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van Pptirsem, Leen de Raaij, J. G. Millaard, G. V. van der Schooren, 
Pierre Vos. 

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

DE CARLISTEN-POST 
1872-1876. 

II. 

In de provincies, die door de Carlisten bezet waren, hield 
de rijkspost op met het uitoefenen van haar functies. De op
standelingen organiseerden niet terstond hun eigen postdienst; 
aanvankelijk werden met het overbrengen van de brieven par
ticuliere boden belast, terwjjl ook de smokkelaars, die zich in 
de nabijheid van het noordelijk grensgebergte veelvuldig op
hielden, hierbij hun diensten bewezen. Toen evenwel het Car-
listisch bewind beter gegrondvest werd, begon het met het 
organiseeren van een geregeld post- en telegraafverkeer, zoo
dat in het voorjaar van 1874 deze diensten goed functioneerden 
in de vier noordelijke provincies. Regelmatige diensten waren 
georganiseerd tusschen Navarra en Estella, de hoofdstad der 
Carlistische provincies, naar de Fransche grensstad Bayonne, 
waar aanvankelijk het hoofdkwartier der revolutionairen was 
gevestigd, hetwelk echter in Juli 1874 werd overgebracht 
naar Tolosa. Voorts waren kleinere postkantoren gevestigd 
te Elizondo, Alava, Durange en Vergara. 

Het briefport bedroeg binnen het Carlistisch gebied 1 real 
( = 15 centimos de peseta) per 15 gram. Brieven naar het 
buitenland werden alleen gefrankeerd tot de grens naar het 
hierboven vermelde tarief; voor het verdere vervoer was ver
schuldigd 1 real per 10 gram, hetwelk in geld werd bijgevoegd 
of in ongebruikte Carlisten- of Fransche frankeerzegels. De 
buitenlandsche brieven werden gesloten in twee omslagen: de 
buitenste droeg het adres van den agent te Bayonne en was 
gefrankeerd met Carlisten-zegels, terwijl het port voor de 
verdere bestemming bijgevoegd was op de wijze als reeds 
beschreven. De binnenste omslag, bevattende den brief, droeg 
het juiste adres van den geadresseerde. De agent te Bayonne 
zorgde voor de verdere frankeering. 

Alle brieven moesten vooruit gefrankeerd zijn; was dit niet 
geschied, dan konden zij worden belast met het dubbele port, 
doch als regel werden deze ongefrankeerde brieven niet ver
zonden doch verbrand. 

In Maart 1873 werden, naar men zegt op last van den 
priester Santa Cruz, een der vertrouwensmannen van den 
pretendent, de eerste preeven vervaardigd voor de benoodigde 
zegels (fig. 1). 

Don Carlos is afgebeeld, kijkend naar rechts. Deze proef 
was gedrukt in lichtblauw (lithografie). 

Op de tweede proef (fig. 2) is de pretendent en profil af
gebeeld, kijkend naar links; zij is bekend in zwart, bruin en 
lichtrood. Don Carlos kon zich, naar Moens mededeelt, met 
het ontwerp niet vereenigen, daar het portret niet goed ge
lijkend zou zijn geweest. Volgens dezelfde bron had de pre
tendent bezwaar gemaakt tegen de kleur (kastanjebruin), wat 
Moens deed zeggen: „S. M. Charles VII ne voulant pas être 
un roi-marron", 
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fis. 1. fig. 2. fig. 3 
Op de derde proef (fig. 3) is Don Carlos afgebeeld in uni

form; het opschrift luidt „Dios Patria Rey" (God, Vaderland, 
Koning). Deze proef is bekend in rood-purper. 
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fig. 4. fig. 5. 
Op de volgende proef is de pretendent getooid met de Bas

kische muts. Naar men zegt, werd deze te Brussel vervaar
digd, daar de revolutionairen dringend behoefte hadden aan 
zegels en geen kans zagen deze in Spanje of Frankrijk binnen 
korten tijd gedrukt te krijgen. Meerdere schrijvers over de 
Carlisten-zegels verklaren deze proef tot maakwerk van par
ticulieren; zij komt getand voor in de waarden 2 cuartos groen, 
4 bruin, 12 geel, 1 real donkerblauw (eveneens ongetand) en 
2 reales rood. 

Fig. 5 geeft een soortgelijk beeld; dit is evenwel beslist 
zwendel. 

Toen de Carlisten-zegels voor het eerst bekend werden, 
was de achterdocht bij talrijke verzamelaars terstond gewekt, 
wat niet te verwonderen is. Bovendien maakten gewetenlooze 
lieden van de gelegenheid gebruik om de verzamelaars beet 
te nemen, precies hetzelfde wat men heeft kunnen waarnemen 
in de oorlogsjaren 1914 e.V., toen tal van fantasie-producten 
verschenk. Dit verklaart het bestaan van de fantasie-zegels, 
afbeelding 5. 

De eerste definitieve zegels verschenen op 1 Juli 1873 voor 
de provincies Biskaja, Navarra. Guipuscoa en Alava, en wel 
in ommestaande teekening (gewone N in den landsnaara). 
ZiJ werden gedrukt door J. Cluzeau te Bayonne. 
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Meergenoemde Belgische postzegelhandelaar 
Moens vestigde de aandacht van den graaf De 
Contreras, hoofd van de Carlistische post, op 
het feit, dat de schrijfwijze van het woord 
Espana niet juist was door het ontbteken van 
de Spaansche ri. Hierdoor verscheen in Septem
ber van hetzelfde jaar een nieuw type ■— zie 
afbeelding — waarop deze fout hersteld was. 

Dit zegel, in de waarde 1 real, komt voor in 
de kleuren bleek tot helderblauw; voorts met 
witte en gele gom. Er zijn exemplaren bekend 
in verschillende kleuren, o.a. in zwart en in 
karmijn, welke door sommige speciaalverza
melaars worden aangemerkt als proeven, door 
andere als fantasieproducten. In elk geval 
zijn de exemplaren in de afwijkende kleuren 
zeer zeldzaam. 

In Juli 1874 verscheen een nieuwe teekening, 
waarop Don Carlos, getooid met een lauwer
krans, een verheerlijking van de behaalde 
militaire successen. Dit zegel in de waarde 
1 real, werd gedrukt in violet, in vellen van 
100 stuks (10x10); vermoedelijk te Parjjs. 

Op 1 Maart 1875 verschenen twee waarden 
in nevenstaande teekening. Don Carlos met 
lauwerkrans, de laatste uitgiften voor de hier
boven vermelde provincies. Zij werden gedrukt 

in de waarden 1 real bruin, 50 centimos 
geelgroen. 

Wanneer men paren of strippen dezer ze
gels aandachtig bekijkt, ziet men dat de on
derlinge horizontale afstand tusschen twee 
zegels verschilt, en wel lYj oi 2 mm. Ook 
de kleuren wijken af, waaruit men concludee
ren mag, dat twee zetsels werden gebruikt. 

Van deze zegels werden later groote res
tanten aan den handel verkocht. 

Voor de provincie Valencia verscheen in 
September 1874 in geheel andere teekening 
een YJ real, rose, in lithografie. 

Om elk zegel is, bü wjjze van omlijsting, 
een dun gekleurd lijntje getrokken; een 
zelfde lijntje omlijst het geheele vel. Op elk 
vel komt rechts de handteekening voor van 
„Ramiro Lorente" (of Lovente), een tot dus
verre onbekend geblevene. 

In deze zegels zijn duidelijk twee typen 
aan te geven, wat wijst op een merkwaar
dige samenstelling der plaat. De eerste rij 
is gedrukt in type 1, de tweede in type 2, 
de derde weer in 1, de vierde in 2, enz. Duide
lijk blijken de verschillen uit het afgebeelde 
vertikale paar: 

Type 1, de schriftband raakt bovenaan den 
zegelrand; bij type 2 niet. y^ staat precies 
in het midden tusschen Correos en Real; bij 
type 2 dichter bij dit laatste woord. Voorts 
is het aantal arceeringslijnen in het ovaal 
verschillend bij beide typen. 
Voor Catalonié verscheen op 15 April 1874 

een zegel in de waarde 16 maravedïs, gedrukt 
in rose. De afkortingen Ms en Vn behoeven een 
korte toelichting. 

Eerstgenoemde dient voor „Maravedis", de 
tweede voor Vellon (koper). De maravedis is 
een zear oude munt, in Spanje ingevoerd door 
de Mooren. Vermoedelijk is de benaming af
komstig van de dynastie der Almoraviden, 
gesticht door de Maraboet, een secte in N.W. 

Afrika. 
De zegels werden ver\aardigd in vellen van 10§ stuks, 11 

rijen van 9; om het honderdtal vol te maken was midden boven 
de eerste rij één exemplaar afzonderlijk gedrukt. De teeke» 
ning is zeer gebrekkig; er komen tal van plaatfouten en af
wijkingen voor. 

(Wordt vervolgd). v. B. 

Nieuwe 
Wt^fiften 

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

AR ABIE (November 1931). 
Frankeerzegels in de nieuwe teekening: 

K piastre, groen. 
1% „ ultramarijn. 

ARGENTINIË. 
Dienstzegels, opdruk op frankeerzegels der uitgifte 1925

1927 (geen punt onder de C): 
5 centavos, rood; opdruk M.H. 
3 „ geelgroen; opdruk M.O.P. B.M. 

AUSTRALIË. 
Frankeerzegel in het koerseerend koningstype: 

1 penny, groen. 
Dit zegel is gedrukt op papier met het meervoudig water

merk kroon en „C of A" (afkorting voor Commonwealth of 
Australia). 

Met hetzelfde watermerk zijn voorts te melden de port
zegels • 

1 penny, groen en rood. 
2 pence, groen en rood. 

Beide in de koerseerende cijferteekening. 
BELGIË. 

Weldadigheidszegels, tot bestrijding 
der tuberculose, alle volgens afbeelding 
(portret van koningin Elisabeth als 
verpleegster): 

1 0 + 5 c , roodbruin. 
25115 c , blauwviolet. 
50ilO c , groen. 
75115 c , grijs. 

1 fr.)25 c , wijnrood. 
1 fr. 75125 c, blauw. 
5 ir.+5 fr., purper. 

De zegels zijn verkrijgbaar gesteld 
van 1 dezer tot 15 Januari 1932. 

Maison Fischer dank voor onverwijlde 
toezending. 

Dienstzegel, opdruk gevleugeld wiel in karmijn, op koer
seerend frankeerzegel in het leeuwentype: 

75 centimes, violet. 
Den heer Van Caspel te Laeken dank voor bericht en toe

zending. 
Inzake de op handen zijnde vervanging van enkele koer

seerende waarden door nieuwe, gevolg van een verhooging 
der posttarieven, verwijzen wjj naar hegeen genoemde heer 
ons bericht onder de rubriek ,,Te verwachten nieuwe uit
giften, enz." 

BRAZILIË. 
Portzegel in het koerseerende type, watermerk G van den 

Yvertcatalogus: 
1000 reis, blauwgroen. B.M. 

BRITSCHINDIE. 
Dienstzegel, opdruk „Service" op frankeerzegel in lokalen 

druk, meervoudig watermerk ster: 
M anna, groen. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegel, kleine koningskop: 

1 lewa, groen. 
CANADA. 
Frankeerzegel met den kop van Georges Cartier, gewezen 

eerste minister van het dominion: 
10 cents, olijfgroen. 
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CHINA. 
Als eerstelingen der nieuwe serie ver

schenen in nevenstaande teekening, de 
buste van den overleden revolutionairen 
leider dr. Sun Yat Sen: 

2 cents, oljjfgroen. 
4 „ groen. 

Opmerkelijk is, dat de tekst geheel in 
het Chineesch is gesteld met weglating 
van dien in het Engelsch, 

Onze correspondent te Shanghai, de 
heer Mulder, wien wü de toezending de
zer zegels danken, schrijft nog, dat de 
waarden 1, 10 en 20 cents, 1 en 5 $ 

binnenkort zullen volgen; de andere eerst wanner de voorraden 
zijn opgebruikt. 

Ofschoon men nog flinke voorraden van de 2 en 4 cents 
heeft, is men heden met den verkoop dezer waarden van de 
nieuwe serie begonnen omdat 12 November de Chineesche na
tionale feestdag is en men dit een passende gelegenheid vond 
om de nieuwe zegels te introduceeren. 

ETHIOPIË. (November 1931). 
Waarde-opdruk in rood op frankeerzegel der uitgifte 1928: 

1 M(ehalek) op 2 mehalek, blauw en zwart. 
HAITI. 
De reeds vroeger aangekondigde zegels, ter herinnering aan 

het feit, dat dit land een halve eeuw deel uitmaakt van de 
wereldpostvereeniging, zijn verschenen in de waarden: 

5 centimes, groen. 
10 „ karmijn. 

Zij zijn gedrukt in langwerpig, liggend formaat. 
HONGKONG. 
Frankeerzegels in het koningstype, papier met het meer

voudig watermerk in sierschrift: 
3 cents, grijs. 
5 „ violet. 

IJSLAND. 
Frankeerzegels in het koerseerend koningstype, doch met 

schaduw rondom den geheelen kop: 
1 kroon, blauw en bruin. 
2 kronen, bruin en donkergroen . ' 

INDO-CHINE. 

lumwiPiuiii 
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De in het vorige nummer aangekondigde nieuwe serie is ver
schenen in de hierboven weergegeven teekeningen en in de 
waarden: 

Frankeerzegels: 
1/10 cent, blauwgroen. 1 cent, sepia. 
1/5 „ bruinkarmijn. 2 „ groen. 
2/5 „ rood. 3 „ bruin. 
1/2 „ roodbruin. 4 „ blauw. 
4/5 „ violet. 5 „ lila. 

6 cent, rood. 4/5 cent. 
10 „ blauw. 1 „ 
15 „ sepia. 2 „ 
20 „ rose 4 ., 
21 „ grijsgroen. 6 „ 
25 „ lila. 10 „ 
50 „ sepia. 12 „ 

1 piastre, 
2 piastres. 

Portzegels: 
2/5 cent. 

geelgroen. 20 „ 
rood. 50 „ 

1 piastre. 

Alle rose op geel in dezelfde teekening. 
Voor de beschrijving der zegels wordt verwezen naar het 

November-nummer. 
De drie hoogste waarden der frankeerzegels zijn in de tee

kening danseres. 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending. 
LAT AKI A (Augustus 1931). 

1 

" " " ^ Verdere waarden der Syrische zegels. 

F^^^P 
É^HÉ 
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i met den opdruk „Lattaquie" in Fransch 
J en Arabisch: 
j Frankeerzegels: 
3 4 p. 50, karmynrood. 
1 25 piastres, bruinviolet. 
j 100 „ oranjerood. 
3 Luchtpostzegels: 
3 O p . 50, bruingeel. 

l r r r : . i . i " \ r : ' : ^ r :5 i piastre, geelbruin. 
2 piastres, blauwgroen. 
3 „ groenblauw. 
5 „ lilarose. 

10 „ groenblauw. 
15 ,, vermiljoen. 
25 „ bruinoranje. 
60 „ zwart en grijs. 

100 „ lilarose. 

van 

Portzegel: 
8 piastres, zwart op blauw. 

Op de 2, 3, 10 en 50 piastres en den portzegel is de opdruk 
in karmijn, op de andere in zwart aangebracht. 

LITAUEN. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, dubbel-kruis, wa

termerk zeshoekjes: 
2 centu, roodoranje. 

LUXEMBURG. 
Kerstzegels in de gebruikelijke uitvoering, portret 

prinses Alix: 
10+ 5 c. 
75-1-10 c. 

1 fr .+25 c. 
1 fr. 25 + 75 c. 
1 fr. 75+1 fr. 50. 

MACAO. 
Waarde-opdruk op frankeerzegel in het Ceres-type: 

7 avos op 8 avos, bruinlila. 
MEXICO. 
Opdruk op de luchtpostzegels van 1929, Yvert nrs. 13 en 

21 (getand en doorstoken): 
Habilitado 

Quince centavos. 
op 20 centavos, grijsbruin. 

De luchtpostdienstzegel van 1930, Yvert nr. 12, werd van 
denzelfden opdruk voorzien: 

als voren op 20 centavos grijs. 
OOSTENRIJK. 
De frankeerzegel 1 schilling der koerseerende uitgifte ver

scheen in een hergravure, waarbij het woord Osterreich 
21K mm. meet (bij de vervallen teekening 20:K mm.). Te 
melden is dus: 

1 schilling, zwartbruin. 
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PAPUA. 
Dienstzegels, verkregen door uen opdruk O S op koersee

rende frankeerzegels der uitgifte 191625 (ongewijzigde 
kleuren): 

Yi, 1, 134, 2, 3, 4, 6 pence, 1 shilling en 2/6. 
PORTUGAL. 

Herinneringszegels aan den 500en sterf
dag van Nuno Alvares Pereira, een houw
degen uit den tiJd van den oorlog tegen 
Spanje, aan welk land hij in 1384 in den 
slag bij Atoleiros een zwaren nederlaag 
toebracht: 

15 centavos, iwart. 
25 „ grijsgroen en zwart. 
40 „ oranjerood. 
75 „ rose. 

1 e. 25, blauw. 
4 e. 50, bruinviolet en groen. 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toe
zending. ■ 

Het jongste Bulletin Mensuel geeft van deze zegels de vol
gende oplaagcijfers: 

15 c.: XYi millioen. 
25 c : 2Yi millioen. 
40 c.: 4 millioen. 
75 c : 250.000. 

1 e. 25 c : 500.000. 
4 e. 50 c : 250.000. 

RAROTONGA. 
Opdruk in karmijn op frankeerzegel der uitgifte 192527: 

Two pence op IK pence, blauw en zwart. 
RUMENIE. 

Frankeerzegel in bovenstaande teekening: koningen Karel I, 
Ferdinand I en Karel II, papier met het meervoudig water
merk kroon: 

16 lei, blauwgroen. 
Luchtpostzegels in diverse teekeningen, alle in het afge

beelde formaat, eveneens op watermerkpapier, meervoudige 
kroon: 

2 lei, groen. 
3 „ karmijn. 
5 „ roodbruin. 

10 ,, blauwgroen. 
20 „ grijsviolet. 

SPANJE. 

HEI'IIIILHIAI E S P A S B L A 

lütlÜÜM 

Ten vervolge op het 
vermelde in het No
vembernummer diene 
dat volgende waarden 
verschenen ter gele
genheid van het te 
Madrid op 10 October 
en volgende dagen ge
houden 3e PanAmeri
kaansch postcongres: 

5 centimes, bruinviolet (L). 
10 „ groen (S). 
15 „ violet (L). 
25 „ rood (S). 
30 „ olijf groen (L). 
40 ,, zwartblauw (L). 
50 „ vermiljoen (S). 

1 peseta, zwart (L). 
4 pesetas, lila (L). 

10 „ bruinlila (L). 
Op de zegels zijn afgebeeld de leeuwenfontein in het Al

hambra te Grenada, interieur van de Moorsche moskee te 
Cordova, de brug van Alcantara te Toledo, dr. Garcia y San
tos, de grondlegger van de PanAmerikaansche Postvereeni
ging getlankeerd door een ZuidAmerikaanschen cowboy en 
een Spaanschen boer. Op de twee hoogste waarden ziet men 
het uitroepen der Spaansche republiek op het plein, la Puerta 
del Sol, te Madrid op 14 April 1931. 

Voor deze zelfde gelegenheid verscheen een serie van 5 
luchtpostzegels, alle in liggend formaat: 

5 centimos, bruinlila. 
10 „ groen. 
25 „ rood. 
50 „ blauw. 
1 peseta, violet. 
4 pesetas, zwart. 

Alle geven kiekjes weer op Madrid. 
Deze luchtpostzegels, alsmede de hierboven vermelde fran

keerzegels, zijn eveneens verschenen als dienstzegels, opdruk 
„Oficial" in blauw, zwart of karmijn. Voor verschillende 
waarden wijken de kleuren min of meer af van die der fran
keerzegels. 

YOUGOSLAVIE. 
De herinneringszegels van 1929, Yvert nrs. 204206, werden 

voorzien van den vertikalen opdruk Kraljevina (links), Jugo
slavija (rechts). 

Op de 1 dinar is deze opdruk volledig aangebracht, links 
in Latijnsche, rechts in Cyrillische letterteekens: 

50150 para, olijf groen. 
1 d.fSO p., rood. 
3H1 d., blauw. 

ZWEDEN. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, koninklijk paleis te 

Stockholm: 
5 kronen, donkergroen. 

Het zegel is vervaardigd in staaldruk op paier zonder water
merk. Teekening en gravure zijn afkomstig van den kunste
naar Sven Ewert. 

Het wordt aan de kantoren verstrekt in boekjes van 40 st. 
Den heer Uno Söderberg te Stockholm dank voor bericht. 
ZWITSERLAND. 

MÉti 
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Weldadigheidszegels in bovenstaande teekeningen: 
5 + 5 r., groen; gezicht op Oberengadin. 

10+ 5 r., violet; Wetterhorn. 
2 0 + 5 r., karmijn; Dent du Midi. 
30 + 10 r., blauw; Alexander Vinet. 

De extra-opbrengst is dit jaar bestemd voor hulpbehoevende 
moeders en zuigelingen. 

De landschappen zijn geteekend door den kunstenaar Eugen 
Jordi; de hoogste waarde, Vinet, door Gottfried Matter. 

Firma Zumstein te Bern dank voor toezending. 
v. B. 

l̂ jieimie Uitgiften 

ANTIGUA. 
Naar verluidt zal het derde eeuwfeest van de grondvesting 

dezer kolonie in 1932 .,gevierd" worden door de uitgifte van 
een herinneringsserie. 

BELGIË. 
De heer Van Caspel te Laeken meldt ons het volgende: 
„Het binnenlandsche posttarief werd 9 November j.1. ge

wijzigd en voor briefkaarten van 40 op 50 c. gebracht, voor 
brieven van 70 op 75 c. 

Voor dienstbrieven op de spoorwegen werd bijgevolg het 
leeuwtje van 75 c. (Yvert 288) met wieltje bedrukt. 

Daar de zegels van 40 c. (Yvert 284) en van 70 c. (Yvert 
287) in groote hoeveelhden voor het dagelijksch verbruik wa
ren aangemaakt, en daarnaar zoogoed als geen vraag meer is 
(alleen de 70 c. nog voor monsters zonder waarde naar het 
buitenland) zullen deze groote hoeveelheden opgebruikt wor
den voor drukwerk, door overdruk van —10 c.— gelijk vroeger 
het leeuwtje van 60 c. (Yvert 316). Deze provisoriën zullen 
echter eerst begin Januari a.s. voor het publiek verkrijgbaar 
ziJn. 

Maar nu beantwoordt het nieuwe zegel van fr. 2,45, koning 
Albert, niet meer aan het doel, zjjnde het porto geweest van 
binnenlandsche aangeteekende brieven (70 + 175 — 2,45). Dit 
wordt nu 75+175 = 2,50. Maar deze waarde ontbreekt in de 
nieuwe reeks koningskoppen. 

Evenzoo is het nieuwe express-zegel van fr. 2,45 (Eupen, 
Yvert 3), hetwelk de fr. 2,35 (Gent, Yvert 2) verving, toen het 
briefport van 60 op 70 c. verhoogd was, nu doelloos geworden 
en moet dit z ĵn 75 + 175 = 2,50. 

De vroeger weinig gebruikte leeuwtjes van 50 c. blauw en 
75 c. violet (Yvert 285 en 288) worden nu heel algemeen, 
maar hun kleur is in strijd met de conventie, en moet zijn 
groen en rood. Waarschijnlijk is, dat deze waarden in nieuwe 
kleur zullen uitkomen, misschien in het nieuwe meer heral
dische leeuwtje waarvan hier al vroeger in persartikelen 
sprake was." 

HONGARIJE. 
De 5 pengö. Madonna-type, is buiten koers gesteld, daar 

de postadministratie ontdekt heeft, dat gebruikte exemplaren 
van den stempel werden ontdaan en na opnieuw gegomd te 
zijn, weder in circulatie werden gebracht. Het gevolg zal wel 
zyn, dat deze waarde in nieuwe teekening of andere kleur 
verschijnt. 

ITALIË. 
De Vergilius-zegels zijn vanaf 1 dezer niet meer voor fran

keering geldig. 
MALEDIVEN. 
Volgens Engelsche bladen zal voor deze eilandengroep, ge

legen in den Indischen oceaan, ten zuidoosten van Ceylon, 
binnenkort een serie frankeerzegels verschijnen in de waar
den 2, 3, 6, 10, 15, 25 en 50 cents en 1 rupee. 

De laatste uitgifte dateert van 1909; de verzamelaars mogen 
zich in dit geval dus niet beklagen over te veel nieuwe zegels] 

NICARAGUA. 
Tot dusverre bleven wü verschoond van een „aardbevings

serie", gevolg van de natuurramp, die de hoofdstad en om
geving in Maart j.1. teisterde. Op 1 Januari a.s. evenwel zal 
een dergelijke serie verschijnen in een oplaag van 5000 stuks, 
omvattende 13 frankeer- en 5 luchtpostzegels. De opbrengst 
is bestemd voor den wederopbouw van verschillende publieke 
werken. Op de zegels zal het hoofdpostkantoor worden af
gebeeld, vóór en na de aardbeving. 

NIEUW-GUINEA. _ 
Van de in het vorige nummer ver

melde gelegenheidszegels werden de 
volgende aantallen gedrukt: 

Frankeerzegels: 1 penny 90.000; 1% 
pence 60.000; 2 pence 150.000; 3 pence 
tot en met 2/- elk 45.000; 5 en 10 
shillings elk 15.000; 1 pond 6000 stuks. 

Luchtpostzegels: K, 1 en 2 pence elk 
90.000; 13^ en 3 pence elk 75.000; 4, 5, 
6 en 9 pence en 1 shilling elk 60.000; 
2 shillings 45.000; 5 shillings 30.000; 
10 shillings 21.000; 1 pond 6000 stuks. 

Dienstzegels: 1, IK en 2 pence elk 60.000; 3, 4, 5, 6, 9 pence 
en 1 shilling elk 45.000; 2 en 5 shillings elk 30.000 stuks. 

NIEUW-ZEELAND. 
L' Union Postale deelt mede, dat een nieuwe serie frankeer

zegels in voorbereiding is, omvattende 15 waarden ('A penny 
tot 3 shillings). Voor elke goedgekeurde teekening, waarop 
moet voorkomen een beeld uit het industrieele of landbouw-
leven der kolonie, zal een prijs van £ 2 5 worden toegekend. 

Voorts zullen luchtpostzegels verschijnen in de waarden 
3, 4 en 7 pence. 

PARAGUAY. 
Naar L' Union Postale bericht zullen binnenkort luchtpost

zegels verschijnen in de waarden 4,75, 14,10 en 17 pesos. 
SAARGEBIED. 
Onder verwijzing naar het medegedeelde op blz. 183 van het 

September-nummer meldt dezelfde berichtgever ons, dat thans 
de 40 centimes en 2 francs eveneens zijn verschenen met den 
d i a g o n a a 1-opdruk „Dienstmarke". 

Hierin ontbreekt dus tot op heden nog alleen de 1 franc. 
SARAWAK. 
Een nieuwe serie frankeerzegels in geheel andere teekening 

dan de tot dusverre in gebruik zijnde is in vergevorderden 
staat van voorbereiding. 

SPANJE. 
De Spaansche regeering heeft aan alle deelnemers van het 

derde Pan-Amerikaansche postcongres (zie onder Nieuwe Uit
giften) een speciaal album uitgereikt, bevattende een exem
plaar van alle koerseerende Spaansche zegels, een complete 
serie Goya-, Columbus- en Pan-Amerikaansch postcongres-
zegels, alsmede een serie dienstzegels Cervantes. 

Al deze zegels dragen in fiJn schrift den opdruk ,,C.U.P.P." 
Opgemerkt wordt, dat het Ie Pan-Amerikaansche postcon

gres in 1921 te Buenos-Aires werd gehouden; het 2e in 1926 
te Mexico. 

TURKIJE. 
De serie, uitgegeven ter gelegenheid 

van de tweede conferentie der Balkan
staten werd vanaf 20 October j.1. aan 
de postkantoren verkrijgbaar gesteld 
tot tijd en wijle zij uitverkocht is. 

Zij werd gedrukt door Bradbury, Wil
kinson & Co. te Londen; volgens het 
Bulletin Mensuel bedraagt de oplaag: 
voor de 2'A, 4, 30, 50 en 100 kurus elk 
300.000; voor de IA en 12 elk 500.000; 
voor de 12 X> kurus 1 millioen en de 6 
kurus IA millioen exemplaren. 
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VENEZUELA. 
Onze getrouwe correspondent, de heer J. Preiss schrijft ons: 
„Alle vliegpostzegels zijn verschenen met G N geperforeerd 

evenals de zegels 1925-30 Yvert nr. 37 (blz. 1177) (Gobierno 
Nacional). 

Van de courante zegels met beeltenis van Simon Bolivar van 
25 centimes is blykbaar een herdruk verschenen; de kleur is 
thans scharlaken. Een eigenaardige bijzonderheid, die ik bü 
een vel zag, is, dat Simon Bolivar op het 5e zegel bovenste ry 
duidelijk zichtbaar een knevel heeft (korte knevel zonder 
punten). Ik was reeds van Venezuela vertrokken toen dat ve) 
mü werd getoond.'' 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Naar verluidt zal de 9 cent waarde der frankeerzegels niet 

De bestaande voorraad zal worden opgebruikt. v. B, 
meer worden aangemaakt, daar het verbruik vrijwel nihil is. 

NEDERLAND. 
De kinderzegels. 
Wij geven hierbij de afbeeldingen van de kinderzegels van 

dit jaar, die by het verschijnen van dit nummer reeds ver
krijgbaar zijn, en, naar wij hopen, druk zullen worden gekocht. 

Evenals vorige jaren zijn de zegels verkrijgbaar van 10 De
cember 1931 tot en met 9 Januari 1932, en is de opbrengst 
boven de frankeerwaarde bestemd voor het misdeelde kind. 
De serie bestaat uit vier waarden: 

134-|-1>2 cent, beeld en „Nederland" rood, tekst en waarde
aanduiding blauw; 

5 + 3 cent, beeld en „Nederland" groen, tekst en waarde
aanduiding paars; 

6-1-4 cent, beeld en ,,Nederland" paars, tekst en wuarde-
aanduiding groen; 

12K+3>2 cent, beeld en „Nederland" blauw, tekst en 
waarde-aanduiding rood. 

