 
een oude p.p.-kaart van 2.50 p. blauw met generaal Lastra in 
den stempel, gemaakt is. De oude waarde is tweemaal zwart 
doorbalkt, de nieuwe waarde-aanduiding $ 1,50 staat boven den 
stempel. Valido por peso cincuenta is in de plaats gekomen 
van den derden tekstregel. Het karton van beide kaarten is 
wit. 

CHINEESCH TURKESTAN. 
De Chineesche briefkaart van 1 cent oranje op roomkleurig 

karton met het 61 mm. lange opschrift verscheen nu ook met 
den loodrechten eenregeligen opdruk voor Turkestan. 

DUITSCHLAND. 
De reeds lang geleden aangekondigde briefkaarten met het 

kortere woord Postkarte en 5-regelig afzendersmerk, zijn nu 
verschenen. Tevens getand ten dienste van machineschrijvers. 
Zij zijn als volgt: 5 pf. lichtgroen, Hindenburg; 8 pf. donker
groen, Ebert; 15 pf. rood, Hindenburg; antwoordkaart 8 pf. 
groen, Ebert en antwoordkaart 15 pf. rood, Hin"äenburg. 

Een privaat briefkaart van 3 pf. met kop Ebert bruin 
verscheen op 6 September 1931 met opschrift: Zur Werbe
schau des Vereines für Briefmarkenkunde Plauen. 

Naar aanleiding van een algemeene vergadering welke de 
Katholieken van Duitschland tusschen 26 en 30 Augustus j.1. 
te Nürnberg hielden, werden kaarten van 8 pf. met toepasse
lijke mededeelingen aan de achterzijde aangemaakt. Het 
daarop reeds voorkomende woord Festpostkarte werd met een 
balk bedrukt en in de plaats daarvan het woord Postkarte in 
de thans geldende kleinere afmeting en in de groene kleur van 
den stempel (ambtelijk) aangebracht. 

ENGELAND. 
Te melden zijn een briefkaart van 1 d. rood op wit karton 

en een antwoordkaart, eveneens van 1 d. rood, echter op zeem-
kleurig karton. De uitvoering is als voorheen. 

FRANKRIJK. 
Een serie van 12 prentbriefkaarten ziJn door de A.C.E.P. 

naar aanleiding van de tentoonstelling te Vincennes gedrukt. 
Er zouden maar 850 seriën zijn uitgegeven, welke genummerd 
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zijn en een stempel van 15 e. zaaister in violetbruin dragen. 
De prentjes zijn in blauw, oranje en zwart gedrukt, stellen 
bijzondere gebouwen van de tentoonstelling voor en dragen 
bovendien nog afbeeldingen van de in omloop zijnde post
zegels. De voorstellingen hebben betrekking op: Indo-Chine; 
Togo-Cameroun; Etablissements francais de 1' Océanie; 
Afrique Occidentale frangaise; Inde-frangaise; Martinique; 
Guyane; Cóte fran^aise des Somalis; Maroc; Nouvelle Calé-
donie et ses Dépendances; Algérie; Madagascar. 

LITAUEN. 
Behalve de de vorige maand gemelde kaart verscheen er 

nog een van 15 c. rood op wit karton met in den stempel het 
bekende dubbelkruis met eikenkrans. Afmetingen 147:100. 
Voor het karton moet 5 centu extra betaald worden. 

LUXEMBURG. 
Wat de uitvoering betreft geheel gelijk aan vorige uitgaven 

verschenen in groot formaat nieuwe briefkaarten met wapen-
stempel. Te melden is: 

1 franc lichtrood, roomkleurig karton. 
40 plus 40 c. lichtgroen, wit karton. 
75 plus 75 e. grijsbruin, wit karton. 

1 plus 1 fr. donkerrood, wit karton. 
Behalve deze verschenen ook nog geïllustreerde kaarten van 

40 en 75 c ; ziJ dragen in den stempel het portret van de 
groothertogin naar rechts, het waardecijfer staat boven en 
de landsnaam onder in den stempel. De kaart van 40 c. is 
wijnrood, die van 75 c. donkerbruin. De afbeeldingen zijn 
fraai, staan links en zijn 54 bij 33 mm. groot. Het is mij nog 
niet bekend hoe groot elke serie is. 

OOSTENRIJK. 
Te Innsbruck werd op 3 en 4 October gelijktijdig de 10e 

Oostenrijksche philatelistendag gehouden en het 30-jarig 
jubileum van de Verein für Briefmarkenkunde gevierd. Bij die 
gelegenheid werd naar een ontwerp van den heer Hesshaimer 
een feestbriefkaart met de afbeelding van een Tiroler en 
Mercurius in 4 verschillende kleuren uitgegeven. De kleuren 
zijn blauw met donkerbruin; groen met lichtbruin; violet met 
donkerblauw en geel met roodbruin. Aangezien deze kaarten 
voorzien werden van stempels van 3, 5 en 10 groschen ont
stonden derhalve 12 verschillende soorten. 

POLEN. 
Dit land was tot nu toe bescheiden in zijn optreden in zake 

prentbriefkaarten, doch schijnt nu het voorbeeld van zijn 
omliggende landen te gaan volgen en ons gelukkig (?) te 
willen maken met nieuwe en groote seriën. 32 stuks ver
schenen, gemerkt S (Serie) 1 en verder genummerd ,zoodat 
geconcludeerd mag worden dat men voornemens is nog meer 
seriën te doen uitgeven. Nr. 29 is tijdens het afdrukken ver
ongelukt en volgt later ,voorloopig zijn dus slechts 31 stuks 
op te sommen. Deze ziJn afbeeldingen van: 1. Lublin; 2. Plock; 
3. Pieskowa Sakla; 4. Nowgrodek; 5. Lwow; 6. Wilno; 7. Po
sen; 8. Wilno; 9. Torun; 10. Boryslaw; 11. Krakow; 12. Ja-
remcze; 13. Warszawa; 14. Krakow; 15. Czersztyn; 16. Gny-
dia; 17. Lwow; 18. Lac Goreckie prés de Poznan; 19. een 
ander gezicht biJ Posen; 20. Warszawa; 21. idem; 22. idem; 
23. idem; 24. Wilanow; 25. Gniezno; 26. Dunajec; 27. Hel 
Port; 28. Czestochowa; 30. Poznan; 31. Torun; 32. Orlowo. 

Zij hebben de waarde van 15 gr., zijn olijfgroen en dragen 
den bekenden kop van Sienkievicz in den stempel, welke in 
boekdruk gedrukt is, terwijl de afbeeldingen zoomede de tekst 
in diepdruk zjjn uitgevoerd. 

ROEMENIE. 
Een nieuwe postwissel van 3 lei rose op wit karton is te 

melden. Het formaat is 149 : 105. De waardestempel vertoont 
den grooten kop van koning Carol naar rechts. 

RUSLAND. 
De vroeger reeds gemelde nieuwe briefomslag van 15 kop. 

olijfgroen op grijs papier werd nu uitgegeven met een re
clame van het touristenbureau voor het bezoek aan de Krim, 
De tekst is drietalig: Russisch, Fransch en esperanto. 

De kartonkleur van de binnenlandsche briefkaarten van 
3 kop. (boer) blauw, veranderde van zeemkleurig in wit. 
Voorloopig zijn nog alleen kaarten met Russische en Klein
russische tekst gezien. 

De 7 kop. kaart schijnt ook in een nieuwe oplaag verschenen 
te zijn, althans ik zag kaarten waarbij de 2e regel niet 
79 mm. zooals voorheen, maar slechts 75 mm. lang is. 

SAARGEBIED. 
De briefkaart voor het buitenland van 90 plus 90 c. rood, 

met in den stempel een gezicht op Saarlouis, verscheen op 
roomkleurig karton. 

SALVADOR. 
Met gelijken tekst op voor- en achterzijde als de reeds ge

melde 2 centavos-kaart zag nu ook de 1 centavo-kaart in violet 
op wit karton het licht. De afmetingen zjjn 145 : 105. 

SPANJE. 
Met den kop van koning Alfons in den stempel en een op

druk in zwart (bij de voorlaatste, hieronder te noemen, in 
rood), luidende Republica Espanola, werden een reeks van 
privaat briefomslagen uitgegeven, in de volgende waarden: 
2 c. olijf, 5 c. bruin, 10 c. groen, 15 c. blauwgroen, 25 c. rood, 
30 c. bruin, 40 c. blauw, 50 c. oranje, 1 p. zwart en 4 p. rood. 

De firma Munich & Godia te Barcelona liet privaat kaarten 
van 25 c. rood aanmaken met in den stempel koning Alfons 
en face. Zij hebben een controleletter B en nummers boven 
800000. 

NIEUWE DRUK VAN DEN GROOTEN 
ASCHER-CATALOGUS. 

COLUMBIA. 
In de buitenlandsche pers is destijds gemeld een in de jaren 

1924-1925 verschenen omslag voor geldzendingen van 4 c. 
blauw. Er wordt nu een waarschijnlijk in 1928 uitgekomen om
slag gemeld welke van de vorige wat de klep betreft afwijkt. 
De eerste was aan het einde afgerond, de laatste is geheel 
spits driehoekig. Een verder verschil is dat de woorden 
„Valor declarado No nu rood zijn, evenals de daaronder 
gedrukte streep. De op de achterzijde aangekrachte kringen 
voor het plaatsen van de zegellakken zijn óf dik gedrukt, en 
dan zijn de woorden Sello Lacro vet grotesk, óf ze zijn dun en 
dan is het lettertype dun antiqua. 

JUGOSLAVIE. 
Van de Bosnische kaarten (A) werd mij getoond een 10 

heller kaart wijnrood met de opdruk nr. 11 ,doch zonder aan
gifte van waarde. 

Van de kaartenserie B Feldpostkarten zag ik nr. 22bII en 
nr. 31. 

NIEUW-ZEELAND. 
Door een vergissing werd in de vorige aflevering een cliché 

weggelaten, zoodat het medegedeelde aldaar minder begrijpe
lijk werd. Een herplaatsing, thans volledig, volgt daarom 
hieronder. 

Onder eenige exemplaren welke destijds 
van kaart nr. 12 door Bern aan de admini-
straties gezonden zijn, zag ik slechts kaar-

ütEBSÊÊSÊin ^^^ "^^^ ^®* eigenaardige stempel, weer
gegeven op nevenstaand cliché. Bezwaar
lijk kunnen deze voor iets anders aangezien 
worden dan voor een misdruk, maar het is 
toch wel vreemd dat deze kaarten door de 
administratie langs officieelen weg gedis

tribueerd 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. 
Opmerkelijk 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. 



]6 NOVEMBER 1931. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I 

HET JUBILEUM-NUMMER. 

Wanneer men niet bevreesd zou zijn 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 zijn tien-jarig bestaan 
en ter herdenking van het feit, dat de eerste Nederlandsche 
frankeerzegels tachtig jaren geleden werden uitgegeven. 

De reden, dat tot een dergelyke omvangrijke en kostbare 
uitgave werd besloten, is een verblijdende, al ontveinst de 
redactie zich niet, dat de kosten zeer hoog zullen zijn, 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 1 ij 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 der kerst-
of kinder zegels; 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, terwyl 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 dan 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. 

n i 

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

1. MEBUS, BEËEOIGD TAJIIITEUR, 
D i p e c t e u p d e p 

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

(616) 

De redactie zal het uiteraard op hoogen prijs 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 philatelie, 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 ƒ40,— 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 bü 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 bedrage) gaat hierbij, is per postwissel verzonden, 
is gestort op postrekening nr. 37183 ten name van 
L. C. A. Smeulders te Breda. 

Handteekening: 

1) Doorhalen wat niet dienende is. 

Uitknippen en opzenden aan den administrateur, den heer 
L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

N.B. Toezending van dit biljet is voor hen, die dit nummer 
niet wenschen te schenden, niet strikt noodzakelijk. 
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Aan de abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat I December a.s. per postkwitantie over den abon
nementsprijs voor den volgenden jaargang (met de invorde
ringskosten ƒ 5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier kwi
tantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven hët 
verschuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
niet meer worden toegezonden. Eventueele toezending van 
den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te doen 
op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ad ƒ 6,— per postwissel over te maken 
(Ned.-Indië, Suriname en Curasao ƒ5,—). Indien daaraan op 
10 P''ebruari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1931. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den tienden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

RAAD VAN BEHEER. 
Namens den Raad van Beheer maakt ondergeteekende het 

volgende bekend: 
Van alle Vereenigingen werd nog niet ontvangen haar ant

woord op het schrijven van den Raad tot het verstrekken van 
een voorschot voor het jubileum-nummer van het Maandblad. 
De vereenigingen, welke nog in gebreke gebleven zijn, worden 
verzocht haar antwoord met spoed in te zenden. 

Met erkentelijkheid maakt de Raad bekend, dat de Nieuwe 
Philatelisten Vereeniging „Groningen" een bedrag van ƒ 13,50 
als bijdrage in de kosten voor het jubileum-nummer heeft ge
schonken, zonder verplichting tot terugbetaling. 

De secretaris van den Raad van Beheer: 
K. H. J. VAN HULSSEN, 

Brigittenstraat 17, Utrecht. 

NEDERLANDSen 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. 

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 dan 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 1 è maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

. De Administratie. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 214—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5'A uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 334—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: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 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%—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Keuringsdienst. 
Uit een circulaire van den Bond van Duitsche Philatelisten-

vereenigingen in het binnen- en buitenland blijkt, dat er in 
den laatsten tiJd vervalschingen van het zegel Mecklenburg-
Schwerin nr. 4 in den handel gebracht zijn, waarbij de ge
stippelde ondergrond wordt aangebracht op de zegels met 
gladden ondergrond. 

Al deze stukken zijn afkomstig van iemand uit Weenen, die 
aan vereenigingen zegels op zicht zendt. 

Ook valsche Engelsche dienstopdrukken ziJn in die zicht-
zendingen aanwezig. 

De heer H. Köhler, medelid der commissie van dien Bond 
tot bestrijding van vervalschingen ,Berlijn 8, Friedrichstrasse 
166-1, heeft zich bereid verklaard deze aan zijn adres ge
zonden zegels g r a t i s te keuren en verzoekt hij tevens 
kennisgeving, wanneer uit bovenstaande bron zegels mochten 
worden aangeboden. 

Het hoofd van den keuringsdienst brengt ter kennis, dat de 
keuringscommissie voor de Nederlandsche en Nederlandsche 
koloniale zegels éénmaal per maand, tusschen den 15en en 
30en, zitting zal houden, zoodat te keuren zegels uiterlijk den 
15en van elke maand in ziJn bezit moeten ziJn. 

Het hoofd van den keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.e.zn., 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

CURACAO 2J4 OP 3 CENT. 
Van de frankeerzegels 234 op 3 cent Curasao werden de 

volgende hoeveelheden aan onderstaande postkantoren ver
strekt: 

Amsterdam 1800, Rotterdam 1000, Utrecht 250, Groningen 
200, Arnhem 60, Zwolle 60, Tilburg 20, Apeldoorn 20, Den 
Haag 1000, Leeuwarden 40, Haarlem 150, Helder 35, Dordrecht 
25, Maastricht 25, Eindhoven 25, Delft 35, Hoorn 20, Middel
burg 10, Vlissingen 20, Goes 20, Neuzen 25, Breda 35, Bergen-
op-Zoom 20, Hengelo (O.) 35, 's-Hertogenbosch 35. 

Totaal werden er hier te lande 5000 stuks ontvangen. 
Breda, 27 October 1931. De bondssecretaris, 

F J, MIJNSSEN. 
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Vergadering der „Federation". 

Op 23 October j.1. werd te Parijs in het clublokaal van een 
der Fransche philatelistische vereenigingen, rue Molière 5, de 
jaarvergadering van de Federation Internationale de Phi
latelie gehouden, onder voorzitterschap van den vice-president, 
den Oostenrükschen gedelegeerde, dr. Karl Willer. Op deze 
vergadering waren België, Duitschland, Frankrijk, Grieken
land, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd 
(ons land op voortreffelijke wijze door den Bondspenning
meester, den heer Van Essen), terwijl vele bekende Fransche 
Philatelisten, zooals de heeren Brunei, Langlois, Hughes, 
Vénéziani, Francois en Coyette, door hun aanwezigheid blijk 
van belangstelling gaven^ 

Precies 10 uur werd de bijeenkomst door den voorzitter der 
Fransche federatie, den heer E. Dole, met een hartelijk woord 
van welkom geopend, waarbij hij er zijn groot leedwezen over 
uitdrukte, dat de voorzitter door ziekte verhmderd was deze 
vergadering te presideeren. Hij sprak de beste wenschen voor 
zijn herstel uit en herinnerde eraan op welk een uitstekende 
wijze de heer Van der Schoor en zich steeds van zijn taak had 
gekweten, welke woorden, vooral door ons, Nederlanders, met 
groote instemming werden begroet. Daarna sprak de heer 
Willer de vergadering toe en werd besloten aan den heer Van 
der Schooren een telegram te zenden (welke attentie, blijkens 
sedert ingekomen bericht, op hoogen prijs werd gesteld). 

Vervolgens bracht de secretaris-penningmeester zijn jaar
verslag uit en werd zijn financieel beheer goedgekeurd. Daar
na werden de verschillende punten der agenda afgehandeld 
met dien verstande, dat die, welke vermoedelijk de meeste dis
cussie zouden uitlokken, n.1. wijziging van het tentoonstellings
reglement en wering van onnoodige en speculatieve uitgiften, 
tot de middag-vergadering werden bewaard. 

Voor 1932 werd Heidelberg en voor 1933 Weenen als plaats 
van bijeenkomst aangewezen, en werd besloten in 1932 aan 
de tentoonstellingen te Bazel en waarschijnlijk ook aan die te 
Danzig patronage te verleenen. 

Om half een werd de vergadering voor de lunch onder
broken en te half drie weder heropend. De vergadering was 
van oordeel, dat zoo min mogelijk wijzigingen in het tentoon
stellingsreglement behoorden te worden toegelaten en het 
werd door vele gedelegeerden betreurd, dat dit op de „Iposta" 
was geschied. Vooral de kwestie van de eereklasse gaf nog al 
tot discussies aanleiding. Ten slotte wist de heer Dole de 
meening der vergadering in een goed gestelde motie, welke 
met haast algemeene stemmen werd aangenomen, samen te 
vatten. 

Punt 8 van de agenda: „onze strijd tegen onnoodige en 
speculatieve uitgiften", werd daarop door den heer Maingay 
ingeleid. In een keurige rede wees hjj op het gevaar, dat deze 
uitgiften voor de philatelie opleveren en wekte hij de gedele
geerden op, om bij hun respectievelijke regeeringen de noodige 
stappen te doen, om deze zooveel mogelijk te beperken. Op 
zijn voorstel werd besloten om als eerste stap in deze richting 
de Do X opdrukken op de Surinaamsche luchtpostzegels en 
de Orval-serie van België met de gekroonde L als zwendel-
seriën te signaleeren en verder af te wachten, welke uit
giften er vervolgens aan de kaak zullen worden gesteld. 

Een voorstel van Tsjecho-Slowakije, betreffende een inter
nationale regeling voor de keuring van postzegels, kon door 
gebrek aan tijd niet behandeld worden. 

Tegen 5 uur werd de vergadering gesloten, om ons in de 
gelegenheid te stellen ons voor het diner, dat welwillend door 
het bestuur der Federation Frangaise in restaurant Bernard 
op de Place de la Madeleine aan de gedelegeerden werd aan
geboden, te kleeden. Deze maaltijd, die door den heer Dole ge
presideerd werd en waarbij ook verscheidene dames aanzaten, 
kenmerkte zich door een zeer aangename verstandhouding. 
Wij Nederlanders namen dan ook de beste herinneringen aan 
de Fransche gastvrijheid mede en nog lang werd er in een 
der cafe's op den boulevard over den zeer geslaagden en aan-
genamen dag nagepraat. 

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

Nieuw lid. 
391. J. G. Millaard, Keizerstraat 9, Rotterdam. 

Aanmeldingen. 
J. Meertens Oosteinde binnen 26, Bandoeng (Java). 
K. G. Vuijk, ambt. N.-I. Sp. Mij., Bodjonegoro (Java). 
F. W. Laupman, majoor art.. Officierskampement, Salatiga 

(Java). 
W. F. P. Winkelaar, p /a Vorkink & Co., Bandoeng (Java). 
C. Wolthekker, p /a Ned. Handelmij., Bandjermasin (Borneo). 
J. Pouderoijen, p / a Jacobson & Van den Berg, Bandjermasin 

(Borneo). 
Adreswijzigingen. 

590. F. Smallenbroek, thans Apeldoornscheweg 49, Arnhem. 
827. Ch. Persijn, thans Stargardiaan 19, Bussum. 
885. C. F. Keinen, thans Heuvellaan 32, Hilversum. 
326. A. C. Banting, thans Schubertstraat 48, Amsterdam, Z. 
547. P. Bootsma, thans Parkweg 2, Zwolle. 
300. D. Grevelink, thans Willem de Zwijgerlaan 123, Den 

Haag. 
880. J. A. M. Albrecht, thans p/a Dir. Gasfabriek, Zutphen. 
821. H. B. Woltering, thans p /a Dep. O. en E., Batavia, C. 

