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Alle bijdragen van postzefjel kundigen, welenschappelijken en redactioneel en 
aard. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur. J, D. van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden; al wat Nederland en Koloniën betreft, 
aan A. M. Benders, Bakkum (N.-H,), en mr. G. W. A, de Veer, Park van -
Nieuwenhovcn 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr, L. Frenkel, Ecn-
drarhtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. aan W. G. 
ZwOile, Ger. Terborgsttaat 28-11, Amsterdam, en buïtenlandsche poststukken 
aan J. J. ftn-Uies, Koninginnegracht 140, 's-Gravenhage. Afslcmpelingen aan 
J, P. Traanbcrg. Biouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H. 
Lainpe Fzn., Sneek. 

Eereleden der Redactie: J. B. Robert en H. J. Spitzen, 
Vaste medewei kers H, J, L. de Bie, dr, G, W. Bölian. W, P. Costcru«!. 

L. vnn FcifiÊn, M. .T. harones^p van Heerdt'Kolfi J. A, Kastein, mr. J, H> 
van P?ursem, Leon de Raaij, J. G, Killaard. 

Tot het 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, hel beheer en ^ de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C, A. Smeuldcrs, Wil'ielmina-
park 128, te Breda, Telefoon 1397. Postrekening 37183, 

1932. 
Bü het ingaan van den nieuwen jaarkring bieden redactie 

en administratie aan alle medewerkers, lezers en geregelde 
adverteerders haar beste wenschen aan. 

DE CARLISTEN-POST 
1872-1876. 

I I I . 
Met de opstelling van de verschillende zegeluitgiften, op

genomen in de twee voorafgaande artikelen, zijn wij aan het 
einde van het eerste deel van de gestelde taak: een opsomming 
te geven van wat de Carlistische post aan zegels bracht. 

Het behoeft geen betoog, dat in de woelige dagen van den 
opstand niet steeds de benoodigde frankeerzegels voor de 
gebruikers van de post verkrijgbaar waren. Zoo meldt Moens 
in zijn studie over deze zegels, dat tijdens het beleg van Bilbao 
(Februari-Mei 1874) geen zegels voorhanden waren en dat 
de brieven toen verzonden werden met de geschreven aan
wijzingen: 

Correos 
Vale por dos sellos 
por falta de ellos. 

of. 

wat zeggen wil: 

Correos 
Vale por dos sellos 

por no haberlos. 

Posterijen. 
Goed voor twee postzegels 

daar deze niet voorhanden zijn. 

<M\ 

Dezelfde schrijver deelt mede het hierbij afgebeelde stempel 
in zwart veelvuldig te hebben aangetroffen op vorenbedoelde 
brieven alsmede als vernietigingsstempel van de 1 real, blauw 
(Portugalete-Vizcaya-eorreos). 

Een andere stempeling, die ook nog al eens wordt aange
troffen, is de hierbij afgebeelde lelie in 5-stralige ster. Eigen
lijk werden door dit merk de dienstbrieven aangeduid, maar 
zooals gezegd, men stempelde er ook meermalen de postzegels 
mede. 

Voor de dienstcorrespondentie benutte men ook nog andere 
stempels, meestal in ovaalvorm, waarop het wapenschild van 
den president, met C VII of Carlos VII Senor de Vizcaya, enz. 
Voor zoover ons bekend, werden deze stempels nimmer benut 
■̂ .Is poststempel. 

Hoe het zij, e c h t g e b r u i k t zijn alle zegels zeer zeld
zaam; men aanvaarde ze evenwel als zoodanig niet anders 
dan op geheelen brief, die eiken twijfel uitsluit. 

Waar de meeste verzamelaars wel aangewezen zullen zijn 
op ongebruikte exemplaren voor hun collectie, is het van be
lang de belangrijkste verschillen weer te geven tusschen de 
echte stukken en de nadrukken. 

Men onderscheidt bij het eerste type, kop van Don Carlos, 
met een zonder streepje boven de n, de volgende nadrukken: 

a. uitgegeven door Gelli en Tani te Brussel; 
b. die van Goldner; 
c. die van Moens. 
De gevaarlijkste zijn die van Goldner; die van Gelli en Tani 

en Moens zijn dermate slecht gedrukt, dat een ervaren phi
latelist deze gemakkelijk herkent. 

De twee eerstgenoemde soorten werden, hoewel toege
schreven aan genoemde personen, gedrukt door Garnier te 
Parijs in 1881 met behulp van speciaal daartoe vervaardigde 
steenen. Zij worden dan ouk vaak aangeduid met de algemeene 
benaming Parij sehe nadrukken, om ze te onderscheiden van 
de door Moens in 1887 uitgegevene. 

afb. a. afb. b. afb. c. 

Bovenstaand cliché (afb. a) is een reproductie van het 
eerste zegel, waarvan het ontwerp vermoedelijk afkomstig is 
van den priester Santa Cruz, den organisator der Carlistische 
post. 

De steen, waarnaar de echte zegels werden gedrukt, kwam 
later in handen van den graaf De Contreras, wiens vader 
onder den pretendent gediend had en de eigenaar, die toer in 
Parijs woonde, nam den steen mede naar den postzegel
handelaar Vervelle (bekend doordat zijn naam gegeven werd 
aan de nuance „Vervelle" van de 1 franc vermiljoen van 
Frankrijk van 1849). De Contreras wilde van deze plaat 
eenige afdrukken hebben, waartoe Vervelle zich in verbinding 
stelde met den lithograaf Garnier. Deze laatste kweet zich zóó 
goed van zijn taak, dat hij niet alleen afdrukken maakte in 
andere dan de vastgestelde kleur, maar ook in de officieele 
kleur (met en zonder streepje boven de n). Garnier maakte 
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van den enkelen zegel een blok van 12 (2 horizontale rijen 
van 6) en bracht deze over op den steen; door dit eenige malen 
te herhalen verkreeg hü drukplaten van 48 stuks (8 horizon
tale rijen van 6). 

Deze nadrukken werden vervaardigd in blauw en in zwart 
en bestaan, zooals reeds gezegd, met en zonder streepje 
boven de n. 

De beide andere cliché's geven weer: afb. b een echt exem
plaar, afb. c een nadruk. De belangrijkste verschillen zijn: 
punt (aangegeven door pijltje) en de grovere arceering 
rechts onder boven rl. 1. Bij de nadrukken ontbreekt boven
dien het puntje b o v e n de U van Pranqueo, dat bij de echte 
exemplaren (met n zonder streepje) steeds voorkomt. 

Van deze nadrukken, die door Gelli en Tani als zoodanig 
werden verkocht, werd klaarblijkelijk een tweede druk ver
vaardigd, waarbij Garnier de vroeger gemaakte fouten her
stelde. Het puntje links boven (zie bij afb. c het pijltje) werd 
geretoucheerd, wat bij verschillende exemplaren min of meer 
duidelijk blijkt. Bovendien werd de punt b o v e n de U niet 
vergeten. Deze nadrukken zijn echter steeds te herkennen 
aan de grove arceering rechts onderaan boven rl. 1. Bovendien 
maken de nadrukken als regel een ietwat vlekkerigen indruk. 

Hierboven zeiden wij reeds dat Garnier nadrukken ver
vaardigde in andere kleuren dan de officieele; zoo zijn deze 
bekend in zwart, rood (van karmijn tot vermiljoen) en in 
violet (van hel tot donker). Door de afwijkende kleuren zijn 
deze nadrukken niet gevaarlijk; zij zijn dan ook niet anders 
te beschouwen dan als fantasieproducten van den lithograaf 
Garnier, die er vermoedelijk plezier in had iets bijzonders 
te maken. 

Hoever het genoegen van dezen drukker ging, moge zelfs 
daaruit blijken, dat hij voor deze nadrukken een plaat ver
vaardigde van 24 stuks (4 horizontale rijen van 6), waarvan 
de twee eerste rijen met Spaansche en de twee volgende met 
gewone n bij Espana! 

Julius Goldner, een Hamburgsche postzegelhandelaar, o.a. 
bekend of berucht zoo men wil, door de nadrukken, die h\] van 
Helgoland en Hamburg maken liet, beproefde zijn geluk ook 
eens met de Carlisten-zegels, die hij als echt verkocht. Men 
mag aannemen, dat de noodige nadrukken hem geleverd 
werden door Garnier on wel van de hiervoren beschreven 
plaat van 24 stuks, niet onwaarschijnlijk uitgebreid tot een 
plaat van 48 exemplaren. 

Deze nadrukken verraden zich als regel door hun kleur; 
zü ziJn, evenals de echte, gedrukt in blauw doch op geglansd 
papier of op mat, geelachtig papier en hebben gelen gom. 

Het verraderlijk puntje links boven (zie pijltje bij c) is 
verdwenen; alle exemplaren hebben een punt boven de U van 
Franqueo. 

Behalve aan de kleur, welk kenmerk geldt voor de exem
plaren met en zonder Spaansche n ,kan men die met gewone n 
bovendien nog herkennen aan de forsche 1 van 1 rl. 

Voor hen, die over goede oogen beschikken, diene nog, dat 
de arceering tusschen rand en ovaal boven rl. 1 (rechterzijde 
van het zegel) bestaat uit 22 lijntjes i. p. v. 20. De twee on
derste lijnen zijn bij de nadrukken zóó dicht bij elkander 
geplaatst, dat zij ineenvloeien. 

Nog een enkel woord over de derde categorie, de her
drukken van Moens. 

Naar men zegt kocht deze handelaar den druksteen van 
den graaf De Contreras en liet er naar hartelust van drukken. 
Deze nadrukken bestaan met en zonder Spaansche n, in licht
blauw en in zwart. Een groot percentage werd ongegomd 
verkocht. 

De Moens-herdrukken toonen alle het verraderlijke puntje 
links bovenaan, terwijl bij alle de punt boven de U van 
Franqueo ontbreekt. y_ g_ 

NIEUW! CVerkPiigbaar bij alle Handelaren.} (558 

I^BRiE^S 
ALBUM • CF. LUCKE-LEIPZIG C1 

NieuWe 
Vit(^ittm 

in het 

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

ANGOLA. 
Waarde-opdrukken op koerseerende frankeerzegels in het 

Ceres-type: 
50 c. op 60 centavos, rose. 
70 c. op 1 escudo, blauw. 
1 esc. 40 op 2 escudos, donkerviolet. 

AUSTRALIË. 
Luchtpostzegel in nevenstaande 

teekening: 
6 pence, donkerbruin. 

Dezelfde ligt eveneens voor ons 
met den dienstopdruk O. S. in 
zwart. 

Den heer Belmonte te Sydney 
dank voor toezending. 

AZOREN. 
Opdruk landsnaam op frankeerzegels van Portugal 

Ceres-type: 
4 centavos, oranje. 

32 ,f donkergroen, 
64 „ rose. 
80 „ donkergroen. 

BELGIË. 
Opdruk (vóór-afstempeling) op onderstaande zegels in het 

leeuwen-type: 
10 c. op 40 centimes, lila. 
10 e. op 70 „ roodbruin. 

De opdruk, in zwart, luidt: 
Belgique 

1932 
België 
10 c. 

omge\en door een rechthoek. 
De heer Van Caspel te Brussel, wien wij toezending en 

melding danken, bericht nog, dat deze zegels reeds op 10 De
cember j.l. bij de handelaren aldaar en te Parijs te koop 
waren, doch een week later nog niet aan het philatelistenloket 
te Brussel! 

Hier wringt het ergens. 
BULGARIJE. 
Frankeerzegel, type kleine koningskop, kijkend naar links: 

2 lewa, rood. 
De serie, gedrukt in 1915-1916 en in 

1921 verkrijgbaar gesteld — Yvert nrs. 
151-155 — werd uitgebreid met de 
waarden: 

50 stotinski, violet (infanterie in 
stelling). 

1 lewa, blauwgroen (zie afb.). 
De laatste wordt aan de post ver

kocht voor 25 lewa! 
Ook deze zegels dragen de jaartallen 

1916, resp. 1915-1917; uit zuinigheids-
overwegingen heeft men vermoedelijk 
deze oude paardjes van stal gehaald. 

De luchtpostzegels der uitgifte 1927-1928, frankeerzegels 
voorzien van de afbeelding van een primitief vliegtuigje, ver
schenen met dezen opdruk in gewijzigde kleuren: 

1 lewa op 6 lewa, roodbruin i.p.v. karmijn. 
4 lewa, opdruk groen i.p.v. blauw. 

10 „ opdruk blauw i.p.v. groen. 
Maison Fischer te Parijs dank voor toezending en bericht. 
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CHILI. 
Het Bulletin Mensuel vermeldt den opdruk Correo Aereo 

(vertikaal, links en rechts) en de afbeelding van een vogel 
op den frankeerzegel: 

2 pesos, vermiljoen en zwart, der uitgifte 1911. 
Dit zegel is gedrukt op papier met het meervoudig water

merk ster. 
Volgens dezelfde bron zijn voorts verschenen als dienst-

zegels de frankeerzegels: 
10 centavos, blauw en zwart (Yvert nr. 144). 
50 „ grijsgroen en zwart (Yvert nr. 134). 

De opdruk, in rood aangebracht, luidt: 
Servicio del 

Estado. 
ECUADOR. 
Het jongste Bulletin Mensuel geeft de volgende wijziging 

van het medegedeelde in den Yvert-catalogus 1932, blz. 356, 
inzake de vlucht Bogota-Quito: 

Bij deze gelegenheid werden de volgende luchtpostzegels 
voor dienstgebruik voorzien van den opdruk: 

Mendez 
Bogota-Quito 

Junio 4de 1930 
1 sucre, karmijn. 
5 Sucres, olijf groen (opdruk blauw). 

10 „ zwart (opdruk blauw). 
FINLAND. 
Ter gelegenheid van den 70en verjaar

dag van president P. E. Svinhufvud ver
scheen een zegel volgens afbeelding: 

2 mark, grijsblauw, blauw en zwart. 
Ten gevolge van de wijziging der post-

tarieven verschenen onderstaande waar
den in de koerseerende teekening: 

50 pen. op 40 pennia, groen. 
1.25 mk. op 50 pennia, orarjegeel. 
1.50 „ rood. 
2 „ violet. 
2.50 „ donkerblauw. 

GUATEMALA. 
Luchtpostzegels, verkregen door den opdruk „Aereo Inter-

nacional 1931" in rood op onderstaande frankeerzegels der 
uitgifte 1929: 

15 centavos, ultramarijn. 
30 „ groen. 

Ter gelegenheid van de eerste postvlucht verschenen de 
volgende frankeerzegels dier zelfde uitgifte met den opdiuk 
„Primer Vuelo Barrios-Miami 1931": 

2 centavos, blauw (opdruk karmijn). 
3 „ donkerviolet (opdruk groen). 

15 „ ultramarijn (opdruk karmijn). 
HAIDERABAD. 
Frankeerzegels in verschillende formaten en teekeningen: 

4 pies, zwart. 
8 „ geelgroen. 
1 anna, bruin. 
2 annas, violet. 
4 „ ultramarijn. 
8 „ oranje. 

12 „ rose. 
1 rupee, geeloranje. 

HONDURAS. 
Wij ontleenen aan het Bulletin Mensuel van December 1931 

de verschijning van de volgende luchtpostzegels: 
a. 15 centavos op 20 centavos bruingeel (Yvert ni . 179). 

De opdruk luidt: 
Servicio aéreo 

interior 
Vale 15 ets 

Octubre 1931 
en komt voor in twee typen (groot en klein schrift). 

b. 15 centavos op 50 centavos rood (Yvert nr. 57 dienst), 
zelfde opdruk in klein schrift, met onder dei datum 
twee horizontale l\jnen. 

c. 15 centavos op 20 centavos bruingeel (Yvert nr. 65 
dienst), opdruk als ond&r b, doch lijnen bovenaan. 

d. 15 centavos op 20 centavos braingeel (Yvert nr. 65 
dienst), opdruk als onder a, groot, minder vet schrift. 

e. 15 centavos op 1 peso bruitioranje (Yvert nr. 81 
dienst), opdruk als onder a, klein schrift. 

IJSLAND (December 1931). 
Frankeerzegels in nevenstaande 

teekening, GuUfoss-waterval: 
5 aur, grijs. 

20 „ karmijn. 
35 „ blauw. 

ITALIË. 
Gelegenheidszegels, 50-jarig bestaan van de „Reale Acca-

demia Navale" te Livorno: 
20 centimes, rose. 
50 „ violet (fregat). 

1 lire 25 c , blauw (modern oorlogsschip). 
De eerste waarde geeft een reproductie van de „Torre del 

Marzocco", de vuurtoren, in 1423 door de Florentijnen ge
bouwd op de ruines van de vorige (Torre Rossa). 

Firma Voet te Rotterdam dank voor toezending. 

ITALIAANSCH SOMALI (October 1931). 
Opdruk landsnaam in rood op koerseerehd f rankeerzegel: 

25 centimes, geelgroen. 
Pakketpostzegels van het moederland, overdrukt met 

landsnaam: 
25 centimes, rood. 
50 „ oranje. 

1 lire, violet. 
2 lires, groen. 

LETLAND. 
Toeslagzegels, verkregen door den opdruk van landsnaam, 

waarde en „Aizsargi" op de luchtpostzegels van 1921, getand 
en ongetand: 

50 santimi op 10 santimi, groen. 
1 lita op 15 santimi, rood. 
1 lita 50 op 25 santimi, blauw. 

Deze opdruk is aangebracht in violet, resp. in blauw en 
karmijn. 

De oplaag bedraagt 15.000 series, waarvan slechts 25 pet. 
aan de postloketten verkrijgbaar werd gesteld, daar de rest 
onderhands verkocht is aan een Amerikaanschen postzegel
handelaar. De toeslag kcmt ten goede aan de landweer! 

In de koeräeerende wapenteekening, op papier met het 
watermerk kruis, verschenen voorts de frankeerzegels: 

6 santimi, groen op geel. 
15 „ lilabruin op zalmkleur. 

LIBIA. 
Pakketpostzegel van Italië in de gebruikelijke teekening, 

opdruk „Libia": 
50 centimes, oranje. 
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L U X E M B U R G . 
Hierbij de afbeelding van de in het vorige 

nummer vermelde weldadigheidszi^gels on
der opgave van de k leuren: 

1 0 + 5 c , roodbruin en grijs. 
75-j-lO c , roodlila en blauwgroen. 

1 f r .+2B c , groen en grijs. 
I K fr . + 75 c , violet en b lauwgroen. 
IV f r . + l fr. 50 c , blauw en g r y s . 

De zegels zijn aan de pos tkan toren ver
kr i jgbaar to t he t einde dezer maand ; de 
oplaag b e d r a a g t 200.000 s tuks voor de 
l aags te , 125.000 voor de tweede en 100.000 
s tuks voor elk der drie volgende waarden . 

MACAO (December 1931). 
Waarde -opdruk 12 Avos op de 14 avos, roodviolet, der 

u i tg i f te 1924. 

MAROKKO (Fransche k a n t o r e n ) . 
F rankee rzege l , opdruk in blauw, op type ui tgif te 1923-27: 

25 c. op 30 cent imes, b lauwgroen. 

MAROKKO (Spaansche kan to ren ) . 
De 30 cent imes , donkerrood, van Spanje, beeltenis Pablo 

Igles ias , ws rd voorzien van den opdruk „Correo Espahol Mar-
ruecos" . 

N I E U W - Z E E L A N D . 
Weldadigheidszegels in langwerpig , rech tops taand f o r m a a t : 

1 penny + 1 penny, rood. 
2 pence + 2 pence, blauw. 

De l andsnaam is bovonaan vermeld; aan den voet het j a a r 
ta l 1931 me t „ H e a l t h " (gezondheid) . 

Luchtpos tzegels , l angwerpig formaat , v l iegtuig boven berg
landschap m e t m e e r : 

3 pence, bruin . 
4 „ purpe r . 
7 „ oranje . 

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

P A N A M A (Kanaa l -zone) . 
Luchtpos tzegels in l angwerp ig formaat , vl iegtuig boven he t 

P a n a m a - k a n a a l : 
5 cents , geelgroen. 20 cents , violet. 

10 „ oranje . 40 „ geel. 
15 „ b lauw. 1 dollar, zwar t . 

P A R A G U A Y . 
Frankee rzege l , type ster , omgeven door k r a n s : 

1 centavo, rood. 
De 10 pesos rood van 1929, buste van Columbus, verscheen 

met den opdruk C. 
P E R U (November 1931). 
Verdere w a a r d e n der nieuwe serie f rankeerzegels in de 

landschap- teekeningen: 
15 centavos , b lauwgroen. 
20 ,, oranjegeel . 

S A A R G E B I E D . 
Weldadigheidszegels in neven- en 

onders taande afbeeldingen: 
40 c. -|- 15 c , oiuiL, 
60 c. + 20 c , oranjeioüd 

1 fr. -f- 50 c , roodbruin. 
1 fr. 50 + 75 c , blauw. 
2 fr. -|- 1 fr., bruinviolet . 
3 fr . -I- 2 fr., donkerolijf. 
5 fr. + 5 fr., bruin. 

De drie eers te geven een reproduc
tie van de schilderij St. Mar t inus van 
F r i t z Bohle; de dr ie volgende van het 
schi lders tuk Car i t as van Ridgway 
Knigh t ; de 5 f rancs van „Das Scherf-
lein der W i t w e " van Dubufe. 

SMRCEBIET 

De zegels zijn gedrukt door de drukker i j Hélio-Vaugirard 
te Par i j s ; de oplaag bedraag t 200.000 s tuks voor elk der beide 
laags te en 100.000 voor elk der over ige waarden . 

SALVADOR. 
Op 5 November j . l . was het 120 j a r e n geleden, dat door den 

pr ies ter José Mat th ias Delgado de s to rmklok werd geluid, 
waardoor het volk te wapen werd geroepen voor den strijd 
om de onafhankelijkheid. 

Dit historische feit is t hans vas tge l egd door de uitgifte 
van een serie van vier luchtpostzegels , w a a r o p de klokketoren 
is afgebeeld. 

15 centavos, karmijn. 25 centavos , violet. 
20 „ groen. 40 „ blauwviolet. 

De zegels dragen de j aa r ta l l en 1811 en 1931; rechts onder
aan is de volgende teks t vermeld : „Tor re de la Merced Guyas 
campanas recipo el pato Jose Mat ias Delgado, dando el pr imer 
gr i to de independencia de Centro Amer i ca 5 de Noviembre 
1811". 

De oplaag bedraag t 6000 s tuks voor elke waarde , die binnen 
zeer kor ten tijd waren ui tverkocht . 

SARAWAK. 
De in het vorige nummer aangekond igde nieuwe frankeer

zegels met het por t re t van den r ad ja Vyner Brooke zijn 
t hans verschenen in de volgende w a a r d e n en kleuren: 

1 cent, blauw. 
2 cents, donkergroen. 
3 „ purper . 
4 „ oranje. 
5 „ wijnrood. 
6 „ karmijn. 
8 „ oranjegeel. 

12 „ donkerblauw. 
15 „ roodbruin. 
20 „ purper en oranje. 
25 „ wijnrood en geel. 
3ö „ vermiljoen en sepia. 
50 „ groen en karmijn. 

1 dollar, karmijn en groen. 
He t zegelbeeld geeft den vors t in uni form weer, omgeven 

door palmen. 
De zegels zijn gedrukt bij W a t e r l o w & Sons te Londen op 

papier met een kroon to t w a t e r m e r k . 

SORUTH. 
Dienstzegels, opdruk „ S a r k a r i " op f rankeerzegels der koer-

seerende ui tg i f te : 
8 a m a s , geelgroen. 
1 rupee, blauw. 

S P A N J E . 
Frankeerzege l met den kop van Nicolas Salmeron y Alonso: 

15 centimos, donkergroen. 
Salmeron, revolutionair geleerde, geboren in 1838, speelde 

in de tweede helft der vorige eeuw een groo te rol in de po
litieke geschiedenis van zijn land. 

T A N G A N Y I K A . 
Frankeerzege l in het konings type , pap ie r met het meer

voudig wa te rmerk in s ierschrif t : 
30 cents , u l t ramari jn en zwar t . 
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TRAVANCORE. 
Ter gelegenheid van de -kroning van den mahaiaja ver

scheen onderstaande serie van drie waarden: 
6 cash, groen en zwart. 

10 „ blauw en zwart. 
3 chackrams, roodlila en zwart. 

Op de hoogste waarde is de vorst afgebeeld, de 6 cash geeft 
een reproductie van een tempel en de 10 cash van het statie
rijtuig, getrokken door zes paarden. 

TRIPOLIS. 
Maison Fischer te Parijs 

zendt ons een serie luchtpost-
zegels, alle volgens afbeelding: 

50 centimes, blauw. 
80 „ violet. 

1 lire, zwart. 
2 lires, groen. 
5 „ rose. 

De zegels dragen de jaar
tallen 1904 en 1929 en zijn 
klaarblijkelijk bedoeld als een 

golegenheidsuitgifte voor het 25-jarig bestaan van het Ita-
liaansch Koloniaal Landbouwkundig Instituut. Een na-
komertje ? 

TURKIJE (November 1931). 

Frankeerzegels in nevenstaande teeke-
ning: 

4 kurus, zwart. 
20 „ oranje. 

V. B, 

feVerWaclhtcïi 
NieuWe Uitgiften 

0plaiai^ci/'fers,en3.j 

BULGARIJE. 
De 2 lewa der Olympiade-serie is thans verschenen in een 

donkerder nuance dan voorheen. Deze nieuwe kleur is benut 
bij een tweede oplaag dezer waarde, waarbij de zegels zijn 
gedrukt in vellen van 20 stuks i.p.v. 25, zooals bij den 
eersten druk het geval was. 

CHILI. 
Binnenkort is hier een weldadigheidsserie te verwachten, 

waarvan de extra-opbrengst ten goede komt aan het jeugd
werk. 

Naar verluidt zullen voorts luchtpostzegels verschijnen in 
definitieve teekeningen ter vervanging van de thatis in ge
bruik zijnde opdrukken. De nieuwe serie zal vermoedelijk 
eveneens de waarden 20, 30 en 50 pesos (!) omvatten. 

