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DE ONTWIKKELING VAN DE LUCHT
VAART IN NEDERLANDSCH-INDIE 

door W. HAJENIUS, 
Inspecteur bij den Ned.-Indischien P.-, T.' 

IX. 

en T.-Dienst. 

De Engeland-Australië-vlucht van Allan Cobham. 
Volledigheidshalve dient hier nog melding gemaakt van de 

vlucht van den Engelschman Allan Cobham, die den 30en Juni 
1926, vergezeld van een mecanicien, in Rochester opsteeg voor 
een vlucht naar Australië, en die een brief van de ministers 
van waterstaat en kolonën voor den gouverneur-generaal van 
Ned.-Indië op dien tocht medenam. 

Cobham vloog over Marseille, Napels, Athene naar Bag
dad, alwaar hij den 3en Juli aankwam. Op den verderen tocht 
viel de mecanicien als slachtoffer van het moordend lood, dat 
een Bedouien naar den passeerenden grooten vogel afzond. 
Cobham, die de komst van een nieuwen werktuigkundige 
moest afwachten, kon eerst den IBen Juli den tocht voort
zetten, waarbij de volgende trajecten werden afgelegd: 

13 Juli: Bagdad-Bushire, 
14 Juli: Bushire-Bender Abbas, 
19 Juli: Bender-Abbas-Karachi, 
22 Juli: Karachi-Delhi, 
23 Juli: Delhi-Allahabad, 
24 Juli: Allahabad-Calcutta, 
26 Juli: Calcutta-Rangoon, 
28 Juli: Rangoon-Penang, 
29 Juli: Penang-Singapore, 
30 Juli: Singapore-Muntok, 

1 Augustus: Muntok-Batavia. 
Van Batavia werd de reis naar Australië voortgezet. Op 

de terugvlucht kwam hij den 6en September te Soerabaja aan 
en ging vandaar in 11 etappen door naar Londen, waar hij 
den len October 1926 arriveerde. 

De plannen van luitenant-vlieger Eikerbout. 
De proeven om de overkomst van de mail tusschen Neder

land en Ned.-Indië te bespoedigen, door op enkele trajecten 
de mail per vliegtuig te vervoeren, deden de belangstelling 
voor de tot stand brenging van een rechtstreeksche luchtlijn 
Nederland-Indië niet verminderen. 

Reeds in 1926 werden door den luitenant-vlieger der marine 
M. F. Eikerbout plannen openbaar gemaakt voor een vlieg
tocht van Nederland naar den Indischen Archipel. Het lag 
in zijn voornemen om, vergezeld ^&n een tweeden bestuurder, 
een mecanicien en een filmoperateur, met een watervliegtuig 
in den kortst mogelijken tijd een vlucht van Nederland naar 
Ned.-Indië te maken. 

Vermeend werd dat, indien de luchtverbinding met water
vliegtuigen zou worden onderhouden, de kosten belangrijk 
lager zouden zijn dan in geval de luchtroute met landvlieg-

tuigen zou worden bevlogen, omdat voor die vliegtuigen 
landings- en noodlandingsterreihen onderweg zouden moeten 
worden ingericht, hetgeen groote uitgaven zou vorderen. 

Aanvankelijk was Eikerbout van plan het dertien duizend 
vijfhonderd kilometer lange traject Rotterdam - Brindisi -
Maskene - Bushire - Karachi - Bombay - Trincomali (Ceylon) 
- Sabang, in zeven dagen af te leggen. Het laatste gedeelte 
van de reis, 1600 kilometer, ging dan over den Indischen 
Oceaan. Naderhand lag het in zijn voornemen om den tocht 
in vier dagen en drie nachten te volbrengen, in welk geval 
niet te Maskene, doch te Alexandretta (de haven van Aleppo) 
een tusschenlanding zou worden gemaakt. 

De pogingen van den luitenant-vlieger Eikerbout om in 
Nederland steun te verwerven van verschillende lichamen, in
stellingen, enz. en het voor de uitvoering van den tocht 
benoodigde kapitaal bijeen te brengen, hadden niet het ge-
wenschte resultaat, zoodat zijn plannen niet tot uitvoering 
zijn gekomen. 

De tocht van Geysendorffer. 
Korten tijd daarna werd de K.L.M, in de gelegenheid ge

steld het bewijs te leveren, dat haar organisatie in staat was 
een luchtverbinding tusschen Amsterdam en Batavia tot stand 
te brengen. 

De heer Van Lear Black, een Amerikaan, die per vliegtuig 
reeds vrijwel alle belangrijke hoofdsteden van Europa had 
bezocht, wenschte een reis van Amsterdam naar Batavia per 
vliegtuig te maken. Ruit twee weken nadat de wensch was 
kenbaar gemaakt, kon de heer Van Lear Black met een 
K.L.M.-vliegtuig, de HN-ADP, bemand met de piloten Geysen
dorffer en Schölte en den werktuigkundige Weber, ver
trekken. Den vijftienden Juni 1927 uit Amsterdam vertrokken, 
kwam de HN-ADP, na 13 vliegdagen, den dertigsten Juni te 
Batavia aan, vertrok vandaar den 6en Juli, om na veertien 
vliegdagen den 23en Juli te Schiphol (Amsterdam) weder 
neer te strijken, alwaar de bemanning en de passagiers met 
veel enthousiasme werden ontvangen. 

De tocht van Koppen met de „Postduif". 
De vlucht van den heer Van Lear Black was niet benut voor 

het vervoer van post tusschen Nederland en Ned.-Indië. Toch 
zouden beide genoemde deelen van het rijk in 1927 niet ver
stoken blijven van een rechtstreeksche postverzending langs 
den luchtweg, doordat de luitenant-vlieger van het Neder-
landsche leger G. A. Koppen een speciale postvlucht uitvoerde 
van Nederland naar Ned.-Indië en terug. 

Reeds in 1919 had Koppen een tocht van Nederland naar 
den Indischen Archipel voorbereid, teneinde mede te dingen 
naar den door de Ned.-Indische regeering uitgeloofden prijs 
(zie hiervoor). Deze voorbereiding was geheel gereed, toen 
den dag voor het vertrek de toestemming tot het overvliegen 
van buitenlandsch gebied hem door één der betrokken re
geeringen werd onthouden, waardoor hij genoodzaakt was zijn 
plan op te geven. 

(Wordt vervolgd). 
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Uit^fiftein 
N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware 

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

ARGENTINIË. 
Dienstopdrukken op de frankeerzegels der uitgifte 1925-27 

(zonder punt onder de C): 
M.A. op 10 centavos, grijsgroen. 
M.O.P. op 10 centavos, grijsgroen. 

30 centavos, bruinlila. B. M. 
AUSTRALIË (Januari 1932). 
De in het vorige nummer vermelde luchtpostzegel 6 pence, 

donkerbruin, met den opdruk O S, werd blijkens ontvangen 
bericht van den heer Belmonte te Sydney in zeer beperkte 
oplaag uitgegeven. 

De Sturt-zegel van 1930, 3 pence blauw, Yvert nr. 69, ver
scheen met de perforatie O S als dienstzegel. 

BELGIË. 
Tête-bêche-paartjes — voor den aanmaak van postzegel

boekjes — der frankeerzegels, koerseerend leeuwentype: 
50 centimes, blauw. 
75 „ donkerviolet. 

Aangezien de kleuren dezer zegels veranderd zijn of worden 
hebben we hier dus vermoedelijk te doen met een „opruiming" 

In de definitieve kleur verscheen in het leeuwentype: 
75 centimes, bruin. 

Den heer Van Caspel te Brussel dank voor toezending en 
bericht. 

BRAZILIË. 
Frankeerzegel, type Mercurius en vliegtuig, meervoudig 

watermerk C M in 5-stralige ster: 
200 reis, rose. 

CHILI. 
Frankeerzegel, buste van president Bulnes, doch met ge

heel gevulden achtergrond: 
20 centavos, vermiljoen en zwart. 

Het papier heeft het meervoudig watermerk 5-stralige ster; 
het opschrift luidt „Correos de Chile". 

CIRENAICA. 
Opdruk „Cirenaica" in blauw op f " % 

de navolgende luchtpostzegels van 
Tripolis der uitgifte 1931: 

50 centimes, karmijn. 
60 „ oranjerood. 
80 „ bruinviolet. 

COSTA-RICA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de 

verschijning van de volgende lucht
postzegels, verkregen door den op
druk „Habilitado — 1931 — Correo 
Aéreo" en waarde op diverse plak-
zegels: 

2 Colons op 2 colons, grijsgroen 
3 Colons „ 5 „ roodbruin. 
5 Colons „ 10 „ grijs. 

De opdruk werd in rood aangebracht. 
Volgens dezelfde bron werden deze opdrukken uitgegeven 

m een oplaag van 1500, resp. 2000 en 2000 exemplaren, waar
van 500 stuks van elke waarde werden gezonden aan het 
Internationaal Bureau der Wereldpostvereeniging. 

DUITSCHLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, buste van 

Hindenburg: 
12 pfennig, oranjerood. 

Het papier heeft het gewone watermerk. 
Dit zegel is noodig als gevolg van de gewijzigde postta-

rieven (binnenlandsche brief 12 i.p.v. 10 pf., binnenlandsche 
briefkaart 6 i.p.v. 5 pfennig). De nieuwe 6 pfennig zal nu 
ook wel spoedig verschijnen. 

ETHIOPIË. 
Aanvullende waarde der nieuwe serie frankeerzegels: 

8 guerches, grijsblauw. 
FINLAND. De jaarlijks terugkeer ende 

Roode Kruis zegels zijn versche
nen in onderstaande waarden en 
kleuren: 

1% mk. -f- 10 pennia, lichtbruin 
en rood; universiteits-lsibliotheek. 
(L). 

2 mk. -|- 20 pennia, paars en 
rood; Evangel.-Luthersche kerk. 
(S., zelfde afmetingen). 

2>^ mk. + 25 pennia, lichtblauw 
en rood; nieuw parlementsgebouwh 
(L). 

GUAM. 
Onderstaande waarden der frankeerzegels van 1906-1911 

der Philippijnen werden voorzien van den drieregeligen op
druk „Guam Guard Mail" in rood: 

2 centavos, groen. 8 centavos, bruin. 
4 „ karmijn. 10 „ blauw. 
6 „ violet. 

IJSLAND (December 1931). 
Frankeerzegels met den eenigszins gewijzigden koningskop: 

1 eyr, geelgroen en rood. 
3 aur, geelbruin. 

10 „ donkerbruin. 
NEW-FOUNDLAND. 

De in het jongste Dec.-nummer 
aangekondigde nieuwe frankeerzegels 
zijn thans verschenen in onderstaande 
waarden en kleuren: 

1 cent, geelgroen. Een partijtje doode visch! (S). 
2 cents, rose. Koning George. (S). 
3 „ bruinoranje. Koningin Mary. (S). 
4 „ violet. Prins van Wales. (S). 
5 „ kastanjebruin. Caribou. (S). 
6 „ blauw. Prinses Elisabeth. (S). 

10 „ donkerolijf. Springende zalm. (L). 
14 „ zwart. New-foundland hond. (L). 
15 „ mauve. Zeehond. (L). 
20 „ groen. Kaap Race. (L). 
25 „ grijsblauw. Visschersschepen. (L). 
30 „ ultramarijn. Vertrek der visschersvloot. (L). 

De zegels ziJn gegraveerd en gedrukt door John Dickinson 
& Co. te Londen. 

NICARAGUA. 
Ter herinnering aan de aardbeving van het vorige jaar ver

scheen onderstaande serie, gedrukt in liggend formaat, waar
op afbeelding van het verwoeste hoofddirectiegebouw der 
posterijen: 

y, centavo, groen. 10 centavos, geelbruin. 
1 „ geelbruin. 15 „ karmijn. 
2 centavos, karmijn. 20 „ oranjegeel. 
3 „ ultramarijn. 25 „ violet. 
4 „ ultramarijn. 50 „ groen. 
5 „ geelbruin. 1 colon, geel. 
6 „ bruin. 
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Luchtpostzegels in dezelfde teekening: 
15 centavos, grijsviolet. 
20 „ groen. 
25 „ geelbruin. 

De oplaag bedraagt 5000 complete series, die op één dag 
(1 Januari j.1.) uitverkocht waren. De opbrengst is bestemd 
voor den wederopbouw van de verwoeste huizen, enz. 

De zegels zijn ongegomd. 

NIEUWZEELAND. 

vorige nummer wordt hierbij 
het nieuwe luehtpostzegel af
gebeeld. Tot op heden zijn in 
deze teekening te melden: 

3 pence, bruin. 
4 „ purper. 
7 „ bruinoranje. 

■Ksmv. 

:te^*^^^^^*^É 
' CTfVöfcirX ^'"anr^^^^'ä 
■fcTTF^^lj^^^Ko : 
M!f!fe"' 'TE'^K?^rj' 

Opdruk landsnaam op fiscaalzegels van NieuwZeeland, 
wapentype, groot formaat: 

2/6, bruin, opdruk blauw. 
5/ groen, opdruk rood. 
10/ karmijn, opdruk blauw. 
£ 1, lichtrood, opdruk blauw. 

Deze opdrukken doen dienst als 3 frankeerzegels. 

25 centavos, karmijn; opdruk blauw. 
30 „ bruinkarmijn; opdruk blauw. 
40 „ blauw; opdruk rood. 
50 „ oranje; opdruk blauw. 
80 „ blauwviolet; opdruk rood. 

1 peseta, grijs; opdruk rood. 
4 pesetas, lilarose; opdruk blauw. 
5 „ bruin; opdruk blauw. 

Wij moeten tegen aankoop dezer zegels ernstig waarschu
wen. Het betreft hier een handeltje, opgezet door ambtenaren 
van het ministerie van koloniën, bij wie deze zegels slechts 
verkrijgbaar zijn. Zij worden in de kolonie zelf n i e t ver
kocht! 

TCHECHOSLOWAKIJE. 
Frankeerzegels in nieuw kasteelentype: 

3 kr. 50, violet. 
4 kronen, blauw. 
5 „ grijsgroen. 

De zegels zijn getand 9M

TRAVANCORE. 
Dienstzegel, opdruk 

On 
s s 

op de 14 chuckrams, oranje, Yvert nr. 14. 

PANAMA. 
Luchtpostzegel, vliegtuig boven de ruines van Panama 

Viejo; opschrift „Primer Vuelo Nacional November 28 1931": 
5 centesimos, blauw. 

Het werd in een oplaag van 40.000 stuks uitgegeven op 
28 November 1931 ter gelegenheid van de opening van een 
nationalen vliegdienst; het is ongegomd. 

PANAMA (Kanaalzone). 
Ter vervanging van de provisorische, opdruk Postage Due 

en waarde op frankeerzegels, verschenen onderstaande port
zegels, teekening wapenschild, alle bruinrood. 

1 cent. 
2 cents. 
5 „ 

10 „ 
PAPUA. 
De in het November nummer vermelde 5 pence, bruin en 

blauwgrijs, verscheen als dienstzegel, opdruk O S. 
PERZIE. 
Frankeerzegel, koerseerend type: 

2 chahis, rose en zwart. 
RAROTONGA. 
Opdruk landsnaam op fiscaalzegels van Nieuw Zeeland. 
Dezelfde waarden en kleuren als onder Niue. 
SARAWAK. 
Van de in het vorige nummer vermelde 

nieuwe serie met den kop van radja Vyner 
Brooke geven wij hierbij de afbeelding. 

Voor de verschillende waarden en kleu
ren zij verwezen naar genoemd nummer. 

SPAANSCHGUINEA. 
De serie met het Spaansche konings

paar, inboorlingentypen, enz., werd op
nieuw overdrukt met Republica Espaiiola 
(twee regels). Deze opdruk onderscheidt 
zich van dien van 1931 door een accentteeken op de u van Re
publica en den kleineren afstand tusschen beide regels. 

Aldus zijn te melden
1 centimo, groen; opdruk rood. 
2 centimes, bruin; opdruk blauw. 
5 „ zwartbruin; opdruk rood. 

10 „ geelgroen; opdruk blauw. 
15 „ blauwgroen; opdruk rood. 
20 „ violet; opdruk rood. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Ter herinnering aan 
het feit dat 2 eeuwen ge
leden, 22 Februari 1732, 
George Washington ge
boren werd, verscheen 
onderstaande serie fran
keerzegels : 

'A cent, grijsbruin. Washington op 25jarigen leeftijd, 
naar Peale. 

J „ groen. Naar een buste van Houdon. 
1>$ „ bruin. W. 40 jaren, naar Peale. 

2 „ karmijn. Naar Gilbert Stuart. 
3 „ violet. W. in uniform der opstandelingen, naar 

Peale. 
4 „ bruin. Naar Peale (1777). 
5 „ blauw. Naar Peale (1796). 
6 „ oranje. W. als generaal, naar Trumboll. 
7 „ zwart. Naar Trumboll (1780). 
8 „ geelolijf. Naar een crayonteekening van Memin. 
9 „ lichtrood. Naar Williams (1794). 

10 „ oranjegeel. Naar Stuart (1795). 

ZANZIBAR. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van een 

serie noodportzegels, welke in November j.1. zouden zijn ver
vaardigd. Zij zijn gedrukt in zwart in velletjes van 10 stuks, 
op gekleurd papier en doorstoken. 

Het opschrift luidt: 
Insufficiently prepaid 

Postage due 
...... cents. 

Twee zetsels werden benut; bij het eerste is de tekst om
geven door rechte lijnen, bij het tweede staat tusschen Postage 
due en waarde een horizontale streep en is het geheel om
geven door een gekartelden rand. 

Aldus zijn te melden: 
1 cent, zalmkleur. 18 cents, zalmkleur. 
2 cents, zalmkleur. 20 „ zalmkleur. 
3 „ zalmkleur. 21 „ zalmkleur. 
6 „ geel. 25 „ rose. 
9 „ zalmkleur. 31 „ zalmkleur. 

12 „ blauw. 50 „ zalmkleur. 
15 „ zalmkleur. 75 „ zalmkleur. 
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Deze noodporten waren niet voor het publiek verkrijgbaar, 
de oplaag zou beperkt zijn. 

Naar onze meening doet men verstandig met in dezen een 
afwachtende houding aan te nemen. Het wil ons voorkomen 
dat hier iets niet in orde is. Tot dusverre benutte Zanzibar 
geen portzegels; had men besloten tot invoering daarvan 
over te gaan, dan is het verdacht dat men dergelijke nood-
zegels schiep en nog wel in een zeer beperkte oplaag. 

ZUID-AFRIKA. 
De 6 pence, oranjeboom, der koerseerende serie verscheen 

in een eenigszins gewijzigde teekening: de bladversiering om 
het medaljon is thans aangebracht op witten achtergrond in 
plaats van zooals tot dusverre op gevulden. Deze waarde is te 
melden met den tekst in het Afrikaansch en het Engelsch. 

ZWITSERLAND. 
Op 2 dezer, dag van opening der ont

wapeningsconferentie te Geneve, werden 
onderstaande frankeer- en luchtpostzegels 
uitgegeven: 

5 centimes, blauwgroen. 
10 „ geeloranje. 
20 „ roodlila. 
30 „ ultramarijn. 
60 „ bruin. 
1 franc, blauw en lichtbruin. 

rglCONfEReNCt DU BiSABMEMtNI 
l p G E N E V E i S > 3 2 

HELVETIA 

Luchtpostzegels: 
15 centimes, groen en lichtgroen. 
20 „ bruinrood. 
90 „ grijs en lichtblauwgrijs. 

De geldigheidsduur voor de frankeering is nog niet vast
gesteld, doch zal zich ongetwijfeld uitstrekken tot ultimo De
cember a.s.; het zelfde geldt voor hun verkrijgbaarstelling. 

De lage waarden, 5-60 centimes, zijn afkomstig van Maurits 
Barraud, kunstschilder te Geneve, wiens naam links aan den 
voet is geplaatst; rechts daarvan is als graveur vermeld G. 
Matter, de kunstenaar die de 30 centimes der jongste Pro 
Juventute zegels graveerde. 

Rondom het zegelbeeld staat de tekst „Conférence du dés-
armement Geneve 1932". De teekening geeft een vredesduif 
weer, gezeten op het lemmet van een gebroken zwaard, wat 
een min of meer lastige positie is. 

Deze zegels zijn gedrukt op de staatsdrukkerij. 
De 1 franc, met het opschrift „Désarmement Geneve 1932" 

is afkomstig van den kunstschilder Géo Fustier te Geneve; 
deze waarde is gedrukt door Maison Courvoisier te La Chaux 
de Fonds. De namen van teekenaar en drukker zijn aan den 
voet vermeld. In stralende zon is links bovenaan vermeld 
,,Post Tenebras Lux" (door duisternis tot licht). 

Het ontwerp van de luchtpostzegels is van Otto Baumberger 
te Zürich. Deze zegels werden eveneens op de staatsdrukkerij 
vervaardigd. 

Firza Zumstein & Co. te Bern dank voor toezending. v. B. 

îeuiVc llil^iftem 

AUSTRALIË. 
Binnenkort verschijnen verschillende frankeerzegels, waar

van de beelden ontleend zijn aan de Australische fauna. 

BELGIË. 
Het reeds vroeger gemelde inzake de voorgenomen uitgifte 

van een zegel ter eere van wijlen kardinaal Mercier, kan 
thans worden aangevuld. 

Een beslissing moet nog worden genomen of slechts >één 
zegel dan wel een geheele serie zal wxjrden uitgegeven. De 
opbrengst van der. verkoop zal gedeeltelijk bestemd worden 
voor oprichting van een standbeeld voor den kardinaal en voor 
het ondersteuningsfonds van het P.T.T.-personeel. 

Voorts zal, doch dit ligt nog in een verdere toekomst, een 
zegel worden uitgegeven ten einde daaruit de kosten te be
strijden voor de oprichting van een nationaal monument ter 
eere van de infanterie. 

Hier openen zich ruime perspectieven; na de infanterie 
kunnen achtereenvolgens een beurt krijgen de artillerie, ca
valerie, genie, wielrijders, enz. enz. Hoe lang zal deze dwaas
heid nog duren? 

BELGISCH-CONGO. 
De weldadigheidszegels van 1930 zijn ultimo December j.l. 

niet meer aan de postkantoren verkrijgbaar; zij blijven gel
dig voor frankeering tot het eind van Maart a.s. 

Hetzelfde geldt voor de weldadigheidszegels van 1930 voor 
Ruanda-Urundi. 

Naar verluidt zullen de drukplaten der Stanley-zegels van 
1928 worden vernietigd, terwijl een gloednieuwe serie fran
keerzegels in bewerking is op het Institut .de Gravure te 
Parijs. 