De zegels verschijnen in het formaat van de gewone fran
keerzegels en ziJn ook verkrijgbaar met r o l p e r f o r a t i e . 

De uitvoering vindt plaats in rotogravure, een nog in ont
wikkeling zijnde techniek, welker niet geringe moeilijkheden 
slechts in nauwe en herhaalde samenwerking tusschen ont
werper en uitvoerder kunnen worden overwonnen. Niettemin 
schept zij voor den tijd, waarin zij ontstaat, karakteristieke 
mogelijkheden, welke in en door dien tijd bestaan; al kan, 
technisch-kwalitatief, het resultaat nog niet worden verge
leken met dat van een reeds lang voltooide techniek, als b.v. 
de staalgravure. 

De afbeeldingen, voorkomende op de zegels, welke zijn ont
worpen door den heer G. Kiljan te Voorburg, zy'n ontleend aan 
de kinderbescherming. De ontwerpen zijn gemaakt door middel 
van montage van foto en schrift. De ontwerper heeft gepoogd 
door middel van een voor ieder vertrouwde en verstaanbare 
beeldtechniek, de fotografie, een voor iedereen begrijpelijk 
beeld te geven en het onderwerp zoo reëel mogelijk te doen 
zijn in aansluiting met het doel, waarvoor de zegels ver
vaardigd zijn. Hij zette zich daarvoor niet in afzondering 
achter zijn teekentafel, doch ging er op uit en zocht, gewa
pend met de camera en gevoelige plaat, vier belangrijke cate
gorieën van misdeelde kinderen op. 

Als gevolg daarvan vertoont het zegel van 1 y, cent een doof
stommen jongen, wien het spreken geleerd wordt; dat van 
5 cent een hulpeloos achterlijk kind; dat van 6 cent een blind 
meisje, het Brailleschrift leerend, en het zegel van 12 "̂  cent 
een zwak, verwaarloosd meisje, door helpende handen ge
steund. Voor zoover dit mogelijk was is de aard der voor c 
categorie meest karakteristieke hulp aangeduid. 

De tekst „voor het misdeelde kind" komt op alle vier zegels 
voor in afglijdende richting, behalve „misdeelde" .waarop 
daardoor de nadruk valt. 

De zegels worden aangekondigd bij Dienstorder H 855 van 
18 November, waaraan ook een deel van het bovenstaande is 
ontleend. 

Op 10 December zijn de zegels verschenen. Wij melden: 
I K + I K cent, rood en ultramarijnblauw. 
5 -f-3 cent, blauwgroen en paars. 
6 + 4 cent, paars en blauwgroen. 

12'A+3'/, cent, ultramarijnblauw en rood. 
Zij zijn gedrukt in vellen van 100 op papier met watermerk 

cirkeltjes. Op de vellen, die wij zagen, was het watermerk 
steeds horizontaal. De velranden zijn blanco, met uitzondering 
van een dubbele gekleurde lijn om het heele vel heen, in de 
kleur van het waardecijfer. Op het midden van boven- en 
onderrand bevindt zich op de buitenste van deze lijnen nog 
een klein streepje in de andere kleur, waarschijnlijk om er
voor te zorgen dat de tweede kleur goed afgedrukt wordt ten 
opzichte van de eerste. Verder zagen wij bij de 5 cent een 
kort vertikaal groen streepje links vlak boven zegel 1, waar
van de beteekenis ons niet bekend is. In de andere hoeken ko
men dergelijke streepjes niet voor, ook niet bij de andere 
waarden voor zoover we daarvan de hoeken gezien hebben. 

De tanding is kamtanding 1234. Bij de ly c. zijn boven- en 
rechterzijrand geperforeerd; bij de andere waarden onderrand 
en linkerzij rand. 

De zegels verschenen ook met 2-ziJdige r o l p e r f o r a t i e . 
Wij vonden hiervan den bovenrand geperforeerd bij de 5 en 
12K cent, den onderrand geperforeerd bij de IK en 6 cent. 

Op 10 December waren de zegels in Bakkum ende kantoren 
in de omgeving nog n i e t verkrijgbaar. Er mag toch wel 
voor gezorgd worden dat dät in orde is! Wij moesten een 
treinreis ondernemen om aan kennissen enveloppen met af
stempeling van den eersten dag te kunnen zenden. 

De eerste „afwijkingen" liggen ook al voor ons. Ir. Bloemen 
te Heerlen zond ons een veldeel van de 134 cent, waarvan op de 
beide eerste vertikale rijen op alle zegels gezicht en linker
hand van den doofstommen jongen door roode vlekjes mis
vormd waren. Verder worden ons eenige gebroken letters 
(N en T) gemeld, die op alle reeds geziene vellen zouden 
voorkomen. Een wiJd veld voor plaatfoutenverzamelaars! 

De oplaag der Goudsche-Glazen-zegels. 
Volgens een van het hoofdbestuur der P.T.T. ontvangen 

voorloopige opgave zijn van de Goudsche-Ülazen-zegels in ' to-
taal verkocht: 

1>2+1>2 cent 209.279 stuks, 
6 + 4 cent 211.317 stuks. 

Aanvragen van postwaarden. 
Dienstorder 873 van 25 November bericht: 
De frankeerzegels van 36, 70 en 80 cent (laatstgenoemde 

zoodra deze verkrijgbaar zullen zijn, waaromtrent t.z.t. nader 
bericht in de dienstorders zal volgen) worden aangevraagd 
bij heele vellen van 100 stuks of 1/10 vellen van 10 stuks. 
Deze frankeerzegels worden niet in rollen verkrijgbaar gesteld. 

De portzegels kunnen voortaan bij heele vellen van 200 stuks 
of 1/10 vellen van 20 stuks worden aangevraagd. 

Er blijkt uit dat waarschijnlijk de 80 cent niet zoo heel 
lang meer op zich zal laten wachten, en verder dat deze 
waarde evenals de 36 en 70 cent in een afwijkend formaat zal 
verschijnen (geen roltanding!). 

De 3 cent in nieuwe roltanding? 
In „ D e Philatelist" wordt vermeld een exemplaar van de 

3 c. m de nieuwe tweezijdige roltanding met firmaperforatie, 
dat op de tentoonstelling te Rotterdam te zien was. Dit zegel 
is echter nog niet aan de verzamelaarsloketten in vellen 
verkrijgbaar 
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Nieuwe plaatnuminers en tandingen. 
6 cent F : R 275. 
6 cent G: R 280. 
6 cent H: 302 R. 
6 cent I: R 334, tanding GL 

L 339, „ Gl. 
10 cent B: L 252, in 4z. r o l t a n d i n g . 
De eerstgenoemde drie nummers van de 6 cent, die al bijna 

„opgegeven" waren, worden door mr. Bontekoe vermeld. Wij 
doen nogmaals een beroep op de verzamelaars om ons van 
nieuwgevonden nummers op de hoogte te houden! 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen, 
3 cent I: nummer 101 en 103 (beide tanding Gl). Het num

mer 101 staat merkwaardigerwijze weer eens boven zegel 10, 
de anders nrs. als gewoonlijk onder zegel 191. 

De zegels van 36 en 70 cent. 
Over de nieuwe 36 en 70 cent schrijft V. G. in de Belgische 

„Revue Postale" nog het volgende: 
,,Les Pays Bas inaugurent une nouvelle formule pour leurs 

timbres; de jolies heliogravures, tres fines et de dimensions 
réduites, sur des fonds blancs, de papier glacé. C' est entière
ment soigné comme vignette" . 

Wat is er in 1931 verschenen? 
Wij laten hieronder volgen een opgaaf van wat 1931 ons 

aan nieuwe zegels van Nederland en overzeesche gewesten 
bracht: 

Nederland: 
Gewone serie: 21 cent, 36 cent, 70 cent (September). 
Tweez. roltanding: 2 cent (Mei), 214 cent (Juli), 3 cent 

(November?), 4 cent (April), 20 cent (Juli), 21 cent (Sep
tember). 

Nieuwe tanding 1234 : 1 gld.; 2'/, gld., 5 gld. Deze zijn eigen
lijk al in 1930 verschenen, maar eerst dit jaar ontdekt. 

Foutdruk: 9 cent zonder waardeaanduiding (Mei). 
GoudscheGlazenzegels: 1'A cent. 6 cent (1 October). 
Kinderzegels: 114 cent, 5 cent, 6 cent, 1214 cent (10 De

cember). Idem in rolperforatie. 
Ned.Indië: 
Gewone serie: 1,75 gld. (Maart). 
Luchtpost; 30 cent, "4,50 gld., 7,50 gld. (1 Mei). 
JavaAustraliëvlucht: 1 gld. (1 April). 
WitteKruiszegels: 2 cent, 5 cent, 12>^ cent, 15 cent (De

cember) . 
Portzegel: 31'A cent. Reeds in 1930 verschenen, maar bij 

Beschikkincc P.T.T. gerekend van 2 Januari 1931 af in ge
bruik te zijn. 

Suriname: 
Gewone serie: 3 cent geelbruin, 6 cent oranje, 7% cent geel 

(Februari). 
Nieuwe tanding: 1'/, cent getand 12K (Maart?) . 
DoXzegels: 10 cent, 15 cent, 20 cent, 40 cent, 60 cent, 

1 gld., ly, gld. (8 Augustus). 
Weldadigheidszegels: l'A cent, 2 cent, 5 cent, 6 cent (14 De

cem.ber). 
Portzegels: 1 cent, 2 cent, 12 cent (October). 
Curagao: 
Gewone serie: 2}4 cent groen (16 Mei). 
Opdrukzegel: 2>^ op 3 cent (1 Maart tot 16 Mei). 
Nieuwe tanding: 50 cent getand 12!4 (Maart?) . 
Luchtpost: 20 cent. 35 cent, 40 cent, 45 cent, 60 cent, 70 

cent, 1,40 gld., 2,80 gld. (Februari). 
Afgezien van nieuwe tandingen dus samen 17 frankeer en 

portzegels, 11 luchtpostzegels en 27 gelegenheids en wel
■Hdigheidszegels . 

Het Postniuseum. 
Van den heer Van der Willigen ontvingen wij in dank het 

volgende verslag van wat thans in het Postmuseum te be
zichtigen is: 

De derde uitgifte van Nederland is ditmaal aan de beurt om 
te worden tentoongesteld in het Postmuseum. Ook voor deze 
emissie blijken weer vele proeven noodig geweest te zijn en 
het begin daarvan vormt een vijftal potloodschetsen van den 

directeur der Landsdrukkerij Mieling. met en zonder opge
plakt portret van koning Willem III. J. W. van Kempen 
maakte in 1866 eveneens een zestal schetsen in potlood, alle 
voor de 10 cts.waarde . 

De eerste proefdrukken zijn in zwart en blauw van een 
door O. Berger Levrault vervaardigden 5 cts.stempel (7 Fe
bruari 1866). 

Veel fraaier van uitvoering dan die van Mieling en Van 
Kempen zijn zeven andere potloodteekeningen (genummerd 
28, zoodat 1 blijkbaar ontbreekt) door J. Vurtheim ontworpen 
en op 23 Februari 1866 ingezonden, bestemd voor de waarden 
1 cent (cijferteekening), 5 en 10 cents (met koningskop). 
Ontwerp nr. 8 werd aanvankelijk goedgekeurd en hiervan 
volgen dan ook drie lithografische afdrukken en twee in steen
druk, alle in zwart en met de 5 centswaarde. Aangezien 
deze echter blijkbaar toch niet voldeden werden in Juni 1866 
door Vurtheim andermaal een viertal ontwerpen ingezonden, 
waarbij in één reeds een beginstadium van het definitief goed
gekeurde type te herkennen is. 

Terzelfdertijd blijkt aan Derrey te Parijs opdracht voor 
een ontwerp te zijn gegeven (Mei 1866), doch de ingezonden 
afdruk werd in Juli afgekeurd. 

Van het goedgekeurde ontwerp van Vurtheim werd nu door 
H. Nusser te Düsseldorf een eerste gravure vervaardigd van 
5 cent zwart, waarop de beeltenis van koning Willem III 
waarschijnlijk niet goedgelijkend was: direct daarop volgt 
n.1. een potloodteekening van het medaillon met den kop af
zonderlijk, vervaardigd naar een schilderij van Ten Gate. Van 
deze wijziging is wederom een zwarte afdruk aanwezig en 
hierop werd de definitieve goedkeuring verkregen, zoodat de 
volgende proeven de te gebruiken kleuren betreffen. Van de 
5 centwaarde zijn in zwart en in elk der gekozen kleuren een 
afdruk op een kartonblad en op een (kleiner) velletje dun 
papier aanwezig. 

In April 1867 werden door J. W. van Kempen te Voorscho
ten platen vervaardigd, waarvan losse kleurproeven der 10 ct.
waarde in grijsbruin, lichtgroen, oranjegeel, violet en zwart 
(de laatste in paar), 15 et. in violet, 20 et. in bruin en rood, 
25 et. in rood en 50 et. in groen, alle ongetand, te^itoongesteld 
zijn, benevens getand de 5 cent zwart en 25 cent blauw. On
middellijk aansluitend volgen proef vellen in zwarte kleur van 
elke waarde, samengesteld uit tien horizontale rijen van elf 
zegels. 

Eenigszins vreemd tusschen al deze met zooveel zorg ver
vaardigde ontwerpen en proeven doen een viertal kleine vel
letjes van 25 zegels aan, bestaande uit losse cliché's van alle 
waarden behalve de 25 cent, willekeurig gegroepeerd en 
enkele zelfs ietwat scheef staand! De kleuren zijn lichtrood, 
lichtblauw, grijszwart en zwart op getint papier; het velletje 
in eerstgenoemde kleur heeft aan de bovenzijde één riJ minder, 
onder één rij meer dan de andere, zoodat het waarschijnlijk 
oorspronkelijk grootere vellen geweest zijn. 

Wederom andere kleurproeven zijn door een blijkbaar se
curen postfunctionaris onbruikbaar gemaakt met horizontale 
penstrepen: aldus treft men aan proef vellen met drie hori
zontale rijen van tien zegels in de waarden 25 cent blauw, 
10 cent rood, 20 cent bruin, 20 cent groen, 25 cent violet en 
50 cent zwart, alle ongetand, behalve de voorlaatste. 

Nadat de uitgifte tot stand gekomen was blijkt men nog 
doorgegaan te zijn met (andere) proefnemingen, die gelukkig 
niet tot verdere uitvoering zijn gekomen! De gebroeders Virey 
te Parijs leverden n.1. in Maart 1868 proeven van 5 en 10 cent 
zwart, gelijkende op de in 1867 uitgegeven zegels, doch veel 
grover, hoewel de druk behoorlijk genoemd kan worden. Ook 
gekleurde proeven, tinten rood, zwart, blauw op blauw en 
rood op rose, alle van de 5 centwaarde in paren. Met effen 
fond zijn er voorts proeven van de 5 cent in rood, groen en 
zwart, terwijl van een geheel ander type drie stuks in groen, 
blauwgroen en blauw gemaakt werden (4 Juni 1869). 

Door Schmidlin te Haarlem werden van den koningskop nog 
afzonderlijke gravures vervaardigd in drie kleuren: blauw, 
rood en zwart, van elk een rij van vijf stuks. 

In typografische uitvoering zijn ten slotte nog te noemen 
Droeven van Orlof te Amsterdam (1870) en Zanker (1871), de 
laatste weer met gearceerden achtergrond van den kop. Van 
Orlof zijn zes stuks aanwezig in de kleuren lichtbruin, zwart. 
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bruinrood, oker, grüs en oranje, terwijl de acht stuks van 
Zanker in dezelfde kleuren en bovendien nog in blauw en groen 
zijn uitgevoerd, alle 14 zonder waarde-aanduiding. 

Van de gebruikte exemplaren mogen genoemd worden de 
twee van 25 cent getand 13K en 14 in onberispelijke stukken, 
terwijl verder van de diverse brieven met deze zegels, naar 
binnen- en buitenland verzonden, niet verzuimd mag worden 
er één te vermelden gefrankeeerd met twee strippen van 
50 cent goudkleur van resp. 6 en 5 stuks, benevens nog twee 
losse zegels van 20 en 50 cts.; dit stuk alleen is reeds een 
bezoek waard. Zonder daarmede iets te willen afdoen aan de 
overige geëxposeerde stukken, welke inderdaad een zéér be
zienswaardig geheel vormen| 

NED.-INDIE. 
De Witte-Kruis-zegels verschenen. 
Op 1 December (hier te lande 2 December) zijn de nieuwe 

Indische weldadigheidszegels verschenen. Het zijn: 
2 +1 cent, lichtbruin. 
5 +2'/^ cent, groen. 

12%-\-2y, cent, karmijnrood. 
15 + 5 cent, blauw. 

De zegels zijn uitgevoerd in koperdruk, en bijzonder mooi 
gegraveerd. Het formaat is 33 Ĵ  bij 21 mm. Links onder in 
het middenvak (bij de 2 cent rechts onder) staan de letters 
A.KR., den ontwerper A. Kreisler aangevend. 

De zegels zijn in vellen van 100 stuks met geheel blanco 
randen. Zij hebben lüntanding 12^ : 12K. 

Plaatfout portzegels. 
In het vorige nummer meldden w^j, dat door den heer Jacobs 

een steeds-voorkomende plaatfout bij de portzegels van 75 cent 
van Suriname was gevonden, n.1. een ontbrekende krul aan de 
bovenbalk van de 5. Wij schreven toen dat er kans was dat 
deze fout ook voorkomt bij het Indische portzegel van 75 cent, 
en inderdaad bericht de heer Jacobs ons nu dat deze fout ook 
op de Indische portzegels van 75 cent te vinden is. 

Op de vellen der Surinaamsche zegels bevindt de fout zich 
op het 8e zegel van de eerste horizontale rij; bij de Indische 
zegels op het 8e zegel van de e l f d e horizontale rij. Wü 
weten dus nu ook dat men voor het drukken van de Suri
naamsche porten van 75 cent (vellen van 100) gebruik maakt 
van de onderste helft van de drukplaat voor de Indische 
porten (vellen van 200 stuks). 

SURINAME. 
De weldadigheidszegels 1931. 
In het bijzonder ten bate van het, tengevolge van de crisis

omstandigheden, steun behoevende volkskind, zullen van 14 
December 1931 tot 1 Juni 1932 in Suriname weldadigheids-
postzegels worden uitgegeven, welke gedurende dien termijn 
ook in Nederland aan de philatelistenloketten verkrijgbaar 
worden gesteld. 

De zegels, welke voor het gebruik gelijk gesteld worden 
met de gewone Surinaamsche frankeerzegels, worden uitge
geven in vier waarden: 

1 /4 +13^ cent zwart, 
2 + 2 cent rood , 
5 + 3 cent blauw, 
6 + 4 cent groen. 
Van de in Suriname verkochte zegels komt het prijsverschil 

en v a n d e i n N e d e r l a n d v e r , k o c h t e zege . l . s 
d e g e h e e l e v e r k o o p s p r i J s ten bate van het te 
Paramaribo opgerichte steuncomité. 

Het ontwerp is van André van der Vossen, grafisch kunste
naar te Overveen — die ook de Surinaamsche weldadigheids
zegels van 1928 en 1929 en de Surinaamsche en Curagaosche 
luchtpostzegels ontwierp — en stelt voor een Surinaamsche 
vrouw, met kind op den arm, met de karakteristieke hoofdtooi 
en kleederdracht der kotto-missies. De uitvoering geschiedt in 
rotogravure door de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haar
lem. Het formaat der zegels is 25 bij 30 mm. 

Wij beelden hierna een der zegels af. 
Naar aanleiding van de in het bovenstaande gespatieerde 

passage ontvingen wij van het Departement van Koloniën het 
volgende schrijven: 

„In het communiqué betreffende de uitgifte van de Suri
naamsche weldadigheidszegels 1931, dat onlangs in de bladen 
is opgenomen en ook aan uw blad is verstrekt, is medegedeeld, 
dat van de in Nederland verkochte zegels de geheele verkoops
priJs ten bate van het Surinaamsche steuncomité zal komen. 

Tegen dezen maatregel, die tot doel heeft de verkoop der 
zegels hier te lande te bevorderen en de ten bate van het 
steuncomité komende som zoo groot mogelijk te maken, wor
den blijkens bij het Departement schriftelijk en telefonisch 
ingekomen verzoeken bezwaren gemaakt. 

Om te voorkomen, dat die be?waren ook in uw blad tot 
uiting komen, zonder dat daarop eenig commentaar wordt 
gegeven, meen ik goed te doen u in kennis te stellen met de 
aangevoerde bezwaren en met hetgeen daartegen m.i. kan 
worden aangevoerd. 

Uit het feit, dat van hier te lande verkochte zegels niet 
slechts de Overwaarde, doch de geheele verkoopsprijs aan het 
comité zal worden afgedragen, trekt men de conclusie: 

1. dat de zegels, welke aan de Nederlandsehe postkantoren 
verkrijgbaar worden gesteld, uit philatelistisch oogpunt be
zien slechts zouden zijn plakplaatjes (zonder eenige philate
listische waarde) door een particulier comité uitgegeven, 
waarbij de Nederlandsehe posterijen als verkoopsorganisatie 
dienst doen; 

2. dat de zegels slechts waarde zouden hebben in gebruikten 
toestand, hetzij op verzoek ter plaatse van uitgifte (i. c. 
Suriname) afgestempeld, hetzij op stukken, welke inderdaad 
door de posterijen vervoerd zijn, zoodat ongetwijfeld velen, 
die anders gewoon zijn dergelijke weldadigheidszegels in on
gebruikten toestand in hun verzameling op te nemen, thans 
de zegels op brieven of kaarten uit Suriname verzonden zullen 
wenschen; 

3. en voorts dat de mogelijkheid bestaat, dat de zegels hier 
te lande zullen worden gekocht, ten einde het comité in het 
bezit te stellen van een grooter bedrag dan bij aankoop in 
Suriname mogelijk wordt, en ze daarna zullen worden op
gezonden naar Suriname om aldaar dienst te doen voor fran
keering, met het gevolg, dat de Surinaamsche posterijen 
diensten te verrichten krijgen, waarvoor zij in het geheel 
niet betaald worden. 

Deze bezwaren komen mij om de volgende redenen ten deele 
gezocht, ten deele geheel ongegrond voor. 

1. De uitgifte der zegels heeft plaats ingevolge besluit van 
den gouverneur van Suriname en niet door het steuncomité. 

Tusschen de zegels, welke hier te lande en die, welke in 
Suriname verkrijgbaar worden gesteld bestaat geenerlei ver
schil. Waarom ze nu ineens van karakter zouden veranderen 
en geen philatelistische waarde zouden hebben, is mij ten 
eenen male onbegrijpelijk. 

Evenals alle vorige Surinaamsche (en ook Ned.-Indische en 
Curagaosche) zegels worden de nieuwe Surinaamsche wel
dadigheidszegels hier te lande aan de philatelistenloketten 
verkrijgbaar gesteld tegen denzelfden prijs, waartegen ze aan 
de postkantoren in Suriname zullen verkrijgbaar zijn. In de 
reeds sedert jaren geldende verkoopsvoorwaarden wordt thans 
geen verandering gebracht; alleen wordt van den verkoop hier 
te lande, waarmede de Surinaamsche posterijen, behoudens 
enkele uitzonderingen, geen bemoeienis hebben, wat meer 
aan het steuncomité afgestaan. 

2. Op grond van hetgeen ik onder 1 aanvoerde, houdt de 
bev/ering dat de zegels slechts „gebruikt" waarde zullen 
hebben, geen steek. Het verschil in waarde tusschen gebruikt 
en ongebruikt hangt slechts af van de verhouding tusschen de 
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hoeveelheid, welke in totaal verkocht wordt en die, welke 
,.gebruikt" wordt. 

3. Het komt mij dan ook niet waarschijnlijk voor, dat er ve
len zullen zijn, die de hier te lande gekochte zegels naar 
Suriname zullen zenden om ze in gebruikten toestand terug 
te krijgen. 

Mocht dit echter wel het geval zijn en de Surinaamsche 
posterijen inderdaad veel onbetaalden arbeid te verrichten 
krijgen, dan ben ik ervan overtuigd, dat de Surinaamsche post
ambtenaren dit gaarne voor het goede doel over zullen hebben. 

De gewraakte maatregel toch is met volle sympathie van 
de Surinaamsche regeering genomen. 

Van harte hoop ik dat hier te lande vele zegels zullen worden 
gekocht, aangezien dan de ten bate van het steuncomité ko
mende som inderdaad van beteekenis zal zijn. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ De zegels maken met hun vroolijke 

P ^ W ^ ^ ^ ^ P ^ B kleuren en aardige teekening een uit
E 9 stekenden indruk. De heer Van der 
^ 9 Vossen is meer naturalistisch geweest 

9 dan met zijn vorige series; waarschijn
»«ai m lijk zullen de zegels daardoor meer tot 

^ ■ H | ^ l het groote publiek spreken. 
' ' ^ ^ B a S De kleuren zijn, ongeveer als op

* " ^ l gegeven werd: 
jja J 1>2 cent, zwart. 

it>Si<\A'vCBa • 2 cent, karm^jnrose. 
f l l lH^l^l^ l iyf l l^ 5 cent, ultramarijnblauw. 

6 cent, groen. 
De tanding is 12>^ (lijntanding), hier en daar naar 12:Ĵ  

neigend. Velgrootte e.d. zijn ons nog niet bekend; bericht 
daarover verschijnt in het volgende nummer. 

De DoXzegels. 
Van het departement van koloniën ontvingen wij in dank de 

mededeeling, dat de in de vorige nummers genoemde oplaag
cijfers van de DoXzegels de juiste zijn, zoodat wij daar 
thans ook de officieele bevestiging van hebben. 

ALGIERS. 
De briefkaart van 40 c. olijf op groenachti«:; karton met 

deelstreep en druknummer (723) verscheen in het groote 
formaat. 

CANADA. 
Wederom zijn nieuwe uitgiften te vermelden. Een briefom

slag van 1 c. groen, George naar links, verscheen ir twee 
formaten, 165 : 93 en 243 : 105 mm. In de zelfde afmetingen 
komt ook voor de omslag van 2 c. rood, welke de vorige maand 
reeds, doch alleen in de kleinste maat. gemeld werd. 

Ook nieuw is een briefkaart van 2 c. groen (George naar 
links, eerste type) zonder tekst in het Engelsch en Fransch. 
Bovendien kan nog medegedeeld worden het verschijnen van 
een privaatomslag van 1 c. groen, George naar links, van de 
Firma Marks Stamp Co. 

DUITSCHLAND. 
Terwijl de herinneringsbriefkaart met beeltenis van den 

Freiherr vom Stein reeds in Augustus uitgegeven werd, kwam 
deze kaart eerst nu, in November, door tusschenkomst van het 
internationaal bureau te Bern in handen der administraties. 
Zooals bekend, is deze kaart verschenen met in den stempel 
het beeld van Ebert, 8 pf. groen, terwijl de linkerhelft van de 
voorzijde ingenomen is door de afbeelding van den in 1831 
overleden groeten staatsman. 

De druk van het onderschrif c is niet zuiver uitgevallen, zoo
dat bij de vele exemplaren, welke onder mijn oogen kwamen 
het schijnt, of sommige letters van schaduwlijnen voorzien 
zijn, hetgeen niet de bedoeling is geweest. 

Een privaatkaart van 3 pf. bruin en van 10 pf. rood (lucht
post) verscheen bij gelegenheid van de Mophila te Hamburg. 
Op de achterzijde staat een voorstelling van het met een kata
pult afschieten van een vliegtuig van de stoomboot Europa. 

Bedrukt met de gangbare waarden en stempels, verschenen 
nog de volgende privaatkaarten: 

van 3 pf. van de Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft 
Niederbayern in Landshut, met en zonder naam van het 
genootschap; 

van 5 pf. van de postzegelverzamelaarsvereeniging Nordost 
te Königsberg, ter gelegenheid van een aldaar van 18 tot 
22 October gehouden tentoonstelling van het verband Nordost
deutschland. De achterzijde geeft in beeld het Slot dan wel de 
Stadthalle weer; 

van 5 + 5 en 8 + 8 pf. uitgegeven door de Münchener Ganz
sachenSammlerVerein . 

FRANSCHINDOCHINE. 
Bern verzond een briefomslag van 145 : 113 mm. wit papier 

en spitse klep, van 5 c. lila. In den stempel de ruine van Ang
kor. Uitvoering HelioVaugirard, Parijs. De namen van den 
ontwerper en den graveur staan onder den stempel. Er wer
den uit Berlijn gemeld omslagen van 2 en 6 cents, donkergroen 
en rood. Voorts wordt medegedeeld ,dat de kaartbrief van 
5 c. rood en zwart op twee soorten papier bestaat, n.1. op rood
zeemkleurig en op gryszeemkleurig. 

GOUDKUST. 
Volgens de ambtelijke melding vari de Crown Agents for 

the Colonies is een nieuwe omslag van IK p. rood in de af
metingen 5% : 4% inch uitgegeven. 

HONGARIJE. 
De Octobermededeeling betreffende de prentbriefkaarten 

kan thans aangevuld worden. Er verschenen de volgende 
kaarten van 16 filler: A4 Budapest, Szepmüveszeti Museum; 
A5 idem, Halaszbastya; A6 idem. Magyar Nemzeti Muzeum; 
B4 idem, Kiralyi Curia; B5 idem, Orszaghaz en B6 Sopron 
Széchenyitér. 

De 20 f. kaarten zijn voorzien van de volgende afbeeldingen: 
Al Budapest, Szent Geliert szober; A2 idem, Halaszbastya; 
A3 Debrcen Reformatus Nagytemplon; BI Szeged, Fogadalmi 
templon; B2 Pécs, Székesegyhaz en B3 Diosgyör, Varrom. 

ITALIË. 
Door Bern werd gedistribueerd een nieuwe briefkaart van 

25 c. groen met koning Victor Emanuel III naar links in 
profiel. Het papier is in twee soorten, wit en grijsgroen. 
Voorts een kaartbrief van 50 c. lila op donkergeel papier. Het 
portret van den koning is en face. Bij alle drie het wapen 
aan de linkerzijde. 