DUITSCHLAND. 
Van de weldadigheidszegels, uitgegeven in 1930, werden de 

volgende aantallen verkocht: 
8 4 - 4 pf. 5.968.046 stuks, 

15 -I- 5 pf. 5.453.568 stuks, 
25 -I- 10 pf. 564.066 stuks, 
50 •+ 40 pf. 313.913 stuks. 

Beter dan ellenlange redeneeringen bewijzen deze getallen 
dat een „duur" weldadigheidszegel de groote massa afschrikt. 

Aan de „Nothilfe" kon rond 750.000 mark worden af
gedragen. 

EGYPTE. 
In verband met de wijziging der posttarieven kunnen bin

nenkort verschillende opdrukken op de koerseerende frankeer
zegels worden tegemoet gezien. 

Mede is een serie luchtpostzegels te verwachten in de 
waarden 1 tot 200 millièmes (10 stuks). 

FINLAND. 
Een serie voor het roode kruis zal in den loop dezer maand 

verschijnen. 
FRANKRIJK. 
Die Postmarke meldt, op grond van officieele gegevens, de 

opbrengst der amortisatie-zegels over de jaren 1927 tot 1930: 
1927 200.346 francs, 
1928 1.648.451 francs, 
1929 207.694 francs, 
1930 1.068.950 francs. 

Totaal 3.125.441 francs. 
Hierbij komt nog de opbrengst van den verkoop der uitgifte 

1931, die, naar wij reeds meldden, vermoedelijk de laatste 
zal z|jn. 

ITALIË. 
Op 1 Juni a.s. herdenkt men het feit, dat Guiseppe Garibaldi 

een halve eeuw geleden gestorven is. Bij deze gelegenheid 
zal een monument woi'den opgericht ter eere van de na
gedachtenis aan zyn echtgenoote, Anita Garibaldi. Een en 
ander zal verder „gevierd" worden door de uitgifte van een 
speciale serie herdenkingszegels. 

PALESTINA. • , 
Het „Philatelie Bulletin" van Whitfield King meldt op offi-

cieelen grond, dat de 90 millièmes —• Yvert nr. 74 —• niet 
langer aan de postkantoren verkrijgbaar is, daar deze waarde 
definitief werd ingetrokken. 

POLEN. 
Doordat gebleken is, dat er namaak op groote schaal heeft 

plaats gehad van enkele waarden der koerseerende serie, 
zullen de frankeerzegels geleidelijk gedrukt worden op papier 
met het watermerk posthoren. De eerste waarde op dit nieuwe 
papier zal zijn de 30 groszy rood in een eenigszins gewijzigd 
adelaars-type. 

RUSLAND. 
Niet minder dan drie speciale series zijn ons binnenkort te 

wachten, ter herinnering aan de October-revólutie (wel wat 
laat) , de voltrekking van het vijf-jaren plan, en de terugkeer 
van den verloren zoon (Lenin). 

SPANJE. 
Binnenkort verschijnen frankeerzegels met de koppen van 

de bekende revolutionairen De Castelar, Blasco Ibaiïez en 
Margall. 

VENEZUELA. 
Een serie luchtpostzegels, met de uitvoering waarvan de 

Londensche drukkers Waterlow & Sons reeds bezig zijn, zal 
binnen afzienbaren tijd verschijnen in de waarden 5 centimos 
tot 20 bolivars (21 stuks). 

V. B. 

Nederlancï en 
Overzecsche 
Gewesten 

NEDERLAND. 
De kinderzegels. 
Doordat wij de vorige maand nog geen heele vellen badden 

kunnen bezichtigen was de opgaaf van de tandingen niet juist, 
naar ons ook de heer Wittenhorst te Stokkum berichtte. BiJ 
de 1>2 cent is alléén de rechtervelrand geperforeerd, bij de 
5, 6 en 12 M cent ;»lléén de linkerrand. Het kleine streepje in 
de tweede kleur van het zegel is bij de IJ^ cent alleen op den 
ondervelrand te vinden, bij de 12 K cent alleen op den boven-
rand. Het korte loodrechte streepje boven zegel 1 komt alleen 
bij de 5 cent voor. 

De heer Wittenhorst toonde ons een interessante dubbeje 
perforatie bij de 5 cent met roltanding. In den rechtervelrand 
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was op een afstand van ongeveer 1% cm. van de zegels nog 
een slag met de perforatie-kam aangebracht, waarvan de 
„tanden", de zijdelingsche rijen perforatiegaatjes, gedeeltelijk 
tusschen de zegels vielen. Daardoor was ook het overgeslagen 
gaatje van de roltanding rechts geperforeerd, zoodat de zegels 
van de laatste verticale rij links roltanding, rechts gewone 
tanding vertoonden. 

Naar de heer Traanberg ons schrijft werden op 29 Decembe;: 
in Amsterdam en op 31 December in Haarlem kinderzegels 
met roltanding aan de gewone loketten verkocht, zonder dat 
men er om vroeg, en wel in Amsterdam de 1'A en 12>^ cent, 
in Haarlem de 5 cent. 

Crisiszegels? 
In een mededeeling van het Nationaal Crisis Comité (Han

delsblad van 18 December) komt het volgende bericht voor: 
„Het hoofdbestuur van P.T.T. helpt in vele opzichten het 

Nationaal Comité Bovendien wordt er gedacht aan de 
uitgifte van Crisispostzegels, al is de verwezenlijking van deze 
gedachte minder gemakkelijk dan haar te uiten. 

Nieuwe oplaagletter. 
5 cent M. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent M: L 353, tanding Gl. 
R 353, „ Gl. 

1234 cent C: 305, „ Gl. 
2T/, cent B: 314, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
114 cent P : 77, nu ook bekend met tanding Gr. 
1 ^ cent G: 114, tanding Gl. 
2 cent I: 96, verscheen ook in gewone tanding (Gl). 
214 cent N: 106, verscheen ook in gewone tanding (Gl.). 
3 cent I: 100, tanding Gl. 

Indische en Surinaamsche weldadigheidszegels aan de ge
wone loketten. 
Teneinde den verkoop der Ned.-Indische en Surinaamsche 

weldadigheidszegels hier te lande zooveel mogelijk te bevor
deren, is door het departement van koloniën verzocht, be
doelde zegels gedurende het tijdvak van uitgifte aan de post
kantoren, waar verzamelaarsloketten gevestigd zijn, ook bui
ten de uren van openstelling dezer loketten voor het publiek 
verkrijgbaar te stellen (dit zijn dus Amersfoort, Amsterdam, 
Apeldoorn, Arnhem, Bergen-op-Zoom, Breda, Delft, Dordrecht, 
Eindhoven, Goes, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Helder, 
Hengelo (O.), 's-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Maas
tricht, Middelburg, Neuzen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, 
Utrecht, Venlo, Vlissingen en Zwolle). 

In verband daarmede is aan de directeuren verzocht, deze 
zegels dagelijks gedurende den geheelen openstelilngstijd aan 
de gewone loketten verkrijgbaar te stellen, of als dit bezwaar
lijk was, gedurende een gedeelte van dien tijd. Door een aan
kondiging bij de loketten moet hierop de aandacht gevestigd 
worden. 

NED.-INDIE. 
De Witte-Kruis-zegels. 
In het vorig nummer werd vermeld, dat de laatste serie 

weldadigheidszegels in koperdruk zou zijn uitgevoerd. Me
vrouw bsse. Van Heerdt-Kolff maakt er ons opmerkzaam op, 
dat de zegels niet van koper-, maar van staalplaten zijn ge
drukt, hetgeen ons door de firma Enschedé werd bevestigd. 

SURINAME. 
De weldadigheidszegels 1931. 
Vermeld moet nog worden dat de vellen der laatste serie 

weldadigheidszegels uit 100 zegels bestaan; de randen zijn 
geheel blanco. 

De Do-X-zegels. 
. Van den heer Van der Voet ontvingen wij nog de officieele 

aankondiging van de beruchte serie, in het Gouvernements-

Advertentieblad van 24 Juli 1931. 
Besluit van 23 Juli 1931 houdende bepalingen betreffende de 

in gebruikstelling van overgestempelde luchtpostzegels. 
In naam der Koningin! De aangewezen vervanger van den 

Gouverneur, wegens korte afwezigheid van den Gouverneur 
van Suriname van de hoofdplaats, met het dagelijksch beleid 
van zaken belast. 

Overwegende, enz, enz. Heeft, den Raad van Bestuur ge
hoord, besloten: 

Art. 1. 
De in het negende lid van art. 3 van het besluit van 

28 Augustus 1930 (G.B. No. 68) genoemde luchtpostzegels 
worden, voorzien van den opdruk „Vlucht Do. X 1931" en zoo
lang de voorraad strekt, ter gelegenheid van het bezoek aan 
Suriname van de Duitsche vliegboot Dornier X, uilgegeven, 
t.w. die van 10, 15, 40 en 150 cent in zwarten inkt en die van 
20, 60 en 100 cent in rooden inkt. 

De aldus overgestempelde zegels mogen slechts voor fran
keering van per de Dornier X te verzenden luchtpoststukken 
worden gebezigd, met dien verstande, dat ten minste het lucht-
recht op deze stukken daarmede moet zijn gekweten. 

Art. 2. 
De bij het vertrek van de genoemde vliegboot nog onver

kochte voorraad der in art. 1 bedoelde van een opdruk voor
ziene luchtpostzegels zal worden vernietigd. 

Art. 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 25 Juli 1931. 

Gegeven te Paramaribo, den 23en Juli 1931. 
PREY. 

Uit dit besluit blijkt dus, dat in elk geval het speciale lucht-
recht met de Do-X-zegels voldaan moest worden, maar dat 
zij ook konden worden gebruikt voor de voldoening van de 
gewone frankeerkosten. 

Wij vernamen nog, dat de Do-X in Paramaribo arriveerde 
met 21 brieven en vertrok met 3124 stuks. Wat de speciale 
zegels al niet kunnen bereiken! „Mekeel's Weekly" vermeldt 
nog, dat van deze 3124 brieven er 1000 met een volledige Do-X 
serie gefrankeerd waren. 

Een interessante opdrukfout werd ons voorgelegd door den 
heer W. Russell Jr. te Amsterdam. Op één zegel per vel, 
zegel 91, het eerste zegel van de onderste horizontale rij, 
ontbreekt de groote punt tusschen Do en X. De heer Russell 
toonde ons alle 7 waarden met deze fout. 

bstetuWkeiL. 

NEDERLAND. 
In Ascher staat vermeld, dat de briefkaart nr. 12 ook be

kend is met (private?) ansicht der Amsterdamsche tentoon
stelling 1883. Er werd mij nu ter inzage gezonden kaart nr. 13 
eveneens met (private?) ansicht op de achterzijde, n.1. de 
,,Hoofdingang" der Internationale Tentoonstelling te Amster
dam 1883. 

NED.-INDIE. 
Sonder het netwerk aan de binnenzyde, dus geheel wit, be

staan ook de in omloop zijnde enveloppen van 12|,1> cent en 
de enveloppe van 12 J4 cent met reclame met 1 vliegtuig. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Mijn mededeeling in het October-nummer behoeft eenige 

aanvulling. De prentbriefkaarten zijn in het algemeen niet 
genummerd, alleen de overigens gelijke kaarten van Brussel 
en van de grotten van Han zijn dit wel. De kaarten met 
prentjes van Brussel dragen de nummers 1 en 2, terwijl die 
met afbeeldingen van de beroemde grotten genummerd zijn 
1 t.m. 4, waardoor ze feitelijk dus toch weer onderling ver
schillend zijn geworden. 

Uit Bern is verzonden een nieuwe kaart van 50 centimes, 
noodig geworden door verhooging van het tarief. De stempel 
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(wapenleeuw) is donker olijf, het karton zeemkleurig. Tekst 
en indeeling gelijk aan nr. 124. 

Bern deelt tevens mede, dat evenals zulks voorheen met 
postzegels gebruikelijlc was, thans ook voor het eerst een 
briefkaart van 50 c. uitgegeven is ten voordeele van 1' oeuvre 
national beige de defense contre la tuberculose. Deze wordt 
met een surtax van een gelijk bedrag verkocht. 

Tengevolge van de tariefsverhooging van 40 tot 50 cen
times zijn de nog voorhanden kaarten van 40 c , in rood met 
behulp van een machine met 10 c. bedrukt. Gezien zijn reeds 
de geheele serie prentbriefkaarten en de tweetalige kaart 
op geel karton. 

CANADA. 
De omslag van 3 cents karmijn op wit heeft een nieuwen 

stempel gekregen. De kop van koning George in vlakdruk 
vertoont arceeringslijnen. Het formaat is 95 : 16 5mm. 

DUITSCHLAND. 
De op 1 Juli te Dresden ten verkoop gegeven Nothilfkarte 

van 8 Rpf. is thans in geheel Duitschland te bekomen. De 
laatste uitgaaf verschilt van de Beiersche uitgaaf doordat de 
eerste in vlakdruk en de tweede in hoogdruk vervaardigd is. 

FRANKRIJK. 
„Die Ganzsache" meldt een Rohrpost-briefomslag van 1,50 

fr. rood op licht grijs, in plaats van blauw, papier, en een 
remboursementsformulier per rohrpost op de Nationale Spaar
bank van 1,50 -|-'1,50 fr. zwart op lichtgrijs, thans met de be
merking binnenin „Avis importante". De drukdatum is in 
tegenstelling met vroeger, toen deze 192. was, nu 193. 

ITALIË. 
Bern distribueerde een postblad van 50 c. donkerlila op wit 

papier De stempel draagt den kop van den koning en face, 
zooals op de laatste serie geïllustreerde briefkaarten. Het wa
pen is van het zelfde type als op die kaarten, doch maar 
17 mm. hoog (kaarten 18 mm.). Afmetingen zijn 140 : 80. 

Berlijn meldt nog een nieuw postblad van 25 c. groen, 
eveneens met het nieuwe wapen. In den stempel de afbeel
ding van den koning en profil, naar links. Het papier komt 
in twee soorten voor: wit en grijs. 

Ook de 50 e. kaartbrief zou in twee kleuren papier ver
schenen zijn. Die Ganzsache vermeldt ten minste donkergeel, 
terwijl ik wit papier zag. 

Van de prentbriefkaarten zijn nog weer 8 typen uit
gegeven, met afbeeldingen van Case dei Mutilati; Colle Oppio; 
Ippodromo Villa Glori; Isolamento del Campidoglio; Instituto 
Internaz. di Diritto privato; Ponte della via Salaria; Scuola 
Elementare Duca d' Aosta en Tempil li Vesta e della Fortuna 
Virile. 

LUXEMBURG. 
Thans kan een nadere beschrijving gegeven worden van de 

prentbriefkaarten. Van de 40 c. kaarten zijn er inderdaad 
slechts 10 uitgegeven en wel: Ansembourg; Clervaux; Die-
kirch; Echternach; Grevenmacher; Luxembourg; Mondorf-
les-Bains; Mullerthal; Vianden en Wiltz. De afbeelding neemt 
slechts een oppervlak van 53 bij 36 mm. in den linkerboven
hoek in. Er zijn 5 adreslijnen en een deelstreep aanwezig. De 
kleur van stempel en afbeelding is wijnrood, rand en tekst 
zijn in roodbruin afgedrukt. 

De 6 kaarten van 75 c. zijn geheel donkerbruin gehouden; 
zij heJDben overigens geheel dezelfde indeeling als de 40 c. 
kaarten en vertoonen de volgende prentjes: Clervaux; Echter
nach; Mondorf-les-Bains; Luxembourg; Mullerthal en Vianden. 

PERZIE. 
Aan de administraties werd door Bern verstrekt een nieuwe 

briefkaart van 2 chahis, donkerrood met in den stempel S.M.I. 
Pahlavi in een nieuwe omranding. De tekst is gelijk gebleven 
aan dien der vorige editie; het karton is nu evenwel blauw
groen. 

PHILIPPIJNEN. 
„Die Ganzsache" meldt een nieuwe dienstkaart, die door 

bedrukken van de gewone kaart van 2 c. groen met de letters 
O.B. in zwart, tusschen den stempel en het wapen, ontstaan is. 

POLEN. 
Ook de hieromtrent gedane mededeeling betreffende de 

prentbriefkaarten behoeft een rectificatie. Mijn bericht steun
de op van elders ontvangen gegevens, doch nu die kaarten mü 
onder de oogen kwamen blykt dat niet nr. 29, doch nr. 28 aan 
de serie ontbreekt. Nr. 29 draagt een afbeelding van Czesto-
chowa. 

PORTUGAL. 
De in October gemelde briefkaart van 25 c. groen (Lusia-

das) is ook op wit, tegenover vroeger geel karton, gezien. 
RUSLAND. 
In de laatste uitvoering, dus met deelstreep en 8 talen, ver

scheen nu cok een briefkaart van 3 kop. blauw op zeem
kleurig karton. 

De reeds gemelde briefkaart van 10 + 10 kop. rood op 
zeemkleurig karton verscheen nu ook met Franschen, Ar
menischen en Esperanto-tekst. 

ZUID-WEST-AFRIKA. 
Te melden is een kruisband van y, p. groen met den kop 

van den koning naar links en twee-regeligen opdruk Zuidwest 
Afrika (Zuidwest in één woord) op geel hennippapier, en ver
der een postblad van 1 p. rood met denzelfden kop en één-
regeligen opdruk S.W.A., thans ter hoogte van den hals, tegen 
vroeger bovenaan. 

ZWITSERLAND. 
De prentbriefkaarten van 10 r. zijn aan den linkerkant 

getand uitgegeven, vereenigd in boekjes. De gewone kaart 
van 10 r. groen, zonder prentjes, is nu ook verschenen. Het 
groote waardecijfer in den stempel staat ook hier over de 
kaart van het land. 

Een nieuwe spoorwegkaart van 10 r. violet op roomkleurig 
karton is te melden. De tekst is drietalig in onversierd 
grotesk. De tekst links is nu precies 11 regels lang, tegen 
vroeger 11 en een derde. De drukdatum is O.P.D. IX 31 en 
de oplaag is groot 1.488.000 stuks. 

NEDERLAND. 
Evenals in vorige jaren stempelen sedert 10 December 1931 

* Amsterdam C.S., Arnhem-Station, * 's-Gravenhage, * Rot
terdam, * Utrecht-Station en sedert 14 December 1931 even
eens * Haarlem met de bekende 4-regelige tekst KOOPT 
THANS / WELDADIGHEIDS- / POSTZEGELS / VOOR 
HET KIND in de stempelmachines. Bij Amsterdam staat de 
tekst links van den dagteekeningstempel, bij de overige 
plaatsen rechts. Utrecht-Station stempelde 23.XII met blanco 
datumrondje, hetgeen echter bemerkt is, want de aldus ge
stempelde stukken werden nogmaals door de machine gehaald, 
nadat het uur (19-20), datum (23.XII) en jaar (1981) in het 
rondje gezet was. Heer Bastenhof dank voor toezending! 

" Amsterdam C.S. stempelt sedert 16.XII.1931 links van 
den dagteekeningstempel met ster onderin 4-regelig zonder 
omlijsting GOEDKOOPE / KERST- & NIEUWJAARS- / 
TELEGRAMMEN / & GESPREKKEN. Gedurende eenige 
uren op 18 en 19.XII stond deze tekst links van een dag
teekeningstempel zonder ster. * 's-Gravenhage en * Rotter
dam hebben dezelfde tekst rechts staan, bij eerstgenoemde 
plaats staat onderin den dagteekeningstempel een boogje, biJ 
laatstgenoemde staan onderin 3 open vijfstralige sterren. 

Hoewel deze tekst sleonts tot 31 December zou loopen stem
pelde Rotterdam hiermede nog t.m. 7 Januari j.1. 

In de Kragmachine van Leeuwarden met tekst „Postzegels 
rechts enz." staat 21 XII 1931 het uur aangegeven met 24-1, 
in de overige stempels, die de nieuwe uurindeeling aangeven, 
staat het eerste uur van den dag steeds als 0-1 vermeld. 

's-Gravenhage. De machinestempel van het Centrale Post-

http://16.XII.1931
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girokantoor met de groote letters heeft sinds 4 December 1931 
rechts in kastje de 2-regelige reclametekst: BEVORDER 
HET / POSTGIROVERKEER. 

Op een drukwerk uit Roosendaal naar Bakkum verzonden 
3 December 1931 waren de postzegels vernietigd met den 
drukwerkrolstempel model 1912 en jaartal '23 in het rondje. 

Op een te 's-Gravenhage ontvangen eenigszins beschadigden 
brief, welke de vliegramp van het K.L.M.-vliegtuig „Ooievaar" 
bij Bangkok had medegemaakt, kwam een 1-regelig stempel 
voor: Beschadigd door ramp „Ooievaar". 

Gedurende de laatste dagen van December j.l. en de eerste 
dagen van Januari waren de bekende eenregelige kantoor-
naamstempels tusschen 2 lijnen wederom in gebruik te Am
sterdam C.S., Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht-
Station en te 's-Gravenhage de 2 golflijnenstempel rechts van 
den gebogen plaatsnaam. 

In * Arnhem-Station en * Eindhoven stond deze kantoor-
naamstempel, in plaats van de tekst, rechts van den dag-
teekeningstempel in de stempelmachine; de heer Benders kent 
van eerstgenoemde afdrukken met en zonder datumrondje. Van 
Amsterdam CS. vertoont de heer Lampe ons een visitekaartje 
met een groot violet 2-regelig stempel (waarschijnlijk een 
gummi handstempel) AMSTERDAM/CENTRAAL-STATION, 
hoogte van beide regels samen 12 mm., lengte van de laatste 
regel 60'A mm., terwjjl dr. Van der Breggen ons een dergelijk 
stempel op kaartje, eveneens in groote violette letters, over
legt uit Rhoon. Den geachten berichtgevers vriendelijk dank! 

* Leiden. Hier kwam een zeer bijzonder machinestempel in 
gebruik met tekst VERZEND / MET DE / LUCHTPOST 
waarvan wij in het volgend nummer een afbeelding hopen te 
geven. 

Op brieven voor postbushouders te Nijmegen bestemd kwam 
op de voorzijde gedurende 27-29 November '31 in zwarten 
inkt een merkwaardig stempeltje te staan, dat op een kruis 
gelijkt. Waarschijnlijk is het een controleteeken en zijn ge
durende die dagen de brieven voor bushouders te N. geteld. 

Op een uit Nijmegen naar Amsterdam verzonden brief
kaart die aan den afzender teruggezonden werd, kwam be
halve een omlijnd stempel TERUG AFZENDER een violet 
2-regelig stempel te ïtaan ONBESTELBAAR / WEGENS 
ONVOLLEDIG ADRES. 

Op een uit Rotterdam naar Arnhem verzonden brief kwa
men op de achterzijde behalve de met inki geschreven mede-
deeling „adres niet te Arnhem" twee violette 2-regelige niet 
omlijnde stempels te staan: ADRESSEER VOLLEDIG / 
VÓÓRKOMT VERTRAGING respectievelijk: AFROEP BE
STELLERSKAMER / VRUCHTELOOS. 

Te Eindhoven is een 2-regelig violet niet omlijnd stempel 
in gebruik Terug / Afzender. 

Op een 21.XI.1930 12 uur uit Oirschot naar 's-Gravenhage 
verzonden expressebrief, welke 21.11.30 5-6 N. in de residentie 
aankwam, komt op de voorzijde een blokletter B in ongelijke 
achthoek voor. 

NED.-INDIE. 
De heer A. van der Willigen zond ons nog de volgende 

nieuwe stempels met nummers tusschen de gearceerde be
neden-segmenten: Batavia 3, Batavia-Centrum, 1 en 5, en 
Soerabaja 9 en een nieuw stempel, brugmodel met gearceerde 
segmenten, bovenin Batavia, onderin Mail van 22.10.31 ll-12v. 
Vriendelijk dank. 

NEDERLAND. 
Dienstorder 938 van 16 December 1931 luidt: 
De verantwoording van frankeerkosten wegens postpak 

ketten, vergezeld van labeladreskaarten, kan voortaan door 
gebruikers van frankeermachines mede geschieden door op

plakking op het voor frankeering bestemde gedeelte van be
doelde adreskaarten, van een strook, voorzien van een af
druk c.q. afdrukken van de betrokken frankeermachine. 

In alle gevallen, waarin op stukken, labeladreskaarten, post-
wisselformulieren, enz., gefrankeerd door middel van een 
frankeermachine, geen afdruk van den dagteekeningstempel 
van de machine voorkomt, moet het kantoor van afzending 
den afdruk c.q. afdrukken van den waardestempel, van een 
afdruk van den dagteekeningstempel voorzien en wel zoo
danig, dat de aanduiding van de waarde in den stempelafdruk 
leesbaar blijft. 

Francotyp. 
Machine 181 V. 
Ruys' Handelsvereeniging, te 's-Gravenhage. Hiervan zagen 

wij een afdruk (23.7.'30) met teksL links van het datum
stempel: „GF Allsteel / Stalen- / Kantoor- / Meubelen." 

Machine 289. 
Model C3, sedert 23 Mei 1931 in gebruik bij den Neder-

landschen Schildersgezellenbond, Tesselschadestraat 10, Am
sterdam, W. Tusschen datum- en waardestempel in dubbelen 
cirkel „NED. SCHILDERS GEZELLEN BOND" en binnen in 
den cirkel de ineengevlochten letters „NSGB". 

Machine 308. 
Model C3, sedert 26 October 193 lin gebruik bij het Week

blad „Het Leven", Keizerskracht 268, Amsterdam, C. Tusschen 
de stempels: „HET LEVEN / Geïllustreerd / Keizersgracht 
268 / AMSTERDAM", in kastje. 

NED.-INDIE. 
Francotyp. 

Machine 4 II en III. 
In gebruik bij F. Kleian, te Batavia-Centrum. Type II, ge

heel als type I, met tekst tusschen datum- en waardestempel: 
„KLEIAN'S / ADRESBOEK / VAN GEHEEL / NED. 
INDIE." en thans met datumstempel Batavia-Centrum; type 
III, als type II, echter met toevoeging links van den datum
stempel „KLEIAN'S / KALENDER / IS / DUIDELIJK." 