BIRMA. 
Deze grootste der negen „Governor's Provinces" zal vol

gens besluit van de Londensche „Table Round Conference" 
gescheiden worden van het Britsch-Indische keizerrijk. Voor 
de verzamelaars brengt een en ander het „prettige" vooruit
zicht mede, dat eigen zegels voor dit land zullen verschijnen. 

BRAZILIË. 
Ter herinnering aan het feit, dat vierhonderd jaar geleden 

de nederzetting Sao Vicente gesticht werd, zal een speciale 
serie in de waarden 50, 100, 300, 500 en 1300 reis verschijnen. 

CHINA. 
Naar verluidt zullen op de nieuwe frankeerzegels, waarvan 

wij in het December-nummer reeds een tweetal waarden meld
den, de koppen prijken van verschillende leden van de Kou-
mingtang. O.a. zullen we kunnen bewonderen de generaals 
Huang Hsing, Chen-Chi-Mei, Ten K'eng en hoe die Chineezen 
nog meer heeten mogen. 

FIJI-EILANDEN. 
Engelsche bladen melden, dat de serie portzegels van 1918 

buiten koers is gesteld en dat de onverkochte restanten zijn 
vernietigd. 

Hieronder volgt een opgave van de oplaag en de verkochte 
aantallen: 

y. penny 60.600; verkocht 40.393. 
1 penny 123.080; verkocht 42.117. 
2 pence 124.080; verkocht 33.436. 
3 pence 62.040; verkocht 22.636. 
4 pence 60.360; verkocht 27.989. 

FRANSCH-MAROKKO. 
In April a.s. verschijnt in nieuwe teekeningen een serie 

frankeerzegels. 
HONGARIJE. 
Binnenkort verschijnen eenige zegels met het portret van 

professor Semmelweis, den man, die bijna een eeuw geleden 
opzienbarende ontdekkingen deed op het gebied der genees
kunde (o.a. bestrijding der kraamvrouw-koorts). 

De niet-verkochte restanten van de Jokai-zegels van 1925 
werden dezer dagen vernietigd, en wel in de volgende aan
tallen: 

265.536 stuks van de 1000 kronen. 
165.610 stuks van de 2000 kronen. 
265.597 stuks van de 2500 kronen, 

50.000 series blijven voorloopig nog bewaard. 
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ININI. 
Voor dit deel van FranschGuyana verschijnt binnenkort 

een serie frankeer en portzegels, verkregen door een opdruk 
op de zegels van genoemde kolonie. 

RUSLAND. 
Een prijsvraag is geopend voor het leveren van ontwerpen 

voor nieuwe postzegels. Hierop moet het volgende tot uiting 
worden gebracht: de sociale opbouw van den eenigen prole
tariersstaat ter wereld; de economische vooruitgang in ver
binding met de industrialiseering van het land; de collectieve 
landbouw; de groei van de massacultuur, enz. 

Tien geldprijzen zijn uitgeloofd: 1250, 1000, 800, 600, 500, 
400, 300, 250 225 en 175 roebel. 

SPANJE. ■ 
Tot op heden maakten wij geen gewag van de zoogenaamde 

„Montserraf'zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 1000
jarig bestaan van het klooster van dien naam. 

Voor zoover onze gegevens reiken, is het met de uitgifte 
dezer zegels niet alles „en regle"; wij hopen in het a.s. num
mer nauwkeuriger inlichtingen te kunnen verstrekken. N.o.m. 
zullen de verzamelaars verstandig doen met voorloopig een 
afwachtende houding aan te nemen. 

SAN MARINO. 
Ter gelegenheid van de a.s. opening van het nieuwe post

kantoor, zal een speciale serie verschijnen in de waarden 
20 centimes, 1 lire 25, 1 lire 75 en 2 lire 75 c. 

ZWITSERLAND. 
Senfs Briefmarken Journal meldt de volgende oplaag

cijfers van de 3 francs rood, welke buiten koers is gesteld, 
voorzien van den opdruk Société des Nations 55000 stuks; 
S. d. N. Bureau International du Travail 50.000 stuks. 

Volgens dezelfde bron heeft de Zwitsersche post opnieuw 
verklaard, dat o n g e s t e m p e l d e volkenbondzegels op 
uitdrukkelijken last van hel secretariaat van den Volkenbond 
n i e t mogen worden verkocht. v. B. 

De kinderzegels. 
Over het algemeen hebben de buitenlandsche bladen zich 

van een oordeel over onze laatste kinderzegels onthouden. De 
Echo spreekt van „ces belles images"; de „Intern. Marken
börse Liechtenstein" schrijft: Wij juichen het toe, wanneer 
een land het eens waagt, met iets nieuws voor den dag te 
komen en met oude tradities, die ook niet altijd de beste zijn, 
te breken, ook op het gevaar af, op den smaak van dezen tijd 
eenige jaren vooruitgeloopen te zijn. 

De zegels hebben de meest ontstellende afbeeldingen (start
ling designs), die de redacteur van „Gibbons' Stamp Monthly" 
nog ooit gezien heeft. De fotograaf (want voor deze serie kan 
niet gezegd worden: de kunstenaar (!)) is zeer realistisch te 
werk gegaan. Het is aan de wereld in het algemeen en de ver
zamelaars in het bijzonder, om te beslissen of dergelijke onder
werpen geëigend zijn voor de afbeelding op postzegels. 

Reeds zijn de voorloopige oplaagcijfers bekend, die laten 
zien dat er ditmaal gelukkig meer zegels verkocht zijn dan 
het jaar te voren, al is het verschil niet groot. Toch zijn wij 
nog niet bij het peil van 19291930! 

In Amsterdam is de opbrengst lager gebleven dan het vorig 
jaar; de verkochte aantallen zijn ditmaal voor de vier waarden 
resp. 221.226, 192.111, 252.323 en 116.844. De nettoopbrengst 
was ruim ƒ23.264 (het vorig jaar ruim ƒ25.000, twee jaar 
geleden ƒ31.000!). De achteruitgang wordt voor een deel ge
weten aan net feit dat tegelijkertijd ook de weldadigheids-
zegels van Indië en Suriname werden verkocht, en voorts dat 
de groote firma's steeds meer van frankeermachines gebruik 
maken en dus geen zegels meer koopen. 

In Den Haag was de verkoop wat beter dan het vorig jaar. 
Verkocht werden resp. 179.701, 124.244, 163.066 en 49.846 ze
gels, samen bruto ƒ863 meer dan in 1930-1931. De netto
opbrengst was ƒ 14.690. 

Ook van de overige plaatsen, waarvan wij opgaven zagen, 
waren de cijfers beter dan van het jaar tevoren. 

Van het Hoofdbestuur der P.T.T. ontvingen wij de voorloo
pige oplaagcijfers voor het geheele land. Deze zijn: 

IK + IK cent 1.719.979 (v. j . 1.539.018). 
5 + 3 cent 1.016.685 (v. j . 1.056.453). 
6 + 4 cent 1.718.179 (v. j . 1.664.640). 

12K + S'A cent 427.241 (v. j . 512.116). 
Hierbij is op te merken, dat de cijfers tusschen haakjes ook 

de voorloopige opgave van het vorig jaar betreffen; de de
finitieve cijfers zijn wat hooger (zie daarvoor het Maand
blad van Augustus 1931). 

Wij ontvingen nog enkele mededeelingen van gevonden 
fouten; voor de meeste is het twijfelachtig of het echte plaat-
fouten zijn. De heer W. van Dijk te Maastricht toonde ons 
een zegel van 1234 cent met een blauw lijntje, dat van den 
rechterbovenhoek van de gekleurde rechthoek recht naar bo
ven tot in de tanding liep. Kent iemand daarvan meer exem
plaren ? 

Wij ontvingen weer eenige klachten over zeer zware afstem
pelingen. Een verzamelaar uit Tiel toonde ons kinderzegels, 
die in Wageningen en Nijmegen nagenoeg geheel door stempel-
inkt bedekt waren. 

Het Vredeszegel. 
Al enkele malen hebben wij in deze rubriek melding gemaaki"" 

van geruchten die over de uitgifte van een vredeszegel han
delen. Inderdaad zal een dergelijk zegel in den loop van dit 
jaar verschijnen; van het Hoofdbestuur ontvingen wij een 
boekje met de voorwaarden tot deelneming aan een prijsvraag 
die daartoe onder de Nederlandsche kunstenaars wordt uitge
schreven. (De prijsvraag is dus niet internationaal, zooals vele 
buitenlandsche bladen bericht hebben). Enkele van de voor
naamste bepalingen volgen hieronder. 

De prijsvraagregelen zijn vastgesteld bij Beschikking van 
den Directeur-Generaal der P.T.T. van 22 December 1931. 

Het zegel moet het doel der uitgifte, n.1. het bevorderen der 
verbreiding van de vredesgedachte, welke o.m. als die van 
den Volkenbond wordt gepropageerd, op zinrijke, kunstvolle en 
begrijpelijke wijze tot uitdrukking brengen. De aandacht word^-
gevestigd op een eventueel aan te brengen embleem van den 
Volkenbond. 

Het zegel moet bevatten het woord „Nederland" en de 
waarde-aanduiding 12 K cent of 12 K et. Het kan worden 
ontworpen in staand of liggend formaat; het beeldoppervlak 
moet van dezelfde grootte zijn als van een der bestaande ze
gels van 6 cent, 3C cent of 1 gulden. Het zal in blauwe kleur 
moeten worden gedrukt. Voor den druk zal plaatdruk, roto-
gravuredruk, offsetdruk of boekdruk worden toegepast. 

Uitgeloot dworden drie prijzen, van 600, 400 en 200 gld. De 
ontwerpen worden ingewacht vóór of op 31 Maart 1932; het 
oordeel van de jury moet binnen drie maanden uitgebracht 
zijn. De ontwerpen zullen binnen zes weken na de uitspraak 
van de jury in het openbaar worden tentoongesteld. 

De oplaag der Goudsche-Glazen-zegels. 
De definitieve oplaagcijfers der in het vorig jaar uitgegeven 

zegels voor de Goudsche Glazen (voor de voorloopige cijfers 
zie men het nummer van December j.1.) bedragen: 

IK + IK cent: 211.755 stuks. 
6 + 4 cent: 213.864 stuks. 

Roltandingen. 
De 3 cent in de nieuwe tweezijdige roltanding, die wij op ge

zag van „De Philatelist" in het Decepiber-nummer meldden, 
blijkt nog niet te bestaan. De melding daarvan berustte op 
een vergissing. 

Wij vernamen nog dat, zoodra er nieuwe waarden in rollen 
verstrekt worden, zij ook in vellen aan de philatelistenloketten 
verschijnen. 

Nieuwe oplaagletters. 
K cent E; 1 cent L; 6 cent J; 10 cent E; 20 cent J; 60 cent 

zwart B. 
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Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent L: R 316, tanding Gl. 
5 centM: R 346, „ Gl. 

L 350, „ Gl. 
R 357, „ Gl. 

6 cent I: R 334, „ Gl. 
L 339, „ Gl. 
R 339, „ Gl. 

6 cent J: L 356, „ Gl. 
R 356, „ Gl. 
L 360, „ Gl. 
R 360, „ Gl. 
L 361, „ Gl. 
R 361, „ Gl. 
L 362, „ Gl. 

10 cent E: L 358, „ GL 
R 358, „ Gl. 

20 cent J : 349. 
50 cent I: 330, „ Gl. 
60 cent B: 347, „ Gl. 
Enkele van de genoemde nummers waren reeds bekend, 

maar eerst nu volgt de opgaaf van de tanding. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 

Yi cent E: 121, tanding Gl. 
1 cent L: 124, „ Gl. 
\Y, cent G: 113, „ Gl. 
2M cent N: 104, „ Gl. en 2 z. r o 1 p e r f. 

105, „ GL 
Guldenwaarden met randlijnen. 
Wij zagen nu ook de 2>^ gulden met dubbele lijnen op de 

velranden; alle drie guldenwaarden worden dus nu daarmee 
uitgegeven. 

Een curiositeit bij de roltanding. 
Van den heer Grémaux te Breda 

ontvingen wij een aardige afwijking 
bij de vierzijdige roltanding, die wij 
hiernaast afbeelden. Aan de rechter
kant van het zegel is bovenaan niet 
het eerste gaatje aanwezig en zijn 
de twee volgende overgeslagen, maar 
het eerste gaatje ontbreekt en daar
voor in de plaats- bevindt zich een 
perforatiegaatje op een plaats waar 
het zegel niet geperforeerd moest 
zijn, n.1. de afstand van een tand 

lager. Voor de duidelijkheid hebben wij een zegel met normale 
roltanding ernaast geplakt. Blikbaar heeft men dus het ver
keerde pinnetje uit de perforatiekam genomen. Aan de linker
zijde is de tanding normaal; het moet dus een machine met 
normale tanding geweest zijn, die dit gebrek vertoonde (Nb), 
met het gevolg dat alle zegels van deze verticale rij dezelfde 
fout moeten hebben. 

Het is heel goed mogelijk, dat andere waarden dan de 30 
cent ook met deze machine geperforeerd zyn vóór de fout 
ontdekt werd; wij hebben echter bij onzen voorraad zegels 
met 4-ziidige roltanding geen enkel dergelijk exemplaar kun
nen vinden. 

Het zegel in kwestie is geperforeerd C C B, en dus in een 
echte rol gebruikt. Het is afgestempeld Eindhoven 18.XI; het 
jaartal is onleesbaar, maar zou waarschijnlijk 1930 moeten 
zijn. 

Wie vindt verdere exemplaren, eventueel van andere waar
den? En wie kan (aan de hand van heele vellen of veldeelen) 
opgeven op welke verticale rij deze fout voorkwam ? 

Verkoop van koloniale zegels in Den Haag. 
In de Haagsche Courant, ons door den heer Van der Willigen 

toegezonden, kwam een staatje voor van den omzet van het 
postkantoor te 's-Gravenhage in 1931. Het bedrag aan ver
kochte frankeerzegels en postformulieren was over het afge-
loopen jaar ƒ3.789.865 (vorige jaar ƒ3.577.414), maar wat in
teressanter is, is het bedrag, dat voorkomt achter het hoofd: 
Koloniale zegels. Dit bedrag geeft dus een idee van wat er in 
1931 aan het verzamelaarsloket is verkocht, het is niet minder 

dan ƒ29.024, tegen het jaar tevoren ƒ10.015! Oftewel in 1931 
meer dan 550 gulden per week, op een enkele uitzondering na 
(de Pattist-zegels, die inderdaad voor de betaling van het 
luchtrecht gediend hebben) zuivere winst voor de posterijen. 

Het zou interessant zijn om voor het geheele land de post 
„Koloniale zegels" eens te kennen. 

ZEGELS VAN HOOGERE WAARDEN. 
Is het niet eigenaardig, dat zegels, afkomstig van post-

wisselformulieren, pakketkaarten e.d., behouden worden door 
de post, terwijl de zegels op brieven, enz., den geadresseerde 
ten goede komen ? 

Wil men in het bezit komen van deze vaak hoogere waarden 
dan kan men die terugkoopen op een rijkszegelveiling. D.w.z. 
voornamelijk alléén de handelaren, omdat het bij partijen gaat. 

Wat zou menige verzamelaar, die nu de hoogere waarden 
mist, de post dankbaar zijn als zij deze eveneens als bij 
gewone poststukken aan b.v. den geadresseerde ten goede 
liet komen. 

Nu klagen de menschen vaak dat wanneer ze b.v. een 
pakket naar Indië of omgekeerd zenden, waarop een hoog 
zegelrecht voldaan is, zij de zegels misloopen en dat, wanneer 
de zegels niet door de post behouden werden, er dan wellicht 
meer gebruik van de gelegenheid werd gemaakt, om in het 
bezit van de begeerde zegels te geraken, die dikwijls de 
kosten van verzending weer vergoeden. 

De lust tot verzamelen zou wellicht grooter zijn. 
Hoe klaagt niet menig minder kapitaalkrachtig verzame

laar bij het moeilijk bijeenbrengen van de hoogere waarden? 
Of zouden de rijkszegelveilingen, ondanks de bovengenoemde 

mindere gebruikmaking, voordeeliger zijn? 
JAC. J. VAN DE VAART, 

Lid „Philatelica". 
Inzender raakt hier een aangelegenheid aan, waarover in 

den loop der jaren liters en liters inkt zijn verschreven. 
Hoewel overtuigd, dat mijn standpunt door velen niet ge

deeld wordt, wil ik het toch in het kort weergeven. 
De afzender, die een poststuk of een pakket verzendt, be

taalt de vracht in baar of in zegels. Het toezicht op het vol
daan zijn dier tosten berust bij de postadministratie, die uit
sluitend bevoegd is de daartoe geëigende middelen aan te 
wenden. Deze bestaan o.a. uit een administratieve controle op 
de voor frankeering bestemde gelden (b.v. bij de frankeering 
bij abonnement) of op de juiste verantwoording van het ver
schuldigde in zegels op de kantoren van bestemming (het 
met port belasten bij ontoereikende frankeering). De over
eenkomst tusschen afzender en administratie is aangegaan 
voor het v e r v o e r ; hoe laatstgenoemde de kosten wil ver
antwoorden en welke controle zij daarop wil uitvoeren, is een 
aangelegenheid van internen aard, waar de afzender buiten 
staat. Aan die opdracht tot v e r v o e r , waarvoor hij be
taalde, voldaan zijnde, is de stilzwijgend aangegane overeen
komst beëindigd; hieraan het r e c h t vast te koppelen op 
de gebruikte frankeermiddelen, komt mij onverdedigbaar 
voor. Immers, consequent doorredeneerend, zou een afzender-
philatelist, die aan de zegeltjes hangt, de post kunnen beletten 
een andere wijze van vrachtvoldoening toe te passen, b.v. 
door stempelafdrukken van frankeermachines e.d. 

Ik begrijp de verzuchting van inzender, hoewel hü zich van 
de frankeering op postpakketten niet te veel moet voorstellen. 
Door den onhandigen vorm dier pakketten geschiedt de af
stempeling der daarop bevestigde zegels als regel zeer ruw, 
zoodat zij voor de verzamelaars gewoonlijk van geen waarde 
meer zijn. 

Wellicht, dat de gelegenheid eens komt in een of meer ar
tikelen het door inzender aangeroerde punt nader te be
lichten. 

v. B. 

NED.-INDIE. 
Tariefsverlaging. 
Met ingang van 1 Januari j.1. is het minimum-tarief van 

per zeepost uit Ned-Indië naar Nederland verzonden pakjes 
verlaagd tot 1234 cent (Dienstorder H 51 van 27 Januari). 
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Een vervalsching van het Java-Australië-zegeL 
In de Echo van 31 Januari wordt melding gemaakt van een 

vervalsching van het Pattist-zegel. Het zegel zelf is echt, maar 
het is in een ongetand exemplaar herschapen, waarschjjnlïik 
door afschaven van het papier en opnieuw opplakken (het 
Fransche blad spreekt van „remontage"). 

De vervalsching is van Belgischen oorsprong, en moet goed 
zijn uitgevoerd, maar is toch voor een geoefend oog te ont
dekken. Men weet dus wat men denken moet van ongetande 
Pattist-zegels! 

Behalve dit zegel zijn talrijke Belgische zegels op dezelfde 
wijze tot zeldzaamheden vervormd (Olympiade, Montenez, 
luchtpost), en zelfs de zeldzame Amerikaansche Zeppelin
zegels. De Belgische zegels schijnen in groote hoeveelheden 
op de markt te zijn. Of dit ook voor het Pattist-zegel geldt, 
wordt niet vermeld. 

SURINAME. 
Nog eenmaal de Do-X-zegels. 
De heer H. E. Huber geeft in Stamp Collecting een uitvoe

rige beschrijving van deze zegels, waarin nog het een en ander 
voorkomt, dat ons niet bekend was. Hij vermeldt n.1. dat de 
opdrukvorm bestond uit 5 horizontale rijen van 10 opdrukken; 
op het eerste zegel van de laatste horizontale riJ kwam de 
reeds vermelde opdrukfout voor: ontbrekende punt achter Do. 
Deze fout komt dus t w e e m a a l per vel voor, n.1. op zegel 
41 en 91 (de vellen zijn groot 100 stuks en werden dus in 
tweemaal overdrukt). 

Het opdrukken geschiedde ter Gouvernementsdrukkerü te 
Paramaribo. 

Het nieuws over deze serie komt bij kleine beetjes, zoodat 
wij er (tot onzen spijt!) telkens op terug moeten komen. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
De antituberculose-briefkaart, in de vorige aflevering reeds 

gemeld, is thans ook door Bern uitgedeeld. In den stempel het 
beeld van de koningin, zooals dit ook op de voor het zelfde 
doel uitgegeven postzegels voorkomt. Het adresgedeelt'e is 
boven en aan de linkerzijde door rechte lijnen begrensd. Ge
heel boven links is het kerstmannetje afgebeeld, dat van een 
jongetje brieven o£ pakketten in ontvangst schijnt te nemen. 

De nieuwe dubbele briefkaart van 50 c , blauw op geel 
karton, is te melden. Als stempel de wapenleeuw. De tekst in 
drie talen. 

Behalve de reeds gemelde opdrukkaarten zijn nu ook gezien 
de drietalige kaar t van 40 c. en de dubbele van 40 c. Ook de 
oude groene van 35 e. met kop van den koning, heeft nadat 
ze eerst voorzien was van een postzegel van 5 c. '(zwarte 
wapenleeuw), nog een machinestempel opdruk van 10 c. ge
kregen. Deze opdruk staat onderaan en loodrecht op de rich
ting van de kaart, hetgeen verklaard wordt door aan te ne
men, dat slechts op die wijze de kaart zonder omvouweii be
drukt kon worden. 

Ook in Antwerpen zijn restanten van de kaarten van 40 e. 
violet met de dienstmachine P 011 bedrukt tot kaarten van 
50 c. De reeds de vorige maand gemelde opdrukken waren van 
Antwerpen afkomstig. Voorloopig is alleen de serie 2 van de 
prentbriefkaarten op deze wijze bedrukt gezien. 

BRITSCH-OOST-AFRIKA EN UGANDA. 
Gemeld wordt het verschijnen van den omslag van 15 cents 

rood, thans op dik wit papier, in de beide formaten 145 : 90 en 
135 : 106. De stempel is onveranderd gebleven. 

ITALIË. 
Van de prentbriefkaarten, uitgegeven ter herinnering aan 

den opmarsch der fascisten naar Rome, zijn nog weder vier 
stuks verschenen, waardoor het aantal nu tot 24 gestegen is. 
Het zijn voorstellingen van: Caserma Mussolino; Dopo la-
voro Ferroviario; Igresso ferrovia Vaticano en Ospedale de 
Littorio. 