(Java). 
807. H. Angenent, thans c/o Afdeelingsbank, Pemalang 

(Java). 
552. J. A. Oorver, thans Oei Tionghamweg, Salatiga (Java). 
783. dr. Kellerman Deibel, thans Kebon Sirih 90, Batavia, C. 

(Java). 
474. mevr. J. W. M. Arnhardt, thans De Mient 161, Den Haag. 
375. J. B. Dijkman, thans Ramboetan Estate, Tebing Tinggi 

(Sumatra). 
14. mevr. E. Cornelissen, thans p/a H. Kooper, Utenbroeck-

straat 9, Den Haag. 
40. B. Macola, thans Via Belloni 12, Udine (Italië). 

617. G. A. Ziehte moet zijn G. A. Lichte. 

Ingetrokken bedanken. 
225. N. H. de Wilde, Wilhelminaplein 4, Dieren. 

Bedankt (met 31 December 1931). 
66. 

323. 
903. 

F. A. Hazemeijer. 
A. O. Bolt. 
mevr. H. P. Koreman. 

877. F. Poortman. 
176. G. E. Bierens de Haan. 

769. J. B. Meihuizen. 
205. R. Chevalier. 
861. dr. H. Müller. 
945. G. J. Rijken. 
446. H. J. van Balen. 

Overleden. 

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

493. H. C. Goosens. 
Geroyeerd. 

151. J. Lodde. 
Afgevoerd. 

759. W. J. G. G. van Zanten. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Amsterdam. De vergadering van 15 October was weder goed 
bezocht en had een zeer aangenaam verloop. Wegens ver
schillende omstandigheden kon de heer D. de Vries zjjn aan
gekondigde lezing niet houden. In plaats daarvan werden 
enkele andere onderwerpen naar voren gebracht en besproken, 
o.m. het a.3. 35-jarige jubileum der afdeeling. De heer Van 
Essen kondigde voor November een lezing aan over zegels van 
Oud-Duitsche staten. 

Van den bibliothecaris. 
Aanwinsten voor de bibliotheek sedert de vorige opgave: 
Zumstein: KI. Spezial Katalog über die Briefmarken der 

Schweiz 1926-1929; Briefmarken Katalog 1922-1927. 
Dr. S. Ascher: Groszer Ganzsachen Katalog, 1924 I Aegyp-

ten-Canada, 1928 IX Ungarn-Würtemberg. 
Mebus: Catalogus 1928. 
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De Philatelist: compleet tot Januari 1931. 
G. Brunei: Les emissions postales du Venezuela, 1931. 
Dr. J. P. Pockema Andrea (burgemeester van Utrecht): 

Rede gehouden bij ontvangst Ned. Bond enz. op 5 September 
1931 in de St. Michaels-kapel. 

P. C. Korteweg: Beschrijvende catalogus der proeven voor 
de postwaarden van Nederland en koloniën, 1931. 

Van Peursem: Vasco da Gama, 1931; James Cook en de 
Cook-eilanden, 1931. 

Erwin Müller: Groszes Handbuch der Abstempelungen von 
Alt-Oesterreich und Lombardei-Venetien, 1925. 

Bartels: United States Envelopes, 1924; First Supplement, 
1926. 

Sectie Ned.-Indië. 
In de plaats van den heer R. Reints Bok is als sectiehoofd 

voor Batavia opgetreden de heer P. Jongert, Gang du Bus 
I 6, Batavia, C. (Java). 

VERSLAG der algemeene vergadering op 25 October 1931 
te Amsterdam. 

Aanwezig het bestuur, behalve de heeren Van der Schooren 
en Robert, die door ziekte verhinderd waren, de afgevaardig
den der afdeelingen en eenige belangstellende leden. 

De vice-voorzitter, de heer Boeken, opent met een woord van 
welkom de vergadering en zegt, dat de reden, waarom hij het 
voorzitterschap waarneemt, den leden wel bekend zal zijn. 
Intusschen kon hij mededeelen, dat de toestand van den heer 
Van der Schooren langzaam vooruitgaande is, zoodat we de 
hoop kunnen koesteren hem binnen niet al te langen tijd weer 
in ons midden te mogen hebben. Met algemeene stemmen en 
applaus werd het voorstel aangenomen hem een draadbericht 
te zenden, waarin de Vereeniging voor haren voorzitter de 
beste wenschen uit voor een volledig herstel. 
Het is verklaarbaar, zegt hy verder, dat ten gevolge v,an den 
minder gunstigen economischen toestand het ledental aan het 
afnemen is, maar hij hoopt, dat later daarin een flinke ver
betering zal komen. 

Ons eerelid, de heer H. W. Becking, heeft op 20 Mei j.l. 
zijn 80en verjaardag gevierd. Het bestuur heeft gemeend dezen 
dag niet onopgemerkt te mogen doen voorbijgaan. Als erken
ning voor zijn 46-jarige werkzaamheid ten bate onzer Ver
eeniging, heeft een commissie uit het bestuur hem op dien 
dag onze gelukwenschen overgebracht onder aanbieding van 
een stoffelijk blijk van waardeering. In diens schrijven aan 
het bestuur, waarin de heer Becking hartelijk dank betuigt 
voor onze belangstelling, komt o.m. dit voor: „Voor de aan
bieding van uw kostbaar souvenir ben ik u ten hoogste dank
baar, maar nog meer dan dat stel ik uw tegenwoordigheid op 
20 Mei op prijs, omdat ik daarin het bewijs zie, dat mijn 
bijna 46-jarig lidmaat^hap van de Vereeniging ook voor deze 
eenig nut heeft opgeleverd." 

Vervolgens werd overgegaan tot behandeling van de agenda. 
Punten 2 en 3 werden goedgekeurd. 

Bij punt 4, rekening en verantwoording 1930, werd op
gemerkt, dat tegenover de groote uitgaven voor de inrichting 
en overbrenging van de bibliotheek, een ontvangst staat van 
ruim ƒ 106, verkregen door verkoop van duplicaten. 
Bij punt 5, begrooting 1932, geeft de heer Rijkhoek in over
weging om de Handboeken zoo goedkoop mogelijk van de hand 
te doen, ten einde door don voorraad te geraken. Nadat de 
heeren Costerus, Tj. de Vries, Valewink en de secretaris 
hieromtrent hun meening hebben geuit, werd het voorstel 
van den heer Van Essen aangenomen, om deel II ook voor 
ƒ 2,50 verkrijgbaar te stellen voor die leden, die destijds voor 
deel I hebben ingeteekend (opgaven in te zenden aan den 
secretaris). Overigens blijven deel I en II te zamen voor ƒ 5 
beschikbaar ter verloting in de afdeelingen. 

Op de vraag van den heer Costerus, hoe groot het tentoon
stellingsfonds is, overhandigde de heer Kriebel ƒ 0,02 aan den 
penningmeester, om het bedrag vol te maken tot ƒ 6631,—. 

De directeur der afdeeling verkoop gaf vervolgens een toe
lichting op de posten „begroot" en „werkelijk" verlies; was 
het verlies begroot op ƒ 300, het werkelijk verlies over 1930 
bedraagt ƒ43,09. Of dit betrekkelijk gunstig verschijnsel zich 
ook zal voordoen over 1931, mag worden betwijfeld. Intusschen 

wordt er naar gestreefd om in de kosten van de afdeeling 
verkoop zoowel hier als in Ned.-Indië zooveel mogelijk be
zuiniging aan te brengen. 

De heer Tj. de Vries, die na de uiteenzetting van den heer 
Van Essen het woord voerde, bracht niet alleen namens de 
afdeeling Amsterdam, doch, naar hij mag aannemen, ook 
namens alle leden, den heeren Van Essen en Klinkhamer har
telijk dank voor de moeiten, die eerstgenoemde zich geeft om 
de Philatelie in goede banen te leiden en te houden en laatst
genoemde voor zijn geldelijk beheer. 

Aan de orde is thans punt 6, verkiezingen. De stemming 
had tot resultaat, dat de heeren Van Essen en Klinkhamer 
werden herkozen met op één na algemeene stemmen. Beide 
heeren namen hun benoeming aan. Na hen met hun her
kiezing gelukgewenscht te hebben, zegt de voorzitter, dat 
door den uitslag van de stemming wel naar voren is gebracht, 
dat de overgroote meerderheid der leden erkentelijk is voor al 
hetgeen zij in het belang der Vereeniging hebben verricht. 

Punt 7. Het rapport der commissie tot wijziging van art. 32 
huishoudelijk reglement wordt door den voorzitter voorge
lezen. Naar aanleiding van den inhoud van dit rapport werden 
door eenige leden vragen gesteld omtrent kosten van uit
voering, practische uitvoerbaarheid, enz. van enkele voor
stellen. De secretaris licht toe hetgeen de afdeeling Nijmegen 
in hoofdzaak met haar voorstel bedoelt. Ten slotte brengt de 
voorzitter in stemming de conclusie der commissie, luidende: 
„Gezien de omstandigheid, dat verreweg het gi'ootste aantal 
der afdeelingen geen wijziging verlangt en de voorstellen tot 
wijziging, die ingekomen zijn, naar het oordeel der commissie 
niet goed uitvoerbaar zijn, zoo meent zij, dat wijziging van 
art. 32 van het huishoudelijk reglement niet urgent is." De 
conclusie wordt met algemeene stemmen aangenomen. 

Wat betreft het onderwerpen aan een referendum van een 
genomen of te nemeri besluit in een algemeene vergadering, 
wordt goedgekeurd, dat hiertoe kan worden overgegaan, in
dien het bestuur, of minstens 3 afdeelingen of 50 leden, het 
verzoek hebben gedaan. De voorzitter zegt daarna de com
missie dank voor haar arbeid. 

Punt 8. Viering van het 50-jarig bestaan. 
De heer Van Strijen stelt namens de afdeeling 's-Graven-

hage voor een nationale tentoonstelling te houden; de heer 
Van der Horst namens de afdeeling Leiden een internationale; 
de heer Tj. de Vries zegt, dat opgedane ervaring hem aan
leiding geeft om krachtig op te komen voor een nationale 
tentoonstelling; de heer Costerus voert aan, dat de eer mede
brengt een internationale tentoonstelling te houden; voor Ne
derlanders kan men desnoods afzonderlijke klassen vormen. 
De tijdsomstandigheden in aanmerking nemende, is de heer 
Rijkhoek zeer voor een nationale; de in 1924 gehouden inter
nationale tentoonstelling heeft hem financieel teleurgesteld. 
De heer Doorman merkt op, dat in het buitenland ook een 
crisis heerscht en daardoor menigeen zal weerhouden worden 
om ten toon te stellen; de heer De Vries waarschuwt voor het 
doen van groote uitgaven; ook onze Vereeniging dient zuinig 
te zijn. Op voorstel van den heer Van der Horst werd een 
commissie benoemd, die een kostenberekening zal maken van 
beide tentoonstellingen. 

De heer Costerus merkt op, dat, waar men zegt minstens 
2 jaar noodig te hebben om een internationale tentoonstelling 
voor te bereiden, de tijd van voorbereiding dan zeer zeker 
te kort zal zijn, als de vergadering met de te nemen beslissing-
zoude moeten wachten tot het volgende jaar; met het oog hier
op stelt hij voor de beslissing aan het bestuur over te laten. 
Zoodra de commissie, bestaande uit de heeren Costerus, Van 
Strijen en Van Essen, haar kostenberekening heeft ingediend, 
kan er worden beslist. 

Punt 9. De heer Tj. de Vries, voorzitter van de afdeeling 
Amsterdam, zegt, dat de afdeeling het volgend jaar haar 
35-jarig jubileum viert en hoe gaarne hij ook die viering ver-
eenigd zag met de jaarlij ksche algemeene vergadering te 
Amsterdam, moet hij het bestuur in overweging geven hier
van af te zien, omdat de afdeeling Amsterdam financieel niet 
krachtig genoeg is, om dan behoorlijk te ontvangen en eenige 
feestelijkheid daaraan te verbinden. Als plaats, waar het 
volgend jaar de algemeene vergadering zal worden gehouden, 
wordt thans Apeldoorn aangewezen. Met het verzoek van vele 
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leden, om in de maand Augustus of September te verga
deren, zal zoo eenigszins mogelijk rekening worden gehouden. 

Punt 10. Rondvraag. De voorzitter leest een schrijven voor 
van den Raad van Beheer, waarin verzocht wordt om een 
voorschot van ƒ 0,50 per lid, waarbij genoemde Raad zich ver
plicht dit bedrag zoo spoedig mogelijk terug te betalen. Het 
verzoek wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. 

De heer Rijkhoek vraagt inlichtingen omtrent het Sidney-
album. De voorzitter zegt, dat dit album is opgelegd in een 
safe van een Bank te Arnhem ten name van de Nederlandsche 
Vereeniging. 

Wat de vraag betreft: moet een lid der Vereeniging, als hij 
zich bij een afdeeling ter plaatse voor het lidmaatschap aan
meldt, als van zelf worden opgenomen, merkt de voorzitter 
op, dat zulks een aangelegenheid is, waarover bestuur en leden 
der afdeeling hebben te beslissen; alle afdeelingen hebben voor 
toelating ballotage ingesteld. 

De heer Kroon, afgevaardigde van de afdeeling Haarlem, 
klaagt over de rondzendingen, n.1. over de prijzen, de kwali
teit en het niet in volgorde der landen inplakken der zegels. 
De directeur van de afdeeling verkoop zegt, dat hij alles aan
wendt om het peil der boekjes op te voeren. Boekjes met te 
hoog geprijsde zegels of van mindere kwaliteit worden terug
gezonden, naar aanleiding van de machtiging hem door de 
algemeene vergadering op 26 October 1930 verstrekt, om boek
jes die niet geschikt zijn aan de rondzending te onttrekken. 
Hij dringt krachtig aan op medewerking der inzenders en 
brengt in herinnering den reeds meermalen gegeven raad: 
„Als gij uw zegels wilt verkoopen, hecht dan geen valsche, 
geschonden of vuile zegels in de boekjes en prijs uw zegels 
billijk." 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering daarna 
door den voorzitter gesloten. 

Medegedeeld zij nog, dat de voorzitter, de heer G. van der 
Schooren, in een kort schrijven, d.d. 26 October j.1., aan den 
secretaris, dezen heeft verzocht zijn hartelijken dank te be
tuigen voor het vriendelijke telegram, hem op 25 October toe
gezonden namens de ter algemeene vergadering zijnde af
gevaardigden en leden. 

Afdeeling verkoop. 
Door den zeer groeten voorraad boekjes worden vóór 

1 Maart geen boekjes meer aangenomen, uitgezonderd die van 
Nederland en koloniën, waarvoor veel vraag is. 

De directeur. 

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

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

Aanwezig zijn 31 leden, als de voorzitter, de heer Cra
merus, de vergadering opent. Hij heet in het bijzonder welkom 
den heer Van Sas, voor het eerst aanwezig, en de beeren Homs 
en Luijk, die na lange afwezigheid weer teeken van leven 
gegeven hebben. De ballotage van het candidaat-lid wordt tot 
de volgende vergadering aangehouden. 

Van den hoofdredacteur van het Maandblad is een mede-
deeling ontvangen, behelzende dat het artikel van den heer 
Robert over geheimteekens op postzegels, indien tijdig gereed, 
alsnog in het jubileum-nummer zal worden opgenomen. 

Ingekomen is voorts een circulaire van den Bund deutscher 
Philatelistenverbände te Berlin, waarin gewaarschuwd wordt 
voor vervalschingen van het zegel Mecklenburg-Schwerin 
nr. 4, welk zegel door dezen Bond gratis wordt gekeurd. 

Ten slotte komt bij de ingekomen stukken een schrijven 
voor van den heer Brantjes, waarin hij bedankt als bestuurs
lid. De voorzitter dankt hem voor hetgeen hij in het belang van 
de Vereeniging gedaan heeft. 

Een voorstel van het bestuur om sectie IV met ingang van 
1 Januari a.s. onder te brengen bij sectie VI en VII, dus onder 
leiding van den heer Molenaar, wordt goedgekeurd. 

De leden Albori, Mohamad Hasim, Meijer, Tittman en Tijl 
worden wegens contributieschuld als lid geroyeerd. 

Op de bijeenkomst van de club Ginneken is ter sprake ge
komen of de Impuesto de Guerra zegels van Spanje van 1873 
verzamelwaardig zijn. De heer Jacobs heeft daarover een op
stel gemaakt, dat thans door den heer dr. Gommers wordt 
voorgelezen. De schrijver komt tot de conclusie, dat het zegel 
van 5 c. terdege een postzegel is, in tegenstelling met dat van 
10 c , dat als belastingzegel voor theaterbiljetten, spoor-
kaartjes, loterij briefjes e.d. dienst deed. De heer Mijnssen 
had gaarne gezien, dat ook over de later uitgegveen oorlogs-
belastingzegels van Spanje het een en ander was mede
gedeeld. Den heer Jacobs zal worden gevraagd of hij zijn op
stel hiermede zou kunnen aanvullen. De voorzitter dankt de 
beeren Jacobs en dr. Gommers voor de samenstelling en lezing. 

Een verloting van het door een der leden beschikbaar ge
stelde zegel Nederland jubileum 5 gulden, ongebruikt, brengt 
ƒ 10,50 op ten bate van het jubileum-nummer van het Maand
blad, welk bedrag aan den administrateur ter hand wordt 
gesteld. 

Besloten wordt een telegram van gelukwensch te zenden aan 
ons lid, notaris De Ruijter, te Dongen, die heden zijn 30-jarig 
ambtsjubileum viert. Daarna heeft de verloting plaats, waar
voor zegels zijn geschonken door de beeren Cramerus, Martin, 
t ' Sas en Smeulders, welke beeren door den voorzitter worden 
dank gezegd. 

Bij de rondvraag niemand het woord verlangende, wordt de 
vergadering door den voorzitter gesloten. 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden-deelnemers aan het rondzendverkeer in sectie IV 
(Europa) wordt medegedeeld, dat van 1 Januari 1932 af de 
leiding dezer sectie zal worden waargenomen door den heer 
J. Molenaar, Minister Nelissenstraat 50, Breda. (Postrekening 
138302 ten name van de Postzegelvereeniging „Breda"). 

II. 
De leden worden herinnerd aan art. 28 van het huishoudelijk 

reglement, dat luidt: Een zending mag niet langer dan twee 
etmalen behouden worden, op boete van 10 cent voor elk et
maal langer. Bij herhaaldelijke overschrijding van dezen ter
mijn heeft het sectiehoofd het recht het nalatig lid van het 
ontvangen van rondzendingen uit te sluiten. 

III. 
Voor diegenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 

lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1932, gaat het lid
maatschap reeds nu in en behoeven zij voor het tijdvak tot en 
met 31 December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl 
zij recht hebben deel te nemen aan de groote algemeene ver
loting (zonder nieten) in de Januari-vergadering. 

Candidaat-lid. 
mr. F. A. J. Marres, rechter arr. rechtbank, Kapellerlaan 17, 

Roermond. (Eigen aangifte). 
P. J. Ubink, boekhouder, 3e Ebbingestraat 35, Kampen. (Eigen 

aangifte). 
A. Pondse, Spoorstraat 79, Helder. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
255. S. Spieier. 37. M. J. H. Toorens. 
267. mr. F. C. A. M. Tilman. 247. J. F. Wichman. 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
483. baron Bruno Albori. 
436. M. Mohamad Hasim. 
167. jhr. F. C. Meijer. 
271. A. O. Tittmann. 

52. Emanuel Tijl. 
Adreswijzigingen. 

198. F. H. Brinkman, thans Heerengracht 167, Amsterdam, C. 
(Van V naar VII). 

376. A. Dunnebier, thans Tirailleur Comp., 8e Reg. Inf., Ka
mer 41, Menno van Coehoornkazerne, Arnhem. (Van V 
naar IV). 

12. C. F. J. Hagedoorn, thans Seeligstraat, Ginneken. (II). 
463. A. H. Kalis, thans Molensingel 25, Schiebroek. (V). 

31. M. J. P. Straatman, thans Binnenwatersloot 36, Delft. 
(V). 
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154. F. Swerts, thans Rue Suderman 1, Antwerpen. 
288. A. J. Verhagen, thans Subistentenkader, Batavia, C. 
382. Q. J. M. Verouden, thans Boliestraat 23, Doetinchem. 

(IV). 
388. C. M. J. H. Vogels, thans Lage Kanaaldijk 4, Maastricht. 

(VI). 
Bestuursverkiezing. 

In de vacatures van onder-voorzitter en sectiehoofd I-II 
stelt het bestuur de navolgende candidaten: 

Oonder-voorzitter : 
1. F. J. Mijnssen. 
2. L. C. A. Smeulders. 

Sectiehoofd I-II: 
1. ir. C. F. J. Hagedoorn. 
2. J. M. van den Berg. 

De verkiezing zal plaats hebben in de leden-vergadering 
van 30 November a.s. 

Tegencandidaten kunnen worden gesteld bij den len secre
taris vóór 29 November a.s. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 November 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 vrü. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Zaterdag 
31 October 1931, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasna-
polsky", te Amsterdam. 