Machine 8 IIL 
In gebruik bjj fa. Siemens-Schuckert, te Batavia. Deze ma

chine is thans aan haar kantoor Batavia geplaatst en heeft 
daar slechts kort in type II, dat is met het stempel zooals het 
in Soerabaja liep, gestempeld. Thans is dit reclamestempel 
tusschen datum- en waardestenipel gewijzigd en nu, de letters 
SS ineengevlochten in cirkel, waaronder „SIEMENS", het 
geheel in driehoek. 

Machine 29 II tot en met VII. 
In gebruik bij Levensverz. Mij. „Arnhem" te Batavia-Cen

trum. De tekst tusschen datum- en waardestempel staat thans 
hooger, terwijl wij de volgende reclamestempels links van den 
datumstempel kennen: type II: „Verzekering / Beteekent een 
/ Zorgenvrij bestaan"; type III: „Verzekering / de / beste / 
Belegging"; type IV: „Verzekering is / Gezinsbelang"; type 
V: „Verzekeren is / Meer dan / Sparen alleen"; type VI: 
„Dubbele Voor/org / Door / Tarief K"; type VII: „Tarief / 
R / De ideale / Combinatie". 

Machine 32. 
In gebruik sedert eind November 1931 bij de Koffiebranderij 

„De Leeuw", te Semarang. Tusschen datum- en waardestempel 
een leeuw in aanvallende houding, onder den waardestempel 
tweeregelig „Koffiebranderij / DE LEEUW". 

Machine 39. 
In plaats van machine 31 op 1 December 1931 in gebruik 

genomen bij de Nestlé's Chocoladefabrieken, te Batavia. Tekst 
tusschen datum- en waardestempel geheel als bij machine 31: 
„Eet meer / Nestlé's / Chocolade". 

Machine 200. 
Deze machine is nog steeds n a a s t machine 36 in gebruik 

bü het Kantoor voor Volkslectuur „Balai Poestaka", te Bata
via-Centrum. 

http://21.XI.1930
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Machine 210. 
In plaats van machine 201 bij de Ned. Handel Mij., te Ba

tavia, in gebruik. Tu-sschen datum- en waardestempel het 
ovaaltje als in machine 201, thans echter met toevoeging van 
„N.V.". 

LIV. 
België. Fantasie-producten. 
In het November-nummer, blz. 231, werd de aandacht ge

vestigd op de plotselinge verschijning van een vijftal opdruk
ken op den vliegpostzegel van 50 centimes. "Verschillende 
Belgische lezers van het Maandblad stuurden ons over dezen 
zwendel interessante mededeelingen en uitknipsels uit cou
ranten, waaruit blijkt, hoe brutaal de „beeren", die dit zaakje 
op touw zetten, optraden. 

De „Nieuw Gazet" meldt dienaangaande in haar nummer 
van 6 November j.1. het volgende: 

Bedrog met postzegels. 
Gansche reeksen zegels in beslag genomen. 

In onze postzegelrubriek van 3 November stelden wij de 
vraag, wat er schuilde achter de uitgaaf van den luchtpost
zegel 50 c. blauw, uitgegeven ter gelegenheid der propaganda-
tentoonstelling voor de luchtvaart van 8 tot 18 October. 

Op het hcofdpostbureel wist men van die uitgaaf niets af. 
Ingevolge klachten en ook tengevolge van ons bericht werd 
door den rechterlijken dienst van het parket een onderzoek in
gesteld, dat leidde tot de inbeslagname, bij verschillende han
delaars en particulieren, van gansche reeksen van die zegels, 
waarvan de koopers konden meenen, dat zij officieele zegels 
zijn, wat niet het geval is, alhoewel zij regelmatig afge
stempeld schijnen. 

Het betreft hier een gewonen zegel voor de vulgarisatie 
van de luchtpost. In hoever hier bedrog gepleegd werd, door 
wie en voor welk bedrag, zal het verder onderzoek moeten 
uitwijzen. 

Op 7 November d.a.v. vermeldde dit blad: 
Het bedrog met postzegels. 

Vervolgingen. 
De tentoonstelling der luchtvaart, tijdens dewelke de spe

ciale zegels werden uitgegeven, die nu door het parket werden 
aangeslagen, was, naar uit het onderzoek, dat de rechterlijke 
dienst op klacht van het „Hooger comiteit van Toezicht" in
stelde, gebleken is, een uitvinding van eenige personen, post
zegelhandelaars, die de zaak op het getouw hadden gezet, om 
de postzegelliefhebbers in de doeken te doen. 

Teneinde aan de onderneming een sch^n van echtheid te 
geven, hadden de inrichters de medewerking gevraagd van de 
luchtvaartmaatschappij „Sabena", die de tentoonstellingszaal 
met reklamen en allerlei voorwerpen aantrekkelijk maakte. De 
luchtvaartmaatschappij was hier geheel te goeder trouw en 
ontving van de opbrengst der zegels geen centiem. De winst, 
4,50 fr. per ongestempelde en 8,50 fr. per gestempelde kaart, 
werd als zuivere winst door de postzegelhandelaars, inrichters 
van het zaakje, opgestreken. 

Het onderzoek van den rechterlijken dienst is zoo goed als 
geëindigd. Het is gebleken, dat het inrichtingscomiteit 10.000 
vlipgzegels liet overdrukken bij den drukker M., die te goeder 
trouw handelde. 

Bij huiszoekingen, ingevolge het onderzoek gedaan, werden 
16 verschillende stempels, 45 cliché's in zink en koper en on
geveer 4000 overdrukte zegels aangeslagen. 

Voor zoover men kon nagaan ging de zaak niet heelemaal 
naar wensch der inrichters, wat niet belet dat zij onder de 
postzegelliefhebbers verschillende slachtoffers maakten. 

Naar het heet zullen de betrokken handelaars, ten getale 
van drie, voor aftruggelarij vervolgd worden. 

Het Vlaamsche Handelsblad van 7 en 8 November meldt 
hieromtrent: 

Aftruggelarij met postzegels. 
Ongeldige opdrukken. Huiszoekingen. 

Zegels en stempels aangeslagen. 
Dezer dagen kwam op het parket een klacht toe van een 

commissaris van het hoofdcomiteit van toezicht van den Staat, 
ten laste van het comiteit dat een paar maanden geleden in 
een gebouw van de Meir, eene tentoonstelling heeft gehouder 
tot uitbreiding van den luchtpostdienst en van het vlieg-
machien. 

Bij gelegenheid dezer tentoonstelling werden daar postzegels 
of beter gezegd luchtvaartzegels, de 50 centiemen blauw, met 
eenen opdruk, aan den prijs van 5 frank verkocht. Het comi
teit had tevens van het ministerie van posterijen eenen bij -
zonderen stempel gekregen om de zegels af te stempelen, wat 
door een postbediende in het lokaal zelf werd gedaan. Voor 
zulken zegel op kaart of brief geplakt werd 10 frank ge
vraagd. 

De opdruk op den zegel bestond in Vliegpostdienst Ant
werpen-Amsterdam, of Antwerpen-Düsseldorf, of Amster
dam, of Malmoë, of Parijs, zoodat er in feite vijf verschillende 
opdrukken bestonden. Dit was eene schoone uitbating, waar
aan we ons, als postzegelliefhebbers, niet lieten vangen, daar 
we het doel dezer tentoonstelling niet goed konden vatten. 

Thans is de aap uit de mouw gekomen! 
De geheele tentoonstelling die we dachten iets officieels te 

zijn, is eene gewone uitvinding geweest van enkele lieden, 
postzegelhandelaars, die dit zaakje op touw hebben gezet om 
nog eens de postzegelliefhebbers uit te buiten. 

Om aan hunne ondernemingen eenigen schijn van echtheid 
te geven, hadden de deugnieten zich de medewerking weten 
te verschaffen van de Sabena^ die de zaal met het een en 
ander aantrekkelijk maakte. Voegen we er onmiddellijk aan 
toe, dat deze maatschappij slechts het slachtoffer is geweest 
van deze arglistige postzegelhandelaars en dat van de op
brengst der zegels geen centiem hen of welk organism ook 
in betrek met den vliegdienst, toekwam. De winst werd, zegge 
4,50 fr. per ongestempelde en 8,50 fr. per gestempelde kaart, 
als zuivere winst door de inrichtende postzegelhandelaars op
gestreken! 

Het parket heeft deze zaak terdege in handen genomen en 
is er in zooverre reeds mede gevorderd, dat het onderzoek 
bijna zoo goed als geëindigd is. 

Het is gebleken dat dit zoogezegd comiteit 10.000 van de 
vliegzegels heeft laten overdrukken bij den drukker M., die 
geheel ter goeder trouw heeft gehandeld. 

Huiszoekingen werden gedaan bij verschillende exploiteurs 
en er werden een 16-tal allerhande stempels aangeslagen, 
alsook 45 cliché's in zink en koper en ongeveer 4000 over
drukte zegels. 

Het sciiijnt echter dat hun zaakje niet al te goed heeft 
gepakt, wat echter niet belet, dat al degenen die zich hebben 
laten vangen door het aanschaffen van de zegels, bedrogen 
zijn. 

Indien we goed ingelicht zijn, zullen ze niet vervolgd worden 
voor vervalsching, maar wel voor aftruggelarij. 

De betrokkenen zijn A. W., woonachtig Wiegstraat; W., 
wonende Conscienceplein en C, wonende Dodoensstraat. 

Gisteren hebben we breedvoerig gesproken over de ophef
makende aftruggelarij bij middel van postzegels bij gelegen
heid van eene zoogezegde tentoonstelling tot bevordering van 
den luchtpostdienst. Wanneer er van aftruggelarij met post
zegels wordt gesproken, dan zijn de onvermijdelijke slacht
offers de postzegelverzamelaars en dan mag in deze rubriek 
er nog wel een woordje over gesproken worden. 

We zijn van de geheele toedracht der zaak op de hoogte 
on dan, scaan we werkelijk verbaasd hoe gemakkelijk een drie
tal postzegelhandelaars dit heele zaakje op touw hebben kun
nen zetten, natuurlijk met het eenige doel: de centen uit den 
zak te kloppen van goedgeloovige postzegelliefhebbers. 

De hoofdzaak was aan hunne combinatie eenigen schijn van 
ofticieel te geven. Daar zorgde de postzegelhandelaar A. W., 
uit de Wiegstraat, voor en gelukte er in op de meest be
hendige wijze. Hij ging tot den vertegenwoordiger van de 
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maatschappij Sabena, deelde mede dat postzegelhandelaars 
eene tentoonstelling gingen inrichten over den luchtpostdienst 
en vroeg of hij daarin wilde meewerken door 't een en ander 
in de zaal ten toon te stellen. Het zou de maatschappij niets 
kosten. Er werd daarop ingegaan en zoo zagen we zonder dat 
de maatschappij er voor iets tusschen was, bü de opening der 
tentoonstelling een reuzen uithangbord met den naam van 
Sabena en ook van den vertegenwoordiger te Antwerpen. 
Daarbij bepaalde het zich niet, ook op hun brievenpapier 
prijkten de beide namen, alsook op de postkaarten en brieven 
waarop de zegels met hun uitgevonden opdruk werden geplakt. 
Aldus moesten de postzegelliefhebbers toch alle voldoening 
hebben. 

De vertegenwoordiger, die van 't geheele gedoe met de post
zegels niets af wist, had reeds geprotesteerd over het uithang
bord, waarop misbruik werd gemaakt van namen, waarop de 
inrichters geen recht hadden. Toen enkele dagen nadien de 
vertegenwoordiger vernam met welke lui hij was ingescheept, 
aarzelde hij geen oogenblik en met vertegenwoordigers der 
maatschappij trok men naar de inrichters en werd er bevolen 
dadelijk de spandoek weg te nemen en geen enkele stempel 
meer op kaart of brief te slaan, zoo niet zou er bij het parket 
eene klacht worden neergelegd. 

Er was niets anders te doen dan gevolg te geven aan den 
eisch, en de reeds afgestempelde kaarten en brieven werden 
met een zware stempel onleesbaar gemaakt. 

Vooraf echter, voor de tentoonstelling was geopend, had 
dezelfde postzegelhandelaar aangedrongen bij den vertegen
woordiger der luchtvaartmaatschappij, opdat hij eenen brief 
naar den minister zou schrijven, tot het bekomen van den bij
zonderen stempel; de postzegelhandelaars staan te slecht aan
geschreven op het ministerie, had hij er aan toegevoegd. Zon
der eenig argwaan gaf deze er weer gevolg aan en de vraag 
had een gunstig gevolg. 

Ziedaar den oorsprong van de geheele combinatie, die zoo-
als men gisteren heeft gelezen, hare ontknooping op het ge
rechtshof heeft gekregen. 

Dit alles bijeen genomen vragen we ons toch af, waarom 
geen enkel der vele postzegelvereenigingen, zulke uitgifte in 
eigen stad niet eens van naderbij heeft onderzocht en dit van 
in den beginne. Het zijn zij toch die, bij elke gelegenheid, de 
postzegelliefhebbers moeten beschermen. Bij minste onder
zoek zou het slinksche gedoe zijn uitgelekt en er zouden zoo
vele liefhebbers niet zijn beetgenomen. 

C, uit de Dodoenstraat, waarvan we gisteren spraken en 
die het secretariaat vertegenwoordigde, is slechts een werk
tuig geweest in de handen van de uitbuiters." 

De daarin genoemde initialen A. W. en W. zijn die van twee 
bekende postzegelhandelaren te Antwerpen, terwijl C slechts 
optrad als strooman. 

Naar het Brusselsche blad „La Nation Beige" meldt, zijn 
de drie heerschappen reeds gearresteerd en zullen zij vervolgd 
worden voor oplichting. 

Volgens dit blad is uit het justitieel onderzoek reeds ge
bleken, dat 10.000 zegels werden overdrukt, waarvan reeds 
de helft was geplaatst, toen de politie ingreep. Het parket 
heeft deze zegels in beslag genomen, alsmede 6 stempels en 
50 cliché's. 

Australië. Kerstvlucht Australië-Engeland. 
Op 19 November j.1. vertrok de Australische kerstmail uit 

Sydney om langs den luchtweg het moederland te bereiken. 
Het vliegtuig strandde te Alorstar, waarna de bekende 

vlieger Kingsford Smith, directeur van de Australische lucht-
lijn die het vervoer der post aangenomen had, met een ander 
toestel naar Alorstar ging en de post naar Londen bracht. 

Een daarmede verzonden luchtbrief kwam door deze ver
traging eerst op 17 December d.a.v., dus bjjna een maand 
later, in ons bezit. Dan kunnen de Nederlandsche vliegers het 
beter! 

De Kerstmail zou op 9 December j.1. per vliegtuig uit Lon
den naar Australië terugkeeren; kort na het vertrek sloeg 
het toestel te pletter tegen een boom. Er rustte blijkbaar 
geen zegen op deze onderneming. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Colago Belmonte te 
Sydney, was zoo vriendelijk ons met do Australische vlucht 

eenige luchtstukken te doen toekomen, waarvoor onzen harte-
lijken dank. 

I)c' speciale enveloppe ziet er aldus uit: 

De volgende toelichting is daarbij wellicht van pas. 
Links staat in geel uitgespaard op blauwen grond: 

By Air Mail 
Par Avion. 

Onder het vliegtuig: 
This letter was carried from Australia to England by the 

First 
All-Australian 

Air Mail 
Service, 1931 

Organised and 
conducted by 

Australian National 
Airways Limited. 

Daaronder is de plaats voor de speciale stempeling: 
Special 

Air Mail Flight 
Nov. 
1931 

Australia - England. 
Over de geheele breedte onderaan is een roode strook aan

gebracht, waaronder hulst. In de strook is in geel uitgespaard: 
„Christmas Greetings from Australia." 

De enveloppe is in geel gedrukt; op de achterzijde staat de 
route in rood aangegeven, aldus: 

- MR MAIL ROUTE AUSTRALIA — ENGLAND — AUSTRAUA 
Hierboven in blauw: 

Post your Australian 
Airmail Xmas greetings on 

8th December, 1931, for conveyance 
By special return airmail, leaving 

London 9th December, 1931 
All the way by air. 

Geheel bovenaan staat de gevleugelde koningskroon in rood, 
met daaronder in blauw: 

This air mail flight organised and operated by 
Australian National Airways Limited 

Sydney-Brisbane-Melbourne-Hobart 
Air mail contractors to the Government 

of the Commonwealth of 
Australia. v. B. 
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HET JUBILEUM^BOEK. 
Door toevloeiing alsnog van enkele zeer interessante arti

kelen, heeft het Jubileum-boek eenige uitbreiding gekregen, 
welke een kleine vertraging in de afwerking tengevolge heeft 
gehad, zoodat momenteel nog niet kan worden medegedeeld 
— zooals wü gehoopt hadden — wanneer het werk verschijnen 
zal, en zal de aankondiging daarvan nu plaats hebben in ons 
nummer van 16 Februari a.s. 

Ten einde de kosten van expeditie zoo gering mogelijk te 
doen zjjn — welke uitsparing het werk zelf ten goede zal 
komen — hebben, op verzoek, de volgende beeren (firma's) 
zich volgaarne bereid verklaard, het jubileum-boek te hunnen 
huize door de rechthebbenden te doen afhalen: 

Amsterdam, bij de N.V. Hakker, Rokin 42, 
Rotterdam, bij de firma J. Voet, Keizerstraat 9, 
's-Gravenhage, bij den „Haagsche Postzegelhandel", Noord

einde 90, 
Utrecht, bij den heer P. W. de Jong, Teelingstraat 6-8, 
Breda, bij den heer H. J. Veen, N. Ginnekenstraat 11, 
Helder bij den heer J. G. J. Polling, Draaisteeg 7. 
Het zal ons bijzonder aangenaam zijn, indien in elk der 

navolgende plaatsen — in elke waarvan op zijn minst 10 exem
plaren te distribueeren zijn — één van de aldaar woonachtig 
zijnde leden der aangesloten Vereenigingen zich evenzoo bereid 
verklaren wil tot het afgeven te zijnen huize der boeken aan 
de daarop rechthebbenden: Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, 
Bergen-op-Zoom, Bloemendaal, Bussum, Delft, Dordrecht, 
Eindhoven, Goes, Gouda, Groningen, Haarlem, Heemstede, 
Heerlen, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Overveen, Schiedam, Ter-
neuzen, Tiel, Tilburg, Venlo en Zwolle. 

Aanmeldingen van bereidverklaring worden beleefd verzocht 
vóór 25 Januari a.s. bij de Administratie te Breda, waarna 
meerdere bijzonderheden zullen volgen. 

Ook in NED.-INDIE wordt in de navolgende plaatsen op
gave van leden verzocht, die zich met het afgeven der jubi
leum-boeken willen belasten: Bandoeng, Batavia, Bnitenzorg, 
Malang, Medan, Palembang, Semarang, Sitoebondo, Soera-
baja, Tegal en Weltevreden. 

Een zelfde verzoek wordt ook gedaan voor onze te Para
maribo (Suriname) wonende leden. 

Aanmeldingen van bereidverklaring worden gaarne om
gaand ingewacht bij de Administratie te Breda. 

* * * 
Het is de bedoeling van den Raad van Beheer aan ieder der 

aangesloten Vereenigingen een gebonden exemplaar aan te 
bieden voor haar archief. 

Op verzoek van eenige secretarissen van Vereenigingen 
wordt medegedeeld, dat alle leden, ook degenen, die nog als 
„nieuwe leden" zullen worden vermeld in het Maandblad van 
16 Februari a.s., voor de ontvangst van één jubileum-boek in 
aanmerking zullen worden gebracht. 

De gelegenheid tot het aanvragen van gebonden exemplaren 
wordt nog opengesteld tot 1 Februari a.s., mits de meerdere 
kosten daarvan ad ƒ 1,50 per exemplaar vóór genoemden da
tum zijn gegireerd op de postrekening 37183 van den admini
strateur, met duidelijke vermelding van naam en het doel 
der storting. 

VOOR PHILATELIE. I 

B a 
B a 

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

! J. MEeUS, BEÏEDIGD TAmEUR, ! 
B a 
■ D i p e c t e u p d e p ■ 

! N.V. J. Mebus'Postzegelhandel, ■ 
[ Rokin 24 , AMSTERDAM, C. [ 
: (616^! 

Voor niet-leden wordt het werk verkrijgbaar gesteld tegen 
vooruitbetaling van ƒ2,50 (gebrocheerd) en ƒ4,— (gebonden) 
op girorekening 37183. 

Eenige leden, die te voren reeds ƒ 1,50 (of meer) vrijwillig 
hadden bijgedragen in de algemeene kosten (expeditie, enz.), 
wenschten, nadat in het vorig nummer bekend gemaakt was, 
dat tegen betaling van ƒ 1,50 het boek ook „gebonden" ver
krijgbaar zou worden gesteld, het reeds door hen gestorte 
bedrag van ƒ 1,50 gaarne bestemd te zien voor een „gebonden" 
exemplaar, of, indien zij reeds een zeker bedrag beneden de 
ƒ1,50 hadden betaald, door bijstorting van het aan den prijs 
van een gebonden boek ontbrekende bedrag, alsnog zulk een 
laatste in bezit te krijgen. Op deze verzoeken kan begrijpe
lijkerwijze onmogelijk worden ingegaan, omdat alsdan het 
doel hunner eerste bijdragen geheel te niet zou worden ge
daan. (De ƒ 1,50 meerdere kosten zijn immers die VMI den 
band e« van het inbinden). 

DE ADMINISTRATIE. 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUM-BOEK. 
2e lijst. 

Bij de Administratie zijn, tot en met 10 Januari 1932, de 
volgende giften binnengekomen: 

Afd. Gouda der Utrechtsche Philatelisten Vereen, ƒ 10,— 
N.N. *) - 100,— 
Vereeniging v. Postzegelverzamelaars „Hollandia" - 100,— 
Philatelistenclub „Rotterdam" - 30,— 
Eerste Surinaamsche Philatelisten-Vereeniging . . - 6,50 
Verschillende, waaronder begrepen enkele bedra

gen door leden op vergaderingen afgedragen - 143,60 
Vorige opgaaf - 762,35 

ƒ1152,45 

Met beleefd verzoek verdere bijdragen zoo spoedig mogelijk 
te storten op postrekening 37183 van L. C. A. Smeulders, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

WIE VOLGT ? 

*) Persoonlijke giften boven ƒ 10,— worden afzonderlijk 
vermeld. 
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OFFICIEEL ORGAAN. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie is het officieel 
orgaan van de volgende Vereenigingen: 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
Amsterdam. 

Postzegelvereeniging „Breda" te Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Am

sterdam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht. 
Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te 

Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam. 
Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van 

Zegels" te Haarlem. 
Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Groningen. 
Philatelisten Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder" te Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen. 
„Haagsche Postzegel Kring" te 's-Gravenhage. 
Eerste Surinaamsche Philatelisten-Vereeniging te Parama

ribo. 
Nieuwe Philatelistenvereeniging te Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen" te Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

te 's-Hertogenbosch. 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

BEKRONINGEN. 
Van ziJn bestaan af — dat is dus in een tijdvak van 10 

jaren — werd het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie op 
ALLE binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen, op welke 
het werd ingezonden, bekroond, vaak met de hoogste onder
scheidingen. Het aantal bekroningen bedraagt thans reeds 
25, n.L: 

Bronzen Medaille Luxemburg 1922. 
Bronzen Medaille Briinn (Tsjecho-SIowakije) 1923. 
Zilveren Medaille Weenen 1923. 
Verguld Zilveren en Zilveren Medaille 's-Gravenhage 1924. 
Zilveren Medaille Parijs 1925. 
Gouden Medaille Frankfurt am Main 1926. 
Bronzen Medaille New-York 1926. 
Verguld Zilveren Medaille Straatsburg 1927. 
Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-SIowakije) 1927. 
Verguld Zilveren Medaille Amsterdam 1927, 
Verguld Zilveren Medaille Luxemburg 1927. 
Zilveren Medaille Monte-Carlo (Monaco) 1928. 
Diploma Trencine (Tsjecho-SIowakije) 1928. 
Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928. 
Zilveren Medaille Londen 1928. 
Zilveren Medaille Le Havre 1929. 
Zilveren Medaille Danzig 1929. 
Zilveren Medaille Malang (Ned.-Indië) 1930. 
Verguld Zilveren Medaille Algiers (Noord-Afrika) 1930. 
Verguld Zilveren Medaille Antwerpen 1930. 
Verguld Zilveren Medaille Rotterdam 1930. 
Zilveren Medaille Berlijn 1930. 
Eervolle Vermelding Parijs 1930. 
Verguld Zilveren Medaille Soerabaja 1931. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talryke 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 bögevoegd. 

Redactie en Administratie. 

Hi-JKHAALD VERZOEK. 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
Voor het publiek geopend eiken Woensdag en Donderdag 

van 10—4 uur. Bovendien eiken 2en Zaterdag der maand van 
2—4 uur. Entree 10 cent per persoon. 

Behalve verzamelingen op post-, telegraaf- en telefoon
gebied, bevat dit museum talrijke philatelistische schatten. De 
plaatsruimte laat evenwel niet toe deze in haar geheel ter 
bezichtiging te stellen. Daarom wordt telkenmale een ander 
gebied geëxposeerd. 

Thans zijn tentoongesteld: 
De geschiedenis van de eigengemaakte stempels der distri

butiekantoren der posterijen van 1827 af. 
Voorts: 
a. Buiten de post om bezorgde brieven. 
b. De stempels „Na Posttijd", „Deboursé", „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. 
Vanaf 9 Januari j.l. is het museum ook eiken 2en Zaterdag 

der maand voor het publiek geopend van 2^-4 uur. 

PHILATELISTEN-LOKETTEN. 

Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Amsterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—5 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2K—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Bergen-op-Zoom: 2en Zaterdag der maand 2%—4 uur. 
Breda (Parkstraat): vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5>^ 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: Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag'en Zaterdag 2—-4 uur. 
Terneuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en Sen Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: Sen Zaterdag der maand Zy,—5 uur. 
Zwolle: Sen Zaterdag der maand 4—6 uur. 
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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-
schynen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

De Administratie. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1932 is samengesteld 
uit de beeren: 

J. D. VAN BRINK, te Leeuwarden. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
A. S. DOORMAN, te Voorburg. 
L. VAN ESSEN, te Hilversum. 
P. S. VAN 'T HAAFF, te 's-Gravenhage. 
K. H. J. VAN HULSSEN, te Utrecht. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
J. N. H. VAN REST, te 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, te 's-Gravenhage. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
P. VREDENDUIN, te Amsterdam. 
Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
J. C. HEIDENREICH, te Arnhem. 
J. P. TRAANBERG, te Haarlem. 