Het is gebleken, dat er twee soorten van die prentbrief
kaarten bestaan, die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn 
te weten: 

I. De stempel meet 26 bij 21 mm. Het wapen staat onder 
de A of anders tusschen de A en de R van CARTOLINA. De 
afbeelding is van het adresgedeelte gescheiden door een lood
rechte streep. Het karton is wit. 

II. De stempel meet 23 K bij 19 mm. Het wapen staat meer 
rechts en precies onder de O van CARTOLINA. De streep 
ontbreekt en het karton is roomkleurig. 

Voorloopig zijn van soort II nog maar alleen bekend vier 
verschilende, en wel: Instituto Internaz. di Diretto Private; 
Ponte della Via Salaria; Scuola Elementare Duca d' Aosta en 
Tempil di Vesta e della Fortuna Virile. 

Van soort I zijn alle 24 stuks bekend. 

LETLAND. 
Door Bern werd verdeeld een nieuwe briefkaart van 10 

santimu groen op ruw grijs karton. Stempel, formaat, wapen 
en tekst ziJn geheel gelijk aan de voorafgaande kaarten. 
Prijstoeslag voor het karton als vroeger 1 santimu. 

LIECHTENSTEIN. 
De reeds in December gemelde nieuwe briefkaarten van 10 

en 20 rappen zijn nu ook verschenen met prentjes. Elke kaart 
met dezelfde serie van 10 stuks. Op de 10 r. kaarten zijn ze 
olijfgroen, op de 20 r. kaarten bruin. De bijschriften zijn in 
Duitsch en Esperanto. Ik geef hier alleen de laatste weer: 
Vilago Eschen; Vilago Triesenberg; Kapelo Dux apud Schaan; 
Pregejo Schaan; Domaro de lavilag Triesenberg; Vilago de la 
limo de Austria; Kabana sur la Bettier joch; Kästele Guten
berg apud Balzers; Valo de Valüna en nego; Valo de Valüna 
en somero. 

NOORWEGEN. 
In het groote formaat van de postunie (148 : 102) is de 

kaart van 15 ore grijsbruin met wapenleeuw, verschenen op 
wit karton. Eenige wijziging is gebracht in de indeeling en 
plaatsing van den tekst. 

POLEN. 
De nog ontbrekende prentbriefkaart nr. 28 is thans ver

schenen. De afbeelding stelt Czanohora Karpaty Wschodnie 
voor en draagt het drukkersmerk M. P. i. T. (XI-1931) 
6.400.000 S. 1-28. 

SAARGEBIED. 
De in gebruik zijnde kaart van 40 c. bruin, met in den 

stempel de afbeelding van Saarlouis, verscheen op room
kleurig, doorschijnend karton. 

ZWITSERLAND. 
De reeds gemelde, links getande prentbriefkaarten van 10 c. 

komen slechts voor met de volgende 28 verschillende afbeel
dingen: Aarau; Arosa; Ascona; Baden; Basel; Biel, Brugg; 
Brunnen; Crans s. Pierre; Creux du Van; Davos; Ebnat-
Kappel; Einsiedeln; Gesehenen; Hilterfingen; La Chaux de 
Fonds; Lausanne-Plage; Le Locle-Hotel de ville; Les Bre-
nets; Mogelsbsrg; Montana-Ver mala; Montreux-La riviera 
suisse; Neuchatel-Chateau; Niesenbahn; St. Moritz; St. Mo-
ritz-Maloja; Urnäsch en Vevey. 

Aan spoorwegkaarten zijn nieuw te melden: een kaart voor 
vrachtgoederen van 10 c. violet op roomkleurig karton en 
stempel Teil; op de voorzijde als plaats van afzending Zürich. 
Aan de achterzijde een in het Duitsch gestelde quitantie. Het 
drukkersmerk is O.P.D. 48.000 II. 31. 

De andere kaart is bestemd voor douanegoederen, is ook 
van 10 c. violet met Teil in den stempel. De tekst is echter in 
het Fransch gesteld en het karton is grijs. Het drukkersmerk 
is O.P.D. 20.000 III. 31. 
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NEDERLAND. 
Amsterdam C S . In den namiddag van 2B.I is de links 

staande tekst „Gebruikt bij voorkeur Nederlandsch Fabrikaat" 
vervangen door de rechts staande „Postzegels rechts enz." in 
de Flier-machine. 

Begin Januari kwam een geheel nieuwe doorloopende stem
pel in de Universal-machine met tekst ADRESSEER / VOL
LEDIG. Gezien de sterren, zou men aannemen dat de teeke
naar van de nieuwe stempels uit Leiden en Zwolle ook hier 
aan het werk geweest is. 

^Dxi ' ^ ^ i^ 
..322..^ A ^ R E ^ ^ E E R 

^J VOLLEDIG \^ 

Tn de Januari-vergadering van „Hollandia" werd medege
deeld, dat volgens een schrijven van den directeur van het 
postkantoor de stempel nr. 8 aan het Centraal-Station, die 
zulke slechte afdrukken gaf, vervangen is. 

's-Gravenhage. Op het Centrale Postgirokantoor zijn in ge
bruik 5 stempelsluitmachines, welke de omslagen der uit
gaande stukken niet alleen afstempelen, doch ook dicht-
plakken. 

In den stempel van deze machines is een reclame voor den 
postchèque- en girodienst aangebracht, officieel op 7 Decem
ber 1931, doch er zijn echter reeds afdrukken van 4 December 
met de reclame bekend en ook zonder reclame na 7 December. 
Deze machines zijn gefabriceerd door de Pitney-Bowes Portage 
Meter Co., Stamford (Conn.), U.S.A., en worden in den 
handel gebracht onder den naam Mail-O-Meter. Deze machines 
dienen in Amerika en Engeland voor het maken van ba'ar-
frankeeringsafdrukken (Permits) en staan bij de verzamelaars 
bekend als type E 2. 

BEVORDER HET 
POSTGiROVERKEER 

's-Gravenhage en Rotterdam stempelen sedert 5 dezer rechts 
van een dagteekeningstempel met 3 open vijfstralige sterren 
STEUNT HET / NATIONAAL / CRISISCOMITE, omgeven 
van 4 mannen in een instortende kolenmijn of iets dergelijks! 

Leiden. Hierbij de cliché van den reeds in het vorig nummer 
vermelden nieuwen stempel in de Universal-machine. Tot l l - I 
stond in den dagteekeningstempel het jaartal onder, na dien 
tijd de uuraanwijzing onder het jaartal. 

VERZEND 
MET DE 

LUCHTPOST 

De heer Benders bezit een exemplaar vanu 26.1.82 met de 
balk van de uuraanwijzing 14-15 k o p s t a a n d . 

Zwolle. Hier kwam een nieuw stempel in gebruik, teekening 
ongeveer als die van Leiden, maar er zijn minder duiven en 
sterren en er is een zon en maan aan het firmament ver
schenen. 

Deventer. In de stempelmachine met tekst „Postzegels 
rechts boven enz." stond in den dagteekeningstempel op 13-V 
de datum boven, dan de uuraanwijzing 8-9 en vervolgens het 
jaartal, sinds 15-V is de rangschikking uuraanwijzing, datum, 
jaartal. 

De nieuwjaarsstempels van Arnhem-Station en Eindhoven 
zagen wij ook op handelsbrieven, respectievelijk dd. 2.1.1932 
en 30.XII.1931 10-11. Utrecht-Station stempelde 13 Januari 
nog met tekst „Koopt thans Weldadigheidszegels", hoewel de 
verkoop reeds op 10 Januari gestaakt was. 

Maastricht. De heer Hermans zond ons een afdruk van een 
stempel uit een machine sedert 4 dezer 16-17 uur in gebruik 
op het hoofdpostkantoor. Tusschen plaatsnaam en een ge-
styleerden Nederlandschen leeuw, met zwaard en pijlenbundel, 
staat tusschen gebogen lijnen GEBRUIK / BIJ VOORKEUR 
/ NEDERLANDSCH / FABRIKAAT. Het is een machine, 
gefabriceerd door de Universal Postal Prankers, Ltd., 99-101 
Regent Street, London, W. 1, British and Foreign Patents, 
Model DD nr. 608. 

Ook uit Gouda zagen we dd. 6 dezer een dergelijken ma
chinestempelafdruk. Afbeelding volgt. 

Vriendelijk dank aan de beeren A. M. Benders, A. W. 
Brave, E. J. Enschedé, J. Hermans, H. Meijer, W. C. Ver
doorn voor de berichten. 

Het Bureau voor het verschaffen van afstempelingen aan 
verzamelaars deelt mede, dat bij genoegzame deelname de 
gelegenheid zal worden geopend, dubbele stempels en baar-
frankeeringen te ruilen, door middel van rondzendingen. Zij 
die voor deze rondzending wenschen in te sturen of de rond-
zending willen ontvangen om uit te koopen, kunnen dit melden 
aan onderstaand adres, waar tevens nadere inlichtingen ver
krijgbaar zijn (s.v.p. antwoordporto bijvoegen). 

W. C. VERDOORN jr., 
Ie Helmersstraat 156 II, Amsterdam, W. 

fra riteer . 
1 nacliirê i 

NEDERLAND. 
Universal Postal Franker. 

Machine 1. 
Nog steeds in gebruik bij De Twentsche Bank, te Amster

dam. De machine heeft in Maart 1931 een nieuwe combinatie 
van waarden gekregen en wel 5, 6, 10, 12, 1234, 20 cent. 

Francotyp. 
Machine 108 IV. 
In gebruik bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., 

te Amsterdam. Sedert begin Januari is deze machine voorzien 
van een nieuw cliché tusschen datum- en waardestempel, de 
tekst hiervan is geheel als bij type I I I : „N.H.M. / Amster
dam", doch de letters zijn wat sierlijker, de hoofdletter H is 
smaller, terwijl het verschil ook goed zichtbaar is in de letters 
„e" en „a" van „Amsterdam". 

Machine 181 V. 
N.V. Ruijs' Handelsvereeniging, te 's-Gravenhage. Deze ma

chine stempelde (23.7.'30) links van den datumstempel vier
regelig: GF. Allsteel / STALEN- / KANTOOR- / MEU
BELEN", nadien hebben wij van 181 V geen afdrukken meer 
gezien. 

http://30.XII.1931
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HET JUBILEUM=BOEK. 
De verschijning van bovengenoemd vverk kan eerst in de 

tweede helft van April a.s. worden tegemoet gezien. Door de 
uitgebreidheid, welke het allengs heeft verkregen — het boek 
zal ruim 300 pagina's groot worden — zal een vroegere da
tum niet wel mogelijk blijken. Wü hopen in staat te zijn in 
het aanstaande April-nummer definitief den juisten datum 
van verkrijgbaarstelling te kunnen mededeelen. 

De leden der verschillende Vereenigingen zullen dus nog 
eenige weken geduld moeten hebben. 

Met bijzondere erkentelijkheid kunnen wiJ er melding van 
maken, dat in zoovele plaatsen tal van leden zich bereid ver
klaard hebben tot afgifte der boeken aan de daarop recht
hebbenden. Alleen in de hierna genoemde plaatsen bood zich 
tot heden nog niemand daarvoor aan, n.1. Bloemendaal, Gouda, 
Heemstede, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Tilburg en Venlo. 

Wie der leden, woonachtig in deze plaatsen, wil ons alsnog 
de behulpzame hand bieden? 

Ook van de volgende plaatsen, welke in het vorig Maand
blad nog niet werden genoemd, zouden wij gaarne opgaaf ont
vangen van leden, die zich bereid verklaren tot afgifte der 
jubileum-boeken: Alkmaar, Baarn, Deventer, Gorinchem, 
Hoorn, Roermond, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zutphen. 

Aanmeldingen worden, liefst zoo spoedig mogelijk, inge
wacht bij de Administratie te Breda. 

De gelegenheid tot het aanvragen van gebonden exem
plaren wordt, in verband met de latere verschijning, nu nog 
verlengd tot 1 Maart a.s., mits de meerdere kosten daarvan ad 
ƒ 1,50 per exemplaar vóór genoemden datum zijn gegireerd op 
de postrekening 37183 van den administrateur (L. C. A. 
Smeulders), met duidelijke vermelding van naam en het doel 
der storting. 

DE ADMINISTRATIE. 
||Miii{||iiiii|||iiM||||iiii|{{|!iiii|||iiii|||;iii!i{|iiiii||||iiiii|||iiii||||iiii||{|ini||||iiiii|||iiii|{||iiii||||iiii||||iiiii{|| |||iiii||||iiii|| 

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR HET JUBILEUMBOEK. 
3e Ivjst. 

Bij de administratie zijn, tot en met 8 Februari 1932, de 
volgende giften binnengekomen: 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", Arnhem ƒ 25,— 
Postzegelvereeniging „Heerlen" - 15,— 
Nederl. Bond van Ver. van Postzegelverzamelaars - 10,— 
Verschillende, waaronder begrepen enkele be

dragen door leden op vergaderingen afgedragen . . . - 44,57 
Vorige opgaaf -1152,45 

ƒ 1247,02 

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

WIE VOLGT ? 

N.B. De door de Vereenigingen te verstrekken voorschotten 
worden hier niet vermeld. 
||liiil|||iMi{;||iiii||||iiii|j||iiii!|||iiii||||ii!i|{{|ini||||iiii||{|iiiii{||Mii||||iiii||||iiiii|||iiiii{||iiii|||iiiiii!|{iiii|^ 

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

J. ME6US, BEËEDIGD TAXATEUR, 
D i r e c t e u r d e r 

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

(616)! 

RAAD VAN BEHEER. 

Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 
het N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e , 
op Zondag 6 Maart 1932, des voormiddags te 11 uur, in het 
Hotel Fleissig, Warmoesstraat 129, te Amsterdam, achter de 
Effectenbeurs. 

BREDA, 13 Februari 1932. 
De administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B. 

HELMOND TOT ONS BLAD TOEGETREDEN. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond en 
Omstreken", gevestigd te Helmond, in haar vergadering van 
1 Februari 1.1., met algemeene stemmen besloten heoft het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" als haar officieel 
orgaan aan te nemen. 

Breda, 2 Februari 1932. 

DENK AAN HET PORTO ! 
De talr^ke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in

lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dan een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

HKhHAALD VERZOEK. 

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

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

Wilhelminapark 128, Breda. 

AAN VELEN. 

Van adresveranderingen en dergelijke, welke ons n ä d e n 
n e g e n d e n bereiken, kan voor het in d i è maand te ver
schijnen nummer g é é n n o t a meer worden genomen. 

De Administratie. 
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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 preeven daarvan. 
e. De port- en frankeerzegels van Griekenland gespecia

liseerd. 

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'A—4 uur. 
Breda (Parkstraat) : vóórlaatsten Zaterdag der maand 3—5 u. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 4—5>|J uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 3y,—5 uur. 
's-Gravenhage: eiken Zaterdag 3—5 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 3en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Helder: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2-4 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 3—5 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terncuzen: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand S'A—5 uur. 
Zwolle: 3cn Zaterdag der maand 4—6'uur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

De Bondssecretaris brengt ter kennis van de aangesloten 
Vereenigingen, dat in de bestuursvergadering van 12 De
cember 1931 te Amsterdam is voorgesteld om, gezien de daar
aan verbonden groote onkosten, in Maart a.s. g é é n vóór
vergadering van den Bond te houden. Met dit voorstel wordt, 
wegens den druk der tijden, door het bestuur accoord gegaan. 
Zijn de Vereenigingen echter van oordeel, dat deze vóór
vergadering w è 1 gehouden moet worden, dan wordt de dag 
daarvoor op Zondag 27 Maart a.s., len Paaschdag, bepaald, 
en de opgave der te behandelen onderwerpen tot 20 Februari 
1932 ingewacht. Komen vóór of op dien datum geen voorstellen 
in, dan wordt aangenomen, dat er bij de Vereenigingen geen 
bezwaar bestaat om de vóór-vergadering voor ditmaal achter
wege te laten. 

Voorts zou ondergeteekende er hoogen prijs op stellen, voor 
r;oover dit nog niet is geschied, van de pecretarissen der aan
gesloten Vereenigingen een afschrift harer ledenlijsten met 
de adressen te mogen ontvangen, zoo mogelijk aangevuld met 

een opgave van wat de leden bij voorkeur verzamelen; dit 
met het oog op een samen'te stellen internationaal adresboek 
van postzegelverzamelaars. 

Verder brengt hij ter kennis, dat bij den Bondspenning
meester (den heer L. van Essen, Melkpad 37, te Hilversum) 
nog groote hoeveelheden Bondstandenmeters verkrijgbaar zijn 
ä 35 cent (voor handelaren ä 25 cent) per stuk. 

. De Bondssecretaris voornoemd, 
F. J. MIJNSSEN. 

Ginneken (bij Breda), 2 Februari 1932. 
Chasséstraat 23, telefoon 2029. 

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

Afdeeling verkoop. 
Met ingang van 1 Februari worden de zendingen aan de 

sectiehoofden zoowel als de retourzendingen aan de inzenders 
niet meer met aangegeven waarde verzonden, wel aangetee-
kend. Er is n.l. met een prima assurantie-maatschappij een 
verzekering afgesloten, waarbij de schade, door het eventueel 
teloor raken van zendingen zoowel aan de sectiehoofden als 
aan de inzenders, wordt overgenomen. 

Beleefd worden de sectiehoofden verzocht de in het vervolg 
bijgevoegde gefrankeerde drukwerkkaart, na ontvangst van 
de zendingen, geteekend terug te willen zenden, daar bij 
eventueel verlies de assurantie-maatschappij geen reclames 
meer aanneemt na verloop van 3 maanden. 

Deze regeling is getroffen met het oog op besparing in 
de onkosten van frankeering. Voorloopig geldt deze maatregel 
alleen nog maar voor zendingen in Nederland. Toezending 
van kaarten en boekjes steeds aan den heer D. C. Pareira, 
Sarphatistraat 143, Amsterdam, C. 

Ook in Ned.-Indië is een dergelijke regeling getroffen. 
De directeur. 

Verzoek. 
De s e c r e t a r i s s e n der afdeelingen, die nog in ge

breke zijn gebleven hun jaarverslagen en een afschrift van 
hun ledenlijst volgens art. 31 huishoudelijk reglement in te 
zenden, worden dringend verzocht deze alsnog aan den se
cretaris te doen toekomen. 

Nieuwe leden. 
502. mr. G. A. Visscher, ind. recht, amb.. De Wetstraat 1, 

Arnhem. 
504. J. D. Tresling, dir. Ned. Postrnuseum, Kortenaerkade 11, 

Den Haag. 
509. W. van Duuren, p / a firma Burger & Roodenburch, N.Z. 

Voorburgwal 318, Amsterdam, C. 
545. W. J. van Bortel, Hotel Astor, Malang (Java). 
548. F. Hillebrant, s.f. Klampok, Banjoemas (Java). 
556. G. R. Wartena, Ie luit. art., Batoedjadjar (Java). 
557. H. Eerdmans, s.f. Maron, Probolingo (Java). 
559. J. J. Holtzapfel, ond; Melambong, bij Salatiga (Java). 

Aanmeldingen. 
G. W. Kuijl, insp. P. en T., Julianalaan 13, Bandoeng (Java), 
mevr. J. Hauber, Oro Oro Dowo 46, Malang (Java). 
P. J. F. van Oeffel, Duvenvoordestraat 108, Haarlem. (V). 
A. F. J. Beckers, afd. chef Kon. Holl. Lloyd, Emmastraat 16, 

Amsterdam, Z. (A.V.). 
mr. D. J. AV. J. Kluiver, Kebon Sirih 69, Batavia, C. (Java). 
C. Spek, Residenlsweg 21, Bandoeng (Java). 
A. W. F. Köffler, s.f. Adiv/erna, Tegal (Java). 

Bedankt (met 31 December 1931). 
844. H. J. Olthuis. ' 717. mevr. M. J. C. Martens. 
380. Th. J. J. Roqué. 690. Th. M. Oort. 
126. P. Meijer. 353. C. Teves. 
149. A. J. W. Scheffer. 448. A. van Wijnen. 

67. C. Lebbink. 
Overleden. 

519. Ch. Hulster. 
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Adreswijzigingen. 
206. mr. A. M. F. Boeije, lid Raad van Justitie, thans Ma

kassar (Celebes). 
901. C. C. Dillewijn, insp P. en T., thans Batavia, C. (Java). 
637. J. van der Meulen, thans p/a Ned. Handelmij., Soerabaja 

(Java). 
974. Max Pool, thans Stevinstraat 70, Scheveningen. 
979. J. van Houten, thans Boulevard Brand Whitloch 115, 

Brussel. 
171. mevr. A. Vos de Waal, thans Stijn Buijsstraat 110, Nij

megen. 
762. Chr. van Loon, than^ Jaslaan 10, Dubbeldam. 
887. mevr. M. J. Smit, thans Singel 145, Amsterdam, C. 
765. A. J. Kuijl, thans Javastraat 106, Den Haag. 
568. F. Wagenveld moet zijn: F. Wagensveld. 
Buitengew. lid L. von Haläsz, thans Denmark Hill, Ruskin 

Manor, London, S.E. 5. 
650. dr. Samson, thans Bandjermasin (Borneo). 
450. W. Waalewijn, thans Riouwstraat 39, Bandoeng (Java). 

Af deeling smededeelingen. 
Haarlem. De heer J. F. Kroon heeft als sectiehoofd bedankt. 

Als zijn opvolger zal optreden de heer J. M. Gosse, Kruisweg 
43, Haarlem. 

Amsterdam. De jaarvergadering was helaas weer minder 
goed bezocht. De jaarverslagen van penningmeester en secre
taris werden in dank aanvaard; de heer S. van Kooten werd 
herkozen als 2e secretaris-penningmeester. Deze liet aan de 
vergadering zien zijn verzameling Engelsche koloniën in 
Afrika, welke zeer verzorgd van vorm, fraai van opzet en 
waardevol van inhoud is. De voorzitter zegde voor Februari 
toe een lezing over zijn collectie Togo, terwijl de heer Van 
Essen in Maart een lezing zal houden over Spanje en 
Spaansch-West-Indië. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Januari 1932, des avonds te T/, uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

48 leden en 2 introducé's zijn aanwezig, als de voorzitter, de 
heer Cramerus, de vergadering opent met een welkom en den 
wensch voor een gelukkig en voorspoedig 1932. De notulen 
van de vergadering van 28 December 1.1. worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd, waarna de ballotage met 1 stem 
blanco tot uitslag heeft, dat de 7 candidaat-leden als lid 
worden aangenomen. 

Ter circulatie gaat een artikel, gewijd aan de nagedachtenis 
van den heer Van der Schooren, verschenen in „La Philaté-
liste Beige". 