De heer Vredenduin opent tegen half 9 de door 49 leden er; 
1 introducé bezochte vergadering. Hij heet den heer Van Ro<-,-
sum, die voor het eerst als lid aanwezig is, evenals den in
troducé, den heer Veenhof, van harte welkom. Allereerst 
wordt nu behandeld het schrijven van den Raad v m Beheer, 
om voor het jubileum-nummer een renteloos voc s'-hot toe te 
staan van 50 cent per lid. De heer Van Praag stelt voor, de 
contributie over 1 of 2 jaar met dit bedrag te verhoogen. De 
voorzitter deelt mede, dat een dergelijk voorstel in den Raad 
van Beheer ter sprake is geweest, waar men het echter heeft 
laten vallen, daar het op verschillende bezwaren stuitte, ter
wijl men er de voorkeur aan gaf de bijdragen zoo uniform 
mogelijk te doen zijn. Het voorstel werd daarna goedgekeurd. 
De voorzitter wekt de leden daarna op, om ook een persoon
lijke vrijwillige bijdrage te geven. In dit verband deelt de heer 
Zwolle mede een paar dagen geleden bij ons lid, den heer 
Goossen, te zijn geweest, die hiervoor ƒ 2,50 gaf. De voor
zitter spreekt hiervoor een persoonlek woord van dank uit 
en hoopt, dat het den heer Goossen, die steeds een getrouw 
bezoeker onzer vergaderingen was, doch nu reeds 14 maanden 
ten gevolge van een val thuis moet blijven, gegeven moge zijn 
spoedig weder zoodanig vlug ter been te mogen zijn, dat hij 
zijn oude plaatsje weer komt innemen. Besloten wordt dadelijk 
onder de aanwezigen een lijst te laten circuleeren, welk be
drag dan gezamelijk kan worden opgezonden. Het resultaat 
van dezen eersten avond is ƒ 30,25. 

Naar aanleiding van vragen van den heer Van Praag op de 
vorige vergadering over eenvoudige boekjes e.d., ontspint zich 
weer een levendige gedachtenwisseling. In hoofdzaak gaat het 
nu om de z.i. minderwaardige zegels, die hier ter veiling 
worden aangeboden. Volgens dr. Reedeker gaat het niemand 
iets aan wat de leden willen laten veilen; wij zijn een gezellig-
heidsvereeniging en wanneer de inzender genoegen neemt met 
de lage prijzen, is er voor de leden nog wel eens een koopje 
te krijgen. De heer Van Praag zegt dat hij in hoofdzaak ge
vallen is over de kwaliteit der zegels. Dit blijkt een gevolg 
van de algemeene omstandigheden te zijn. Vroeger werd er op 
de veilingen hooger geboden dan thans. Meerdere leden klagen 

nu ook over de minderwaardige kwaliteit der zegels bij de 
handel aren-veilingen. 

Vervolgens geeft de heer Vredenduin een inleiding van zijn 
verzameling op prentkaarten en enveloppen van Nederland 
tijdens den oorlog. Hij bespreekt o.a. de afstempelingen van 
de veldpost, legerplaatsen, interneeringsplaatsen, vlucht-
oorden, censuur, enz. Tijdens de pauze wordt de verzameling 
door verschillende leden met belangstelling ingezien. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd na 
de opmerking van den voorzitter, dat geen gewag is gemaakt 
van de verwelkoming van den heer Mijnssen, den secretaris 
van onzen Bond, tevens van de Federation Internationale de 
Philatelie. 

Na de pauze bespreekt de voorzitter het hoofdartikeltje uit 
„Stamp Collector's Fortnightly", waarin onze Goudsche 
Glazen (waarom niet Goudsche Ruiten?) zegels duchtig af
gekraakt worden. „Wie de ruiten gebroken heeft moet ze 
ook betalen", waarmede ook wij volledig instemmen. Dat ons 
hoofdbestuur der P.T.T. toch eindelijk dergelijke rommel niet 
meer ging uitgeven! Besloten wordt tot het Engelsche blad 
een schrijven te richten, dat ook wij dergelijke zegels niet 
wenschen en ze krachtig bestrijden. 

Na de veiling van 16 kavels een verloting van 20 prijzen 
onder de aanwezigen. Daar voor de rondvraag geen lief
hebberij blijkt te zijn, wordt de vergadering om half elf 
gesloten. 

Aangenomen als lid. 
W. C. Verdoorn jr., Ie Helmersstraat 156 II, Amsterdam, W. 

(Voorgesteld door A. W. Brave). 
P. J. F. van Leeuwen, Eikenlaan 25, Zwanenburg bij Half

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

gesteld door L. F. Burkels). 
A. J. Korff, Paramariboplein 23 II, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 

Bedankt als lid. 
C. J. L. F. Peters, Hilversum, 
ds. H. J. Witkop, Schagerbrug. 
J. K. Jung, Amsterdam. 
G. V. van der Schooren, Arnhem. 
W. L. van Kempen, Amsterdam, 
dr. Kurt Johnen, Charlottenburg. 
D. Gokkes, Amsterdam. 
E. J. W. Davids, Amsterdam. 
T. G. Arhous, Apeldoorn. 
P. Engelenberg, Haarlem. 
P. W. J. de Haan, Amsterdam. 
P. H. Huijnen, Kerkrade. 
Th. J. C. Langholz. Amsterdam. 
W. M. Lankhorst, Wassenaar. 
A. G. van Leersum, Amsterdam. 
dr. H. Meijer, Amsterdam. 
S. Spieier, Scheveningen. 
D. W. Schillemans, vroeger Amsterdam. 
L. P. de Stoppelaar, Aerdenhout. 
mevr. A. Sulzer-Haessig, Barneveld. 
P. H. Westerhuis, Amsterdam. 
D. de Zwart, Amsterdam. 
J. Cramer, Laag-Soeren. 

Adresverandering. 
S. Grin, Schiekade 178, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
A. Veenhof, Jac. Catskade 49, Amsterdam, W. (Voorgesteld 

door J. Hanekamp). 
Th. A. Valkenet, Laan van Meerdervoort 624, Den Haag. 

(Voorgesteld door P. B. de Ridder). 
Nummeropgave. 

76. K. F. van Dijk, Hilversum. 
90. A. Zaaijer, Zandvoort. 
97. A. P. Duran, Kampen. 

112. W. M. Messemaeckers van der Graaff. 
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Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 November 1931, des 

avonds te 8 uur, in café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering (jaarvergadering) op Zaterdag 28 No

vember 1931, des avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
27 October 1931 in het hotel Des Pays-Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 27 leden en 1 introducé. Te ongeveer 8.10 uur werd 
deze vergadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den aan
wezigen introducé, den heer Pieterse. Nadat de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden 
de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Vervolgens werden de voorgedragen candidaat-leden, de 
beeren J. P. Rosendaal P. Jochemse, J. W, F. Daams, D. 
Sierig, A. Bos en G. A. F. baron van Lijnden, met algemeene 
stemmen aangenomen tot leden der Vereeniging. 

Uit het daarna uitgebracht verslag van den directeur van 
den verkoophandel bleek, dat een batig saldo kon worden af
gedragen van ƒ 62,22. Dit verslag werd onveranderd goed
gekeurd, terwijl den directeur van den verkoophandel dank 
gebracht werd voor zijn omvangrijke werkzaamheden, welke 
hij in het belang van de Vereeniging heeft moeten verrichten. 

Vervolgens bracht de penningmeester, de heer Kaub, zijn 
verslag uit, waaruit bleek, dat eveneens een batig saldo aan
wezig was. Aangezien de verificatiecommissie de rekening en 
verantwoording nog niet nagezien had, werd het uitbrengen 
van haar rapport aangehouden tot de volgende vergadering. 
Hierna werd de kapitaalrekening voorgelezen, waarna de be
grooting en het financieel verslag omtrent de feestviering on
veranderd werden goedgekeurd. Namens allen werd de pen
ningmeester door den voorzitter bedankt voor het vele werk, 
dat hij in het afgeloopen vereenigingsjaar heeft moeten ver
richten, terwijl het bovendien aan hem te danken is geweest, 
dat het financieel gedeelte der feestviering goed verloopen is. 

Vervolgens werden de periodiek aftredende bestuursleden, 
de secretaris en de directeur van den verkoophandel, bij 
acclamatie herkozen, terwijl tot voorzitter en o'irler-voorzitter 
eveneens bij acclamatie met algemeene stemme'i worden ge
kozen respectievelijk de beeren W. G. de Bas on dr. P. H. 
van Gittert. De aftredende voorzitter, de heer Van Gittert, 
die door zijn drukke bezigheden het voorzittcr^imbt, dat hij 
ruim 12>^ jaar op voorbeeldige wyze heeft vK,argenomen, 
niet langer kon aanvaarden, nam met een kort v/oord afscheid 
als voorzitter. De vice-voorzitter, de heer Kaub, memoreerde 
de groote verdiensten van den scheidenden voorzitter en be
dankte hem namens allen voor het vele w. -k, dat hij als be
stuurslid in het belang der Vereeniging heeft verricht. 

Hierna kwam allererst aan de orde de keuze van een ver
gaderlokaal, waarover een uitgebreide discussie ontstond. Na
dat verschillende leden het voor en tegen over het huidige 
vergaderlokaal te berde gebrncht hadden, werd bij stemming 
uitgemaakt in principe te blijven vergaderen in hotel Des 
Pays-Bas, wanneer de prijs lager gesteld zou worden en aan 
eenige geopperde bezwaren door de directie tegemoet werd 
gekomen. 

Inmiddels kon de heer Van Gittert den ter vergadering ko
menden nieuw-benoemden voorzitter, den heer De Bas, met 
diens benoeming in kennis stellen. Hij droeg hem den voor
zittershamer en het insigne over, waarna de nieuwe voorzitter 
bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen en vervolgens 
eenige hartelijke woorden van waardeering richtte tot den af
getreden voorzitter, den heer Van Gittert. Nadat de heer Van 
Gittert hiervoor bedankt had, werden de leden, na de ver
loting, in de gelegenheid gesteld de door den heer Moesman 
tentoongestelde bescheiden betreffende de in Utrecht bestaan 
hebbende philatelisten-vereenigingen te bezichtigen. 

Inmiddels waren in de commissie voor toekenning van den 

wisselbeker benoemd de beeren Deenig, Evers, Vuijstingh, 
Marsé en Van der Woude. 

Nadat de voorzitter den heer Moesman bedankt had voor het 
ter bezichtiging stellen zijner interessante collectie, werd, na 
de ter tafel gekomen zichtzending, de vergadering om 10.25 
uur opgeheven. 

Nieuwe leden. 
(e). P. Jochemse, Vleutenscheweg 39bis, Utrecht, 
(e). A. Bos, Platolaan 2, Boswijck, Zeist. 
D. Sierig, Rietzangerlaan 20, Den Haag. 
(e). J. W. F. Daams, Goehoornstraat 58, Hilversum, 
(e). G. A. F. baron van Lijnden, Huize „Bftschwijk", Soestdük. 
J. P. Rosendaal, Oude Haven 17, Schoonhoven. 

Candidaat-leden. 
J. J. A. Harbink Numan, Adm. van Gentstraat 57bis, Utrecht. 
C. J. van Soestbergen, Zonstraat 33, Driebergen-Rijsenburg. 
J. H. Eisink, Kerkweg 13, Waddinxveen. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 November 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 24 November 1931. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 26 November 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 22 October 1931, in café „Bagatelle", Passage, Den 
Haag. 

Wanneer de voorzitter de vergadering opent, is een 50-tal 
personen aanwezig, waaronder een 4-tal candidaat-leden. De 
voorzitter heet allen welkom. Hij bedankt verder eenige leden, 
die prijzen beschikbaar hebben ge: "̂ eld voor de groote ver
loting, maar merkt daarbij op, dat h'i gedacht had dat nog 
m.eerdere leden zulks gedaan zouden hebben. 

De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing 
onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. Bij de ballotage 
worden alle candidaat-leden met algemeene stemmen aan
genomen. 

De heer Starink deelt dan een en ander mede over het 
jubileum-nummer van het Maandblad, en stelt voor, dat alle 
leden van onze Vereeniging ƒ 0,50 zullen bijdragen ter be
strijding van de kosten, welke het uitgeven van bedoeld num
mer, dat op zich zelf een vraagbaak op philatelistisch gebied 
zal zijn, met zich zullen brengen. Na het warme pleidooi van 
den heer Starink wordt het voorstel bij acclamatie aange
nomen. Over de bijdrage ad ƒ 0,50 zal tegelijk met de contri
butie over 1932 beschikt worden. Verder wordt medegedeeld, 
dat, om op de distributiekosten van het jubileumnummer zoo
veel mogelijk te besparen, de heer Blok van den „Haagsche 
Postzegelhandel", Noordeinde 90, Den Haag, de gelegenheid 
heeft gopend om voor alfe in Den Haag wonende leden van de 
verschillende bij het Maandblad aangesloten Vereenigingen 
het voor hen bestemde exemplaar, tegen afteekening op een 
lijst, te zijnen huize in ontvangst te komen nemen. Deze wel
willende medewerking van den heer Blok wordt door de 
leden ten zeerste gewaardeerd. 

De penningmeester leest dan de begrooting voor over 1932, 
welke zonder meer wordt goedgekeurd. 

Bij de bestuursverkiezing wordt het oude bestuur in zijn 
geheel herkozen. Bij de rondvraag stelt een lid de vraag, of 
het niet gewenscht is voor de Vereeniging, om zich aan te 
sluiten bij den Nederlandschen Bond. Zijn voorstel vindt geen 
adhaesie en wel bestrijding, zoodat verder op deze kwestie 
niet wordt ingegaan. 

Als slot volgt de algemeene verloting, waardoor alle leden 
een prijs krijgen. Een woord van hulde voor de samenstellers 
dezer collectie prijzen is hier zeker op zijn plaats. 

Bedankt als lid. 
H. A. Lyppens, Terneuzen. 
M. M. Hijlkema, Overveen. 

.H. C. Praasterink, Den Haag. 
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Candidaat-Ieden. 
N. L. J. Muller, Snelliusstraat 47, Den Haag. 
M. Akkerman, Jacob Graefflaan 1, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
D. B. W. van Ardenne, Pauwenlaan 91, Den Haag. 
mej. M. A. van Maanen, Via de Rossi 15, Rome 37 (Italië). 
F. J. J. Loeff, Nassau Odijckstraat 26, Den Haag. 
D. V. Ripwijk, Elandstraat 36, Den Haag. 
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. 
mevr. D. C. J. Bakker-Rijken, Sweelinckplein 77, Den Haag. 
E. K. van der Ven, p /a Internatio, Semarang (Java). 
P. I. Loujetzky, Prins Mauritsplein 21, Den Haag. 
R. Schiffmann, Schietbaanstraat 25, Den Haag. 
J. Dijk, Van Boetselaarlaan 31, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 November 1931, des avonds 

te 8 uur, in café „Bagatelle". 
De avond zal beschouwd worden als ruilavond. Slechts bal

lotage nieuwe leden en spoedeischende zaken zullen behandeld 
worden. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Oc
tober 1931 in „Hollandais", Groenmarkt, te Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter opent de vergadering. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van der Houwen, De Ronde en Meslier. De voorzitter deelt 
mede, dat wij o.a. bij den H.P.K. en den Handelarenbond in
stemming vonden inzake onze bemoeiingen met het post-
museum en welke stappen verder gedaan zouden worden. 

Van den Raad van Beheer is een dankbetuiging ingekomen 
voor onze gift van ƒ 50,— als bijdrage voor het jubileum
nummer, benevens een brief om een voorschot van ƒ 0,50 per 
lid. Na toelichting en bespreking wordt dit met algfemeene 
stemmen aangenomen. Om maar spijkers met koppen te 
slaan, wordt besloten, dat de aanwezigen hun bijdrage van 
minstens ƒ 0,50 aan het bestuur betalen. Dit bedrag met naam
lijst zal aan den heer Smeulders worden opgezonden. Het be
stuur dringt er bij de niet-aanwezigen ten sterkste op aan, 
dat ieder lid deze kleine bijdrage voor deze schitterende jubi
leum-uitgave ten spoedigste opzende aan den heer Smeulders. 

Ter rondgang zijn aanwezig de tijdschriften van den 
bibliothecaris. 

Op een vraag van den heer Dordregter inzake protest tegen 
de laatste Suriname-opdrukken, deelt de voorzitter o.a. mede, 
dat de prijs van ƒ25 reeds tot ƒ8 gedaald is en nog wel meer 
zal kelderen. 

De ledenverkiezing levert op 54 stemmen vóór en 7 blanco. 
Bij de verloting krijgt de heer Van Heel den len pvys, 

welken hij weder voor de volgende verloting beschikbaar stelt. 
De veiling heeft een gewoon verloop. 

Voor de volgende vergadering wordt door het bestuur een 
wedstrijd aangekondigd van de Nederlangsche zegels: konin
gin met hangend haar in de verschillende kleuren (zegel 
5 cent oranje buiten mededinging); ongebruikt en gebruikt 
niet dooreen op te stellen. Twee prijzen van het bestuur plus 
een van den voorzitter. Inzendingen onder een motto. 

Aan de rondvraag wordt deelgenomen door de beeren Van 
Dijk, Van Buuren, Dordregter en Van der Meer. Hierna 
sluiting. 

Nieuwe leden. 
639. mr. B. Dorhout, Engelscheplein 6, Leeuwarden. 
640. T. Tijsma, Nieuweweg 31, Schrans. Leeuwarden. 
641. P. M. van den Berge, Noordeinde 38, Den Haag. 
642. J. J. Diggelen, Copernicusstraat 160, Den Haag. 
643. E. M. Roodschild, Laan van Nieuw Oost-Indië 27, Den 

Haag. 

Candidaat-leden. 
W. M. F. Sutherland, Marktveldstraat 5c, Rotterdam. (Voor

gesteld door J. G. Millaard). 
P. van der Vliet, De Mient 117, Den Haag. (Voorgesteld door 

A. F. A. van Bemmelen en W. G. Verhoeff). 
R. Minnes, employé B.P.M., Heerenstraat 30, Tarakan 

(Borneo). (Voorgesteld door H. N. Zaalberg). 
M. Lagerweij, Sonoijstraat, Den Haag. (Voorgesteld door 

Ploos van Amstel). 
Th. Janssens, douane-ambtenaar, Muntok. 
M. A. Dutrieux, suikerfabriek Bogo Kidoel, Halte Papar 

S.S./O.L. Res. Kediri. (Voorgesteld door N. M. Jourdan, 
Poerwosari). 

Bedankt. 
252. D. van Rijswijk, Den Haag. 
196. R. Schiffmann, Den Haag. 
496. mr. A. Boeije, Ned. Oost-Indië. 

93. F. W. van Oppen, Scheveningen. 
466. H. Imhoff, Den Haag. 
335. W. Foltz, Den Haag. 

Overleden. 
454. mr. I. G. Toutenhoofd. 

Adresveranderingen. 
497. A. F. Th. Smits, Villa Veldkamp, Spoorlaan, Gorssel. 
594. H. J. van Hoogenstraten, Weth. Duivenvoordestraat 27, 

Oogstgeest. 
D 440. W. J. Dercksen H.M.zn., Hofweg 10, Bussum. 
538. A. M. Saris, Anna van Buerenstraat 135, Den Haag. 
381. J. Aarts, Oostsingel 57, Venlo. 

Mededeeling. 
Op onze jongste vergadering heeft een der beeren een hoed 

met letters W. G. V. verwisseld met den zijne. Verzoeke dezen 
om te ruilen aan het adres Daguerrestraat 54, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te S'A 

uur, op Woensdag 25 November 1931, in café Sprenger („Hol
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

Ledenvergadering steeds den 4en Woensdag der maand. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Wedstrijd (zie 

verslag). 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rond
vraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 27 October 
1931, des avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 18 leden, onder wie 2 dames. Na een weTKomst-
woord van den voorzitter tot de leden en speciaal tot de nieuwe 
leden, de beeren Boekholt en Stuart, worden de notulen van 
de vorige vergadering gelezen en goedgekeurd. Hierna wordt 
door het hoofd van de rondzendingen verslag uitgebracht over 
den omzet van zegels gedurende het vereenigingsjaar 1930-31. 
Hieruit bleek, dat in totaal was verkocht voor ƒ 1547,90 >;;, 
waarvan moet genoteerd worden voor ƒ 1008,03 K aan leden 
binnen da stad en voor ƒ 539,87 aan leden buiten de stad. Het 
bedrag van der. verkoop bleef pl.m. ƒ 100 beneden dat van 
het vorige jaar. De voorzitter bracht het hoofd van de rond
zendingen dank voor het uitgebracht verslag. 



16 NOVEMBER 1931. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IX 

Vervolgens werd aan de orde gesteld een schrijven van den 
Raad van Beheer van het Maandblad, waarin verzocht werd 
om een voorschot ad ƒ 0,50 per lid, zulks naar aanleiding van 
de hooge kosten van het met Januari a.s. uit te geven jubi
leum-nummer. De voorzitter stelt voor dit verzoek in te wil
ligen, waarmede de vergadering zich volkomen vereenigde. 