Uit Berlijn wordt gemeld het verschijnen van 12 prent
briefkaarten van 30 c. donkerbruin, met groot stempel 31 : 36 
mm., eveneens met den koningskop. Het karton is wit. Het 
opschrift is alleen Cartolina Postale. Daaronder staat het 
wapen. 6 adreslijnen. Het linker derde deel wordt door prentjes 
ingenomen met de volgende onderschriften: Bonifica Pontina; 
Caserma dei Vigili; Institute Centrale di Statistica; Instituto 
dei Anatomia' Umana; Mercati Traianei; Ministerio Educa
zione Nazionale; Ponte del Littorio; Ponte Ferroviario del 
Vaticano; Sala Minerva; Stadio del Partito Nazionale Fas
cista; Via del Mare en Villa Celimontana. 

LIECHTENSTEIN. 
De maandelijksche aitdeeling door Bern bracht twee nieuwe 

briefkaarten van 10 en 20 rappen lila en wijnrood, groot for
maat, ditmaal ongeillustreerd. De stempel van de 10 r. kaart 
vertoont een berglandschap met koe en herder op den voor
grond. Voor de 20 r. kaart is de afbeelding gelijk gebleven 
aan die der voorheen als prentbriefkaart uitgegeven kaarten. 

LUXEMBURG. 
Mij bereikte het bericht van het verschijnen van twee nieuwe 

series prentkaarten van 40 en 75 c, beide met het portret van 
de groothertogin in den stempel. Ditmaal zou de eerste serie 
maar 10 en de tweede 6 verschillende afbeeldingen bevatten. 
Volledige opgaaf daarvan ontbreekt nog. 
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ROEMENIE. 
Met den reeds gemelden nieuwen grooteren kop verschenen 

omslagen van 1 lei rood op blauw papier en van 6 lei lilarood 
op wit papier. De verkoopprijs is 1 lei hooger, maar daarvoor 
krijgt men dan tevens een vel postpapier erbij. 

Eveneens met den nieuwen stempel, doch overigens gelijk 
aan de vorige emissie is te melden een briefkaart van 2 lei 
lichtgroen op roomkleurig karton 

Het schijnt dat de kleine afbeelding naar rechts den koning 
niet bevallen heeft en dat men om aan de bezwaren tegemoet 
te komen eerst getracht heeft door de plaat na te graveeren 
den kop duidelijker te doen uitkomen. Het resultaat is ver
moedelijk niet bevredigend geoordeeld, althans een nieuw 
grooter beeld is tot stand gekomen. 

RUSLAND. 
De vorige maand werd gemeld een briefomslag met opwek

king tot het bezoek aan de Krim. Deze omslagen werden nu 
van Bern ontvangen en daarnevens dezelfde omslagen met 
soortgelijke uitnoodigingen van het touristenbureau om het 
bezoek aan te bevelen aan den Kaukasus, Leningrad en de 
Wolga. Met een bijbehoorende afbeelding staat die opwekking 
links van de voorzjjde. Bij de omslagen voor de Wolga zag ik 
eenige met het woord w o r 1 y in plaats van w o r d 1 y in 
den Engelschen tekst, waarin verwezen wordt naar alle reis-
bureaux der wereld voor de noodige inlichtingen omtrent reis-
gelegenheid. Tevens werden verdeeld omslagen van 15 kop. 
zonder reclames, in donker olijf op grijs papier. De tekst is in 
8 talen, zonder esperanto. De afmetingen zijn 162 : 114 mm. 
en in den stempel zjjn de drie arbeiderskoppen te zien. 

Uit dezelfde bron zag ik een nieuwe kaart van 10 kop. rood, 
arbeider en face op zeemkleurig karton. Tekst in 8 talen. 
Afmetingen 145 : 114. Een deelstreep laat een ruimte van 54 
mm. aan de linkerzijde vrij. 

Volgens een mededoeling uit Berlijn zoude deze kaart ook 
met wit karton gezien zijn. Een kaart van lO-flO kop. rood 
arbeider, zeemkleurig ksrton, nog in de oude uitvoering, dus 
zonder deelstreep, wordt eveneens uit Berlijn gemeld. 

SPANJE. 
In de reeks provisoriën is heden te melden de binnenlandsche 

kaart van 10+15 c. oranje op wit karton, met den opdruk 
Republica Espafiola. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een omslag van 2 cents rood op geel papier met watermerk 

US 1929, schuin van links boven naar rechts beneden ver
loopend, wordt gemeld. In den stempel Washington. 

ZWITSERLAND. 
Tot nu toe zijn nog niet gemeld twee spoorwegkaarten met 

uitsluitend Duitschen tekst van 10 rappen. De eene draagt 
het cijfer met duif in den stempel, is blauwgroen en gemerkt 
M.B. 1.536.000 III.29, de andere is lila op roomkleurig karton, 
vertoont den Tellkop en het merk O.P.D. 1.536.000.V.30. 

Postagentschappen. 
Schiedam-Edisonplein, gevestigd 9 November 1931. 
Rotterdam-Rusthoflaan, gevestigd 1 December 1931. 
Leiden-Hooge Rljndijk, opgeheven 18 November 1931. 
Het bijkantoor Haarlem-Plein wordt 18 Januari 1932 op

geheven en gevestigd Haarlem-Tempeliersstraat. 
Dienstorder 893 van 25 November 1931 luidt: 
Reclame in poststempels. 1. Aan het gemeentebestuur van 

Waalwijk is met ingang van 1 December 1931 vergunning 
verleend tot plaatsing van een reclame-aankondiging in den 
stempel, in gebruik voor het afstempelen van de corres
pondentie op het postkantoor te Waalwijk. 2. Het reclame-
inschrift van den poststempel luidt: „Centrum der schoen-
industrie". 

Naar het schijnt worden niet alleen de administratieve kan-
toornaamstempels (zie Septembernummer), doch eveneens de 
overige administratieve stempels in het indertijd vermelde 
gewijzigd model verstrekt. Mr. G. W. A. do Veer toonde ons: 
1. Op een drukwerk van Middelburg naar Alkmaar gezonden 
en uit de kaasstad geretourneerd met de opmerking „Straat
naam en geadresseerde onbekend" de 2-regelige stempel TE
RUG AFZENDER / RETOUR A L' EXPEDITEUR en 2. op 
en brief naar 's-Gravenhage verzonden VERTROKKEN / 
PARTL 

Genoemde heer legde ons verder nog de volgende abnormali
teiten voor: 

Amersfoort, machinest. Postzegels rechts, enz. 17-18/2.Vil/ 
1931 dag en maandcijfers kopstaand. 

Amsterdam CS. liiiksch vlagstempel ADRESSEER / VOL
LEDIG met blanco datum-rondje en corrigeerende hand-
stempel Amsterdam-C.S. no. 23 -6.X.7N 1931. 

Rotterdam. Op de meeste brieven die wij gedurende Novem
ber j.1. ontvingen, kwamen, meestal onderaan in het midden 
op de adreszijde, eenige (maximum 6) onder elkaar staande 
letters voor. Wij zagen zoowel in rooden, violetten als groenen 
inkt, tot nu toe de groepen A, B en C; deze letters slaan 
echter niet op een bepaald gedeelte van den dag, want wij 
kennen van één dag b.v. alle letters van één uur (20-21). 
Vermoedelijk heeft de Transorma-sorteermachine ze afge
drukt; kan één der lezers ons nadere inlichtingen verschaffen? 

Zoo nu en dan schijnen, althans in Amsterdam, de dienst-
brieven geteld of gecontroleerd te worden. Op dienstbrieven 
uit alle deelen van ons land, tusschen 16 en 20 November j.1. 
te Amsterdam ontvangen, kwam op de voorzijde een groot 
kruis in rooden inkt voor. Ook uit vorige jaren zijn ons der
gelijke stempels in rooden of violetten inkt bekend. 

SURINAME. 
Op de voorzijde van een aan boord van het K.N.S.M. s.S. 

„Niekerie" in December (? ) afgestempelden brief ,bestemd 
voor Marienburg (Suriname) was een omlijst 3-regelig re
clamestempel in rooden inkt geplaatst SPAAR WEKELIJKS 
OF MAAN- / DELYKS VOOR TYDIGE BETA- / LING VAN 
UWE BELASTING. Waar sparen al niet goed voor is| 

NED.-INDIE. 
Inspecteur Hajenius meldt ons: 
Stempelmachine Krag is te Semarang ultimo Augustus j.1. 

buiten gebruik gesteld en 7 October j.1. te Bandoeng in ge
bruik genomen met de stempelplaten 1. Adresseer volledig / 
met straat en nummer. 2. Meld Uw correspondenten / uw 
juiste adres. 3. Verzend uw / mail per / luchtpost / Tijdwinst 
twee weken. 

Verder op 1 October j.1. in gebruik gekomen de plaat 
„Koopt in December / Witte Kruis / Kolonie / postzegels" 
te Bandoeng en Soerabaja en eind September te Batavia en 
Batavia-Centrum. 

Op 24 October j.1. is te Bandoeng in gebruik genomen een 
plaat met tekst „Seint via Radio", eenzelfde plaat nam Soe
rabaja 29 October in gebruik. 

Vermoedelijk 10 December zullen te Bandoeng ,Batavia, 
Batavia-Centrum en Soerabaja reclamestempelplaten in de 
electrische stempelmachines komen met tekst .,Verzendt 
nieuwjaarswenschen per telegraaf tegen verlaagd tarief. In
lichtingen bij alle telegraafkantoren". 

Van genoemden heer ontvingen wij, onder dank, een enve
loppe met aankomststempel Tandjong Priok 5.9.81, terwijl de 
12 ̂ 'I cent postzegel vernietigd is met den 1-regeligen K.P.M.-
stempel in violetten inkt M.S. TINOMBO. 

De stempels met nummer onderin (zie Juni- en Julinummer) 
zond dr. Weigand ons uit Bandoeng (1-6), Batavia (1-2), 
Probolinggo (1), Soerabaja (1-7), waarvoor wij vriendelijk 
danken. 

De heer A. W. Brave A.Bz. verzoekt ons mede te deelen dat 
hij in den loop dezer maand verhuist naar Admiraal de 
Ruijterweg 128, Amsterdam, W. De heer W. C. Verdoorn, 
Ie Helmersstraat 156, Amsterdam, W., zal van 15 December 
1931 tot 1 Januari 1932 de zaken van het „Bureau" waar
nemen. 
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HET JUBILEUM=BOEK. 
In de twee laatste nummers plaatsten vsrij een oproep tot de 

verzamelaars om een geringe geldelijke bijdrage in de kosten 
voor expeditie, brocheeren, porti enz., welke bepaald werd op 
minstens 50 cent. 

Het spijt ons te moeten zeggen, dat nog geen 4 pet. der 
lezers aan dezen oproep gevolg heeft gegeven. Vermoedelijk 
moeten wij dit povere resultaat wijten aan het bekende uitstel, 
dat als regel afstel beteekent. 

Daarom, dames en beeren, herhalen wij bij dezen ons ver

zoek en zendt uw bijdrage terstond in; do it now. 
Wij hebben reeds uitvoerig uiteen gezet, wat dit boek bren

gen zal en ook, dat de kosten zeer hoog zijn. Het is daarom 
de zedelijke plicht, die op lederen verzamelaar rust om zijn 
penningske te offeren in het belang der Nederlandsche Phi

latelie. Wij verzoeken deze bijdrage niet voor ons zelven; de 
medewerking van alle schrijvers werd geheel belangeloos ver

kregen, doch men mag toch niet verwachten, dat zij, die hun 
kennis en arbeid in uw dienst stelden, ook nog belast kunnen 
worden met beduidende financieele verplichtingen. 

Met den meesten nadruk brengen wü dan ook ons verzoek 
om een bijdrage onder uw aller aandacht, in het vertrouwen, 
dat ons beroep op uw daadwerkeiijken steun niet vergeefs zal 
zijn. 

Men vuile onderstaand biljet thans terstond in — liefst met 
meer dan 50 cent — en zende het aan het daarin vermelde 
adres. 

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. Smoulders te Breda. 

Handteekening: 

^) Doorhalen wat niet dienende is. 

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

N.B. Toezending van dit biljet is voor hen, die dit nummer 
niet wenschen te schenden, niet strikt noodzakelijk. 

Voorts vestigen wiJ nog de aandacht op de mogelijkheid 
tot het plaatsen van advertenties voor een doeltreffende 
reclame (heele pagina ƒ40,—, halve pagina ƒ25,—). De 
administrateur verstrekt hieromtrent gaarne alle gewenschte 
inlichtingen. 

Tot slot nog een korte opmerking. 
Het boek verschijnt begin 1932. De oplaag is beperkt, zoo

dat slechts een betrekkelijk klein aantal in den handel kan 
worden gebracht. Wie dus zekerheid wil hebben het werk te 

VOOR TAXATIES 1 
■ 

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

1. MEBUS, BEÈEDIGD TAXATEUR, I 
D i r e c t e u r d e r ■ 

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

(616)! 

ontvangen, zorge in de eerste plaats, dat hvj lid is van een 
biJ het Maandblad aangesloten Vereeniging en tweedons, dat 
minstens de hierboven genoemde kosten voor expeditie enz. 
bijgedragen zijn. 

Gebonden exemplaren worden alleen verstrekt biJ vooruit
betaling der kosten ad ƒ 1,50 per exemplaar, vóór 31 December 
a.s. te gireeren aan den administrateur met duidelijke vermel
ding van naam en het doel der storting. 

Na dien datum kunnen verzoeken om ingebonden exem
plaren niet meer ingewilligd worden. 

JUBILEUMBOEK. 
Bij deze wordt nadrukkelijk de aandacht erop gevestigd, 

dat alléén de leden van de bij het Maandblad aangesloten 
Vereenigingen — dus n i e t de abonné's — recht hebben op 
het jubileumboek, en wel op één exemplaar, ook al zouden 
zü lid zijn van meer dan één Vereeniging. 

In het Januarinummer zal worden bekend gemaakt, wan
neer het jubileumboek gereed zijn zal en met de distributie 
een aanvang zal worden gemaakt. 

Voor nietleden zal het werk verkrijgbaar worden gesteld 
tegen betaling van ƒ 2,50. 

Heeren adverteerders, die tot dusver verzuimden den tekst 
hunner in het jubileumboek te plaatsen advertentie in te 
zenden, worden verzocht daartoe onverwijld over te gaan en 
ervoor te willen zorgen, dat de kopü in elk geval uiterlijk 25 
December a.s. in het bezit is van de 

ADMINISTRATIE, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUMBOEK. 
Bij de administratie zijn, tot en met 10 December 1931, de 

volgende giften binnengekomen: ~ 
Haagsche Philatelisten Vereeniging ƒ 100,— 
Nederlandsche Vereeniging v. Postzegelverzamelaars 100,— 
Utrechtsche Philatelisten Vereeniging  50,— 
Vereeniging „ZuidLimburg"  10,— 
Postzegelvereeniging „Breda"  100,— 
Vergadering „Breda" 25 October 1931  10,50 
Vergadering „Philatelica" 28 October 1931  30,50 
Gooi en Eemland (Ned. Ver.)  25,— 
N. Phil. Ver. „Groningen"  13,50 
Vereeniging „Philatelica"  50,— 
Vereeniging „Op Hoop van Zegels"  25,— 
Vergadering „Hollandia" 31 Oct. en 28 Nov. 1931 . .  31,75 
Verschillenden  216,10 

ƒ 762,35 

Met beleefd verzoek verdere bedragen zoo spoedig mogelijk 
te storten op postrekening 37183 van L. C. A. Smeulders, 
Wilhelminapark 128, Breda. 
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AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge

bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den elfden jaargang (met de invorderings
kosten ƒ 5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Eventueele overmaking 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk te 
doen op onze postrekening nr. 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzocht, den abonne
mentsprijs ä ƒ 6,— per postwissel over te maken (Ned.-Indië, 
Suriname en Curacao ƒ5,—). Indien daaraan op 10 Februari 
a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de abonnenten-
lijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1931. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

BERICHT. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 
1931, vóór 27 December a.s. te willen inzenden aan de Ad
ministratie. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—16 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 eigengemaakte stempels der distri

butiekantoren der posterijen van 1827 af. 
Voorts: 
a. Buiten de post om bezorgde brieven. 
b. De stempels „Na Posttijd", „Debouisé", „Afgeschreven". 
c. De frankeerzegels van Nederland, uitgifte 1867 gespe

cialiseerd in typen en tandingen, afzonderlijk en op brief. 
d. Teekeningen en proeven daarvan. 
e. De port- en frankeerzegels van Griekenland gespecia

liseerd. 

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 i 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 2%—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5K uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 

Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 3)^—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3̂ —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)4—5 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

IN MEMORIAM G. V. VAN DER SCHOOREN. 
Even voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte 

ons, nog zeer onverwacht, het droevige bericht, dat de 
oud-voorzitter van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars, de heer G. V. 
van der Schooren, te Bad Nassau, waar hiJ een kuur 
voor zijn herstel deed, op 56-jarigen ouderdom is over
leden. 

De heer Van der Schooren werd in het begin van dit 
jaar door een beroerte getroffen, doch sedert luidden de 
berichten zoo gunstig, dat niets ons zulk een spoedig 
einde kon doen verwachten. 

Wij allen, die zijn krachtige, opgewekte figuur ge
kend hebben, betreuren dit onverwachte heengaan zeer 
en dankbaar zullen we steeds herdenken wat hij voor de 
postzegelkunde in het algemeen en voor onzen Bond in 
het bijzonder heeft gedaan. 

Met hem is een verzamelaar van de goede, oude soort 
van ons weggenomen, een man, die zich met hart en ziel 
aan zijn levenswerk, de philatelie, gegeven heeft en die 
uiterst moeilijk in de postzegelwereld te vervangen 
zal ziJn. Moge zijn assche in vrede rusten. Wij zullen 
hem nimmer vergeten. 

De toraardebestelling had plaats Donderdag 10 De
cember j.1. te Arnhem op Moskowa, des namiddags te 
1.30 uur. 

Breda. De Bondssecretaris, 
F. J. MIJNSSEN. 

SURINAAMSCHE WELDADIGHEIDSZEGELS. 
Aan Z. E. den Minister van Koloniën, 

te 's-Gravenhage. 
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het bestuur van 

den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars; 

dat het ten tweeden male de aandacht van Uwe Excellentie 
meent te moeten vestigen op een postzegeluitgifte der Kolonie 
Suriname, en wel op die der liefdadigheidszegels 1931, met het 
eerbiedig verzoek om het onderstaande bezwaar tegen de 
verkoopwij ze dezer zegels wel in overweging te willen nemen. 
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Naar ons van betrouwbare zijde werd medegedeeld, zal de 
opbrengst van de in Nederland verkochte zegels dezer uit
gifte g e h e e l ten bate komen van het te Paramaribo op
gerichte steuncomité en dus n i e t van de Surinaamsche 
posterijen. 

De verkoop zal aan de Nederlandsche philatelistenloketten 
worden opgedragen, zoodat onze posterijen dan als verkoop
organisatie dienst zullen doen voor een serie zegels, die uit 
een philatelistisch oogpunt beschouwd, met plakplaatjes geljjk 
te stellen is. 

Voor verzamelaars zal deze serie a l l e e n i n g e b r u i k 
t e n s t a a t eenige waarde kunnen hebben en dreigt dus 
het gevaar, dat de in Nederland verkochte, ongebruikte series 
naar Suriname zullen worden opgestuurd, om ze daar voor 
frankeering te doen gebruiken, c.q. in massa te doen af
stempelen, als waren ze echt gebruikt. Geschiedt dit, dan 
krijgen de Surinaamsche posterijen diensten te verrichten, 
waarvoor zij niet worden betaald. 

Met alle waardeering voor de sympathieke gedachte, om 
het steuncomité te Paramaribo aan de noodige fondsen te 
helpen, kan de bepaling, dat de g e h e e l e opbrengst der in 
Nederland verkochte zegels aan het comité ten goede zal 
komen, bij de philatelie geen onverdeelde instemming vinden. 

Immers de Kolonie Suriname, die nog onlangs de o.i. vol
komen onnoodige serie vliegzegels met Do X-opdruk uitgaf, 
brengt thans een tweede serie, i.e. de weldadigheidszegels, 
aan de markt, waarvan de verkoopsvoorwaarden zoozeer af
wijken van die tot heden gebezigd, dat ook deze emissie met 
groot wantrouwen door de Philatelisten zal worden ontvangen. 

Het bestuur van den Nederlandschen Bond voornoemd meent 
daarom Uwe Excellentie beleefdelijk in overweging te moeten 
geven de verkoopsvoorwaarden van deze zegels alsnog te 
wijzigen en wel zoodanig, dat, evenals zulks bij de Neder
landsche Weldadigheidszegels geschiedt, a l l é é n de toeslag 
aan het steuncomité komt en de frankeerwaarde aan de Suri
naamsche posterijen. 

Dit is naar onze meening de eenige weg, om deze serie het 
kenmerk van een normale uitgifte te doen behouden tn zal dit 
aan den verkoop niet dan ten goede kunnen komen, terwijl 
daardoor mede voorkomen wordt, dat vele postzegel/erzame-
laars, die sinds de Do X-uitgifte hun belangstelling voor de 
Surinaamsche frankeerwaarden ten deele verloren hebben, 
zich geheel van dit verzamelgebled zullen afwenden. 

Breda, 24 November 1931. 
Het bestuur van den Bond voornoemd: 

J. C. CRAMERUS, fg. voorzitter. 
F. J. MIJNSSEN, secretaris. 

* * 
* 

Op dit schrijven ontving het Bondsbestuur een uitnoodiging, 
om op het departement van koloniën te komen, ten einde deze 
zaak met den vertegenwoordiger van den minister nader te 
bespreken, en begaven de heer Cramerus en ondergeteekende 
zich dientengevolge Zaterdag 5 December naar Den Haag, 
waar wij door den loco-secretaris-generaal en nog een hoofd
ambtenaar werden ontvangen. 

Waar alles reeds voor de uitgifte der Surinaamsche wel
dadigheidszegels geregeld was en ons verzekerd werd, dat 
het niet te vreezen viel, dat het Comité te Paramaribo mis
bruik zou maken van de voorwaarden dezer uitgifte, om ge
heel kosteloos een groote hoeveelheid dezer zegels te be
trekken en voor frankeering te benutten, meenden wij voor 
ditmaal niet te scherp stelling tegen deze uitgifte te moeten 
nemen, te minder, waar ons bleek, dat het departement vol
komen te goeder trouw gehandeld had en ons in uitzicht werd 
gesteld, dat bij volgende emissies met den Nederlandschen 
Bond ruggespraak zou worden gehouden. 

Waar de uitvoering der zegels, ontwerp van den Suri-
naamschen kunstschilder Van der Vossen, bijzonder fraai is, 
zal de serie vermoedelijk wel veel koopers vinden. 

Breda, 8 December 1931. De Bondssecretaris, 
F. J. MIJNSSEN. 

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

Afdeeling verkoop. 
Nogmaals een beleefd, doch zeer dringend verzoek, om al

leen boekjes met zegels van Nederland en koloniën te willen 
inzenden; de overige zullen, gezien den thans aanwezigen 
groeten voorraad, op kosten der inzenders aan hen terug
gezonden worden, tenzij men er genoegen mede neemt, dat 
deze boekjes minstens v i e r maanden in depot blijven liggen 
vóór ziJ in circulatie kunnen worden gebracht. 

De directeur. 
Bekendmaking. 

De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd 
uitgenoodigd hun contributie 1932 (ƒ 6,50) vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. 

De leden in Ned.-Indië worden beleefd verzocht hun contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, dr. H. W. Borel, 
Tjiliwoengstraat 2, Bandoeng, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir 
acquiter leur contribution pour 1932 (fl. 6,50) avant Ie Ier 
février. Au de la de cette date on en disposera a leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1932 (fl. 6.50) has to be paid before 
the 1st of February. After that date extra expenses for 
correspondance are for their account. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1932 
(fl. 6,50) vor dem 1. Februar en den Kassenwart zu ent
richten. Nach diesem datum wird darüber auf ihre Kosten 
verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (Z.-H.). 
Vertegenwoordiger in Ned.-Indië. 

De heer J. Hoek te Semarang heeft wegens drukke werk
zaamheden bedankt als onze vertegenwoordiger in Ned.-Indië. 

De heer dr. H. W. Boiel te Bandoeng heeft zich bereid ver
klaard die functie over te nemen en zal ingaande 1 Januari 
1932 als zoodanig optreden. 

Nieuwe leden. 
572. J. Meertens, Oosteinde binnen 26, Bandoeng (Java). 
573. K. G. Vuijk, ambt. N.-I. Sp. Mij., Bodjonegoro (Java). 
577. W. F. P. Winkelaar, p /a Vorkink & Co., Bandoeng (Java). 

G. V. VAN DER SCHOOREN t 
In Bad Nassau, waar hij genezing zocht voor zijn 

ziekte, is overleden onze zoo zeer gewaardeerde voor
zitter, die van 24 November 1912 af als zoodanig 
krachtig heeft gewerkt om de „belangen der verzame
laars" te behartigen en de ,,kennis" van alle lief
hebbers te bevorderen. 

Wij allen zijn hem groote dank verschuldigd voor 
zijn onvermoeid werken en strijden voor de belangen 
der postzegelkunde, voor al datgene wat hij heeft 
gewrocht en bezield door ziJn ideaal heeft tot stand 
kunnen brengen, tot grootheid van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

In den engeren kring der bestuursleden zal zijn 
rustige en degelijke persoonlijkheid zeer gemist wor
den. Hij ruste in vrede. 

Namens het bestuur, 
De secretaris. 
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582. C. Wolthekker, p /a Ned. Handelmij., Bandjermasin 
(Borneo). 

584. J. Pouderoijen, p / a Jacobson & Van den Berg, Bandjer
masin (Borneo). 

592. F. W. Laupman, majoor artie.. Officierskampement, Sa-
latiga (Java). 

Aanmeldingen. 
L. Payne, electrotechniker, Ruijsdaellaan 2, Hilversum. (V). 
Th. A. G. Maijer, sectiechef Prov. Waterstaat, Madjalengka 

(Java). 
F. Wagensveld, schoolhoofd, Madjalengka (Java). 
J. Wessels, p /a s.f. Tjebongan, Djokjakarta (Java). 

Adreswij zigingen. 
623. J. W. F. Biegelaar, thans Laan van Nieuw O.-Indië 49, 

Den Haag. 
863. ir. K. L. van Geelen, thans Sluisweg 27, Meester Cornells 

(Java). 
831. C. W. Hessing, thans p/a Ford Cie., Soerabaja (Java). 
878. ir. L. P. Stephan, thans Javastraat 28, Bandoeng (Java). 
747. W. J. Schokker, thans Gijsbrecht van Amstelstraat 347, 

Hilversum. 
641. A. W. J. Krüger, thans aer. Simpang, Tjoeroep (Su

matra) . 
Bedankt (met 31 December 1931). 

787. 
508. 
370. 
663. 

70. 
138. 
201. 
399. 

51. 
579. 
778. 
848. 
884. 
928. 

A. M. Har t e r ink . 
W. A. C. Zweer ts . 
J . P ren t . 
Reinou Kingma . 
Léon Kinet . 
J . H. van Hoboken. 
J . W. Niemeijer. 
P . W. Broekman. 
L. G. de Mooij. 
A. Reus Pz . 
J . A. Voorthuis . 
J , H. van Zuijlen. 
C. de Ruijter. 
J . Schneider. 

339. 
614. 
212. 
911. 
385. 
268. 
367. 
114. 
618. 
627. 
482. 
674, 
927. 

mr . R. M. van Dusseldorp. 
mr . D. M. de Neufville. 
A. Schrama. 
C. J . E . Opstel ten. 
W. M. Beijerink. 
H. Quast . 
R. Rinckes. 
mr . J . K. H. de Beaufort . 
mevr. ' t H a r t - P o o r t m a n . 
L. F . Cavaljé. 
L. Haedicke. 
C. Poll ing. 
mevr. M. Tjassens Keizer. 

Overleden. 
186. H. P. Manus. 965. mevr. F. van Vloten. 
864. W. K. Rutgers. 

Overschrijving. 
Lidmaatschap 978 van B. C. Rozenheek, Schoutenstraat 2, 

wordt op 1 Januari 1932 overgeschreven op H. Rozenheek, 
Hyacintenlaan 12, Hilversum. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Nijmegen. Het philatelistenloket ten postkantore alhier is, 

bij wijze van proef, op den derden Zaterdag van elke maand 
opengesteld van 2—3 uur. 

's-Gravenhage. De vergaderingen hebben voortaan plaats in 
restaurant „Bosch", Kettingstraat. 

Amersfoort. Het bestuur is thans gevormd door: A. J. Vale-
wink, voorzitter; J. van der Spek, secretaris; C. Eckstein, 
Arnhemscheweg 59, penningmeester. 

Gooi- en Kemland. Door toetreding van den heer L. Payne 
telt de afdeeling thans 60 leden. Een mooi succes, te meer 
daar de afdeeling op 14 April 1932 15 jaar bestaat. 

Amsterdam. Niettegenstaande de vele verhinderingen, was 
de November-vergadering toch nog door een 12-tal leden 
bezocht. Van den heer L. van Essen ontving de afdeeling de 
voor hem gelukkige en voor alle Philatelisten belangrijke me-
dedeeling, dat door den Hoogen Raad principieel is uitge
maakt, dat alle postzegelverzamelingen, waarvan de weten
schappelijkheid kan worden aangetoond, vrij zijn van een 
aanslag in de vermogensbelasting. Een mooi succes voor hem 
en zijn juridischen raadsman mr. W. S. W. de Beer. Vervol
gens hield de heer Van Essen een interessante inleiding over 
het zegel 3 pf. rood van Saksen en werden de leden in de 
gelegenheid gesteld zijn verzameling zegels van oud-Duitsche 
staten te bewonderen. 

De volgende maand zal de heer D. de Vries zijn uitgestelde 
lezing houden over de zegels van Peru. 

West-Friesland. Op 9 Juli 1930 was het 25 jaar geleden, 
dat de afdeeling werd opgericht. Ter herdenking daarvan werd 
17 October j.l. de het vorig jaar (wegens een auto-ongeval 
den toenmaligen voorzitter dr. A. H. van den Berg over
komen) uitgestelde f eestvergader ing gehouden.-In deze ver
gadering gaf de voorzitter dr. De Ruijter de Wildt een his
torisch overzicht van de oprichting en den groei der af
deeling, waarbij hij de verdiensten memoreerde van de beide 
ter vergadering aanwezige oprichters der afdeeling, de beeren 
dr. Van den Berg en F. Reijnders, van wie de eerstgenoemde 
sedert de oprichting onafgebroken het voorzitterschap be
kleedde. Onder luid applaus werd hem daarvoor en voor het 
vele, dat hij in die kwaliteit voor de afdeeling heeft verricht, 
het eerelidmaatschap der afdeeling aangeboden, hetwelk door 
dr. Van den Berg onder dank werd aanvaard. Vervolgens werd 
een gratis verloting zonder nieten onder de aanwezige leden 
gehouden. 