De volgende ingekomen stukken worden vervolgens be
handeld : 

Van den heer Beekhuizen te Delft, met een kaart verzonden 
van Leiden naar Delft, welke via Kopenhagen haar doel 
bereikte. 

Van den heer Blom te Uti-echt, die 3 zegels luchtpost 
Ned.-Indië ij/, gld. te koop aanbiedt ad ƒ2,— per stuk; hier
voor zijn geen liefhebbers. 

Van den heer Saalberg te Schiedam, die weldadigheidsseries 
van Duitschland aanbiedt ad ƒ0,90; de leden zijn reeds 
vroeger van deze zegels voorzien. 

Van de zustervereeniging te Turnhout, meldende het tegen
bezoek van eenige beeren op 29 Februari a.s. Voor de ver
loting op die vergadering wordt door haar beschikbaar gesteld 
het zegel België 1 cent ongetand. 

Van de Vereeniging „Op Hoop van Zegels" haar jaarboekje 
1931/32; van de Vereeniging „De Philatelist" een feestboekje, 
en van de firma Manuskowski een tweetal prijslijsten van 
Nederland en koloniën. 

Van mejuffrouw Hij mans en den heer Kaas met mededee-
ling, dat zij hun bedanken als lid wenschen in te trekken, 
waarmede de vergadering zich accoord verklaart. 

Besloten wordt daarna den heer B. Mutsaers te Capellen 

(België) wegens zijn groute belangstelling voor onze Ver
eeniging, tot eere-lid te benoemen. 

Bij de bestuursverkiezing wordt, op voorstel van den heer 
dr. Gommers, in afwijking van het reglement, besloten de af
tredenden bij acclamatie te herbenoemen, waartegen geen der 
leden bezwaar heeft. De verkiezing van een penningmeester, 
wegens bedanken van den heer Jacobs, wordt uitgesteld tot 
de volgende vergadering, daar de eerste candidaat, de heer 
De Klerk, zich wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt 
zag terug te trekken. Waar het noodzakelijk is, dat de neiuwe 
functionaris spoedig benoemd wordt, wijl de heer Jacobs, 
gedetacherd zijnde in Den Haag, de functie momenteel niet 
naar behooren kan waarnemen, wordt besloten de leden ge
legenheid te geven tot 15 Februari a.s. candidaten in te dienen, 
waarna de verkiezing op 29 Februari zal plaats hebben. 

Daarna krijgt de Ie secretaris gelegenheid zijn jaarverslag 
voor te lezen, gevolgd door dat van den administrateur der 
rojidzendingen. Beide beeren worden door den voorzitter 
bedankt. 

De rekening van den penningmeester over 1931 geeft de 
commissie vin onderzoek aanleiding tot het maken van enkele 
opmerkingen, waarmede in de toekomst zooveel mogelyk reke
ning zal worden gehouden. Overigens verklaart zij, dat door 
den penningmeester alles op nette, duidelijke en correcte wijze 
was bijgehouden en gerangschikt en stelt voor den penning
meester te dechargeeren onder dankzegging voor de uiterst 
correcte wijze waarop hij gedurende eenige jaren het beheer 
over de geldmiddelen van de Vereeniging heeft gevoerd, waar
toe besloten wordt. De voorzitter dankt ook nog eens den 
penningmeester voor zijn beheer en de commissie voor haar 
werkzaamheden. 

Bij de rondvraag deelt de heer Smoulders mede van ons lid, 
den heer A. Michielsen te Cheribon, als bijdrage voor het 
jubileumboek te hebben ontvangen een blok van 12 >4 cent 
opdrukzegels Ned.-Indië met doordruk van den opdruk, ter 
veiling. De opbrengst bedraagt ƒ 3,10, welk bedrag aan den 
heer Smoulders wordt afgedragen. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt overgegaan 
tot de groote verloting zonder nieten. Onder 433 leden en 
candidaat-leden worden even zoovele zegels verloot. De firma 
Keiser te 's-Gravenhage schonk hiervoor het zegel Duitsche 
bezetting in België 6 fr. 25 et. op 5 Mark, waarvoor haar 
door den len secretaris is dank gebracht. 

Na afloop brengt de heer Smoulders dank aan de commissie 
voor de mooie verloting, welke zij tot stand bracht, waarna 
de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Benoemd tot eerelid. 

79. B. H. M. Mutsaers, Plantijn, Capellen (België). 
Nieuwe leden. 

73. (E) . G. N. van Coevering, 1112 Columbus Avenue, Grand 
Haven, Michigan, U.S.A. 

86. (E.). C. H. J. van der Geld, Berendrechtslaan 12, Ba
tavia, C. (Java). 

238. (S.Z.). M. H. F. Meertens, Alex. Battalaan 41, Maas
tricht. (VI). Giro 85205. 

50. (E.). J. M. Meijs, Novalaan 43, Arnhem. (IV). 
296. (E.S.Z.BE.). Joh. A. Proost, Julianapark 44, Tilburg. 

(Hl) . 
17. (S.NK.). P. B. de Ridder, Blaricumscheplein 11, 's-Gra

venhage. (V). 
27. (E.). J. van der Schoot, Ketabang Boulevard 60, Soe

rabaja (Java). 
Bedanken ingetrokken. 

78. mej. G. M. E. Hijmans, Theresiastraat 149, 's-Graven
hage. (V). 

106. J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. (VII). 

Candidaat-leden. 
Jos. Becker, Rechte Wienzeile 39, Wien IV. (Eigen aangifte). 
C. A. W. van Dongen, candidaat-notaris. Lange Brugstraat 5, 

Breda. (Voorgedragen door A. J. J. Wolterbeek, te Breda). 
W. E. Ganzeboom, distillateur. Nieuwe Markt 23, Zwolle. 

(Voorgedragen door C. Th. Ruberg, te Zwolle). 
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1931. 

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

Begroot 
1 bedrag 

1. Voordeelig saldo over 1930 |f pr. mem. 
2. Contributie van 423 — 5 = 418 leden 

ad ƒ4,— I„ 1752,— 
3. Contributie en entree van in 1931 aan

genomen leden „ 200,— 
4. 10 '/r van het verkochte in de rond-

zendingen '„ 550,— 
5. Verkochte nummerstempeltjes . . . „ 25,— 
6. Onvoorziene ontvangsten . ; . . . , , 125,— 
7. Nadeelig saldo over 1931 I.. ~-.— 

Werkelijk 
bedrag 

f 43,f5 

„ 1'D72,— 

., 116, -

„ 586,60 
„ 10,80 
„ 338,30 
„ 204,50 

Totaal der O n t v a n g s t e n . f 2652,-'f 2971,85 

Nagezien en accoord bevonden 24 Januari 1932. 
De commissie van onderzoek: 

(get.) J. SOUTENDAM, rapporteur. 
(get.) B. J. DE KLERK. 

U I T G A V E N . 
' Begroot 

bedrag 

1. Kosten van het vereenigings-orgaan 
na aftr. opbrengst advertentiën, enz. 'f 8C0,— 

2. Kosten lidmaatschap van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars . . . |„ 155,05 

3. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz. I„ 100,— 

4. Kosten van nummerstempelt jes . . „ 10,— 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris i,, 100,— 
6. idem administrateur . . . „ 40,— 
7. idem penningmeester . . . „ 15,— 
8. idem sectiehoofden . . . . ' „ 200,— 
9. idem bibliothecaris . . . . „ 5,— 

10. Zaalhuur van het vergaderlokaal. . . i„ 20,— 
11. Kosten van elf maandelijksche verlo

tingen 60,— 
12. Kosten der jaarlijksche algemeene 

verloting in Januari 1931 . . . . |„ 475,— 
13. Assurantie-premie „ 35,— 
14. Kosten van afgevaardigden naar de 

Bondsvergaderingen „ 75,— 
15. Achttiende jaarlijksche bijdrage aan 

het reservefonds. (Besluit van 5 Mei 
1913) , 50,— 

16. Kosten der bibliotheek , 10,— 
17. Bijdrage aan het fonds tot viering 

van het 40-jarig bestaan der Ver- l 
eeniging in 1933 „" 200,— 

18. Onvoorziene uitgaven |„ 301,95 

Werkelijk 
bedrag 

|f 856,16 

'„ 157,50 

130,10 

68JI 
41,67 
11 — 

188,41 

20^50 

6 0 , -

471,59 
32,35 

72,80 

5 0 , -

200 , -
011,06 

Totaal der U i t g a v e n . f 2652,— f 2971,P5 

Aldus opgemaakt 31 December 1931. 
De penningmeester, 

A. J. JACOBS. 

A. J. H. M. Siegmund, leeraar lichaamsoefeningen, Catha-
rinastraat 32, Breda. (Voorgedragen door A. J. J. Wolter
beek, te Breda). 

Adreswijzigingen. 
198. F. H. Brinkman, thans Singel 145, Amsterdam, C. (VII). 
137. Joh. van Hoek jr., thans Claes de Vrieselaan 135, Rot

terdam. (V). 
129. F. J. Mijnssen, thans Ciiasséstraat 23, Ginneken. (Van I 

naar II) . 
176. Max Pool, thans Stevinstraat 70, Scheveningen. (V). 
288. A. J. Verhagen, thans Garn, bataljon der Z.- en O.-afd. 

van Borneo, Bandjermasin. 
314. A. J. J. Wolterbeek, thans Ginnekenv*'eg 60, Breda. (Van 

I naar II) . (Tevens wijziging lidmaatschapsnummer). 

Verzoek. 
De administrateur der rondzendingen verzoekt den leden 

om inzending van boekjes met zegels voor de afdeeling Ne- 1 
derland en koloniën. 

Vergadering. 1 
Ledenvergadering op Maandag 29 Februari 1932, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

Clubbijeenkomst. 
Clubbijeenkomst op den tweeden Donderdag der maand, 

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

VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 
over het vereenigingsjaar 1931. , 

Ter voldoening aan de eerste zinsnede van art. 12 van het 
huishoudelijk reglement, heb ik het genoegen u hierbij aan te 
bieden het verslag van den toestand der Postzegelvereeniging 
,,Breda" gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en wel 
het 38e van de oprichting af. 

Onze Vereeniging had ook van de heerschende malaise 
te lijden, doch uitsluitend wat het ledental betreft. Dit be
droeg, namelijk op ultimo December 21 minder dan op 
1 Januari en wel op 31 December 1931 420 (vorig jaar 441). 
In 1931 werden 32 nieuwe leden aangenomen, 35 bedankten 
voor het lidmaatschap, 11 werden er geroyeerd of afgevoerd, 
terwijl 6 leden ons door overlijden ontvielen. Hierbij dient in 
het bijzonder gememoreerd te worden het overlijden van de 
beeren Van Dieten, Van der Schooren en Vermeulen. 

De maandelij ksche vergaderingen hadden geregeld plaats 
met een gemiddeld bezoek van 31 leden (vorig jaar 36). Bo
vendien hield het bestuui 10 vergaderingen. 

Het rondzendverkeer, waarvan de administrateur verslag 
zal uitbrengen, bezorgde ons een saldo van ƒ 586,60 (vorig 
jaar ƒ665,44). Over den toestand der geldmiddelen zal de 
penningmeester u verslag uitbrengen. 

De verlotingseommissie bestond uit de beeren Van den Berg, 
Brantjes en Cramerus. 

Als vertegenwoordigers voor den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Broeders, Jacobs, Loeff, t ' Sas en 
Smeulders. Als vertegenwoordiger onzer vereeniging woonde 
de heer Smeulders de vóórvergadering van den Bond bij, ter
wijl 5 beeren de algemeene vergadering in Utrecht bezochten. 



16 FEBRUARI 1932. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

Door den heer Van den Berg werd daarvan verslag uit
gebracht. 

In den Raad van Beheer van het Maandblad hadden weder
om zitting de beeren Cramerus en Smeulders en als plaatsver
vangend lid de heer dr. Gommers. 

De bibliotheek breidde zich in geringe mate door schen
kingen uit; voornamelijk den beeren mr. Van Peursem en 
Smeulders dient hier nog eens een woord van dank gebracht 
te worden. 

In het bestuur kwamen enkele wijzigingen door het vertrek 
van den heer Van Horssen en het bedanken van den heer 
Brantje^. Als nieuwe leden deden hun intrede de beeren ir. 
Hagedoorn en Mijnssen. 

De club Ginneken mocht zich in een groeten bloei verheugen. 
Waar deze club deze maand haar 6-jarig bestaan vierde, mag 
den heer dr. Gommers onze hulde niet onthouden worden voor 
de wijze, waarop hij de leden bij elkaar weet te houden, waar 
in vroeger jaren een dergelijke poging na enkele maanden 
steeds haar eigen dood sterf. 

In de April-vergadering konden we genieten van de ver
zameling Oud-Italiaansche Staten van den heer Van Essen, 
waarbij deze heer een interessante causerie hield. 

Aan het Maandblad werd door onze Vereeniging ƒ 100,— 
ter beschikking gesteld voor het uit te geven Jubileumboek, 
terwijl tevens besloten werd een renteloos voorschot te ver
schaffen van 50 cent per lid. 

Als mede-eigenaresse van het Maandblad werd „Phila-
telica" aangenomen. 

Onze onder-voorzitter, de heer Mijnssen, werd in September 
als Bondsbestuurslid gekozen, terwijl onze voorzitter, de heer 
Cramerus, als zoodanig werd herkozen. 

Ons eere-lid, den heer Smeulders, viel de eer te beurt te 
worden benoemd tot eerelid der Utrchtsche Philatelisten-
Vereeniging. 

Dat het de Vereeniging in het komende jaar goed moge 
gaan, is de wensch van uw len secretaris 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

VERSLAG van den administrateur der rondzendingen over 
het jaar 1931. 

De ronzendingen hebben dit jaar ook weder een bevredigend 
verloop gehad, uitgezonderd in de secties 1 en 2; dit laatste is 
te wijten aan de drukke werkzaamheden van het betreffende 
sectiehoofd, die eind November 1931 dan ook bedankte en 
spreek ik de hoop en het vertrouwen uit, dat onder het nieuwe 
sectiehoofd, den heer ir. Hagedoorn, ook hier alles regelmatig 
zal gaan. 

Ingezonden werden in 1931 totaal 690 boekjes, terwijl met 
inzenders werden afgerekend 637 boekjes met een totaal ver
koopbedrag van ƒ 5 928,46. 

Het verloop in de verschillende secties betreffende afge
geven en terugontvangen zendingen was als volgt: Sectie 
N. & K.: 12 en 12; Sectie B. E.: 9 en 10; Sectie 1: 5 en 8; 
Sectie 2: 6 en 10; Sectie 3: 11 en 11; Sectie 4: 16 en 15; 
Sectie 5: 11 en 11; Sectie 6: 19 en 19 en Sectie Zwolle: 
12 en ]2. 

Een woord van dank aan de sectiehoofden, die door regel
matige afwerking der zendingen het mij gemakkelijk maak
ten, om spoedig met de inzenders te kunnen afrekenen, doch 
een speciaal woord van dank aan de sectiehoofden, de beeren 
Hekking en Molenaar, die ieder 28 zendingen ontvingen en 
respectievlijk 27 en 29 zendingen afrekenden. 

Het verschil tusschen ingekomen en afgerekende boekjes is 
ditmaal grooter dan vorige jaren; de oorzaak is hiervan de 
stagnatie in secties 1 en 2, uit welke ik de laatste dagen van 
November eenige zendingen tegelijk terugontving, waarvan 
de afrekening pas in 1932 kan plaats hebben. 

De administrateur, 
J. BROEDERS.' 

H e b t U r e e d s U w v r i j w i l l i g e b i j d r a g e 
g e s t o r t v o o r h e t JUBII^EUJVl -BOEK ? 

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

VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden op Zater
dag 30 Januari 1932, in hotel Krasnapolsky, te Am
sterdam. 

Aanwezig 52 Ipden. De vice-voorzitter, de heer Boeg, opent 
tegen half 9 de vergadering en deelt mede, dat de voorzitter 
door een lichte kcelaandoening verhinderd is de vergadering 
te leiden. De heer Boeg heet de aanwezigen welkom en daar 
het onze eerste vergadering in 1932 is, wenscht hij allen nog 
het gebruikelijke goede jaar toe, hoewel de vooruitzichten 
niet erg aanmoedigend zijn. Toch kunnen we op de veilingen 
van den laatsten tijd waarnemen, dat onze Nederlandsche en 
koloniale zegels zich zeer goed houden; ze hebben een grooten 
weerstand ten opzichte van de wereldprijzen. Op de laatste 
veiling in Den Haag behaalden goede Engelsche zegels weer 
behoorlijke prijzen, een teeken dat bij ons de philatelie nog 
op stevigen voet staat. Hij richt hierna een persoonlijk woord 
van welkom tot den heer Van de Pol en hoopt, dat deze zich 
spoedig op onze vergaderingen zal thuis gevoelen. Hierna 
herdenkt de heer Boeg nogmaals den heer Van der Schooren, 
vooral naar aanleiding van de prijzenswaardige artikelen in 
de buitenlandsche bladen (Le Philateliste Beige en Die Post-
marke). Hieruit blijkt weer, welk een groote rol onze oud-
Bondsvoorzitter op internationaal gebied speelde. 

De notulen worden hierna onveranderd goedgekeurd. Ver
volgens worden behandeld de ingekomen bezwaarschriften 
van de beeren De Goede en Munck over ons rondzendingsver-
keer. Uit het langdurige debat, dat zich naar aanleiding hier
van ontwikkelt, blijkt ten duidelijkste, dat den heer Van 
Kooten alle lof toekomt als algemeen leider. De fout zit niet 
in het systeem, maar bij de leden zelf, die de zendingen te lang 
onder zich houden. Alleen Amsterdam duurt al 9 maanden. 
Hoewel menschen steeds menschen zullen blijven, zullen wij 
toch hopen, dat de leden zich stipt zullen houden aan den 
uitersten termijn van doorzending, dus uiterlijk na 3 dagen. 
Dit is de eenige manier om een zending vlugger met de in
zenders te kunnen verrekenen. Aan den anderen kant is het 
bestuur vatbaar voor een goed doorwrocht schema; men kan 
er zeker van zijn, dat dit in de bestuursvergadering breed
voerig- besproken zal worden en daarna aan het oordeel der 
vergadering zal wordeh onderworpen. 

Verder is ingekomen een schrijven van den directeur van 
het postkantoor, waaruit blijkt, dat een nieuw stempel nr. 8 
in gebruik is genomen. Bij de ballotage blijken de 3 candidaten 
met algemeene stemmen te zijn aangenomen. Hierna wordt 
van gedachten gewisseld naar aanleiding van een berichtje in 
een Indische courant van 23 December j.1. over de Witte-Kruis 
zegels. Men wil het doen voorkomen, alsof de zegels weinig 
verkocht zijn, om daardoor de prijzen omhoog te kunnen 
drijven. Hiertegen wordt gewaarschuwd; de zegels zullen 
heusch niet zeldzaam worden, gezien de reeds verkochte aan
tallen. 

Onderwijl circuleert een luchtpostbrief uit Australië. Ter 
bevordering van het ruilverkeer had de heer Van den Hurk 
op zich genomen de ingekomen aanvragen te sorteeren. Hoe
wel hij gedacht had, dat zijn biievenbus te klein zou zijn, 
heeft hij er maar weinig voor te doen gehad. Slechts 3 leden 
hadden hun wenschen kenbaar gemaakt, welke nu worden 
voorgelezen. Hij hoopt de volgende maand op meerdere op
gaven. Na de pauze eerst een veiling van 41 kavels en daar
na een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. De heer 
Boeg deelt daarna nog eens uitdrukkelijk mede, dat t.z.t. het 
jubileum-boek voor de Amsterdamsche leden verkrijgbaar is 
bij de firma Hekker uitsluitend op vertoon van lidmaatschaps-
kaart 1932, terwijl men bovendien in een register zijn handtee-
kening moet plaatsen. 

Even voor elven sluit de vice-voorzitter de vergadering. 
W. Z. 

Aangenomen als lid. 
S. Roodenburg, Scheldestraat 87, Amsterdam, Z. 
H. J. P. Sluijp, Ant. Matthaeuslaan 44bis, Utrecht. 
K. van der Zee, Spoorkade 8, Kampen, 
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Bedankt als lid. 
A. Waroquiers, Antwerpen, (afgevoerd). 
J. H. C. Ulrici, (vroeger) Haarlem, (afgevoerd). 
H. T. Liem, Zürch. (afgevoerd) *) 
S. J. Ween, Overveen. 
H. L. Rotteveel, Amsterdam. 
P. J. Steensma, Eindhoven. 

Adresveranderingen. 
W. G. Zwolle, Noorder Amstellaan 209 III, Amsterdam, Z. 
J. W. Bonjoanny, Roelof Hartstraat 68 III, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
De leden kunnen het jubileum-boek bij de firma Hekker, 

Rokin, Amsterdam, afhalen op vertoon van contributiekaaj-t 
1932. (Zie nadere berichten omtrent datum van afgifte in 
het April-orgaan). J. A. K. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 20 Februari 1932, des 

avonds te 8 uur, in restaurant „Parkzicht", Hobbemastraat, 
Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 27 Februari 1932, des avonds 
te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat .Amster
dam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 

Utrechtsche Phi latel is ten-Vereeniging, te Utrecht . 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht, 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op Dinsdag 26 Januari 1932, in het hotel Des Pays Bas, 
te Utrecht. 

Aanwezig 30 leden en 4 introducé's. Om ongeveer 8.10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer De Bas, 
geopend. Na een bijzonder welkomstwoord gericht te hebben 
tot den heer Tj. G. de Vries uit Amsterdam, die op deze ver
gadering een voordracht zou houden over Duitsch-Zuid-West-
Afrika, begroette de voorzitter de aanwezige leden Mensing 
en Van der Plaats, alsmede de introducé's, de beeren Bardet, 
Glasz en Maten. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Inmiddels circuleerde in een 
drukraampje van den heer Van Soestbergen een kleurafwij
king van het 25-cent3 zegel van Nederland, terwijl de voor
zitter nogmaals in herinnering bracht het fonds voor het 
jubileumboek van het Maandblad. 

Medegedeeld werd, dat aan mr. Van Peursem verzocht zal 
worden zijn toegezegde voordracht over Litauen te houden op 
de algemeene vergadering van 22 Maart 1932. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden, de beeren 
J. D. M. Bardet, J. G. Nicolai, H. J. Meessen, Th. P. Glasz en 
P. A. Voute jr. aangenomen tot leden der Vereeniging. De 
voorzitter kon de inmiddels ter vergadering gekomen beeren 
Baljet en Glasz met hun aanneming tot leden der U. Ph. V. 
in kennis stellen. 

Aangezien het lid G. M. Minnema inmiddels de redenen zij
ner schorsing heeft weggenomen, werd de hem opgelegde 
schorsing met algemeene stemmen ingetrokken. 