Het candidaat-lid, de heer Meerstadt, wordt vervolgens 
als lid der Vereeniging aangenomen. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Stuart eenige inlichtingen, 
o.m. over de prijzen van de zegels in de boekjes, welke door 
den voorzitter worden beantwoord. De heer De Beer spreekt 
nog over de prijsberekening van ongebruikte zegels in den 
nieuwen Yvert. Vervolgens vraagt de heer Lap, of het niet 
wenschelijk zou zijn ,om leden van andere vereenigingen ,die 
zich in Arnhem vestigen ,op te wekken om lid van „De Globe" 
te worden. De vergadering kan zich hiermede vereenigen en 
wordt besloten in die richting te werken. 

Nadat nog besloten is voor de November-vergadering een 
zegelwedstryd uit te schryven, met het zegel Yvert nr. 1 van 
Engeland, en nog de gewone maandelijksche verloting heeft 
plaats gehad, wordt de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
78. J. W. G. Meerstadt, Boschvldweg 8, 's-Hertogenbosch. 

Adreswijziging. 
92. J. A. M. J. de Hoog wordt Deventerweg 23, Zutphen. 

Bedankt als lid met 1 September 1931. 
8. jhr. mr. dr. E. A. van Beresteijn ,te 's-Gravenhage. 

149. A. C. Gambier, te Arnhem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Dinsdag 24 November 1931, des 
avonds te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Op deze vergadering wedstrijd met het zegel Yvert nr. 1 
van Engeland. Dit zegel (gebruikt) in te zenden bij me
juffrouw 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 13 October 1931, des 
avonds te TA uur ,in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 20 leden en 1 gast. Voorzitter is de heer Van 
Harderwijk ,die de vergadering opent met een welkomstgroet, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

De volgende ingekomen stukken worden medegedeeld: 
Van den Raad van Beheer van het Maandblad een verzoek 

tot het verstrekken van een voorschot ad 50 cent per lid, 
overeenkomstig den toestand op 1 Januari 1932, voor het 
jubileumnummer van het Maandblad; hiermede wordt accoord 
gegaan. 

Van den heer mr. Van Peursem, te Den Haag, een mede-
deeling voor inschrijving op het 10e deel der serie Philatelie 
en Geschiedenis over Columbus. Interesse is hier niet voor. 

Dan volgt de bezichtiging der verzameling Nederland van 
den heer Prenkel. De verzameling ,waaronder vooral uitblinken 
de eerste emissies en de portzegels, wordt ten zeerste be
wonderd en door den eigenaar toegelicht. De voorzitter dankt 
ten slotte den heer Frenkel onder applaus voor al hetgeen hy 
dezen avond heeft doen zien en laten genieten. 

Voorts deelt de voorzitter mede, dat de rondzendingen op
nieuw geregeld zijn en hoopt dat de genomen proef in alle 
opzichten zal voldoen. Nogmaals wordt er op gewezen, dat 
de afstempeling der hokjes, opengekomen door de gekochte 
zegels, duidelijk moet geschieden. 

Aan de orde is thans het brengen van eenige wijzigingen in 
het huishoudelijk reglement. 

Artikel 4 wordt, op voorstel van den heer Backer Dirks, in 
dier voege gewijzigd, dat alvorens tot ballotage van een can
didaat-lid wordt overgegaan, v o o r a f een bespreking van 
den candidaat in een algemeene vergadering moet plaats 
hebben. 

In de artikelen 13 en 22 vervallen de woorden „die te Rotter
dam woonachtig moeten zijn". 

In artikel 21 wordt gelezen 10 pet. in plaats van 5 pet, 
terwijl in alinea 10 van dit artikel vervallen de woorden „of 
kan met het tegoed der zegelverlotingen worden verrekend". 

Op voorstel van het bestuur wordt de bijeenkomst van 10 
op 17 November a.s. bepaald, op welke bijeenkomst een 
propaganda-avond zal gehouden worden, waarvoor uitnoodi-
gingen zullen gezonden worden. Enkele leden zullen dien avond 
iets moois uit hun verzamelingen laten zien. Voorts wordt een 
commissie benoemd ter bespreking van een gezelligen avond 
(voorstel Van Smaalen). 

Hierna de gewone verloting, gevolgd door de speciale ver
loting (prijs van den heer Van Harderwijk). 

De secretaris brengt ter kennis bestaande vervalschingen 
van het zegel nr. 4 Mecklenburg-Schwerin, opgenomen in het 
November-nummer van het Maandblad. 

Door de beeren Bakker en Van den Hoven van Genderen 
worden respectievelijk boekwerken en falsificaten geschonken. 

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

Bedankt voor het lidmaatschap met 31 December 1931. 
G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 
W. van Brakel, Heemraadsplein 15a, Rotterdam. 
A. Esch, Van Somerenweg 39, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
H. W. Wissing, thans Aelbrechtskade 84a, Rotterdam. 
G. D. Schell, Mechelschestraat 28, Scheveningen. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering op Vrydag 30 Oc
tober 1931. 

De notulen der vorige vergadering worden accoord bevon
den; de ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. De voorzitter deelt mede, dat op de volgende leden
vergadering een wedstrijd Beieren gehouden zal worden. 

De heer Traanberg houdt een zeer interessante causerie 
over Japansche gelegenheidszegels en stempels; wegens de 
uitgebreidheid werd deze echter afgebroken; op en, zoo moge
lijk de volgende vergadering, zal "de heer T. deze causerie 
vrvolgen. 

De algemeene verloting heeft een vlot verloop; de niet ter 
vergadering uitgedeelde prijzen zullen door den secretaris in 
den loop van November worden toegezonden. 

Het voorstel van het bestuur om ƒ 25 te schenken aan den 
Raad van Beheer van het Maandblad voor het jubileum
nummer wordt goedgekeurd. Met de maandelij ksche verloting 
ontvangen de meeste aanwezigen een prijs; hierna sluiting. 

Aangenomen als lid. 
77. J. F. Cramer jr., Tetterodestraat 32rood, Haarlem. 
91. R. van der Linde, J. J. Cremerplein 52 II, Amsterdam, W. 

Voorgesteld als lid. 
H. P. J. Amesz, Westerlaan 6, Aerdenhout (door J. Robbers). 
H. Eken, Oranjestraat 114, Haarlem (door J. Stolp). 
H. Marens, Newtonstraat 91, Amsterdam (door G. Kamp-

huijs). 
P. de Jong, Welgelegenstraat 15, Haarlem. 

Adreswijzigingen. 
191. N. L. J. Muller wordt Snelliusstraat 47, Den Haag. 
227. M. van der Bijl wordt Justus van Maurikstraat 11, Haar

lem. 
244. J. A. G. Sluijter wordt Geulstraat 12, Amsterdam, Z. 
260. P. Dekker wordt Zaanenlaan 26, Haarlem. 
110. A. H. M. X. Trousselot wordt Julianalaan 54, Overveen. 

Bedankt als lid. 
47. W. J. G. Philippe, Hillegom. 

Vergadering. 
Op de leden-vergadering op Vrijdag 27 November 1931 zal 

een wedstrijd Beieren worden gehouden. 
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PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 October 
1931, des avonds te 8}4 uur, in „Suisse", Heerestraat, 
te Groningen. 

Herdenking S. J. Koning. 
Te ruim 8K uur opent de voorzitter, de heer K. F. Kielman, 

de vergadering en heet allen welkom, speciaal den heer Timan, 
voor het eerst aanwezig. Aanwezig zijn 24 leden. 

Alsdan doet de voorzitter mededeeling van den gevoeligen 
slag, dien de Vereeniging heeft getroffen door het plotselinge 
overlijden van haar secretaris, den heer S. J. Koning. Op de 
middaghoogte van zijn leven is hij heengegaan, aldus de 
voorzitter, en de leege plaats zal niet gemakkelijk te ver
vangen zijn. Spreker herdacht daarna in gevoelvolle bewoor
dingen de meesterlijke capaciteiten als secretaris en de groote 
gaven van geest en hart van den ontslapene, waarbij alle aan
wezigen zich van hun zetels verhieven. 

Hierna werd ten teeken van rouw de vergadering gesloten 
en de volgende bijeenkomst bepaald op Maandag 9 November, 

Uitvaart S. J. Koning. 
Gevieren zijn de beeren Bakker, ir. Meiborg, Ongering en 

Kielman op Woensdag 28 October 1.1. naar Eenrum getogen, 
het mooie wierdedorp. Daar boven op den terp hebben we 
onder droefgeestig klokgelui onzen secretaris begraven, waar
bij de voorzitter den dank der Vereeniging vertolkte. Naast 
vele kransen en bloemstukken dekte ook een krans onzer Ver
eeniging de baar. 

Bekendmaking. 
Het secretariaat wordt waargenomen door den 2en secre

taris, den heer J. van der Warf, Nieuwe Ebbingestraat 111, 
Groningen. 

Overleden. 
107. S. J. Koning. 

Eerstvolgende bijeenkomsten. 
Maandag 9 November 1931 te 8K uur, in „Suisse", Heere

straat, Groningen. 
Maandag 23 November 1931, te 8X uur, in „Suisse", Heere

straat, Groningen. 

Philatel.Vereenisfine ..ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 20 October 
1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Siomus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

Aanwezig 20 leden. Nadat de voorzitter om 8.15 uur de ver
gadering heeft geopend, worden de notulen voorgelezen en 
goedgekeurd. Vervolgens wordt voorlezing gedaan van enkele 
ingekomen stukken. 

Hierna heeft een uitvoerige bespreking plaats, hoe de her
denking van het 10jarig bestaan van onze vereeniging, welke 
19 December 1921 werd opgericht, zal moeten geschieden. De 
heer De Plönnies, als voorzitter der hiervoor benoemde com
missie, licht toe, hoe zij zich de viering gedacht had. Nadat 
de heer De Plönnius zijn uiteenzetting gaarne voor beter 
geeft en verschillende sprekers het woord hebben gevoerd, 
wordt besloten de viering in intiemen, gezelligen philatelis
tischen kring te doen plaats hebben, en wordt het volgende 
feestprogram met algemeene stemmen aangenomen. 

Dag van viering Zaterdag 28 November 1931. 
Om 6.30 uur reunie in het vereenigingslokaal, bovenzaal 

sociëteit „Momus", aan het Vrijthof, te Maastricht. 
Om 7.30 uur souper met gratis verloting en verschillende 

attracties op postzegelgebied in de Ridderzaal van den Raads
kelder. Kleine Staat, te Maastricht. 

Ieder liddeelnemer behoeft slechts één gulden bij te dragen 
voor het souper, de overige kosten daaraan verbonden, met 
uitzondering van de dranken, zijn voor rekening van de Ver
eeniging. Een deel van de geldelijke opbrengst der attracties 
zal afgestaan worden voor een liefdadig doel. Een en ander 
zal per circulaire uitvoeriger door de feestcommissie woiden 
bekend gemaakt. De leden worden aangemoedigd, in het be
lang van de liefdadigheid, zegels in te zenden, liefst vóór 
21 November a.s., aan een der onderteekenaars van de cir
culaire. Ook nietleden, die met ons voornemen sympathi
seeren, kunnen hun charitatieve belangstelling toonen door 
hun gave te zenden aan den secretarispenningmeester der 
feestcommissie, den heer J. Jonkers, St. Lambertuslaan 36, 
Maastricht. 

Vervolgens worden als leden voor de jaarverloting benoemd 
mevrouw Ising en de beeren Verzijl en Jonkers. Boekjes met 
zegels kunnen gezonden worden aan den heer dr. E. Verzijl, 
Breedestraat 1, Maastricht. 

Hierna volgt de maandelijksche gratisverloting, ditmaal 
nr. 6 van Noorwegen, en daarna kienen tot kwart over tien. 

Bedankt met einde 1931. 
97. P. G. Molenaar, Victor de Steurstraat 34, Maastricht. 
69. dr. J. H. van Gortel, Hoogstraat 119, Abcoude. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 7 December 1931, beurs; 
Maandag 21 December 1931, vergadering; 

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

Feestviering ter herdenking van het 10jarig bestaan der 
PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
6.30 uur: Reunie in het vereenigingslokaal, bovenzaal der 

sociëteit „Momus", aan het Vrijthof, te Maastricht. 
7.30 uur: Souper met attracties in de Ridderzaal van den 

Raadskelder, Kleine Staat, te Maastricht. 
De feestcommissie: 

W. G. J. de Plönnies, Calvariestraat 50b, Maastricht; 
voorzitter. 

J. W. Jonkers, St. Lambertuslaan 36, Maastricht; 
secretarispenningmeester. 

J. H. Lint, Statensingel 192, Maastricht; lid. 
G. Melotte, Wilhelminasingel 49, Maastricht; lid. 
R. Otten, PrinsBisschopsingel 51, Maastricht; lid. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 23 
November 1931, in de zaal van den heer Van Weelde, te 
Helder. 

Te ruim lialf negen opent de voorzitter met een kort woord 
van welkom de vergadering. In het bijzonder worden welkom 
geheeten de beeren C. J. A. van Wijngaarden, P. E. de Koek 
en Van Veen, de eerste als candidaatlid, de beide laatsten als 
gast. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Als ingekomen stuk 
wordt behandeld het schrijven van den Raad van Beheer van 

B R I T S C H E Ï K O l r f O N I A I y E Z E G E I ^ S . Ik heb een zeer waardevolle collectie uit elkaar gehaald en daarna als volgt opnieuw ingedeeld 
Klasse 1. Eerste uitgiften, welke kunnen worden uitgezocht tegen eenderde catalogusprijs. 
Klasse 2. Eduard en Georgezegels, in postfnsschen staat, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet beneden catalogusprijs. 
Klasse 3. Eduard en Georgeuitgtften, prachtig gebruikt, waarvan de meeste kunnen worden uitgezocht tegen meer dan 50 pet. beneden catalogusprijs. 

Prijzen in Engelsch geld. — Dit Deteekent thans een belangrijke extra korting. B Alle zegels zijn in goeden staat — Refeientiën verzocht. 
J. BIRD, 6 West HUI Road. Southfields, I^ondon, S. W. IS. (612) 
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het Maandblad, waarin een bedrag als leening wordt gevraagd 
van 50 cent per lid, om het jubileum-nummer te doen ver
schijnen zooals de plannen er voor zijn. Het bestuur heeft 
hiervoor een voorstel, en wel om de contributie voor 1932 met 
50 cent per lid te verhoogen en uit dit bedrag de gevraagde 
leening aan den Raad van Beheer te verstrekken. Na eenige 
discussie wordt hiertoe besloten. 

Ballotage wordt vervolgens gehouden over de candidaatleden 
C. J. A. van Wijngaarden, P. C. Wouters en J. Gorter, die met 
algemeene stemmen als lid worden toegelaten. De aanwezige 
beeren Van Wijngaarden en Wouters worden hierna door den 
voorzitter welkom geheeten. 

Er wordt een commissie benoemd voor de viering van ons 
10-jarig bestaan, welke gevormd wordt door de beeren Alder-
liefste, Kortleve en Habig. Genoemde beeren zullen eerst eens 
vergaderen met het bestuur. 

Na de pauze vindt de groote najaarsverloting plaats, welke 
op geanimeerde wijze geschiedt. Ieder krjjgt zijn prijs. 

Te ongeveer 11 uur sluiting. 

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

Candldaat-Ieden. . 
H. van Veen, notaris, Zijpe. 
P. E. de Koek, Dijkstraat, Helder. 

Adresverandering. 
P. van Koijek wordt Hertzogstraat 31, Helder. 

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

In memoriam. 
H. C. GOOSENS. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 October 
1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter de vergadering 
met een kort welkomstwoord. Hij gedenkt den heer Goosens, 
die plotseling overleden is, als een ijverig philatelist, van wien 
wel iets te leeren was. De heer Goosens werd bij de oprichting 
der Vereeniging lid, later bedankte hij, terwijl hij de laatste 
twee jaren weder lid was. Hij ruste in vrede. 

De secretaris leest de notulen der vorige vergadering voor, 
welke ongewijzigd worden goedgekeurd. Op het rondschrijven 
van den Raad van Beheer van het Maandblad wordt goed
keurend beschikt. Bij de rondvraag verzoekt de heer Hol meer 
rondzendingen te laten circuleeren. De secretaris meent, dat 
één zending per maand en per lid voldoende is. Ook vraagt hij 
om boekjes van de Akensche Vereeniging hier te laten rond
gaan en omgekeerd boekjes van ons aldaar. De voorzitter zal 
dit in Aken ter sprake brengen. 

Voor den wedstrijd over Nederland, nr. 15, zijn twee inzen
dingen, waarbij de heer Schoenmakers den eersten prijs krijgt. 
Na de gratis-verloting wordt de vergadering gesloten. 

Overleden. 
H. C. Goosens, Treebeek. 

Adresverandering. 
A. Bellefroid, Beuzenraderweg 74, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 November 1931, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedsrijd over Nederland 10 cent, Ie 

uitgifte (Yvert nr. 2). Door ieder lid is steeds slechts één 
gebruikt zegel in te leveren. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
26 October 1931, in café-restaurant „Bosch", Den Haag. 

De voorzitter opent te 8.15 uur de vergadering, waarna de 
notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Van de ingekomen stukken wordt o.a. 
besproken een schrijven van de Vereeniging „Philatelica", 
waarin adhaesie wordt verzocht in zake haar poging om het 
postmuseum, evenals andere musea, op Zaterdagmidag ge
opend te krijgen. Aan deze vereeniging is reeds door het be
stuur adhaesie met haar pogen betuigd en succes toe-
gewenscht. 

Verder worden besproken de bedragen ad ƒ 0.50 per lid, 
door den Raad van Beheer van het Maandblad als voorschot 
gevraagd voor de kosten, verbonden aan de uitgifte van het 
jubileum-nummer en tevens de individueele bijdragen, ge
vraagd in het artikel in het Maandblad van 16 October j.l. 
voor hetzelfde doel. 

Na eenige ruiling van zegels door de leden onderling, wordt 
de vergadering na rondvraag door den voorzitter gesloten. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 23 November 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 22 October 1931, des avonds te 8>^ uur, in café „De 
Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

Ingekomen is een schrijven van den secretaris van den Raad 
van Beheer van het Maandblad, om een voorschot te ver
strekken op de uitgave van het jubileum-nummer van het 
Maandblad. Naar aanleiding hiervan wordt besloten een be
drag van ƒ 13,50 te schenken als bijdrage, zonder eenige ver
plichting tot terugbetaling. 

Een verloting van een viertal prijzen heeft plaats, waarna 
de heer Boelens nogmaals zooveel prijzen beschikbaar stelt, 
dat ieder lid een prachtig zegel krijgt, waarvoor den gever 
onze hartelijke dank betuigd wordt. 

Tot slot heeft een kleine veiling plaats; daarna sluiting. 
Vergadering. 

Vergad*ing op Donderdag 26 November 1931, des avonds 
te 834 uur, in café „De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der algemeene vergadering, gehouden op 
Zaterdag 17 October 1931, in het clublokaal „Hotel de 
Nederlanden", te Terneuzen. 

Te ongeveer 2y, uur opent de voorzitter ,de heer D. E. 
Wolfert, met een kort woord van welkom de vergadering, 
welke bezocht is door 6 leden. De secretaris krijgt hierna 
gelegenheid tot voorlezing der notulen van de algemeene ver
gadering, gehouden op 19 September j.l., welke onveranderd 
worden goedgekeurd. 

Vervolgens geschiedt voorlezing van een schrijven van den 
secretaris van het Maandblad, om een voorschot te ver
strekken van ƒ 0,50 per lid naar den toestand der vereeniging 
op 1 Januari 1932 in verband met de uitgifte van het jubileum
nummer van het Maandblad. De Raad van Beheer verplicht 
zich dit bedrag zoo spoedig mogelijk terug te betalen. Dit 
voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen en den 
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penningmeester opdracht gegeven, om dit bedrag te zijner 
tijd aan den Raad van Beheer te gireeren. 

De nieuwtjesdienst wordt verder besproken en door den 
voorzitter aangeteekend, waarna bestelling kan volgen. De 
ontvangen zegels worden de aanwezige leden ter hand gesteld, 
terwijl ze aan de overige zullen worden toegezonden. Eenige 
doubletten, welke nog in portefeuille zijn, worden daarna 
verloot. 

De voorzitter richt vervolgens een woord van opwekking 
tot de leden, om bij het begin van het nieuwe philatelistische 
seizoen eenige nieuwe leden voor de Vereeniging te verkrijgen 
en hoopt dat ieder lid hiervoor zal werken. 

Om half vijf sluit de voorzitter de vergadering. 
Vergadering. 

De volgende algemeene vergadering zal worden gehouden op 
Zaterdag 21 November 1931, in het gewone clublokaal, des 
avonds te 8 uur. Het bestuur verwacht een ruime opkomst. 

's-Hertojïenbossche Ver. van Postzeo-elverzamelaars. 
Secr.: J. H. M. PRINSSEN, Graafscheweg 11, 's-Hertogenbosch. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering en den feest
avond, op Zaterdag 24 October 1931, in hotel „Central", 
Markt, Den Bosch. 

Deze druk bezochte vergadering werd door den voorzitter, 
den heer J. L. Frissen, te 9 uur geopend. Hij heette alle aan
wezigen hartelijk welkom en memoreerde vervolgens wat de 
Vereeniging gedurende de periode van haar éénjarig bestaan 
had weten tot stand te brengen. Het deed hem bijzonder ge
noegen ,dat het ledental zich voortdurend uitbreidde. Zijn toe
spraak besloot hij met een toekomstwensch voor den groei en 
bloei van de Vereeniging. 