Na de sluiting der vergadering vereenigde men zich aan 
een door de afdeeling aan haar leden aangeboden feestmaal
tijd. Ook deze stond in het teeken der philatelie. Men verkreeg 
n.l. bij loting zijn menu met een daarop gehecht mooi zegel. 
Het geheele feest had een vlot verloop en een uiterst gezellig 
samenzijn. Moge het volgende jubileum onder voor de af
deeling even gunstige omstandigheden worden gevierd. 

Financieele commissie. 
Voor 1932 bestaat de financieele commissie uit de beeren 

J. Molenaar, F. van Strijen en A. G. Ferf. Deze volgorde is 
ook die van de jaarlijksche aftreding. 

Jubileum. 
Op 10 December j.l. heeft onze ijverige penningmeester, de 

heer Th. Klinkhamer, zijn 25-jarig jubileumfeest als burge
meester' mogen vieren. Hoewel zulks buiten de philatelie staat, 
heeft het bestuur toch gemeend een blijk van belangstelling 
te geven, te meer, waar de heer Klinkhamer zoo vele jaren 
de financieele belangen onzer Vereeniging heeft behartigd. 
Door eenige bestuursleden werd hij op dien dag, onder aan
bieding van een bloemstuk, namens de Vereeniging met dit 
heuglijk feit gelukgewenscht. 

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

In Memoriam: I 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 1 

Eerelid. 1 
t 6 December 1931. H 
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KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
30 November 1931, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breija. 

29 leden zijn aanwezig, als de vergadering door den voor
zitter, den heer Cramerus, wordt geopend. Met kennisgeving 
afwezig is de heer Mijnssen. De notulen van de vorige verga
dering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld. De candidaat-leden worden daarna met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. 

In het drukraampje gaan intusschen ter bezichtiging rond 
de 1 December verschijnende weldadigheidszegels van België, 
eigendom van den heer mr. Van Mierlo. 

Ingekomen is een bedankje van den heer notaris De Ruijter 
voor onze gelukwenschen ter gelegenheid van zijn ambtsjubi
leum, benevens het werk over Columbus van den heer mr. 
Van Peursem. 

De heer mr. Tilman biedt ten behoeve van onze Vereeniging 
aan eenige tijdschriften en een 300-tal poststukken. Besloten 
wordt deze dankbaar te aanvaarden en op de volgende verga
dering te verloten of op andere wijze in het bezit van de leden 
te stellen. Voorts is ingekomen een keurig uitgevoerd „Werbe
schrift" van de Wipa 1983. 
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Vervolgens heeft de bestuursverkiezing plaats. Als onder
voorzitter wordt gekozen de heer F. J. Mijnssen en als sectie
hoofd I-II de heer ir. Hagedoorn, beiden met 21 stemmen, 
terwijl 3 stemmen op de tweede candidaten, en 5 in blanco 
worden uitgebracht. De heer Hagedoorn ter vergadering aan
wezig, verklaart de benoeming te aanvaarden; de heer 
Mijnssen heeft zich reeds bij voorbaat bereid verklaard. 

Door het bestuur wordt voorgesteld de Januari-verloting 
weder te doen plaats hebben op dezelfde wijze als voiige jaren 
en in de verlotingscommissie te benoemen de heeren Van den 
Berg, Cramerus en Hagedoorn. Aldus wordt besloten. 

De voorzitter deelt mede, dat de uitgestelde tocht naar 
Turnhout thans op 10 December zal doorgaan. Dien avond 
heeft onze zustervereeniging aldaar vergadering en zullen 
eenige leden die vergadering gaan bijwonen. 

Verder deelt hij mede, dat door den Bond geprotesteerd is 
tegen het besluit de geheele opbrengst van de hier te lande 
te verkoopen weldadigheidszegels van Suriname aan het steun
comité uit te keeren. Zaterdag zal de heer Cramerus daartoe 
met den Bondssecretaris, den heer Mijnssen, ter audiëntie 
gaan bij den betrokken hoofdambtenaar bij het ministerie van 
koloniën. Het resultaat daarvan zal nog in het December
nummer van het Maandblad opgenomen worden. 

Mededeeling wordt nog gedaan, dat de heer Van Essen het 
bekende proces heeft gewonnen. Voor de moeite en kosten, 
welke genoemde heer zich getroost heeft, verdient hij den 
dank van alle Philatelisten. 

Ten slotte heeft de verloting plaats. Daartoe zün nog zegels 
ontvangen van de heeren Backx, Van den Berg en Oudemans, 
benevens van den heer Weber (Berlijn) een serie van de 
nieuwe Duitsche weldadigheidszegels .en van den heer Reus 
(Barcelona) een 40-tal 2 centimes zegels van Spanje met op
druk Republica. Allen wordt hartelijk dankgezegd. 

Na rondvraag wordt de vergadering daarna door den voor
zitter gesloten. 

Nieuwe leden. 
76. (S.E.Z.NK.). L. D. Bekker, Molenstraat 53, 's-Graven-

hage, giro 15440. (V). 
37. (-). A. Fondse, Spoorstraat 79, Helder. (VII). 

188. (S.E.Z.). F. A. J. Marres, Kapellerlaan 17, Roermond, 
giro 28798. (VI). 

210. (S.E.Z.). P. J. Ubink, 3e Ebbingestraat 35, Kampen, 
giro 51780. (IV). 

Candidaat-leden. 
Th. H. van Gijzen, café-restaurant, Breedstraat 33-41, Alk

maar. 
W. F. Nedermeijer, schilder, Julianastraat 88, Zwijndrecht. 
H. Vos Hzn.. procuratiehouder N.V. F. W. Braat, Delf-

gauwscheweg 85, Delft, (Oud-lid). 
C. de Vries, administrateur gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 

Dorpsstraat 121, Kwadijk (N.-H.). 
A. M. F. L. Povel, tijdelijk adres: Hotel de 1' Europe, Am

sterdam, C. 
(Allen eigen aangifte). 

Overleden. 
84. G. V. van der Schooren, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
189. mr. W. S. W. de Beer. 389. mevr. P. M. Kloet-v. Dijke 
160. J. C. van Bortel. 335. jhr. mr. F. E. M. de Roy 
488. H. Kaspers. van Zuidewijn. 

87. G. J. M. Ingen Housz. 395. A. Schwarz. 
468. mr. B. Mees. 239. G. van Steijn. 
349. G. M. van Riemsdijk. 1. W. C. Verdoorn jr. 
108. A. van Straten. 238. M.' van der Vliet. 
106. J. Kaas. 

I 

Adreswijziging. 
177. J. M. Horvath, thans Haarlemmermeerstraat 85-III, 

Amsterdam. (VII). 
Bekendmakingen. 

I. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten wordt bij 

deze kennis gegeven, dat in de vergadering van 28 December 

a.s. gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contributie 
ä ƒ 4,— voor het vereenigingsjaar 1932. Aan de leden, niet 
aanwezig op die vergadering en de leden buiten Breda, wordt 
verzocht hun contributie voor 1932 aan den penningmeester, 
den heer A. J. Jacobs, Weth. Romboutsstraat 12, Breda, over 
te maken vóór 1 Februari a.s., door overschrijving of storting 
op zijn postrekening 88101. Mocht hieraan niet worden vol
daan, dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 voor 
incassokosten, per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst 
van de contributie zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met 
het zegel uit de verloting, worden toegezonden. 

II. 
Aan diegenen, die zich vóór de vergadering van 25 Januari 

a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van ongeveer 
ƒ 450,— zal worden uitgetrokken. 

Ledenvergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 28 December 1931, des 

avonds te 8 uur in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda. 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, des 

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

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

VERSLAG van de algemeene ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 28 November 1931, in hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Tegen half negen opent de voorzitter de door 44 leden be
zochte jaarvergadering. Hij zal de inleiding korc niüken in 
verband met de jaarverslagen. Nadat de notulen der vori^'e 
vergadering onder dankzegging zijn goedgekeurd, vermeldt 
de voorzitter een persoonlijk schrijven van den heer Brave 
ontvangen te hebben naar aanleiding van de verkoopsvoor-
waarden van de a.s. Surinaamsche weldadigheidszegels in 
Nederland. Op de bestuursvergadering was, daar de tijd 
drong, reeds besloten een schrijven namens „Hollandia" te 
richten tot den Bond. Het Bondsbestuur was reeds actief ge
weest, zoodat het den voorzitter een genoegen deed het des
betreffende schrijven aan den minister van koloniën te kunnen 
voorlezen. Als tweede punt wordt behandeld een schrijven van 
den heer Van Peursem, die wederom enkele boekjes geschonken 
heeft. De voorzitter wekt op tot bestelling van het werk over 
Columbus. Als derde punt een schrijven van ons lid Pecker uit 
Antwerpen, waarin hy waarschuwt tegen een Belgische 
zwendel-uitgifte. Zie hieromtrent het desbetreffend artikel in 
dit Maandblad. Hierna ballotage over 3 candidaat-leden, die 
met algemeene stemmen tot lid worden aangenomen. Achter
eenvolgens worden nu de verslagen uitgebracht door den 
secretaris, den penningmeester en het hoofd afd. verkoop. 
De voorzitter bedankt deze heeren voor hun belangeloos ver
richt werk. Hij spoort vooral de Amsterdamsche leden aan, 
toch zoo trouw mogelijk de vergaderingen te bezoeken. Helaas 
is geen der leden der kascommissie aanwezig, zoodat décharge 
tot een volgende vergadering moet worden uitgesteld. Wel 
kan hij meededen gehoord te hebben, dat alles in de puntjes 
was. Nadat ook de voorzitter nog eens de sectiehoofden be
dankt heeft voor hun werk, brengt hij dank aan de heeren 
De Vries, onzen keurmeester. Boeg als vice-voorzitter en 
Zwolle als 2e secretaris. 

Hierna de noodige verkiezingen. Op voorstel van den heer 
De Vries worden de voorzitter en de 2e secretaris herbenoemd. 
Als leden van den Raad van Beheer worden wederom aan
gewezen de heeren Vredenduin en Kästeln met Zwolle als 
reserve. Als afgevaardigden naar de Bondsvergadering worden 
na eenige bespreking aangewezen de heeren Van der Hurk, 
Van Kooten, Schmid en Vredenduin. Het blijkt, dat de heeren 
Hanekamp en Kästeln ieder een prijs hebben verdiend, als 
hebbende ieder drie nieuwe leden in het afgeloopen jaar 
aangebracht. 
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Na de pauze deelt de voorzitter me'de, dat de December-
vergadering gehouden zal worden op Maandag 21 December. 

Voor het jubileum-nummer blijkt door de aanwezige leden 
op de October- en November-vergadering ƒ 31,75 geschonken 
te zijn, welk bedrag aan de adrninistratie van het Maandblad 
zal worden gegireerd. 

Hierna veiling van 35 kavels. Ditmaal zijn werkelijk goede 
zegels aangeboden, zoodat gehoopt wordt, dat de pogingen, 
door een paar leden gedaan, bekroond zullen worden. Bijna 
alle kavels worden verkocht; de betere kwaliteit blijkt op 
prijs te zijn gesteld, vooral de Nederlandsche zegels. Bij de 
algemeene verloting zijn de gelukkigen de nummers 328 257, 
346, 177, 83, 89. 147, 347, 73, 17, 159, 124, 225. 239, 132, 96, 
294, 33, 68, 90, 311, 52, 323, 85 en 175. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Praag wederom kinder
zegels te gebruiken op onze convocaties, hetgeen zal ge
schieden. Dr. Reedeker vraagt om een publieke vraag en aan
bod op onze vergaderingen, om zoodoende beter contact met 
de leden te verkregen; dit is beter dan een onder-onsje. De 
heer De Vries zegt bij de laatste keuring opgemerkt te hebben 
dat nog vaak slechte gompapiertjes gebruikt worden, boven
dien onoordeelkundig, waardoor veel zegels bedorven worden, 
doordat ze vouwtjes krijgen. 

Tenslotte een mededeeling van ons sectiehoofd, den heer 
Bonjoanny, over opmerkingen op de inzendkaarten, dat vaak 
de prijzen te hoog zijn. De inzenders zullen dit vanzelf wel 
merken, doordat weinig uit hun boekjes gekocht zal worden. 

Te ruim half elf sluit de voorzitter de vergadering. 
Aangenomen als lid. 

A. Veenhof, Jac. Catskade 49, Amsterdam, W. (Voorgesteld 
door J. Hanekamp). 

J. C. Honnefeller, Fred. Hendrikstraat 6-III, Amsterdam, W. 
(Voorgesteld door J. Le Fèvre jr . ) . 

W. N. van de Poll, Koninginneweg 175, Amsterdam, Z. (Voor
gesteld door D. Visser). 

Bedankt als lid. 
M. Lionni, te Amsterdam. 
H. T. Liem, te Zürich. 

Candidaat-lid. 
A. Bakker, inspecteur van „Fatum", Oud-Bussumerweg 53, 

Bussum. (Voorgesteld door R. Haighton). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 21 December 1931, des 
avonds te h a l f 8, in hotel ,,KrasnapoIsky". 

Ledenvergadering op Maandag 21 December 1931, des 
avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
'Wegens de feestdagen wordt de ledenvergadering deze 

maand n i e t gehouden op den laatsten Zaterdag der maand, 
doch op Maandag 21 December 1931. 

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

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

Aanwezig 19 leden en 3 introducé's. Om ongeveer 8.10 uur 
werd deze vergadering voor den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de aan
wezige introducé's, de beeren Harbrink Numan, Van Soest
bergen en Nicolai. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der 
ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Naar 
aanleiding van een ingekomen schrijven van de directie van 
het hotel „Des Pays Bas" werd besloten in dit hotel te 
blijven vergaderen. 

Vervolgens werden de voorgedragen candidaat-leden, J. J. A. 
Harbrink Numan, C. J. van Soestbergen en J. H. Eisink en 
de oud-leden Th. Geradts en dr. E. Slijper, met algemeene 
stemmen aangenomen tot leden der Vereeniging. 

Hierna bracht de heer Evers, namens de verificatie-com
missie, verslag uit over het nazien van de rekening en ver
antwoording van den penningmeester, welke accuraat en 
keurig bijgehouden bleek. Naar aanleiding van dit rapport 
werd den penningmeester met algemeene stemmen décharge 
verleend, onder dankzegging voor het vele werk, dat hij het 
afgeloopen jaar in het belang der Vereeniging heeft moeten 
verrichten. 

Nadat de voorzitter de inmiddels ter vergadering gekomen 
nieuw aangenomen leden Harbrink Numan en Van Soestbergen 
hun aanneming tot leden der U. Ph. V. had medegedeeld, 
werden tot leclen der nieuwe verificatie-commissie benoemd 
de beeren W. van den Hout en L. H. Reijntjes en tot plaats
vervangend lid de heer J. H. Albracht. Inmiddels circuleerden 
van den heer Van der Woude eenige blokken nieuwigheden. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat door den heer Bur-
gersdijk een prijs voor de verloting geschonken was, waarna 
hij op alle leden der Vereeniging een beroep deed, om vooral 
hun vrijwillige bijdragen voor het jubileum-nummer van het 
Maandblad toe te zenden aan den penningmeester. • 

Hierna volgden eenige mededeelingen omtrent de toekenning 
van den wisselbeker en wat daarvoor in aanmerking zal 
worden gebracht. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur 
het buitengewoon zal apprecieeren, wanneer hieromtrent ook 
uit den boezem der vergadering adviezen en voorstellen 
kwamen. 

Vervolgens deelde de voorzitter mede, dat getracht zal 
worden de vergaderingen te veraangenamen door het doen 
houden van voordrachten. Op de volgende algemeene verga
dering zal de heer Evers een causerie houden over de eerste 
emissies van Nederland, terwijl de heer De Vries uit Amster
dam bereid gevonden werd op een der vergaderingen een 
voordracht te houden over Duitsche koloniën. Ook het ruilen 
van zegels ter vergadering werd onder de aandacht gebracht, 
eveneens de postzegelbeurs, welke Zaterdags in het hotel 
de r Europe gehouden wordt. 

Na een voorstel van den heer Van der Woude en eenige 
mededeelingen daaromtrent van den heer Evers, werden de 
aanwezigen in de gelegenheid gesteld de geëxposeerde in
zendingen voor den landenwedstrijd: portzegels van Ned.-Indië 
1 tot en met 4 of frankeerzegels 1 en 2 van België te be
zichtigen. Deze werden thans door de ingestelde commissie 
beoordeeld. 

Inmiddels was de groote verloting door de beeren Baljet en 
Albracht, onder dankzegging daarvoor, in orde gebracht, zoo
dat den aanwezigen een mooi prijsje uitgereikt kon worden. 
De overige prijzen zullen aan de daarvoor in aanmerking 
komende leden door de zorg van het secretariaat worden toe
gezonden. 

Vervolgens deelde de commissie van beoordeeling mede, dat 
de volgende inzendingen den eersten prijs behaald hadden: de 
inzending België van den heer Cortenbach en Ned.-Indië van 
den heer De Bas. 

Na veiling en zichtzending werd deze vergadering om 
10 uur opgeheven. 

Nieuwe leden. 
(e). J. J. A. Harbrink Numan, Adm. van Gentstraat 57bis, 

Utrecht. 
C. J. van Soestbergen, Zonstraat 33, Driebergen-Rijs^nburg. 
(e). J. H. Eisink, Kerkweg 13, Waddinxveen. 
Th. Geradts, Van Mussenbroekstraat 44, Utrecht, 
dr. E. Slijper, Prederik Hendrikstraat 84, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
H. van der Plaats, Obrechtstraat 27, Utrecht. 

Afgevoerd als lid. 
N. C. den Boer, Lange Groenendaal 68, Gouda. 

Adresveranderingen. 
E. van Lier wordt Vossenlaan 23, Den Dolder. 
M. de Wit wordt Zaandam, 
mevr. C. Visser de Baat wotdt Zollikerstrasse 27, Zürich. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 15 December 1931. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 22 December 1931. 



16 DECEMBER 1931. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. VII 

Opmerkingen. 
Den leden wordt verzocht zich te houden aan het bepaalde 

omtrent het houden van de rondzendingen en deze niet te lang 
vast te houden. 

De prijzen van de groote verloting — voor zoover niet uit
gereikt ter vergadering — zijn door de zorg van het secre
tariaat op 26 November aan de in aanmerking komende leden 
verzonden. De leden, die hy ontvangst van het Maandblad 
nog niet in het bezit van hun prjjs kwamen, worden verzocht 
hiervan bericht te zenden aan den secretaris K. H. J. van 
Hulssen, Brigittenstraat 17, Utrecht, vóór 22 December a.s. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secr.: A. STARINK jr., Groot Hertoginnelaan 148, Den Haag. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 November 1931, in café „Bagatelle", Passage, Den 
Haag. 

De 33 aanwezigen worden door den voorzitter welkom ge-
heeten, maar doet hij dit in 't byzonder onze twee introducé's, 
allereerst mr. Plate, de \oorzitter der beide Bataviasche post-
zegelvereenigingen en dan de heer Halasz uit Budapest. Waar 
het een ruilavond is, zal niet veel worden behandeld en worden 
geen notulen van de vorige vergadering voorgelezen. 

Mededeeling wordt gedaan dat, met grooten dank, voor de 
bibliotheek is ontvangen van mr. Van Peursem een exemplaar 
Columbus op de postzegels, welk werkje tegen ƒ 1,— ver
krijgbaar is gesteld. 

De beide candidaatleden worden tot lid aangenomen en 
mededeeling wordt gedaan, dat bij de vaststelling der functies 
van het bestuur ondergeteekende weder tot secretaris is ge
kozen. Aan den aftredenden functionaris wordt door den voor
zitter de dank der Vereeniging betuigd. 

Door ons lid, den heer Farret Jentink, kunnen de leden der 
Vereeniging, indien zij dat wenschen, tegen nominalen prijs, 
bekomen de waldadigheidszegels van Tsjechoslowakije, Zwit
serland en Luxemburg, indien zij zich ten spoedigste daartoe 
wenden tot onzen directeur van den verkoophandel. 

Aan onzen bibliothecaris wordt hartelijk dank gebracht voor 
de samenstelling van den catalogus van onze bibliotheek, 
waarvan een exemplaar aan alle leden is verzonden, maar 
ook en in groote mate wordt in dien dank betrokken ons mede
lid de heer Henneveld, die niet alleen de classificatie op zich 
heeft genomen, maar ook op de gebleken, méér dan keurige 
manier de druk heeft verzorgd. 

Dan komt een mededeeling door onzen voorzitter namens 
den heer Muijs en wel over de veelbesproken Do-X-zegels, 
die door den Bond van Handelaren in den ban waren gedaan. 
Die Bond heeft zich daarbij klaarblijkelijk leelijk vergal-
loppeerd! Het is n.1. een mededeeling van den piloot van het 
vliegtuig, waaruit blijkt, dat het vliegtuig 15 Augustus te 
Paramaribo is geland en door den gouverneur schitterend is 
ontvangen. Hij bewondert den vooruitzienden blik van het be
stuur van Suriname, het éénige land, dat er aan gedacht heeft 
voor dezen tocht speciale zegels en stempels te gebruiken voor 
de mail. Zij kregen een respectabele lading brieven mee, welke 
meegenomen werden naar New-York, vanwaar ze verder wer
den geëxpedieerd. De leden, die onlangs op onze vergadering 
die zegels hebben gekocht, zijn er inderdaad .,goed mee af"» 

Dan is het officieele gedeelte afgewerkt en kan aan het 
ruilen worden begonnen! Het werd inderdaad een echte ruil
avond. Tafeltje aan tafeltje ^aten de dames en beeren te 
ruilen, velen met een „stockboek". dat een handelaar hen kon 
benijden! Voor de zooveelste maal kon men met verwondering 
constateeren, hoeveel ongebruikt materiaal aanwezig was en 
hoe daaraan de voorkeur werd gegeven, iets dat velen met 
mi] spijten zal, maar waarmee rekening valt te houden, 't Ge
volg is duur! Voorzoover ik heb kunnen nagaan, werd 
er aan die ongebruikte zegels stellig voor een ƒ 800 k f 900 
geruild, maar ook in de gebruikte zegels liet men zich (ge
lukkig!) niet onbetuigd en het was al héél laat, toen nog twee 
fanatiekelingen, een oude en een zeer jonge, met hun beiden 
de zaal vulden en nog ruilden! 

Een welgeslaagde avond! 

Bedankt als lid. 
Th. Hondius van Herwerden. 
B. Tjepkema. 
H. L. Huijser. 

Candidaat-Ieden. 
H. P. Eckman, Snelliusstraat 27, Den Haag. 
J. N. Sprenhers, Da Costalaan 9, Rijswijk. 
Jos. Preiss, Nassaukade 315, Amsterdam, W. 
H. A. A. Sangster, Semarang (Java). 

Nieuwe leden. ' 
N, L. J. Mulder, Snelliusstraat 47, Den Haag. 
M. Akkerman. Jacob Graaflaan 1, Den Haag. 
D. van Rijswijk, Elandstraat 36, Den Haag. (Herplaatsing 

wegens foutieve opgave). 
Adresveranderingen. 

A. L. M. Dinkhuijsen wordt Lasondercingel 80, Enschedé, 
mevr. J. Kauffeldt-Wenniger wordt Meloenstraat 98, Den 

Haag. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 17 December 1931, des avonds 
te &% uur, in café „Bagatelle", Passage, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 
leden .Rondvraag. Veiling. Verloting. Sluiting. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 No
vember 1931, in „HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 61 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een welkom, speciaal tot eenige voor het eerst aanwezigen. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Schar
renburg, Van den Houwen, H. van Buuren, Taenzer en Van 
Meel. Voor de bibliotheek, aangeboden door den schrijver, een 
exemplaar der hieronder vermelde uitgave. Aanwezig zün de 
zoo juist verschenen en bestelde v/erkjes „Columbus" van 
den heer mr. Van Peursem; eenige foutdrukken op Neder-
landsche zegels en de tijdschriften der bibliotheek. 

De voorzitter deelt mede, dat hij met een deputatie der 
andere Haagsche Vereenigingen naar den Raad van Bestuur 
van het Nederlandsch Postmuseum is geweest, om te komen 
tot openstelling van dit museum op Zaterdagmiddag, evenals 
alle andere Rijksmusea. Als enkele bezwaren uit den weg ge
ruimd zijn, zal er veel kans ziJn om tot het beoogde doel te 
geraken. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dankzeg
ging aan den secretaris goedgekeurd. 

De ledenverkiezing levert 52 stemmen vóór en 8 blanco. 
De wedstrijd met de zegels „koningin met hangend haar" 

wordt bezichtigd en door de leden wordt gestemd over de toe 
te kennen prijzen. Deze stemming brengt de prijzen respec
tievelijk aan de inzendingen der volgende beeren: 1. W. G. 
Verhoeff, 2. J. Eckhart, 3. H. van Buuren. 

Besloten wordt voor de December-vergadering een wed
strijd te houden op de zelfde wijze met de kinderzegels van 
Zwitserland. Bij de maandelijksche verloting krijgt de heer 
Kuipers den eersten prijs. 

De heer Roodschild verzoekt namens de Belgische post-
administratie hem op te geven wie een lijst der ongebruikte 
Belgische en Congo-zegels verlangt, welke bij bovengenoemde 
administratie zijn te verkrijgen. 

De veiling heeft een gewoon verloop. Bij de rondvraag ko
men aan het woord de beeren Van Dijk, Michon Boogaard en 
Taenzer, die door den voorzitter worden beantwoord en die 
daarna de vergadering sluit. 

Mededeelingen. 
De penningmeester C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den 

Haag, gironummer 25142, verzoekt vóór 1 Januari a.s. de con
tributie over 1932 te voldoen (desgewenscht met bijvoeging 
der ƒ0,50 minimum voor het jubileumboekwerk). Na 1 Ja
nuari wordt gedisponeerd met incassokosten. Wie na 1 De
cember 1931 bedankt, is de contributie over 19S2 nog schuldig. 

file:///oorzitter
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Merdere leden zonden via het bestuur diverse bijdragen, 
enkelen ƒ2,50 voor het boekwerk. IEDER DOE IN DEZE 
ZIJN PLICHT ! 

Nieuwe leden. 
1. W. M. F . Sutherland, Marktveldstraat 5c, Rotterdam. 
5. 'P. van der Vliet, De Mient 117, Den Haag. 
7. R. Minnes, employé B.P.M., Heerenstraat 30, Tarakan 

(Borneo). 
23. M. Lagerweij, Sonoij straat 30, Den Haag. 
24. Th. Janssens, douane-ambtenaar, Muntok. 
42. M. A. Dutrieux, s.t. Bogo Kidoel, Halte Papar S.S./O.L. 

Kediri. 
454. I. P. A. Toutenhoofd (zoon van wijlen mr. Toutenhoofd), 

afdeeling Tiel. 

Candidaat-Ieden. 
A. P. van Gogh, Valkenboschlaan 84, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Wijnen). 
W. B. Boomsma, Joan Maetsuijckerstraat 43, Den Haag. 

(Voorgesteld door Kuipers en Van Zweden). 
R. van Gelder, Voorburgscheweg 51, Veur. (Voorgesteld door 

Kuipers en Van Zweden). 
H. Lampe Fzn., Sneek. (Voorgesteld door P. Zondervan, 

Sneek). 
H. J. van Opstall, ass. chem. lab. Rijks Univ., J. van Goijen-

kade 1, Leiden. 
E. Sperk, Van Ittersumstra^t 88, Zwolle. (Voorgesteld door 

C. L. van Osch). 
J. W. Pette, Wethouder Juffermanstraat 46, Oegstgeest. 
J. Versteeg, Dibbetsstraat 50, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. Roodhuijzen). 
ir. R. G. Gerritzen, Stationsweg 16, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. G. Verhoeff). 
Reinou Kingma, postzeg^lhandelaar, Emmalaan 28, Apeldoorn, 

(Voorgesteld door D. O. Kirchner). 

Ingetrokken bedanken. 
466. W. Imhoff, Laan van Meerdervoort 539, Den Haag. 

Overleden. 
127. mevr. Bollen-Schlette, Den Haag. 

Afgevoerd. 
208. Han Tian Gwan, Kota Radja (Ned.-Indië). 

Bedankt. 
48. M. J. Zuiddam, Den Haag. 
56. N. van Uchelen, Hilversum. 
87. C. J. van Zanten Jut, Voorburg. 

326. 1. Bijl, Den Haag. 
129. W. L. Goedhart, Hoek van Holland. 
131. M. J. A. van den Berg, Scheveningen. 
157. F. Kuipers, Hoek van Holland. 
160. mr. C. M. Kegge, Goes. 
266. J. Koeckes, Den Haag. 
276. mej. Valken, Putten. ' 
382. A. P. van Opynen, Den Haag. 
522. H. Dordregter, Den Haag. 
528. H. C. van Woerden, Breda. 
552. M. Kraaijenbrink, Almen (G.). 
585. S. Spieier, Scheveningen. 

67. S. A. Vies, Rotterdam. 
7. C. Eeltjes, Leiden. 

199. J. H. Schwier, Den Haag. 
95. ir. K. G. van Geelen, Meester Cornells. 

185. K. Walstra, Huizum. 
572. H. Kragt. Zwolle. 
337. P. de Jong, Haarlem. 
446. M. H. van Tilburg, Den Haag. 
174. J. Prins, Eschdoornstraat 164, Den Haag. 

19. M. G. Plattel, Den Haag. 
295. A. O. Tittman, Londen. 
540. M. A. van Aken, Den Haag. 
543. V. S. Eram, Neuilly (Fr.) . 

Van de afdeeling Dordrecht. 
D. 440. W. J. Dercksen, Bussum. 
D. 628. J. Derksen, Dordrecht. 
D. 448. L. van Willigen, Dordrecht. 

Van de afdeeling Venlo. 
246. J. Biard, Venlo. 
354. S. A. Blok, Den Haag. 
321. J. Valstar, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
248. J. F. C. Dellevoet, Akeleistraat 71, Den Haag. 
190. J. C. Breur, Dirk Hoogenraadstraat 131, Scheveningen. 
221. ir. H. H. Sirks, Rozenburglaan 86, Rotterdam. 