Aanvaard werd voorts het bestuursvoorstel, om punt 4 der 
agenda te behandelen na de voordracht van den heer De Vries. 

Hierna kreeg de heer Tj. G. de Vries het woord voor het 
houden zijner voordracht over Duitsch-Zuid-West-Afrika, wel
ke hij bovendien zou toelichten door het ter bezichtiging stel
len zijner collectie over die voormalige Duitsche kolonie. Na 
een geschiedkundig overzicht dier kolonie werden allen in de 
gelegenheid gesteld de keurige en interessante collectie van 
den heer De Vries in oogenschouw te nemen. Met de grootste 
aandacht werd die leerzame voordracht en de toelichtingen 
door den spreker op zijn collectie gegeven, door de aan
wezigen gevolgd. Namens allen bedankte de voorzitter den 
heer De Vries voor diens mooie en interessante voordracht, 
welke bij allen zeer in den smaak gevallen is. Hij hoopte dan 

ook, dat de heer De Vries nogmaals door een dergelijke voor
dracht te houden een algemeene vergadering van de U. Ph. V. 
zal veraangenamen. Niet alleen zegde de heer De Vries dit 
toe, doch hij deelde tevens mede, dat hij gaarne bereid is 
om zegels van Duitsche koloniën, waaraan men twijfelde, te 
keuren wanneer men het porto voor de retourzending daar
bij insloot. 

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de 
collecties voor den landenwedstrijd Nederland portzegels 1 en 
2 met variaties en/of een Duitsche kolonie naar keuze te be-
oordeelen, waarbij de heer De Vries op verzoek als advi-
seerend lid aan de beoordeelingscommissie werd toegevoegd. 

Alvorens punt 4 der agenda te behandelen gaven de beeren 
Van Gittert en Evers een uiteenzetting over kleurafwijkingen. 

Bij het behandelen van punt 4 der agenda: het Bondsrequest 
inzake de Surinaamsche weldadigheidszegels, deelde de voor
zitter mede, dat het doel niet was kritiek te geven of protest 
te laten hooren op het beleid van het Bondsbestuur. Hij wilde 
alle gevoelskwesties buiten beschouwing laten en zich alleen 
houden aan het philatelistisch belang. Hij vroeg of namens de 
U. Ph. V. daartegen opgekomen moest worden. De heer 
Nieuwenhuijzen deelde mede, dat hij, ondanks de beslissing 
der vergadering zich het recht bleef voorbehouden om bij 
wijze van protest tegen het Bondsrequest op te komen in 
scherpere bewoordingen. De heer Van der Horst gaf hierom
trent zijn zienswijze; ook hij wilde tegen het Bondsrequest op
komen. De voorzitter vond, dat dit door de afgevaardigden 
der Vereeniging ter Bondsvergadering diende te geschieden. 
Het bestuur wenschte niet zoo ver te gaan als beide sprekers, 
doch wilde alleen opkomen tegen de qualificatie „plak-
plaatjes". De heer De Vries meende, dat zoolang een verzame
laar postzegels, ,,noodig of onnoodig", blijft koopen, de post-
administratie zegels blijft uitgeven. Ook hij vond het buiten
gewoon ontactisch aan den minister te schrijven, dat derge
lijke zegels „plakplaatjes" zijn. Hij zou adviseeren door een 
motie het protest der leden kenbaar te doen maken eti deze 
kwestie op de Bondsvergadering ter sprake te brengen. De 
heer Van der Horst stelde voor am in het Bondsorgaan na
mens de U. Ph. V. tegen de uitdrukking .,plakplaatjes" be
zwaren in te brengen. Nadat de heer Van der Woude zijn 
meening kenbaar gemaakt had, stelde de heer Van Hulssen 
voor het bestuursvoorstel in stemming te brengen. Met 27 
stemmen voor en 3 stemmen tegen werd besloten, dat de 
U. Ph. V. haar bezwaren tegen het Bondsrequest zal inbren
gen. Het reeds ontworpen schrijven werd na voorlezing, be
houdens een kleine wijziging, goedgekeurd. 

Na het afscheid van den heer De Vries, deelde de beoor
deelingscommissie mede, dat de prijzen voor den landen
wedstrijd ten deel waren gevallen aan dr. P. H. van Gittert 
voor de verzameling Duitsch-Marokko en aan den heer F. 
Cortenbach voor de porten van Nederland. 

Na de verloting vroeg de heer Van der Woude bij de rond
vraag, naar aanleiding van een artikel in ,,De Philatelist", 
wie of hem kon toonen het 5-cents zegel van Nederland 1852 
op blauw papier. De heer Evers verstrekte hierop inlichtingen. 
Na zichtzending werd, niets meer aan de orde zijnde, deze 
vergadering om 10.45 uur opgeheven. K. H. J. v. H. 

Nieuwe leden. 
(e). J. D. M. Bardet, Schoolplein 4, Utrecht. 
(e). J. G. Nicolai', Willem van Noortstraat 22, Utrecht. 
(e). H. J. Meessen, Marschnerstrasse 11 (I) , Berlijn-Lichten-

felde West. 
(e). Th. P. Glasz, Oudegracht 272, Utrecht. (Correspondentie

adres: gemeente-secretaris. Harmeien). 
P. A. Voute jr.. Kromme Nieuwegracht 46, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
M. Vernooijs, Scheldestraat 88, Amsterdam. 

Ingetrokken schorsing. 
G. M. Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 

Adresveranderingen. 
H. C. Gabry wordt Burg. Martenssingel 13, Gouda. 
D. M. van Hoorn wordt Doelestraat 12, Gouda. 
R. Rodenburg wordt Lange Smeestraat 36 bis, Utrecht. 



16 FEBRUARI 1932. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. Vi l 

mevr. C. Visser-De Baat wordt Villa Kashmir, 55 Bd. de 
1' Observatoire, Monaco. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 16 Februari 1932. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 23 Februari 1932. 
Afdeeling Gouda op Donderdag 25 Februari 1932. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Januari 1932, in café „Bagatelle", Passage, Den 
Haag. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de 
vergadering en heet de 41 aanwezigen van harte welkom, in 
het bijzonder ds. Loef f, die voor het eerst aanwezig is en den 
heer Von Hombracht, die als introducé onze vergadering be
zoekt, maar ook lid wenscht te worden. Op de daarna gelezen 
notulen is geen bemerking en worden ze goedgekeurd. 

Van den heer Van Peursem zijn weder eenige boekjes in
gekomen, welke de mooie serie, die we reeds van hem in de 
bibliotheek bezitten, komen vermeerderen en die een lezing 
en bestudeering ten volle waard zijn. Bij de ballotage worden 
alle voorgedragen candidaat-leden met algemeene stemmen 
tot lid gepromoveerd. 

De waarnemend voorzitter stelt dan voor, dat ons lid, dat 
hedenavond zijn verzameling Nederland en koloniën zal expo-
seeren, daartoe over zal gaan en dat die leden, die er niet 
direct bij kunnen komen, dan maar aan de onderlinge ruiling 
zullen beginnen tot zij zelf hun kennis aan het tentoongestelde 
willen gaan verrijken. Tijdens deze beide aangename bezig
heden komt de voorzitter ter vergadering. Deze deelt, tus-
schen de bedrijven door, mede, dat zooals de leden zullen heb
ben gelezen, het Postmuseum thans ook is opengesteld den 
tweeden Zaterdag van elke maand van 2-5 uur. Dat is niet 
alleen aangenaam voor onze leden, maar voor alle Philate
listen in Den Haag, voor alle Nederlandsche, maar ook voor 
alle vreemdelingen, die een week-end in Den Haag door
brengen. Het doet hem genoegen, dat het besluit, om dit aan 
te vragen, weer eens in de H. P. V. is genomen en dat op ons 
verzoek alle philatelisten-vereenigingen hier ter stede zich 
daartoe bij ons hebben gevoegd. Ons initiatief in deze, zegt hij, 
heeft dus weer onomstootelijk aan het licht gebracht, dat 
men den Bond niet behoeft om bij autoriteiten steun te vinden 
voor verbetering van bestaande toestanden. De Bond heeft in 
deze n o o i t eenige stappen gedaan! Hij wenscht de H. P. V. 
geluk met het behaalde succes. 

De veiling, ditmaal van vele vliegzegels op echt gevlogen 
brieven, heeft veel succes, maar ook de andere waarden gaan 
er flink in, zoodat er meer dan anders in de kas van den 
penningmeester vloeit, vooral waar er nog een mooi briefstuk 
ten bate der kas wordt geveild. 

Voor de vergadering te sluiten bedankt de voorzitter ons 
lid, dat zijn verzameling heeft tentoongesteld en waarvan zoo-
velen hebben genoten. Hij hoopt, dat dit goede voorbeeld door 
vele anderen moge worden nagevolgd en sluit daarna de zeer 
geanimeei'dc en zoo druk bezochte vergadering. A. S. jr. 

Nieuwe leden. 
D. Grevelink, Willem de Zwijgerlaan 123, Den Haag. 
C. B. H. von Hombracht, Sijzenlaan 33, Den Haag. 
H. F. van 't Haaff, Zierikzee. 
E. H. P. Swarte, Kortenaerstraat 24b, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
Emile Franke, Lubeckstraat 69, Den Haag. 
A. R. M. Dorhout Mees, Laan v. Meerdervoort 52h, Den Haag. 
mevr. ds. E. Kuijlman, Van Beverninckstraat 133, Den Haag. 

Adresverandering. 
G. Muijs wordt Hasseltschestraat 72, Scheveningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Februari 1932, des avonds 

te 834 uur, in café „Bagatelle", Passage, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Battotage nieuwe 

leden. Eventueele veiling. Verloting. Sluiting. • 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Ja
nuari 1932, in „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 67 leden. De voorzitter, de heer C. J. Reijerse, 
opent de vergadering met een nieuwjaarswensch en een apart 
woordje tot twee voor het eerst aanwezigen. Zegels voor de 
verloting zijn geschonken door den heer Van den Houwen; 
voor de jaarlijksche verloting van jhr. Alting von Geusau en 
den heer Melsert; boekwerken enz. voor de bibliotheek door 
de beeren Van dar Veen, Van Buuren, Rosseel en mr. Van 
Peursem. 

Voor de crisis-veiling zijn mooie stukken ingekomen, maar 
toch nog niet voldoende. 

Dat de heer Servaas Smits op de zwartelij st voorkomt, 
zonder dat hij er van afweet, dat er bij hem geen aan
schrijving is gekomen, vindt in de vergadering een zeer slecht 
onthaal en deze besluit onzerzijds daartegen te protesteeren; 
hoe dan ook, dit is geen goede manier van handelen. 

De afdeeling Venlo heeft onder voorzitterschap van den 
heer J. van der Valk aldaai haar jaarvergadering gehouden, 
waarin de secretaris en de penningmeester hun jaarverslag 
uitbrachten. Bovendien werd een wedstrijd gehouden, waaraan 
prijzen van fr. 40,— waren verbonden, welke werden toege
kend aan de beeren Groeneboer, Bastiaans en Van der Valk. 
Vooral wekten de zegelverzamelingen in de albums, door de 
leden ter vergadering medegebracht, ieders bewondering. 

Ontvangen van de afdeeling Dordrecht het verslag over het 
jaar 1931. Ook in Dordrecht is zoo iets van crisis. De om
standigheden in acht genomen, is de afdeeling nog kern
gezond. Het ledental liep terug van 37 tot 35. Het gemiddeld 
aantal bezoeken per vergadering was 21, tegen 23 in 1930. 
De beeren Bozua en Rouwenhorst werden herkozen. Voor de 
maandelij ksche verlotingen werden vele goede zegels aan
gekocht en andere ten geschenke gegeven. De veilingen had
den de meeste belangstelling. Voor het jubileumfonds werden 
vele zegels geschonken. Het financieel verslag geeft een batig 
saldo op 1 Januari 1932 van ƒ 98,72, tegen ƒ 90,71 een jaar 
vroeger. Als overal hoopt men op betere tijden. 

Verder ontvangen o.m. het jaarverslag der vereeniging „Op 
Hoop van Zegels" te Haarlem, prijscourant van Manuskowski 
te Den Haag en de werkjes van mr. Van Peursem. Het boekje 
„Goethe" is in combinatie met „Schiller" vertaald in het 
Duitsch; de bekende philatelist Chr. Otto Müller uit München 
heeft „Goethe und Schiller" bewerkt. 

De notulen der voorgaande vergadering worden goedge
keurd. De ledenverkiezing levert 54 stemmen voor, 8 blanco 
en 2 van onwaarde. 

De heer P. Vos, die vroeger ook lid is geweest, wordt door 
den voorzitter toegesproken. Het lot brengt dit nieuwe lid 
den len pi'ijs bij de gewone verloting. 

Besloten wordt in de Februari-vergadering een wedstrijd 
te houden met de nrs. 1-6 van Nederland. 

Na een opwekking tot flinke afgifte voor de crisis-veiling, 
volgt de rondvraag, waaraan wordt deelgenomen door de hoe
ren Van Dijk, Blommesteijn en Van Leijden. De laatste brengt 
ter sprake de advertentie van Hekker"s Postzegelhandel op 
den omslag van ons Januari-nummer. Hij verzet zich zoo 
krachtig mogelijk tegen opname van een dergelijke advertentie 
die een ontoelaatbaren aanval op de vereenigingen inhoudt. 
De vergadering stemt ten volle met hem in en verlangt, dat 
dit ter bestemder plaatse worde medegedeeld. 

De voorzitter zegt daarna dank voor de flinke opkomst en 
sluit de vergadering. J. N. H. v. R. 

Bedankt. 
293. M. J. Pluim Mentz, Weltevreden. 

73. J. B. Robert, Den Haag. 
Candidaat-leden. 

D. Banda, Sint Anna Paiochie (Fr.) . (Voorgesteld door A. H. 
Swerms). 
A. Kruisheer, Beeklaan 422, Den Haag. (Voorgesteld door C. 

van der Willigen). 
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W. J. Boerman, Usselincxstraat 10, Den Haag. (Voorgesteld 
door G. Rootlieb). 

mr. dr. J. W. Dekker, Bazarstraat 20, Den Haag. 
dr. ir. H. A. Schoutissen, Jacob Mosselstraat 66, Den Haag. 

(Beiden voorgesteld door C. J. Reijerse en A. Forster). 
R. W. H. Pitlo, jur. cand.. Jan van Houtkade 16b, Leiden. 

(Voorgesteld door H. J. van Opstall). 
J. C. J. Sanders, adres den heer v. d. Adel, s.f. Soedhono, 

Geneng 55, O.h. Java. 
G. J. Sas, kap. gen. staf, Dokter Blookerstraat 22, Voorburg. 

Nieuwe leden. 
157. P. Vos, Obrechtstraat 330, Den Haag. 

Van de afdeeling Venlo. 
160. J. Jonker, kap. mil. adm.. Oostsingel 14, Venlo. 

Overleden. 
517. H. S. Isbrücker, Den Haag. 
433. J. A. OntroD, Den Haag. 

Alsnog aan hun verplichtingen voldaan. 
42. G. Th. van Domburg, Weltevreden. 

217. A. P. van Kwawegen, Medan. 
285. A. Thill, Luxemburg. 

(Blijven evenwel geen lid). 
Adresveranderingen. 

610. B. J. Voorstad, Van Merlenstraat 75, Den Haag. 
263. J. Hogervorst, Hoflaan 121, Rotterdam. 
180. J. van Hoek, Claes de Vrieselaan 135, Rotterdam. 
340. A. P. van der Loos, Bcddaertstraat 60, Den Haag. 
288. P. L. Backer, Wijksche laan 2, Kijkduin bij Loosduinen. 
500. A. Drabbe (vroeger Voorburg), ? ? ? 

13. A. D. Brandes, ? ? ? 
89. E. P. van Spaden ten Brink, p.a. mej. Rombouts, Merapi-

laan 17a, Djokjakarta (Java). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 1% uur, ledenvergadering te 8K 

uur, op Woensdag 24 Februari 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. Wedstrijd (Nederland nrs. 1-6). 6. Verkiezing com
missie tot nazien der rekening en verantwoording van den 
penningmeester. 7. Verloting. 8. Veiling. 9. Rondvraag ' en 
sluiting. 

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

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

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 26 Ja
nuari 1932, des avonds te 8 uur, in restaurant „National", 
te Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, onder wie 3 dames. De vergadering 
wordt, wegens afwezigheid van den voorzitter, geleid door 

den penningmeester, den heer Heidenreich. De notulen van 
de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Hier
na wordt voorlezing gedaan van eenige ingekomen stukken, 
o.a. het bedanken voor het lidmaatschap van de beeren H. van 
Delden en P. van de Steeg; een schrijven van den Raad van 
Beheer van het Maandblad, houdende dankzegging voor onze 
bijdrage in de kosten van het jubileumnummer. Het inge
komen jaarboek van de Vereeniging „Op Hoop van Zegels" 
werd voor kennisgeving aangenomen, terwijl de toegezonden 
prijslijsten van NedeWand en koloniën van Manuskowski ter 
beschikking van belangstellenden werden gesteld. 

Hierna herinnert de voorzitter aan het jubileum van onze 
Vereeniging, welke op 12 Januari j.1. 35 jaren bestond. Naar 
aanleiding hiervan wordt medegedeeld, dat het bestuur heeft 
gemeend hieraan geen f eestelij khden te moeten verbinden, 
gezien de groote uitgave, welke onze Vereeniging zich het 
vorige jaar heeft getroost bij het houden van de onderlinge 
postzegeltentoonstelling. Het bestuur is evenwel van meening 
dat, indien de kas zulks toelaat, nog dit jaar een groote al-
gemeene verloting zou kunnen plaats hebben, waarbij ten
slotte al onze leden betrokken zijn. Verder hoopt het bestuur 
dergelijke verlotingen vrij regelmatig te kunnen organiseeren. 

In verband met ëen gedaan verzoek van den Raad van Be
heer van het Maandblad, deelt de voorzitter mede, dat het 
bestuur van onze vereeniging zich zal belasten met het in 
ontvangst nemen en het uitreiken aan de Arnhemsche leden 
van het jubileum-boek. 

Hierna bespreekt de heer dr. Valckema Blauw den inhoud 
van de boekjes voor de rondzendingen. Vervolgens doet deze 
nog eenige zeer interessante mededeelingen over het ver-
valschen van postzgels, welke mededeelingen door de ver
gadering met veel belangstelling worden gevolgd. 

Behalve de gewone maandelijksche verloting, welke nu 
volgde, was het de heer Valckema Blauw, die, ter gelegenheid 
vaii het 35-jarig bestaan van de Vereeniging, niet minder dan 
elf prijzen — waaronder zeer mooie — beschikbaar stelde 
voor de aanwezigen, en waardoor dus het grootste deel van 
de bezoekers in het bezit van een prijs kwam. Het spreekt 
vanzelf, dat hiervoor een woord van dank werd gebracht aan 
den schenker. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering, waarna men nog 
geruimen tijd gezellig bijeen bleef. C. R. 

Bedankt als lid. 
6. H. van Delden, te Apeldoorn. 

56. P. van de Steeg, te Arnhem. 
1. J. Verhoeven jr., te Arnhem. 

157. S. J. Ween, te Overveen. 

Overschrijving lidmaatschap. 
91. G. van Tongeren wordt G. H. J. van Tongeren, Nassau-

straat 16, Arnhem. 

Mededeeling. 
De aandacht van de leden wordt er op gevestigd, dat nieuw 

toegetreden leden voor het halve vereenigingsjaar na 29 Fe
bruari (tot 31 Augustus) slechts de halve contributie betalen. 
Men kan zijn Vereeniging (en indirect zichzelf), alsmede zijn 
philatelistische kennissen, die nog geen lid van „De Globe" 
zijn, een dienst bewijzen, door hen op deze gunstige bepaling 
te wijzen en hun machtiging te vragen, hen als candidaat-lid 
te mogen voordragen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 23 Februari 1932, dse avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

JAARVERGADERING op Dinsdag 12 Januari 1932, des 
avonds te 1)4 uur, in restaurant „Suisse", te Rotterdam. 

Aanwezig 22 leden en 1 gast. De voorzitter, de heer Van 
Harderwijk, opent de vergadering met een welkomstgroet in 
het nieuw begonnen jaar en spreekt de nieuwe leden har
telijk toe. De notulen der vorige vergadering worden gelezen 
en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
1. Kennisgeving van het overlijden van den heer G. V. 

van der Schooren te Arnhem, wiens nagedachtenis de voor
zitter herdenkt. 

2. Dankbetuiging van ons lid, den heer Th. H. Klinkhamer, 
te Zevenhuizen, voor onze gelukwenschen met zijn 25-jarig 
ambtsjubileum. 

3. Van mr. J. H. van Peursem te 's-Gravenhage het boekje 
„Columbus" voor onze bibliotheek, waarvoor hem is dank-
gezegd. De voorzitter wekt den leden op, dit boekje aan te 
schaffen. 

De secretaris brengt hierna zijn jaarverslag uit, waarna hij 
door den voorzitter wordt bedankt met enkele waardeerende 
woorden. 

De heer Stok brengt in zijn kwaliteit van boekbewaarder 
verslag uit omtrent de bibliotheek en de heer Prenkel omtrent 
de keuringscommissie. Voor beide verslagen worden de func
tionarissen bedankt. Voorts doet de heer Frenkel rekening en 
verantwoording in zijn kwaliteit van directeur van den ver
koophandel en is hij in staat een bedrag van ƒ 65,25 aan den 
penningmeester af te dragen. Het is een welverdiend succes 
voor zijn beheer, hetwelk dan ook onder dankzegging met 
applaus wordt begroet. 

Ten slotte doet de heer Bakker, in zijn kwaliteit van pen
ningmeester, rekening en verantwoording van zijn beheer en 
sluit zijn kas met een voordeelig saldo van ƒ 13,80. De rekening 
wordt hierna nagezien door de beeren Klaphaak en Van 
Schijndel, die deze accoord bevinden en voorstellen den pen
ningmeester voor zijn goed beheer te dechargeeren, hetwelk 
onder applaus geschiedt. De door hem ingediende begrooting 
voor 1932 wordt eveneens aangenomen. 

Op voorstel van den heer Van Vierssen worden bestuur en 
keuringscommissie bij acclamatie herkozen en nemen de func
tionarissen, onder dankzegging voor het vertrouwen, hun 
herbenoeming aan. 

Hierna volgt de uitslag der zegelverloting en kunnen de 
prijswinners uit de ter tafel liggende boekjes hun prijzen 
uitzoeken. 

De heer Stok stelt voor een leescirkel van tijdschriften in 
het leven te roepen, en zal dit punt in een volgende vergade
ring nader worden besproken. 