* * 
. * 

Voorloopige aankondiging. 
Vergadering van den Raad van Beheer van het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie op Zondag 6 Maart 1932 te Am
sterdam. 

* * 
* 

Met erkentelijkheid maakt de Raad van Beheer melding van 
het feit, dat vrijwel alle Vereenigingen den Raad het aan
gevraagde voorschot, bedoeld in het schrijven van 29 Sep
tember 1.1., zullen verstrekken, waardoor de uitgifte van het 
jubileumboek mogelijk gemaakt is. 

Zelfs zullen de Vereenigingen „Heerlen" en „Helder" het 
gevraagde voorschot verstrekken zonder verplichting tot 
terugbetaling. 

Alle bedragen en voorschotten, berekend volgens den toe
stand op 1 Januari 1932 ad ƒ 0,50 per lid, moeten worden 
overgemaakt aan den administrateur van het Maandblad, den 
heer L. C. A. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda (post
rekening 37183), zoo mogelijk vóór 1 Februari a.s. 

Namens den Raad van Beheer: 
De secretaris, 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

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

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

dr. Stefan Fischer, Schmelzgasse 3, Wien II. 
Guido Lusardi, Ponte Chiasso (Italië). 
Carlos Lenze, Madrid. 
M. R. Hochmuth, Königsberg a. d. Eger. 
P. F. Servaas Smits, vroeger te Deventer, thans Goudsbloem

laan 135, Den Haag. 

C. Nies, Deurne (N.-Br.). 
Ludwig Kipke, Abendrothweg 38, Hamburg. 
J. Bijl & Co., Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. 
Frau T. di Pietro, Via Carignona, Nervi (Italië). 
M. F. Gimbergh, Oudekerksplei», Amsterdam. 
J. H. Donnai, vroeger Den Haag. 
N. van Dien, Scheveningen. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat, Den Haag. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
Aug. van de Velde, Van Ostadestraat 33, Amsterdam. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat, Haarlem. 
Th. Haentjes Dekker, Balistraat, Den Haag. 
William Paret, Beggen (Lux.), leider van „Pax", 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Alex. Ridnik, Badestraat, Libau. 
M. Haefele, Ulm a/d Donau. 
Frau Toini Miinala, Kouvola (Finland). 
E. Gaudo, rue Plati 11, Monaco. 
F. Klein, postzegelhandelaar, Cairo. 
A. Cohen (p.a. pension Heger), Den Haag. 
W. Hansen, Aar'huus, Denemarken. 
H. Jänsch, Rosenthalerstrasse, Breslau. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering, gehou
den op 12 December 1931, des namiddags te 3 uur, in 
hotel Neuf, te Amsterdam. 

Van de 9 bestuursleden zijn er 7 aanwezig; de heer Cra-
merus is door zaken, de heer Van Essen door ziekte ver
hinderd. De heer Mijnssen heett ons vertegenwoordigd bij 
het feest naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging; wü hopen, dat deze 
vereeniging t.z.t. lid van de a Bond zal worden. De heer 
Mijnssen deelt mede, wat er op de laatste vergadering van de 
Federation Internationale de Philatelie is besproken. De heer 
Maingay heeft er een voordracht gehouden over de onnoodige 
en speculatieve uitgiften. Hij nis.akte hiijrbij een uitzondering 
voor weldadigheids- en iierdenkingszegels, voorzoover die vol
doen aan de volgende eisenen: Ie. dat de uitgiften zich bepalen 
tot de meest gebruikte waarden, als binnen- en buitfnlandsch 
brief- en drukwerkport, 2e, dat de oplagen niet beperkt zijn 
tot kleine hoeveelheden, waardom" speculatie in de hand ge
werkt wordt, 3e. dat .1? zaK;el3 slecht? gedurende een bepaalden 
termijn verk'-ijgbaar wor ioti gesteld en het restant na afloop 
van dien term-jn vernieti;^;! zal worden. In dezen geest zullen 
de noodige stappen worden gedaan. De heer Polling deelt mede 
vernomen (,Ö hebben, .lat (•:■ plannen bestaan om zegels uit te 
geven voor het te stichten Reddingsmonumtnt te Helder. Er 
zal een verzoek tot dfn minister van waterstaat gericht wor
den om te tra.'liton, deze uitgifte te voorlromon. De heer Co.s
terus deelt mede nu ook persoonlijk het slachtoffer te ziJn ge
worden van hei niet per vliegtuig verzonden van een brief, die 
als zood'aij^ geheel in orde was. Hij heeft hierovrr gecorres
pondeerd met het hoofdbestuur der P.T.T. en ook alleen maar 
zijn geld teruggekregen. De posterijen beloofden echter haar 
best te zuil'^n doen, om zooveel mogelijk hierop toe te zien. 

Het deed ons genoegen vernomen te hebben, dat de heer 
Van Essen bij den Hoogen Raad geslaagd is met zijn proces; 
wij danken hem voor zijn volhardingsvermogen. Tevens een 
felicitatie aan den heer De Beer, dat hij met zooveel succes in 
deze zaak heeft gepleit. De heer De Beer zegt, dat het succes 
voor ons allen daarom zoo groot is, omdat de H. R. in ziJn 
overwegingen heeft aangegeven, dat een postzegelverzameling 
wetenschappelijk kan zijn. De praktische kant van deze zaak 
zal nu zijn, dat de inspecteurs van belastingen zich niet zoo 
vlug in een wespennest zullen steken. 

De Vereeniging „Vlissingen" is van plan om een kleine ten
toonstelling te houden tijdens den aanstaanden Phiiatelisten
dag. De voorzitter is zeer verheugd dat „Vlissingen" mee wil 
helpen om in Zeeland propaganda voor onze liefhebberij en 
voor onzen Bond te maken. De heer Cramerus zal vanwege 
den Bond in een eventueel comité plaatsnemen. 

Besloten wordt den Philatelistendag te houden op 27 en 28 
Augustus 1932. Besloten wordt dat de Bond ter gelegenheid 
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van het jubileum van het Maandblad ƒ 10,— zal schenken als 
blijk van waardeering. Betreffende het bezoek van de beeren 
Cramerus en Mjjnssen aan het departement van koloniën naar 
aanleiding van ons schrijven over de Surinaamsche weldadig-
heidszegels moge verwezen worden naar hetgeen reeds in het 
December-nummer hierover is medegedeeld. De hoofdzaak van 
het bezoek is wel, dat in den vervolge ook ons advies over 
nieuw uit te geven zegels zal worden ingewonnen. Betreffende 
de ledenregisters der aangesloten vereenigingen kan worden 
medegedeeld, dat „Helder" een volledige lijst heeft gezonden. 
Getracht zal worden de lijsten eens per jaar te doen be
werken. De heer Costerus stelt voor de jaarboekjes der ver
schillende vereenigingen te combineeren en aldus een Bonds
jaarboekje uit te geven, waarmede enkele verslagen in het 
Maandblad zouden kunnen vervallen en er meer ruimte be
schikbaar zou komen voor andere mededeelingen. 

De heer Jorissen zal zich in den vervolge belasten met het 
falsificaten-album. Bij hem is ook het Pournier-album. Aan de 
9 bekende punten van Cramerus wil de voorzitter als 10e toe
voegen: wat is de reden dat het persbureau verdwenen is? De 
voorzitter vraagt om punten welke op de in Maart te houden 
vóórvergadering ter sprake gebracht kunnen worden. Dit is 
n.1. een vergadering, die wij moeten houden. Als punt kan 
evenwel op de agenda geplaatst worden of deze voorverga
dering in den vervolge wel noodig is. De heer Costerus vindt 
n.1., dat wij te allen tijde met de vereenigingen contact moeten 
hebben, en niet op een bepaald tijdstip. Wenscht b.v. een der 
vereenigingen iets ter sprake te brengen, dan kunnen wij de 
afgevaardigden van deze vereeniging verzoeken op de eerst
volgende bestuursvergadering aanwezig te zijn. Besloten wordt 
in het Maandblad een oproeping te richten tot de aangesloten 
vereenigingen, om eventueele voorstellen voor de agenda in 
te dienen. De voorvergadering zal gehouden worden te Utrecht 
op 13 Maart. 

Om kwart na 6 sluit de voorzitter de vergadering. W. G. Z. 

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

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 1,932 (ƒ 6,50) avant Ie Ier 
février. Au de la de cette date oii en disposera a leurs frais. 

Members are kindly reminded according to the rules that 
their subscription for 1932 (ƒ 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 
(ƒ 6,50) vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu ent
richten. Nach diesem datum wird darüber auf ihre Kosten 
verfügt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER, 

Gironummer 33805. Zevenhuizen (Z.-H.). 

Nieuwe leden. 
562. L. Payne, Ruijsdaellaan 2, Hilversum. 
564. Th. A. G. Maijer, sectiechef Prov. Waterstaat, Madja-

lengka (Java). 
568. F. Wagenveld, schoolhoofd, Madjalengka (Java). 
589. J. Wessels, sf. Tjebongan, Djokjakarta (Java). 

Aanmeldingen. 
Brandenburg van der Gronden, p /a firma Oyens & Zonen, 

bankiers, Amsterdam. 

mr. G. A. Visscher, ind. recht, amb.. De Wetstraat 1, Arnhem. 
G. van Dusseldorp, Prinses Juiianalaan 60, Rotterdam. 
J. D. Tresling, dir. Ned. Postmuseum, Kortenaerkade 11, 

Den Haag. 
H. M. Spit, p /a Java-China-Japan lyn, Amsterdam. 
W. van Duuren jr., p/a firma Burger & Roodenburch, N.Z. 

Voorburgwal 318, Amsterdam, C. 
W. J. van Bortel, Hotel Astor, Malang (Java). 
F. Hillebrant, sf. Klampok, Banjoemas (Java). 
G. R. Wartena, le luit. art., Batoedjadjar (Java). 
H. Eerdmans, s.f. Maron, Probolingo (Java). 
J. J. Holtzapfel, ondern. Melambong, bü Salatiga (Java). 

Adreswüzigingen. 
765. A. J. Kuijl, thans Weissenbruchstraat 15, Den Haag. 
876. A. P. Schaffers, thans Spoorstraat 318, Gennep. 
495. J. F. van Strijen, thans Kon. Wilhelminalaan 308d, Voor-

• burg (Z.-H.). 
652. C. E. Salwegter, thans Gijsbrecht van Amstelstraat 39, 

Hilversum. 
466. W. A. F. G. Bolken, thans Stationsweg 28a, Baarn. 
804. W. Picard, thans Vliegveld Waalhaven, Rotterdam. 
968. P. J. B. Pieck, thans p /a Stoomvaartmij. Nederland, 

Soerabaja (Java). 
624. P. H. Moovj, thans IJsvogelplein 6, Den Haag. 
276. J. L. Gilhuijs, thans Cia. Mex. de Petróleo „El Aguila", 

S.A., Apartado 68, Mazatlan, Sinaloa, México. 
302. Ch. A. Guldenaar, thans Pasoeroean (Java). 
977. A. M. Kollewün, thans p/a Koloniale Bank, Bandoeng 

(Java). 
821. H. B. Woltering, thans Sumatrastraat 29, Madioen 

(Java). 
658. F. van der Poel, thans p/a Jacobson & Van den Berg, 

Makassar (Celebes). 
149. A. J. W. Scheffer, le luit. inf., thans Tjimahi (Java). 

Bedankt (met 31 December 1931). 
178. mej. G. M. E. Hijmans. 73. P. de Korte. 

7. A. O. Tittmann. 363. J. M. Pos. 
52. Ph. J. D. A. van Rees. 300. D. Grevelink. 

226. W. H. Overbeek. 936. H. A. Nuse. 
8. J. AE. Ramondt. 164. G. J. Ooiman. 

243. R. F. E. Ennema. 763. C. A. N. Frese. 
712. jhr. mr. dr. E. A. van Beresteün. 123. G. Bos. 
440. mevr. A. E. M. Lette. 805. H. Calicher. 
794. W. J. Neeteson Lemkes. 621. J. L. Graven. 

81. V. P. J. Boumeester. 946. H. Valkenburg. 
772. J. P. Th. Rittershaus. 646. W. Verduijn. 
834. mevr. A. Schouten. 430. A. J. Zantman. 
598. dr. J. C. A. Ultee. 921. W. F. Smit. 
180. J. N. Optendrees. 59. J. de Jong jr. 
581. F. G. van Delden. ' 506. A. Zondag. 

Overleden. 
28. G. V. van der Schooren. 

105. L. Rijkhoek. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. De laatste vergadering in 1931, welke door een 

gast werd bijgewoond, was wederom goed bezocht. Allereerst 
werd met zeer waardeerende woorden de heer Van der Schoo
ren herdacht. Verder op den avond maakte dr. Reedeker 
krachtig propaganda voor het koopen en gebruiken van 
kinderzegels. Ten slotte werd een schema ontworpen voor de 
herdenking van het 35-jarig bestaan der afdeeling. 

In Januari zal de heer Van Kooten zjjn verzameling En-
gelsche koloniën in Afrika demonstreeren. 

Haarlem. De heer E. A. van Bilderbeek is afgetreden als 
secretaris der afdeeling. Uit erkenning zijner verdiensten 
werd hem het eerelidmaatschap der afdeeling aangeboden. In 
zijn plaats is als secretaris benoemd de heer H. N. Tetterode, 
Schotersingel 71 . 
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Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1932. 

O N T V A N G S T E N . 

1. Contributie van 420 — 4 = 416 leden a f 4,— . ƒ 1664,— 
2. Contributie en entree van in 1932 aan te nemen 

leden - 100,— 
3. 10 % van het verkochte in de rondzendingen . . - 550,— 
4. Verkochte nummerstempeltjes - 10,— 
5. Onvoorziene ontvangsten - 75,— 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ2399,— 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 December 1931. 

U I T G A V E N . 

1. Vermoedelijk nadeelig saldo over 1931 . . . ƒ 100,-
2. Kosten van het Vereenigingsorgaan, na aftrek 

opbrengst advertentiën, abonné's, enz - 775,-
3. Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 

Bond van Veresnigingen van Postzegelverzame
laars (420 X ƒ0,35) - 147,-

4. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . - 100,-
5. Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . - 1,-
6. Porti en bureaubehoeften secretaris . . . . - 100,-
7. idem administrateur . . - 40,-
8. idem penningmeester . . - 16,-
9. idem sectiehoofden . . . - 200,-

10. idem ■ bibliothecaris . . .  5,
11. Zaalhuur van het vergaderlokaal  20,
12. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . .  60,
13. Kosten der jaarlij ksche algemeene verloting in 

Januari 1932  425,
14. Assurantiepremie  35,
15. Kosten van afgevaardigden naar de Bondsver

gaderingen  75,
16. Negentiende jaarlijksche bijdrage aan het Re

servefonds (Besluit van 5 Mei 1913) . . . .  50,
17. Kosten van uitbreiding der bibliotheek . . . .  5,
18. Kosten der feestelijkheden ter gelegenheid van 

de viering van het 40jarig bestaan der Vereeni
ging in 1933 (Tweede bijdrage)  200,

19. Onvoorziene uitgaven  46,

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ 2399,— 
De penningmeester, A. J. JACOBS. 

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

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

Als de voorzitter, dé heer Cramerus, de vergadering opent, 
zijn 31 leden aanwezig. In de eerste plaats wijdt hij eenige 
gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van ons eerelid, 
den heer G. V. van der Schooren. Op de begrafenis was na
mens onze Vereeniging aanwezig onze onder-voorzitter, de 
heer Mijnssen, terwijl zij een krans had gezonden. Onder de 
ingekomen stukken komt een schreven voor van mevrouw 
Van der Schooren, waarin zij, ook namens haar zoon, dankt 
voor de belangstelling door onze Vereeniging betoond. De 
woorden van den voorzitter worden door de vergadering 
staande aangehoord. 

Vervolgens begroet de voorzitter de beeren ir. Hagedoorn 
en Mijnssen, die voor de eerste maal als bestuurslid aan
wezig zijn. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, waarna de 
candidaat-leden met algemeene stemmen als lid worden aan
genomen. 

De voorzitter deelt mede, dat voor de verloting zü'n inge
komen zegels van de beeren Mutsaerts (Capellen), Mijnssen, 
Keizer (Zwolle) en Tilman, alsmede van de zustervereeniging 
te Turnhout, terwijl de heer Correljé (Utrecht) eenige post-
zegelbevochtigrrs gezonden heeft. 

Een verzoek van den heer H. E. Meulman, om het lidmaat
schap van ziJn zoon op zijn naam over te schrijven, wordt 
goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
Van de Rotterdamsche Philatelistenvereeniging met cata

logus en verslag van de door deze vereeniging op 7 en 8 No
vember j.l. gehouden onderlinge postzegeltentoonstelling. 

Van mevrouw Zeehuizen te Amsterdam, die' een collectie 
oorlogspostzegels wil verkoopen. 

Van den heer mr. Van Peursem, belangstelling verzoekende 
voor zijn in 1932 uit te geven geschriftjes „Goethe" (20 cent) 
en ,.George Washington" (35 cent). Besloten wordt van ieder 
een exemplaar aan te schaffen voor de bibliotheek. 

Van den heer jhr. Graswinckel te Scheveningen met bij
drage van ƒ 5,— voor het jubileumboek, mededelingen be
treffende een plaatfout in het 12 >̂  cent weldadigheidszegel 
van 1929 en beste wenschen voor 1932. De daarbij gevoegde 
foto doet de ronde en zal met de gegevens doorgezonden wor
den aan den betreffenden redacteur van het Maandblad. 

Van een sigarillosfabriek een aanbeveling voor haar merk, 
waarbij postzegels verpakt worden. 

Van de Postzegelvereeniging van het Land van Waes een 
mededeeling, dat zij op 10 Januari a.s. haar jaarlijksche post
zegeltentoonstelling zal houden te Sint Nicolaas. 

Besloten wordt het jubileumboek gebonden aan te schaffen 
voor de bibliotheek. *) De heer Smoulders maakt van de ge
legenheid gebruik de leden op te wekken een bijdrage voor 
het jubileumboek te geven. De onkosten aan de uitgave ver
bonden vallen steeds meer tegen, zoodat een bijdrage van 
minstens 50 cent zeer zal worden gewaardeerd. De boeken 
zullen voor de Bredasche leden gezonden worden aan den heer 
Veen, waar ze t.z.t. kunnen worden afgehaald. De voorzitter 
beveelt de leden daarna ook nog eens het jubileumboek in 
aller belangstelling aan. 

Voorts wordt besloten de Januari-vergadering in verband 
met de verloting te half acht te doen aanvangen en verder de 
club Ginneken ter gelegenheid van haar jaarfeest in Januari 
een subsidie van f 10,— toe te kennen. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad 
voor het jaar 1932 worden op voorstel van het bestuur her
benoemd de aftredende beeren Cramerus en Smeulders en als 
plaatsvervangend lid de heer dr. Gommers. In de commissie 
tot het nazien der rekening en verantwoording van den pen
ningmeester worden benoemd de beeren Soutendam en De 
Klerk en als plaatsvervanger de heer Quirijnen, welke beeren 
zich allen daartoe bereid verklaren. 

Als candidaten voor de in Januari af te treden bestuurs
leden worden door het bestuur voorgesteld de beeren Cra-
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merus en Smeulders voor voorzitter, de heeren ir. Hagedoorn 
en Sprengers voor sectiehoofd I-II en de heeren t' Sas en Van 
Welij voor sectiehoofd V. Bovendien is er een vacature, ont
staan wegens bedanken van den heer Jacobs als penning
mester. De voorzitter zegt hem dank voor hetgeen hij in 
verschillende functies voor de Vereeniging heeft gepresteerd, 
en worden daarna als candidaten door het bestuur gesteld de 
heeren De Klerk en J. M. van den Berg. 

De heer Thill, in de Juni-vergadering als lid geroyeerd, zal 
aan zijn verplichting voldoen, in verband waarmede besloten 
wordt hem als lid te herstellen. 

De voorzitter doet daarna verslag van het bezoek, dat de 
heeren Cramerus, t ' Sas en Van den Berg aan de vergadering 
van de zustervereeniging te Turnhout brachten, waar zij aller
hartelijkst werden ontvangen. 

Wegens afwezigheid van den heer Jacobs wordt de be
grooting voor het jaar 1932 voorgelezen en toegelicht door 
den voorzitter en na een voorstel van den heer Smeulders, om, 
in verband met den toestand der kas en den achteruitgang van 
het ledental, het voor de groote verloting uitgetrokken bedrag 
met ƒ 25,— te verminderen — welk voorstel verworpen werd — 
vervolgens vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op een 
bedrag van ƒ2399,—. 

Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 
voorzitten gesloten. J. C. G. v. d. B. 

*) Aan alle bij het Maandblad aangesloten Vereenigingen 
zal ten behoeve harer bibliotheek een gebonden exemplaar 
worden aangeboden. Adm. 

Nieuwe leden. 
239. (E.S.Z.BE.NK.). Th. H. van Gijzen, Breedstraat 33-41, 

Alkmaar. (VII). 
267. (E.S.Z.). W. F. Nedermeijer, Julianastraat 88, Zwijn-

drecht. (V). 
1. (E) . A. M. P. L. Povel, Hotel de 1' Europe, Amsterdam, 

C. (VII). 
247. (S.Z.). H. Vos Hzn., Delfgouwscheweg 85, Delft, giro 

59276. (V). 
87. (E.S.NK.). C. de Vries, Dorpsstraat 121, Kwadijk. (VII). 

Candidaat-leden. 
Gerrit van Coevering, 1112 Columbus Avenue, Grand Haven, 

Michigan, U.S.A. (Eigen aangifte). 
C. H. J. van der Geld, chef techn. dienst Ned.-Ind. Steenkolen 

Handel Mij., Berendrechtslaan 12, Batavia, C. (Voorgedra
gen door L. H. Rijnders, te Batavia). 

M. H. F. Meertens, landmeter van het kadaster, Alex. Batta-
laan 41, Maastricht. (Eigen aangifte). 

Joh. A. Proost, hoofdonderwijzer, Julianapark 44, Tilburg. 
(Voorgedragen door ir. J. F. L. Rutgers, te Tilburg). 

J. M. Meijs, bedrijfsassistent A.K.U., Novalaan 43, Arnhem. 
(Eigen aangifte). 

J. van der Schoot, chef der afd. metaalwaren en werktuigen 
van de firma Lindeteves-Stokvis, Ketabang Boulevard 60, 
Soerabaja. (Eigen aangifte). 

P. B. de Ridder, chef-kok, Blaricumscheplein 11, 's-Graven-
hage. (Eigen aangifte). 

Overschrijving lidmaatschap. 
452. wordt H. E. Meulman, Postbus 9, Ginneken. (II) . 

Hersteld als lid. 
52. A. Thill, Rue d' Esch, Rumelange (Luxemburg). 

Overleden. 
50. G. C. Milborn. 

Bedankt als lid. 
200. D. B. W. van Ardenne. 212. E. Pollak. 

78. mej. G. M. E. Hijmans. 428. P. Hogendoorn. 
235. F. W. Laupman. 17. P. Lugt. 
353. J. H. van der Poel. 204. K. Hlawatsch. 
206. L. R. C. M. van der Ven. 371. L. van Ham. 

27. F. Pollak. 
Adreswijzigingen. 

20. L. von Haläsz, thans Denmark Hill, Ruskin Manor, Lon
don, S.E. 5. 

54. J. C. P. Kats, thans Aylvalaan 10, Maastricht. (VI). 
440. J. H. Meerwaldt, thans te Taroetang, res. Tapanoeli 

(Sumatra). 
118. H. J. E. Moll, thans Heerengracht, Bandjermasin (N.-L). 
64. P. Raymakers, thans Pauwlaan 28, Eindhoven. (VI). 

133. J. F. van Strijen, thans Koningin Wilhelminalaan 308d. 
Voorburg (Z.-H.). (V). 

Bekendm akingen. 
Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, 

wordt verzocht hun contributie ad ƒ 4,— voor 1932 aan den 
penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Weth. Rombouts-
straat 12, Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door 
storting of overschrijving op zijn postrekening 88101. Mocht 
hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, ver
hoofd met ƒ 0,25 incassokosten, per postkwitantie worden be
schikt. Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lid
maatschap, gelijk met het zegel uit de verloting, welke op 
25 Januari 1932 wordt gehouden, worden toegezonden. 

Aan degenen, 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 ƒ425,— 
is uitgetrokken. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Januari 1932, des avonds 

te HALF ACHT, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

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

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Maan
dag 21 December 1931, in hotel „Krasnapolsky", te Am
sterdam. 