11. K. de Munter, ? 
2. G. Th. Slothouber. Gang Kwini 6, Batavia, C. 

118. J. P. Bangert, Nieuwstraat 27b, Rotterdam. 
593. H. Hakkert, Kamperfoeliestraat 255, Den Haag. 
532. H. A. Maas, Van Wijngaardenlaan 38, Voorschoten (Z.H.). 

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

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

Ledenvergaderingen steeds den 4en Woensdag der maand. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Wedstrijd. 

5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Verkiezing verlotings
commissie 1932. 8. Veiling. 9. Rondvraag en sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 24 No
vember 1931, des avonds te 8 uur, in ,,National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 14 leden, onder wie 2 dames. Na een welkomst
woord van den voorzitter worden de notulen van de vorige 
vergadering gelezen en goedgekeurd. Ingekomen is een schrij
ven van mevrouw C. H. Tromp-Bérail, waarin mededeeling 
wordt gedaan van haar bedanken als lid van de Vereeniging. 
Aangezien geen verdere punten te behandelen zijn, wordt 
overgegaan tot de rondvraag. De heer Stuart vraagt, of het 
mogelijk zou zijn, dat de leden de zendingen van postzegels 
langer dan drie dagen zouden mogen behouden. De voorzitter 
deelt hierop mede, dat dit om verschillende redenen niet zou 
kunnen worden toegelaten. 

Nadat gebleken was, dat de uitgeschreven wedstrijd met het 
zegel Yvert nr. 1 van Engeland niet kon doorgaan, omdat 
slechts twee leden dit zegel hadden ingezonden, werd over
gegaan tot de verloting, waarbij twee leden de gelukkige be-
ziters werden van enkele zegels. Hierna sloot de voorzitter 
het officieele gedeelte van de vergadering, waarna men nog 
geruimen tijd gezellig bijeen bleef. 

Bedankt als lid. 
48. mevr. C. H. Tromp-Bérail, te St. Michiels Gestel. 

Adresverandering. 
28. P. Raijmakers wordt Pauwlaan 28, Eindhoven. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 December 1931, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
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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, te 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 17 November 1931, 
des avonds te 8 uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 19 leden en eenige gasten. De voorzitter, de heer 
Van Harderwijk, opent de vergadering, verwelkomt speciaal 
onze gasten en geeft een kort overzicht omtrent de bedoeling 
onzer Club. De notulen der vorige vergadering worden na 
voorlezing ongewijzigd goedgekeurd. 

Voorts deelt de voorzitter mede, dat hij met den secretaris 
tegenwoordig is geweest bij de opening der onderlinge ten
toonstelling, gehouden door de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging ter eere van haar 5-jarig bestaan, op 7 en 8 No
vember 1.1., welke vele mooie verzamelingen te zien gaf ; en 
verder, dat de Hooge Raad heeft beslist, dat postzegelverza
melingen niet aan belasting onderhevig zijn, als zijnde het 
verzamelen een wetenschappelijk iets. 

Vervolgens bracht de heer Klaphaak namens de commissie 
verslag uit betreffende de te houden gezellige bijeenkomst, 
welke zal worden gehouden op Dinsdag 15 December a.s., in 
verband waarmede de jaarvergadering wordt uitgesteld tot 
Dinsdag 12 Januari 1932. Voor deze bijeenkomst hebben enkele 
leden iets uit hun verzamelingen ter bezichtiging mede
gebracht en is hun daarna door den voorzitter onder applaus 
dank gezegd. 

Hierna volgde een zeer opgewekte verloting van prijzen, 
daarvoor door den voorzitter welwillend afgestaan. Ten slotte 
zegt de voorzitter den aanwezigen dank voor hun tegenwoor
digheid en sluit na rondvraag de zeer geanimeerde ver
gadering. 

Bedankt als lid. 
M. B. Romenij, Spoorsingel 44b, Rotterdam. 
W. F. van Riet, Ie Middellandstraat 60. Rotterdam. 
G. Snijders, Schellinglaan 28, Voorburg. 

Nieuwe leden. 
mr. B. Mees, Parklaan 5, Rotterdam, 

vdr. A. Vas Nunes, Voorschoterlaan 112b, Rotterdam. 
J. Eigenraam, Prins Mauritsstraat 12, Schiedam. 
J. M. van der Schalk, Lange Nieuwstraat 133, Schiedam. 
Adr. J, Hoek, Nieuwe Binnenweg 161, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering op Vrijdag 27 No
vember 1931. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd; 
van de ingekomen stukken maakt de secretaris enkele der 
belangrijkste bekend. De voorzitter deelt mede, dat de vol
gende samenkomst zal zijn op een Dinsdag en wel op 22 De
cember a.s. 

Als jury-leden voor den wedstrijd Beieren fungeeren de 
beeren Trupp, Verkoren en Tj. de Vries; inzenders zijn de 
beeren Rol en dr. Kersten (respectievelijk 1 en 2 in de Ie af-
deeling), Stolp en Van der Vlugt (respectievelijk 1 en 2 in 
de 2e afdeeling) en Van Bemmel, H. Misset en Rezelman. 

Na dezen wedstrijd vervolgt de heer Traanberg ziJn interes
sante causerie van de vorige vergadering; warm applaus der 
aanwezigen is het slot. Van de rondvraag maken o.a. gebruik 
de heer Van Waard in verband met de sterke prijsdaling Ne
derland en koloniën in den postzegelhandel en de heer Mos, 
die naar het jaarboekje informeert; dit laatste zal, naar de 
commissie hoopt, omstreeks half December in het bezit van de 
leden kunnen zijn. 

Na de gebruikelijke verloting gaat de vergadering weer 
uiteen. 

Voorgesteld als lid. 
D. J. van Bosveld Heinsius, Koninginneweg 5, Haarlem (door 

H. Weijenbergh). 
C. P. Mulder, Madoerastraat 8, Haarlem (door J. M. Pos). 
Ph. Deijs, Antoniestraat 69, Haarlem (door J. Stolp). 

Aangenomen als lid. 
15. H. P. J. Amesz, Westerlaan 6, Aerdenhout. 

101. H. Eken, Oranjestraat 114, Haarlem. 
] 17. P. de Jong. Welgelegenstraat 15, Haarlem. 

De heer H. Marcus (niet Marens) zal 5 dagen na het ver
schijnen van dit nummer worden aangenomen, tenzij alsnog 
bezwaren inkomen; wegens te grove naamswijziging is dit 
m.i. noodig. Lidmaatschapsnummer alsdan 114; aders luidt 
Newtonstraat 91, Amsterdam. 

Adres wij zigingen. 
187. F. H. Proper wordt Bleekenbergplein 6, Haarlem. 

72. mevr. W. L. van Alphen-van der Valk wordt Brederode-
straat 77, Zandvoort. 

Vergadering. 
De December-vergadering zal plaats hebben op een Dins

dag en wel op 22 December a.s., dus NIET op een Vrijdag. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: J. VAN DER WARF, Nw. Ebbingestr. 111, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
9 November 1931, des avonds te 8% uur, in ,,Suisse", te 
Groningen. 

Deze door 19 leden bezochte vergadering werd door den 
voorzitter, den heer K. F. Kielman, geopend met een woord 
van welkom. Hierna werden de notulen van de laatste twee 
vergaderingen gelezen en onder dankzegging goedgekeurd. 
Nadat enkele ingekomen stukken voor kennisgeving waren 
aangenomen, kwam de aanvraag van den Raad van Beheer 
van het Maandblad om een voorschot voor het aanstaande 
jubileumnummer aan de orde. Overeenkomstig het voorstel 
van het bestuur, om het gevraagde renteloos voorschot van 
50 cent per lid toe te staan, werd besloten. 

Met betrekking tot den nieuwtjesdienst werd er nog de aan
dacht op gevestigd, dat alleen die leden, welke de lijst hebben 
ingeleverd, verzekerd kunnen zijn de nieuwe zegels te ont
vangen. 

Vervolgens werden de candidaat-leden, de beeren Chr. Schol-
tens, J. Moorlag, J. G. Jansens en H. E. Fröling met al-
gemeene stemmen aangenomen tot leden der Vereeniging. 

Gedurende de pauze had een verloting plaats van zegels, 
geschonken door den heer ir. W. A. B. Meiborg en den 2en 
secretaris, terwijl de heer dr. Jac. van der Spek de nieuwtjes 
aan de belanghebbenden verschafte. Daarna hield de voor
zitter een zeer interessant en leerzaam referaat over de zegels 
van Finland, aan de hand van zijn keurige collectie, terwijl 
ook de heer dr. Van der Spek zoo vriendelijk was geweest 
enkele bladen met de zeldzaamste zegels van Finland mede 
te brengen. Het hartelijk applaus, dat op de rede volgde, de
monstreerde den her Kielman den dank der vergadering voor 
het genotene, waarna de waarnemende secretaris zich met 
enkele woorden tot haar tolk maakte. 

De voorzitter bedankte en sloot de vergadering. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
23 November 1931, in „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig zijn 24 leden. De voorzitter, de heer K. F. Kiel
man, opent te ongeveer half negen de vergadering en heet 
in zijn openingsspeech allen welkom en wel in 't bijzonder de 
nieuwe leden, die voor de eerste maal aanwezig zijn. De no
tulen van de vorige vergadering worden vervolgens voorge
lezen en' goedgekeurd. Eenige ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Hierna wordt de dankbetuiging voorgelezen van mevrouw 
wed. S. J. Koning voor de bl\jken van deelneming betoond bij 
het overlijden van haar echtgenoot. 
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In dank zijn ontvangen een prijscourant van Mebus en een 
catalogus voor de a.s. veiling van Sekula. De voorzitter leest 
vervolgens het artikel „Bücherschau" uit de „Briefmarken
zeitung" voor, waarin de nieuwe uitgiften van verschillende 
catalogi worden vergeleken. 

Bij de rondvraag verlangt de heer J. Beukema het woord 
en wenscht den heer Kielman geluk met zijn succes op de ten
toonstelling te Rotterdam, waar deze een eersten prijs (goudon 
medaille) behaalde, en spreekt de hoop uit, dat dit tevens een 
aansporing moge zjjn voor anderen, om ook hun best te doen 
en ook eens op een tentoonstelling uit te komen. Aan de nand 
van zijn bekroonde inzending van Bulgarije en Zuid-Slavië 
houdt de heer Kielman vervolgens een causerie over de zegels 
van deze landen. Een warm applaus is de dank o'er verga
dering, welke de 2e voorzitter, de heer T. Bakker, daarop 
onder woorden brengt. 

De voorzitter bedankt en sluit de vergadering. 
Nieuwe leden. 

157. Chr. Scholtens, Graaf Adolf straat 64a, Groningen. 
158. J. Moorlag, Gelkingestraat 37a, Groningen. 
159. J. G. Jansens, Petrus Hendrikszstraat 19, Groningen. 
160. H. E. Fröling, Veendam. 

Candidaat-lid. 
E. B. A. ten Berge, Petrus Kampersingel 125, Groningen. 

(Voorgesteld door R. B. de Jonge). 
Bedankt als lid. 

A. C. J. Brands, Groningen. 
Vergadering. 

Vergadering op Maandag 21 December 1931, des avonds te 
SVi uur, in café „De Unie", Groote Markt, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 16 No
vember 1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 25-tal leden opent de voorzitter te ruim 8'A uur 
de vergadering. De secretaris leest de notulen voor, welke on
veranderd worden goedgekeurd. Hierna voorlezing van enkele 
ingekomen stukken. Vervolgens bespreking van de feestviering 
van het 10-jarig bestaan van onze Vereeniging. Het hoofd
punt dezer bespreking is, hoe de gelden zullen worden ver
deeld, welke op den feestavond de geschonken prijzen zullen 
opbrengen. De voorzitter deelt mede, dat dit zal afgedragen 
worden aan liefdadige instellingen van verschillende ge
zindten, waarvoor t.z.t., wanneer de opbrengst bekend is, een 
voorstel zal worden gedaan. 

Hierna heeft de gebruikelijke verloting plaats, waarna en
kele kienpartijen, waarvoor door den heer Rutten waardevolle 
zegels worden geschonken. Om 10 K uur sluiting. 

Bedankt meteinde 1931. 
73. G.J. Rijkhoek, Benzenraderweg 10, Heerlen. 
70. dr. G. J. du Celliée Muller, St. Lambertuslaan 16, Maas

tricht. 
Bedanken ingetrokken. 

97. G. J. Molenaar, Victor de Stuersstraat 34, Maastricht. 
Adreswij zigingen. 

68. mevr. B. Kuijlman, thans Laan van Meerdervoort 188, 
Den Haag. 

78.' L. de Klerk, thans Alex. Battalaan 70, Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 21 December 1931, vergadering; 
Maandag 4 Januari 1932, beurs; 
Maandag 18 Januari 1932, vergadering; 

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

* * * 

De viering van het 10-jarig bestaan van onze Vereeniging 
heeft 28 November j.1. plaats gehad. Beginnende met een 
reunie in het societeitslokaal van ,,Momus" aan het Vrijthof 
te Maastricht, ving om half acht het souper aan in de Ridder
zaal van den Raadskelder. Er waren ongeveer 40 deelnemen-
den, waaronder verschillende dames-leden. Bij den aanvang 
van het souper hield de voorzitter, de heer Haenecour, een 
schitterende feestrede, welke veel bijval vond. Overigens werd 
er van verschillende zijden getoast, waarbij in de eerste plaats 
de keurige speech van onzen eerevoorzitter, den heer Van 
Nijnatten, moet worden genoemd. Ook leden van de oude garde 
hadden aan den oproep gevolg gegeven. Het was opvallend, 
hoe amicaal alles toeging; de feestviering droeg dan ook een 
echt Limburgsch karakter. Aan cadeaux voor veiling en kien
partijen, waarvan de opbrengst voor liefdadige instellingen 
van verschillende gezindten zal worden besteed, wa'en voor 
ongeveer 4500 francs prachtzegels geschonken. Er was tè 
veel om dien avond te verwerken, en heeft het eerste deel 
meer dan 60 gulden opgebracht. De overige prijzen zullen in 
een volgende vergadering worden te gelde gemaakt. Het be
hoeft geen betoog, hoe dankbaar onze Vereeniging voor de 
gulle gaven is, waardoor ook zij in de gelegenheid is gesteld, 
in dezen benarden tijd mede een bijdrage te kunnen doen, ter 
verzachting van veler leed. Een woord van lof mag voorts 
niet onthouden worden aan de feestcommissie, die in haar 
opzet ten volle is geslaagd. Ten slotte een woord van dank 
aan den gérant van den Raadskelder, den heer Rutten, niede-lid 
van onze Vereeniging, voor de uitstekende verzo'-ging van het 
geheel. 

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

In Memoriam 
W. K. RUTGERS, 

Eere-voorzitter der Postzegelvereeniging „Helder". 
t 29 November 1931. 

Ons bereikte de droeve tijding van het plotseling overlijden 
van onzen eere-voorzitter, den heer W. K. Rutgers. In hem 
verliest de Vereeniging een man, aan wien zij groote dank 
verschuldigd was. Zijn nagedachtenis zal bij ons steeds in eere 
blijven. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 27 
November 1931, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te ongeveer half negen opent de voorzitter, dr. M. van der 
Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering; in het 
bijzonder worden welkom geheeten de beeren Siegenthaler 
en Haak, beiden als gast aanwezig. De notulen worden zonder 
op- of aanmerking goedgekeurd. 

Voor de bibliotheek is van mr. Van Peursem ten geschenke 
ontvangen het mooie boekwerk „Columbus", hetwelk in dank 
wordt aanvaard. 

Voorgesteld wordt door het bestuur om het jubileumnummer 
te laten afhalen bij den secretaris; dit ter tegemoetkoming in 
de kosten van verzending, hetgeen wordt goedgevonden. 

Besloten wordt voortaan geen vergaderingsaankondigingen 
meer te plaatsen in de „Heldersche Courant", daar dit te 
kostbaar wordt. 

Van de aanbieding van mevrouw Buhse tot verkrijging der 
Zwitsersche Pro Juventute-zegels wordt door een aantal leden 
een dankbaar gebruik gemaakt. 

Ballotage wordt nu gehouden over de candidaatleden, de 
beeren H. J. van Veen en F. E. de Kok, die met algemeene 
stemmen als lid worden toegelaten. De heer Van Veen, die 
aanwezig is, wordt door den voorzitter welkom geheeten. 

Hierna krijgt de heer Witte gelegenheid tot het houden van 
een lezing omtrent de zegels van Oostenrijk en wel van de 
eerste uitgiften. Genoemde heer geeft ons een uiteenzetting 
van verschillende tandingen, drukwijzen en papiersoorten. 
Vele interessante dingen worden ons verteld. Met groote aan-
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dacht wordt de heer Witte aangehoord en een dankbaar 
applaus valt hem ten deel. De voorzitter betuigt hem harte
lijk dank. 

Tijdens de hierna gehouden pauze wedstrijd over het zegel 
Nederland nr. 1, welke den heer Witkop de meeste stemmen 
brengt, alsmede den prijs. 

De avond wordt verder gezellig doorgebracht en te ongeveer 
11 uur gesloten. 

Nieuwe leden. 
H. J. van Veen, notaris, Schagerbrug. 
F. E. de Kok, Dijkstraat 51, Helder. 

Candidaat-leden. 
H. Meijer, Kanaalweg, Helder. 
P. J. Siegenthaler, Kerkgracht 40, Helder. 

Bedankt met 31 December 1931. 
A. Fondse. 

Adresverandering. 
G. J. A. Lemmens wordt Breewaterstraat 44. Helder. 
J. Burger wordt Krugerstraat 119, Helder. 
P. C. Wouters wordt Kanaalweg 199, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 18 December 1931. 
N.B. In deze vergadering wedstrijd over het zegel Neder

land nr. 2. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 30 November 
1931, in hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de vereeniging „Zuid-
Limburg" betreffende viering van haar 10-jarig bestaan. Ver
der het boekje „Columbus" door mr. J. H. van Peursem voor 
de bibliotheek. 

De rondvraag neemt geruimen tijd in beslag. Daarna wed-
striid, waarbij de heer Bloemen den eersten prijs en de heer ' 
Finken den tweeden krijgt. Tot slot gratis-verloting. 

Bedankt. 
M. J. H. R. Dahmen, Heerlen. 
O. E. Poock, Vaals. 
H. van de Voort, Heerlen. 

Adresverandering. 
C. Poland, Meuwenlaan 53 Oost, IJmuiden. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 21 December 1931, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
Op deze vergadering wedstrijd over Nederland 15 cent, 3e 

uitgifte (Yvert nr. 9). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 23 November 1931, in café „Bosch", te 's-Gravenhage. 

Bij ontstentenis van den voorzitter, van wien bericht van 
verhindering was ingekomen, opent de heer Korteweg, pen
ningmeester, de vergadering en doet de notulen van de vorige 
vergadering voorlezen, welke onveranderd worden goedge
keurd. Enkele ingekomen stukken worden besproken, tervijl 
de catalogus, ingekomen van Mebus' Postzegelhandel te Am
sterdam, in het bijzonder de aandacht trekt. 

Een der leden doet eenige boeken met losse zegels circu-
leeren, welke door hun gaafheid bijzonder uitmunten. Na 
rondvraag wordt .4e vergadering, yelke zeer geanimeerd was, 
door'den voorzitter gesloten. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 

21 December 1931. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 26 November 1931, des avonds te 8J^ uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en gedenkt den heer 
S. J. Koning, wiens plotseling overlijden groote ontroering 
verwekte, als een zeer ambitieus lid. Alhoewel hij onze verga
deringen weinig bezocht, leefde hij toch geheel met de vereeni
ging mede en zal zijn nagedachtenis bij ons in hooge eere 
blijven. 

De secretaris leest voorts de notulen van de vorige verga
dering en worden deze onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is voor onze bibliotheek het werkje in de serie 
Philatelie en Geschiedenis, „Columbus", van mr. J. H. van 
Peursem, waarvoor onzen hartelijken dank. Belangstellenden 
voor dit werkje kunnen zich bij den secretaris vervoegen. 

Een verloting heeft plaats van een aantal zegels en be
komen alle aanwezigen een prijs. Bij de rondvraag verzoekt 
de heer Beukema het bestuur de leden aan te sporen de ver
gaderingen geregeld te bezoeken; het is slchts een keer per 
maand en kan alsdan ongetwijfeld veel goeds bereikt worden. 

Overleden. 
17. S. J. Koning, Nassaulaan 42, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 December 1931. des avonds 

te 8}4 uur, in café „De Pool", te Groningen. 
Bezichtiging collectie weldadigheidszegels van den heer 

Ph. de Vogel. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Zaterdag 
28 November 1931, in het clublokaal „Hotel de Neder
landen", te Terneuzen. 

Te ongeveer half negen opent de waarnemend voorzitter, 
wegens ziekte van den voorzitter, den heer Wolfert, deze ver
gadering, welke bezocht is door 9 leden. De secretaris krijgt 
hierna gelegenheid tot voorlezing der notulen van de alge-
meene vergadering, gehouden op 17 October j.1., welke on
veranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de zustervereeniging te 
Vlissingen, om deel te nemen aan een aldaar te houden ten-
toons.telling tijdens het jaarlijksch congres van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars. In beginsel is besloten hieraan deel te nemen, indien 
tenminste de te stellen voorwaarden enz. gunstig zullen 
luiden. 

Gevraagd zal worden of de firma J. Durel te Parijs genegen 
is zichtzendingen te zenden. 

Ook is gevraagd, welke beeren weder genegen waren hun 
abonnement op het postzegelblad „L' Echo" te willen ver
nieuwen. 

Besloten is ook om de volgende algemeene vergadering te 
houden op 19 December a.s. te 2 uur in het clublokaal. 

Onder de aanwezige leden is een verloting gehouden van 
nog in portefeuille aanwezige zegels. De nieuwe uitgiften 
worden besproken; de exemplaren, welke ontvangen waren, 
worden aan belanghebbenden uitgedeeld, terwijl de opgegeven 
Kerstzegels besteld zullen worden. 

Te o-ngeveer half elf wordt de vergadering gesloten. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Zaterdag 19 December 1931, des na
middags te 2 uur, in het clublokaal „Hotel de Nederlanden". 
te Terneuzen. " "^ ,..-..-,,-- -v . - - . - - , -.—-.., .,— 
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L=_L A D V E R T E N T I Ë N rn 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

VLIEGBRIEVEN. 
Eerste Binnenl. Luchtpost ParamariboNickerie. 
prijs f 1,50  2,—. Ook vele brieven U.S.A. 
Nadere gegevens tegen vergoeding port, of 
zichtzendingen bij opgave referenties. 

C u r a p a o engros 
Nr . Yvert 49 85 96 97 
Prijs 10 St. 40 c. 7J c. 40 c. 35 c. 

S u p i n a m e engros 
Nr. Yvert 22 46 69 69a 70 
Prijs 10 St. 

71 7i 
25 C. 2J C. 
73 74 

20 c. IOC. 35 c. 

75 88 89 
IJC. 
90 

15 c. 80 c. 40 c. 4J c 
90a 9 92 I39_ 

60 c. 60 c. 

75 c. 35 c. 
140 
35 c. 60 c. 22 c. 220 c. 

T H . WITTENHORST, 
Stokkum bij 'sHeerenberg. (695) 

Pakketten.  Vereenigingswerk. 
— Uitstekende samenstelling — 

Vraagt bemonsterde offerte. 
S. KEIZER, 

Schoutensteeg 2, Zwolle. (691) 

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

Z e e p z e l d z a a m . 
Oplage slechts 5 0 0 series, nergens te koop. 
Slechts I serie Roemenië luchtpost opdr. 8 Juni 
1930 met v e p t l k a a l watermerk postfrisch 
Bod gevraagd. D . B U I K E M A , 
Muurstraat 9, GRONINGEN. (6'34) 

R U I I v 
J. A. A. KONING, Adm. de Ruijtenveg 157, 
Amsterdam, W., lid van „Hollandia", zoekt 

r u l l v e p l b i n d i n g e n ; 
ook blokstukken van 4. (690) 

GENERALE INSTRUCTIE. 
Eén exemplaar van de „Algemeene Instructie 
voor den dienst der Brieven Posterijen  Parijs 
1810" te koop aangeboden. H. LAMPE Fzn., 
Postbus 19, SNEEK. (688) 

10 000 Postzegels Nederland vóór 1913, afge

weekt en gesorteerd, franco door Nederland, 
na ontvangst van f 4,80. 

ED. POOL, HENGELO CO.), 
Postgiro 976. (692) 

TE KOOP AANGEBODEN 

NEDERLAND 
5 et. geel 1891 (foutdruk), postfrisch, f400,— 
(cat. f 900,) P. GORDON, 
Kortekade 24a, R O T T E R D A M . (696) 

TE KOOP AANGEBODEN 

I E R L A N D 

Yvert Nos. i ä 16 (frs. 1300.), voor f 30,—. 
P. G O R D O N ,  Kortekade 24a, 

ROTTERDAM. (698) 

Te koop gevraagd N e d e p i a n d s c h e 

zegels, afgeweekt en gesorteerd per 1000. 

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

ROTTERDAM (697) 

DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 
Noordeinde 90, Den Haag. 

Bij ons verscheen van de hand van Mr. van 
Peursem: , , C o l u m b u s " , met 100 
cliché's en 4 groote foto's en 2 groote land
kaarten als bijlagen. PRIJS f l,—. 

Bij afname van 10 stuks f 8,50. (701) 

TE KOOF OF IN RUIL : 
vele verschillende U.S.A. vliegbrieven van 

eerste vluchten. 
H. L. S. ADAMA,  Rijksstraatweg $7, 

WAGENINGEN. (/OO) 

Bandoengsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars 
(60 leden) vraagt zichtzen

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

Nassaulaan 54, 
Bandoeng, N.O.I. '674) 

Z I E N K O S T N I B X S ! ! 
Even een briefkaart schrijven is alle moeite, 
om zonder verplichting een mooie zending 
postzegels van Z w o 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 m te zten 
Ook naar Ned.lndië. Henry Teunisse, 
Dacostastr. 17, Dordrecht. (670) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o s t z . w o r d e n n i e t i n b e t a l i n g g e n . 

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

schenen en wordt, op verzoek, gratis en franco 
toegezonden. J . B o e k d r u k k e r , 
B r u s s e l  Z u i d , 6 R u e V a e s 6 . (676) 

B H O P A L en andere B r l t s c h 
I n d i 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 
VEEl? . Park van " Nieuwenhoven 156. 
M I D D E L B U R G . (664) 

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

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

VAN S E V E N T E R ' S P o s t z e g e l h a n d e l . 
G A L E R I J 4.  R O T T E R D A M , 

l e v e r t t egen z t e r bi l l i jke p r i j z e n E u r o 
p a e n O v e r z e e . S p e c i a a l a d i e s v o o r 
H . H., d i e t y p e n , e n z . v e r z a m e l e n . 

Z i r h t z e n d i n g e n t e g e n r e f e r e n t i ë n . 
L e v e r i n g v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (677) 

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 . 

POSTZEGELHANDEL 

P. HOOGERDIJK, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAAG. 
Telefoon 112874 Gironummer 92993. 

Specia le aanbieding. 
200 versch. 
300 versch. 
100 versch. 
100 versch. 
150 versch. 
200 versch. 
150 versch. 
300 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
200 versch. 

Beieren 
België 

ƒ1,90 
■4,75 

Belg. Congo  5,
Bosnië  3,25 
Bulgarije  2,75 
Danzig  2,75 
Denemarken  3,20 
Duitschland 0,90 
Eng. koloniën  1,90 
Finland  1,40 
Frankrijk  4.50 

200 versch. Fr. koloniën ƒ 1,15 
300 versch. Fr. koloniën  2,40 
500 versch. Fr. koloniën  5,50 
1000 versch. Fr. koloniën  22,— 
100 versch. Griekenland  1,25 
300 versch. Hongarije _  0,90 
400 versch. Hongarije  2,75 
150 versch. Italië 2,20 
200 versch. JougoSlavië 3,90 
100 versch. Luchtpost  4,25 
100 versch. Luxemburg  2,25 
100 versch. Memel 4,75 
200 versch. Nederland  5,50 
100 versch. Ned.lndië  2,20 
100 versch. Noorwegen  2,40 
300 versch. Oostenrijk  0,85 
500 versch. Oostenrijk  3,75 
100 versch. 'Perzië  1,75 
200 versch. Perzië 4,75 

200 
1.50 
100 
200 
75 

100 
150 
200 
300 
100 
100 
150 
3 00 
150 
50 

100 

versch. Polen f 1,25 
versch. Portugal  2,40 
versch. Port. koloniën  0,85 
versch. Rumenië  2,80 
versch. Saargobied  2,30 
versch. Sovjet Rusland  2,75 
versch. Isjecho Slowakije 1,20 
versch. Turkije  2,60 
versch. Turkije  5,75 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

Wurtemberg  2,20 
Zweden  0,70 
Zweden 4.25 
Zwitserland  1,40 
Zwitserland  3,25 
IJsland  1,90 
IJsland  6,50 

— Bestellingen boven ƒ 10,— franco. — 
Vraag volledige prijslijst van pakketten 

en albums. (527) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBL0N6WE6 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
KaBe ALBUMS. 

(681) 

POSTZEGELS. 
IK LIKWIDEER 

een zeer groote, zeer goed 
onderhou(Jen verzameling 
en verstrek zichtzendingen, 
zonder eenige verplichting, 
aan verzamelaars 
en vereemgingen. 

dr. Fr. HEDERER, Lorch (Württ.) (687) 
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DE DALING VAN HET POND 
" biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, 

die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 

^ die op dit oogenblik wenschen te koopen. 
Mijn speciali teit : ZELDZAME BRITSCHE KOLONIALE ZEGELS van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag naar alle deelen der wereld toegezonden. 