De secretaris las vervolgens de notulen der vorige verga
dering voor, welke onveranderd werden goedgekeurd en vast
gesteld. Enkele ingekomen stukken werden voorgelezen, w.o. 
een schrijven van den Raad van Beheer van het Maandblad, 
om een renteloos voorschot van ƒ 0,50 per lid ,in verband met 
de uitgave van het jubileum-nummer. Met algemeene stemmen 
werd besloten dit voorschot toe te kennen. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Roelands, om den directeur 
van het postkantoor te verzoeken in den vervolge aan het 
verzamelaarsloket voor de te verkrijgen zegels een grooter 
aantal beschikbaar te stellen dan bij het zegel van 2>^ cent 
opdruk Curasao het geval is geweest. Daarna sluiting. 

Het overige gedeelte van den avond berustte de leiding bij 
de feestcommissie. Gewone en Amerikaansche verlotingen 
vielen zeer in den smaak en brachten een aangename stem
ming te weeg. Gemeenschappelijk werd een avondschotel ge
nuttigd, waarna men tot circa 2 uur bijeen bleef. Deze feest
avond zal bü alle aanwezigen in prettige herinnering blijven. 

Allerlei Iphaatelistec 

EEN DOKTERS-PHILATELISTEN-CLUB. 
In Berlijn is opgericht een postzegelvereeniging van artsen. 

De jonge vereeniging, Sammlerbund deutscher Aerzte, heeft 
zich tot taak gesteld, de speciale belangen van den verzame-
lenden arts (?) te beschermen en te bevorderen, enz. In de 
eerste vier weken telde de vereeniging al 50 leden (Die Post-
marke). 

Ook in Nederland zijn er tallooze philatelistische artsen; 
wü kunnen echter niet goed begrijpen wat ẑ j voor andere 
belangen hebben dan de overige verzamelaars. Binnenkort 
krijgen wü zeker vereenigingen van philatelistische predi
kanten, bankiers, tuinlieden, voetballers, banketbakkers en 
melkboeren. 

B. 

DE ZEPPELIN-VLUCHTEN. 
Dat de kosten voor de Zeppelin-vluchten voor een groot deel 

door de Philatelisten worden opgebracht, schrijft „Die Post-
marke" van September, is een publiek geheim. Iets nieuws is 
echter, d a t ' dit ook officieel toegegeven wordt, gelijk dr. 
Eckener in een interview voor den pooltocht gedaan heeft. 
Dr. Eckener heeft hierby verklaard, dat 25 pet. van de kosten 
aan de verzamelaars worden opgelegd, en wü waren slechts 
in zooverre verrast door deze mededeeling, dat wü dit aan
deel op 80 pet. hadden geschat. Maar de zaken schünen al 
slechter te gaan. 

Het wordt inderdaad de hoogste tüd dat het nu eens uit is 
met de exploitatie van verzamelaars door een luchtvaart
maatschappij, die ze met mooie stempeltjes voor vluchten 
zonder postaal nut tracht zoet te houden. B. 

ifesX^, 

GOEDKOOPE AANBIEDING ! 
(Nrs. Yvert 1932). 

België, Orval, cpl ƒ 3,75 
Idem, 221—233 - 3,75 
Monaco, 73—103, ongebr - 3,60 
Idem, 111-113, ongebr - 0,70 
Malta, Postage opdr., cpl. 103—116 -22,50 
Bulgarije, 69—71 - 0,75 
Nieuw-Caledonië, 139—161, ongebr. - 4,50 
Niger, 29—52 - 4,50 
Spanje, 339—352 - 4,75 
Idem, 353—366 - 4,75 
Idem, 442—456 - 5,50 
Idem, vliegpost, 37—49 - 6,50 
Idem, idem, 56—67 - 5,50 
Idem, idem, 68—74 - 5,— 
IJsland, 123—137 - 13,— 
Idem, dienst, 44—58 -14,50 
Portugal, 383—403 - 3,25 
Luxemburg, 95—109 - 2,75 
Idem, dienst, 114—128 - 3,75 

F r a n c o r e m b o u p s of pos tw isse l . 
J. J. A. EIVGELKAiUP, 
S p u l 1 3 , A J V i S T E R D A M . (534) 

TE KOOP AANGEBODEN 
verzameling S U R I 1 V A M . E . 

Schitterend object, verzameld in blokken, 
strippen, enz., gebruikt en ongebruikt, in 
3 blanco albums. Vele interessante speci
men, dubbeldrukken, kopstaand, enz. 

P R i a S f 5 2 S O , — . 
Postzegeihandel B. J. ABRAHAMS. 
Stille Veerkade 10, - DEN HAAG. 
Groote sorteering losse zegels van 

NEDERLAND EN KOLONIËN. (675) 
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IJLl A D V E R T E N T I Ê N in 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

V O O R K O O P , V E R K O O P OF R U I L 
van luchtpostzegels, vliegbrieven (eerste vluch

ten). Zeppelin en DoXpost, schrijve men aan: 
H . L. S. ADAMA, — Rijksstraatweg 97, 

W A G E N I N G E N . (680) 

LUCHTPOST. Bod gevraagd op 2 
brieven KoepangSydney (Pat
tist) en 1 DoX brief A'dam
Batavia (ook afzonderlijk.) 
Br ooder No. 673 administratie van dit blad. 

Z I E N K O S T I V I E X S ! I 
Even een briefltaart schrijven is alle moeite, 
om zooder verphchting een mooie zending 
postzegels van Z w e d e n , N o o r w e g e n e n 
D e n e m a r k e n thuis op U w gemak in te zien. 
Ook naar Ned.lndië. Henry Teunisse, 
Dacostasir. 17, Dordrecht. (670) 

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

Bandoengsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(60 leden) vraagt zichtzen

dingen van Nederland, Kolo 
niën, Europa, Azië, Amerika 
De secretaris dr, W. Weigand, 

Nassaulaan 54, 
Bandoeng, N.O.i. (674) 
Te koop gevraagd O o s t e n r i j k e n L o m 
b a r d i j e , de eerste vier emissies, ook kranten 
en krantenbelastingzegels. Genegen eventu
eel te ruilen voor betere Europa of Neder
landzegels, d r . H . C . V a l k e m a B l o u w , 
Sweer t s de Landasstr . 5 4 , Arnhem. 

(671) 

TE KOOP. 
Een mijner Eogelsche vrienden draagt mij op 
voor hem te verkoopen een speciaalcollectie 
zegels van P O L E N , 
bestaande uit 4 speciale boeken, 
bevattende ruim 2200 divers* 
exemplaren (tandingen, enz.). 

PRIJS f 200, - - . 
(In Nederland aanwezig) 

Brieven onder no. 667, bureau van dit blad. 

B H O P A I v en andere B r i t S C h 

I n d l s c h e K l e i n s t a t e n t e 
k o o p é e v r a a é d . 

Zichtzendingen aan mr. G W . A. D E 
V E E R , Park van Nieuwenhoven 156, 
M I D D E L B U R G . (664) 

Tl : KILOWAAR 
van Nederland en ook van andere landen 
in groote hoeveelheden. Aan bemiddelaars 
wordt hooge provisie betaald I 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 1000. 

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

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

België , Belg. Kongo en Luxemburg. 
De editie 1 9 3 2 mijner prijscourant (met 
sterk gereduceerde prijzen) is zoo juist ver

schenen en wordt, op verzoek, gratis en franco 
toegezonden. J . Boekdrukker, 
BrusselZuid, 6 Rue Vaes 6 . (676) 

Nederlandsche Kilowaar 
te koop gevraagd. 

B. J. Abrahams,  Den Haag, 
Stille Teerkade 10. (682) 

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

Luchtpost Nederland 10, 15, 60 et. 

ongebruikt te koop gevraagd. 

B. J. ABRAHAMS, 
Stille Veerkade 10, 

Den Haag. (6S3) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen. 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij: VAN SEVENTER's 
Postzegelhandel, Galerij 4,  R'dam. 
ZENDT MANCOLIJSTEN. (678) 

VAN SEVENTER's PostzegelhandeL 
GALERIJ 4,  ROTTERDAM, 

levert tegen zier billüke prijzen Euro
p a en Overzee. Speciaal adres voor 
H. H.. die typen, enz. verzanaelen. 

Zirhtzendingen tegen referentiën. 
Levering volgens maocolijstcn. (677) 

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

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. 
MARKENHADS RUDOLF ROHR, 
Friedrichstr. 131d, Berlin N. 24. (628) 

GRATIS!! Ontvangt U op aanvraag 
onze zooeven verschenen, 

S ^ ^ S ^ S meest uitvoerige prijslijst 
van landenverzamelingen, postzegel

_ albums en benoodigheden.'^bij uitstek 
■ geschikt voor gelegenheidsgeschenk. 
I POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
I DEN HAAG, ZOUTMANSTRAAT 14a. 
| j ^ TELEFOON 3 3 4 9 2 9 . (533) 

I 

PROSPECTUS 1932 GRATIS. 
1932 KA-BE STAAT AAN DE SPITS. 

SUPPLEMENTEN 
VOOR HET „KABE ALBUM ZIJN VERSCHENEN. 

OVERAL VERKRIJGBAAR. 
„KABE" HET MEEST MODERNE POSTZEGELALBUM 

EEN MOOI EN GOED ALBUM IS ALLÉÉN EEN 
„KA-BE" ALBUM. (esn 

Adverteeren is geld verdienen!! 
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DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 
NOORDEINDE 90, Telefoon 113157, OEN HAAG, 
verkoopt UITSLUITEND MET VOLLE GARANTIE ECHTE. 
GAVE POSTZEGELS met 6080 pet. korting op diverse buiten

landsche catalogi (Yvert, Michel). 
NEDERLAND. 
2zijdige rolt. zonder wm., 50 en 60 c , per stuk, gebr. ƒ 0,25 
2zijdige rolt. met wm., 40 c , per stuk, gebr  0,25 
4zijdige rolt. 30, 40, 50 en 60 c , per stuk, gebr  0,20 
Vliegpost, IK, 4'A en 7i4 gld., per serie, gebr  1,75 
36 en 70 c, per paar, gebr  0,35 
Brandkastserie, compleet, ongebruikt 18,50 
NED.-INDIE. 
1870, 1 c, nr. 16 - 0,10 
2% gld., nr. 107 - 2,75 
30/40 luchtpost, gebr - 0,05 
2 c, nr. 5 - 0,25 
Jeugdzorg 1930, ongebr  0,50 
JavaAustralië, gebr  1,15 
Brandkastserie, compleet, ongebr 17,50 
SURINAME. 
50 c. op 2K gld., nr. 40  27,50 
1915, 20 c, groen, ongebr  0,30 

2234 c , oranje  0,40 
1915, 25 c, lila, ongebr - 0,30 
1922, ip c, rood, ongebr - 0,12 

12K c., rood - 0,15 
15 c , blauw, ongebr  0,20 
3 2 ^ c, lila/oranje  1,25 

1925, lokaalopdrukken, nrs. 107—110, compl., ongebr.  0,45 
1927, 22'A c , bruin, ongebr  0,07 
6/7 J4 c , ongebr  0,07 
Alle andere zegels, zoowel NEDERLAND EN KOLONIEN als 

EUROPA EN OVERZEE, verkoopen wij voor prijzen 
VER BENEDEN IEDERE CONCURRENTIE ! (531) 

Andere t i jden t 
Andere prijzen • 

Door aankoop van een zeer belangrijke collectie 
Engelsche, Fransche en Portugeesche koloniën, oudere 
uitgiften, zijn wij ongetwijfeld in staat vele van 
Uw manco's te leveren. ^ W i j vestigen er nog Uw 
bijzondere aandacht op, dat het thans de juiste tijd 
is, om die zegels te koopen, welke U uit een oog ' 
punt van prijs niet eerder kocht. ^ Nimmer zal er 
een tijd komen, dat men zich werkelijk zeldzame 
zegels kan verschaffen voor de tegenwoordige prij

zen. Verstandig zegels koopen is geld beleggen, 
vooral in dezen tijd. ^ Zendt ons manco's van 
genoemde gebieden en wij zullen trachten ze U 
te bezorgen. Vergeet ook niet Uw ontbrekende num

mers van Nederland en Koloniën op te geven. O n z e 
prijzen zijn ongekend laag. 

Vliegzegels, [1/2, 41/2, 71/2 gulden . . f 1,90 
per 6 series , 10,— 

Goudsche Glazen, per 10 series . . „ 0,90 
Ned.lndië, vliegpost. f 0,75 en f 1,50 „ 0,75 
Porto extra. Prijscourant op aanvraag., Giro 40215. 

Brederodestraat 46, 
AMSTEROAM, W. 

(524) 

John Goede, 

ENGELAND 
Mijn voorraad Engeland is ontegenzeggelijk de meest 
uitgebreide in Nederland. — — Zij bevat o.a.: 

Tientallen zwarte pennies (Yvert no. 1). 
Id. blauwe twopence (Yvert no. 2). 
Alle uitgiften Koningin Victoria. 
De plaatnummers zoo goed als compleet. 
Koning Edward en Georgezegels 
compleet, gebruikt en ongebruikt, 5/—, 10/—, 
£ 1,—.—, £ 5,—.—, waarden. 
£ 1,—.— Koning Edward, ongebruikt, 
blok van 4 ex. 
DIenstzegeis , vrijwel compleet op enkele 
duurdere waarden na. 

Mancolijsten worden met groote nanwkeurigheid bewerkt. 

Fa. L VOET ■ KEIZERSTRAAT 9. 
(J. G. IVIILLAARD), 1 ROTTERDAM. (666) 

GUNSTIGE AANBIEDING VAN SCHA ARSCHE LUCHT
POSTZEGELS. GEEFT U ONS UW MANCOLIJST VAN 

LUCHTPOSTSERIES ! 
Nummers naar Yvert 1932. Alles postfrisch 
Argentinië, 20—25, Zeppelin, blauwe opdruk, compleet ƒ 35,
Idem, idem, groene opdruk, compleet  65,— 
Brazilië, 1—16, compleet  40,— 
Columbia, 19—23, compleet 15,— 
Idem, 43—56, compleet, met opdruk S  35,— 
CostaRica, 2—5, compleet  8,— 
Idem, 147, Lindberg  4,50 
Ecuador, 18—24  9,— 
Honduras, 10—11, 13—15, 5 waarden  8,25 
Libanon, 43—45, 47—48  3,90 
Nicaragua, 5—6  3,90 
Idem, 1—2, Dienst, vliegzegels  3,— 
Panama, 1—5  3,50 
Idem, 6—8  1,55 
Idem, 10—14  5,— 
Paraguay, 1—3  2,80 
Idem, 7—9  1,85 
Idem, 12—15  4,65 
Idem, 25—28  2,65 
Idem, 29, 32—35 15,— 
Perzië, 1—13  8,50 
Idem. 34—50 15,— 
Philippijnen, 15—25  37,50 
Salvador, 1—5  4,— 
Venezuela, 1—16  23,— 
Uruguay, 14—26  40,— 
ZuidAfrika, 1—4  6,50 

ST. LUCIEN STEEG 22, 
AMSTERDAM, C. 

Postrekening 151986. 
(596) 

Amsterdams che 
Postzegelhandel, 
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BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
Ka-Be ALBUMS. 

(609 

KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS! 
DETREY. DES PRIX. 

Nos. Yvert. 
*91—92. 
••28—35. 

Prix en francs. 1. 
Dominicaine 
Epire 

fr. 20,— 

' 252—258. Italië, Monte Cassino fr. 25,
*86. Transvaal, cote 75 
*188. France, Minéraline fr. 17,— 
1924. Liberia, 22 val. (2x11) 
10—14. Liberia, Ree. Wegic 
^1920. Liechtenstein, 27 val., complet 

Tous différents. — PAQUETS. — Tous différents 
1. 

100 Colonies frangaises fr. 
200 idem 
300 idem 
500 idem fr. 45,— 

1000 idem  150,— 
200 Grèce  35,— 

20 Maroc Espagnol 
100 Soviet 
100 Turquie 
100 Wrangel fr. 50,— 

5.000 10.000 20.000 30.000 
fr. 290 fr. 1.000 fr. 5.000 fr. 14.000 

Argent avec ordre. — Port en sus. 

10. 
20,
15,

200,
35,

150,
75,
18,
10,

10. 
25,
70,

150,
370,

300,
35,
45,
45,

Demandez prixcourant complet. 

ME B. DETREY, 
49, Rue d'Orsel, Paris. 

(668) 

].¥. P®S7^li©ilLIHlÄl^PlilL II 
P H I L A D E L P H I A 

I^MflSWi© M. 
TELEFOON 15515. 

m 
— GIRO 135793. 

Fondralen voor postzegelalbums 
in alle gewenschte maten en uitvoeringen. 
Stuurt U ons de afmetingen van Uw album 
(lengte, breedte en dikte) en wg leveren 

U hiervoor 

een prima f ondraal ä f 1,50. 
Ook in luxeuitvoeringen leverbaar. Prjjs op aanvrage. 
Een doelmatig St. Nicolaasgeschenk. (607) 
SPECIALE AANBIEDING ENGROS SURINAME. 1892. 2y2 c., zw. en geel ƒ0,30 1912. % c , lila, p. 100 

15 c , grijs 0,90 23^ c , groen 
20 c , groen  1,30 5 c , rood 
25 c , blauw  2,50 12 <4 c , blauw 
30 c , bruin 2,50 1913. 22}i c , oranje 

1902. y, c , lila 0,20 32>^ c , l i l aenor . 
2% c , groen  0,25 12J^ op 40 port. 
5 e., rood  0,25 lila en zwart 
10 c , lei 0,50 10 op 12 K, rood 
12^ c , blauw 0,30 Porten 1886, 30 e. 

1909. 5 c , doorstoken i) 2,25 50 e. 
1911. y2 op 1 c , grijs 0,70 1892, 40 c. 

14 op 2 c , bruin  3 , — 1913, 20 e. 

ƒ 4 , 
0,60 
1,50 
4,50 
3,50 

11 ,— 

3,50 
1,50 
3,50 
5,50 
 5 , — 
1,25 

1) In de advertentie van de vorige maand stond abusievelijk 
vermeld ƒ 0,25. 

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

'•̂ ""■»■B^ 

-^-AMSTERDAM'-^ 
97BjBfffiCMHSÏRAA1ji 
mÉÉWi 

L 
Beethovenstraat 9?, 
AMSTERDAM, Z. 

Postpiro 173848. 
^ ! ^ l i Telefoon 21421. (545) 

IIIIIIIIII1IMIIII1IIIII l l l l l l l lllllillllllIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIMIIKIMIllINlIMIIllllllllllllllMXIIIIII 

BESTUUR DER DOMEINEN. 
i in i i i i t i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i iMit i i i i i i i i i i i i i i i i i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII 

POSTZEGELVERKOOP. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 'sGravenhage is voornemens op VRIJDAG l 
18 DECEMBER 1931, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur | ' 
der Posterijen, enz., Kortenaerkade 12, 'sGravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar ziJn), 

Frankeer- en Portzegels. 
(679) 

i i i i i i i i iNi i i i i i i iuiNiui i i i i i i ini innii i i i i i i i i i i i i inini i i i ini i i i i i ini i i ini i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i iHi i i iMJuini i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i iM 

libS'#>Ato^>Ai^.€ï*^^.^Êtósri^«.«. *-> ,^JY 
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Bedenkt verzamelaars in 
Indié, dat U in Indié voor 
deze partijen minstens het 

dubbele betaalt! 

L O T S P E C I A L . 
Zeer intereasante sorteering 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 B K I I E diverse uitgiften 
L U X E M B U R G . P E R U . U R U 

GUAY. BOSNIË. P E R Z I È . JOE

G O SLAVIË. enz. enz. en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee

rende zegels. Hooge waarde Yvert 
Prijs slechts f 12. — , franco aan

geteekend. bovendien gratispremle 
150 verschillende zegels van Neder

land en Indie Het is een pracht lotl 
Koopers betuigen steeds hun te

vredenheid 

In het vorige nummer stond op deze plaats een afdruk van 
een schrijven van een tevreden kooper. Nog zouden v̂ îj U 
meer dan 50 dergelijke berichten voor kunnen leggen. —̂ 
DEZE is de meest serieuze aanbieding, welke ooit in een 
philatelistisch blad geannonceerd werd. ■— Onze lots bevat

ten een beteren inhoud dan U wellicht durft vermoeden! 
Vandaar, dat één onzer cliënten zei: ^^TJw lots zouden 
wel meer gekocht worden^ indien men den inhoud kende!" 
Ook met dezen malaisetijd houden wij rekening. Daarom 
nu meer en beter van inhoud dan voorheen. Omdat het geld 
nu duurder is, moet onze samenstelling nu beter zijn; 
dat is zei 1 •— Twijfel niet en zend uw bestelling. 

1000 fr. Yvert 1932, 
in hetere zegels, 

zoolang de voorraad strekt 
f 10,30 franco. 