Tegen half 9 opent de voorzitter de door 50 leden bezochte 
vergadering. Hij heet allen welkom op dezen ongewonen 
werkdag, waarna hij hartelijke woorden wijdt aan de nage
dachtenis van de heeren Van der Schooren, Rutgers en Manus. 
Nogmaals wordt aangedrongen op het geven van een persoon
lijke gave voor het jubileum-nummer door hen, die zulks nog 
niet deden. Helaas stond onze gift van ƒ 100,— niet vermeld 
in het Maandblad, hoewel wij, na de Haagsche, de eerste 
waren, die zulks gaven. *) 

De voorzitter bespreekt het succes van den Bond naar 
aanleiding van het bezoek op het departement van koloniën: 
bij volgende koloniale uitgiften zal met den Bond steeds rugge
spraak gehouden worden. Als we maar zien, dat we lang
zamerhand vooruitgaan, is reeds veel gewonnen; evolutie is 
beter dan revolutie. Hij bespreekt de „Mophila" en vindt, dat 
de jury zich onvoldoende verplaatst heeft in de gedachte van 
de opzetters: het wetenschappelijke. In dit verband komt ter 
sprake de beslissing van den Hoogen Raad over den aanslag 
van onze verzamelingen door den fiscus. Eindelijk is dan het 
wetenschappelijke erkend. Uit de periodieken worden verder 
behandeld de verschillende jaarlijks terugkeerende weldadig-
heidszegels. De nieuwe Spaansche regeering heeft nog niet 
veel geleerd, gezien de 120 totaal overbodige zegels. Hij be
handelt hierna het historisch en geografisch bijeenbrengen 
van zegels: onze landgenoot Van Peursem behandelt dit in 
zijn bekende werkjes; L' Echo geeft steeds artikelen over de 
Fransche koloniën. De voorzitter beveelt de philatelistische 
lectuur nogmaals bijzonder aan. De notulen der November-
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het schrijven van den heer Bouset over 
de oorzaak van het bedanken van leden, hetwelk volgens hem 
niet alleen de malaise is, maar hoofdzakelijk het te duur 
prijzen der zegels in de ruilboekjes, ontspint zich een levendig 
debat. Wü kunnen de inzenders onmogelijk dwingen hun zegels 
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goedkooper te prijzen. Wij moeten onze leden in tweeën 
splitsen: 1. de Amsterdammers, die niet alleen lid ziJn om 
zegels te koopen, maar ook de vergaderingen bezoeken om 
daar wat te hooren, en 2. de buitenleden, die behalve voor het 
Maandblad, alleen lid zijn voor de ruilzendingen. Voor deze 
laatste leden mogen de zegels niet te hoog geprijsd zijn. Toch 
kunnen wij geen boekjes weigeren, waarin zegels, welke hooger 
dan 3 cent de franc geprijsd zijn. De praktijk leert n.1., dat 
ook uit dergelijke boekjes zeer veel gekocht wordt. Hierna 
ballotage: de beeren Bakker en Smitt worden met algemeene 
stemmen aangenomen. Daar de volledige kascommissie aan
wezig is, verzoekt de voorzitter of zij verslag wil uitbrengen. 
De heer Van Gastel deelt mede wederom een gunstig verslag 
te kunnen uitbrengen; alle boeken, zoowel van den penning
meester als van het hoofd der afdeeling verkoop, werden 
keurig in orde bevonden en stelt daarom voor beide beeren 
onder dankzegging décharge te verleenen, hetgeen met ap
plaus uit de vergadering wordt beantwoord. De voorzitter 
brengt de kascommissie dank voor de moeite, welke zij zich 
heeft getroost. De heer Boeg brengt nu het voorstel van dr. 
Reedeker ter sprake, n.1. toenadering onderling ruilverkeer. 
Na een geanimeerd debat is het resultaat, dat de heer Van der 
Hurk zich belasten wil met een proef gedurende 3 maanden 
tot het in ontvangst nemen van hetgeen te koop geboden of 
gevraagd wordt. Een ieder kan hoogstens 10 exemplaren op
geven, doch minstens een week vóór de vergadering. Hij zal 
hiervan een lijst aanleggen en deze dan op de vergadering 
voorlezen. Na de pauze deelt de heer Van Gastel mede de leden 
een genoegen te willen doen door ze tegen den hem kostenden 
prijs de Fransche en Fransche koloniale zegels te bezorgen. 
Dit is: de Fransche zegels tegen gewoon nominaal, de kolo
niale met 5 pet., terwijl met 8 pet. die van Liban, Maroc, An-
dorre, dus die welke niet aan het betrokken Fransche bureau 
verkrijgbaar zijn. De leden moeten zich echter verplichten 
alles af te nemen, opdat hij niet met zegels blijve zitten. Ook 
de heer Brave stelt zich beschikbaar om Zweedsche zegels 
tegen den nominalen prijs aan de leden te verstrekken. Na de 
veiling van 28 kavels een verloting onder de aanwezigen van 
20 prijzen. 

Bij de rondvraag wordt op voorstel van den heer Junge 
besloten, b;j den directeur van het postkantoor te Amsterdam 
aan te dringen op een lichtere afstempeling der zegels; meer
dere zegels worden totaal pikzwart afgestempeld. Volgens 
den heer Brave komt dit, omdat meerdere stempels, speciaal 
nr. 8, versleten zijn; enkele zijn reeds over de 6 jaar oud en 
dit zegt heel wat voor het Centraal Station. Tot slot vraagt 
dr. Reedeker, waarom er geen concours van zegels meer ge
houden wordt. Omdat, zegt de voorzitter, er zoo weinig animo 
voor was; den laatsten tijd zonden maar 1 of 2 leden in. 
Daarom is het stop gezet, wellicht dat er nu meer liefhebberij 
voor is, zoodat hij dit punt op de volgende vergadering ter 
sprake zal brengen. Om 11 uur sluit de voorzitter de ver
gadering en wenscht allen gezellige feestdagen. W. G. Z. 

*) Dat kon ook nog niet, omdat genoemd bedrag ons eerst 
29 December 1.1. werd gegireerd. Adm. 

Aangenomen als lid. 
J. E. Smitt, tandarts, IJselkade 37, Kampen. (Voorgesteld 

door A. P. Duran). 
A. Bakker, Oude Bussumerweg 53, Bussum. (Voorgesteld door 

R. Haighton). 

Bedankt als lid. 
J. T. J. Melchers, Schiedam. 
C. Eeltjes, Leiden. 
L. H. Zeevenhoven, Bussum. 
W. K. Rutgers, Amersfoort. (Overleden). 

Adresveranderingen. 
L. F. Burkels, Noorderstraat 62 bov., Amsterdam, C. 
G. J. H. Bos, 3e Helmersstraat 14 bov., Amsterdam, W. 
A. W. Brave A.Bzn., Adm. de Ruijterweg 128, Amsterdam, W. 
J. H. Houtman, Olympiaplein 77-1, Amsterdam, Z. 
A. B. C. Bonset, Van Tuijll van Serooskerkenweg 84-III, Am

sterdam, Z. 

Candidaat-leden. 
S. Rodenburg, leeraar wis- en natuurkunde, Scheldestraat 

87 huis, Amsterdam. (Voorgesteld door L. F. Burkels). 
H. J. P. Sluijp, Ant. Matthaeuslaan 44bis, Utrecht. (Voorge

steld door J. A. Kästeln). 
K. van der Zee, Spoorkade, Kampen. (Voorgesteld door A. P. 

Duran). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 23 Januari 1932, des 
avonds te 8 uur, in café Parkzicht, Hobbemastraat, Amster
dam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 30 Januari 1932, des avonds 
te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

In memoriam 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 

VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 22 De
cember 1931, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 26 leden en 6 introducé's. Om ongeveer 8.05 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette de aanwezige 
introducé's, de beeren Boudier (directeur van het postkantoor 
te Utrecht), Arkema (adjunct-directeur van het postkantoor), 
Gathier, Bardet, Van Dijk en Nicolai. De voorzitter deelde 
mede, dat de U. Ph. V. het buitengewoon op prijs stelde, dat 
de directeur en de adjunct-directeur van het postkantoor te 
Utrecht blijk van belangstelling voor de philatelie betoonden 
en bracht dank aan de directie van het postkantoor voor de 
groote bereidwilligheid, door de Utrechtsche Philatelisten 
steeds ondervonden van de zijde van het bediend personeel 
van dat kantoor. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, circuleerden van den heer Van der Woude 
een echt gevlogen brief Australië-Engeland en brieven, ge
vlogen met de Ie en 2e vlucht Duitschland-Zuid Amerika. 
Namens allen werd de heer Van der Woude bedankt voor het 
ter bezichtiging stellen dier bijzonderheden. Hierna werd het 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. 

Na voorlezing van de kennisgeving van het overlijden van 
wijlen ons lid G. V. van der Schooren werd diens nagedachtenis 
door de aanwezigen geëerd door zich eenige oogenblikken van 
de zetels te verheffen. 

Onder de aandacht werd gebracht het schrijven van mr. 
J. H. van Peursem omtrent de verschijning van de boek
werkjes Goethe en George Washington. Bestellingen kunnen 
aan het secretariaat worden opgegeven. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid H. van der 
Plaats met algemeene stemmen aangenofmen als lid der 
U. Ph. V. Aangezien het lid Minnema nog steeds in gebreke 
gebleven is aan zijn verplichtingen te voldoen, werd hij met 
algemeene stemmen geschorst als lid der vereeniging. 

Vervolgens werden bij acclamatie benoemd tot leden van 
den Raad van Beheer van het Maandblad de beeren dr. P. H. 
van Gittert en K. H. J. van Hulssen en tot plaatsvervangend 
lid de heer W. G. de Bas. 

Nadat de voorzitter nogmaals aangedrongen had, om uit 
den boezem der vergadering voorstellen voor den landen-
wedstrijd naar voren te brengen, werd het bestuursvoorstel, 
om op da begrooting een post uit te trekken voor c.q. tege
moetkoming in de reiskosten van leden, die door het bestuur 
der vereeniging afgevaardigd worden ter bijwoning eener 
Bondsvergadering, een afdeelingsvergadering, enz., met al
gemeene stemmen aangenomen. 

Na afdoening dier huishoudelijke zaken hield de heer Evers 
de aangekondigde voordracht over de eerste emissie Neder
land (1852-1864), waarbij spreker, aan de hand van verschil
lende officieele gegevens, meende te mogen betoogen, dat de 
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tot nu toe geldende theorieën over het aantal platen der drie 
waarden, over de kleurschakeeringen (tinten) dezer zegels en 
over het gebruik van gekleurd papier, zooals die in de tegen-
v(roordig geldende literatuur vastgelegd zijn, voornamelijk op 
technische gronden niet houdbaar zijn. Met aandacht werd 
deze voordracht door de aanwezigen gevolgd en uit de daarna 
gehouden debatten bleek voldoende, dat deze zeer in den smaak 
gevallen is. Namens allen bedankte de voorzitter den heer 
Evers voor zijn voordracht en deelde mede, dat de U. Ph. V. 
het in hooge mate heeft gewaardeerd, dat hij die voordracht 
gehouden heeft. 

Nadat, niet te vergeefs, op de aanwezigen een beroep ge
daan was, bijdragen af te staan voor het jubileumboek van het 
Maandblad, deelde de heer Nieuwenhuijzen bjj de rondvraag 
mede, dat hiJ de manier betreurde, waarop het Bondsbestuur 
is opgekomen tegen de Surinaamsche weldadigheidszegels. 
Hiermede was hij het niet eens. Na eenige discussie werd de 
heer Nieuwenhuijzen verzocht zijn meening hieromtrent in het 
Maandblad te publiceeren. 

Nadat een vraag van den heer Van Riezen beantwoord was, 
werden de aanwezigen, na de verloting, in de gelegenheid 
gesteld de geëxposeerde verzamelingen voor den landenwed-
strijd, Noorwegen 1 t.m. 5 of (en) verzameling Transvaal, 
te bezichtigen. Hierna deelde de commissie van beoordeeling 
mede, dat de prijzen waren ten deel gevallen aan mr. Vuijs-
tingh voor zijn verzameling Transvaal en aan dr. Van Gittert 
voor zijn verzameling Noorwegen. 

Nadat de directeur van het postkantoor te Utrecht, de heer 
Boudier, bedankt had voor de uitnoodiging tot bijwoning dezer 
vergadering en voor de woorden van den voorzitter, gericht 
tot het postbestuur hier ter stede, werd deze vergadering, na 
zichtzending, om 11.15 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Nieuw lid. 
(e). H. van der Plaats, Obrechtstraat 27, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
(e). J. D. M. Bardet, Schoolplein 4, Utrecht, 
(e). J. G. Nicolai, W. van Noortstraat 22, Utrecht, 
(e). H. J. Meessen, Marschnerstrasse 11 (I) , Berlijn-Lichter-

felde. 
Th. P. Glasz, Oudegracht 272, Utrecht. 
P. A. Voute jr.. Kromme Nieuwegracht 46, Utrecht. 

Geschorst als lid. 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Opmerkingen. 
De aandacht van de leden wordt gevestigd op den inhoud 

van de artikelen 22 en 23 van het reglement omtrent het ter 
kennis brengen der adresveranderingen of het bedanken voor 
het lidmaatschap. 

Deze moeten aan het secretariaat worden toegezonden. 
Kennisgevingen of mededeelingen hieromtrent aan sectie
hoofden zijn niet voldoende. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Januari 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 Januari 1932. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Don
derdag 17 December 1931, in café „Bagatelle", Passage, 
Den Haag. 

Nadat de voorzitter de 26 aanwezigen heeft verwelkomd, 
worden de notulen der twee laatste vergaderingen voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd en gearresteerd. 

Bij de ingekomen stukken is niets wat bijzondere aandacht 
vraagt, maar bij de mededeelingen is nog iets interessants. 
Een onzer leden n.1., een fanatiek luchtzegelverzamelaar, deelt 
het volgende mede: Hij kocht hier ter stede een stel Roe-
meensche luchtzegels, die verkrijgbaar ziJn liefst tot 50 lewa 
toe! Hij zond deze op aan het ministerie van posterijen te 
Bukarest en kreeg toen het o f f i c i e e l e bericht, dat 

de luchtpost daar sinds 30 October 1.1. is opgeheven! De 
nieuwe serie echter is uitgegeven 15 November 1.1. Hij 
vindt daarin aanleiding onze leden te waarschuwen die serie 
niet te koopen, daar hij ze als plakplaatjes beschouwt. Het 
aardigste echter is, dat men uit Bukarest zijn daarheen ge
zonden serie toch nog als vliegbrief heeft afgezonden via 
een der plaatsen, die door een „vinkie" werd aangedaan. 

Daarna volgt de verkiezing van de 4 candidaat-leden, die 
allen met algemeene stemmen tot lid worden aangenomen. 

Een zeer geanimeerde veiling volgt, waarna de verloting 
plaats heeft, gevolgd door het sluiten der vergadering, nadat 
nog de voorzitter een hartelijk woord tot de leden gericht 
had in verband met de a.s. jaarwisseling. A. S. 

Bedankt als lid (per 31 December 1931). 
A. C. baron van Haersoite van Doorn, 
mej. H. de Veer. 

Candidaat-leden. 
D. Grevelink, Willem de Zwijgerlaan 123, Den Haag. 
H. F. van 't Haaff, Zierikzee. 
E. H. P. Swarte, Kortenaerstraat 24b, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
H. F. Eckman, Snelliusstraat 27, Den Haag. 
J. N. Sprengers, Da Costalaan 9, Rijswijk. 
Jos. Preiss, Nassaukade 315, Amsterdam, W. 
H. A. A. Sangster, Semarang (Java). 

Adresverandering. 
S. Leopold wordt Leidschekade 91, Amsterdam, C. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Januari 1932, des avonds te 

S% uur, in café „Bagatelle", Passage, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 

leden. Bezichtiging met toelichting van een bijzondere collectie 
Nederland en koloniën. Rondvraag. Veiling ditmaal hoofdzake
lijk van echt gevlogen zegels op couverten. Verloting. Sluiting. 

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

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

Een opgewekte bijeenkomst, een bijna volle zaal! 
Aanwezig 69 leden, plus als gast de heer Leenaerts uit 

Maastricht, een oud-lid, een introducé en 1 candidaat-lid. De 
voorzitter, de heer C. J. Reijerse, opent de vergadering met 
een hartelijk welkom en een speciaal woord tot de extra- en 
voor-het-eerst-aanwezigen. Hij leest den brief voor, welken 
de directeur van het Nederlandsch Postmuseum richtte tot 
den heer S. Keiser, voorzitter der Vereeniging van Postzegel
handelaren. Deze brief bericht, dat het Postmuseum op eiken 
2en Zaterdag der maand van 2—4 uur zal worden open
gesteld. Dit als antwoord op de bereids bekend gemaakte actie 
der Haagsche vereenigingen. De voorzitter spoort de aan
wezigen (en een ieder) aan, dit succes te beantwoorden met 
bezoek; hij is verblijd met dezen voorloopigen maatregel en 
de vergadering stemt daarmee ten volle in. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Melsert, Van Rest, Van den Houwen en Scharrenburg. 

De heer Roodschild wil aan de aanwezigen briefkaarten ten 
bate van „het kind" verkoopen en heeft daarbij wel succes. 

De heer D. Sängers uit Nijmegen, lid nr. 257, wenscht per 
brief aan de vergadering mede te deelen, dat hij een hem toe
gezonden bestelkaart voor verschillende catalogi 1932, d.d. 
17 September opzond aan de verkoopafdeeling van „De Phi
latelist", Postbus 897, Rotterdam, doch geenerlei antwoord ont
ving op zijn bestelling van 1 exemplaar Senf-Katalog 1932, 
noch op schrijven van 16 October, briefkaart met betaald ant
woord op 3 November en brief van 20 November j.1. ! ! *) 

Een brief van mr. Van Peursem verzoekt opgave van be
stellingen voor zijn nieuwste werkjes „Goethe" en „George 
Washington", beide rijk geïllustreerd. 
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Ter circulatie is aanvirezig een gedeeltelijk beschadigde brief, 
bijgeplakt met zegels, van den heer Taenzer, welke brief ge
red is bij het ongeluk van de „Ooievaar"; hij bevat een met 
rood gestempelde vermelding. Eveneens twee brieven van den 
heer Lorang met een teveel aan porti met kinderzegels Ned.-
Indië. Op den eenen brief zijn alle zegels afgestempeld, op 
den anderen is alleen het vereischte porto afgestempeld, de 
andere zegels ziJn zoo gelaten. 

De notulen der vorige vergadering worden hierna goed
gekeurd. 

De ledenverkiezing levert 54 stemmen vóór, 9 blanco, 1 van 
onwaarde. De heer R. van Gelder wordt door den voorzitter op 
de gebruikelijke wijze geïnstalleerd. 

Voor de tentoonstelling kinderzegels van Zwitserland ziJn 
er zes inzendingen onder motto. Drie prijzen worden door de 
aanwezigen door Stemming toegewezen, als volgt: 1. H. van 
Buuren, 2. H. van Beek, 3. J. van Eijk. 

Een der gasten schenkt een serie België-jubileum ten bate 
der kas. Deze serie brengt op de veiling een bedrag op van 
ƒ3,50; de geheele veiling geeft een totaal van ƒ58,85. Een 
vliegbrief Indië-Australië (Pattist), afgestempeld en verzon
den van Koepang, brengt het niet hooger dan even ƒ 7,—. 

Voor de groote jaarlüksche verloting 1932 worden aange
wezen de beeren C. van der Willigen, C. J. van der Meer en 
E. Roodschild. 

Bü de rondvraag zegt de heer Van Leijden liever een com
missie te zien, die de prezen aanwijst b(j een wedstrijd, zooals 
b.v. hedenavond. Verder wijst hij op hetgeen in Maastricht is 
besloten en stelt daarom voor hier iets dergeljjks te doen. Na 
eenige bespreking wordt daarna het volgende besloten: In onze 
vergadering van Februari zal onze gewone veiling worden ge
houden geheel en al ten bate van het Crisiscomité. Ieder, die 
maar wat te missen heeft, wordt dringend verzocht dit te 
zenden aan den voorzitter. Koningskade 5, Den Haag, of aan 
den heer W. G. Verhoeff, Daguerrestraat 54, Den Haag. De 
bedoeling is dus, dat de inzenders hun zegels schenken en het 
bestuur de verkregen gelden afdraagt aan het Crisiscomité. 

De voorzitter wenscht daarna den aanwezigen prettige 
feestdagen, een goed uiteinde en een goed begin voor 1932, en 
sluit daarna onder dankzegging voor de flinke opkomst de 
vergadering. J. N. H. v. R. 

*) Ook het Bondsinformatiebureau en ons bereikten der
gelijke klachten. Adm. 

Verzoek. 
De commissie voor de jaarlijksche verloting verzoekt prijzen 

te schenken voor deze verloting en stelt tevens inzenders-
verkoopers in de gelegenheid bij den heer C. van der Willigen, 
Beeklaan 454, Den Haag, aanbiedingen voor deze verloting 
te doen. 

Nieuwe leden. 
19. J. Versteeg, Dibbetsstraat 50, Den Haag. 
46. A. P. van Gogh, Valkenboschlaan 84, Den Haag. 
48. W. B. Boomsma, Joan Maetsuijckerstraat 43, Den Haag. 
56. R. van Gelder, Voorburgscheweg 51, Veur. 
57. H. Lampe Fzn., Sneek. 
71. H. J. van Opstall, J. van Goijenkade 1, Leiden. 
74. E. Sperk, Van Ittersumstraat 88, Zwolle. 
75. J. W. Pette, Wethouder Juffermanstraat 46, Oegstgeest. 
87. ir. R. G. Gerritzen, Stationsweg 16, Den Haag. 
93. Reinou Kingma, Emmalaan 28, Apeldoorn. 

Verder onder voorbehoud van reclame: 
96. H. F. K. M. Paullussen, Heerenstraat 97, Rijswijk (Z.-H.). 

(Voorgesteld door A. M. Saris en J. Kuüpers). 
126. ir. C. J, van den Berg, Gron. srtaatweg 80, Leeuwarden. 
127. P. B. Hallema, Verlengde Noorderstraat 90, Huizum. 

(Beiden voorgesteld door A. Jaasma). 
129. E. H. Schram, Engweg 15, Driebergen. (Voorgesteld door 

J. van den Brink). 
131. E. van Tuijl, Prinsenstraat 77, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. Olivier en G. W. van Leijden). 
Candidaat-Iid. 

P. Vos, Obrechtstraat 330, Den Haag. (Voorgesteld door H. 
van Beek). 

Blijft lid. 
543. V. S. Eram, Louis Philippe 20, Neuilly (Seine). 

Bedankt. 
201. W. J. Neeteson Lemkes, Voorburg. 
381. J. Aarts, Venlo. 
238. W. B. Döll, Leiden. 
306. dr. N. C. Mulder, Den Haag. 
601. H. Swartsenburg, Bandoeng. 
501. C. Bol, lerseke. 
539. P. W. I. Immink, Borsele. 

Afgevoerd wegens vertrokken zonder nader adres. 
581. D. Wouters, Kaapstad. 

Adresveranderingen. 
526. A. A. F. Roosen, Bloijs van Treslongstraat 2, Den Haag. 
221. H. H. Sirks, B. Viljoenstraat 34 rood, Haarlem. 

7. R. Minnes (Tarakan), Rabenhauptstraat 78a, Groningen. 
313. P. Hagemeijer, Coenboulevard 17, Soerabaja (Java). 
190. J. C. Breur, Dirk Hoogenraadstraat 131, Scheveningen. 
112. A. Brandt, Tjioedjoengweg 22, Batavia, C. 
155. mr. J. K. van den Haagen, Van Horvettestraat 53, Voor

burg. 
D 385. J. A. R. Bruinse, Celebesstraat 92, Dordrecht. 
366. A. F. A. van Bemmelen, Voltastraat 4, Den Haag. 

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

uur, op Woensdag 27 Januari 1932, in café Sprenger („Hol-
landais"), Groenmarkt, Den Haag. 

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

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

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

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

Derex, Westwal 30b, Goes), den 3en Woensdag der maand. 
Vergadering af deeling Venlo (secretaris: F. Groeneboer, 

Groote Lambertusstraat 57, Blerick), den len Maandag der 
maand: T/^ uur bestuursvergadering, 8 uur ledenvergadering 
in de zaal van den heer Janssen de Beer, Vleeschstraat, Venlo. 

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

In Memoriam 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 

Eerelid. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 29 De
cember 1931, des avonds te 8 uur, in restaurant „Natio
nal", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, o.w. 1 dame. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter wordt de vergadering door den penningmeester, 
den heer Heidenreich, geleid. Alvorens over te gaan tot het 
behandelen van de op de agenda voorkomende punten her
innert de voorzitter, terwijl de aanwezigen zich van hun zetels 
verheffen, aan het overlijden op 6 December 1931 van den 
heer G. V. van der Schooren, eerelid der Vereeniging, die na
genoeg van de oprichting af, jaren lang, ook in bebstuurs-
functies „De Globe" trouw is gebleven en tot het laatst toe 
de Vereeniging met raad en daad ter zijde heeft gestaan. 
Was het voor velen, die van de ziekte van den heer Van der 
Schooren kennis droegen, geen geheim dat de hoop op een 
volledig herstel gering moest worden geacht, een zoo plotse
ling verscheiden had niemand verwacht. „De Globe" zal 
steeds in dankbare herinnering gedenken, dat de heer Van der 
Schooren, ondanks de vele beslommeringen voor hem ver
bonden aan het voorzitterschap van de Nederlandsche Ver
eeniging en van den Bond, toch bijzondere belangstelling 
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bleef toonen voor de plaatselijke Vereeniging, welker be
langen hij steeds in het oog hield en waar noodig wist te 
behartigen. 

Daarna worden de notulen van de vorige vergadering ge
lezen en goedgekeurd. Van mr. Van Peursem was een schrjjven 
ingekomen inzake de uitgifte van de boekwerkjes „Goethe" en 
„George Washington". Tevens was van hem ontvangen een 
present-exemplaar van het boekwerkje „Columbus", hetwelk 
onder dankzegging werd aanvaard. Vervolgens was van de 
„Wipa 1933" te Weenen een prospectus ingekomen van de in 
1933 aldaar te houden postzegeltentoonstelling. 

Hierna kwam aan de orde de benoeming van een keurmees
ter van onze Vereeniging, zulks ten gevolge van het overlijden 
van onzen keurmeester, den heer Van der Schooren. De heer 
dr. Valkema Blauw werd bereid gevonden deze functie voor 
de Vereeniging waar te nemen, welke bereidverklaring door 
de vergadering met applaus werd begroet. Verder werd nog 
besloten om ƒ 25,— te schenken aan den Raad van Beheer 
van het Maandblad voor het uit te geven jubileumboek. 

Hierna volgde de uitgeschreven wedstrijd met het zegel 
Yvert nr. 1 van Engeland. De uitslag hiervan was, dat aan 
mevrouw Schuurman de eerste en aan de beeren Te Winkel 
en Raadsveld de tweed en derde priJs werden toegekend. 

Nadat de gewone maandeljjksche verloting onder de aan
wezigen heeft plaats gehad en waarbij drie leden de bezitters 
werden van enkele zegels, sloot de voorzitter de vergadering. 

C. R. 
Bedankt als lid. 

35. G. A. Visscher, te Arnhem. 
143. mej. H. T. Schimmelpenning, te Arnhem. 

Overleden. 
5. G. V. van der Schooren, te Arnhem. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 Januari 1931, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op Dinsdag 22 
December 1931. 