T . A L L E N , 5. Blake Hall Road, Wanstead, London E. 11. 
(669) 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
— Alle pracht-exemplaren en goed gecentreerd. — 

Mebus. Prijs. 
Nederland 1852: 
5 c , pi. 1, postfrisch, breedgerand ƒ 60,—• 
10 c , postfrisch - 40,— 
10 c , pi. 10, postfrisch - 50,— 
15 c , donker oranje, postfrisch - 55,— 
1864:. 
15 c , donker oranje, postfrisch - 40,— 
1867: 
5 c , 103^:10K, postfrisch (keur Bohlmeijer) - 60,— 
10 c., idem, gebruikt. Bondskeur - 100,— 
Vele'andere tandingen ongebruikt. 
1872: 
ƒ 2,50, postfrisch - 17,50 
1891: 
ƒ 5,—, postfrisch - 24,— 
1899: 
ƒ 10,—, postfrisch - 21,— 
Ned.-Indië 1864: 
10 c , postfrisch 
1868: 
10 c , postfrisch 

ƒ45,— 
-22,— 
-28,— 
-28,— 

- 28,50 

-40,— 
-85,— 

20.— 

ƒ 1,—, Bezit Buiten, postfrisch 
ƒ2,50, idem, postfrisch (Bondskeur) 

60,— 
8,— 

- 12,50 

-16,— 

- 17,50 

- 12,50 

-35,— 
- 4,50 

90,— . -80,— 
ƒ1,—. Dienst (kopst.) (keur Evert Kroon) - 30,— -22,50 
Suriname: 
,,Kroontjes", compleet, gebruikt of ongebruikt - 28,50 - 20,— 
Verder een collectie Nederland 1891 postfrisch in paren, 
strippen en blokken. 
Zichtzendingen van bovenstaande zegels, alsmede andere 
volgens mancolij st, worden gaarne, na referenties, gemaakt. 

P. GORDOH, 
Kortekade 24a, Rotterdam^ 
GIRO 129598. (699) 

Kerstmis-Aanbieding 
van diverse Postzegelpakketten, 

alle in prima kwaliteit. 
2000 verschillende postzegels ƒ 3,90 
3000 verschillende idem - 11,— 
3000 verschillende alleen Europa - 17,50 

100 verschillende luchtpostzegels _ - 4,— 
50 verschillende idem - 0,80 

100 verschillende Beieren - 0,40 
100 verschillende Denemarken - 0,75 
50 verschillende Bosnië - 1,25 
50 verschillende Belg. Congo - 1,35 

100 verschillende Luxemburg - 1,95 
100 verschillende Ned.-Indië - 1,80 
50 verschillende Memel - 1,25 
50 verschillende Noorwegen - 0,45 

200 verschillende Roemenië - 2,— 
100 verschillende Sovjet-Rusland - 1,90 
25 verschillende Siam - 0,50 

Bij bestellingen boven ƒ 10,— wordt geen port berekend. 
Betaling gelieve men te doen op onze postrekening 151986. 

Amsterdamsche \ ^T- LUCIENSTEEG 22, 
^ i i i o i . « ï i u i « i i t o v i i v AMSTERDAM, C. 
rOStzegeihandel, ( Postrekening 151986. 

(596) 

BELANGRIJK voor lederen verzamelaar is: 
Ie. Onze prijscourant aan te vragen, waarin uitgebreide keuze 

in paliketten, series, lots, enz. 
2e. Op de hoogte te zijn met onze lagere prijsnoteering. 
3e. Onze annoce te lezen in het vorig Maandblad of dat van 

October. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", - Hoogendijk 142, 

ZAANDAM, Postrekening 118330. (581, 
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RECLAMEAANBIEDING tegen Ongekend lage prezen vanden 
Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 9 0 ,  Tel. 113157,  Giro 110104,  'sGravenhage. 

Nederland. 
1891. 22 >̂  c. groen, nr. 41, gebr ƒ 0,38 

1 gid. paars, nr. 45, gebr - 1,25 
1898. 10 gld. oranje , nr . 64, gebr  12,— 
1923. 1 gld. jub . rood, nr . 126, gebr .  0,17 
1924. Tentoonste l l ing, cpl  1,95 
1924. 1 gld. blauw, per 10 st., gebr .  0,15 

2)4 gld. rood, gebr  0,20 
5 gld. zwar t , per 10 st., gebr .  0,30 

1927. Roode Kruis , speciaal s tempel  0,60 
1% gld. luchtpost ƒ0,40, pe r 10 st .  3,75 
Luchtpos t cpl. 3 s tuks , gebr  1,75 
12K c. 4z. ro l t and ing (ze ldzaam) ......  1,25 
21 c. nieuwe ro l t and ing , gebr  0,10 
1884. Postbewijsserie cpl  2,95 
1% c. por to I I , nr. 54, ongebr  1,75 
Ned.Indië. 
Weldadigheid 1930 of 1931, ongebr .  0,50 
Sur iname. 
1873. 1 gld., nr . 14, gebr . (zeldz.)  4,95 

3 c , nr . 4, blauw pap. , ongebr .  7,25 
1898. 10 op 25 c , ul t r . (zz.) g. of o..  12,75 

Nr. 34—36, cpl ƒ4,50  3,25 
1900. 50 c. op 1 gld., nr. 39, ongebr .  3,75 

50 c. op2'A gld., nr . 40 ƒ 30,—  30,— 
1901. 15 c. bruin, nr . 50 ƒ2,25  0,75 

22K c. br. en olijf, nr . 52  2,25  0,40 
1911. 15 c. op 25 c , nr . 62, ong  7,50 

30 e. op 2K gld., nr . 64 ƒ 15, 15,— 
191326. 12 K c. blauw  0,18 

15 c. blauw  0,17 
20 c. groen  0,30 
22y, c. oranje  0,40 
323^ c. lila en or. (zz.) ƒ 1,25  1,50 
50 c. groen en 1 gld. br., 2 st .  0,50 

1925. Lokaal opdr., nr.107—110  0,45 
1926. 12K op 40, nr . 111, dubb. opdr .  2,50 
20 c. por t , nr . 4, T. I, gebr . (zz.)  13,— 
30 c. por t , nr. 6, T. I, gebr . of ong.  8,75 
40 c. por t , nr. 7, T. IV, g. of o., zz.  47,50 
25 e. por t , nr. 13, T. I, gebr . (zz.)  3,90 
40 c. por t , nr . 14, T. I, ong., slechts  0,50 
1911. 10 op 30 c. por t , nr. 15, T. I I I , 

ongebr. , ze ldzaam  12,50 
Curasao . 
1873. 3 c. bruin, nr . 2, ongebr . (zz.)  6,75 

10 c. blauw, nr . 4, gebr  1,60 
123^ c. geel, nr . 5, gebr . (zz.)  2,50 

1896. 2>4 op 30 c. grijs, nr . 25, gebr .  0,22 
1899. 1'A op 2'A g., nr . 28, ong. (zz.)  5,50 
1903. I'A c. grijs; nr . 34, gebr  0,75 
191526. 35 c. grijs en rood, nr. 70, g.  0,50 
1927. Brandkas t , cpl., gebr  6,50 
1928. 35 c , bruinzw., nr . 92, gebr .  1,40 
1929. Luchtpost, cpl., gebr. (zeldz.) -14,50 
1931. 2'A c. op 3 c. groen, ongebr - 0,15 
25 c. port, T. III, nr. 7 (zeldz.) -24,75 
30, 40 en 50 c. por t , nr . 18—20, gebr .  1,60 
Ned.Indië. 
1868. 10 c. rood, nr . 2 (zeldz.) , gebr . 12,50 
1930. Luchtp . overdr., cpl., ongebr .  3,45 
1931. Java Aus t r a l i ë vlucht , gebr .  1,35 
1874. 5 c. J a v a por t , gebr. , z. zeldz.  49,75 
1874. 5 c. J a v a por t , gebr. , 2e keus  24,75 

Verzamel ingen in couver ten . 
100 versch. België 
200 versch. België 
300 versch. België 

60 versch. Belg. Congo 
Belg. Congo 
Beieren 

100 versch, 
200 versch. 
100 versch. Bosnië 
150 versch. Bulgari je 

20 versch. Curacao 
40 versch. Curasao en Sur iname 
50 versch. Curacao en Sur iname 

200 ■ versch. Danzig 
150 versch. Denemarken 
100 versch. E n g . koloniën 
200 versch. Eng . koloniën 

40 versch. Es t l and 
50 versch. Es t l and 
75 versch. Fin land ., 

200 versch. Frankr i jk 
200 versch. Fransche koloniën 
100 versch. Griekenland 

40 versch. Guatemala 
200 versch. Hongari je 
300 versch. Hongari je 
150 versch. I ta l ië 
200 versch. JoegoSlavië 

Let land 
Liberia 
Liechtenste in 

50 versch 
50 versch 
50 versch 
50 versch. Li tauen 
75 versch. Li tauen 

100 versch. Luxemburg 
50 versch. Luchtpos t 

100 versch. Luchtpos t 
50 versch. Memel 

100 versch 
50 versch. 

150 versch. 
200 versch. 
250 versch. 

50 versch. 
75 versch. 

Memel 
Montenegro 
Neder land 
Neder land 
Neder land 
Nica ragua 
Noorwegen 

25 versch. Nyassa 
500 versch. Oostenrijk 

50 versch. 
100 versch. 
200 versch. 
100 versch. 
150 versch. 

Perz ië 
Perz ië 
Perzië 
P o r t u g a l 
P o r t u g a l 

100 versch. Por t . koloniën 
100 versch. Roemenië 
100 versch. Sovjet Rusland 

75 versch. Saargebied 
50 versch. Salvador 
25 versch. San Marino 
50 versch. Servië (oud) 

150 versch. Slowakije 
Turkije 
Turkije 
U r u g u a y 

200 versch 
300 versch 

25 versch, 
50 versch. Venezuela 
25 versch. I J s land 
50 versch. I J s l and 

100 versch 
500 betere zegels 

1000 betere zegels 

Duitsche koloniën 

0,30 
1,55 
3,60 
1,6,0 
4,65 
1,80 
2,90 
2,60 
1,15 
1,80 
2,75 
2,40 
2,65 
0,55 
1,70 
0,85 
1,25 
0,80 
4,25 
1 , 
1,05 
1,05 
0,45 
0,85 
1,95 
3,90 
1,10 
2,50 
0,60 
1 — 
2,15 
2,— 
0,75 
3,50 
1,20 
3,50 
1,25 
2,50 
5,— 
8 — 
0,90 
1,05 
0,75 
3,50 
0,75 
1,45 
4,25 
0,90 
2,10 
0,80 
0,75 
2,25 
1,80 
0,80 
0,80 
1,45 
1,10 
2,50 
6.— 
0,45 
0,90 
0,70 
1,60 
7,90 
0,75 
1,60 

1000 betere Europazegels ƒ 1,90 
2000 zeer goede zegels  4,25 
3000 zeer goede zegels  9,75 
2200 betere zegels Europa  8,75 
Nieuwe uitgif ten. 
Suriname, porto 1, 2 en 12 c 
Spanje, 2 series, 32 s tuks , gr . form. 
Kerkelijke Staa t , 22 s tuks (overdr .) 
België, weldadigheid, 7 s tuks , cpl 
België, weldadigheid, 6 stuks 
België, overdrukken, 3 s tuks 
Duitschland, weldadigheid, 4 s tuks 
Duitschland, 3 en 4 pf. op kar ton 
Zwitserland, weldadigheid, 4 s tuks 
Luxemburg , weldadigheid ,... 
I tal ië , 500jarig Mar. jub 
Roemenië, vliegpost , 5 s tuks 
Roemenië, jub., 16 lei 
Oostenrijk, weldadigheid, 6 s tuks 
Por tuga l , weldadigheid, 6 s tuks 
San Marina, overdruk, 15 s tuks 
San Marina, luchtpost, 10 s tuks 
Spanje, 1 pes. Quinta de Goya 
Spanje, Goyaserie, cpl. 
Spanje, Goya vliegpost, cpl 
Spanje, Columbus, 3 driehoeken 
Spanje, Roode Kruis vliegpost, cpl. 
Spanje, Yver t 429—441, cpl 
Spanje, luchtpost nr. 50—55, cpl 
België, luchtpost , cpl., 4 stuks 
IJs land, Zeppelin, cpl., 3 s tuks 
IJs land, jub . luchtpost, cpl 
IJs land, 1, 2, 5 kr., nr. 95—97, Tollur 
IJs land, 1930, jub . s. cpl. 3 a—10 kr. 
IJs land, 1930, id. dienst 3 a.—10 kr. 
België, 5 fr., tentoonst . , nr. 218, ong. 
België, 5 fr., violet, nr. 217, ongebr. 
Hongari je , Ichtp., nr. 611, gebr., zz. 
Hongari je , porto 1926, cpl., gebr 
JoegoSlavië, weid., nr. 126128, ong. 
JoegoSlavië, 1921, nr. 129—142, cpl. 
JoegoSlavië, 1923, nr. 150—154, cpl. 
JoegoSlavië, 1924, nr. 158—167, cpl. 
Letland, 1928, nr. 137—142, ongebr. 
Liberia, 1903 (aanteekenz.) nr . 1014 
Liberia, 1924, id., nr. 35—39 
Luxemb., 1923, weid., 142—144, ong. 
Luxemb., 1925, weid., 160—163, ong. 
Luxemb., 1927, weid., 192—196, ong. 
Luxemb. 1931, luchtp., 1—4, ongebr. 
Montenegro, 1913, cpl. 17 s tuks , ong. 
Nyassa post 1924 (9 driehkn.) , cpl. 
Perzië, 1930, luchtpost , 6 prachtzg ls . 
Perzië , 1930, luchtp.ost, cpl 
Polen, 1918, nr . l a—4, cpl 
Por tuga l , St. Antonius, 1931, cpl 
1000 Eng . gomstrookjes ƒ 0,20, 6 pak 
Blancoalbum nr. 2000, 100 blad 
Blancoalbum nr. 2002, 50 blad 
Blancoalbum nr. 2004, 100 blad 
Blancoalbum nr. 2009, 200 blad 
Stockboek T.R. 140 strooken, slechts 
Stockboek E.IO.P.F. 90 strooken 
Stockboek E.10M.R.F. 180 strooken 

 0,17 
13,50 
 4,50 
 1,20 
 0,43 
 0,09 
 1,10 
 0,25 
 0,50 
 0,58 
 0,30 
 0,77 
 0,33 
 2,25 
 0,85 
 1,75 
 6,75 
 0,50 
 6,— 
 7,— 
 0,60 
 2,75 
 5,— 
 2,50 
 0,80 
 2,25 
 2,25 
 0,20 
 12,50 
 1 5 , — 
 0,60 
 0,90 
 0,95 
 0,55 
 0,10 
 0,10 
 0,05 
 0,15 
 1,25 
 0,30 
 0,30 
 0,55 
 0,25 
 0,45 
 0,40 
 0,40 
 0,37 
 0,37 
19,50 
 0,30 
 1,10 
 1 , 
 2,— 
 2,10 
 2,60 
 4,75 
 1,10 
 1,85 
 2,50 

Verder alle philatelist ische ar t ikelen tegen 
de l aags te prijzen ! (531) 
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WEET U, 
dat onze veiling op MAANDAG 21, 
DINSDAG 22 en WOENSDAG 23 
DECEMBER 1931 plaats vindt in 
één der bovenzalen van „Krasnapolsky", 3 
Warmoesstraat 1 731 75, te Amsterdam ■ 

DEZE VEILING 
is interessant. U vindt daar hetgeen U reeds lang zoekt. 
Verkocht wordt o.a. 

Een Europa-verzameling 
in 5 banden, bevattende bijna alle nieuwe series gebruikt, 
compleet. Alles in eerste klas conditie. 

Een Wereldverzameling in 4 banden, welke een Yvertwaarde heeft van ongeveer 
fr. 300 000,—. 

Een verzameling Engelsche Koloniën, bevattende bijna alle postfrissche zegels, 
voor een Yvertwaarde van ongeveer fr. 80 000,—. 

Diverse collecties Nederland en Koloniën. 
Restantverzamelingen, geheele landen, enkele stuks, enz. enz. Te veel om 

op te noemen. Hier is v o o r e l c k w a t w i l s . 
Vraagt U onzen veilingcatalogus, of beter nog, komt U eens aan. Onze kijkdagen zijn 
te Amsterdam, Breda, 'sGravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. 

MOGEN WIJ OP UW BEZOEK REKENEN? 

N.V. J. MEBUS' Postzegelhandel, 
Directeur: J. MEBUS, Beëedigd t axa teur . 

ROKIN 24, AMSTERDAM, C. ao2) 
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Boei ^evraaéd 
op 2 zegels van Curasao, no. 97, 
kopstaand, elk op briefstuk, 
pracht exempL; ook afzonder
lijk. Bicvcn franco aan 
F. Vredevoort, Bilderdijkkade 57', 

Amsterdam, W. (693) 

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. 

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

GRATIS!! Ontvangt U op aanvraag 
onze zooeven verschenen, 

^^^HB^H meest uitvoerige prijslijst 
van landenverzamelingen, postzegel

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

NIUMU 

Hilliiiii's postzegel ruilboebje 
op aanvraag verkrijgbaar: 

i n Holland, bij Inspecteur ADR. KOOMAN, 
Tomatenstraat 125, >sGRAVENHAGE; 

in I nd ië , bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, BATAVIA, C. (mo) 

. ¥ . IP©SirilE©lilLIHlÄlisJlPiIL || 
P H I L A D E L P H I A 

IHlÄÄl^ILil^. 
GIRO 135793. TELEFOON 15515. 

Foudralen voor postzeoelalbums 
in alle gewenscbte maten en uitvoeringen. 
Stuurt U ons de afmetingen van Uw album 
(lengte, breedte en dikte) en wq leveren 

U hiervoor 

een prima f ondraal ä f 1,50. 
Ook in luxe uitvoeringen leverbaar. Prys op aanvrage. 

Een doelmatig Kerst  oeschenk. (607) 

Gelegenheidsaanbieding 
Tengevolge der 

KÜERSDALING VAN DE 
ZWEEDSCHE KROON, 
biedt zich thans een buitenge

woon gunstige gelegenheid aan, 

Postzegels in Zweden tekoopen. 
Verzamelaars worden verzocht mij 
hun wenschen kenbaar te maken. 
Ik beschik over een rijken, goed 
voorzienen voorraad, ook speciaal

verzamelingen.

Correspondentie Duitsch of Engelsch. 

Frau Dagmar Hellman, 
TEGNERSGATAN 57. STOCKHOLM (ZWEDEN). (703) 

Vraagt de nieuwe 
GEÏLLUSTREERDE 
PRIJSCOURANT 
voor 1 9 3 2 van 
series en pakketten. 
REEELE GEIEGENHEIDSAANBIEDINGEN. 

9 Gratis en Franco. 
Maison A. MAURY, 

6, Boulevard Montmar t re , PARIJS. (704) 

KOOPT BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS! 
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NEDERLAND. 
U. P. F. . 

Machine 10. 
In gebruik bij het G.E.B., te 's-Gravenhage. Is sedert kort 

van een geheel nieuw datumstempel voorzien, de ,,G" is thans 
langer en slanker, terwijl de dwarsbalken van de letters „E" 
en „H" duidelijk hooger zichtbaar z\jn; onder den datum
stempel thans 4 horizontale lijnen, voorheen 5, waarvan toen 
de bovenste was gebroken. 

Prancotyp. 
Machine 113 TIL 
Tn gebruik bij de Handel Mij. H. Albert de Bary & Co. N.V., 

te Amsterdam, C, Stempelt sedert kort tusschen datum- en 
waardestempel .,Postbus / No. 268". 

Machine 114 II en III. 
In gebruik bij Lindeteves Stokvis, Postbus 14 Z, te Amster

dam, Z. Stempelde korten tiid (omstreeks 10-10-31) in haar 
tweede type, „Lindeteves.", als bij type I, maar thans hooger 
genlaatst, terwijl sedert half October 1931 het derde type in 
gebruik is genomen, thans „LINDETEVES", hoofdletters en 
zonder punt), tusschen datum- en waardestempel. 

Machine 117 II. 
In f'ebruik bii de Holland Amerika Liin, te Rotterdam. Se

dert 12 November 1931 stempelt deze in haar tweede type, 
thans tusschen datum- en waardestempel een afbeelding van 
een harer zeekasteelen en daarboven „N.A.S.M." / „HOL
LAND-AMERIKA / LIJN". 

Ma-hine 141 IIL 
Wambersie & Zoon, cargadoors, te Rotterdam. Nadat type 

II slechts kort in gebruik is geweest, zagen wij begin No
vember 1931 wederom tusschen datum- en waardestempel 
het medaillon in 3 cm. doorsnede, dus als 141 I, echter is de 
teekenine van het schip anders dan bij type I, de romp is 
geheel wit. 

Machine 219. 
Model C3, omstreeks half October tijdeliik in gebruik gesteld 

bii den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, dit daar ma
chine nr. 171 wegens defect buiten werking was gesteld. 
De afdruk tusschen datum- en waardestempel geheel als bij 
nr. 171. 

Machine 303. 
Model 03, op 21 Juli 1931 in gebruik genomen bij Van der 

Vliet en De Jonge, te Rotterdam. Tusschen datum- en waarde
stempel een afbeelding van een hiischkraan in cirkel en daar
omheen „VAN DER VLIET & DE JONGE / IJZER EN 
STAAL". 

Machine 305. 
Model 03, op 1 Juli 1931 in gebruik genomen bij N.V. Ba-

latum. Bloemgracht 117, te Amsterdam, C. Tusschen datum-
en waardestempel in cirkel twee „Balatum" leggende mannen 
en daaronder „Balatum". 

Machine 309. 
Model 03. Sedert kort in gebruik bij de N.V. Sluis' Biskwie-

fabrieken N.V., te Deventer. Tusschen datum- en waarde
stempel het bekende Sluis bakkertje en handelsmerk „Biskwie 
/ SLUIS'/ Deventer". 

Machine 327. 
Model 04, in gebruik bij John Telkamp, te Hillegom. Tus

schen datum- en waardestempel in cirkel, het door haar ge
voerde wapen als .,Hofleverancier" en daaromheen in cirkel 
„John Telkamp's Botanical Gardens - Hillegom -". 

Machine 337. 
Model 04, in gebruik bij de Nederlandsche Handelm\j., te 

's-Gravenhage. Tusschen datum- en waardestempel „N.H.M / 
's-GRAVENHAGE". 

Hasler. 
Machine H. 502 IL 
In gebruik bij N.V. Handel Mij. Adr. Koller & Van Os, te 

Amsterdam. De aldaar gebruikte machine ,welke stempelde in 
type I, is op 17 April vervangen door een andere machine met 
een kleiner capaciteit; de stempel -'31 afdruk is thans ook 
in het nieuwe verkleinde model, tekst tusschen datum- en 
waardestempel geheel als bü type I. 

Machine H. 570. 
Sedert 21 October 1931 in gebruik bij N.V. Haussmann & 

Van den Akker, te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en waarde
stempel : „Haussmann / & van den / Akker N V / Den HAAG 
- AMSTERDAM". 

Machine H. 571. 
Sedert 5 November 1931 in gebruik bij de Kon. Ned. Auto-

mobielclub, te 's-Gravenhage. Tusschen datum- en waarde
stempel een afbeelding van haar bekend gekroond wapen
schild. 

Machine H. 572 I. II, III en IV. 
Sedert 24 November 1931 in gebruik bij de N.V. Kaas-

handelmij. „Gouda" ,te Gouda. Wordt mede gebruikt door 
haar zustervereenigingen. De afdrukken tusschen datum- en 
waardestempel: type I: een haan in cirkel, daaromheen in 
driehoek „N.V. KAASHANDEL / MAATSOHAPPIJ / 
„GOUDA"; type II : „Handelsvereeniging / LACTEA / 
CHEESE-EXPORT / EXPORTATION DE FROMAGE / 
KAESE EXPORT"; type III: in cirkel „D DE BRUIN / 
HOLLANDE / ROYALE / FROMAGES"; type IV: een af
beelding van een olifant en daaromheen zeshoekig ,,KAAS / 
FROMAGE / KAESE / CHEESE / QUESOS / FORMAGGIO. 

Machine H. 573. 
Sedert 4 December 1931 in gebruik bij de Verz. Mij. „Ne

derlanden van 1845". bijkantoor Zutphen. Tusschen de stem
pels: „de Nederlanden / van 1845". 

Komusina. 
Machine K. 171. 
In gebruik bij De Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te 

Amsterdam. Onder den stempel „NEDERLANDSCHE BANK 
/ VOOR ZUID AFRIKA N.V.". 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 8 III. 
In gebruik bij Siemens-Schuckert Werke, te Batavia. Wij 

ontvingen een afdruk in derde type (19.9.31), thans SS (in 
cirkel) / SIEMENS, het geheel in driehoek, aan de beneden-
kanten afgestompt (8 II is dus blijkbaar slechts kort ge
bruikt) . 

Machine 9 II. 
In gebruik bij de N.V. Bataaf sehe Petroleum Mij., te Soera-

baia. Thans tusschen de stempels een afbeelding van een 
man, welke „Shell Tox" spuit, daarnaast „SHELL / TOX / IS 
/ DE BESTE / en BPM ineengevlochten in cirkel. 

Machine 205 XIIL XIV en XV. 
N.V. Ruys' Handelsvereeniging, te Batavia-Centrum. Wii 

zagen type XIII: ..Adressograph"; type XIV: „Mimeograph" 
en type XV: „Remington" onder den waardestempel. 

NIEUW! CVepkriigbaap bii alle Handelane^n.) (558 
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G. V. VAN DER SCHOOREN f 

Op 6 dezer overleed te Bad-Nassau, waar hij verpleegd 
weid, de heer G. V. van der Schooren, de man, met wiens naam 
geheel philatelistisch Nederland vertrouwd is. 

De heer Van der Schooren was jarenlang voorzitter van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars, voor welke functie hij in den ^oop van dit jaar om 
gezondheidsredenen bedankte; voorts was de overledene voor
zitter der Nederlandsche Vereeniging en van de Federation 
Internationale. In deze functies heeft hij getracht de belangen 
der philatelic naar zijn beste weten en kunnen te dienen; 
critiek is hem daarbij niet bespaard. Wie, die aan den weg 
timmert, ontkomt daaraan? Toch heeft zijn overtuigde be
langstelling voor de nationale on internationale philatelie hem 
steeds er toe aangezet daar v/aar hij kon de belangen der 
verzamelaars te behartigen, terwijl het hem in den loop der 
jaren gelukt is een aangename verstandhouding met en een 
erkenning van onze waarde als Philatelisten door de auto
riteiten te verkrijgen. 

Voor zijn werken en streven zij hem hier een eerbiedig woord 
van dank gebracht. 

Moge hij in vrede rusten. 
V. B 

H. F. MANUS t 
Op 24 October j.1. overleed deze verzamelaar van de oude 

school, die zich beroemen kon op een der grootste verzame
lingen der wereld en die zich een uitgebreide kennis der 
philatelie verworven had. 

De heer Manus kwam zelden met zijn verzameling uit op 
tentoonstellingen; slechts weinigen is het vergund geweest 
zijn collectie te bewonderen. 

Op de internationale postzegeltentoonstelling te 's-Graven-
hage van 1924 exposeerde hij o.a. de beide „Post Office" zegels 
van Mauritius. 

F. J. MIJNSSEN. 
Op 30 November j.1. heeft de heer Mijnssen, directeur van 

het postkantoor te Breda, wegens het bereiken van den 65-
jarigen leeftijd afscheid genomen van de postadministratie, 
die hij ruim 46 jaren in diverse functies heeft gediend. 

Het personeel heeft den scheidenden hoofdambtenaar op 
de hartelijkste wijze gehuldigd en hem een bijzonder fraai uit
gevoerde oorkonde aangeboden, waarin de verdiensten van 
den directeur zijn opgesomd en die door a l l e ambtenaren 
van hoog tot Inag van hun handteekening was voorzien. 

Schrijver dezes, die het voorrecht had eenige iaren geleden 
naast den heer Mijnssen te mogen werken, begrijpt volkomen 
hoe zwaar het het personeel moet gevallen zijn van den 
hooggeachten directeur afscheid te nemen. 

Moge het den heer Mijnssen nog jaren gegeven zijn zich te 
verhoup-en in een goede gezondheid en zich omringd te zien 
door allen die hem dieibaar zijn. Moge hij zijn werkkracht 
nog lang in onzen dienst stellen als secretaris van de Inter
nationale Federatie, als secretaris van den Bond en als onder
voorzitter van de Postzegelvereeniging „Breda". 

SACHSEN NR. 1, KENMERKEN VAN ECHTHEID 
door dr. G. W. BöLIAN. 

Uitgegeven in 1850, gedrukt bij J. B. Hirschfeld, Leipzig. 
Er werden in 8 oplagen 500.000 stuks van dit zegel gedrukt, 
25.000 vel a 20 stuks. Hiervan werden bij intrekking pl.m. 
37.000 stuks verbrand, zoodat pl.m. 463.000 stuks in omloop 
zijn gekomen. Het zegel is een vierkant, metende 18^/, bij 
19V^ mm. 

Origineel was een houtsnede waarvan door middel van 
stereotypie de drukplaat gemaakt werd. De rangschikking op 
het vel was 4x5 . Tusschen de zegels liep, zooals bij Beieren, 
een lijn. Gezien de 8 oplagen is het natuurlijk dat er kleur
verschillen zijn: karmijn-, kers-, steen-, licht- en bruinrood enz. 
zijn bekend. Ook zijn verschillende papiersoorten gebruikt. 

De gom is met de hand opgebracht en daardoor van on
gelijke dikte. De gomsoort werd buitendien zeer hard, zoodat 
hij haast altijd vol scheuren zit. Stukken met gladde witte 
gom zijn óf valsch óf nagegomd. 

29 Juli 1851 werd dit zegel reeds weer ingetrokken. 
Stempels werden niet direct gebruikt; men maakte de ze

gels met pennestreken waardeloos. Later plaatsnaamstempels. 

Aangezien dit zegel zeer veel vervalscht wordt, zullen eenige 
echtheidskenmerken besproken worden. 

Groep 1. — Met het bloote oog waar te nemen. 
a. Binnenlijn der omlijsting van DREI tusschen R en E 

boven en onder I beneden gebroken (niet altijd). 
b. De grond van het binnenvierkant toont witte plekken: 

2 st. rechts boven I van DREI, 1 rechts, 1 links van de groote 
3 aan den bovenrand, boven de eerste E van PFENNIGE 
kleine witte haak. 

c. De middenstukken der hoekrosetten zijn ongelijk. 
d. De linker bovenroset heeft op elk blad een klein boog

vormig lijntje. In de rechter bovenhoek-roset ontbreekt dit 
lijntje, in het linker bovenblad geheel, terwijl rechts boven 
maar uit een of meerdere punten bestaat. 

e. Het lijntje dat de rechter bovenhoek-roset van PFEN
NIGE scheidt is bij het rechter benedenblad gebroken. 

f. In de roset rechts beneden ontbreekt het lijntje in het 
linker bovenblad, eveneens de 2 rechtsche punten van de 
middenster. De lijntjes rechts boven en links beneden zijn om
gebogen, terwijl het lijntje rechts beneden zeer kort is. 

g. Ros^t links beneden, lijntje links boven ontbreekt geheel 
of is maar in den vorm van een klein puntje te zien. Het 
lijntje rechts boven is opvallend lang en krom (boogvormig). 

h. Achter FRANCO staat een punt, niet echter achter DREI 
SACHSEN en PFENNIGE. 
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i. Bij de A van FRANCO ontbreekt de linkerhelft van de 
linkervoet der A, terwijl de rechtervoet naar rechts ver
lengd is. 

k. Het woord DREI staat niet precies in het midden, maar 
pl.m. ^/^ mm. te hoog, het woord SACHSEN staat te laag, 
terwijl de letters S en A haast altijd beneden samenhangen. 