L O T L' E U R O P E . 
Dit sortiment bevat 4000 zegels 

uitsluitend van E U R O P A . De vele 
goede zegels hierbij stellen U zeker 
tevreden. Uit de ri]ke sorteering 
noemen wtj 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 É . 
R U S L A N D , ITALIË SAARGE

BIED. JOEGO S L A V I Ë . SERVIË . 
BELGIË nicDwe uitgiften, enz 
Vrijwel van alle Europalanden zijn 
goede zegels aanw. Gelegcoheids

en weldadigheidszegels als tête

bèche enz. Deze sorteering met een 
enorme Yvertwaarde kost alechts 
f 15., franco aangeteekend 

L O T S U P E R B E . 
Eveneens schitterend« sorteering, bestaande uit 25C0 zegels van E U R O P A en 

vooral zeer interessante overzeezegels Een mooier samenstelling is niet denkbaar; 
Z U I D  A M E R I K A b v schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen »ij P E R Z I È 
verschillende uitgiften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land, Ll f 'EPÏA 
eveneens 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 con pleet, 
eoz Samengesteld ongeacht catalogus zal het U w e verwachtingen bevredigen 
Dit extra mooie lot kost slechts f 12, —, franco aangeteekend 

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

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag op ons gironummer 118330 of postwissel; op verlangen onder 
rembours. Zendingen naar Ned.Indië uitsluitend tegen vooruitbetaling en 50 pet. portokosten extra: 1 lot ƒ0,50, 3 lots ƒ1,—. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", HOOGENDIJK 142, ZAANDAM. (ssi) 

WAT 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT^vooR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDERVERZORQINQ 
CEZimVERZOftGJNO 

IGRAVENHAGE 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Illlllllllll 

NILLMIl's Sluitzeyelboekje 
IIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^ 

op aanvraag verkrijgbaar 
P a l e i s s t r a a t 3 , 

(590) 'sGravenhage. 

i 1 ^ POSTZEGELHANDEL 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 

I TELEFOON 112874. 
1867. Nederland, gebr. 

jt tf tj 

1872. 
» »ï >J 

1923. 

ongebr. 
gebr. 

GIRONUMMER 92993 . | 
11 ƒ 3,— 
12  5,— 
20  0,30 
25 1,50 

127  4,— 
128  5,25 
130  0,30 

1927. 
3 923. Ned.Indië, 
1912. België, gebr. 

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

1922. Oostenrijk, ongebr. 
1928. 
1925. Rusland, gebr. 
1914. Zwitserland, gebr. 
1928. 

154/156 
190/194 
143/147 
117 
122 

249/253 
186/191 
192/195 
290/296 
374/377 

336 
144 
230 

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) 
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NEDERLAND. 
Met ingang van 16 October 1931 werd te Wierum Fr. ,in 

vereeniging met het bestaande telegraaf-telefoonstation, een 
station voor den postdienst gevestigd; de bestelling ter plaatse 
blijft van Nes (W.) uitgaan. 

Met ingang van 1 November 1931 wordt het post-, tele
graaf- en telefoonkantoor te Oudgastel vervangen door een 
hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor de drie 
diensten onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te 
Roosendaal zal ressorteeren. 

Postagentschappen. 
Oosterbeek-Utrechtscheweg, 19 September 1931 tijdelijk ge

sloten, 2 November 1931 heropend. 
Nijmegen-St. Jacobslaan, gevestigd 1 November 1931. 
Nijmegen-Waterstraat, gevestigd 1 November 1931. 
Stadskanaal-Pekelderweg, gevestigd 2 November 1931 met 

gelijktijdige opheffing van het hulppostkantoor van dien naam. 
Elinkwijk II, opgeheven 1 November 1931. 
Amersfoort-Leusder weg, gevestigd 16 November 1931. 

Gedurende de van 18 tot en met 
25 October j.1. gehouden missieten
toonstelling te Haarlem was op het 
tentoonstellingsterrein een postifl-
richting in eigen beheer van het ten-
toonstellingscomité gevestigd, waar 
gelegenheid bestond correspondentie 
te verzenden onder stempelafdruk 
van een afzonderlijke dagteekening-
stempel, luidende HAARLEM * 
MISSIETENTOONSTELLING * / 
MITTOVOS / 1931. 

Mittovos (Ik zend U!) beteekende voor deze gelegenheid 
Missie Tentoonstelling Voor Onze Spaarnestad. Van de post-
inrichting werd een druk gebruik gemaakt. 

N.V. DE LEVER '̂S ZEEP / ^ N _ 
M A A T S C H A P P I D(^? 
AFD. GESCHENKEN\oiV 
V L A A R D I N G E N \ C Z A ~ 

N 
M 
A 
V 

Te Vlaardingen is, uitsluitend ten behoeve van de N.V. De 
Lever's Zeep Mij. aldaar, een rolstempel van bijzondere tee-
kening en voorzien van een reclametekst, in gebruik, dat 
slechts gebezigd wordt door het postpersoneel, werkzaam in 
het postlokaal aan de fabriek; deze mag voor andere corres
pondentie beslist niet gebruikt worden. 

Indien, zooals de heer Benders zag, een briefkaart van een 
particulier afkomstig, met öït stempel is afgestempeld, dan 
is zulks een misbruik, waartegen in het vervolg speciaal zal 
worden gewaakt. 

In verband met het bovenstaande is dienstorder H 354/1931 
hier dus niet van toepassing en derhalve verzoekt de direc
teur van het postkantoor te Vlaardingen dringend, hem geen 
zendingen te willen doen toekomen, bestemd om met boven
genoemd stempel te worden afgestempeld, daar hij aan ver
zoeken daartoe niet mag voldoen. 

Ten behoeve van verzamelaars is de heer A. W. Brave met 
de N.V. De Lever's Zeep Mij. in onderhandeling geweest en 
schrijft ons dienaangaande het volgende: 

Rolstempel Lever's Zeep Mij., Vlaardingen. 
Volgens bericht van deze maatschappij mag genoemd stem

pel alleen gebruikt worden voor (zachte) brief pakjes en niet 
voor gewone correspondentie, zoodat de maatschappij niet in 

staat is aan verzoeken voor afstempeling van brieven, druk
werken, enz., te voldoen, ook niet in het geval dat de maat
schappij als afzender fungeert. 

Zij raadt interessenten aan een geschenk bjj haar aan te 
vragen voor Sunlight-, Vim-, Rinso- en/of Lux-bons, hetwelk 
als briefpakje kan worden toegezonden, en zendt mij een 
geschenkenlijst toe. Dezerzijds wordt getwijfeld of op deze 
manier bruikbare afdrukken verkregen kunnen worden, doch 
voor hen die het probeeren willen zij medegedeeld, dat b.v. 
voor 4 coupons een eierklopper en voor 6 coupons een melk-
beker te verkrijgen is. (Ik houd mij voor mededeeling omtrent 
het resultaat aanbevolen). 

Inmiddels zullen door mij pogingen gedaan worden bij het 
hoofdbestuur der P.T.T. om bij wijze van uitzondering het 
stempel voor één keer op een aantal drukwerken geplaatst te 
krijgen, verzonden door de maatschappij, ten einde de stempel-
liefhebbers aan een duidelijken afdruk te helpen. 

w.g. BRAVE. 
Machinestempels. 

' Amsterdam CS. Linksch vlagstempel (Flier), tekst: GE
BRUIKT BIJ VOORKEUR / NEDERLANDSCH / FABRI
KAAT tussch.'in dubbele golflijnen (nieuw cliché). Ring IVb. 
In gebruik sinds 12 October 1931. 

Bussum. Continueerend Kragstempel met tekst afwisselend 
ADRESSEER / VOLLEDIG / MET STRAAT / EN NUM
MER resp. VERMELD IN / UW BELANG / OOK ADRES / 
VAN AFZENDER tusschen dubbele golflijnen. In gebruik 
sinds 1 October 1931. 

Leeuwarden. De heer Benders meldt ons dat het vlagstempel 
met 5 golflijnen zoowel met romeinsch als met arabisch 
maandcijfer in de datumstempel voorkomt. De eerste schijnt 
slechts eenige dagen te zijn gebruikt. 

Rotterdam. Rechtsch vlagstempel (Flier), tekst VER
ZEND PER / LUCHTPOST (nieuw cliché) tusschen dubbele 
golflijnen. In gebruik sinds 1 October 1931. 

Zeist. Continueerend Kragstempel. Datumstempel model 
Nijmegen. Als tekst afwisselend ADRESSÏIER UW / POST
STUKKEN / VOLLEDIG MET / STRAAT & NUMMER en 
VERMELD OOK / UW EIGEN ADRES / ALS AFZENDER 
/ U HELPT DE POST in kastjes met lijnen tusschen de regels. 
In gebruik sinds 23 September 1931. 

Stempelfout. De heer Joh. Troost te Haren toonde den heer 
Brave een stempelafdruk van Wagenborgen dd. 6 of 7 Mei 
1931, de stempel luidde echter: 35.IV. 

De heer Benders verzoekt ons, het volgende te vermelden 
als aanvullingen op de lijst der Flierstempels van Amsterdam 
CS. (Maandblad Juli-Augustus). 

I. Ned. Fabrikaat, van 31.XII.26 (was bekend van 1.1.27 af). 
IIb. Verz. p. Luchtp., van 2.IX.27 (was bekend van 5.IX). 

] I l la . Postz. r. boven, van 22.IX.27 (dus tusschen een pe
riode Illd in). 

Illd. Olympiade. Waar op blz. 142 voor dezen tekst I l la 
staat vermeld (van 3.IV-6.VI.28) moet gelezen worden Illd. 

Illd. Postz. r. boven ,van 4.XII.28 (9-lOv en 10-llv). 
n i e . Rembrandtzegels, van 24.11.30 (23-24 uur) . De „rin

gen" zijn in de machine dus zeer vaak verwisseld. 
Tllf. Verz. p. Luchtp., van 30.IV.31 (bekend was 29.IV). 
Het bovenstaande werd getoond door de beeren Brave en 

Doorm.an. 
Het vervolg van de lijst is als volgt: 
IVb. Verz. p. Luchtp. (nieuw cliché tekst: breeder middelste 

dwarsbalken van de E's) l.VII-ll.VIII.31. 
Illf. Verz. p. Luchtp. (het oude cliché) ll.VIII.31. 
IVb. Verz. p. Luchtp. (het nieuwe cliché) 12.VIII-25.IX.31. 
Op verzoek van den Ned. Bond komt nu de tekst weer links. 
IVb. Verz. p. Luchtp. (t. l i n k s ) 26-30.IX.31. 
IVb. Adresseer volledig (t. l i n k s ) l-ll .X.31. 
IVb. Ned. Fabrikaat (t. l i n k s ) 12-18.X.31 (nieuw cliché 

tekst). 
IVb. Adresseer volledig (t. l i n k s ) 19-25.X.31. 
IVb. Ned. Fabrikaat (t. l i n k s ) 26-31.X.31. 
IVb. Adresseer volledig (t. l i n k s ) l.XI.31. 
Een nog niet vermelde groep vormen de nieuwjaarsstempels 

met den plaatsnaam AMSTERDAM CS. tusschen 2 horizon-

file:///CZa~
http://35.IV
http://31.XII.26
http://22.IX.27
http://30.IV.31
http://29.IV
http://12.VIII-25.IX.31
http://26-30.IX.31
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tale lijnen. Deze worden ook met de Pliermaehine gestempeld. 
Ze zijn, voor het eerst in 1925-1926, met iedere jaarswisseling 
in gebruik. 

NED.-INDIE. 
KOOPTiN DECEMBER 

^ KOLONIE ^ 
POSTZEGELS 

Bovenstaande tekst zal in gebruik komen in de platen der 
stempelmachines te Bandoeng, Batavia, Batavia-Centrum en 
Soerabaja. Semarang heeft geen stempelmachine meer, die is 
eind Augustus j.l. buiten gebruik gesteld en overgebracht 
naar Bandoeng. Verder zullen tegen het eind van dit jaar te 
Bandoeng en Soerabaja in de stempelmachines platen komen 
voor reclame ten behoeve van de nieuwjaarstelegrammen. Wij 
danken de beeren insp. Hajenius en dr. W. Weigand voor hun 
berichten! 

NEDERLAND, 
Francotyp. 

Machine 141 .II 
In gebruik bü Wambersie & Zoon, cargadoors, te Rotter

dam. Sedert kort is deze machine voorzien van een nieuw 
stempel. Nieuwe teekening datum- en waardestempel (andere 
letters); de datum staat hooger en nieuwe teekening machine-
nummer, terwijl het vignet met omschrijving tusschen datum-
en waardestempel in verkleinde uitvoering is aangebracht, 
thans pl.m. 2 cm. in diameter. 

Machine 229 IL 
In gebruik bij de firma J. G. Cooymans & Zoon ,te 's-Her-

togenbosch. Reeds sedert geruimen tiJd is deze machine van 
een nieuw datumstempel voorzien, thans „'s-HERTOGEN-
BOSCH" in plaats van „S' HERTOGENBOSCH". 

Machine 292 I t.m. III. 
Model 03, in gebruik bij N.V. Van den Berg & Co.'s Metaal-

handel, te Amsterdam. Hiervan zagen wij type I: tusschen 
datum- en waardestempel „N.V. v. d. Berg & Co.'s / Metaal-
handel" in kastje; type II als I, maar met toevoeging van 
„DISCO / VERLICHTINGS / ORNAMENTEN" links van den 
datumstempel, en type III, als I met „HET ADRES VOOR / 
SANITAIRE / ARTIKELEN" en daarnaast een waschbak 
afgebeeld, alles links van den datumstempel. 

Machine 304. 
In gebruik bij de N.V. Mij. tot Exploitatie der C. G. Rom-

menhóller'sche Koolzuur- en Zuurstofwerken, Rijnhaven Z.Z., 
te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel „KOOL
ZUUR / ROMMENHöLLER" in omlijsting; links van den 
datumstempel een looopende arbeider met een cylinder op den 
schouder en op den achtergrond, veel kleiner, de silhouetten 
van fabrieksgebouwen, enz. 

Machine 329. 
Model C4, sedert einde September 1931 in gebruik bij 

N.V. Bensdorp's Cacao- en Chocoladefabrieken te Bussum. 
Links van den datumstempel een afbeelding van Bensdorp's 
Visitekaartje ,waaronder „CHOCOLADE/VISITEKAARTJE". 

Machine 330. 
Model C4, sedert 24 September 1931 in gebruik bij de 

Nieuwe Rijnvaart Maatschappij, te Amsterdam. Tusschen 
datum- en waardestempel drieregelig in kastje: „NIEUWE 
RIJNVAART / MAATSCHAPPIJ / AMSTERDAM". 

Komusina. 
Machine 124 I en II. 
Sedert 19 Augustus 1931 in gebruik bij den Bond van Be

drij f sautohouders in Nederland, te 's-Gravenhage. Onder den 
stempel: „B.B.N. Gr. Hertoginnelaan 16 / DEN HAAG" en 
links van den stempel bij type I zesregelig: „UITGEBREIDE 
/ HULP / AAN / BEDRIJFS- / AUTOMOBI- / LISTEN" 
en bij type II zevenregelig: „ARBEIDT / AAN DE / VER
BETERING / EN UITBREIDING / VAN HET / WEGEN
NET". 

Machine K. 140. 
Sedert 4 Juni 1931 in gebruik bij de N.V. Levensverzekering-

Mij. „Arnhem", Velperplein 1, te Arnhem. Onder den stem
pel „N.V. Levensverzekering My. „ARNHEM", links van den 
stempel een toren. 

Machine K. 141. 
Sedert 26 Augustus 1931 in gebruik bij het Hoofdbestuur 

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, te 's-Gravenhage. On
der den stempel tweeregelig: „HOOFDBESTUUR DER POS
TERIJEN / TELEGRAFIE EN TELEFONIE". 

Machine K. 142. 
Sedert 1 Augustus 1931 in gebruik bij de N.V. Heineken's 

Bierbrouwerij Mij. N.V., te Rotterdam. Onder den stempel: 
„HEINEKENS BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. / 
BROUWERIJ ROTTERDAM", links van den stempel een af
beelding van een omhoog geheven glas bier, waarnaast „HET 
MEEST - GETAPT". 

Machine K. 143 II. 
Deze machine is van eigenaar verwisseld en sedert begin 

October 1931 in gebruik bij de Verzekeringsinstellingen van 
den A.N.T.B., Nw. Kraan 29, te Arnhem. Onder den stempel: 
„VERZEKERINGS-INSTELLINGEN / van den A.N.T.B. 
Nieuwe Kraan 29" en links van den stempel de letters 
„A N T B". 

Machine K. 173. 
In gebruik bij het Algemeen Mijnwerkersfonds, te Heerlen. 

Onder den stempel: „ALGEMEEN MIJNWERKERSFONDS / 

Nummerstempels van brievenbestellers. 
Openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en 

Fabrieken te A'dam op 27.X.31. Uittreksel uit het verslag: 
Op een verzoek van de K. v. K. om weder-invoering van het 

nummerstempel heeft de directeur-generaal van de P.T.T. 
een voorloopig afwijzend antwoord gegeven. Het aantal on
regelmatigheden in de bestelling, aldus de directeur-generaal, 
vertoont ook sedert de afschaffing van het nummerstempel een 
daling. In de meeste andere landen is een dergelijk stempel 
nooit in gebruik geweest. Door het achterwege laten van de 
nummer stempeling worden belangrijke voordeelen verkregen, 
n.l. besparing op de exploitatiekosten en bespoediging in het 
uitgaan van de bestellingen. Door terugkeer tot den vroegeren 
toestand zou het tijdig uitgaan der bestellingen, meer in het 
bijzonder der eerste bestelling, welke door de invoering der 
nachtposttreinen vooral in de groote steden den laatsten tijd 
aanzienlijk is verzwaard, ongetwijfeld in het gedrang komen 
en in elk geval een zeer groote uitbreiding van diensttijd 
vergen. 

Het denkbeeld om de nummerstempeling voor bepaalde ca
tegorieën van stukken te behouden en voor de overige af te 
schaffen is mede overwogen. Zulk een oplossing zou in de 
practijk evenwel groote moeilijkheden medebrengen, omdat 
door de noodzakelijkheid om uit te maken tot welke categorie 
een stuk behoort ,de geheele aanwezige correspondentie zou 
moeten worden gecontroleerd, zoodat zulk een regeling ten
minste evenveel tijd zou kosten als het stempelen van alle 
stukken. 

Ten slotte deelt de directeur-generaal mede, dat alvorens 
omtrent de afschaffing van den nummerstempel een defini
tieve beslissing zal worden genomen ,de thans loopende proef
neming (zonder zoo'n stempel) nog geruimen tijd zal worden 
voortgezet. 

Voor kennisgeving aangenomen. (Handelsblad). 
De bestellersstempel is dus nog niet definitief afgeschaft! 
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VAN DE STEENKOLENMIJNEN IN LIMBURG" en naast 
den stempel de ineengevlochten letters „AMFH", daaronder 
twee houweelen. • 

Machine K. 176 II. 
Deze machine, op blz. 212 gemeld, is in gebruik biJ de N.V. 

Stoomweverij Nijverheid, te Enschedé. Is sedert 14 Augustus 
1931 in bedrijf, zij stempelt naast het reeds gemelde een 
tweede type, onder den stempel wederom: „N.V. Stoomweverij 
Nijverheid / ENSCHEDE HOLLAND", links van den stempel 
een leeuw met wapenschild, waaronder „Fabrieksmerk". 

Machine K. 177 I en IL 
Sedert 17 Juli 1931 in gebruik biJ de N.V. Ramie Union, te 

Enschedé. Zij stempelt onder de stempels „N.V. RAMIE 
UNION" en links van den stempel bij type I: „SIMPLEX / 
LASSCHEN / DRALOWID" en bij type I I : „Cones / Uni
versal / Laschdop / Lascht overal / Past overal". 

Machine K. 179. 
Sedert 21 Juli 1931 in gebruik bü de Nederlandsche Bank 

N.V., Bijbank te Rotterdam. Zij stempelt onder den stempel: 
„DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. / AMSTERDAM / 
BIJBANK TE ROTTERDAM" in kastje. 

Machine K. 180. 
Sedert 15 Juli 1931 in gebruik bij de N.V. Handel Mij. 

„Hegoma", Singel 122, te Amsterdam, C. Zij stempelt onder 
den stempel: „N.V. Handel Maatschappij „Hegoma" / Singel 
132 AMSTERDAM" en links van den stempel in schuinen 
stand „H E G O M A" . 

Machine K. 181 I en II. 
Sedert 6 Augustus 1931 in gebruik bij de N.V. Mij. tot 

Expl. van Oliefabrieken Calvé Delft, te Delft. Onder de stem
pels: „OLIEPABRIEKEN CALVE - DELFT" en links van 
den stempel bij type I: „Veevoeders / DELFIA / TOK - TOK 
/ OCHTEND- / en / OPFOKVOER" en bij type II: „DELFT-
SCHE / SLAOLIE / PLANTENVET / DELFIA / en / 
DELFRITE / MAYONNAISE". 

Machine K. 183. 
Sedert 1 Augustus 1931 in gebruik bij de Alg. Nederlandsche 

Metaalbewerkers Bond, te Amsterdam. Onder den stempel: 
„Alg. Ned. Metaalbewerkersbond / Bondsbestuur en Hoofd
kantoor / Hemonylaan 24" en links van den stempel een af
beelding van twee metaalbewerkers, waarboven de ineen
gevlochten letters „A N M B". 