In zijn openingswoord gedenkt de waarnemend voorzitter 
de commissaris van toezicht, wijlen den heer Van der Schoo
ren, te wiens nagedachtenis allen zich van hun zetels ver
heffen, waarna bekend gemaakt wordt, dat van het bestuur 
de voorzitter en de bibliothecaris niet aanwezig kunnen zijn, 
dat de heer Tj. de Vries op de volgende vergadering een 
causerie zal houden over China en Kiautschau, in aansluiting 
waarop in de Februari-b ij eenkomst een wedstrijd China zal 
plaatshebben en dat de beeren Trupp en Van Waard als 
hoofden der secties 5 respectievelijk 1 en la bedankt hebben. 

Nadat de notulen der vorige vergadering ziJn goedgekeurd, 
maakt de secretaris bekend, dat o.a. zijn ingekomen van mr. 
Van Peursem de aankondiging van het binnenkort verschijnen 
van „Goethe" en „Washington" in zijn bekende serie Phila
telie en Geschiedenis, en een „Werbeschrift" van de Wipa 1933 
in keurige uitvoering. 

De heer Van Waard vestigt er de aandacht op, naar aan
leiding van een voorval deze maand plaats gehad hebbend, dat 
het zeer gewenscht is niet alleen te letten op het adres van 
ziJn opvolger op de lijst der rondzendingen, doch ook of de 
opvolger zelf nog steeds op dat adres woont, in verband 
waarmee de secretaris hierbij den leden verzoekt bij ver
huizing den secretaris toch zoo spoedig mogelijk hiervan op 
de hoogte te stellen. 

De heer Van Waard spreekt zijn ontstemming uit over het 
opnemen van de advertentie, voorkomende op pagina 3 van 
den omslag der nieuwe jaarboekjes, hetgeen aan de jaarboek
commissie medegedeeld zal worden. 

De causerie door den heer Traanberg, thans over „Rusland 
sedert 1914", is wederom zeer interessant; in zijn dank voor 
de causerie spreekt de voorzitter den wensch uit, dat genoemde 

heer zal doorgaan met het houden van causerieën evenals 
mr. Van Peursem met zijn interessante serie Philatelie en 
Geschiedenis; door applaus betuigt de vergadering haar ad-
haesie, temeer daar dit wordt toegezegd. 

Na de veiling van 19 kavels, waarvan pl.m. 70 pet. van 
eigenaar verandert, en een verloting, waarbij alle aanwezigen 
een prijs ontvangen, sluit de voorzitter met de „compliments 
of the season" deze vergadering. H. W. 

Adreswijzigingen. 
163. P. J. B. Ruijs de Perez, ? 
224. mr. J. J. L. Temminck, ? 

Aangenomen als lid. 
120. D. J. van Bosveld Heinsius, Koninginneweg 5, Haarlem. 
127. C. P. Mulder, Madoerastraat 8, Haarlem, N. 
129. Ph. Deijs, Antoniestraat 69, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
K. J. Schön, Judith Leijsterstraat 17, Haarlem (door H. Th. 

Misset). 
Bedankt als lid met 1 Maart 1932. 

22. C. H. Bergisch, Amsterdam. 
57. L. P. de Stoppelaar, Aerdenhout. 

1. mr. F. M. Westerouen van Meeteren, Den Haag. 
67. H. M. Braam, Delft. 

Opmerking. 
De termijn, genoemd in het zoo juist verschenen jaarboek 

op pag. 20, mededeeling 3, is verlengd, wegens het late ver
schijnen van genoemd boekje, tot 1 Maart 1932. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 

29 Januari 1932. 
Zie verslag vorige vergadering; candidaatstelling voor de 

vacante functies worden door den secretaris voor de a.s. ver
gadering gaarne ingewacht. 

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

In Memoriam 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Maandag 21 December 1931, in café „De Unie", te 
Groningen. 

Tegen half negen opent de voorzitter, de heer K. F . Kiel-
man, deze door 23 leden en 1 introducé bezochte vergadering 
en heet allen hartelijk welkom. 

De voorzitter herdenkt vervolgens het overlijden van den 
heer G. V. van der Schooren, oud-Bondsvoorzitter en lid onzer 
Vereeniging. 

De notulen worden dan gelezen en onder dankzegging goed
gekeurd. Ingekomen is o.a. het overlijdensbericht van den heer 
G. V. van der Schooren. In dank is van den heer mr. J. H. van 
Peursem een exemplaar „Columbus" ontvangen voor de biblio
theek, terwijl een 10-tal exemplaren, welke daarvoor zijn aan
geschaft, aan belanghebbenden voor den kostprijs worden 
overgedaan. 

In verband met een schrijven van den heer mr. J. H. van 
Peursem, waarin het binnenkort verschijnen van de boekjes 
„Goethe" en „George Washington" wordt medetjedeeld, wordt 
besloten van elk dezer boekjes een aantal exemplaren te 
bestellen. 

Het candidaat-lid, de heer E. B. A. ten Berge, wordt ver
volgens geballoteerd en met algemeene stemmen tot lid onzer 
Vereeniging aangenomen. 

In de pauze vindt een verloting plaats var. zegels, waarvan 
verschillende in dank van den heer R. A. Mei borg zijn ont
vangen. Van deze gelegenheid maakt de heet dr. Jac. van der 
Spek gebruik, om de verlangde nieuwigheden rond to deelen. 
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Na de pauze houdt de heer dr. D. H. Wachters een causerie 
over Kreta aan de hand van zjjn keurige collectie zegels ■<'an 
dat eiland. Beginnend met de oude sagen en legender, waaraan 
verschillende zegelbeelden ontleend zjjn. behandelt spreker de 
belangrijkste gebeurtenissen, die op het eiland zjjn voorge
vallen en welke zich afspiegelen op zijn zegels. Na afloop 
dankt de voorzitter den heer Wachter.s voor diens interessant 
betoog en sluit de vergadering. J. v. d. W. 

Nieuw lid. 
161. E. B. A. ten Berge, Petrus Kampersingel 35a, Groningen. 

Bedankt als lid. 
25. mej. S. G. van der Steele, NieuwSchconebeek (Dr.). 
92. F. L. Krizkovsky, Zuidbroek. 

141. S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. 
149. J. B. Meihuizen, Onnerweg 11, Haren. 

4. mr. T. de Jonge Tzn., Avenue Concordia 33, Rotterdam. 
68. B. Lubbers, Th. ä Thuessinklaan 29a, Groningen. 
97. G. B. Klein, Tuinbouwstraat 158a, Groningen. 

111. J. J. Gilissen, Zwanestraat 24, Groningen. 
121. P. Tanchette, Vischmarkt 27, Groningen. 
145. J. J. de Vries, Witte de Withstraat 3a, Groningen. 

Overleden. 
42. G. V.' van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

Mededeeling. 
Den leden wordt beleefd verzocht de contributie voor 1932, 

welke ƒ 4,— bedraagt, uiterlijk vóór 31 Januari te storten op 
girorekening 128363 van den penningmeester, den heer S. S. 
Ongering, Schuitendiep 15, Groningen, en daardoor dezen 
functionaris moeite en zichzelf de incassokosten te besparen. 

Vergadering. 
Vergadering D. V. op Maandag 25 Januari 1932, des avonds 

te 8K uur, in café „Suisse", Heerestraat, Groningen. 
Agenda: o.a. jaarverslag secretaris en penningmeester; 

bestuursverkiezing (de heer dr. J. van der Spek is aan de 
beurt van aftreden, terwijl voorzien moet worden in de vaca
ture Koning); jaarverloting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 21 De
cember 1931, in de bovenzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrtjthof, te Maastricht. 

Aanwezig 27 leden. Om 8.15 uur opent de voorzitter de 
vergadering en heet speciaal den heer Houtappel welkom, die 
voor het eerst de vergadering bijwoont. Vervolgen.s leest de 
secretaris de notulen voor, welke worden gearresteerd. Eenige 
ingekomen drukwerken circuleeren, waaronder een catalogus 
van de „Wipa", Intern. Postwertzeichen-Ausstellung Wien 
1933, en een mededeeling betreffende twee nieuwe boekjes, 
door mr. Van Peursem uit te geven. 

Met enkele woorden brengt de voorzitter den zoo goed ge- ' 
slaagden feestavond van 28 November j.1. in herinnering en 
dankt de feestcommissie voor het goede en vele werk, hieraan 
besteed. 

Ballotage heeft plaats van twee nieuwe candidaatleden, 
mejuffrouw Maussen en den heer n;r. Dassen, beiden van 
Maastricht, die met algemeene stemmen als lid worden aan
genomen. 

De voorzitter deelt nog mede, dat met Januari 1932 aan de 
beurt van aftreden zijn de voorzitter en de s'^cretaris. 

Hierna volgt de voortzetting der veelbesproken kienpartijen 
voor liefdadigheid, waarna na afloop blijkt, dat door bijpassing 

van enkele guldens uit de kas der Vereeniging een bedrag van 
rond 100 gulden kan worden afgestaan. Te 10/^ uur sluiting. 

J. H. 
Bedankt met einde 1931. 

1. mevr. D. Beijnon, Rijswijk. 
26. mr. M. Brouwers, Huize „Vaeshartelt", Meerssen. 
51. C. Marres, Boschstraat 81, Maastricht. 
63. J. van Sonsbeek, Chateau du Kewith, Gellick-Lanaeken. 
99. M. Meertens, Alex. Battalaan 41, Maastricht. 

Afgevoerd. 
81. J. Vliegen, Belinjoe, Banka. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
28. D. Dade H.Dzn., Schoolplein, Enkhuizen. 

Nieuwe leden. 
21. mr. J. M. H. Dassen, Breedestraat 6, Maastricht. 
33. mej. Maussen, H. Geeststraat 3, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 Januari 1932, jaarvergadering. 
Jaarlijksche verloting zonder nieten, verkiezing voorzitter 

en secretaris. 
Maandag 1 Februari 1932, beurs; 
Maandag 15 Februari 1932, vergadering; 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van do sociëteit 

„Momus", Vrythof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 18 
December 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 mevrouw Buhse en de bee
ren Burger en Nichting. 

De voorzitter deelt mede, dat ons de droeve tijding bereikte 
van het overlijden van onzen eerevoorzitter, den heer W. K. 
Rutgers. Spreker memoreert hetgeen de heer Rutgers voor 
onze Vereeniging heeft gedaan en wat wij in hem verliezen. 
ZiJn nagedachtenis zal steeds biJ ons in eere blijven. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen 
van de vorige vergadering, welke zonder op- of aanmerking 
worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een kennisgeving van overlijden van den heer 
G. V. van der Schooren, oud-voorzitter van den Bond. De heer 
Polling, den overledene persoonlijk kennende, wijdt enkele 
woorden aan zijn nagedachtenis. 

Van den heer Van Peursem is een schrijven ontvangen om
trent zijn uit te geven boekjes „Washington" en „Goethe". Er 
bestaat geen animo voor. 

Ballotage wordt gehouden over de beeren Siegenthaler en 
Meijer. Genoemde beeren worden met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. De heer Siegenthaler, die aanwezig is, wordt 
door den voorzitter hartelijk welkom geheeten. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Meijer naar het keurings
reglement van den Bond. De heer Polling wijst hem op het 
gepubliceerde in het Maandblad van Juli 1930 en meent, dat 
er anders niets noodig is. Verzocht wordt te vragen of er niet 
een speciaal reglement hiervoor bestaat. De heer De Klerk 
vraagt naar de Do-X zegels, of deze nu worden erkend. Hier
over worden inlichtingen gegeven. Verder vraagt hij naar de 
bijdrage voor het jubileumboek en wat daar nu de bedoeling 
van is. Naar aanleiding hiervan doet de heer Polling het voor-
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stel om het toegestane voorschot ad ƒ 0,50 per lid om te zetten 
in een gift. Met slechts 3 stemmen tegen wordt hiertoe 
besloten. 

De wedstrijd over zegel Nederland nr. 2 brengt den heer 
Van der Sluijs het grootste aantal stemmen, alsmede den prijs. 

Da zegels, geschonken door de beeren ds. Witkop, Van Praag 
en Polling, worden ten bate van de feestkas op Amerikaansche 
wijze verloot. 

Men blijft tot ongeveer 11 uur bijeen, zoodat de laatste ver
gadering van 1930 weer voorbij is. 

Nieuwe leden. 
H. Nichting, Van Galenstraat 105, Helder. 
H. Meijer, Kanaalweg 108, Helder. 
F. J. Siegenthaler, Kerkgracht 40, Helder. 

Bedankt. 
J. Noordeloos. Th. Verbeij. 
Joh. Bakker. W. van Heuvel. 

Overleden. 
W. K. Rutgers. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 22 Januari 1932 in de gewone zaal. 
O.a. wedstrijd over Nederland nr. 3. 

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

Bedankt. 
C. Poland, IJmuiden. 
G. Schoutrop, Heerlen. 
A. Bellefroid, Heerlen. 

Bekendmakingen. 
De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1932 

(ƒ4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op 
hun kosten over het bedrag worden beschikt. 

Voor de jaarlijksche verloting kunnen zegels met prijs
opgave bij ondergeteekende worden ingezonden. 

De penningmeester, 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 1 Februari 1932, des avonds te 

8 uur, in hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 
1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4.* Verkiezing 

twee bestuursleden wegens periodiek aftreden van de beeren 
Bloemen en Hol. 5. Lezing. 6. Rondvraag. 7. Groote jaar
lijksche verloting. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
21 December 1931, in café „Bosch", te 's-Gravenhage. 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. Hierna gedenkt de voor
zitter met eenige gevoelvolle woorden het overlijden van den 
heer G. V. van der Schooren, oud-voorzitter van den Bond en 
herdenkt in het bijzonder de representatieve kwaliteiten van 
den overledene naar buiten. 

Bij de lezing der ingekomen stukken wordt o.a. besproken 
het werkje van mr. J. H. van Peursem „George Washington", 
waarvan bestellingen bij den secretaris kunnen gedaan wor
den. Na bespreking van de in buitenlandsche philatelistische 
tijdschriften voorkomende kritieken omtrent de zegels, uit-
gegeven ten behoeve van de ,.Goudsche Glazen en het uit
spreken van gelukwenschen voor het komende Kerstmis en de 
aanstaande jaarwisseling, gaat de zeer geslaagde vergadering 
uiteen. B. V. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 

25 Januari 1932. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 24 December 1931, des avonds te 8>^ uur. in café 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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

Een verloting heeft plaats van een aantal series postzegels, 
geschonken door een der aanwezige leden, waar\'cor onzen 
hartelijken dank. 

Daarna wordt de avond doorgebracht met bezichtiging van 
de collectie weldadigheidszegels, ongebruikt, van den heer 
Ph. de Vogel en dwingt deze door haar keurigen opzet en vol. 
ledigheid aller bewondering af. De afwezigen hebben werkelijk 
iets gemist en wij kunnen er niet genoeg op aandringen de 
vergaderingen te bezoeken, daar nog vele leerzame avonden 
in het verschiet zijn. H. S. 

Bedankt. 
4. mr. T. de Jong, Verlengde Heerenweg, Groningen. 

29. ds. W. A. Wasch, Kiel Windeweer. 
30. G. D. Swanenburg de Veije, Veendam. 

Candidaat-lid. 
P. Gordon, Kortekade 24a, Rotterdam. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op 

Donderdag 28 Januari 1932, des avonds te 8 ^ uur, in café 
„De Pool", Groote Markt, te Groningen. 

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 ruim 2 uur opent de voorzitter de vergadering, welke 
door een 8-tal leden wordt bijgewoond. De secretaris geeft 
lezing van de notulen der vergadering van 28 November j.1., 
welke worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken: Het werkje in de serie Philatelie en 
Geschiedenis „Columbus" van mr. J. H. van Peursem, waar
voor onzen hartelijken dank. Belangstellenden voor dit werkje 
kunnen zich bij den secretaris vervoegen, hetzij voor aankoop 
of ter lezing. Nog is ontvangen van de Rotterdamsche Phila-
telistenvereeniging het verslag van de vereeniging van het 
vijfjarig bestaan, benevens een catalogus van de eerste post
zegeltentoonstelling, door genoemde vereeniging gehouden op 
7 en 8 November 1931; ook hiervoor betuigen wij onzen 
hartelijken dank. 

Nieuwe uitgiften worden besproken, de aanwezige verdeeld 
en opgave gevraagd van wat nog besteld zal worden. 

Aan een lid onzer Vereeniging zal gevraagd worden, om op 
een onzer vergaderingen een lezing te houden over de wel
dadigheidszegels van Zwitserland. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. G. T. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Zaterdag 16 Januari 1932, des avonds 

te 8 uur, in het gewone clublokaal. 

H e b t U r e e d s Uw v r i j w i l l i g e b i j d r a é e 
g e s t o r t v o o r h e t « l U B I L r E U i V i - B O B K ? 
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GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

XIX. 

»•1 

H i mmt 
PORTUGAL (vervolg). 

1898. Vasco da Gama. 
214 tot 150 reis en 6 portzegels (totaal 14 waarden), 
uitgegeven 1 April ter herinnering aan de ontdekking 
van den zeeweg naar Indië door Vasco in 1498. Tegelijk 
met Barthelomeus Diaz was ook de ridder van de 
Christus-orde Vasco da Gama op den voorgrond getreden 
door zijn ontdekkingen ter zee. Nadat hij reeds ver
scheidene tochten met goed gevolg had ondernomen, 
kreeg hij in 1497 van koning Manuel den Groote op
dracht om langs Kaap de Goede Hoop heen verder door 
te dringen en zoo te trachten Indië te bereiken. 
Er werd een vloot uitgerust, bestaande uit 2 driemasters, 
de Gabriel en Raphael, ieder van 120 ton, en de Berrio 
van 50 ton, die onder ziJn commando 8 Juli 1497 de Taag 
af zeilde; de Raphael stond onder bevel van zijn broeder 
Paolo. De vloot bereikte behouden Kaap de Goede' Hoop, 
25 December ging hij verder langs de kust Terra Natalis 
(het latere Natal) en langs Mofambique; stak de groote 
zee over en lag 20 Mei 1498 voor de kust van Calicut 
(Calcutta). De Indische vorst aldaar, Samorin, die eerst 
op hun hand was, werd opgestookt door de Arabieren en 
ontzegde hun verder verblijf in zijn land. 5 October 1498 
begon Vasco den terugtocht; veel tegenspoed, slechte 
zeeën en muiterij onder de bemanning. De Raphael moest 
op Zanzibar worden achtergelaten tengevolge van be
komen averij. Na een storm bij de Kaap Verdische eilan
den geraakten de beide overgebleven schepen uit elkaar; 
de kleine Berrio kwam het eerst in Portugal terug, 10 
Juli 1499, en 3 maanden later ook de Gabriel met Vasco 
zelf. Van de 160 man, die met hem waren uitgevaren, 
keerden slechts 55 terug. 
Tengevolge van moeilijkheden met vorst Samorin werd 
in 1502 een sterke vloot onder Vasco naar Indië ge
zonden, die Calicut beschoot en Samorin versloeg. De 
vorst van Cochin werd in zijn macht hersteld en den 
Portugeezen toegestaan aldaar een fort te bouwen: de 
eerste vaste nederzetting. Als commandant bleef achter 
Eduardo Pacheco Pereira, later opgevolgd door Don 
Francisco de Almeida, die de eerste onderkoning van 
Indië werd. 
Zijn opvolger Alfonso d' Albuquerque breidde de macht 
van Portugal nog verder uit, maakte Goa tot hoofdstad, 
veroverde Calicut, Malacca en de Molukken, 1514. Vasco 
da Gama zelf stierf te Cochin, 24 December 1524. 
2>̂  r. De drie schepen: Gabriel, Raphael, Berrio. Links 
het wapen van Portugal, rechts het kruis van de Chris
tusorde. 
5 r. Binnenvaart van de kleine vloot in de haven van 
Calicut. 
10 r. Inscheping voor den terugtocht. Beveel en wü 
embarkeeren, Lus(iados) (boek IV, hoofdstuk XCIII). 
25 r. De godin der geschiedenis, die den tocht te boek 
stelt. 
50 r. De Gabriel, met bovenaan de portretten van Vasco 
en van Luis de' Camoes, die in zijn beroemd epos Os 

Lusiados ook den zeeweg naar Indië verheerlijkt heeft. 
„Indien er meer deelen der aarde waren, hij zou ze heb
ben gevonden." 
75 r. Allegorie van den H. Raphael, de schutsengel van 
de zeevaart. 
100 r. De drie schepen, met rechts en links een jeugdig 
krijgsman. 
150 r. Vasco da Gama, te midden van Indische en sym
bolische voorstellingen. 
De opbrengst was bestemd: de helft voor den staat, de 
andere helft voor de feestviering. 
Overdrukt voor de koloniën. 
De 6 portzegels, alle in eenzelfde teekening, stellen 
voor de audiëntie bij vorst Samorin. 

1923. Vliegtocht. 
1 centavo tot 2 escudos (16 waarden) ter herinnering 
aan de eerste vlucht van Lissabon naar Rio de Janeiro, 
tegelijk de eerste transoceaanvlucht, van de beide Por-
tugeesche marinevliegers Coutinho en Cabral, op 30 
Maart 1922; aankomst te Rio 5 Juni. Coutinho is later, 
14 November 1924, met zijn toestel verongelukt. 
De zegels vertoonen in het middenstuk de zee met op
komende zon, rechts een oud model zeilschip, waarmee 
Pedro Alvares Cabral — zijn naamgenoot! — in 1500 
in Brazil kwam, rechts een modern vliegtuig, waarmee 
in 1922 de reis gedaan werd. In de bovenhoeken de por
tretten van de presidenten van Portugal José de Almeida 
en links die van Brazil Bernardes, met daaronder een 
voorstelling van het begin- en eindpunt van den tocht. 
In het midden bovenaan de portretten van beide vliegers 
en eindelijk onderaan in het midden het wapen van 
Portugal. 
De zegels waren slechts op enkele feestdagen aan het 
postkantoor te Lisboa verkrijgbaar, 30 en 31 Maart, 
1 April Paaschzondag, maar bijna de geheele oplage 
kwam in handen van speculanten, waartoe de post zelve 
heeft medegewerkt; het geheel draagt een ambtelijk 
speculatief karakter. 

1924. Camoes. 
2 centavos tot 20 escudos 
(31 waarden), ter herden
king van den 400en geboor
tedag van Luis de Camoes, 
geb. 1524, gest. 1580 te Lis
boa aan de pest, den groo-
ten Portugeeschen dichter. 
Hij kwam in 1542 aan het 
Portugeesche hof, maar viel 
al spoedig in ongenade we
gens zijn blijspel Seleucus, 
dat al te veel herinnerde 
aan koning Emanuel, die de 
bruid van zijn zoon tot ge
malin nam. 

Naast vele andere blijspelen, sonnetten enz., schreef hij 
in 1572 zijn beroemd geworden Os Lusiados, het natio
nale heldendicht op de nakomelingen van Lusus, den le
gendarischen voorvader van de Portugeezen, waarin hij 
o.a. ook de ontdekkingsreizen van Vasco da Gama ver
heerlijkt heeft. In zijn ballingschap nam hij deel aan 
verschillende tochten, o.a. naar Indië, en vocht hij tegen 
de Mooren. 

2, 3, 4, 5, 6 c. Episode uit den strijd tegen de Mooren 
bij Ceuta, waar hij zijn eene oog verloor. 
8, 10, 15, 16, 20 c. Geven weer hoe hij bij een schipbreuk 
bij zijn terugkeer van Macao naar Goa het handschrift 
van de Os Lusiados wist te redden. 
25, 30, 32, 40, 48 c. Portret van hem zelf, naar het eenige 
bekende schilderij. 
50, 64, 75, 80, 96 c. Titelblad van de eerste uitgave van 
de Os Lusiados uit 1572. 
1, 1,20, 1,50, 1,60, 2 e. Ziekbed van den dichter. 
2,40, 3, 3,20, 4,50, 10 e. Graftombe in het pantheon te 
Belem bij Lisboa. 
20 e. Standbeeld te Lisboa, opgericht in 1867. 
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Uitgegeven 11-13 November, met verplicht gebruik ge
durende die dagen. 

1925. Branco. 

HÉÉMHI 
2 centavos tot 20 escudos (wederom niet minder dan 31 
waarden), nu ter nagedachtenis van den romanschrijver 
Camilo Castelo Branco, die 100 jaar geleden werdge
boren; gest. 6 Juni 1890. 
Navst verschillende andere romans, drama's en ge
dichten zijn vooral bekend zijn: „Un livro", „Amor de 
Perdicao" (L' Amour'de Perdition). 
2, 3, 4, 5, 6, 8 c. Woonhuis van den schrijver te S. Mi-
gael de Seide. 
10, 16, 20, 30, 32, 48 c. Studeervertrek. 
15, 25, 40, 80 c , 1,60, 4,50 e. Portret van den schrijver. 
50, 64, 75, 96, 1, 1,20 e. Teresa d' Albuquerque, hoofd
persoon uit Amor de Perdicao. 
1,50, 2, 2,40, 3, 3,20, 10 e. Mariana e Joao da Cruz 
uit idem. 
20 e. Simao Botelho, eveneens uit dezen roman. 
Uitgegeven 24-26 Maart. Oplage 200500 stel, lagere 
waarden meer. 
Overdruki voor de Azores. 

1925. Oorlogsgedenkteeken. 
10 centavos in 4 kleuren als herinnering aan den groo-
ten oorlog en bestemd voor de oprichting van een ge-
denkteeken. 
Het zegel stelt voor de overwinningsgodin, die de hel 
dendaden op een gedenktafel grift; rechts een tot storm
loop gereed zijnde troep, links het oprichten van een 
gedenkzuil. De hierbovenstaande data hebben betrek
king op: 1484, Portugal's deelneming aan de groote 
ontdekkingsreizen ter zee; 1918, einde van den grooten 
oorlog. 
Bovenaan: Aan de deelnemers in den grooten oorlog. 
Onderaan: Door de kracht van het volk. 
Verplicht gebruik op bepaalde dagen naast de gewone 
frankeering voor alle correspondentie in het binnenland 
en de koloniën, 8-9 April, 10-11 November. 
Portzegel van 20 centavos bij niet gebruik van boven
staande zegels. 
Overdrukt voor de A?ores. 