Groep 2. — Met de loupe. 
a. De groote 3 is gevuld met 76 stuks kleine cijfers 3 (die 

vaak op hun kop staan en vaak heel onduidelijk zijn) en met 
41 punten. In den benedenpunt der groote 3 staan drie zulks 
cijfertjes precies boven elkaar. 

b. Witte langwerpige plekjes in het fond van den rechter- en 
linker benedenhoek, precies in het midden een kleine ovale 
vlek. 

c. In het woord SACHSEN is de eerste S beneden meer 
geopend dan boven, terwijl bij de tweede S het tegenover
gestelde het geval is. 

d. Het rechter been van de N in PFENNIGE is te kort. 
e. De G in PFENNIGE en de C in FRANCO staan lager 

dan de overige letters. Ook zijn de letters G en O van FRAN
CO kleiner dan de rest. Soms zgn de letters A en N van 
FRANCO verbonden. 

f. Links boven de O in FRANCO vormen de lijnen van het 
fond een klein liggend kruisje. 

g. De afstand tusschen de buitenlijnen is boven links en 
beneden rechts grooter dan anders. 

Al deze kenmerken zijn echter ook te vinden bij de Schrö-
dersche vervalsching en de Chemnitzer vervalsching van 1922. 
Deze 2 falsificaten zijn door middel van lichtdruk (langs foto
grafischen weg) gemaakt, terwijl het origineel boekdruk is. 
Deze laatste druksoort drukt bij het dunne papier door, zoodat 
van achter de letters enz. eenigszins verhoogd zijn, terwijl 
lichtdruk vlakdruk is, hetwelk deze eigenaardigheid niet ver
toont. 

Behalve valsche komen massa's „ausgebesserte" zegels voor 
die soms zoo geraffineerd hersteld zijn, dat pas onder de 
microscoop het fijne werk der reparateurs zichtbaar wordt. 
Menigeen zag de SACHSEN nr. 1 in het waterbad, dat hij 
toediende alvorens het duur gekochte zegel in het album te 
plakken, in zijn onderdeelen uiteenvallen. 

Ook bij zegels met z.g. keur moet men voorzichtig zijn; 
voor wie het zegel goed vervalscht is het maar een kleinig
heid ook het keurmerk te vervalschen. 

De in verhouding tot het aantal uitgegeven ze
gels groote zeldzaamheid is te verklaren uit het 
feit dat de 3 PFENNIGE een courantenzegel was, 
dat meest half op de courant en half op het Streif
band geplakt werd. Bij het openen hiervan werd 
het zegel verscheurd. 

Ongebruikte exemplaren zijn veel zeldzamer dan 
gebruikte. 

Literatuur: 
Fr. W. Dieck, Leipzig: Handbuch der Frei

marken Sachsens; Michel, Handweiser 1924; Senf 
Katalog 1887; Serrane, Vademecum du spécialiste-
expert, enz. 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDERLAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 
door A. VAN DER WILLIGEN. 

VII. 
Ned.-Indië. 

Een nog betrekkelijk gering aantal machines werd hier 
sinds de ingebruikname der eerste op 1 Februari 1929 ge
plaatst, totdusver uitsluitend Francotyps. 

De voorwaarden voor het gebruik en de algemeene voor
schriften van de Ned.-Indische posterijen, erop betrekking 
hebbend, komen in hoofdzaak overeen met de voor Nederland 
geldende. Op één merkwaardig verschil zij hier de aandacht 
gevestigd: de losse strooken met stempelafdrukken, welke op 
stukken van bijzondere afmetingen geplakt worden, behoeven 
ten postkantore niet afgestempeld te worden, zooals in Neder

land. Al is de waarschijnlijkheid van fraude gering, toch blijft 
de datum van het stempel nu de eenige controle op het niet 
ten tweeden male gebruiken van zoo'n afdruk. 

Evenals in Nederland worden in Indië de machines ook ge
ïmporteerd door de N.V. Ruys' Handelsvereeniging voor Indië, 
te Batavia-Centrum. 

LNEDHNDÏH 

17 6 39 I 
BHTRVml 

0697 

ILAJSI 

Als proef voor de Indische machines was bovenstaand 
cliché ontworpen, dat echter door de Indische postadmini-
stratie niet goedgekeurd werd, doch na enkele wijzigingen 
voor het tegenwoordige model der Nederlandsche afdrukken 
gebruikt wordt. De tot nu toe afgeleverde machines (alle 
stempelen tot 999>i cent) behooren tot de typen A (nrs. 201 
en hooger) en C (nrs. 1-100), in welk laatste type echter ook 
hier, evenals bij de Nederlandsche machines, nog enkele kleine 
verschillen optreden: 

Ca — rechthoekige cijfers, op de }^-plaats een horizontaal 
streepje, op de guldensplaats een 0; 

Cb — als Ca, doch met een ster op de guldensplaats; 
Cc — groote ronde cijfers, )^-plaats blanco, een O op de 

guldensplaats; 
Cd — kleine ronde cijfers, ><;-plaats blanco, een ster op de 

guldensplaats; 
Ce — als Cd, doch met twee sterren voor het waardecijfer 

(bij afdrukken beneden 10 cts.); 
Cf — als Cd, doch met kleine rechthoekige cijfers. 

9 1 9 0 

HV.NED.IHD.PEBS-ApCHIEF 

ABOtfNEERTU OP DE 
POLITIEKE KERN 

Type Ce. 
Een overzicht van de tot dusver bekend geworden machines 

volgt hieronder, waarbij opgemerkt moet worden, dat wij van 
enkele nieuwere C-machines nog geen afdrukken ontvingen 
en daardoor het onder-type nog niet kunnen vermelden. 

Oei Tiong Ham Concern van Suiker
fabrieken, Semarang. 
OEI TIONG HAM / CONCERN. 

Ned.-Indische Escomptomij. N.V., Ba
tavia. 
Monogram N.I.E.M. in virkel. 
ESCOMPTO. (Omstreeks Mei 1980 
werd de machine buiten gebruik 
gesteld). 

Centrale Kas voor het Volkscrediet-
wezen, Batavia-C. 

1. Ca. 

VII-1929. 
2. Cb. 

I : 27-III-1929. 
II : XI-1929. 

3. Cc. 
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4. 

5. 

6. 

I : X-1929. 

I I : 1-1-1931. 

Cc. 

I : 1-1930. 

I I : 1-1-1931. 

Cc. 

I : 1-1930. 

I I : 1-1-1931. 

Cc. 

1-1930. 

7. Cb. 

X-1929. 
8. Cc. 

X-1929. 
9. Cd. 

111-1931. 

10. Cd. 
V-1930. 

11. Cd. 

VIII-1930. 

12. Cd. 

I : VI-1930. 

I I : VII-1930. 

I l l : 1-1-1931. 

13. Cd. 
VIII-1930. 

14. Cd. 

VI-1930. 
15. Cc. 

III-1930. 
16. Cc. 

I: I V-1930. 

I I : XII-1930. 

I l l : 11-1931. 

17. Cc. 

CENTRALE / KAS. (Datumstem
pel Weltevreden). 
Als I. (Datumstempel Batavia-
Centrum). 

Firma Kleian's Adresboek, Batavia-
Centrum. 
KLEIAN'S / ADRESBOEK / VAN 
GEHEEL / NED. INDIE. (Da
tumstempel Weltevreden). 
Als I. (Datumstempel Batavia-
Centrum; hiervan zagen wiJ echter 
nog geen afdrukken). 

N.V. C. Schlieper Handelmü-, Ba-
tavia-Centrum. 
SCHLIEPER (in kastje). (Datum
stempel Weltevreden). 
Als I. (Datumstempel Batavia-
Centrum). 

De Eerste Ned.-Indische Spaarkas en 
Hypotheekbank, Bandoeng. 
DENIS (verticaal en horizontaal 
geplaatst in kruisvorm met cirkel
omlijsting). 

Ned.-Indische Handelsbank N.V., 
Soerabaya. 
N. I. HANDELSBANK. 

Siemens-Schuckert, Soerabaya. 
SS (in cirkel) / SIEMENS. 

Bataaf sehe Petroleumm^j., Handels
zaken, Soerabaya. 
(Schelp) / SHELL / AUTOLINE-
MOTOROLIE / B.P.M. - het geheel 
in driehoekvorm. 

Ned.-Indische Escomptomij., Batavia. 
ESCOMPTO. 

Algemeen Handelsblad voor Ned.-
Indië, Semarang. 
ALGEMEEN HANDELSBLAD / 
V. N. I. / DRUKKERIJ BENJA
MINS. 

Ned.-Indische Levensverzekering- en 
Lijfrentemij., Batavia-Centrum. 
NILLMIJ / VAN 1859 (in versier
de cirkelvormige figuur). 
NILLMIJ / (in boogvormig kast
je:) VAN - 1859. (Datumstempel 
Weltevreden). 
Als II. (Datumstempel Batavia-
Centrum) . 

Firma Van Nie & Co., Medan. 
VAN NIE EN CO. 

Deli Plantersvereen. & A.V.R.O.S., 
Medan. 
(Zevenstralige ster). 

Ned. Handelmaatschappij N.V., Soe
rabaya. 
N.H.M. 

Soerabayasch Handelsblad, Soera-
baja. 
SOERABAIASCH / HANDELS
BLAD. Onder waardestempel: OP 
ZONDAG / BESTELLEN. 

Ruys' Handelsvereeniging N.V., Soe
rabaya. 
RHV (als monogram in cirkel), 
onder waardestempel: Remington. 
(In dubbele cirkel:) KANTOOR
MACHINES / RHV / STALEN 
MEUBELEN, onder waardestem
pel Remington. 

N.V. Amsterdamsche Mij. van Le
vensverzekering, Soerabaya. 

I: VIII-1930. 
I I : V-1931. 

18. Cd. 

m-1931. 

19. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

C? 

V-1931. 

Cd. 

V-1930. 

Cd. 

VI-1930. 
Cd. 

IX-1930. 

Cd. 
X-1930. 
Cd. 

25-X-1930. 

Cd. 

I : X-1930. 

I I : X-1930 (?) 
Cd. 

IX.1930. 
Ce. 

I : VIII-1930. 

I l : 1-1-1931. 

n i : in-1931. 

Ce. 

I: IX-1930. 

II: 1-1-1931. 

30. Cd. 

X-1930. 
31. Cd. 

VIII-1930. 

„AMSTERDAMSCHE". 
AMSTÏ.EVEN / SOERABAYA (in 
kastje). 

G. C. T. van Dorp & Co. N.V., Se
marang. 
Handelsmerk met Inschrift: G C T 
VAN DORP / SEMARANG / 
SOERABAYA / BANDOENG. On
der datumstempel: Erika. 

N.V. C. Schlieper Handelmij., Soera
baya. 
(Afbeelding van een omstraald oog 
waaronder:) SCHLIEPER. 

Centr. Organisaties v. d. Suikerindu
strie in Ned.-Indië, Soerabaya. 
Centrale / Organisaties / van de / 
Suikerindustrie / in Ned.-Indië. 

Borneo - Sumatra - Handelmf., Soe
rabaya. 
BORSUMIJ / (wapen der Mij.). 

N.V. Behn Meyer & Co. Handelmij., 
Soerabaya. 
Handelsmerk en „PARLOPHONE" 
in veelhoek, onder waardestempel 
BEHN MEYER & Co. 

N.V. Deli-Maatsehappij, Medan. 
D.M (in wapenschild). 

Vrije Emigratie Deli Planters Ver-
eeniging & A.V.R.O.S., Medan. 
VRIJE EMIGRATIE / (afbeelding 
tabaksplant) / D.P.V. & A.V.R.O.S. 
(in omlijsting). 

N.V. Amsterdamsch Kantoor voor In
dische Zaken, Soerabaya. 
Onder waardestempel: „Akiz"; 
dubbele cirkel waarin W, er door
heen William Storage Battery; 
omschrift: Draad rubber / Accu's. 
AEG / (afbeelding dynamo). 

G. C. T. van Dorp & Co. N.V., Soe
rabaya. 
Handelsmerk, als machine 18. 

N.V. Ned.-Indisch Pers-Archief N. I. 
P. A., Batavia-Centrum. 
N.V. NED. IND. PERS-ARCHIEF 
/ (afbeelding Indische landkaart 
en schaar) / NIPA. (Datumstem
pel Weltevreden). 
Als I. (Datumstempel Batavia-
Centrum). 
Als II, onder waardestempel toe
gevoegd: ABONNEERT U OP DE 
/ POLITIEKE KERN. 

N.V. Levensverz. Mij. „Arnhem", Ba
tavia-Centrum. 
Dubbel ovaal, waarin: N.V. LE
VENSVERZ. MIJ. / „ARNHEM" 
/ WELTEVREDEN, onder waarde
stempel „STUDIEBEURZEN". 
(Datumstempel Weltevreden). 
LEVENSVERZEKERING / 
MAATSCHAPPIJ / = „ARN
HEM" = ; onder waardestempel: 
PENSIOENEN. (Datumstempel 
Batavia-Centrum). 

N.V. Amsterdamsch Kantoor voor In
dische Zaken, Batavia. 
Akiz. 

Nestlé's Chocoladefabrieken, Bata
via. 
EET MEER / NESTLE's / CHO
COLADE. 
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37. 

38. 

40. 

200. 

201. 

202. 

204. 

205. 

206 

C? 
VII-1931. 

C? 

11-1931. 

Cf. 

11-1931. 

A. 

I: V-1929. 

II: VII-1929. 

III: 1-1-1931. 

A. 

I: V-1930. 
II: III-1931. 

A. 

1-II-1929. 

A. 

2-X-1929. 

A. 

I: VIII-1929. 
H: Vni-1929. 
III: IX-1929. 
IV: X-1929. 
V: XI-1929. 
VI: XII-1929. 

VII: XI-1929. 

VIII: IX-1930. 

IX: 2-1-1931. 
X: 13-V-1931. 
XI: 18-V-1931. 
XII: 26-V-1931. 
XIII: VI-1931. 

A. 

I: 15-X-1929. 

II: XII-1929. 
III: 11-1930. 
IV; ?-1930. 
V: VIII-1930. 

G. Kolff & Co., Batavia-Centrum. 
BETER / drukwerk / brengt U / 
DRUK / werk / (afbeelding kroon) 
G. KOLFF & Co. 

Soerabayasche Sigarettenfabriek, 
Soerabaya. 
Afbeelding geopend doosje siga
retten, waarop: MARSCH / Siga
retten / Push this end / 22 Ciga
rettes Ambed. Onder waardestem
pel SOERABAIASCHE / SIGA
RETTENFABRIEK. 

Koninklijke Vereeniging Java Motor 
Club, Semarang. 
Afbeelding insigne met: „JAVA 
MOTOR CLUB"; onder waarde
stempel: IEDER LID MEER / 
MEER VOOR IEDER LID. 

Balai Poestaka (Volkslectuur), Ba
tavia-Centrum. 
BALAI — POESTAKA. 
(Afbeelding lezende Inlandsche 
vrouw, ter weerszijden verticaal:) 
BALAI POESTAKA, erboven: 
WELTEVREDEN. (Datumstempel 
Weltevreden). 
Als II. (Datumstempel Batavia-
Centrum). 

Nederlandsche Handelmij. N.V., Ba
tavia. 
Afb. wapen der maatschappij. 
Als type I met nieuw datumstem
pel: BATAVIA in kleinere letters. 

H. D. Mac Gillavry Sigarettenfabrie-
ken, Ambarawa. 
(Handelsmerk) / H. D. MAC / 
GILLAVRY. 

Ned.-Indische Handelsbank N.V., Ba
tavia. 
NED. IND. HANDELSBANK / 
BATAVIA. 

Ruys' Handelsvereeniging N.V., Ba
tavia-Centrum. 
Datumstempel Weltevreden, mono
gram RHV in cirkel; onder waar
destempel: 
Francotyp. 
KARDEX / Cards in Sight. 
Dalton. 
GFAllsteel. 
EDISON DICK MIMEOGRAPH. 
ELLIOTT FISHER / EFCo / THE 
BOOKKEEPING MACHINE. 
Addressograph / MET KAART
SYSTEEM. 
Remington. 
Datumstempel Batavia-Centrum, 
overigens ongewijzigd: 
GFAllsteel. 
Remington. 
MONROE. 
Dalton. 
Addressograph / MET KAART
SYSTEEM. 

Ruys' Handelsvereeniging N.V., Soe
rabaya. 
Francotyp (bij alle typen RUYS 
Hvg. naast waardestempel). 
GFAllsteel. 
Dalton. 
MONROE. 
EDISON DICK MIMEOGRAPH. 
Soerabayasch Handelsblad e. a., 

VI: 6-X-1930. SH in rechthoek, onder waarde
stempel: SOERABAIASCH HAN
DELSBLAD. 

VII: 6-X-1930. SH in rechthoek, onder waarde
stempel: Nieuwe / Soerabaja / 
Courant. 

MOPHILA. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

TE HAMBURG VAN 22-30 AUGUSTUS 1931 
door LEON DE RAAIJ. 

(Slot). 
Ik zal nu overgaan tot het bespreken van eenige der meest 

vooraanstaande collecties en de bekroningen opnoemen die 
onze landgenooten behaalden. Ik wil alleen er aan toevoegen, 
dat deze welverdiend waren, in aanmerking nemend de zeer 
sterke concurrentie in de meeste afdeelingen. 

Slechts één land had hier officieel geëxposeerd, en wel het 
postmuseum van het vorstendom Liechtenstein. 

In de eereklasse (voor hen, die reeds op internationale ten
toonstellingen een of meer malen met goud bekroond waren) 
blonken uit de collecties J. B. Seymour, Londen; Dir. Heinrich 
Birnbach, Berlijn (Moldau en oud-Rumenië); Em. J. Lee, 
Geneve (Uruguay met 108 albums); A. M. Tracey Woodward, 
Shanghai, met zijn collectie Japan, Korea en Formosa in 
16 albums. Behalve mr. Lee, waren deze „hors concours". 
Genoemde heer Lee behaalde den grooten prjjs, Hindenburg-
foto met de groote gouden medaille. Wat moet ik van deze 
reuzencoUectie vertellen? Er is te veel om op te noemen; ik 
wil volstaan met de uitgifte 1856. Daarin bevinden zich 178 
stuks van de 60 blauw, 335 stuks van de 80 groen, bovendien 
een blok van 15 stuks 80 groen, zijnde het zeldzaamste stuk 
ter wereld; zoo zou men kunnen doorgaan tot het oneindige. 

In de afdeeling speciale verzamelingen vond men de buiten
gewone collecties van Edwin H. Lee, Croyden (België), prach
tig wetenschappelijk opgezet; Woldemar Ruberg, Danzig 
(Danzig in 9 albums), beginnende met het jaar 1820. ZiJ om
vat alle privaatzegels, afstempelingen, afwijkingen, fout-
drukken, proeven en poststukken. Mr. Lee ontving de gouden 
medaille en als eereprijs de staatsmedaille, terwijl aan Ruberg 
de gouden medaille toegekend werd. In deze afdeeling waren 
geëxposeerd Leon de Raaü, Amsterdam (Oppersilezië); W. 
von Rachmanow, Warschau (Polen 1858-1870); Sir John Wil
son, Londen, met een verzameling van allerlei kopstaande 
middenstukken, verkeerden ondergrond, kopstaande omran
dingen, foutieve kleuren, enz., een bewonderenswaardige ver
zameling; Helmut Diers, Wesseloh, met rijkspoststempels-vrij-
stempels met tabellen; Manuel Galvez, Madrid, met specimen
zegels van alle landen in 10 albums. Alle deze bleven „hors 
concours", zijnde leden der jury, behalve de twee eerstge-
noemden. 

In de meesterklasse ontving onze landgenoot Joh. van den 
Berg, Ede, met ziJn keurige speciaalverzameling Saargebied 
de zilveren medaille. Generaal Von Heyermann-Lendencrone, 
Kopenhagen, zond in 877 brieven van Nederland, Ned.-Indië, 
Noorwegen, Ierland, speciale verzameling van Denemarken en 
Sleeswijk, Zweden, Ierland, Finland en Siam. Voor al deze 
verzamelingen ontving hij de verguld zilveren medaille. Hans 
Lagerloef, New-York, zond Noorwegen uitsluitend 1855, 1856, 
1857 en 1867, tevens Monaco in 5 albums, zeer goede verza
melingen, doch jammer dat er zooveel valsche exemplaren 
aanwezig waren; hij kreeg hiervoor een verguld zilveren me
daille. H. L. V. Adams, Londen, met ziJn buitengewone col
lectie Groot-Britannië in 15 albums, kreeg goud met eereprijs. 
Een buitengewone collectie van C. H. Mortimer, Dorking, was 
Cachmir. Daarin waren de beroemde verzamelingen van Da
vid Masson en A. T. Sefi opgenomen; ziJ omvatte meer dan 
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1000 brieven van dit moeilijke land. Ook deze behaalde de 
gouden medaille met eereprijs. Alberto Bolarii, Turijn, met zijn 
onvergelijkelijke Modena's in heele vellen van de 15 c. en 1 lire 
der eerste uitgifte, een compleet vel der 20 c. provisorische 
regeering, enz., werd met goud en eereprijs bekroond. John 
Drinkwater, Highgate Village, met speciaal-verzameling Ge-
confedereerde Staten van Amerika, zeer rijke uitgifte van 
1860 tot 1865, met verguld zilver en eereprijs, en Sir Nicolaas 
Waterhouse, Londen, met zijn beroemde verzameling Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika, uitgiften van 1845 New-
York, 1847, 1851, 1857, 1861 en 1869, in blokstukken gebruikt 
en ongebruikt, enz.; bekroond met goud. 

Apart moet ik melding maken (ofschoon ik dat reeds meer
malen beschreef in dit Maandblad) van de buitengewone in
zending van S. Newbury, Chicago, met zijn klassieke verza
meling Brazilië. Sinds de Iposta-tentoonstelling is deze buiten
gewone verzameling vermeerderd met talrijke blokstukken 
der eerste uitgiften. De blokstukken van 60 en 90 zijn buiten
gewoon, waarvan het blokstuk van 17 stuks van de 90 eenig 
is: licht doch duidelijk gestempeld. Dit stuk ziet eruit alsof 
het „maakwerk" is, wat onmogelijk kan zijn, gezien den ouden 
datum dezer zoo uiterst zeldzame zegels. 

Een collectie Rumenië van George Mathecscu, Sinaia, was 
zeer schoon, doch slecht opgezet, en bevatte eenige verval-
schingen, waarvoor hem slechts de verguld zilveren medaille 
toegekend werd. 

Onze bekende landgenoot, W. P. Costerus, Edam, met zijn 
schitterende collecties poststukken van Ned.-Indië, waarbij 
uiterst zeldzame stukken, w.o. de proefdrukken. Voorts met 
Montenegro, eveneens een prachtcollectie. Ecuador, zoowel on
gebruikt als gebruikt. Dattia en Dohar, om te laten zien wat 
men van zulke kleine staten kan samenbrengen. Bekroond 
met verguld zilveren medaille. 

Onze landgenoot C. Eeltjes, Leiden, toonde een gedeelte 
van zijn uit 80 albums bestaande verzameling plakzegels. 
Thans exposeerde hij Frankrijk en koloniën. Bekroond met 
verguld zilver. Colonel Studd, Engeland, toonde zijn proef
drukken-collectie van Canada in 1400 exemplaren en werd be
kroond met zilver. 

De afdeeling wetenschappelijke verzamelingen was sterk 
vertegenwoordigd; hier behaalde Harold Welson, Londen, met 
zijn collectie Modena, voornamelijk de uitgifte van 1852, 5 cen-
tesimi in samengestelde platen, de gouden medaille. Kapitein 
W. Sachse, Altena, met zijn schitterende collectie Griekenland 
met groeten en kleinen Mercuriuskop in 4 albums, een zilveren 
medaille. Dezelfde met Helgoland, prachtig bewerkt, mocht 
een zilveren medaille behalen. Horace E. Coulson, Londen, had 
van de 2 c. Columbus-uitgifte van de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika een studie gemaakt en kreeg een bronzen 
medaille met nog een eereprijs. 

Voor zegels en zegels dp brieven kreeg Karl Hieman, Chem
nitz, de gouden medaille voor Duitsche Rijk vanaf 1918. 
Jammer dat deze inzender het niet mocht beleven zijn bekro
ning in ontvangst te nemen, daar hiJ eenige dagen tevoren 
door een ongeluk het leven verloor. R. Wedmore, Beckenham, 
behaalde met zijn prachtcollectie Pruisen de verguld zilveren 
medaille. Vele gebruikte en ongebruikte blokstukken van 4 en 
6 stuks lieten een diepgaande studie zien. Willy Koch met zijn 
prachtcollectie Lübeck behaalde de zilveren medaille. Ik moet 
nog vermelden de zeer uitgebreide verzameling van E. 
Braczko, Tilsit, met Memel in 6 albums. Deze collectie omvat 
de voorafstempelingen zoowel op Duitsche zegels als later. 
Ook de spoorweg-afstempelingen die zoo moeilijk bijeen te 
brengen zijn. Deze werd met verguld zilver bekroond. De ver
zameling van onzen landgenoot A. Druijf, Rotterdam, Ne
derland en koloniën in blokstukken ongebruikt, werd zeer 
bewonderd en behaalde de gouden medaille. Onze landgenoot 
Jan Poulie, Amsterdam, met zijn mooie collectie Nederland, 
waarin vele oude brieven en van zegels voorzien, behaalde 
een zilveren medaille. G. A. Hagemann, Bergsjoholm, met 
Deensch West-Indiè, behaalde verguld zilver. Hans Lagerloef, 
New-York, en P. Hugh Vallencey, Londen, ieder met een 
groote gespecialiseerde collectie Groot-Britannië, werden bei
den bekroond met verguld zilver, terwijl de speciale collectie 
Helgoland van Harold Wilson, Londen, dezelfde bekroning 
behaalde. 

R. E. Dark-Prancis Sussex, met zijn goed omschreven col
lectie Palestina, behaalde verguld zilver, eveneens W. S. 
Davy, Manchester, met Gambië, uitgebreid in blokstukken en 
geheele vellen. Negerkust van Alfred V. Bates, Orpington, 
werd bekroond met verguld zilver en eereprijs. Hans Lager-
loef, New-York, toonde een mooie collectie Oud-Transvaal, 
waarbij verscheidene op geheele brieven. Jammer dat hierbij 
verschillende valsche stukken waren, waardoor dit slechts met 
zilver bekroond werd. Britsch-Indië van J. A. Daver, Bombay, 
was zeer schoon en toonde bijzondere vellen van de eerste 
%, 1 en 2 annas emissie, zoo ook blokstukken van latere uit
giften, en behaalde een gouden medaille. D. Bernhard, Londen, 
met N.-Z.-Wales, waarvan voornamelijk de Sydney Views en 
lauwerkrans-uitgifte uitblonken, behaalde goud, terwijl zijn 
collectie West-Australië mer verguld zilver bekroond werd 
Ir. N. Castellini, Milaan, werd bekroond met goud voor zijn 
oud-Italiaansche staten, waaronder alle zeldzaamheden van 
Lombardije, Venetië, Sardinië en Toskana; een lust voor de 
oogen was voorts Modena 5 c. olijfgroen in compleet vel, met 
alle foutdrukken en een brief met een strip van 3 stuks Una 
Lira. Parma 1859 in groote blokstukken. Sicilië 14 platen 
samengesteld, dus bijna geheel compleet, bekroond met goud. 
William W. Forsyth, Londen, behaalde met zijn goed bewerkte 
collectie St. Lucia de verguld zilveren medaille. Onze land
genoot Adr. J. Hoek, Rotterdam, met de collectie Griekenland 
1863-1882, mocht met een bronzen medaille bekroond worden, 
evenals F . P. J. Kleipool, Amsterdam, met ziJn collectie Al
banië. Ook onze geachte landgenoote mevrouw M. Smulders, 
Schiedam, met haar zeer uitgebreide collectie Yougo-Slavië 
(9 albums) mocht het genoegen smaken deze bekroond te zien 
met verguld zilver. Jan Poulie, Amsterdam, die met een prach
tig bewerkte verzameling Letland uitkwam, behaalde de zil
veren medaille. Een speciale verzameling van James Dur
ham, Leith, met Vereenigde Staten van Noord-Amerika, spe
ciaal postmeesters-zegels (alles in 14 albums) ontving ver
guld zilver, evenals Max G. Johl, Scarsdale, U.S.A., met het
zelfde land. Deze liet hier de uitgifte 1908-1922 in alle va
riëteiten zien. Dr. Byam, Londen, die overgeplaatst werd 
naar de meesterklasse, toonde de oude Egyptische uitgiften 
in al haar variëteiten met diagrammen der waarden van 
5, 10 en 20 paras. Hij behaalde de gouden medaille. 

Onze landgenoot H. L. Vogel, Goedereede, met Nieuwe Re
publiek, behaalde de verguld zilveren medaille, evenals Hans 
Lagerloef, New-York, met Brazilië (sterk in de allereerste 
uitgifte). 

Carl H. Lange, Hamburg, kwam uit met een schitterende 
verzameling omslagen van Hamburg, op 80 kartons, doch deze 
verzameling bevatte uitsluitend prachtstukken, gebruikt zoo
wel als ongebruikt, en behaalde verguld zilver. Onze land
genoot W. G. Zwolle, Amsterdam, met zijn collectie post
stukken Nederland in 12 albums, waarbij een massa fout
drukken, afwijkingen en zeldzaamheden, behaalde de zilveren 
medaille. 

In de eereklasse luchtpost kreeg miss W. E. Penn-Gaskell, 
Newton, met haar schitterende collectie van alle vluchtposten 
van de geheele wereld de gouden medaille met eereprijs. 