Machine K. 184. 
In gebruik bü de Alg. Nederlandsche Metaalbewerkersbond, 

te Rotterdam. Onder den stempel: „Alg. Ned. Metaalbewer
kers Bond / Afdeeling Rotterdam / Hofdijk 65 - Telefoon 
41739-42739", links van den stempel: „Sterk als / het staal, 
dat gij / bewerkt / is de". 

Machine K. 185. 
Sedert 19 Augustus 1931 in gebruik bij de N.V. v/h Gebr. 

Wetzlar, Prinsengracht 205, te Amsterdam. Onder den 
stempel „N.V. v.h. GEBR. WETZLAR / AMSTERDAM". 

Machine K. 186 I en IL 
Sedert 30 September 1931 in gebruik bij de firma N. Sam-

som, te Alphen a. d. Rijn. Type 1: links van den stempel een 
afbeelding van een schip en een vjjfstralige ster, waarboven 
„NAUTA / SEQUITUR / ASTRA" (De schipper volgt de 
sterren), daaronder'in uitgespaarde witte letter: „N. SAM-
SOM", daarnaast onder den stempel: „N. SAMSOM / AL
PHEN / A. D. RIJN" , en type I I : links van den stempel: 
„voor / installatie / van / Nieuwe / Scholen / Aanbe- / 
volen" en onder den stempel: „INRICHTING VOOR GE
MEENTE / -ADMINISTRATIE ALPHEN A. D. RIJN". 

NED.-INDIE. 
Machine 37 II. 
Van deze machine, op blz. 212 gemeld, in gebruik bij de 

firma G. Kolff Co., te Batavia Centrum, zagen wij thans 
een afdruk zonder aanduiding tusschen datum- of waarde
stempel. 

HET POSTWEZEN VAN LITAUEN. 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Voor zoover mij bekend, is 
over het postwezen der jonge 
Litausche republiek nooit iets 
in de Nederlandsche pers ver
schenen. Daarom zullen wij 
hier in het kort het een en an
der mededeelen van de kwes
ties, die voor Philatelisten van 
belang zijn. 

Vroeger behoorde Litauen tot 
het Russische rijk, dat buiten
gewoon bevreesd was voor de 
bevolking van de randstaten, 

die wat beschaving betreft verre uitkwamen boven het eigen
lijke Rusland. Zoodoende is het te verklaren, dat in de vroe
gere gouvernementen Kowno en Wilna (welke thans het ge
bied van Litauen vormen, zij het dan ook, dat een deel nog 
steeds door Polen is bezet) geen Litausche postambtenaren 
mochten voorkomen. Slechts in Sjiauliai mocht hoogstens 
10 pet. van het personeel tot de inheemsche bevolking be-
hooren. Toen kwam de wereldoorlog met zijn Duitsche be
zetting; wel nam het aantal ambtenaren toe, maar eenigen in
vloed kreeg het Litausche volk toch niet op het postwezen. 
Drie jaar lang duurde de bezetting; ook nadat Litauen op 16 
Februari 1918 de onafhankelijkheid had uitgeroepen, bleef 
het postwezen grootendeels in Duitsche handen; wel kwamen 
op 24 December 1918 de meeste postkantoren in Litausch na
tionaal bezit, maar de spoorwegen bleven nog Duitsch. 

De eerste taak van de regeering was om overal noodpost-
kantoortjes op te richten; het intercommunale postverkeer 
vond plaats met postwagens. Maar het meest dringend was 
de behoefte aan ervaren ambtenaren — welke geheel ont
braken! Dikwijls gebeurde het, dat één ambtenaar een heel 
postkantoor moest beheeren: het aannemen en verzenden van 
aangeteekende stukken; postwisseldienst; verzending der in
gekomen brieven, enz. Onmiddellijk werden dan ook „stoom
cursussen" ingesteld voor de opleiding van postambtenaren, 
welke spoedig min of meer gschikt personeel afleverden. In 
1918 was men begonnen met 64 ambtenaren; in 1930 was 
dit aantal 2961. Ook bleek het hoogst hoogst noodzakelijk 
nieuwe postkantoren te bouwen, want een aanzienlijk gedeelte 
der in 1914 bestaande 174 postkantoren was verwoest of 
totaal onbruikbaar geworden. Eerst moest men zich dus wel 
tevreden stellen met huurhuizen; thans telt men 248 post
kantoren en 352 postagentschappen, waarvan slechts 8 zijn 
gevestigd in de oude Russische gebouwen. In meerdere pro
vinciesteden werden nieuwe gebouwen gezet; in December zal 
het groote centraal-postkantoor te Kaunas (Kowno) worden 
geopend. Dit is te beschouwen als de voltooiing van de eerste 
etappe; een aanleiding dan ook tot het uitgeven van een serie 
jubileum-zegels, naar vidj reeds hebben gemeld. Uit hoeveel 
waarden deze serie zal bestaan, is momenteel nog niet met 
zekerheid bekend. 

In 1922 is Litauen toegetreden tot de Union Postale Uni
verselle, wier „kleurenregeling" zjj dan ook moest aanvaarden, 
al blijkt dit op het oogenblik niet uit de in omloop zijnde 
zegels. Het internationale postverkeer is op het oogenblik nog 
voor de groote meerderheid uit het buitenland naar Litauen, 
n.1. over 1930 24.040.165 zendingen, terwijl 17.386.964 zen
dingen naar het buitenland gingen, waarvan rond 28.000 aan
geteekende stukken. In totaal werden in Litauen over 1930 
bijna 50 millioen stukken verzonden, waarvoor gebruik wordt 
gemaakt van 30 postwagens op de spoorwegen, over 2026 km. 
loopend; verder 3 stoombooten en 446 autobusdiensten. 

Terwijl aanvankelijk de posterijen vrijwel geen winst op
leverden, werd in 1930 rond 2 millioen litas verdiend, d.i. 
een half millioen gulden. Hierbij moet echter wel rekening 
gehouden worden met de uitgifte van de Vytautas-serie, die 
heel wat zal hebben opgeleverd. 

Wanneer men verdere bijzonderheden over het Litausche 
postwezen wil weten, zoo kan men daarvoor zeer goed het ar
tikel van den directeur-generaal der P.T.T., ir. Sruoga, lezen 
in de „Wirtschaftliche Informationen der Republik Litauen", 
nr. 27, van 25 September 1931. 
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DE AFSTEMPELINGEN OP DE OUDERE 
EMISSIES VAN ENGELAND. 

(Causerie, gehouden door dr. G. W. W. Bölian op 
het congres van 6 September 1931 en ter gelegenheid 

van den 22en Nederlandschen Philatelislendag. 
De eerste stempels werden in Engeland tegelijk met de 

eerste zegels in 1840 in gebruik genomen. ZJj hadden den vorm 
van het z.g. Maltheser kruis of, heraldisch juister, van het 
„croix patée". De eerste naam is echter de gebruikelijkste. 

Deze stempels werden weliswaar door het hoofdbestuur 
aan de verschillende kantoren geleverd, echter, aangezien elk 
exemplaar apart uit de hand gesneden werd, vindt men ze 
haast geen twee, die in teekening precies overeenstemmen 
(afb. 1). 

Zij werden in Mei 1840 uitgegeven en tot 1 Mei 1844, op 
welk tijdstip zij ingetrokken werden, algemeen gebruikt; 
echter vindt men hen sporadisch nog veel later, en wel tot 
1858. 

De voorgeschreven kleur was rood, in verband met het 
zwarte een penny zegel, maar men vindt alle mogelijke meng-
kleuren zooals roodbruin, oranje, enz. Zelfs blauwe, gïoene en 
witte stempels zijn bekend. De laatste kleur is vermoedelijk 
ontstaan door chemische verkleuring van een der andere kleu
ren, b.v. het geel. 

Het bleek alras, dat deze roode kleur gemakkelijk van de 
zegels te verwijderen was en aanleiding gaf tot fraude, reden 
waarom de kleur van het zegel in rood werd veranderd en 
de voorgeschreven stempelkleur in zwart. Daarom zijn roode 

stempels op de laatste platen der 1 penny zwart (uitgegeven 
in 1841) zeldzaam, evenals roo(Je stempels op de roode 1 penny. 

Behalve de maltheserkruis-stempels van het normale type 
komen deze stempels ook voor in soms sterk afwijkende tee
kening. Deze zijn dan van locaal maaksel. 

Het langst bekende is het type van Manchester, in gebruik 
tot medio 1841 (afb. 3). Andere locaalstempels zijn de kruisen 
van York (afb. 2) (zeer zeldzaam), Plymouth, Norwich (afb. 
4), Leeds (afb. 7), Wotton on Edge (afb. 5). Een stempel 
van een onbekende plaats geeft afb. 6. 

Begin 1843 kreeg het hoofdpostkantoor te Londen 12 stuks 
genummerde stempels, die met uitzondering van de nr. 3 
bovenaan een klein kruis hadden (afb. 8 en 9). 

In Schotland bleef dit soort stempels langer in gebruik dan 
in Engeland; zij hadden daar ook een bij zonderen vorm (afb. 
10 en 11). Ook Ierland hield er een bijzonder soort Maltheser-
kruis op na (afb. 12 en 13). 

Andere vormen, b.v. afb. 14, komen sporadisch ook voor, 
maar het is nog niet met voldoende zekerheid bekend, waar 
zij gebruikt werden. 

Met het toenemend postverkeer deed zich de behoefte ge
voelen om te kunnen nagaan, waar een bepaald stempel van
daan kwam, en zoodoende werden begin 1844 de nummer-
stempels en ca. 10 jaar later de z.g. duplexstempels (nummer-
stempels gecombineerd met plaatsnaamstempels) ingevoerd. 

De nummerstempels werden voor de provincie, voor Londen, 
Schotland, Ierland, enz. in verschillende teekeningen uitge
voerd (afb, 15, 17, 19), soms (zeldzaam) 2 a 3 naast elkaar, 
om meerdere zegels tegelijk te kunnen afstempelen. 

Het was, even als in Nederland bij de puntstempels, 
de bedoeling om de nummers aan de plaatsen met een hoofd-
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kantoor in alfabetische volgorde uit te reiken, terwijl de bij
kantoren het nummer van hun hoofdkantoor zouden voeren. 
Evenals in Nederland raakte dit systeem later door opheffing 
van kantoren enz. in de war. Het hoofdkantoor Londen kreeg 
successievelijk de nummers 1-75, met weglating der nummers 
die een 6 of een 9 bevatten (afb. 15 en 17). 

In 1853 kwamen de eerste duplexstempels in gebruik. De 
vormen hiervan zijn zeer uiteenloopend. Links vindt men 
plaats en datum of ook alleen den datum in een cirkel, recht
hoek, vierkant, enz. en rechts het nummer in een ruit of cir
keltje, omgeven door dunnere of dikkere evenwijdige lijnen, 
samen een cirkel of ovaal vormend. Als voorbeelden zie men 
afb. 16, 18, 20, 22, 23, enz. 

Dit waren alle handstempels; in 1857 werden de eerste 
proeven genomen met machinestempels. Afb. 25, 26 en 27 
waarvan afb. 26 zeer zeldzaam. Al deze machines voldeden 
echter niet en werden, na langer of korter iVi gebruik te ziJn 
geweest, afgeschaft. 

De wijkpostkantoren van Londen hadden eerst nummer-
stempels met rond binnenstuk (afb. 19), later duplexstempels 
met wijkaanduiding of nummer. Zie aflj. 20, 21, 22, 23, 23a, 
24, 24a. Vanaf 1857 werden de stempels dezer wijkkantoren 
apart genummerd en wel als volgt: EC 1-93, WC 1-37, N 1-40, 
NE 1-20, NW 1-23, S 1-23, SE 1-25, SW 1-60, E 1-42 en 
W 1-59. Zeldzaam zijn de stempels met NE en S. 

Nog later ontstonden de z.g. branch-offices met weer 
andere letters en nummers, b.v. LS = St. Lombardstreet 1-8. 

Bij de nummerstempels der provincie en Wales is het num
mer niet ingesloten door ruit of cirkel, maar staat vrij tus-
schen de omringende lijnen (afb. 28). De eerste serie liep 
van 1-999. In 1851 begon men met 001-099 en nog later volgden 
series met letters, b.v. A 01-A 99, enz. De nummers van 
eenige grootere plaatsen zijn: 75 Birmingham, 158 Cambridge, 
447 Leeds, 466 Liverpool, 603 Oxford, 723 Southampton, enz. 

De duplexstempels kwamen tegen 1854 ook in de provincie 
en wel in vele verschillende vormen. Afb. 29, 30, 31, 32, 33, 
34 en 35. 

De nummerstempels van Schotland waren rechthoekig e^ 
werden gevormd door een varieerend aantal horizontale lijnen. 
Afb. 39-40. Ook de duplexstempels van Schotland hadden een 
bijzonderen vorm. Afb. 41, 42, 43, 44. Heel merkwaardig zyn 
de z.g. sterduplexstempeis, afb. 45, 46, 47, 48, waarvan nr. 46 
zeer zeldzaam. 

In Ierland werd het nummerstempel gevormd door een op 
zijn punt staande ruit, met het cijfer in een rechthoek in het 
midden, welke vorm ook bij het duplexstempel behouden werd, 
afb. 49, 50, 51. 

Tegen het jaar 1880 kwamen de enkelvoudige plaatsnaam-
datumstempels in gebruik. De oudste was vierkant, ongeveer 
als de bekende vierkantstempels onzer koloniën; later gaf men 
de voorkeur aan den ronden vorm, afb. 36, 37 en 38. 

Alle nummerstempels komen voor in zeer uiteenloopende 
kleuren, zooals rood, zwart, blauw, geel, groen, enz. In Schot
land veel blauw en groen en in Ierland veel groen. 

Bij de duplexstempels komen ook wel eens verkeerde zet
tingen voor, b.v. 1834 i. p. v. 1843, enz. 

De kleinere kantoren in Schotland gebruikten ook de z.g. 
„local Scotts", dit zijn zeer eenvoudige stempels (afb. 52-53), 
die gewoonlijk achter op de brieven gestempeld werden, ter
wijl het zegel pas op het hoofdkantoor vernietigd werd. Het 
kwam echter ook voor, dat de zegels hiermede afgestempeld 
werden, woral in de jaren 1854-1860. 

Zeer zeldzaam zijn plaatsnaamstempels met datum uit het 
jaar 1842, die vooral in het zuid-westen van Engeland veel 
gebruikt werden, en wel in de plaatsen Bridport, Dorchester, 
Totness, Lyme, enz. Voor de vormen, zie afb. 54. 

De volgende afbeeldingen geven eenige voorstelling van: 
locaal: 56; proef: 57, 58, 59; trein: 60; couranten: 61, 62, enz. 

Dienststempels uit de jaren om 1870 geven de afb. 63, 64 
en 65. 

De nrs. 66 en 67 zijn stempels van groote firma's, die hier
mede zelf hun correspondentie mochten afstempelen. 

Nr. 55 is een stempel voor verdwaalde stukken. 
Nr. 68 vond ik op meerdere zegels; de herkomst is mij on

bekend. 

KRONIEK. 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

I. 
Voortaan hopen wü elke maand eenige herinneringsdatums 

te bespreken, om zoodoende geregeld het verband tusschen 
Philatelie en geschiedenis aan te kunnen toonen. Vanzelfspre
kend zal telkens slechts een greep gedaan kunnen worden uit 
de talrijke herinneringsdagen; anders zou elk nummer drie, 
vier bladzijden af moeten staan. 

Deze maand moge in de eerste plaats in herinnering worden 
gebracht, dat op 5 October j.1. de oud-president van de re
publiek Bolivia zijn 70en verjaardag heeft gevierd. Wanneer 
men het Verdrag van Versailles voor zich neemt, dan vindt 
men ook de republiek Bolivia onder de staten die met Duitsch-
land in oorlog waren geweest. Derhalve behoorde dit land ook 
onder de onderteekenaars; de onderteekening vond plaats 
door den vroegeren president Ismael Montes, gezant te 
Parijs. Hij was op 5 October 1861 te La Paz geboren, stu
deerde rechten aan meerdere universiteiten. Weldra werd hiJ 
advokaat in zijn geboortestad en interesseerde zich vanzelf
sprekend voor de politiek, zoodat reeds het jaar 1890 hem in 
de volksvertegenwoordiging bracht. In 1896 werd hij hoog
leeraar in de juridische faculteit van de universiteit van La 
Paz, terwijl de regeering hem weldra in haar midden riep als 
minister van oorlog. Op 6 Augustus 1904 aanvaardde hü het 
ambt van president van de republiek als opvolger van gene-
raad Pando. Onder zijn bewind kwam een verdrag tot stand 
met Chili, over de grens biJ Arica. Het leger werd gereorgani
seerd door een Fransche commissie, door Montes in het land 
geroepen. Na ziJn aftreden als president, in 1909, werd hij 
benoemd tot gezant in Parijs, in 1911 te Londen, twee jaar 
later, in Augustus 1913, werd hij herkozen als president, welk 
ambt hij thans vier jaar uitoefende. Onder ziJn bestuur vond 
de bekende Tubantia-affaire plaats, wat voor Montes aan
leiding werd de betrekkingen met het Duitsche Rijk af te 
breken. De bekwame jurist vertegenwoordigde zijn land op de 
vredesconferentie van 1919, sinds welk jaar hij in Parijs is 
blijven wonen en nog altijd groeten invloed uitoefent op de 
gebeurtenissen in Bolivia. 

In 1758 werd te Les Corniers op Haiti in een slavengezin 
een zoon geboren, Jean Jacques Dessalines, die in 's lands 
geschiedenis een groote rol zou spelen. Hij werd adjudant van 
den bevrijder Toussaint 1' Ouverture, in welke functie hij 
berucht werd om zijn groote wreedheid. Op 1 Januari 1804 
wist hij te komen tot de uitroeping van de onafhankelijkheid 
van Haiti, waarvan hijzelf benoemd werd tot gouverneur-
generaal. Hij zou zijn ambt voor het leven mogen uitoefenen 
en dan tevens zijn opvolger mogen aanwijzen. Nog in het
zelfde jaar liet hij zich tot keizer Jacques I kronen; de 
plechtigheid vond plaats op 8 December, weinige dagen na 
de keizerkroning van Napoleon! Zijn willekeur nam echter 
zulke grove vormen aan, dat een samenzwering onder leiding 
van Pétion hem ten val bracht; op 17 October 1806, juist 
125 jaar geleden, werd keizer Jacques vermoord te Jacmel. 

Op 9 October was het 300 jaar geleden, dat de bekende 
Grieksche vrijheidsheld Johannes Anthonios graaf Kapo d' Is-
trias te Nauplia overleed. HiJ was op 11 Februari 1776 op Kor-
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fu geboren; weldra nam hy in het bestuur van de Jonische 
eilanden een belangrijke plaats in; zoo werd hü in 1803 minis
ter van buitenlandsche zaken. Toen echter de Jonische eilanden 
aan Frankrijk kwamen krachtens de vrede van Tilsit, trad 
hij af. Na jarenlangen dienst voor den Zar, nam hij in 1822 
ontslag. Aanvankelijk was hij niet accoord gegaan met de 
onafhankelykheindsbeweging, doch in 1827 werd hij benoemd 
tot gubernètès van het bevrijde land. Hij was echter niet in 
staat de rust te herstellen, terwijl men hem beschuldigde van 
monarchistische neigingen. Overal ontstond verzet tegen ziJn 
bestuur; toen hij den opstandeling Mavromichailis had laten 
arresteeren, werd hü door diens familieleden vermoord. 

ONZE POSTZEGELCATALOGUS. 
Een paar maanden geleden las ik in het Maandblad in een 

verslag van een der Vereenigingen, dat daar bezwaren ge
opperd waren tegen de tegenwoordige postzegelcatalogi en 
wel voornamelijk dit, dat men ieder jaar genoodzaakt is om 
in den catalogus opnieuw aan te strepen wat men bezit. 

Men wilde dit trachten te ondervangen door de zegels op 
kaarten aan te teekenen en deze geregeld biJ te werken. 

Dat dit nog slechts een kleine tegemoetkoming is, behoeft 
wel geen nader betoog. 

BiJ het lezen van het bovenstaande kwam bij mij het vol
gende idee naar voren. 

Voor zoover mij bekend worden alle bestaande catalogi in 
gebonden of ingenaaiden toestand op de markt gebracht en 
daarbij geregeld iedere maand supplementen verkrijgbaar ge
steld waarin de nieuw uitgekomen zegels worden opgenomen. 
Deze supplementen kunnen aan het einde van een jaargang 
desgewenscht worden ingebonden en heeft men dan een cata
logus in twee deelen, die practisch gesproken waardeloos zijn 
geworden omdat men ze in de kast kan bergen om de werk
zaamheden te vervolgen aan de hand van een nieuwen cata
logus. Zoo heeft men ieder jaar hetzelfde ongemak. 