1925. Pombal. 
15 centavos in 3 verschillende teekeningen en 3 idem 
met opdruk „Multa" als portzegels, ter herinnering aan 
J. Carvalho, Marquez de Pombal en bestemd voor de 
oprichting van een standbeeld voor hem. 
Hij was de almachtige minister onder Josef I vanaf 
1756, heeft zeer veel voor het land gedaan en is ook de 
man geweest, die na de verschrikkelijke aardbeving van 
Lissabon op 1 November 1755, de grootendeels vernielde 
stad weder heeft doen opbouwen; verder is hij nog be
kend uit zijn strijd tegen de Jezuïeten. Later is hij in 
ongenade gevallen en overleden 5 Mei 1782. 
De teekeningen geven weer: zijn borstbeeld, het op te 
richten standbeeld en de vergadering, waarin hij zijn 
denkbeelden ontvouwde voor de wederopbouw van de 
stad. 
Verplicht gebruik van 5-15 Mei. Voor het moederland 
met onderaan „Continente". 
Overdrukt voor de koloniën. 

1926. Vasco da Gama. 
5 en 10 centavos van de Vasco da Gama uitgifte van 
1898 overdrukt met „Vasco da Gama. 1924. 1925. 2 $ 00" 
ten bate van de Geografische Vereeniging te Lisboa en 
ter nagedachtenis van Vasco da Gama, overleden in 
1524. 
Het gebruik was niet verplichtend, maar vrijwillig ge
durende 8 dagen naast de gewone frankeerzegels. 

1926. Onafhankelijkheid. 

1927. 

2 centavos tot 10 escudos (totaal 21 waarden), uitge
geven 13 Augustus, ter herinnering aan de onafhanke
lijkheid van Spanje in 1640 (zie inleiding). 
Het ligt in de bedoeling om deze onafhankelijkheid te 
vieren in 1940, waartoe elk jaar een serie zal worden 
uitgegeven, waarvan de opbrengst bestemd is voor: 
a. de herdenking van de stichting van het rijk in 1140 
en de bevrijding van Spanje in 1640; 
b. de te houden tentoonstelling te Lisboa in dat jaar, 
internationaal op economisch, wetenschappelijk en his
torisch gebied; 
e. aankoop van het historische paleis van de graven 
van Almada te Lisboa, teneinde er een oorlogsmuseum 
in te vestigen. 
2, 4, 6, 16 c. Alfonso Enriques, eerste koning van Por
tugal (zie inleiding). 
3, 5, 15, 46 c. Kathedraal van Batalha, en rechts portret 
van koning Joao I. 
20, 32 c , 1,60, 10 e. Slag bij Aljubarrota, waarbij op 14 
Augustus 1385 de koning van Spanje door Joao I werd 
verslagen. 
25, 40, 50, 75 c. Filipa de Vilhena, die in den strijd te
gen Spanje onder den hertog de Braganza haar beide 
zoons ten strijde rustte, met de woorden: Gaat kinderen, 
gaat strijden voor het vaderland; als mijn krachten en 
sexe het toelieten, zoude ik uw voetspoor volgen, ik 
zou overwinnen of sterven voor de eer van mijn land. 
64 c , 1 e. Hertog van Braganza, later koning Joao IV 
in 1640 na de bevrijding van Spanje, de verdrijving van 
den onderkoning uit Lisboa op 1 December. 
96 c , 3, 4,50 e. Monumento dos Restauradores, het te 
Lisboa opgerichte monument ter herinnering aan de 
vrijheidshelden uit dien strijd. 
Het gebruik van de zegels was verplichtend op 13 en 
14 Augustus, 30 November en 1 December. 
Oplage 64100 stel, lagere waarden meer tot 613300 van 
de 40 c. 
Overdrukt voor de Agores. 
Onafhankelijkheid. 
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1928. 

2 centavos tot 4,50 escudos (15 waarden), als vorige 
uitgifte. 
2, 4, 25, 48 c. Concalo Mendes da Maia, onvermoeid 
strijder voor de onafhankelijkheid. 
3, 15, 80 e. Ruines van de burcht Guimarae^, waar de 
eerste Portugeesche koning Alfonso Enriques werd ge
boren. 
5, 16 c , 1,60 e. Dr. Joao das Regras, geschiedschrijver 
en raadsman van koning Joao IX. 
6, 32 c. Slag bij Montijo, 26 Mei 1644, legen Spanje. 
40, 96 c. Brites de Almeida, de bakkersvrouw van Al-
jubarrota, die 7 Spanjaarden, welke zich in de bakkerij 
verstopt hadden, met de broodschuiver doodsloeg. 
4,50 e. Dr. Joao Pinto Ribeiro, voorvechter uit den op
stand tegen Spanje in 1640. 
Overdrukt voor de Azores. 
Olympische spelen. 
15 centavos en portzegel van 30 c , ter gelegenheid van 
de te Amsterdam plaats hebbende Olympische spelen, 
ter bestrijding van de kosten van de deelnemers. 
De 15 c. vertoont een springer met op den achtergrond 
een oud zeilschip; J. O. (voor Juegos Olimpicos) Am-
sterdao 1928, en de 5 ringen als symbool van die spelen. 
Verplicht gebruik van de 15 c. naast de gewone fran
keering op alle correspondentie in het binnenland, Ma
deira en Agores op 9, 10 en 11 Mei. 
De 30 c. is bestemd als strafport bü niet gebruik van 
die 15 c. 
Oplage 1900000, portzegel 300000. 
Onafhankelijkheid. 
2 centavos tot 4,50 escudos (totaal 16 waarden), als de 
uitgifte 1927. 

2, 25 c , 1,60 e. Gualdim Paes, 
meester der Portugeesche Tem
pelorde uit de 12e eeuw. 
3, 15, 80 c. Bestorming van het 
door de Mooren verdedigde San-
tarem op 15 Maart 1147. 
4, 16, 50 c. Slag bjj Rolica tegen 
de Pranschen op 17 Augustus 
1808. 
5, 40 c , 1 esc. Veldheer Nuno Al-
vares Pereira in den slag van 
Atoleiros tegen de Spanjaarden 
in 1384. 

6, 32, 96 c. Joana de Gouveia, als medestrijdster in den 
slag bij Aljubarrota in 1385 tegen Spanje, met haar 
verderf brengende pekpot. 
4,50 esc. Generaal Matias de Albuquerque uit het einde 
der 16e eeuw. 
Uitgegeven en verplicht gebruik op 27, 28, 29 en 30 
November. 
Overdrukt voor de Agores. 
In verband met het slechts zeer matige succes, dat de 
laatste gelegenheidsuitgiften hebben opgeleverd, is bij 
besluit van November 1929 bepaald, dat in den vervolge 
geen bijzondere uitgiften zullen plaatshebben; hiermede 
is tevens een einde gekomen aan de voorgenomen onaf-
hankelijkheidsuitgiften tot 1940. 

1931. St. Antonio. 

1928. 

'HCENSE; 

15 centavos tot 4,50 escudo, ter nagedachtenis van den 
dood van den heiligen Antonio van Padua, 700 jaar ge
leden, den meest bekenden heilige van Portugal. 
Geboren 15 Augustus 1195 als Fernanho de Bulhoes, 
ging hij op jeugdigen leeftijd over tot de orde der 
Augustijnen en later in 1220 naar die der Franciscanen; 
hij predikte vooral in Zuid-Frankrijk en Noord-Italia en 
stierf op 13 Juni 1231 te Padua, alwaar hij ook be
graven ligt. 
15 c. Geboortekamer van den heilige. Oplage 6 millioen. 
25 e. Doopvont in de kathedraal te Lisboa. Oplage 4 
millioen. 
40 c. Kathedraal van Lisboa. Oplage 1 millioen. 
75 c. Beeltenis van den heilige als koorknaap. Oplage 
1 millioen. 
1,25 e. Kerk van het Heilige Kruis te Coimbra, een be
kende bedevaartplaats tusschen Lisboa en Oporto. Op
lage 1 millioen. 
4,50 e. Graftombe te Padua. Oplage 4 millioen. 
Op alle zegels het wapen van Portugal en de data 
1231-1931. (Wordt vervolgd). 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

IV. 
DE VOORTZETTING VAN DEN TOCHT. 

De geheele dag ging heen met wederzijdsche kennismaking: 
plotseling ontdekte Columbus bij eenige bewoners gouden 
neussieraden. G o u d Goud Goud! Thans werd de 
hartstocht gewekt, welke tot groote schade van ziJn prestige 
en tot onnoemelijke ramp van de pas ontdekte volken, Colum
bus vastgreep. Maar niet alleen hèm: overal ontstond de 
ziekelijke begeerte naar goud. Goud werd de leus, waar alles 
om draaide. Goud! Het werd de magneet, die duizenden naar 
de nieuwe wereld heeft getrokken: tot hun verderf; hetzij 
dat zij er omkwamen, hetzij dat zij geestelijk te gronde 
gingen. G o u d werd het tooverwoord, dat de politiek van 
Europa zou beheerschen. 

Natuurlijk vroeg Columbus waar men het goud vandaan had. 
Men wees naar het Zuiden (Cuba!): daar moest dus wel het 
oude Cipango zijn. Het besluit stond vast, dat men zoo spoe
dig mogelijk moest trachten dit land te vinden. Zoo verliet men 
reeds op 14 October het eilandje San Salvador, waar in het 
jaar 1891 een klein gedenkteeken werd opgericht waarschijn
lijk op de plaats, waar Columbus was geland. 

On this spot 
Christopher Columbus 

First set foot on the soil of 
The New World 
October 12, 1492. 

Na afscheid van de vriendelijke inboorlingen te hebben ge
nomen — over hun optreden was men zeer te spreken — ging 
men weer in de schepen. Eenige mannen werden meegenomen, 
om de Spaansche taal te leeren en om als gids te kunnen 
dienen. Den volgenden dag kwam men aan op een tweede 
eiland, waaraan Columbus ter eere van de heilige Maagd den 
naam Santa Maria de la Concepción gaf. Ongetwijfeld is dit 
het tegenwoordige Rum Key, een zeer klein eilandje, waar 
men echter niet kon landen. In een kano zag Columbus weer 
een man, die in de tabak zijn verpoozing zocht — reeds op 
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Salvador had men hem „bladen aangeboden, waarin de men
schen iets heel lekkers schijnen te zien". Derhalve de eerste 
vermelding van de zonderlinge gewoonte, welke het Oosten 
van het Westen zou overnemen. De ruil was echter zeer ten 
nadeele van „Indië": Europa bracht daar den drank, welke 
vernietiging van gansche volken tengevolge heeft gehad. 

Denzelfden dag ontdekte men in de verte een nieuw eiland; 
16 October landde men op het langgerekte eiland zonder 
eenigen twijfel moet dit Long Island ziJn en niet het door 
Irving vermelde Exuma. Na de kerk de eerste en de tweede 
plaats te hebben gegeven, kwam bjj de benaming thans het 
koningshuis aan bod: Columbus doopte het eiland Fernandina, 
terwijl hij aan het vierde eiland, door de inlanders Saometa 
genoemd, den naam Isabela gaf. Het zijn eigenlijk twee 
eilanden, tegenwoordig Crooked Island en Fortune Island ge-
heeten. Ook hier weer vond Columbus sporen van goud bij 
de bewoners — goud was echter op de eilanden zélf niet te 
vinden. Constant werd hij verwezen naar het Zuiden. Toch 
bleef men eenige dagen in de omgeving van Isabela rond-
kruisen, zonder iets van belang te vinden. Op 26 October ver
liet men het vierde eiland, zette koers in Westelijke en daar
na in Zuidwestelijke richting, zoodat de vloot midden tusschen 
de groote groep zeer kleine eilandjes doorkwam, die Colum
bus aanduidde met den naam Las Islas de Arena. Op de bij
gevoegde kaart van de Westindische eilanden kan men nauw
keurig de omzwervingen volgen; daarop is rekening gehouden 
met de nieuwste onderzoekingen een navolgen van de 
groote kaarten van Irving zou te vele onjuistheden hebben ge
bracht; hierbij moet men overigens rekening houden, dat deze 
kaarten reeds meer dan honderd jaar oud zijn! 

Op 28 October kwam Columbus aan bij een eiland, waarvan 
hij niet de „eindpunten" kon zien: dit moest het door de In
dianen Cuba genoemde eiland wel zijn. Hij doopte het eiland 
Juana, het derhalve noemende naar den zoon van het konings
paar, Juan; deze overleed echter reeds in 1497 (spoedig werd 
Philips de Schoone troonpretendent!), waarop het eiland den 
naam Fernandina verkreeg; later heette het Santiago, ook 
wel Ave Maria, totdat tenslotte de oorspronkelijke naam Cuba 
weer werd aanvaard. Het eiland Cuba, het grootste West
indische eiland, „de parel der Antillen", werd een van de be
langrijkste gebieden van de Spaansche kroon — als laatste 
gebied is het verloren gegaan! In de hoofdstad Habana, be
roemd om ziJn schitterende kathedraal, heeft men een park 
naar Columbus „Parque de Colon" genoemd, waar een stand
beeld nog thans den roem van den ontdekker verkondigt. 

Waar Columbus precies is geland, is niet met zekerheid 
bekend, al mag men toch veilig aannemen, dat Nuevitas del 
Principe niet ver van de landingsplaats verwijderd ligt. Men 
vertelde hem, dat het eiland zoo groot was, dat men het in 
twintig dagen niet met een kano kon rondvaren! Des te meer 
reden om aan te nemen, dat men met Cipango te doen had! 
Deze opvatting werd nog versterkt, toen men vernam, dat 
achter Cuba een uitgestrekt vasteland was gelegen. Maar de 
hoofdvraag van Columbus: is hier goud te vinden werd toch 
niet naar genoegen beantwoord. Wel was de natuur prachtig, 
wel waren er prachtige vogels, wel was de houding der In
dianen zoo goed als het maar kon goud was er nauwelijks 
te vinden. Ook een tweetal mannen, die naar het binnenland 
waren gezonden, kwamen onverrichter zake terug; de dorpjes 
waren welvarend, doch niet rijk. Het kón dus niet het goud-
land zijn; trouwens, de inboorlingen wisten door gebaren dui
delijk te maken, dat elders, in het Zuidoosten, veel rijkere 
menschen woonden. 

PI I X I I i i i I r i 11 

Op Zondag 11 November kreeg Columbus een ingeving: men 
moest een aantal dezer menschen meenemen naar Spanje; ziJ 
zouden daar de Spaansche taal kunnen leeren en dan kunnen 
dienen als missionarissen! „Want ik zie en weet trouwens, dat 
dit volk oiet tot een of andere secte behoort, noch dat zü 
heidenen zijn, maar zeer gewillig en geen kwaad kennend of 
medemenschen doodend, noch nemen zjj elkaar gevangen; ziJ 
dragen ook geen wapenen". „Uwe Majesteit moet hen dus 
tot Christenen maken en hun het teeken van het Kruis doen 
zien", aldus Columbus. Een wel zeer merkwaardig oordeel 
over een „onbeschaafd" volk 

Geruimen tijd kruiste men langs de Cubaan sehe kust; men 
vond geen spoor van goud. Martin Alonso Pinzón meende 
echter met zekerheid te weten, welke richting men moest 
gaan Columbus weigerde; op 21 November ging Pinzón 
op eigen houtje weg met zijn Pinta. Slechts twee schepen 
bleven dus over. In het Oosten van Cuba bleef men eenigen 
tijd; toen Columbus op 5 December koers zette naar het 
Oosten, zag men in de verte een groot eiland liggen, waar 
men op 6 December aankwam. De haven werd naar den hei
lige van dien dag Puerto de S. Nicolas genoemd; het eiland 
bleek zeer mooi te zijn; men zag er eenige gelijkenis in met 
het vaderland. „De vlakten zijn er gelijk de mooiste van de 
wereld, zooals in Castilië": daarom werd het eiland La Isla 
EsDailola genoemd. Dit woord werd later gelatiniseerd tot 
Hispaniola: Klein Spanje, wat echter onjuist is! Zonder meer 
Spaansch Eiland; vanzelfsprekend liet men „Isla" weg en 
werd slechts de naam „Espanola", het Spaansche, gebruikt. 
Men moet dus niet de aanduiding „Hispaniola" van Peter 
Martyr en Irving volgen. Moge nog vermeld worden, dat de 
inheemsche bevolking sprak van Haiti, het land van de bergen. 
Eenigen tijd bleef men in S. Nicolas, doch zette nadien koers 
naar het Oosten, waar men van den strijd hoorde tegen 
het volk van Caniba, den stam der Cariben. Overal sprak men 
van een goudland, Cibao geheeten, wat Columbus natuurlijk 
een aanleiding werd nog vaster aan Cipango te gaan ge-
looven! Vergeefs natuurlijk; vermoedelijk had men het oog 
op Midden-Amerika of het goudland Peru. 

(Wordt vervolgd). 

Ter bescfierming 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

Gewaarschuwd wordt tegen de volgende vervalschingen: 
Zwitserland. 
De Philatelisten-Vereeniging te Geneve heeft een aanklacht 

ingediend bij de justitie op grond van ontdekking van valsche 
opdrukken „Société des Nations" en „Bureau International 
du Travail". Het ingestelde onderzoek heeft uitgewezen, dat 
deze valsche opdrukken afkomstig zijn uit Hongarije. 

Siam. 
De zegels van het roode kruis en die, met den opdruk ,,Vic

tory" (Yvert nrs. 124-143) circuleeren thans in Engeland met 
valschen opdruk. Van eerstgenoemde is de cirkel, waarbinnen 
het kruis, te groot, terwijl bij de Victory-zegels de letters te 
scherp zijn. 

Diversen. 
Door een zekeren D. te Weenen worden, voornamelijk aan 

vereenigingen, boekjes in circulatie gebracht, waarin talrijke 
verva.lschingen voorkomen. 

Genoemd worden: Duitschland met kopstaanden opdruk 
„Rhein-Ruhr Hilfe"; 20/1000 mark; België (Franken); Bul
garije 3 st. op 1; Denemarken 2 op 5 ore en Post-Faerge; 
Tchecho-Slowakije 1919; Zwitserland port nr. 13 met ge
schilderde vezels; Danzig (diagonaal opdruk); Mecklenburg 
4/4 doorstoken. 

Alle bevindingen gelieve men te berichten aan den heer 
Heinrich Kohler, Friedrichstrasse 166 I. Berlin, W. 8. 
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VEERTIENDE PRIJSVRAAG. 
Het land met de grpotste verscheidenheid in de wijze van 

muntaanduiding cent, centavos, enz., is Nicaragua. 
Slechts twee inzendingen kwamen in, welke beide de 18 ver

scheidenheden van dit land aangaven. 
Prijswinnaars zijn: 
J. F. Tirion, Essenburgstraat 29, Rotterdam. 
mr. W. J. M. Plate, Banstraat 27, Den Haag (thans Ko

ningspleinBinnen 9, Batavia, C ) . 
Namens den Raad van Beheer: 

dr. P. H. VAN GITTERT. 

VIJFTIENDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt de onderstaande, geheel of gedeeltelijk af

gebeelde overdrukken te identificeeren. 
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Oplossingen vóór 15 Juni 1932 in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wilhelminapark 22, Utrecht. 

Op de enveloppe te vermelden: „Vijftiende prijsvraag". 
Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Gorrespondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 

worden. 
Namens den Raad van Beheer: 

dr. P. H. VAN GITTERT. 
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ONZE POSTZEGELCATALOGUS. 
Het in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 

November j.1. voorkomende opstel „Onze postzegelcatalogus" 
van de hand van den heer M. D. Ramondt geeft mij aan
leiding tot de volgende mededeeling. 

Zeer terecht merkt de heei* R. op, dat het jaarlijks opnieuw 
aanstrepen van zijn bezit in een catalogus een omvangrijk en 
buitendien vervelend werk is. Dit te ondervangen door de uit
gifte van losbladige catalogi schijnt mij echter niet de aan
gewezen weg te zijn. 

Het aaatal mutaties in de postzegeluitgiften is te groot en 
de belangrijkheid van een mutatie dikwijls te gering om het 
drukken van wijzigingsbladen te rechtvaardigen. Mijn er
varing met andere soortgelijke werken is, dat het uiterlijk van 
een dergelijk register er in korten tijd niet op verbetert, ten
zij men een wijze van uitgeven kiest, die niet minder kost
baar is dan het jaarlijks herdrukken. Uit kostenoverwegingen 
behoeft men op losbladige catalogi niet aan te sturen. 

Ik heb het ongemak ondervangen door het inschrijven van 
de „ontbrekende" nummers op velletjes papier van 13x20 cm. 
als hierbij aangegeven. 
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Aan de eene zijde in twee, aan de andere zijde in 3 deelen 
ingedeeld, geeft het papier gelegenheid om aan de twee
kolommenzijde één kolom te bestemmen voor postzegels en 
één voor portzegels. Aan de keerzijde komen dienstzegels en 
andere bijzondere uitgiften. Voor elk land wordt een blad 
bestemd. In de kolom „Jaar" komt het jaar van den cata
logus; in de kolom „Totaal aantal" het aantal dat aanwezig 
moet zijn om compleet te zijn; in de kolom „Aanwezig aan
tal" het aantal dat men bezit. In „Ontbrekende nummers" 
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worden de catalogusnummers ingevuld, waarvan het aantal 
gelijk moet zijn aan het verschil tusschen de kolommen „To
taal aantal" en „Aanwezig aantal". 

Ik noteer in die laatste kolom in zwart de Senf en in rood 
de Yvert nummers onder elkaar. Bijgekochte nummers worden 
doorgehaald. Wijziging van alle andere kolommen blijft steeds 
mogelijk. Alle blaadjes, die van zeer dun, taai papier zijn, z.g. 
Amerikaansch bankpost, worden in een lederen Walkers los
bladig boekje bewaard. Deze werkwijze bevalt mij uitstekend. 
Voor het nagaan of ik een zegel heb of niet heb behoef ik 
slechts dit boekje naast mijn catalogus te raadplegen. Jaar
lijks ga ik in de inleiding van den catalogus na of ook wijzi
ging in de nummering is gebracht, hetgeen bij Senf zeer 
precies wordt aangegeven. 

In enkele uren na het verschijnen van een nieuwen catalo
gus ben ik met mijn boekje up to date. 

T. KEUZENKAMP. 

Tif'dlsclirifteii, 
Catalogi, eng. I 

SPECIAL-PREISLISTE DER BRIEFMARKEN VON 
DEUTSCHLAND, 4e JAARGANG, 1932. MARKENHAUS 

RUDOLF ROHR, BERLIN N 24, FRIEDRICHSTR. 131d. 

Voor den verzamelaar van de zegels van Duitschland en 
koloniën is deze prijslijst — niet te verwarren met een cata
logus — ongetwijfeld welkom. 

Op 36 pagina's, verdeeld over drie kolommen, geeft zij een 
overzicht van wat er op dit uitgestrekt verzamelgebied te 
koop en door den uitgever te leveren is. 

De prijslijst is op aanvraag gratis bij den heer Rudolf Rohr 
verkrijgbaar; overigens verwijzen wij naar de advertentie in 
dit nummer. v. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, l i e OPL., AFL. 25. 
VERLAG DES VEREINS DER FREUNDE DES KOHL

BRIEFMARKENHANDBUCHS, E. V. BERLIN W 8, 
FRIEDRICHSTRASSE 162. 

Met deze aflevering wordt het vierde deel van dit omvang
rijke werk geopend. Zij bevat het slot van de Britsche post in 
het buitenland, Grande Comore, Groot-Libanon, Guadeloupe, 
Guam en Guatemala tot 1894. 

Van de talrijke geschriften, die wij dagelijks ontvangen, 
zijn er weinige ons zoo welkom als een nieuwe aflevering van 
dit schitterende werk, waarmede bovengenoemde vereeniging, 
onder de eminente leiding van dr. Herbert Munk, de philatelie 
verplicht. 

Als staaltje hoe dit werk ook elders beoordeeld en gewaar
deerd wordt moge dienen, dat de Engelsche vakpers er haar 
spijtigheid over uitdrukte, dat een zoo diepgaande studie over 
de Britsche zegels verschijnen moest in een Duitsch handboek! 

Ook de nieuwe aflevering brengt als gewoonlijk talrijke 
wetenswaardigheden. 

Mogen wij nog eens wijzen op den plicht, die op lederen 
waarachtigen verzamelaar rust om de uitgave van dit werk 
te verzekeren door het nemen van een abonnement? 

v. B. 

GOETHE UND SCHILLER 
DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM. NR. 10 DER REEKS 
„PHILATELIE UND GESCHICHTE", ZEESTRAAT 40, 

'S-GRAVENHAGE. 
Ter gelegenheid van het „Goethejahr" gaf de welbekende 

publicist Van Peursem een alleraardigst boekje uit, dat op 
vlotte wijze in het Duitsch is vertaald door C. O. Müller. 

De beide heroën der wereldliteratuur Goethe en Schiller 
behandelt de schrijver op de hem eigene wijze, waarbij 
de postzegels niet vergeten worden. 

. . , 'vgï'iV''" 
• i è i ^ 

Het derde deel van dit keurige Werkje is gewijd aan de 
romantische figuur Wilhelm Teil. 

Het lijdt geen twijfel of schrijver en vertaler zullen met 
deze uitgave het succes oogsten, dat zij zich voorstelden. 

V. B. 
PRIJSLIJST NEDERLAND EN KOLONIEN 1932, NR. 9. 
M. A. MANUSKOWSKI, WAGENSTRAAT 105, DEN HAAG. 

Op 55 bladzijden worden de zegels van Nederland en de 
overzeesche gewesten behandeld, onder vermelding van de 
meeste tandingen, typen, enz. 

Het is een aardig werkje, dat ongetwijfeld velen van dienst 
zal zijn. 

Een enkele opmerking zij ons veroorloofd: op blz. 20 wordt 
een afbeelding gegeven van de 4 typen onzer portzegels. Wij 
gelooven, dat de duidelijkheid is opgeofferd aan de plaats
ruimte. Type II b.v. is allesbehalve nauwkeurig aangegeven. 
Voorts: waar haalde de drukker meerdere van de slecht-
gelijkende cliché's vandaan? Men lette b.v. eens op de beel
tenis van de koningin op verschillende koloniale zegels. 