De heer Pesch belooft voor de volgende vergadering een 
verzameling Europa-landen ter bezichtiging te stellen. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Van Geijn eenige in
lichtingen omtrent de rondzendingen, welke hem door den 
verkoopscommissaris en den voorzitter worden verstrekt. 

Nadat nog enkele leden eenige vragen hebben gesteld, sluit 
de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering. P. J. 

Nieuwe leden. 
J. C. Goedkoop, Slotlaan 30, Rotterdahi. 
H. Schaer, Graaf Florisstraat 37, Rotterdam. 
J. J. Rinck, Nieuwe Binnenweg 251, Rotterdam. 

Adresverandering. 
jhr. L. C. de Villeneuve, thans N. Z. Voorburgwal 68-70, 

Amsterdam, C. 
Bedankt als lid. 

mevr. G. Keij, Schiekade 116, Rotterdam. 

JAARVERSLAG over 1931, uitgebracht in de algemeene ver
gadering van 12 Januari 1931. 

Ingevolge het bepaalde ir. art. 28 van het huishoudelijk reg
lement is het mij als secretaris aangenaam, u het verslag 

aan te bieden van ons 26e vereenigingsjaar. In het bestuur 
noch in de keuringscommissie kwamen veranderingen. 

Een 6-tal nieuwe leden werd aangenomen, terwijl 10 voor 
het lidmaatschap bedankten, alzoo een teruggang van 4 leden, 
zoodat het ledental thans bedraagt 60, waarvan 37 te Rotter
dam, 20 buiten Rotterdam en 3 buitenlandsche leden. 

Do Bond, waarvan onze Club deel uitmaakt, leed dit jaar 
een gevoelig verlies door het overlijden in December 1.1. van 
zün eminenten oud-voorzitter, den heer G. V. van der Schoo
ren te Arnhem, die reeds wegens zeer ernstige ongesteldheid 
zich genoopt zag als lid onzer Club dit jaar te bedanken. 
De Philatelistenclub „Rotterdam", die in uwen secretaris ver
tegenwoordigd was bij zijn teraardebestelling, zal zijn na
gedachtenis in hooge eere houden. 

De Club hield 7 gewone bijeenkomsten, benevens een propa-
ganda-avond met genoodigden in November, en in December 
een gezellige bijeenkomst met dames van leden, waarvan de 
regeling in goede handen was, en die dan ook uitstekend is 
geslaagd. De gewone bijeenkomsten werden gemiddeld door 
17 leden bezocht; dit is helaas nog niet te helft der te Rotter
dam woonachtige leden. De trouwe bezoekers onzer bijeen
komsten weten wat zij daaraan hebben, de ontrouwen weten 
dit waarschijnlijk niet, want dan zouden zij geen enkele ver
gadering overslaan; éénmaal in de maand kan men toch wel 
een avond vrijmaken en steeds kan men als goed philatelist 
wat zien en leeren. 

Op de bijeenkomsten werden de volgende verzamelingen 
bezichtigd, n.1.: Oud-Duitsche staten, voormalige Duitsche ko
loniën en Oud-Italiaansche staten van den heer Van Schijndel; 
Nederland, respectievelijk van de beeren Frenkel en Van 
Harderwijk; Abessinië 1925-1930, Siam, Uruguay, Chili, Peru, 
Noorwegen en Zweden van ondergeteekende. 

De verlotingen hadden een normaal verloop, terwijl onze 
verslagen geregeld in ons orgaan werden opgenomen. 

In ons huishoudelijk reglement werden enkele wijzigingen 
aangebracht. 

Op de voorvergadering van den Bond in Maart, alsmede op 
de Bondsvergadering in September, beide te Utrecht, werd 
onze Club vertegenwoordigd door den heer dr. Frenkel, tevens 
als medevertegenwoordiger van den heer Van Harderwijk, 
die wegens verhindering deze vergaderingen niet kon bijwonen. 

Van enkele leden ontving de club geschenken, zoowel voor 
de bibliotheek als voor het falsificaten-album. 

Moge dit verslag beantwoorden aan het doel, mede ter aan
sporing tot het geregeld bezoeken onzer bijeenkomsten, onder 
de uitstekende leiding van onzen voorzitter, en strekken tot 
verderen bloei onzer Club. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering van 29 Januari 1932, 
Door familie-omstandigheden en ongesteldheid zijn de pen

ningmeester en de bibliothecaris met kennisgeving afwezig. 
Na le?;ing en goedkeuring der notulen van de vorige bijeen
komst, maakt de secretaris de ingekomen stukken bekend, 
o.a. enkele zoo juist verschenen werkjes in de keurig verzorgde 
serie ,,Philatelie en Geschiedenis" van mr. Van Peursem, welke 
circuleeren en aller bewondering genieten .Van den heer 
Weijeibergh circuleert een serie postzegels van het eiland 
Lundy (in het kanaal van Bristol), waaromtrent genoemde 
heer enkele bijzonderheden vertelt. De voorzitter deelt vervol
gens het bestuursbe^hiit mede inzake het (manco)-kaart
systeem (zie betreffende artikel). De beeren Kossen en Mos, 
door het bestuur candidaat gesteld voor de vacante functies 
van hoofd der secties 1 en la respectievelijk 5, worden als 
zoodanig bij acclamatie benoemd, welke benoemingen aan
vaard worden. Na de pauze houdt ons lid, de heer Tjeerd de 
Vries, een interessante causerie over „China en Kiautschau", 
welke aandachtig door alle aanwezigen wordt aangehoord. Met 
de algemeene verloting valt aan 15 leden een fraaie prijs ten 
deel, welke den gelukkigen in Februari 1932 door den secre-
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taris toegezonden zullen worden, voor zoover niet ter ver
gadering uitgedeeld. Na de gebruikelijke maandelijksche ver
loting en de rondvraag, waarvan door 3 leden gebruik ge
maakt wordt, behoort deze samenkomst weer tot het verleden. 

H. W. 
(Manco) -kaartsysteem. 

In zijn laatstgehouden vergadering besloot het bestuur van 
„O. H. V. Z." o.m. over te gaan tot het (manco)-kaartsysteem, 
zooals dat ook b.v. bij de Philatelisten-Vereeniging ,,Gronin
gen" in gebruik is, doch alleen bij voldoende deelname. 

Indeeling dezer kaarten (pl.m. ter grootte eener briefkaart 
en iets dikker) is als volgt: Voorzijde: 1. (boven) het alfa
bet (waarvan, als de kaart voor Nederland wordt gebezigd, 
de letters A t.m. N kunnen blijven staan en O t.m. Z worden 
weggeknipt); 2. land (hier b.v. in te vullen Nederland); 3. 
kaart nr. (hier naar verkiezing in te vullen lidmaatschaps-
nummer of nummer van de kaart van het systeem); 4. soort 
(frankeer-, portzegels, e.d., naar keuze); 5. catalogus (b.v. 
Mebus); 6. de nummers 1 t.m. 150; aan de achterzijde de 
nummers 151 t.m. 300 (de"e geven de nummers weer in den 
bovengenoemden catalogus; voor boven 300 een nieuwe kaart) . 
Do nummers der zegels, di3 men bezit, óf juist de zegels, die 
men wenscht te bezitten ,worden op de kaart doorgehaald 
(resp. kaart-system en manco-kaart-systeem, of m.a.w. voor
raadlij st on mancolij st; gebruikte wijze achter den ingevulden 
landsnaam te vermelden). De kaarten kunnen verschijnen in 
b.v. 5 kleuren (a, b, c, d en e). Men kan dan een kleur nemen 
voor een land (b.v. Duitschland a, Denemarken b, beide op 
letter D) of men neemt voor frankeerzegels kleur a, port
zegels b, dienstzegels c, pakketzegels d en andere zegels e. 
Komt een zegel in meerdere typen e.d. voor, aangegeven in 
den catalogus door b.v. 42a, 42b, 42c, enz., dan vult men dat 
bij het betreffende nummer in; is ditzelfde het geval met 
vele nummers, dan neemt men een kaart voor de a's, voor 
do b's, enz. 

De bedoeling van dit systeem is voornamelijk het voorko
men van het jaarlijksch aanstrepen in den nieuwen catalogus. 

In verband met het vorenstaande verzoekt de secretaris 
allen, die van deze kaarten wenschen te ontvangen, hem liefst 
zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk einde Maart a.s., het even
tueel verlangde aantal kaarten, waarvan de prijs gesteld kan 
worden op 10 stuks voor 10 cent, te bestellen, eventueel met 
opgave van het verlangde aantal voor iedere kleur. 

Eventueele vragen of opmerkingen omtrent dit systeem ont
vangt de secretaris gaarne voor einde Februari 1932. 

Verzoek van den penningmeester. 
De penningmeester verzoekt den leden hun contributie voor 

1932-1933 ad ƒ3,25 te voldoen door overschrijving of storting 
op zijn girorekening 128227 ten name van B. Amelung, Ber-
konrodestraat 30, te Haarlem (geen postwissels s.v.p.). Bo
vendien kan de contributie in de Maart-vergadering voldaan 
worden. Over bedragen, welke op 31 Maart 1932 niet binnen 
zijn, wordt per postkwitantie, vermeerderd met incassokosten 
beschikt. Overschrijving vóór dien datum vereenvoudigt ech
ter de administratie en wordt mitsdien zeer op prijs gesteld. 

Ledenlijst. 
De ledenlijst, voorkomende in jaarboek nr. 7, geeft den 

juisten stand weer zooals die aan den secretaris op 1 October 
1931 officieel bekend was. Veranderingen sinds dien datum 
zijn aan 1e treffen in de Maandbladen van October 1931 en 
later. Helaas moeten toch nog 3 fouten gemeld worden, t.w. 
bij 139 moet zijn Kleverlaan 119, bij 222 moet zijn Papen-
recht en bij 255 moet zijn Janse. 

Bedankt met 1 Maart 1932. 
30. mevr. A. W. J. Labrie-Lingius, Hilversum. 

250. .1. C. van der Bilt, Haarlem. 
227. M. van der Bijl, Haarlem. 
1R2. E. L. Kaptijn, Haarlem. 
219. J. E. van Gogh, Overveen. 

Aangenomen als lid. 
133. K. J. Schön, Judith Leijsterstraat 17, Haarlem. 

Geroyeerd als lid. 
141. L. A. Th. Corporaal, te Weltevreden (Java). 

Overleden. 
54. W. A. de Vroom, te Rotterdam. 

Voorgesteld als lid. 
J. C. Vaarberg, Lange Molenstraat 18, Haarlem. (Voorge- • 

steld door P. H. S. Mos). 
D. Zonneveld, Duvenvoordestraat 34rood, Haarlem. (Voorge

steld door J. Verkoren). 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 Januari 
1932, in café „Suisse", te Groningen. 

Tegen half negen opent de voorzitter, de heer K. F. Kiel-
man, deze door 27 leden bezochte vergadering en heet allen 
hartelijk welkom en wel in het bijzonder het nieuwe lid, den 
heer C. H. A. ten Berge, die voor de eerste maal de vergade
ring bijwoont. De traditie getrouw houdt de voorzitter aan het 
begin van deze eerste ledenvergadering in 1932 een korte 
beschouwing over de philatelic in het algemeen en onze Ver
eeniging in het bijzonder, in verband met de tijdsomstandig
heden. De invloed hiervan zal niet erg zijn, aldus spreker, 
wanneer de philatelie voor de leden slechts blijft een hobby. 

De beeren T. Bakker, C. de Jong Hzn., B. Tieman en Th. 
Verlaan hebben bericht van verhindering gezonden. De notu
len worden hierna gelezen en onder dankzegging goedge
keurd. Van de beeren J. Beukema en R. B. de Jonge zijn tijd
schriften in dank ontvangen voor de bibliotheek. Ontvangen 
is de 25e aflevering van Kohl's Briefmarken-Handbuch. De 
heer mr. Van Peursem heeft een serie zegels, als premie bij 
een van de bestelde exemplaren ,,George Washington" en 
eenige zegels van Litauen doen toekomen, welke in dank 
worden aanvaard en voor de verloting in de Februari-ver-
gadering bestemd. De ontvangen werkjes „George Washing
ton" worden voor den kostenden prijs voor de leden beschik
baar gesteld. 

Het keurige jaarboekje van „Op Hoop van Zegels" en de 
prijslijst van den heer Manuskowsky, welke in dank zijn ont
vangen,' zullen in de portefeuille circuleeren. 

De secretaris en de penningmeester brengen achtereen
volgens hun jaarverslag uit, waarvan we memoreeren, dat 
het ledental constant gebleven is en de boeken, dank zij het 
economisch beheer van den penningmeester, een batig saldo 
aangegeven. Nadat ds voorzitter beide functionarissen heeft 
bedankt, worden als kasnazieners gekozen de beeren J. E. Vos 
en G. van Duinen. 

Hierna komt de bestuursverkiezing aan de orde. Aan de 
beurt van aftreden is de commissaris van het rondzendings-
verkeer, de heer dr. Jac. van der Spek, die zich door het vele 
werk, dat de gereorganiseerde nieuwtjesdienst medebrengt, 
genoodzaakt ziet voor een herbenoeming als commissaris te 
bedanken. De heer ir. W. A. B. Meiborg, die tot dusver als 
sectiehoofd fungeert, wordt door het bestuur candidaat ge
steld voor de vacature van commissaris en de heer dr. Van 
der Spek, die den nieuwtjesdienst blijft regelen, als sectiehoofd, 
terwijl voor de vacature-Koning de heer A. C. Sietinga wordt 
genoemd. Alle drie candidaten worden hierop door de verga
dering met algemeene stemmen gekozen en nemen hun be
noeming aan. De voorzitter wendt zich hierop tot den heer 
dr. Van der Spek en betuigt hem dank voor het vele en veel
omvattende werk, dat hij voor de Vereeniging reeds heeft 
gedaan en spreekt de hoop uit, dat hij nog langen tijd zijn 
krachten aan onze Vereeniging mag wijden. Ook de heer ir. 
Meiborg heeft hierop een woord van dank in ontvangst te 
nemen, voor het accurate werk, dat hij als sectiehoofd in het 
afgeloopen jaar verrichtte. Terwijl de voorzitter ook hieraan 
de hoop verbindt van een bij voortduring voor de vereeniging 
productieven ai beid, eindigt hij zijn toespraak met ook nog 
den nieuw benoemden 2en secretaris-bibliothecaris, den heer 
Sietinga, hartelijk welkom te heeten aan de bestuurstafel. Een 
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hartelijk applaus volgt op deze toespraak en bewijst, dat de 
voorzitter geheel in den geest van de aanwezigen heeft 
gesproken. 

In de pauze, die thans volgt, voorziet de heer dr. Van der 
Spek weer velen van de laatste nieuwtjes, en inspecteeren de 
kasnazieners de boeken en bescheiden van den penningmeester. 
Na afloop der pauze krijgt de heer Vos het eerst het woord 
en verklaart namens de kascommissie de boeken en beschei
den van den penningmeester in de beste orde te hebben be
vonden. De voorzitter bedankt daarop genoemde commissie 
voor de genomen moeite en betuigt vervolgens den penning
meester, den heer S. S. Ongering, dank voor het gevoerde 
beheer en het vele, dat hij voor de Vereeniging deed, hetgeen 
de vergadering met applaus beaamt. 

Hierna heeft de jaarverloting plaats, waarbij de beeren J. 
Beukema en K. A. Cley den penningmeester assisteeren. Na 
afloop dankt de voorzitter deze beeren voor hun bereidvaardig-
heid en in het bijzonder den heer Ongering, door wiens goede 
regeling de verloting zoo vlug verliep. 

De voorzitter sluit vervolgens deze gezellige bijeenkomst. 
J. V. d. W. 

Correctie. 
161. C. H. A. ten Berge, Petrus Kampersingel 35a, Groningen. 

Adreswijziging. 
16. I. Frank, Waagstraat 2a, Groningen. 

Candidaat-leden. 
J. Mebus, po&tzegelhandel, Rokin 24, Amsterdam, C. (Voorge

dragen door J. van der Warf). 
B. H. Smit, Langestraat 43, Winschoten. (Voorgedragen door 

Th. Verlaan te Winschoten). 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 22 Februari 1932, des avonds 
te HALF NEGEN, in de bovenzaal van café „Suisse", te 
Groningen. 
^Bf- ZEER BELANGRIJKE VEILING. 

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering van Maandag 18 
Januari 1932, in de bo\enzaal van de sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Te ongeveer 8.15 uur opent de voorzitter voor een 27-tal 
leden de vergadering, wenscht de aanwezigen een voorspoedig 
nieuwjaar en heet speciaal mejuffrouw Maussen, die de eerste 
maal de vergadering bijwoont, hartelijk welkom. De secre
taris krijgt gelegenheid de notulen voor te lezen, welke on
veranderd worden goedgekeurd. Hierna brengen secretaris, 
penningmeester en commissaris van de rondzending verslag 
uit over het afgeloopen vereenigingsjaar. De heef Verzijl 
v.'ijst er nog eens op, dat er verschillende leden zijn, die de 
zegels in de rondzendboekjes slecht en slordig bevestigen, de 
bedragen vaak veikeerd optellen, de zegels niet landsgewijze 
rangschikken en zegels inplakken welke beschadigd z\jn, en 
verzoekt nogmaals beter de hand te houden aan de voor
schriften. 

De kascommissie deelt mede, dat de boeken bij den penning
meester in orde waren. De voorzitter dankt de verschillende 
beeren voor hetgeen zij in het belang van de Vereeniging 
hebben gedaan, terwijl den penningmeester bovendien dé
charge wordt verleend. 

Wegens periodiek aftreden van voorzitter en secretaris 
heeft verkiezing plaats en worden beiden herkozen. Deze 
beeren nemen de functies weder aan en dankt de voorzitter, 
de heer Haenecour, uit beider naam voor het vertrouwen in 
hen gesteld. 

Bij de ingekomen stukken is het jaarboek nr. 7 van de ver
eeniging „Op Hoop van Zegels", dat onder de aanwezige 
leden circuleert. 

De heer Dückers zal op den eersten Maandag in Maart 
zijn oorlogspoststukken tentoonstellen. 

Vervolgens heeft de gratis-jaarverloting plaats, welke een 
goed verloop heeft. De voorzitter dankt deze commissie voor 
het werk hieraan besteed. Hierna eenige kienpartijen en om 
ongeveer 10>{> uur sluiting. J. H. 

Gerehabiliteerd. 
28. D. Dade H.Dzn., Schoolplein, Enkhuizen. 

Bedankt. 
7. mr. E. baron van Hövell tot Westerflier, Maastricht. 

17. ir. G. F. E. Fistié, Maastricht. 
Geroyeerd. 

20. G. Bibérian, Avenue de la Californie 122, Nice. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 7 Maart 1932, beurs (tentoonstelling oorlogspost

stukken door den heer Dückers); 
Maandag 21 Maart 1932, vergadering; 
telkens des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de sociëteit 

„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
Januari 1932, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Te half negen opent de voorzitter met een kort woord van 
welkom de vergadering. De secretaris krijgt gelegenheid tot 
voorlezing der notulen. Naar aanleiding hiervan maakt de heer 
Meijer de opmerking, dat het door hem gesprokene over het 
keuringsreglement niet juist is weergegeven. De heer Polling 
meent van wel en maakt hem opmerkzaam, dat door den heer 
Meijer over dit punt tweemaal is gesproken en wijst hem 
op hetgeen hij gezegd heeft bij de rondvraag. Genoemde heer 
beweert echter het zoo niet te hebben gezegd. Dezelfde heer 
merkt op, dat hij niet veimeld is geworden onder hen, die 
zegels hebben geschonken voor de feestkas. Opgemerkt wordt, 
dat dit aan de aandacht van den secretaris is ontsnapt. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

De voorzitter doet mededeeling van een kwestie tusschen 
het lid R. Tho Bokholt uit Dokkum en het bestuur. Er wordt 
e'en kort overzicht van deze geschiedenis gegeven en het be
stuur zal de zaak verder afwikkelen. 

De verslagen van secretaris, penningmeester en admini
strateur worden met applaus goedgekeurd onder dankzegging 
door den voorzitter. 

De groei der Vereeniging m.aakt het noodig, dat een vierde 
sectie wordt gevormd, wat medebrengt de verkiezing van een 
sectiehoofd. De heer H. Meijer is bereid deze functie op zich 
te nemen. 

De commissie tot nazien der bescheiden van den penning
meester en den administrateur wordt gevormd door de beeren 
E. N. Meijer, P .Dijkstra en J. Burger. 

Aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter dr. M. van der 
Sluijs en de secretaris J. Polling. Beiden stellen zich herkies
baar en worden bij acclamatie herbenoemd. 

De heer Alderliefste heelt een vijftal punten: 
Ie. vraagt hij wanneer het bestuur vergadert met de feest

commissie. Dit zal in Februari gebeuren. 
2e. een wat meer eenvoudiger wedstrijdzegel te nemen, eon 

waaraan een ieder kan deelnemen. Er wordt hem op gewezen, 
dat dit op enkele uitzonderingen na het geval is geweet. 

3e. verder bespreekt hij de aangeboden zegels en vindt er 
te weinig keus onder; hij zou b.v. willen, dat van bepaalde 
soorten meerdere exemplaren voorkwamen. Hieraan zal aan
dacht worden geschonken. 

4e. wilde hij één keer per maand meer vergaderen. Dit is 
echter vanwege de hooge kosten niet mogelijk. 

Punt 5 laat hij onder groote hilariteit maar achterwege. 
De heer De Klerk brengt het koopen van nieuwe uitgiften 

ter sprake. Hierover ontspint zich een uitgebreide discussie, 
waarna besloten wordt, dat men zich voor nieuwe uitgiften 
tot den heer Meijer te wenden heeft. 
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Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen. De wed
strijd over Nederland nr. 3 brengt den beeren Witte en Pol
ling evenveel stemmen. Bij loting valt de prijs aan den heer 
Witte. J. G. J. P. 

Adresveranderingen. 
H. Witte wordt Hoofdgracht 71, Helder. 
F. J. Siegenthaler wordt Havenplein 5, Helder. 

Nieuw lid. 
G. J. Verwijnen, Binnenhaven 58, Helder. 

Vergadering. 
Vergadering op Vrijdag 26 Februari 1932, in de zaal van 

den heer Van Weelde. 
Wedstrijd over Nederland nrs. 162, 163 en 164. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maandag 
25 Januari 1932, in café-restaurant Bosch, te Den Haag. 

Bij de opening der vergadering deelt de heer K. N. Korte
weg mede, dat de voorztiter verhinderd is deze bij te wonen 
en hij als waarnemend voorzitter zou i'ungeeren. De notulen 
der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd, waar
na de ingekomen stukken en catalogi worden besproken. 