Zou het nu niet veel eenvoudiger zijn, wanneer de catalogus 
losbladig werd gemaakt, b.v. in één of twee klembanden, en 
de supplementen eveneens losbladig werden verkrijgbaar ge
steld, zoodat deze regelmatig op zijn plaats konden worden 
bijgevoegd. Men bereikte daarmede dan tevens, dat men altijd 
van een bepaald land alles bij elkaar had, terwijl men nu ge
deeltelijk in den catalogus en gedeeltelijk in de supplementen 
moet zoeken. 

Men behoeft dan niet ieder jaar een geheel nieuwen catalo
gus samen te stellen, maar kan volstaan met geregelde aan
vullingen of supplementen. Men zal mij hiertegenover mis
schien aanvoeren: „ja, maar hoe wilt ge dan met de prijzen?". 

Naast de catalogus, die de beschrijving enz. bevat, wordt 
uitgegeven, eveneens losbladig desnoods, een boekje dat alleen 
de nummers en de prijzen bevat. In dit boekje kan men ge
regeld de prijs veranderingen bijhouden zooals men dit tegen
woordig toch ook dient te doen vanaf de supplementen. 

Komen er veel veranderingen voor, vooral wanneer deze 
van ingrijpenden aard zijn, dan kan de uitgever een nieuw 
prijzenboekje uitgeven, waarin ieder de geldende waarde van 
zijn zegels kan nagaan. 

Want waartoe dient, bij een rechtgeaard verzamelaar, in de 
eerste plaats een catalogus ? 

Mijns inziens om te weten welke zegels en in welke volg
orde ze ziJn uitgegeven en moeten worden ingeplakt en boven
dien om aan de hand van zijn catalogus direct te kunnen weten 
of hij een bepaald zegel al dan niet bezit. 

De catalogus dient natuurlijk ook als ruil- en koopbasis, 
maar daartoe toch pas in de tweede plaats. 

Het is wel aangenaam wanneer men constateert dat be
paalde zegels een waardevermeerdring hebben ondergaan in 
een nieuwen catalogus, maar deze waarde is toch betrekkelijk 

relatief, daar deze van te veel verschillende omstandigheden 
afhangt. Dit bemerkt men het best wanneer men iets wil 
trachten te verkoopen. 

Indien de catalogus op de door mij gedachte manier kon 
worden uitgegeven, zou men tevens verkrijgen dat de volg
orde der zegels steeds dezelfde blijft, hetgeen thans lang niet 
altijd het geval is. 

Vooral de Yvert-catalogus heeft nogal eens de aardigheid 
om een zegel dat in een supplement is opgenomen en dus 
achteraan is gekomen, in de nieuwe uitgifte te doen prijken 
tusschen een reeds lang bestaande serie van dezelfde teeke-
ning en/of hetzelfde watermerk. Vooral verzamelaars die 
blanco verzamelen, en dus hun verzameling opstellen zuiver 
aan de hand van een catalogus of handboek, zouden hiermede 
gediend ziJn, daar zij anders allicht voor het feit komen te 
staan, om telkens hun collectie te moeten ombouwen. 

Maar niet alleen deze categorie, doch ook de verzamelaars 
met een voordruk-album zijn hiermede gediend. Zij toch be
hoeven niet telkens zooveel geld uit te geven voor supple
menten voor hun album, daar deze beknopter kunnen worden 
en zuiver de nieuwe uitgiften behoeven te bevatten, hetgeen 
voor sommige landen al ruimschoots genoeg is. 

Bovendien zou de catalogus dan nog dat voordeel kunnen 
bieden, doordat de prijzenkolommen kunnen vervallen, dat hij 
dunner wordt en daarmede handelbaarder, doordat b.v. 3 ko
lommen per blad kunnen worden gegeven, doch bovendien 
zou hü nog meer als handboek kunnen worden ingericht door 
het vermelden van nog meer gegevens dan over het algemeen 
reeds thans zün opgenomen. Ook het belang van den speciaal
verzamelaar is dan hiermede gediend. 

Vanzelfsprekend zal de aanschaf f ingsprüs direct wat hoo-
ger kunnen worden, doch hiertegenover staat dat het feite-
lÜk een uitgave voor één keer is, daar men in het vervolg kan 
volstaan met het aanschaffen van de supplementen en niet 
ieder jaar een nieuwe catalogus behoeft te koopen. 

Een nieuw boekje met prüzen zou wellicht ieder jaar noodig 
kunnen zün, maar de kosten hiervan kunnen beduidend lager 
zün dan van een geheelen catalogus, aangezien geen cliché's 
en kleuren behoeven te worden opgenomen, waardoor op zet-
loon aanmerkelük kan worden bespaard. 

Alles bü elkaar genomen geloof ik dat het door mü gedachte 
systeem den waren verzamelaar, die er geen handelszaakje 
van maakt, niets dan voordeel kan bieden. 

Misschien is de uitgever hiermede niet direct gediend, doch 
indirect allicht weer wel, omdat bü lager kosten van aan
schaffing van catalogi op den duur den verzamelaar meer 
geld overbluft voor het aankoopen van zegels, waaraan de 
handelaar toch ook weer verdient. 

Bovendien is de kans dan groot, dat bü invoering van los
bladige catalogi, vrüwel ieder verzamelaar een exemplaar zal 
aanschaffen, terwül de ieder jaar terugkeerende groote uit
gaaf voor een catalogus plus suppemlenten nu nog verschil
lende menschen van aankoop afhoudt, ofwel in de hand werkt 
dat een exemplaar door twee of meer personen voor gezamen-
lüke rekening wordt aangeschaft, met alle ongemakken daar
aan verbonden. 

Indien het idee levensvatbaarheid zou kunnen hebben, is 
het misschien mogeHjk dat vorenstaande eens een punt van 
bespreking kan uitmaken op een Bondsvergadering, om dan 
daarna te trachten het zoover te krügen dat een catalogus
uitgever het in toepassing brengt. 

BUjkt het systeem in de practük niet te voldoen, dan kan 
men altüd weer tot de oude methode van tegenwoordig terug-
keeren. 

Misschien dat op dit gebied meer ter zake kundige personen 
ook hun meening hieromtrent eens willen zeggen. 

Wellicht dat door wrüving en uitwisseling van gedachten 
omtrent het onderhavige onderwerp, op den duur iets goeds 
tot stand kan komen. 

Goes, September 1931. 
M. D. RAMONDT. 

Onderschrift der redactie. 
Gaarne stellen wü de kolommen van het Maandblad open 

voor een gedachten wisseling over dit belangrüke onderwerp. 
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J^oeWerReri, 

Catalogi, eng.} 
COLUMBUS. 

Eenige dagen na het verschijnen van dit nummer komt het 
boekj'e „Columbus", door mr. J . H. van Peursem, uit . Schre
ven wij de vorige maand, da t de omvang 64 blz. zou bedra
gen, thans vernemen wij, dat het aanta l pagina ' s de 70 zal 
overschrijden. Ook wordt het aanta l cliché's aanzienlijk 
uitgebreid. De prijs bedraag t één gulden; bij aankoop van t ien 
exemplaren 85 c. per s tuk (bedragen te s tor ten op post
rekening nr. 37979 van mr. J . H. van Peursem, Den H a a g ) . 

Hoewel reeds vrjj veel bestell ingen inkwamen meenen wü 
met nadruk de aandach t van onze lezers op deze f raa ie ver
handeling te mogen vest igen, met de uitnoodiging den schrij
ver te steunen door zooveel mogelijk een exemplaar t e be
stellen. 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGBLVEILING OP 
18 S E P T E M B E R 1931. 

Nr. V. d. 
kavel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

250 
250 
350 
350 
4200 
3800 
3000 
5500 
3600 
1000 

1500 
1500 
2000 

1000 
1000 

5 
50 

Omschrijving van den kavel. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

250 stuks van ƒ5,— 1898/1899 
ƒ 2,50 
ƒ 5,— 
ƒ2,50 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 25,40 

 32,60 
diverse waarden  51,81 
idem  39,75 
idem  27,50 

7 5 , 
61,— 

33,12 
19,20 

luchtpostzegels en reddingszegels  47,65 
gemengde Ned. frankeerzegels, w.o. 
jubileumzegels 1898/1923 tot ƒ0,50, 
opdrukken en luchtpostzegels  25,67 
idem  15,35 
opdrukz. op overdr. dienstz. enz. opgehouden 
van ƒ10,— 1905 52,50 
w.o. 20 stuks ƒ 2,50 op ƒ 10,— 1905 
en 30 stuks ƒ 2,50 op ƒ 10,— 1913  86,— 

„ idem 1924/1929 
„ diverse opdrukken 
„ 30 cent, voorzien van den opdruk 

„zestig cent" resp. „veertig cent" 
reddingszegels van ƒ 0,10 

16 700 „ gemengde frankeerzegels, voorzien v. 
stempelafdr. m. kantoornaamstempel  35,—■ 

Strecken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kilogram  106,53 

Luchtpostzegels 1921. 
300 seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent  50,25 
250 „ idem  33,10 

17 

18 
19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

Luchtpostzegels 1928/1929. 
270 stuks van diverse waarden  97,05 

Jubi leumzegels 1813/1913. 
55 stuks (5 van elke waarde, behalve 3 cent)  100,— 
25 „ van ƒ 10,— opgehouden 

300 „ „ ƒ 5,—  2 2 5 , — 
300 „ „ ƒ 1,—  5 1 , — 
100 „ „ ƒ 0,50  52,— 
900 „ „ diverse waarden 191,60 

Jubi leumzegels 1898/1923. 
4500 stuks van diverse waarden  67,21 
3200 „ „ idem  56,52 

Weldadigheidszegels. 
29 1975 stuks van diverse waarden  60,— 

Portzegels. 
30 600 s tuks van ƒ 1 , —  30,— 
31 500 „ „ ƒ0,50  10,— 
32 5000 „ w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 

2500 van ƒ0,25 1925  13,75 
33 2200 „ van diverse waarden 1921/1929  37,50 
34 2400 „ „ diverse waarden   18,65 
35 1500 „ opdrukken  47,52 
36 2800 „ van diverse waarden, opdrukken op 

port en frankeerzegels  45,12 
37 120 „ opdruk op f rankeerzegels  87,— 
38 1100 „ w.o. 700 s tuks donkerblauw gemengd 

400 s tuks buitenlandsche por tzegels  18,08 
39 2500 „ gemengde portzegels , w.o. diverse op

drukken en portz . van ƒ 1,— en ƒ 0,50  24,— 
40 1500 „ van diverse opdrukken  16,35 
41 1000 „ „ idem  14,86 

Frankeerzege ls van de Ned. Koloniën. 
42 8000 s tuks gemengd t .m. ƒ 1,— 1914 zonder opdr.  24,25 
43 2700 „ diverse opdrukken, w.o. „ J a v a " en 

„Buiten Bezit"  34,— 
44 5000 „ gemengd t .m. ƒ 1,— 1914, w.o. opdr. opgeh. 
45 885 „ Suriname en Curagao opgehouden 
46 615 „ idem  66,— 

Buitenlandsche f rankeerzegels . 
47 8000 s tuks gemengd 102,10 
48 6000 „ idem  75,30 
49 5000 „ idem  62,60 

Zegels afkomstig van het Dep. van Buitenl . Zaken. 
50 6700 s tuks gemengd  70,40 

Ter besdiermim^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

EEN SURINAME DOX NAVOLGING. 

Een onzer lezers schrift: 
Naar men ons mededeelt, heeft te Antwerpen van 8 tot 

19 October j.1. een tentoonstelling tot uitbreiding van den 
luchtpostdienst plaats gehad. Er zou per luchtdienst post 
worden verzonden; 5 propagandavluchten werden gemaakt, 
o.a. van Antwerpen naar Malmoë, Düsseldorf, Londen, Parijs 
en Amsterdam. Bij die gelegenheid werden 5 speciale envelop
pen en 5 kaarten verkocht ad 50 frs. per serie compleet. Na 
afloop der vluchten bleek, dat stukken waren verzonden, waar
op, buiten enkele andere zegels, een vliegzegel van 50 cen
times was aangebracht met rooden opdruk, hetgeen, naar het 
schijnt, den koopers van de enveloppen en kaarten „geheim" 
was gehouden. De 5 verschillende opdrukken op de zegels 
luidden naar gelang de plaats van bestemming o.a. „Service 
Postal Aerien Anvers Malmoë" en in het Nederlandsch „Vlieg
post Dienst Antwerpen Malmoë". Er gouden van eiken opdruk 
ongeveer 500 stuks bestaan. Men vermoedt, dat eenige hande
laars het gevalletje op touw hebben gezet. De Philatelisten 
in het land zijn ontstemd en zij zouden beklag hebben in
gediend bij den minister. De betrokkenen beweren, dat de 
zegels zijn toegelaten (door wie?) en als echt erkend moeten 
worden. Hoeverre de posterijen hierin gemoeid zijn, is ons 
niet bekend. De gevlogen stukken worden reeds tegen fancy
prijzen aangeboden. 

Zoover wij kunnen oordeelen, lijken ons de zegels meer 
„vignetten" die als reclame gediend hebben, of dienen, van 
een luchtvaartmaatschappij. 

Wij schreven hierboven „Een Suriname DoX navolging", 
dus „afblijven". Wü hopen het juiste van deze kwestie in een 
volgend nummer uitvoeriger te kunnen mededeelen. 
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IN MEMORIAM S. J. KONING. 
Groote verslagenheid heerscht in de Philatelisten-Vereeni-

ging „Groningen"; haar secretaris, de heer S. J. Koning, is 
Zaterdag 24 October plotseling, 53 jaar oud, overleden. 

Wie had kunnen denken, dat na de zich aanvankelijk licht 
aanziende ongesteldheid, bij de bestuursvergadering 's Woens
dags, de toestand zoo spoedig zou verergeren, helaas met 
dezen treurigen afloop. 

Onze Vereeniging treft hiermede een gevoeligen slag, zeer 
noode zal zü haren correcten en punctueelen secretaris missen, 
die steeds op een diep respect afdwingende wijze de belangen 
zijner postzegelclub voorstond. 

Hoe zullen wij missen zijn rake gezegden en bovenal zijn 
helder inzicht ,zoodat vooral ook in de bestuursvergaderingen 
van zijn adviezen groote invloed uitging. 

Globetrotter als hjj was, door langdurig verblijf in Canada 
en Duitschland, nam zijn joviale tegemoetkomendheid direct 
voor hem in en hoe heerlijk deed zijn enthousiasme aan bij 
alles wat werd ondernomen. 

Een stuwkracht en organisator van groote bekwaamheid 
is ons ontvallen; een bladzijde is uit het boek der Vereeniging 
gescheurd. Dit blad was niet onbeschreven en met gulden 
letters zal de periode van het secretariaat van wijlen den heer 
Koning in de annalen der Vereeniging blijven voortleven. 

Wij zullen onzen secretaris niet spoedig vergeten; met 
vriendschappelijke gevoelens zal hij steeds in onze herinnering 
blijven voortleven. K. F. KIELMAN, 

voorzitter Philatelisten-Vereeniging „Groningen". 
DE VYTAUTAS-ZEGELS VAN LITAUEN. 

In 1930 gaf Litauen een serie zegels en een serie vliegzegels 
uit ter herinnering aan den sterfdag van grootvorst Vytautas 
den Groote, die in 1430 was gestorven. 

Zoo juist vernemen wij uit Kaunas, dat meerdere waarden 
geheel zijn uitverkocht, n.l. de 10, 30, 50 en 60 et. en de 1 litas 
van de gewone serie, benevens de geheele serie vliegzegels. 
De 3 et. is dus nog verkrijgbaar; toch heeft dit zegeltje een 
goede toekomst, de oplaag is zeer klein, terwijl het zegel prac-
tisch niet wordt gebruikt. Op de zeer groote correspondentie 
uit Litauen ontvangen wij slechts sporadisch een of meer 
3 et. zegels. De brieven zijn nu weer gewoon gefrankeerd met 
de oude, roode 60 et. v. P. 

POSTZEGELBEURS IN DE OPEN LUCHT. 
Ook andere objecten worden te koop geboden. 

Men heeft er geen gebouw voor gezet, de postzegelbeurs 
wordt gehouden in de open lucht. Dit is al jaren zoo. Eens, 
hoorde ik, is er een tijd lang een lokaal geweest, maar dat 
nam niet op, de jeugdige beursbezoekers bleven liever buiten. 
En nu is de iDeurs dus weer. Woensdags- en Zaterdagsmiddags, 
op het pleintje van de Nieuwezijds-Voorburgwal en in de verte 
ziet men al, in de buurt van het „Handelsblad", de aardige 
bedrijvigheid ervan. Beurs r u m o e r is er niet, 't gaat tame
lijk rustig. Maar men is wél bij de zaken en die zijn tegen
woordig heel wat meer omvattend dan voorheen. Want er 
worden niet meer alleen oude postzegels verhandeld, maar alle 
inogelijke prentjes en premies van sigarettenfabrieken, koffie
zaken en vele andere zulke kostbaarheden. Vooral Mickey 
Mouse is er een populaire figuur geworden en in verschillende 
grootten te koop, voor één, twee, drie en vier cent. Zooals in 
de werkelijkheid de tronen waggelen, heeft hier over de ko
ningen van de postzegels de vroolij k-satanische lach van 
Mickey Mouse gezegevierd. 

De handelaartjes hebben hun voorraad bij zich tusschen een 
kaft of in een doosje. „Juffrouw, juffrouw, heb-u al Mickey?" 
werd de teekenares gevraagd. En toen ze wat hulpeloos keek, 
voegde de vrager met een beetje minachting ter verduidelij
king er bij: „Mouse". 

Een ander artikel zijn de „sterren van de sportwereld". De 
noteering was, toen wij er waren, een cent per stuk, maar je 
kon er ook zes voor een stuiver krijgen. 

Eén kereltje, blijkbaar niet overvloedig gesorteerd, liep 
overal Van der Meulen voor een cent aan te bieden. 

Er waren niet alleen kleine, m^aar ook grootere kinderen, 
jongens en meisjes, ook groote m e n s c h e n en het was 
wel wat mal een boom van een kerel te hooren vragen naar 
het een of andere prulplaatje. Ook de beurskoning van 
deze afdeeling — de lapjes- en prullenafdeeling — was een 
volwassene: alle handelaartjes kenden hem en lieten hun col
lectie aan hem zien en hij scheen zoo'n beetje de prijzen te 
bepalen. Zijn eigen voorraad had hij in een sigarenkistje van 
honderd. 

Ook op de postzegelafdeeling was zoo'n voorman. Hij was 
een korte, dikke kerel, stond rustig met een tasch tusschen de 
beenen; de handen op den rug af te wachten; de meeste 
„handelaars" lieten hem vooraf hun verzameling zien. Een 
enkelen keer kocht hij er wat uit en gaf dan de kaft of het 
boekje met een prijzend of afkeurend woord terug. 

„Meneer, wilt u m'n boekie 'ns zien", vroeg een ventje, „ik 
heb er twee fijne bij, één van Mussolini, een ouwe al, en één 
van koning Boris." 

De boss keek even het boekje in, gaf het zonder een woord 
weer ierug, het vond geen genade in zijn oogen. 

Ondanks deze meer ernstige, leidende gestalten heerschte 
er een prettige sfeer op de markt; de kinderen met gretige 
gezichtjes drongen om de koopers op en lachten blij als ze 
wat verkochten. 

Ik vroeg een jongen: „Wat gebeurt er nou met jullie 
beurs als het regent?" 

„Dan gaan we in de portiekies", zei hij. 
„Mag da t?" 
„Nou, we worden er wel eens uitgejaagd, maar dan gane 

we eventjes weg." 
De goedige uitdrukking van dit „eventjes" — genadige con

cessie, was kostelijk. 
Er was een lief, klein ventje, dat één prentje had en ieder

een aanklampte om het van hem te kooperi. Daar we al van 
een ander een paar prullen gekocht hadden, waar we geen 
raad mee wisten, gaf de teekenares hem die cadeau om zijn 
voorraadje te vergrooten. Zijn aardig snuitje glom van ge
noegen. 

„Dat 's drie spie", zei hij, ze ijlings taxeerend, „dank u wel, 
juf". Maar 't was wèl onvoorzichtig geweest, onmiddellijk 
werd ze door een aantal beurs-menschen omringd, die bij 
zoo'n lage noteering óók wilden inslaan en lachend moest ze 
zich uit een kring van „hebt u er nog meer?" „hè toe, juffie, 
mij ook", „toe nou juffrouw", losmaken. 

Zooals vroeger — en waarschijnlijk nóg wel — de beurslui 
na afloop bij Wijnand Fockink even inliepen, bleek ook aan 
deze beurs een vaste gelegenheid voor een „hartversterking" 
annex, te zijn. Dit was het ijskarretje van Jaap, die geregeld 
op beursdagen op het pleintje gestatlonneerd is en er niet 
slecht bij vaart. Zoowel uit de postzegel- als uit de lapjes- en 
plaatjesafdeeling verdrong men zich om zijn karretje en zeker 
zal menig beursman, die goede zaken heeft gedaan, een deel 
van de winst hier kwijt raken. K. M. 

(Uit het Handelsblad van 19 September 1931). 

„MOPHILA". 
Wegens gebrek aan plaatsruimte moest het slot van het 

verslag van den heer De Raaij tot het volgende nummer 
blijven liggen. 

NIEUW! (Vepkrijsbaan bil alle Handelaren.) (558 