De techniek is toch heusch wel in staat goed-gelijkende 
cliché's te leveren. Wij bedoelen dat niet als een onvriendelijk
heid aan het adres van den heer Manuskowski, doch een eerste 
vereischte bij de voorlichting, die men dan toch aan af
beeldingen mag toedenken, moet zijn nauwkeurigheid en goede 
gelijkenis. Moge hij in de toekomst met dezen wenk rekening 
houden. v. B. 

WASHINGTON. 
Ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de geboorte 

van Washington verschijnt binnenkort een boekje in de serie 
Philatelie en Geschiedenis, waarin het leven van den bevrijder 
wordt beschreven. De prijs bedraagt ƒ 0,30, per 10 stuks ƒ 2,50. 
ledere honderdste besteller ontvangt de herdenkingsserie van 
1932 als bijlage. 

Te bestellen aan „Philatelie en Geschiedenis", Zeestraat 40, 
's-Gravenhage, postrekening 188282. 

GOETHE. 
In Maart wordt de honderdste sterfdag van Goethe her

dacht; ook ter gelegenheid daarvan verschijnt een deeltje in 
de serie Philatelie en Geschiedenis, waarvan de prijs vermoe
delijk slechts ƒ0,20 bedraagt. Te bestellen als voren; post
rekening 188282, 's-Gravenhage. 

PHILATELIE EN GESCHIEDENIS. 
Hierbij vestigen wij de aandacht van de lezers op het feit, 

dat de boekjes van mr. Van Peursem voortaan zullen worden 
uitgegeven door „Philatelie en Geschiedenis", Zeestraat 40, 
's-Gravenhage. Men kan daar de verschillende werkjes be
stellen door storting op postrekening 188282, ten name van 
Philatelie en Geschiedenis. 

De boekjes zijn tevens bij eenige handelaren te verkrijgen, 
gelijk blijkt uit een advertentie in dit nummer. 

HANDBOOK OF ZEPPELIN LETTERS, 
POSTCARDS AND STAMPS, 1911-1931, 

BY DR. V. M. BERTHOLD AND F. W. KUMMER. 
UITGEVER: L GOMEZ-SANCHEZ, 

1809 SEVENTH AVENUE, NEW-YORK, N.-Y. PRIJS $ 2.—. 

Op 100 pagina's druks, rijkelijk geïllustreerd en op kunst
drukpapier, ligt de geschiedenis der Zeppelin-vluchten gedu
rende de jaren 1911 tot 1931 vooi ons. 

Na een historische uiteenzetting van wat aan de post-
vluchten voorafging, geven de schrijvers in chronologische 
volgorde de vluchten weer, met afbeeldingen van de bijzondere 
stempels, zegels, enz. 

Er is over de Zeppelin-vluchten al heel wat literatuur ver
schenen, doch n.o.m. zijn weinig studies zoo ruim opgevat als 
deze van de Amerikaan sehe auteurs. Wij bevelen dit werk 
waarop een vervolg komt voor de a.s. vluchten, gaarne in de 
belangstelling der verzamelaars aan. 

V. B. 
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KRONIEK. 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

Een man, die bejubeld is al« wei
nigen; een man ook, die op de meest 
laffe en oneervolle manier is ver-
gaisd! Wilson — een aaam, die de 
herinnering wakker roept aan een 
tragedie van wereldleed; die ook de 
tengere gestalte voor oogen roept 
van een man, wiens leven plotseling 
van een triomftochL veranderde m 
een kluizenaarsboi-laan. Wilson, de 
man van de 14 p'inten — hij heeft 

zjjn woord niet kunnen houden, omdat anderen hem te slim 
af waren. De man van den Volkenbond! Ondanks alle tegen
werking, vooral van Fransche zijde, heeft hij zijn volkenrechts
leer van theorie tot praktijk weten te maken. Hij is de man 
geweest, die de gedachte van internationale samenwerking tot 
het eerste stadium van uitvoermg heeft gebracht — zonder 
steun van zijn eigen volk; ja zelfs, door zijn eigen natie wel
dra in den steek gelaten. 

28 December 1856 werd Thomas Woodrow Wilson geboren 
te Staunton (Va.): op dien dag is de stichter van den Volken
bond door velen met dankbaarheid herdacht, ook al heeft men 
een open oog voor zijn fouten, onder welke gebrek aan door
zettingsvermogen wel de grootste was. 

DE „ACADEMIE DE PHILATELIE". 
Deze Fransche instelling verleende in het vorige jaar den 

prijs van 1000 francs aan dr. Bouvet voor diens studie over 
de eerste algemeene uitgiften der Fransche koloniën. 

Voor 1932 heeft de Académie tot onderwerp eener studie 
gekozen: de koloniale zegels der 4e en 5e uitgifte alsmede 
de portzegels. 

BELASTING-ZEGELS IN RUSLAND. 
Met ingang van 1 dezer worden alle brieven van en naar 

het buitenland, inhoudende postzegels voor verzamelingen, be
last met een bijzonder recht, dat verantwoord wordt door op
plakking van speciale zegels. Hiertoe worden de restanten 
der Kerinsky-zegels, Yvert nrs. 137-138, overdrukt met waarde 
en tekst, welke vertaald luidt „Philatelistische Associatie 
der Sovjet - Controle op de buitenlandsche zendingen." Aldus 
zullen verschijnen de toeslagzegels — n.o.m. géén frankeer-
zegels —: 

15 op 70 kopeken, bruin (opdruk zwart). 
25 op 70 kopeken, bruin (opdruk rood). 
50 op 35 kopeken, blauw (opdruk zwart). 

1 roebel op 35 kopeken, blauw (opdiuk rood). 

TRAGISCH EINDE VAN EEN EENS BEKENDEN 
POSTZEGELHANDELAAR. 

In November j.l. stierf in een Londensch werkhuis de eens 
alom bekende postzegelhandelaar Joseph William Palmer, een 
man, die in de negentiger jaren de „Stamp King" genoemd 
werd. 

In zijn goeden tijd had hij een postzegelmagazijn aan het 
Strand te Londen, met een personeel van ruim veertig be
dienden. Tot zijn aanzienlijkste klanten behoorden koningin 
Victoria en haar zoon, koning Edward. 

Palmer, van wien men in den tijd, dat zijn zaken het beste 
gingen, beweerde, dat hij per minuut ongeveer £ 1 ver
diende, heeft groote winsten gemaakt, maar ook met kwistige 
hand uitgegeven. Tot zijn eer zij gezegd dat hij schatten be
steedde tot leniging van den nood der armen. 

Hij is gestorven op 78-J8jigen leeftijd onder zeer kommer
volle omstandigheden. 

ARCHANGE DAMBOURGEZ t 
Op den leeftijd van 87 jaren overleed in December j.l. de 

Fransche kunstenaar Dambourgez, de schepper van het eerste 
type der 20 centimes van Frankrijk van 1870, zoogenaamde 
Bordeaux-uitgifte. De overige waarden dezer serie werden 
geteekend door zijn leerling, den graveur Yon. 

VERKOOP VAN VALSCHE POSTZEGELS. 
MEER WAARD DAN ECHTE. 

Groote belangstelling van de zijde der Philatelisten wekt te 
Parijs een proces, dat aanhangig is tegen een postzegelhande
laar en waarbij zal moeten worden uitgemaakt of het al of 
niet onwettig is valsche postzegels te verkoopen die juist 
groote waarde hebben, ornaat het vervalschingen zijn. 

De handelaar, die een groeten naam heeft om zijn vak
kennis en zijn eerlijkheid, staat terecht omdat hij postzegels 
heeft verkocht, wetende dat zij valsch waren. Onder verzame
laars zijn de valsche zegels bekend als „de vervalsching van 
Marseille" en „de vervalsching van Chalons". Er is erg veel 
vraag naar wegens de groote vaardigheid waarmede de „Se-
meuse" van 50 centimes en de blauwe „Pasteur" van 1,50 fr. 
zijn nagemaakt. De waarde is tienmaal zoo groot als die der 
echte zegels. Ze werden eenvoudig als curiositeiten van de 
kunst van den vervalscher verkocht, maar de wet verbiedt nu 
eenmaal den verkoop van valsche zegels. 

(Algemeen Handelsblad, 21 Dec. 1931). 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAAR. 
Ten vervolge op het in het December-nummer vermelde 

wordt medegedeeld, dat den heer Van den Berg te Apeldoorn, 
die eveneens een „meeningsverschil" had met de belasting
ambtenaren inzake aanslag zijner postzegelverzameling, dezer 
dagen de beslissing van den Raad van Beroep gewerd, dat 
zijn collectie niet is aan te merken als vermogensobject. 

Wij hopen van harte, dat deze onverkwikkelijke zaken thans 
vooi-goed tot het verleden zullen behooren en dat de fiscus 
de verzamelaars verder ongemoeid zal laten. Het is maar tijd-
verspillen en geeft slechts reden tot ergernis. 

DE CRAWFORD-MEDAILLE. 
Deze hooge philatelis tische onderscheiding werd thans door 

de Royal Philatelie Society verleend aan Gilbert J. Allis voor 
zijn werk „The Postal History and Postage Stamps of the 
Cape of Good Hope". 

Met tien andere Philatelisten deelt Allis deze ondei'scheiding. 

DE POSTZEGELTASCHJES. 
Naar aanleiding van de gedachtenwisseling, die ter gele

genheid van het laatste philatelistencongres te Utrecht plaats 
had aangaande de deugdelijkheid der z.g. postzegelzakjes uit 
cellophaan vervaardigd, heb ik mij in verbinding gesteld met 
de firma Kalle in Biebrich a. R., die dit materiaal fabriceert. 

Ik mocht van de vertegenwoordigster dezer firma hier te 
lande, de firma H. D. Cohen te Deventer, alle medewerking 
ondervinden en ik zeg haar hiermede dank voor haar bereid
willigheid in deze. 

Er werd mij voorgelegd een certificaat van het „Institute 
of Hygiene" te Londen, waarin aan dit product „The Standard 
of Hygienic Merit" wordt toegekend. 

Ook is de firma, op grond van genomen proeven, ervan over
tuigd, dat haar product voor postzegels absoluut onschadelijk 
is. Wel moest worden toegegeven, dat er andere fabrikaten 
bestaan, die misschien schadelijk zouden kunnen zijn, maar 
hierover wenschte de firma zich om principieele redenen niet 
nader uit te laten. 

De moeilijkheid schuilt dus daarin, dat, aangezien het voor 
den leek haast onmogelijk is om de diverse soorten van dit 
artikel te onderscheiden, men bij aankoop van postzegelzakjes 
geen garantie heeft het goede materiaal te ontvangen. 

Indien men dus zeker wil zijn cellophaan ofwel Sidac, zooals 
het in Nederland heet, te ontvangen, dient men óf direct te 
betrekken van bovengenoemde firma, óf aan haar adressen te 
vragen van handelaren, van wie zij zeker weet, dat "'' du 
r.-crk verkoopen, aan welk verzoek gaarne zal worden voldaan. 

BöLIAN. 
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SURINAME. Voordeelige aanbieding van de 
Serie DO-X, compleet, ongebruikt 

en gebruikt op brief. - Prijs op aanvraag. - Een extra 
aanbieding van de 10 gulden Jubileum 1913 in prima 
exemplaren voor f 14,25. Franco rembours of postw^issel. 

J.J.A. ENGELKAMP, '"" "■ 
* AMSTERDAM C. 

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, 

B^^^HMM meest uitvoerige prijslijst 
van landenverzamelingen, postzegel

albums en benoodigheden, bij uitstek 
geschikt voor gelegenheidsgeschenk. 
POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
DEN HAAG, ZOUTMANSTRAAT 14a. 
— TELEFOON 3 3 4 9 2 9 . (25) 

N.V. POSTZEGELHANDEL 

„PHDUÄPglLßlKIflÄ", 
KRUISWEG 43 , Tel. 15515, HAARLEM. 

GROOTE VOORRAAD zegels van 

Nederland en Koloniën, 
tegen zeer concurreerende prijzen. 

(607) 

B B L A I V G R i a K E ; K O O P 
LOT SPECIAL. Zeer interessante sorteering. 
Dit lot bevat 1500 zegels, gedeeltelijk Fransche 
en Engelsche Koloniën, verder Chili, Saar
gebied, Turkije diverse uitgiften, Luxemburg, 
Peru, Uruguay, Bosnië, Perzië, JoegoSlavië, 
enz., enz. en bevat steeds vele schaarsche en 
mankeerende zegels. Hooge waarde Yvert. 
Prijs slechts f 12,— , franco aangeteekend, 
bovendien gratis premie 150 verschiicnde zegels %an Ned en 
Indie Het is een pracht lo* Koopers betuigen steeds hun 
tevredenheid. Zend giro 118330, of postwissel aan 
P o s t z e g e l h a n d e l „ T H B OL, O B E " . 

Hoogendijk 142, — Zaandam. (SSl) 

Waar blijft Uw advertentie? 

(20) 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIEN. 
KaBe ALBUMS. 

(684) 

Prijslijst Nederland en Koloniën 
1932 

IS VERSCHENEN. 
Bewerkt naar het „KaBe" album Ned. en Kol. Met alle 
tandingen en typen. Verder aanbieding van series, losse 
zegels, pakketten en albums, totaal 64 pagina's. Prijs 25 Ct. 

P o s t z e g e l  e n a l b u m h a n d e l 
iVi. A. iV lANUSKOWSKI, 

Tel. 111610. Wagenstraat 105, Den Haag. Giro 20413 
(£9) 

UIT ONZE GELEGENHEIDSAANBIEDIN&. 
NEDERLAND. 

186970, 1 e. zwart (nr. 14) ƒ 2,— 
1891-97, 5 gld. brons en bruin (nr. 48) -14,— 
1905, 10 gld. oranje (nr. 64) -12,— 
1913, Jubilee, 5 gld. geel (nr. 92) - 1,25 
1913, Jubilee, 10 gld. oranje (nr. 93) -14,50 
*1924, Tentoonstellingsz. 10, 15, 35 c. (nrs. 154-156) - 2,— 
*1927, Roode Kruiszegels, serie cpl. (nrs. 190-194) - 0,60 
1907, Portzegels. 6% c. donkerblauw (nr. 18) - 1,25 
*1910, 3 e. op ƒ 1,— (nr. 40) - 1,10 
'1921, Brandkastzegels, 15 C.-7K gld. cpl. (nrs. 1-7) -17,50 

GOEDKOOPE PAKKETTEN. 
20 verschillende Albanië - 1,10 

100 verschillende Argentinië - 2.25 
50 verschillende Belgisch Congo - 1,50 

200 verschillende Bulgarije - 4,75 
25 verschillende Costa Rica - 1,—■ 
30 verschillende Duitsche Koloniën  0,95 
50 verschillende Ecuador  1,25 
50 verschillende Egypte  0,95 

200 verschillende Engelsche Koloniën  1,60 
50 verschillende Estland  1,45 
50 verschillende Fiume  1,65 

500 verschillende Fransche Koloniën  6,— 
40 verschillende Guatamala  1,35 
50 verschillende Letland  1,30 

Bedrag bij bestelling. Porto voor aanteekenen extra. 

POSTZEGELHANDEL Q. KeiSf i f & ZOOII, 
PASSAGE 25. — DEN HAAG. 
Telefoon 112438. — Giro 4262. 

(16) 
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POSTZEGELHANDEL 

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

Speciale aanbieding. 
200 versch. Beieren ƒ 1,90 
300 versch. België -4,75 
100 versch. Belg. Congo - 5,-— 
100 versch. Bosnië -3,25 
150 versch. Bulgarije - 2,75 
200 versch. Danzig - 2,75 
150 versch. Denemarken - 3,20 
300 versch. Duitschland -0,90 
200 versch. Eng. koloniën - 1,90 
100 versch. Finland -1,40 
200 versch. 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. Hongarüe - 2,75 
150 versch. Italië -2,20 
200 versch. Jougo-Slavië -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.-Indië - 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 
100 
150 
50 

100 

versch. Polen ƒ 1,25 
versch. Portugal - 2,40 
versch. Port. koloniën - 0,85 
versch. Rumenië - 2,80 
versch. Saargebied - 2,30 
versch. Sovjet Rusland - 2,75 
versch. 1'sjecho Slovpakije - 1,20 
versch. Turkije -2,60 
versch. Turkije - 5,75 
versch. 
versch. 
versch, 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

Wurtemberg - 2,20 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 
IJsland 
IJsland 

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

en albums. (527) 

-0,70 
-4.25 
-1,40 
-3,25 
-1,90 
-6,50 

ÉÊk 

IVEDERIvAIVD. 
W E L D A D I G H E I D 1 9 2 9 . (DOLFIJN) 

per 10 complete series slechts f 1,55. 
per 100 complete series slechts f 15,--. 

R E J V l B R A I V D T - Z i E G E L S 1 9 3 O . 
per 10 complete series slechts f 1,90. 
per 100 complete series slechts f 18,--. 

■ P O R T O E X X R A . 

J De Haagsche Postzegelhandel 
NOORDEINDE 90, GIRO 110104, 's-GRAVENHAGF. 

_(17a) l 

1 P R A C H T I G R U I L M A T E R I A A L . 
Vliegpost. \}4, AYi, 7J4 gulden, per serie f 1,60 

» „ „ « „ 1 0 feries „ 15,— 
„ 1% gulden, pracht kwaliteit, p. 10 st. „ 3,50 

40, 75, t,50. 4,50, 7,50, compleet „ 2,10 
10, 1.5, 60 et. per 10 series „ 2,25 

Portzegels. 2J4/7, 25/1M en 25/7K 3 w. per 10 „ 0,90 
4/3, 12K/5, 4 w , compleet per 10 „ 1,10 

Weldadieheid 1931. per 10 series, rol of gew. „ 2,— 
Ned.Indiê. nieuwe waarden, 2, 4, 5, 15, 321^ et „ 0,12 

1922. 214,5,10,1214,20,40,60,8n,p.l0s.„ 0,60 
Jubileum 1923. 5 c—l gulden, per 10 series „ 3,— 
Portzegels. 214—75 et, koers., zonder 30, 11 w. „ 0,50 
Porto extra. Giro 40215. Groote stock rolzegels. 
JOHN GOEDE, Brederodestraat 46, AMSTERDAM.W. 

. ^ C) ■ 

NIEUWTJE-AANBIEDING 
van den „Haagsche Postzegelhandel" , 

Noordeinde 90, Giro 110104, 'sGravenhage. 

België, Weldadigheid, cpmpleet, 7 stuks ƒ 1,20 
België, 3 overdrukken -0,09 
Bulgarije, Luchtpost, compleet, 7 stuks - 2,90 
Duitschland, Weldadigheid, compleet, 4 stuks -1,10 
Estland, Roode kruis, compleet, 4 stuks .'. - 0,40 
Frankrijk, Weldadigheid, 3 stuks, compleet -0,35 
Luxemburg, Weldadigheid, 5 stuks, compleet - 0,58 
Luxemburg, 20 fr., groen, met of zonder „Officiel" -1,55 
Ned.-Indië, Weldadigheid, 4 stuks, compleet - 0,50 
Ned.-Indië, Weldadigheid, 1930, 4 stuks, compleet - 0,50 
Spanje, 15 c , blauwgrijs -0,04 
Spanje, Montserrat, luchtpost, 5 stuks, compleet - 0,55 
Suriname, Weldadigheid, 4 stuks, compleet - 0,28 
Letland, Luchtpost-overdrukken, 3 stuks, compleet -1,90 
Saargebied, Weldadigheid, compleet, 7 stuks - 2,60 
IJsland, „Gullfoss", 3 stuks, compleet - 0,34 
Zweden, 5 kr., groen - 2,75 
Zwitserland, Weldadigheid, compleet, 4 stuks - 0,50 

WAT 

DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL WENSCHT ALLE 

LEZERS VAN DIT BLAD EEN GELUKKIG EN 

VOORSPOEDIG 1932 ! 
(17) 

ZAL 
DE 

TOEKOMJT^vooR 
UWKLEINEDRENGEN 

KINDER-VERZORQINQ 
QEZINJ-VERZORQlNa 

VTR'Z'.^.ÜNILLMIJ 
lORAVENHAOE 

HILLMIl's Sluitzegelboelje 

(590) 

op aanvraag verkrijgbaar 

Paleisstraat 3, 
's-Gravenhage. 



20 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

I ■! A D V E R T E N T I Ë N m 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

A n t w e r p S t a m p Office 
Sudermanstraat l,  ANTWERPEN. 

Maandelijksche publieke postzegelveilingen. 
Catalogus op aanvraag. Prijscourant België en 
Congo op aanvraag. (i) 

PORTZEGELS. 
P o r t z e g e l S Nederland 1881 te koop 

■ gevraagd in alle waarden en tandingen. 

Aanbiedingen onder No. 2, bureau van dit blad. 

Philatelie en Geschiedenis. 
In deze serie geschriften van mr. J.H.v.Peursem 
verschijnen deze week twee deeltjes: 
No. 11, Goethe , prijs . . f 0 , 2 0 . 
No. 12, Washington, prijs f 0 , 3 5 . 

Verkrijgbaar: 
Amsterdam: Auf der Heide, Gravenstraat 17. 
N.V. Hekker, Rokin 42, Postrekening 21278. 
'sGravenhage: Keiser &: Zoon Passage 25, 

Postrekening 4262. 
Hilversum: Auf der Heide, Postbus i, 

Postrekening 1700. 
Rotterdam: J. L. van Dieten, Delf tschevaart 44, 

Postrekening 17369. 
N.V. Hekker, Nieuwstraat 26, Postr. 152448. 
en bij de uitgevers „Philatelie en Geschiedenis", 
Zeestraat 40, 'sGravenhage, Postrek. 188282. 

(4) 

C O L U i U B U S . DOX P l a a t f o u t . 
door mr. J. H. van Peursem. Verkrijgbaar bij 
„Philatelie en Geschiedenis", Zeestraat 40, 
'sGravenhage. Postrekening 188282. Prijs van 
het rijk geïllustreerde boek f i,—. (3) 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5^" In te zenden 
aan de Adminis t ra t ie . 

zonder punt tusschen Do en X slechts één 
complete serie af te geven. Prijs op aanvrage. 

W. RUSSELL Jr., 
Leidschegracht i6, Amsterdam. (7) 

FRANCO 
zend ik U zonder verplichting op zicht mijn 
boekjes met alléén zegels van Z w e d e n , 
N o o r w e g e n e n D e n e m a r k e n , drie 
gezochte landen! Ook naar N e d .  l n d i ë . 

Henry TeunissB, gyR°D^{?l'é?fl ^̂ ; 

Ruil gezocht met verzamelaars. 
Ik zend op wensch zegels van Europa ter keus, 
ook betere stukken. Ik vraag daai^voor in ruil 
zeg. van Ned. en Kol. i  io st. Basis Yv. of 
Michel '32. Elk voorstel interesseert mij. 
Wederkeerige phil. frank. A. J. de WIT, 
Irisstraat 15a, HILVERSUM. (10) 

Nederland en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, lever ik 

volgens Uw mancolijst. 
P. GORDON, 

Kortekade 24a, ROTTERDAM. (11) 

TE KOOP GEVRAAGD: 

„Goudsche Glazen"-zegels, 
gebruikt en ongebruikt. P. GORDON, 

Kortekade 24a, ROTTERDAM. (12) 

TE KOOP AANGEBODEN: 

ENGELAND, Yvert 26, 
in bundels van loo, f 6,— per looo. 
P. GORDON,  Konekade 24a, 

ROTTERDAM (13) 

V e r e e n i g i n g s w e r k : Keurig opgemaakt. 
Pakketten Nederland. 

100 versch. f 0,85 75 versch. 
jo versch. f 0,25 25 versch. 

S. KEIZER, 
Schoutensteeg 2, ZWOLLE. 

Prijs dezer advertenties: 
f 0.75 bij vooruitbetaling. 
Poitz . worden niet in betaling gen. 

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

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

Neder land en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandingen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U bij: VAN SEVENTER's 
Postzegelhandel, Galerij 4, - R'dam. 
ZENDT MANCO-LIJSTEN. (281 

VAN SEVENTER's Postzegelhandel, 
GALERIT 4,  ROTIEHDAM. 

levert tegen zeer billijke prijzen Euro
pa en Uverzee. Speciaal adies voor 
H. H.. die typen, enz. verzamelen. 

Zirhtzeodingen tegen referentiën. 
Levering volgens mancolijsteo. (27) 

f 0,50 
f 0,08 

(18) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij voor ui t betal ing. 

Aanbieding in overeenstemming met de t i jdsomstandigheden. 
België, 240—244 ƒ 0,55 
Idem, 258—266 - 4,2ö 
Idem, 301 - 1,15 
Idem, 218, blok van 4 - 2,25 

s97BEElH(WENSrRMT 1 

Danzig, 1—15 
Spanje, 287—299 
Estland, 86—90 
Idem, 110—112 
Frankrijk, 196 ... 
Idem, 226 
Gibraltar, 72 
Idem, 89 
IJsland, 123—137 

- 1,20 
- 5,— 
- 0,70 
- 4,50 
- 0,25 
- 2,25 
- 12,— 
- 9,25 
- 12,— 

P O S T F R I S C H . 

Engeland, 183 
Cyprus, 106—115 
Malta, 84—94, 96—100 
Idem, 101 
Monaco, 111—113 
Portugal, 299—329 
Idem, 334—364 
Idem, 383—403 
Rusland, 227—230 
Idem, 447—448 
Idem, vliegpost 20—21 
Zweden, 163a—192 
Tsjecho-Slowakije, 270—273 

O F F E R T E V R U B U U V E N D . 

ƒ 11,25 
- 17,50 
- 13,50 
- 1 2 , -
- 0,90 
- 4,25 
- 5,50 
- 3,50 
- 1,60 
- 2,40 
- 2,75 
- 23,50 
- 1,50 

Jobn L. Benjamins, Beethovenstraat 97, Amsterdam, Z. Postgiro 173848. Telef. 21421. (545) 

DE DALING VAN HET POND 
" biedt een sterk (disconto voor (de verzamelaars, 

(die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijs(d in Engelsch gel(d. 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 specialiteit: 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. 
(66<)) 