Hierna doet de heer Korteweg als penningmeester en direc
teur van het rondzendingsverkeer verslag van den toestand 
der Vereeniging en doet hij, na met den voorzitter overleg ge
pleegd te hebben, het ingrijpende voortsel, om tot opheffing 
en liquidatie der Vereeniging over te gaan. Uitvoerige bespre
kingen volgen nu en bleek wel duidelijk, dat onder de tegen
woordige omstandigheden het bestaan van een kleine ver
eeniging niet goed mogeliik was. Besloten wordt een volgende 
vergadering daarvoor te beleggen en dan te handelen, zooals 
in art. 12 der statuten is beschreven. De nog loopende rond-
zendingen zullen worden afgewerkt. De heer Rinders toonde 
nog de Suriname Do. X zegels op brief en ongestempeld, waar
na de vergadering na gedane rondvraag werd gesloten. B. V. 

Vergadering. 
BUITENGEWONE vergadering, ingevolge art. 12 der sta

tuten (ontbinding), op Maandag 22 Februari 1932, des avonds 
te 8J4 uur, in café-restaurant Bosch, te 's-Gravenhage. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Donder
dag 28 Januari 1932, des avonds te 8M 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. 

Van den heer mr. J. H. van Peursem ontvingen wij voor onze 
bibliotheek in de serie „Philatelie en Geschiedenis" de werkjes 
Johann Wolfgang Goethe en George Washington, alsmede 
nr. 1 van de Duitsche uitgave Goethe und Schiller, waarvoor 
onzen hartelijken dank. Voorts van den heer M. A. Manus-
kowski een keurige prijscourant van Nederland en koloniën. 

Wegens periodiek aftreden van een bestuurslid (den heer 
Kuitert) zal verkiezing moeten plaats vinden, echter wordt de 
heer Kuitert bij acclamatie herbenoemd en verklaart deze de 
benoeming te aanvaarden. Daarna heeft verloting plaats van 
een viertal postzegels. Besloten wordt de jaarverloting in 
Februari te houden. H. S. 
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Vergadering. 
De e.V. vergadering zal worden gehouden op Donderdag 

25 Februari 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 
16 Januari 1932, des avonds te 8 uur, in het clublokaal 
„Hotel de Nederlanden", te Terneuzen. 

Omstreeks 8 uur opent de voorzitter, de heer D. E. Wolfert, 
deze vergadering, waarop aanwezig waren 9 leden. Hij spreekt 
de hoop uit, dat het nieuwe jaar vooi allen een gelukkig jaar 
moge zijn, voor de Vereeniging in het bijzonder, en dat 1932 
bij alle leden veel zegels moge brengen in hun verzamelingen. 

Daarna geeft de secretaris lezing van de notulen der al-
gemeene vergadering, gehouden op 28 December j.1., welke 
na rondvraag worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Ingekomen stukken. Een prijslijst van Nederland en ko
loniën van den heer M. A. Manuskowski, te 's-Gravenhage. 

Het jaarboekje van de Nederlandsche Philatelistische Ver
eeniging „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 

Een feestboekje ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan 
der Nederlandsche Postzegelverzamelaars Vereeniging „De 
Philatelist" te Amsterdam. 

Wij danken alle toezenders van bovengenoemde drukwerkjes 
en hopen er een nuttig gebruik van te mogen maken. Deze 
werkjes kunnen door de leden bij den secretaris ter lezing 
worden aangevraagd en zullen daarna in het archief worden 
opgeborgen. 

Van de Postzegelvereeniging van het Land van Waes, ge
vestigd te Sint Nicolaas (Waes), België, was een uitnoodiging 
ontvangen tot bezoek van de jaarlijksche tentoonstelling, ge
houden 10 Januari 1932 in de bovenzaal van het Gasthof „De 
Spiegel" te St. Nicolaas. De beeren Van Dixhoorn en De 
Schepper hadden van deze uitnoodiging gebruik gemaakt en 
de tentoonstelling bezocht. Zij waren vol lof over alles wat 
daar te zien was, vele zeldzaamheden, enz. 

De nieuwe uitgiften werden besproken en voor de bestelling 
zal zorg worden gedragen, terwijl de verschillende liefdadig-
heidszegels aan de leden ter hand werden gesteld. 

Hierna had de verloting plaats, waaraan door alle leden 
volgens het reglement is deelgenomen; de aanwezige leden 
konden hun priis dadelijk in ontvangst nemen, terwijl de af
wezigen hun prijs thuisgestuurd krijgen. 

De penningmeester vroeg, of de leden hun contributie voor 
het nieuwe jaar aan hem konden opzenden (Terneuzen nr. 
147067); we hopen dat alle leden hieraan gevolg zullen geven. 

Nadat de gewone rondvraag had plaats gehad, sluit de voor
zitter de vergadering en dankt de beeren voor hun aanwezig
heid; hij hoopt, dat verschillende leden te Terneuzen woon
achtig toch ook eens de vergaderingen zullen bezoeken, hij 
kan er niet genoeg op aandringen, dat er voor hen werkelijk 
ook nog wat te leeren valt. G. T. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Za

terdag 20 Februari 1932, des namiddags te 2 uur, in het be
kende clublokaal. 

Vereen, van Postzegelverz. „Helmond en Omstreken". 
Secretaris: C. G. KNOL, Emmastraat 40, Helmond. 

Op initiatief van eenige beeren te Helmond is op een bij
eenkomst van 24 Januari 1932 bovenstaande vereeniging 
opgericht. 

Tot bestuursleden werden gekozen de beeren J. E. Mulder, 
Chr. G. Knol en A. P. J. Thielen. 

Besloten werd de maandelijksche bijeenkomsten te houden 
eiken eersten Maandag der maand, in de kleine bovenzaal van 
hotel „Het Oud Stadhuis", te Helmond. 
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In de vergadering van 1 Februari, waarop nagenoeg alle 
leden aanwezig waren, kon wederom een 4tal nieuwe leden 
worden geïnstalleerd. Medegedeeld werd, dat de bestuurs
functies als volgt werden verdeeld: J. E. Mulder, voorzitter; 
A. P. J. Thielen, ondervoorzitter, tevens belast met den 
rondzenddienst en den aankoop van nieuwe uitgiften in het 
buitenland, en Chr. G. Knol, secretarispenningmeester. 

Op voorstel van den secretaris werd met algemeene stemmen 
besloten tot aansluiting bij het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie. 

Door de beeren Mulder, Prinssen en Thielen waren eenige 
series ter verloting beschikbaar gesteld. 

Besloten werd in een volgende vergadering het huishoude
lijk reglement en het rondzendreglement te behandelen. Al
gemeene richtlijnen, als al of niet ballotage, toelatingsleeftijd 
enz. werden thans reeds vastgelegd. 

Na het officieele gedeelte bleef men nog geruimen tijd b\j
e'n voor ruil en verkoop van zegels, waarna de vergadering 
door den voorzitter werd gesloten. K. 

Leden der Vereeniging. 
1. J. E. Mulder, Mierloscheweg 7a, Helmond. 
2. Chr. G. Knol, Emmastraat 40, Helmond. 
3. J. J. Ebben, Kanaaldijk Wz. 21, Helmond. 
4. J. C. Heessels, Van Liemptstraat 4, Helmond. 
5. P. van Schijndel, Bijsteiveldplein 10, Helmond. 
6. A. P. J. Thielen, Kromme Steenweg 12, Helmond. 
7. C. Nies, Stationsstraat A 46, Deurne. 
8. H. van Lieshout, Sluis 7, AarleRixtel. 
9. A. van der Ven, Prins Hendriklaan 17a, Helmond. 

10. J. H. M. Prinssen, Steenweg 29, Helmond. 
11. Th. J. W. van Hoof, Willem Beringsstraat 14, Helmond. 
12. A. H. J. Schouten, Binderschestraat 24, Helmond. 
13. A. Rijntjes, Kanaaldijk Wz., Helmond. 
14. J. M. H. Merkx, Nassaustraat, Helmond. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Maandag 

7 Maart 1932. • 
Agenda o.a. behandeling van het huishoudelijk reglement. 

Bespreking van de rondzendorganisatie. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secretaris: M. J. H. TOORENS, Stationsweg 2, 'sGravenhage. 

VERSLAG der jaarvergadering, gehouden op 11 Januari 1932. 
In haar vergadering van 11 Januari 1.1. werd het bestuur 

der Vereeniging als volgt samengesteld: de heer S. Keiser, 
voorzitter, M. J. H. Toorens, secretaris, J. K. Rietdijk, pen
ningmeester, terwijl tot commissarissen werden benoemd de 
beeren D. Ederzeel en Max Pool. 

Besloten werd in het naseizoen te Scheveningen een inter
nationalen handelaarsdag te organiseeren. 

Het derde vereenigingsjaar kenmerkte zich door den strijd 
tegen de z.g. „roofnieuwtjes", het stelling nemen tegen ver
valschers van postzegels, het waarschuwen tegen verval
schingen, de boycot van de Do X zegels. 

Nog enkele handelaren traden als lid van de organisatie 
toe. Met genoegen zien leden en bestuur terug op de aange
name samenwerking, ook in dit verslagjaar, met verzame
laars, de vereenigingen, de pers en de buitenlandsche relaties. 

Ten aanzien van de bekende catalogi werd door de ver
eeniging prijsregelend opgetreden. 

Ondanks de moeilijkheden, welke ook in den postzegelhandel 
werden ondervonden in het „zwarte" jaar 1931, bleef de ver
eeniging actief en heeft zij thans bewezen, dat de voor elke 
vereeniging weggelegde moeilijke beginjaren met succes ■̂ ijn 
doorgmaakt en constateert zij met genoegen, dat van ver
schillende zijden reeds rekening gehouden wordt met haar 
doel en streven. 

Zulks kan slechts tevredenheid wekken; de vereeniging 
wacht rustig en eensgezind de betere tijden af, welke earn 
z u l l e n komen. 

Moge in dit vereenigingsjaar de prettige relatie met verza
melaars en het Maandblad bestendigd blijven. M. J. H. T. 

BANDOENGSCHE 
POSTZEGELHANDEL, 
TAMBLONGWEG 2D, BANDOENG. 

Specialiteit 
NEDERLAND EN 

KOLONIËN. 
KaBe ALBUMS. 

(681) . 

NIEUWE UITGIFTEN. 
Do. X, Suriname, prijs op aanvraag. — België, weldadigheid, 
ƒ 1,25. — Vaticaanstad, pakketpost en nieuwe porten, com
pleet ƒ 4,75. — Zwitserland, Pro Juventute ƒ 0,50. — Bulga
rije, vliegpost, 8 w. ƒ 2,75. — Idem, vliegpost, 4 w., opdruk 
veranderde kleur, compleet ƒ 1,—. — Luxemburg, weldadig
heid, compleet ƒ 0,60. — Letland, vliegpost, met opdruk, ge
tand of ongetand, compleet ƒ 1,90. — Tripoli, vliegpost ƒ 1,75. 
— Saargebied, weldadigheid, compleet ƒ 2,75. — Finland, 
roode kruis, compleet ƒ 0,35. — Duitschland, weldadigheid, 
compleet ƒ1 ,—. — Tsjecho-Slowakije, 3]^, 4, 5 kr. ƒ1,10. — 
Spanje, Congres Union Postale, per serie met en zonder „Of
ficial" opdruk, compleet f 4,50. — Idem, vliegpost, dito, com
pleet ƒ 1,65. — Rumenië. vliegpost, compleet ƒ 0,80. — Zwit
serland, Congres Geneve ƒ 1,30. — Idem, id., vliegpost ƒ 0,85. 

— Voor andere nieuwigheden, gelieve aan te vragen. — 
Franco rembours of postwissel. — Spui 13, Amsterdam. 

J. J. A . ElVGEI^KAiVlP. (20) 

IM. MmémM „PHILADELPHIA", 1 
I Kruisweg 43, Haarlem. | 
I Telef. 15515. Giro 135793. | 
I l̂ iCILÄlMllî ÄÄGtgiDIl 
g Nederland, 1869-70, 1 cent, zwart 
cf „ 1872, 2^4 gulden. Koning 
g „ 1913, 5 gulden 
§ „ 1913, 10 gulden 

2,15 
4,50 
1,15 

f 14,25 
3 „ 1923, 234 en 5 gulden, per paar f 8,— t 
i Uitsluitend prima exemplaren . (607) | 

^ n A T I Q H Ontvangt U op aanvraag 
U I A H I I O « ! onze zooeven verschenen. 

HHHii^g^^ meest uitvoerige prijslijst 
van landen-verzamelingen, postzegel
albums en benoodigheden, bij uitstek 
geschikt voor gelegenheids-geschenk. 
POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
DEN HAAG, ZOUTiViANSTRAAT 14a. 
^ ™ TELEFOON 3 3 4 9 2 9 . (25) 
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Hillmii'spostzeyelruillioekie 
op aanvraag verkr i jgbaar : 

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

in indië, bij Inspecteur J. D. A. RAHDER, 
Noordwijk 34, BATAVIA, C. 5̂90) 

V 

VIA GREINA 2 , 

^ A i ^ © , ^WDïïSËi^lLA 
(W. WINDRATH's OPVOLGER). 

m l!C®IL®li«9DÏÎ , 

TANDINGEN, TYPEN EN AFWIJKINGEN 
ZIJN MIJN SPECIALITEIT. 

Prijslijsten en goedkoope aanbiedingen met 
prijzen in Nederlandsche munt op verzoek. 

VRAAGT MIJN ZICHTZENDINGEN ! 
U bekomt werkelijk voordeelige prijsnoteeringen. 
— Een enkele bestelling zal het U bewijzen. — 

S.v.p. prima referentiën. 
B R I C S M I T H , 

Lid: Ned. Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
„Breda", „Hollandia" en Weltevreden. 

(26) 

^ 

'j 

I 

Moldau 81 Para le , I 
T o s k a n a 3 L i r e , ! 

bevatten mijn zendingen niet, doch wel een groot 
aantal middelmatige zegels in pracht-exemplaren, 
waaruit U als volgt Uw keuze kunt doen : 

Europa, met 7 0 % korting op Yvert , 
Overzee, m. 7 5 % korting op Yvert . 

Vraag nu beslist eens een zichtzending aan ! U zult 
zeer tevreden zijn. Mijn zendingen bevatten hoofd' 
zakelijk collecties, welke mij geregeld in détail
verkoop gegeven worden, omdat men gebruik wenscht 
te maken van mijn jarenlange ervaring 
a l s a u c t i o n a r i s , waardoor vrijwel alle adressen 
van ernstige verzamelaars in mijn bezit zijn. 

U kunt op twee manieren van mijn relaties profiteeren: 
Ie. door mijn zichtzendingen aan te vragen, waar-

door U direct uit verzamelingen kunt koopen. 
2e. door mij Uw verzameling of doubletten in 

verkoop te geven. 

J. V A N HOEK, Rotterdam. 
CLAES DE VRIESELAAN 135. (38) 

UIT ONZE GELEGENHEIDSAANBIEDING. 
NEDERLAND. 

1869-70, 1 c. 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. 6K c. donkerblauw (nr. 18) - 1,25 
*1910, 3 c. op ƒ 1,— (nr. 40) .'. - 1,10 
'1921, Brandkastzegels, 15 C.-7X' gld. cpl. (nrs. 1-7) -17,50 

GOEDKOOPE PAKKETTEN. 
20 verschillende Albanië - 1,10 

]00 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 G. K e l s c r & Z o o n , 
PASSAGE 25. — DEN HAAG. 
Telefoon 112438. — Giro 4262. 

(16) 
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DE DALING VAN HET POND 
biedt een sterk disconto voor de verzamelaars, 
die bij mij koopen, want al mijn zegels zijn 
geprijsd in Engelsch geld. Ik zet geen enkelen 
toeslag op mijn prijzen en de tegenwoordige 
wisselkoers biedt een geheel bijzondere gelegen
heid aan de verzamelaars en speculanten, 
die op dit oogenblik wenschen te koopen. 

Mijn 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. 
(669) 

I'S*'?-
^-1 -3 !.I.l'f . i 

»Das gibt's nur einmal, Das kommt nicht wieder«. 
In het Postmuseum zijn ons de bijzonder leelijke ontwerpen 

van Berger Levrault van 1869 opgevallen. In het proeven-
boek worden deze op ƒ 50,— per stuk geprijsd, waarbij de 
opmerking gemaakt wordt, dat de kwaliteit der in Nederland 
gegraveerde proeven nog slechter wordt. Ook wordt daarin 
vermeld, dat Moens nog eenige niet beëindigde werkstukken 
van Berger Levrault noemt. Deze ontbreken in het Post-
museum en Moens kreeg deze, niet te catalogiseeren half
producten, wellicht als vriend. Opmerkelijk is het, dat de als 
noïi-valeurs bestempelde études of half producten, welke in 
mijn bezit zijn, in dezen tijd zelfs gereede koopers vinden. 
Wij rekenen het tot een eer, dat er wetenschappelijke, intellec-
tueele verzamelaars zijn, „die verzamelingen van meer dan 
honderdduizend gulden bezitten" en tot de koopers van deze 
ontwerpen behooren. 

Dat proeven een goede toekomst hebben, moge hieruit blij
ken, dat een buitenlandsch gezant een vcrgeefsch bod deed op 
een proef, welke niet in het Postmuseum berust, het wapen-
type met de z.g. perles pointillées. 

Dat er zegels van Nederland en koloniën zijn, welke engros 
reeds hooger staan dan in de prijslijsten, is bekend. Het door
zichtige systeem van laag prijzen wat schaarsch is, gaat niet 
meer op; een verzamelaar moet voor gezochte zegels ook een 
redelijken prijs kunnen maken. Vraagt eens b.v. naar de vol
gende ongebruikte zegels: de 2 cent geel Nederland, Yvert 
nr. 17, de 2 cent bruingeel nr. 32, de 3 cent geel nr. 34a, de 
2 cent violet Indië nr. 4, de 2 cent Java hoogstaand, de 2 cent 
bruin oplosbare kleur Curasao nr. S5, enz. enz., dan komt u 
tot de conclusie, dat deze zegels meestal niet in voorraad zijn, 
en toch zijn ze laag geprijsd. 

Dat wij geen interesse hebben voor Nederland nr. 12, get. 14, 
kleine gaten, gebruikt ƒ2500,—, kunnen wij niet helpen; wij 
weten te goed waar zij gemaakt worden. Men kan beter een 
ongetand exemplaar koopen; met ƒ25,— kan men dan reeds 

slagen. Nu er beweerd wordt, dat op tentoonstellingen de 
„studie" hoofdzaak en de waarde „bijzaak" wordt, hebben wij 
ons afgevraagd, wat Arthur Hind, die voor het karmijn-roode 
1 cent zegel van Britsch-Guyana van 1856 150.000 goudmark 
heeft betaald, wel met dit zegel zal doen. Misschien wordt het 
zegel nu wel geschonken voor de „Extra Pot". 

Dat men heden wonderen doet met gereed geld, bevestigt 
onze laatste aankoop. Voor betrekkelijk voordeeligen prijs 
kochten wij de collectie van wijlen Mr. James Hughan van 
Soerabaja, waardoor onze voorraad belangrijk vermeerderd is. 

Ofschoon wij nimmer exhorbitante winsten maakten, willen 
wij eens extra goedkoop zijn. Wij blijven niet op onzen voor
raad zitten, zelfs niet op zegels, waarvan wij weten, dat zij 
moeten stijgen. Dit brengt ons steeds nieuwe ordet-s en 
relaties. Het is het geheim van ons succes, waarbij de vlugge 
en contante omzet een geringe winstmarge mogelijk maakt. 
Of „studie" of „waarde" hoofdzaak is, zal de verzamelaar zelf 
wel uitmaken, en daarom stelden wij samen een studielot van 
50 zegels van Nederland en Koloniën met een waarde van 
VIJFTIG GULDEN. Wij hadden met het „Mirakellot" een 
ongekend succes en verwachten ditmaal, dat het bestellingen 
zal regenen, temeer daar wij nu ook den prijs op slechts 
f 10,— franco aangeteekend hebben gesteld. Binnenkort zal 
het blijken, dat dit een goede aankoop was, temeer daar deze 
aanbiedingen voorloopig wel niet meer zullen plaats hebben. 
Denkt er aan, indien u niet tevreden is, het terug te zenden; 
ik betaal u onmiddellijk het volle bedrag terug. — Rembours-
zendingen hierop worden niet uitgevoerd. 

PIERRE VOS, De erkende expert van de reëeie handelaars. 
Obrechtstraat 3 3 0 , DEN HAAG. 
Telefoon 3 3 6 6 7 4 . Giro 133631. 

(42) 
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UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen. 

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

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

Z i r h t z e n d i n g e n t e g e n r e f e r e n t i ë n . 
L e v e r i n g v o l g e n s m a n c o l i j s t e n . (27) 

2 cent per stuk kosten de zegels in mijn 
E E N H E I D S Z I C H T Z E N D I N G E N ; 
pl.m. 10000 verschillende. — Steeds 

toevoeging nieuwe uitgiften — Vraagt zon
der eenige verplichting proefzending. 

S A I v L Y K E I Z E R , 
S C H O U T E N S T E E G 2, Z W O L L E ' (48) 

FRA CO 
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, gS°R°D^'R^lSHT. \ ^ ) 
T E KOOP A A N G E B O D E N : 

een Fournier-Album. 
Aanb. aan R. VAN DE WEIJER, 

Meerssen <L.). 
N.B. + 2500 zegels. (40) 

Te koop aangeboden tegen zeer lage prijzen: 
Ned no . 6ia (Kroning), postfr. f 1,7s; 93 (gebr.) 
f 14,— ;48 (postfr)f 17,50 ;id gebr. f14,—; Ned.-
Ind. No . 2 postfr. f 28,— ; gebr. f 13,50; Jub. 
compleet postfr. f 15,—; Curafao ïd. f 30,--; 
Surin. id. f 35,--(No.volgens Yv.). Alles prima. 
P.Gordon,Kortekade24a,giroi29598,R'dam.(43) 

Neder land en Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt, typen, tandmgen, 
ver onder alle prijslijsten, in prima kwaliteit, 

koopt U b i j : V A N S E V E N T E R ' s 
Postzegelhandel , Galerij 4 , - R'dam. 
Z E N D T MANCO-LIJSTEN. (28) 

TE KDOP BEVRAAGD: 
KILO'S NEDERLAND. 
Prijsopgaaf met eventueel mon
ster aan JOHN GOEDE, 
Brederodestraat 46, Amsterdam W. (41) 

Fraaie collecties noodgelden 
te koop tegen voordeeligen prijs. 
P. H. S. MOS, Verspronkweg 125, 
Haarlem. f33) 

X e k o o p ^ e v r a a é d : 
V e r . S t a t e n nos. 92, 93, 94, 9 ; , 96, 
155, 156, 157, 216, 217, 218, 222, 222a, 223, 
246, 247, 248, alles postfrisch. 