Ed. Petersilie, Osnabrück, behaalde met ongebruikte vlieg-
zegels de gouden medaille met den Zeppelin Eckener eereprijs. 
Mrs. Mc. Cleverty, Londen, speciaalverzameling ongebruikte 
zegels, behaalde verguld zilver. 

Onze landgenoot mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht, mocht in de 
afdeeling gevlogen luchtpost met zijn keurige verzameling 
Nederland en Ned.-Indië de zilveren medaille verwerven. 

Prau Selma Sieger, Lorch, behaalde met hare verzameling 
Zeppelin-post de verguld zilveren medaille. 

In de afdeeling oude afstempelingen behaalde onze land
genoot dr. C. Carsten, Amsterdam, met zijn prachtige col
lectie Nederland 1852, 1864, 1869 en 1872 de verguld zilveren 
medaille. Keurig opgezet, overzichtelijk en goed beschreven 
in 7 albums, was dit een sieraad der tentoonstelling. Niet min
der was de collectie van Jos Bucher, Luzern, die vele schoone 
en zeldzame afstempelingen van Zwitserland liet zien, en ook 
met verguld zilver werd bekroond. D. Dannenbaum, Essen, en 
H. Starost, Rothenburg, voerden met hun afstempelingen 
Thurn und Taxis een zwaren strijd; de laatste werd met ver
guld zilver bekroond. 
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Eugen Klein, Philadelphia, met een collectie Hapag (Ham
burgAmerika Lijn) gaf te aanschouwen een mooie collectie 
privaatzegels van 10 c. op brieven uit de jaren 1875 en 1879 
gebruikt op de WestIndische Ijjn; hij werd bekroond met 
zilver, 

In de jeugdklasse behaalde miss Sheila Riesco, Addington, 
met haar mooie collectie Liberia (3 albums) een zilveren me
daille met dameseereprijs. 

In de literatuurafdeeling behaalde W. von Polanski, War
schau, een diploma voor goud met zijn werk Timbresposte de 
Pologne XVIII en XIX siecles 17801870. 

Onze landgenoot P. C. Korteweg, Bassum, met zijn Proeven
boek, dat voor het eerst op een tentoonstelling ter bezichti
ging werd gesteld en zeer gewaardeerd werd, werd bekroond 
met zilver. Emanuel J. Lee, Geneve, toonde voor het eerst het 
groote werk „The Postagestamps of Uruguay", beschreven 
aan de hand zijner collectie. Hij behaalde de gouden medaille 
met gelukwenschen der jury. Mevrouw baronesse Van Heerdt
Kolff, Baarn, behaalde met haar gids voor de Philatelistische 
Literatuur van Nederland en koloniën de bronzen medaille. 

Catalogus van Robert Noske, Leipzig, Ganzsachen Katalog, 
en Major P. Ohrt, Dusseldorf, Germania Handboek, kregen 
beide diploma voor zilver. Onze landgenoot dr. J. H. van 
Peursem, Den Haag, voor zijn boekjes een diploma. Sefi, 
Pemberton & Co., Londen, An introduction to advanced phi
lately, en The stamps of Brasil, verguld zilver. 

Tijdschriften: zilver: GermaniaBerichte, Philatelie Journal 
of Great Britain; verguld zilver: Das Postwertzeichen; zilver: 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Breda, en De Phi
latelist, Rotterdam. 

Onder de albums werd de KaBe van Paul Koch bekroond 
met verguld zilver, C. F. Lucke, zilver, en onze landgenoot 
J. Mebus, Amsterdam, met speciaal album van Nederland, 
met zilver, en met brons voor zjjn prijscourant Nederland. 

Nog zij gemeld, dat het tentoonstellingscomité, ter bestrij
ding van het tekort, uitgegeven heeft een nadruk van de 
'A schilling van Hamburg, in blokken van 4. 

De heer De Raaij te Watergraafsmeer verleent bij den ver
koop dezer blokken zijn belanglooze bemiddeling. Overigens 
zij verwezen naar de in dit nummer geplaatste advertentie. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING MALANG. 
Onder den indruk van de huidige tijdsomstandigheden, en 

in verband met de minder gunstige vooruitzichten voor de 
naaste toekomst, waardoor de postzegeltentoonstelling niet 
op die deelname zal kunnen rekenen als werd verwacht, werd 
bij vergadering der Malangsche PhilatelistenClub van 13 
September j.l. besloten, deze expositie dit jaar n i e t te 
houden. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTENVEREENIGING. 
Deze jonge zuster hield op 7 en 8 November j.l. een post

zegeltentoonstelling, ter gelegenheid van haar 5jarig bestaan. 
De jury, bestaande uit de beeren G. W. W. Bölian, L. Fren

kel en P. C. Korteweg, had geen gemakkelijke taak om uit 
de ruim GO inzendingen een keuze te doen. 

De hoofdprijs, een groote zilveren beker, werd gewonnen 
door den heer J. Eijgenraam te Schiedam, voor de inzendingen 
Nederland (Ie, 2e en 3e emissie), Griekenland (Parijsehe 
druk), Zweden (drie eerste uitgiften), Luxemburg, België en 
Kreta. 

Voorts werd een z.g. „publieksprijs" uitgereikt, voor de 
meestinteressante expositie; daartoe was in den catalogus 
een stembiljet gehecht, zoodat de bezoekers uitmaakten wien 
de prijs moest worden toegekend. Druk is er niet gestemd; 
van de 100 ingeleverde biljetten verwierf de heer M. van der 
Weg de meeste (17) voor zijn speciaalverzameling Grieken
land. 

De jonge vereeniging mag' op een groot succes bogen. 

<^\, 

lucMpost 
Wegens gebrek aan plaatsruimte moest een uitvoerig artikel 

over de zwendelaffaire met Belgische luchtpostzegels tot het 
volgend nummer blijven liggen. 

RED. 

7 , ^bI .tfo^ff', 
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In(^ezondl€in 
DE DOXZEGELS. 

Met genoegen heb ik in het Maandblad van November de 
schitterende verdedigingen gelezen van den heer Van Traa en 
„De West" omtrent de beruchte DoXzegels van Suriname. 
„Bijna aandoenlijk", zou men zeggen. 

Wanneer in Mongolië of een of ander negerland een serie 
zegels wordt uitgegeven, hooren de verzamelaars in Neder
land daaromtrent maanden te voren alle finesses. 

Als in Suriname in het binnenland ergens een Boschneger 
een been breekt of in het water valt, worden de lezers van alle 
groote dagbladen een of twee dagen later in het avondblad op 
dat groote nieuws vergast, dat per telegram werd gemeld. 

Als in Curasao een opdrukzegel wordt gemaakt (van 2>^ 
3 cent b.v.) krijgen de verzamelaars in Nederland daarvan een 
portie mee, al is het dan per philatelistenloket slechts een 
aantal van 20 stuks, doch als in Curasao een „noodzakelijke" 
opdruk „Luchtpost" met zelfs guldenswaarden noodig is, dan 
hooren de verzamelaars in het moederland alleen „dat de res
teerende oplage den dag na het vertrek van het vliegtuig is 
verbrand" en krijgen dan van een stelletje insiders aanbie
dingen van series met 300400 procent boven nominaal. 

Wanneer in Suriname op 23 Juli een gouvernementsbesluit 
valt (daar is natuurlijk nooit eerder over gesproken, want de 
DoX was pas een half jaar onderweg) om voor een vreemd 
vliegtuig een ,,noodzakelijke" serie luchtpostzegels, waaraan 
natuurlijk dringend behoefte bestond, te scheppen, dan hooren 
belanghebbenden in het moederland dat groote nieuws eerst 
twee maanden later, als het luchtschip is vertrokken en de 
„nietbelanghebbenden" in Suriname de kleinigheid van 4000 
series hebben verschacherd, met de boodschap „dat de rest is 
verbrand" (anders zou de verkochte vorraad niet genoeg 
opleveren). 

Voor kennisgeving van het plan tot aanmaak en uitgifte 
der zegels aan heL moederland was de telegraafkabel van 23 
Juli tot 8 Augustus waarschijnlijk verstopt. Nu de aanbie
dingen van de philantropen uit Suriname ad ƒ 25,— per serie 
van ƒ 5,— nominaal, loskomen, nu is de telegraafkabel niet 
mer verstopt. 

Wonderlijk, en erg onschuldig. 
Tegenover de opmerking omtrent de „zure druiven" van den 

heer Van Traa is waarschijnlijk een andere even zeer op zijn 
plaats, n.l. van „zoete winstjes" voor een stuk of wat belang
hebbende insiders onder officieel maskertje. 

Vooral dat nazenden (n.b. als de zegels hun dienst voor 
1 dag reeds hebban gedaan) aan PostUnie en postmusea is 
bijna kinderlijk naief. 

Als 't een beetje wil, krijgen we voortaan elke week een of 
andere ,,noodzakelijke" serie die ook werkelijk heusch echt 
officieel is ,,om.dat er na de vernietiging van de flinke rest. 

m 
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als het geen zin meer heeft, nog een portie aan de PostUnie 
wordt gezonden". Vooral dat spoedig verbranden van de rest 
en het wereldkundig maken van d a t n i e u w s schijnt de 
meeste winst op te leveren. 

Of de verdedigers van al die „officieelheid" ook misschien 
aandeel in de winst hebben gehad ? 

H. J. 

NOGMAALS DE DOXPOSTZEGELS VAN SURINAME. 
Naar aanleiding van het feit, dat de Vereeniging van Post

zegelhandelaren na het verschijnen van de befaamde DoX
postzegels van Suriname besloot, deze uitgifte in den ban te 
doen en zulks via de postzegelperiodieken en dagbladen dit den 
verzamelaars meldde, verscheen begin November in de pers 
een bericht, waarin o.m. uiteengezet werd, dat de uitgifte of
ficieel was en geheel regelmatig heeft plaatsgevonden. 

Het bestuur van de Handelarenvereeniging zond daarop 
aan de bladen het volgende bericht door: 

Naar aanleiding van de uiteenzetting in de bladen van on
geveer half November omtrent de DoXpostzegels, naar aan
leiding van het communiqué in de pers van omstreeks half 
September, waarbij de Vereeniging van Postzegelhandelaren 
verklaarde deze zegels te zullen boycotten, deelt het bestuur 
dezer Vereeniging het volgende mede: 

Ondanks het feit, dat de postzegels dan toch in ieder geval 
officieel zouden zijn uitgegeven, wordt op geen enkele wijze 
het onnoodige dezer postzegelemissie weerlegd. 

Deze uitgifte is en blijft een onnoodige speculatieve emissie, 
uitsluitend ten bate van de Surinaamsche posterijen en waar
van speculanten zich tijdig konden meester maken. 

Waar zelfs voor de eerste NederlandIndië vlucht, hetgeen 
toch werkelijk in de geschiedenis van de luchtvaart voor ons 
land een evenement was, geen speciale zegels werden ver
vaardigd, valt toch deze zegeluitgifte op geen enkele wijze te 
verklaren of te verdedigen. 

Desgewenscht had men kunnen volstaan met een speciale 
afstempeling, zooals in zulke gevallen gebruikelijk is. 

Toen de vlieger It. Van Onlangs naar de West zou vliegen, 
werd door de betrokken autoriteiten de aanvrage voor speciale 
vliegzegels geweigerd. 

Naar aanleiding hiervan en mede in verband met het feit, 
dat de series hier te lande werden aangeboden voor ƒ 25,—, 
besloten de leden van onze Vereeniging deze uitgifte te boy
cotten, wat werd overgenomen door buitenlandsche collega's 
en albumbewerkers en catalogiuitgevers. 

Dat het een ongemotiveerde prijsopdrijving gold, moge blij
ken uit het feit, dat de series thans voor ƒ 8,—■ worden aan
geboden. 

Ons bestuur meende in deze voor de belangen van haar 
leden dusdanig te moeten optreden, ten einde in de naaste toe
komst paal en perk te stellen aan de practijken van specu
lanten, die den postzegelhandel schaden en aan werkelijk 
bona fide postzegeluitgilten schade zouden kunnen toebrengen. 

Wü releveeren nog, dat plus minus 1000 series op brief 
werden gebruikt, terwijl ten bate van de Surinaamsche pos
terijen 3000 stel werden verkocht. 

De vermelding in de oorspronkelijke persberichten, als zou 
de oplaag 50 stellen hebben bedragen, berustte op een zet
fout. Dit moest zijn 4000 stellen. 

Den Haag, November 1931. 
Namens de Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelhandelaren, 
M. J. H. TOORENS, 

secretaris. 

DE FRANSCHE VLIEGPOSTZEGELS VAN FR. 1,50. 
Hengelo (O.), 18 November 1931. 

Geachte redactie. 
Eenigen tijd geleden trof ik in het Maandblad de mede

deeling, dat de vliegpostzegels van Frankrijk van fr. 1,50 
thans definitief waren verschenen, hetgeen een stropje be
teekende voor die verzamelaars, die bedoelden zegel destijds 
duur kochten. 

Dit bericht is niet geheel juist en lezers, die in Amsterdam 
bedoelde zegels kochten zullen dit ook opgemerkt hebben. De 

oorspronkelijk voor de tentoonstelling uitgegeven zegel heeft 
een andere tint blauw, dan de later verschenen, n.1. iets meer 
paarsblauw, terwijl de definitieve normaal blauw is. 

Destijds verzuimde ik dit te berichten, doch een berichtje in 
„L' Echo" bracht me dit weer te binnen. Al is het gering, er 
blijft dus altijd een verschil bestaan tusschen de dure en de 
goedkoope. Dus een pleister op de wonde voor het stropje van 
sommige verzamelaars. 

J. 
Onderschrift der redactie. 
Wij gelooven dat hier de wensch de vader van de gedachte is. 

Wat toch is het geval: dit zegel werd aanvankelijk, in een 
naar spoedig bleek te groote oplaag, gedrukt ter gelegenheid 
van de Parijsche Luchtvaarttentoonstelling (620 November 
1930). Van verschillende zijden werd aangedrongen om het 
zeer beduidende restant in circulatie te brengen, terwijl an
dere belanghebbenden dit zooveel mogelijk tegenwerkten. Bij 
de in de eerste maanden van 1931 herhaalde kabinetswisseling 
trad telkenmale een andere minister van posterijen op, die 
de toezeggingen van zijn voorgangers ongedaan maakte. Hier
over is in de Fransche pers herhaaldelijk geklaagd, tot einde
lijk de beslissing viel, dat de onverkochte voorraden in omloop 
zouden worden gebracht (dit geschiedde op 22 Juli 1931). 

Waar dit zegel thans dezelfde waarde in karmijn vervangt, 
is het verklaarbaar, dat met de aanmaak werd doorgegaan, 
ook toen het vorenbedoelde restant was opgebruikt. Komende 
tot de kern van bovenstaand ingezonden stuk merken wij op 
in het bezit te zijn van een exemplaar, uitgegeven op 6 No
vember 1930 en van meerdere, welke na 22 Juli j.1. verkrijg
baar werden gesteld (o.a. een exemplaar, einde November op 
een brief ontvangen, waarvan men mag aannemen, dat het 
afkomstig is uit den bijgedrukten voorraad. M e r k b a r e en 
van belang zijnde verschillen hebben wij niet kunnen ont
dekken. In het nieuwste supplement op zijn luchtpostcatalogus, 
dezer dagen verschenen, vermeldt Champion van dit zegel dan 
ook slechts één kleur: ultramarijn. 

In dit verband willen wij nog even wijzen op wat Senf in 
zijn ,,Leitfaden der Briefmarkenkunde" schrijft: 

„Am wenigsten verdienen in der Regel die A b s t u f u n 
g e n h e l l und d u n k e l die Beachtung, die ihnen viele 
Sammler zuteil werden lassen. 

Die Wenigsten können sich einen Begriff davon machen, 
wie unbeständig selbst oft die beständigsten Druckfarben sind, 
wie Einflüsse aller Art, wie Luftverhältnisse, Lichteinwir
kungen, Zubereitung, immer am Werke sind, die Farbe so
wohl schon vor, als auch bei oder nach dem Drucke mehr 
oder weniger zu verändern, wozu übrigens noch die Ein
wirkung des Klebestoffes das ihrige beitragen kann." 

V. B. 

„COLUMBUS" 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

NR. 10 DER SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS 
DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL. NOORDEINDE 90, 

DEN HAAG. 
Een zeer fraai uitgevoerd werk, ruim 60 pagina's groot en 

overvloedig geïllustreerd, o.m. met verschillende tot dus
verre weinig bekende afbeeldingen van den grooten ontdek
kingsreiziger.' 

De schrijver behandelt hierin op zeer verdienstelijke wijze 
de geschiedenis van een man, wiens conterfeitsel is afgebeeld 
op zooveel postzegels als bij geen ander sterveling het geval is. 
Dank zij een naarstig zoeken, vergelijken en bestudeeren van 
talrijke gegevens is het den schrijver gelukt op verschillende 
punten in het leven van Columbus een nieuw licht te laten 
vallen. Het is de groote verdienste van deze en soortgelijke 
studies, dat zij den verzamelaar meer en meer vertrouwd ma
ken met bet wezen der postzegels, wat haar philatelistische 
waarde uitmaakt. 
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Wij wenschen dit boekje in handen van alle verzamelaars, 
die in de postzegels nog iets anders zien dan het product 
van kunstzin, artistiek vermogen en technische mogelijkheden, 
of een object, dat uitsluitend op zijn zuiver-postzegelkundige 
verdienste wordt getoetst. 

Toe te juichen is, dat de heer Van Peursem op den in
geslagen weg hoopt voort te gaan, wat alleen mogelijk is, 
wanneer de belangstellende verzamelaars hem hun steun niet 
onthouden, d. w. z. medehelpen aan het slijten zijner ge
schriften, die — dat mogen wij wel verklappen — den schrij
ver geen enkel geldelijk voordeel opbrengen. 

In dit verband wordt de aandacht gevestigd op de a.s. ver
schijning van een studie over Goethe, welke begin Januari a.s. 
verkrijgbaar wordt gesteld, gevolgd door een werkje over 
George Washington. Deze beide zullen verschijnen als uitgave 
van „Philatelie en Geschiedenis", Zeestraat 40, Den Haag. 

Nog zy vermeld dat de prys van ,,Columbus" contractueel 
vastgesteld is op 1 gulden; bij afname van 10 exemplaren 
wordt het boekje verkocht voor 85 et. 

v. B. 

SUPPLEMENT 1931 
OP DEN LUCHTPOSTCATALOGUS 1930. 

TH. CHAMPION, PARIS. 10 FRANCS. 
Dat de luchtpost hoe langer hoe meer haar aandeel in der 

.verzamelaars belangstelling opeischt, moge hieruit blijken, dat 
na de verschijning in 19S0 van genoemden luchtpostcatalogus 
thans een supplement van pl.m. 100 pagina's het licht zag. 

Geheel in het genre van den catalogus is het supplementt 
opgebouwd, rijk geillustreerd en goed gedrukt. Het is een on
misbare aanvulling, die de belangstellende' verzamelaars goed 
zullen doen met aan te schaffen. 

V. B. 

KA-BE SUPPLEMENTEN 1932. 
Zooals elk jaar, precies op tijd, zijn de Ka-Be supplementen 

1932 verschenen. Wanneer men het supplement ingevoegd 
heeft, is het album hiermede weer geheel tot nu toe bij
gewerkt. „Up to date" is weinig gezegd voor deze supplemen
ten, daar er reeds vele series in voorkomen, welke óf bij 
het verschijnen er nog niet waren, óf nog moesten verschijnen. 
Enkele albums hebben dit jaar er een band bijgekregen, daar 
de inhoud te omvangriik geworden is. De Ka-Be albumfabri
kant stelt zich ten doel de banden steeds zoo elegant en licht 
mogelijk te houden. Lompe of erg zware deelen kent ze niet. 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van bovenge
noemde fabriek zijn bijna alle albums in een nieuw pakje 
gestoken. Dat ook dit geheel naar de laatste eischen gebeurd 
is, behoeft geen betoog. Daarvoor is het merk met de „komeet" 
een waarborg. 

Ingevolge het besluit van den Nederlandschen Bond van 
Postzegelhandelaren zijn de Do X-zegels er ook niet in op
genomen. 

Wij kunnen de Ka-Be albums ten volle bij onze lezers aan
bevelen. 

ALEXANDER BUNGERZ t 
Deze bekende publicist is na een werkzaam en moeilijk leven 

grootendels gesteld in den dienst der philatelie, op 1 Novem
ber j.1. te Weenen overleden. Tal van geschriften heeft hij na
gelaten; tot de bekendste behoort zijn ,,Groszes Lexikon der 
Philatelie", een werk dat door velen geregeld geraadpleegd 
wordt en antwoord geeft op tal van vragen. 

Bungerz bereikte slechts den leeftijd van 57 jaren. 

GEORGE WASHINGTON. 
Zooals onze lezers weten, zal op 22 Februari a.s. in de 

U.S.A. met groote praal de geboortedag van George Washing

ton worden herdacht: de bevrijder van Noord-Amerika werd 
immers op 22 Februari 1732 geboren. 

Reeds op vele zegels komt Washington voor; in 1932 zal 
echter een serie verschijnen met diverse portretten van den 
staatsman. Zoo juist vernemen wij, dat deze zegels de volgende 
portretten van Washington zullen vertoonen: 

3̂  c. Portret van Charles Wilson Peale (Metropolitan Mu
seum of Art, New-York). 

1 c. Borstiseeld van Jeane Antoine Houdon, Mount Vernon. 
1>^ c. Peale, Washington Universiteit. 
2 c. Gilbert Stuart, 1796, Boston. 
3 c , Peale, Valley Forge portret, 1777, West Chester. 
4 c. Peale, schilderij in eigendom van den achterkleinzoon 

van Swift. 
5 c. Peale, 1785, New-York Historical Society. 
6 c. John Trumball, 1792, Yale Universiteit. 
7 c. Trumball, 1780, Metropolitan M. o. A., New-York. 
8 c. Potloodteekening van Memim, 1798, Brooklyn. 
9 c. Williams, Vrijmetselaarsloge Alexandria, Va., 1794. 
10 c. Stuart, 1795, Metr. M. o. A., New-York. 
Te zijner tijd hopen wij in een uitvoerig artikel op de be-

teekenis van Washington terug te komen. 
P. 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAARS. 

Onder dit hoofd hebben wij o.m. getracht de lezers zoo 
getrouw mogelijk op de hoogte te houden van den stand van 
zaken betreffende het opnemen als element der vermogens
belasting van de verzameling des beeren L. van Essen te 
Hilversum. 

In den loop van 1929 werd door den belastinginspecteur 
te Hilversum, nadat over deze aangelegenheid reeds eerder 
met den eigenaar der collectie was gecorrespondeerd, de ver
zameling als bestanddeel van het vermogen aangemerkt, met 
als gevolg dat de heer Van Essen ambtshalve werd aange
slagen. Het bedrag der navordering werd door genoemden 
heer betaald, die tegen dezen aanslag een bezwaarschrift in
diende, daar de collectie n.z.m. viel onder art. 6 lett. a van 
de wet op de vermogensbelasting (voorwerp van wetenschap). 

De bezwaren tegen den aanslag werden door den betrokken 
ambtenaar niet als gegrond erkend, waarna de heer Van 
Essen zich wendde tot den Raad van Beroep, welk lichaam 
eindeliik besliste, dat de o n d e r w e r p e l i j k e collectie 
werd beschouwd als te zijn een voorwerp van wetenschap, 
derhalve vrij van belasting. De minister van financiën ging 
echter in beroep, daar naar de meening van dezen bewinds
man een verkeerde wetstoepassing had plaats gehad. De 
zaak werd toen door den heer Van Essen gegeven in handen 
van mr. W. S. W. de Beer, die op 16 September j.1. voor den 
Hoogen Raad der Nederlanden een pleidooi hield voor het 
standpunt van den heer Van Essen. 

De Hooge Raad heeft op 11 November j.1. het beroep ver
worpen, o.m. op de overweging dat de Raad van Beroep te
recht niet in het algemeen heeft beslist, dat „een" postzegel
verzameling nimmer onder het wettelijk begrip ,,voorwerp van 
wetensch.ap" kan worden gerangschikt, doch, evenzeer terecht, 
zich de vraag heeft gesteld, of d e aan belanghebbende toe-
behoorende postzegelverzameling onder dat begrip kan wor
den gerangschikt en ter beantwoording dier vraag is te rade 
gegaan met den aard dier verzameling. 

De heer Van Essen heeft dus uiteindelijk de bekrachtiging 
van zijn standpunt verkregen door het hoogste rechtscollege 
in ons land. Wij wenschen hem daarmede van harte geluk en 
mogen van deze plaats uiting geven aan onze bewondering 
voor zijn volharding, die zich niet liet verslaan, geschraagd 
als deze werd door de diep gev/ortelde overtuiging het recht 
aan zijn kant te hebben. 

Wij hopen van harte, dat de fiscus nu voortaan de postzegel
verzamelaars ongemoeid zal laten en zich niet meer zal 
wagen op ons terrein, dat voor een leek bezaaid is met voet
angels en klemmen, immers, uit de beslissing van den Hoogen 
Raad blijkt, dat deze het standpunt van den Raad van Beroep 
deelt, dat een postzegelverzameling wetenschappelijk k a n 
zijn en alsdan valt onder art. 6 lett. a. en welke niet-des-
kundige zal zich aan een dergelijke oordeelvelling wagen? 
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DE VYTAUTASZEGELS 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.1. de 10, 30, 50 en 60 et. en de 
1 litas van de gewone serie, benevens de geheele serie vlieg
zegels. De 3 et. is dus nog verkrijgbaar; toch heeft dit zegeltje 
een goede toekomst; de oplaag is zeer klein, terwijl het zegel 
practisch niet wordt gebruikt. Op de zeer groote correspon
dentie uit Litauen ontvangen wij slechts sporadisch een of 
meer 3 et. zegels. De brieven zijn nu weer gewoon gefran
keerd met de oude, roode 60 et. 

Y. P . 

I ADVERTENTIEN. | 

KOOPT UW POSTZEGELS RUSTIG THUIS. 
Onze laatste aankoop bestaat 
uit een zeer belangrijke en uit' 
gebreide verzameling EUROPA, 
uitsluitend ongebruikt, grooten^ 
deels postfrisch en verzameld 
tot 1918. 

ZICHTZENDING 
uit deze fraaie verzamel ing 
wordt gaarne, na ontvangst van 
manco lijst, door ons gereed 
gemaakt tegen billijke prijzen. 
Maakt ons uw wenschen kenbaar. 

P©Sirii©ilLIHlÄl^PilL 
nm a 

Passage 2 5 , 
Telef. 112438, 

N I E U W E C A T A L O G I : 
Yvert &■ Tellier 1932 . f 4,50 ) 
Michel compleet 1932 . f 3,25 [ 
Senf „ 1932 . f 3,25 

©. 1̂1 
DEN HAAG. 

Giro 4 2 6 2 . 

PLUS PORTO. 
(529) 

i ^ ^ ^ r f i ^ ^ a t l a 
Weldadigheid 1932, rol of gewoon, 

per 10 series f 1,80 
Vliegzegels, l^^, 43/ ,̂ 7 ^ gld. „ 1,65 
Goudsche Glazen, per serie „ 0,30 
Rembrandtserie, per 10 . „ 2,25 
Olympiadeserie 0,75 
Alvorens D elders koopt, vraagt prijs 
van rolzegels. Zichtzendingen aan ver

eenigingen. Porto en aanteekenen extra. 
Giro 40215. PrQs courant op aanvraag. 

JOHN GOEDE, Brederodestr. 46, 
AMSTERDAM, W. (524) 

Midden December verschijnt als 

Jophila-Herdenlinys-llok" 
een origineele nieuwdruk van het I YJ schillingzegel van 
Hamburg. De v e l l e n i n b l o k k e n v a n v i e r verschijnen 
in b e p e r k t e o p l a a g tegen den prijs van R.M. 1,50 per 
vel, franco. Slechts die bestellingen, welke tot aan het 
verschijnen van het blok met het bedrag op Postcheck

konto Hamburg 66693 der ,,Mophila" zijn binnengekomen, 
kunnen beslist zeker worden uitgevoerd. Aanbeveling 
verdient het derhalve onmiddellijk te bestellen bij het 
bestuur der ,,Mophilia", Internationale Ausstellung Moder

ner Philatelie, Hamburg 36, Postfach 201. 
B U I T E N L A N D : Bestellingen en betalingen kunnen 

het eenvoudigst gedaan worden op de buitenlandsche 
Postcheckkonto der firma F E L I X C H R U S Z E Z , H a m 

b u r g 1, met de mededeeling „MOPHILAGEDENK

BLOKS", en wel : ' s  G R A V E N H A G E 140440 fl. (0.90). 
H A N D E L A R E N worden verzocht, met het oog op 

levering, zich in verbinding te stellen met het verdeelings

comité (Secretariaat der ,MOPHILA" , HAMBURG 36 
Postbus 201). (689) 

■ '■" ' ' " ' ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ S Aanbieding in overeenstemming met de tijdsomstandigheden. 
ƒ 0,55 
 4,2S 
 1,15 

Idem, 218, blok van 4  2,25 

België, 240—244 
Idem, 258—266 
Idem, 301 

Danzig, 1—15 
Spanje, 287—299 
Estland, 86—90 
Idem, 110—112 

1,20 
5,— 
0,70 
4,50 

J9I8EETH0yENSÏRAAT 
'̂ '■■" ■■'   ■  t t'isiWrr 

Frankrijk, 196  0,25 
Idem, 226  2,25 
Gibraltar, 72 12,— 
Idem, 89  9,25 
IJsland, 123—137  12,— 

A U U B S P O S T F R I S C H . 

Engeland, 183 
Cyprus, 106—115 
Malta, 84—94, 96—100  13,50 
Idem, 101  12,— 

ƒ 11,25 
■ 17,50 

Monaco, 111—113 
Portugal, 299—329 
Idem, 334—364 
Idem, 383—403 
Rusland, 227—230 
Idem, 447—448 
Idem, vliegpost 20— 
Zweden, 163a—192 

21 

TsjechoSlowakije, 270—273 
O F F E R T E V R I J B H a V E I V D . 

John L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. Postgiro 173848. Telef. 21421. 

0,90 
 4,25 
 5,50 
 3,50 
■ 1,60 
• 2,40 
■ 2,75 
• 23,60 
. 1,50 

(545) 