Offerte R. VAN D E W E I J E R , 
Keuleneindestraat 5, Meerssen (L.). (39) 

Vertalingen 
op philatelistiseh gebied (Nedcrlandsch-En- i 
gelsch of omgekeerd) — Condities worden 
gaarne op aanvraag verstrekt. P. GORDON, 
Kortekade 24a, Rotterdam. (44) 

V e r e e n i g i n g s w e p k . 
Tegen storting van f 1,20 op mijn giro 

160702 stuur ik U franco 1000 postzegels 
(niet afgeweekt of gesorteerd), afkomstig van 
groote handelskantoren Mooi materiaal, veel 
nieuwe uitgiften. S. KEIZER,^ 

Schoutensteeg 2, Zwolle. (37) 

Te koop gevraagd kaart of briefomslag, af
komstig van de mail van de „Ooievaar" 
voorzien van stempel: 
Beschadigd door ramp ,»Ooievaar". 

Brieven met prijsopgave onder no. 36, aan 
het bureau van dit blad. 

I EUROPA. Ik zend U gaarne op aanvraag 
na opgaaf van referentiën, mijn prachtige, 

' z e e r billijk g e p r i j s d e zichtzendingen, uit-
I sluitend bestaande uit Europa-zegels, waaron

der meest betere waarden en lastige exempla-
I ren; alle prima kwaliteit. Ook z e e r g e s c h i k t 
I voor den meer gevorderden verzamelaar. 

Vraagt omgaand toezending en gij zult 
voortaan altijd mijn zichtzending willen ont-

I vangen. W. U. F. SUTHERLAND, 

Marktveldstraat 5 c, Rotterdam. (47) 

M. J. H. TO O R E N S , 
Stat ionsweg 2, Den Haag. 

Telefoon 117133. 
Ondanks malaise uitbreiding der zaken. 

Bezoekt onze nieuwe kantoren. 
Showrooms en veiligzaal ie étage. 

Vraagt U ook eens onze zichtboekjes. Prima 
zegels tegen lage prijzen. Verzamelingen met 
zegels. Boekjes met 400 zegels, w.o. goede en 
gezochte ex. vanaf f 2,50. Stockboeken, enz. 

V r a a g t o n z e v e i l i n g - c a t a l o g i . (35) 
Je veiling ook voor den kleinen verzamelaar. 

5 c e n t W e i d . 1 9 3 1 , a f w i j k e n d e r o l -
t a n d i n g , als beschreven 'm no. i van dit blad. 
Hiervan worden eenige exemplaren te koop 
aangeboden. 

Th. WITTENHORST, STOKKUM 
bij 's-Heerenberg. (4j) 

T E ' K O O P G E V R A A G D : 
AUc s o o r t e n G E B R U I K T E N E D E R -
L A N D S C H E e n K O L O N I A L E 

LUCHTPOSTZEGELS 
bij h o e v e e l h e i d . (Uitgezonderd Nederland 
1921; deze wèl ongebruikt). O o k g e v l o g e n 
b r i e v e n . ^ 

O I T O W E I S M A N N , R O T T E R D A M . 
N . B . P r i j z e n m o e t e n z i ch a a a d e 

t i j d s o m s t a n d i g h e d e n a a n p a s s e n . (34) 

iiiiiiiitiiiiiiiitii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiui iiiiiiiiiiiiiNiiniiniiii 

BESTUUR DER DOMEINEN. POSTZEGELVERKOOP. 
1 DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Nr. 2 EN DOMEINEN te 's-Gravenhage is voornemens MAANDAG 

21 MAART 1932, des namiddags te 2 uur, bij inschrijving te verkoopen, in het gebouw van het Hoofdbestuur 
'1 der Posterijien, enz., Kortenaerkade 12, 's-Gravenhage (alwaar gedrukte voorwaarden verkrijgbaar ziJn), 

Frankeer- en Portzegels. 
(46) 1 

l l l l l l l l l l l l l M I l l l l l l l l l t l l l l l l l l l i n i M I M I I llllllllllinilllMMIIMIMIIllMIlini tMII1MnMM1IMItlllM(IIMIIIIIMIMIM1lllll1lllllllllllltl1liniinilll1llinill1llli||||llllllUII 

POSTZEGELHANDEL 
P. HOOGERDIJK, 
MOLENSTRAAT 22, 
Telefoon 112874. 

DEN HAAG. 
OiroBttmmer 92993. 

Specia le aanbieding. 
200 versch. Beieren ƒ1,90 
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. Hongarije  2,75 
150 versch. Italië 2,20 
200 versch. JougoSlavië 3,90 
100 versch. Luchtpost  4,25 
100 versch. Luxemburg  2,25 
100 versch. Memel  4,75 
200 versch. Nederland  5,50 
100 versch. Ned.lndië 2,20 
100 versch. Noorwegen  2,40 
300 versch. Oostenrijk 0,85 
500 versch. Oostenrijk  3,75 
100 versch. Perzië  1,75 
200 versch. Perzië  4,75 

200 
1-50 
100 
200 
75 

100 
150 
200 
300 
100 
100 
150 
]00 
150 

50 
100 

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

Wurtemberg - 2,20 versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 
versch. 

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 

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. 
HARKENHAUS R U D O L F ROHR, 
Friedrichstr . 131d, Berlin N. 24. (628) 

mßf W W W W 

Europa in Ka-Be Album, 
meest ongebruikt, prachtverzameling, pl.m. 
40.000 francs, tevens Deensch West

Indië, gebruikt en ongebruikt. 
Adres: J. C. van Duivenboden, 
Buijs Ballotsfraat 60, 
DEN HAAG. (32) 

RUiVlBNIB. 
Een mooie collectie van 200 postzegels 

van Rumenië , alle verschillend en onge
schonden, met een hooge cataloguswaard e 
voor slechts f 3,—; 10 collecties f 23.— 
Verder 1000 mooie gemengde zegels van 
Rumenië , veel soorten, alle zuiver en 
goeden staat, voor slechts f 2,85; 10 pak^ 
ketten slechts f 21,—. Onmiddellijke francc 
aangeteekende toezending. 

JOACHIM ROSENBAUM, 
Rue Vanatori 19, Bucarest I, (Rume nië). (31 
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Machine 219 II. 
Van den A.N.W.B. is deze machine sedert 8 Januari 1932 

nu verhuisd naar de N.V. Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, 
Noordstraat 36, te 's-Gravenhage, alwaar zij thans 
wellicht definitief in gebruik is gesteld. Het is een model C3; 
tusschen datum- en waardestempel tweeregelig: „Z.H.B. / 
DEN HAAG", het plaatsnaamstempel vertoont nog dezelfde 
fout „S'GRAVENHAGE". 

Machine 278. 
Model 03, sedert kort in gebruik bij de Gooiste Stoom-

wasscherij, te Naarden. Tusschen datum- en waardestempel in 
kastje een verheugd dienstmeisje, die een keurig verzorgde 
waschmand thuis krijgt, links daarvan: „Sukkel / niet / lan
ger" en rechts: „GOOISCHE / STOOMWASSCHERIJ / 
N A A R D E N". 

Machine 306. 
Reeds in 1931 in gebruik genomen bij de fa. Dethmers & Co., 

te Amsterdam. Model 03, tusschen datum- en waardestempel 
„DETHMERS & Co." 

Machine 310 I en II. 
Model 03, sedert 30 November 1931 in gebruik bij de fa 

M. Jansen-De Wit's Kousenfabrieken N.V., te Schijndel. Type J 
tusschen datum- en waardestempel tweeregelig: „M. Jansen-
De Wit's / Kousenfabrieken N.V." en type II geheel als I, 
doch links van den datumstempel vierregelig: „VRAAGT / 
MAMAMA / KOUSEN / SOKKEN." 

Machine 316. 
Model 03, sedert 27 November 1931 in gebruik bij de N.V. 

Zeepfabrieken v.h. De Haas & Van Brero. Tusschen datum-
en waardestempel haar handelsmerk, een stuurrad, waarin 
een bloeiend edelweiss en omlijnd met „H. & B." en „APEL
DOORN", onder dit vignet tweeregelig: „N.V. ZEEPFABRIE
KEN / V.H. DE HAAS & v. BRERO". Links van den datum
stempel vijf regelig: „EDELWEISS / ZEEPPOEDER / 
SPAART / WERK EN WASCH / EN HUISHOUDKAS". 

Machine 319. 
Model C3, sedert 24 December 1931 in gebruik bij de fa. 

M. Ubbens, te Zutphen. Tusschen datum- en waardestempel 
een rookende schoorsteen, waarin in uitgespaarde letters 
„Papier" en links van deze afbeelding „UBBENS", rechts er
van „PAPIER", beide in verticalen stand; links van den 
datumstempel: „HOLLANDSCH / NORMAAL / 1 - 2 EN 3." 

Machine 320 I en II. 
Model C3, sedert kort in gebruik bij de N.V. Koninklijke 

Nederlandsche Zoutindustrie, te Boekelo. Tusschen datum- en 
waardestempel een kroon, waarboven „N.V. KONINKLIJKE" 
en waaronder „NEDERLANDSCHE / ZOUTINDUSTRIE." 
Type II, geheel als type I, maar links van d endatumstempel: 
,,JOZO / jodiumhoudend keukenzout / in al uw spijzen / be
schermt U / tegen krop / een belang / voor de / volksgezond
heid!" alles in hoofdletters. 

Hasler. 
Machine H. 574. 
Sedert 30 December 1931 in gebruik bij de Karel I Sigaren

fabrieken, te Eindhoven. Tusschen datum- en waardestempel 
een afbeelding van haar fabrieksmerk en links van den datum
stempel: „KAREL I / STABILO / 6 et." 

Machine H. 575. 
Sedert 29 December 1931 in gebruik bij de Oranje Nassau 

Mijnen, te Heerlen. Tusschen datum- en waardestempel in 
kastje: „O / N- ORAN.IE / NASSAU / HEERLEN Holland." 

Machine H. 576. 
Sedert 24 December 1931 in gebruik bij de N.V. Teulings' 

Koninklijke Drukkerijen, te 's-Hertogonbosch. Tusschen da
tum- en waardestempel een afbeelding van haar handelsmerk. 

Machine H. 577. 
Sedert 2 Januari 1932 in gebruik bij de firma P. A. van Es 

& Co., te Rotterdam. Tusschen datum- en waardestempel een 
vlag, waarin in uitgespaarde letters „P. A. v. E. & Co." 

Komusina. 
Machine K. 109 III. 
Reeds geruimen tijd stempelt deze machine, bij Is. Franco 

Mendes, te Amsterdam., in gebruik, in haar derde type. Thans 
links van den stempel: „HELVETIA / voor / ONGEVAL
LEN / en AUTO VERZ.", onder den stempel de naam der 
vennootschap en telefoonnummers als bij typen I en II. 

Machine K. 119 II. 
Dit tweede type tegelijk met type I in gebruik gesteld bij 

de N.V. Sluis & Groot, te Enkhuizen, stempelt onder den 
stempel: „N.V. Sluis en Groot's Koninklijke / Zaadteelt en 
Zaadhandel", links van den stempel een bloeiende koolplant. 

DE FLIER.MACHINESTEMPELS 
VAN 'S-GRAVENHAGE 

door A. M. BENDERS. 
's-Gravenhage is de veteraan op Flierstempelgebied; hier 

zijn, in 1912, de eerste proeven met deze machine genomen. 
In Den Haag zijn steeds twee machines tegelijk in gebruik, 
een voor de correspondentie uit de stadsbrievenbussen, en een 
andere voor de op het hoofdpostkantoor geposte stukken. De 
stempelrondjes van de eerste machine hebben steeds onderin 
drie sterren, die van de tweede machine een boogje, waardoor 
ze steeds gemakkelijk te onderscheiden zijn. 

Behalve deze beiden is er soms in tijden van groote drukte 
nog een derde machine in gebruik; dit is bekend voor de 
laatste dagen van 1930 en moet ook aangenomen worden voor 
enkele perioden in 1918-1919. Tegenwoordig wordt deze ma
chine gebruikt voor de baar-frankeering van groote partijen 
drukwerken. 

Een speciale eigenaardigheid van Den Haag zijn de nieuw
jaarsstempels, die in den loop der jaren nogal eens van vorm 
veranderd zijn, en een steeds eenvoudiger aanzien hebben ge
kregen. Oorspronkelijk hadden zij 5, daarna 3 (een enkele 
keer 4), en tenslotte 2 golflijnen. De stempels met 5 en 3 
golflijnen zijn in later jaren nu en dan gedurende korten tijd 
gebruikt om het gewone stempel met tekst te vervangen, als 
dit defect was. 

Hieronder volgt een chronologische liist van de Haagsche 
Flierstempels, op dezelfde wijze als in de nummers van Juli 
en Augustus van het vorige jaar voor Amsterdam CS. is 
gedaan. De stempels met sterren en met boogje zijn afzonder
lijk gehouden (hoewel voor het gemak de nummering der 
typen één geheel vormt). De eerste proef stempels hebben een 
boogje in het stempelrondje; zij worden daarom ook eerst bij 
de boogjes genoemd, ofschoon mij niet bekend is of ook toen 
reeds het stempel met boogje uitsluitend voor de aan het 
hoofdpostkantoor geposte stukken werd gebezigd. 

Achtereenvolgens komen weer: type van het stempelrondje, 
aard van de „vlag" (golflijnen of tekst), en data van gebruik. 

III. 7 golflijnen. 22.1.13—22.XII.13. 
III. 5 golflijnen. 24.XII.13—7.1.14. 
III. 7 golflijnen. 12.1.14—23.XII.14. 
III. 5 golflijnen XII.14—8.1.15. 
III. 7 golflijnen. 9.1.15—26.VII.] 5. 
D a a r n a a s t : V. 7 golflijnen, op 3 en 4.V.15. 
IV. 7 golflijnen. 31.VII.15—8.XII.15. 
IV. 5 golflijnen. 30.XII.15—6.1.16. 
IV. 7 golflijnen. 10.1.16—15.Vn.l6. 

Type III: Sterren zeer dicht opeen, komma voor de 's. 
Type IV: Sterren iets wijder uiteen; geen komma voor s. 
Type V: Zesstralige s tenen; punt achter HAGE. 

V. 7 golflijnen. 20.VII.16—20.XII.16 
V. 5 golflijnen. 28.XII.16—6.1.17. 

http://22.XII.13
http://24.XII.13�
http://23.XII.14
http://31.VII.15�
http://30.XII.15�
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http://20.XII.16
http://28.XII.16�
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V. 7 golflijnen. 8.H7—19.XII.17. 
V. 5 golflijnen. 28.XII.17—7.1.18. 
V. 7 golflijnen. 8.1.18—3.VIII.18. 
D a a r n a a s t : VI. 7 golflijnen. 15—18.III.18. Hier is de 

zaak eenigszins verward; de volgende periode valt gedeeltelijk 
met de voorgaande samen. 

VI. 7 golflijnen VI.18—18.XII.18. 
V. 7 golflijnen. 5.XII.18. 
VII. 5 golflijnen. 30.XII.18—4.1.19. 
V. 7 golflijnen. 10.1.19—1.II.19. 
V. 7 golflijnen. 13.1.19—1.II.19. 
D a ar n a a s t : VI. 7 golflijnen 1.19—16.IX.19. 
VIII. 7 golflijnen. 24.11.19—28.VII.19. 
VII. 7 golflijnen. 28.VIII.19—22.XII.19. 
VII. 5 golflijnen. 28.XII.19—2.1.20. 

Type VI: Sterren wijd uiteen; punt 
achter HAGE. 

Type VII: Smalle letters; de eerste 
E met korte bovenbalk. 

Type VIII: Sterren dicht opeen; punt 
achter HAGE. 

iniT 
IX. 4e Jaarbeurs. 12.1.20—21.11.20. 
VII. 7 golflijnen. 4.III.20—27.XII.20. 
D a a r n a a s t : V. 5 golflijnen, op ll.VIII.20. 
V. 5 golflijnen. 30.XII.20—6.1.21. 
VIL 7 golflijnen. 10.1.21—20.IX.21. 
D a a r n a a s t : IXa. 7 golflijnen, op 6.VIII.21. Dit type 

is slechts in één exemplaar en alleen van dezen dag bekend. 
X. 7 golflijnen. 21.IX.21—24.XII.21. 

ISlä 

Type IX: Dikke ringen met breede 
letters. 

Type IXa: A's boven afgeplat; ster
ren stompe punten. 

Type X: Sterren vrü dicht opeen; 
groote s zonder komma. 

V. 5 golflijnen. 29.XII.21—2.1.22. 
X. 7 golflijnen. 5.1.22—9.VIII.22. 
IX. Jaarbeurs Utr. 26.VIII.22—9.IX.22. 
X. 7 golflijnen. 14.IX.22—15.XI.22. 
Evenals men bij de stempels met tekst vlaggen met ver

schillende reclames heeft, zijn er ook van de vlag: „7 golf
lijnen" meerdere cliché's geweest. Dit gebied is nog niet onder
zocht; wie er den lust toe heeft kan daar zijn krachten eens 
can beproeven! 

X. Postvaart. 20.XI.22—30.XII.22. 
D a a r n a a s t : V. 5 golflijnen, op 28.XII.22. 
V. 3 golflijnen. 28.XII.22—2.1.23. 
X. Postvaart. 3.1.23. 

V. 
V. 
X. 
V. 
X. 
V. 
X. 

-2.XII.24. 

Postvaart. 8.1.23—20.XII.23. 
4 golflijnen. 28.XII.23—11.1.24. 
Postvaart. 16—31.1.24. 
Postvaart. 2.11.24—20.VI.24. 
4 golflijnen. 24.VI.24—31.VIII.24. 
Blue Band. 1—30.IX.24. 
4 golflijnen. 30.IX.24—21.X.24. 

XII. 4 golhijnen. 22.X.24. 
X. 4 golflijnen. 23.X.24—l.XI.24. 
XII. 4 golflijnen. 6.XI.24—30.XII.24. 
D a a r n a a s t : V. 4 golflijnen. 19.XI.24-
V. 3 golflijnen. 30.XII.24— 1.25. 
XII. 3 golflijnen. 2—7.1.25. 
XII. 4 golflijnen. 7.1.25—22.VI.25. 
D a a r t u s s c h e n : V. 3 golflijnen, op lO.I en 30.1.25. 
XIII. 4 golflijnen VI.25—15.XII.25. 
D a a r n a a s t : V. 5 golflijnen. 24.VI.25. 

V. 4 golflijnen. 26.VI.25—25.VIII.25. 
XII. 5 golflijnen. 26.VIII, 5.IX en 16.XII.25. 

XIII. Koopt thans! 17.XII.25—16.1.26.') 
D a a r n a a s t : XII. 3 golflijnen. 30.XII.25—5.1.26. 
XIII. 4 golflijnen. 17.L26—13.11.26. 
XII. Post vroegt. 17.11.26 (4-5N) en 18.11.26 (2-3N, 6-7N). 
D a a r n a a s t : V. 5 golflijnen. 17.11.26. 
X in . Draagt bij! 17.11 (9-lON)—27.1 V.26. 
XIII. Adresseer volledig. 27—28.IV.26. 
XIII. Verzend per luchtpost. 29.IV—29.IX.26. 
V. Verzend per luchtpost. 30.IX—l.X.26. 
V. Wegenverbetering. 1—31.X.26. 
XII. Postzegels rechts boven. 1—22.XI.26. 
V. Postzegels rechts boven. 22.XI—l.XII.26. 
XII. Koopt thans. 1—30.XII.26. 
V. Koopt thans. 31.XII.26. 
XII. Postzegels rechts boven. 31.XII.26. 
D a a r n a a s t : een keur van nieuwjaarsstempels: 

XIII. 3 golflijnen. 31.XII.26—1.1.27. 
XIII. 3 golflijnen, alleen plaatsnaam en sterren, 
waarschijnlijk van 1.27. 
XII. (waarvan de cirkels en sterren weggesneden 
ziJn), 2 golflijnen (onderlinge afstand 7 mm.): 

&«5 

a. volledige datum. 1—5.1.27. 
b. alleen uur en jaartal. 3.1.27. 
c. alleen uur. 1.1.27. 
d. alleen jaartal. ?.I.27. 
e. zonder eenige tijdsaanduiding. 7.1.27. 

V. Postzegels rechts boven. l.I—l.IV.27. 
XIV. Emmabloem. 1—30.IV.27. 

Type XII: Kleine 's; eerste G van 
onderen zeer hoekig. 

Type XIII: Zwarte sterren. 
Type XIV: Streepje tusschen 's en G. 

XTvT 
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XIV. Postzegels rechts boven. 30.IV—26.VIII.27. 
D a a r t u s s c h e n : V. 8 golflijnen, op lO.V en 25.VIII.27 

enkele uren ter vervanging. 
XIV. Verzend per luchtpost. 27.VIII—16.IX.27. 
XIV. Postzegels rechts boven. 16.IX—15.XII.27. 
XIV. Koopt thans. 15.XII.27—15.1.28. 
D a a r n a a s t : nieuwjaarsstempels: 

XII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 6 mm.). 
e. zonder eenige tijdsaanduiding. 30.XII.27. 
XIII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 8 mm.). 
zonder eenige tijdsaanduiding. 30.XII.27—3.1.28. 

V. Postzegels rechts boven. 15—20.1.28. 
XIV. Postzegels rechts boven. 20.1—31.III.28. 
V. Emmabloem. 1—3.IV.28. 
XIV. Emmabloem. 3—30.IV.28. 
XIV. Postzegels rechts boven. 30.IV—9.XII.28. 
D a a r t u s s c h e n : V. 3 golflijnen, op 16.XI.28 (enkele 

uren). 
XV. Koopt thans. IO.XII.28—9.1.29. 
D a a r n a a s t : nieuwjaarsstempels: 

XIII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 8 mm.), 
zonder eenige tijdsaanduiding. 30.XII.28—2.1.29. 
XII. (cirkels en sterren weggesneden), 3 golflijnen. 
zonder eenige tijdsaanduiding. 31.XII.28. 

XVI. Postzegels rechts boven. 9.1—11.11.29. 
XV. Adresseer volledig (proefstempel). 11—16.11.29. 
XVI. Postzegels rechts boven. 16.11—31.III.29. 
XV. Emmabloem. 1—28.IV.29. 
XVI. Postzegels rechts boven. 29.IV—27.V.29. 

N i e u w e u u r - a a n d u i d i n g (tot 24): 
XVI. Postzegels rechts boven. 28.V—IO.X.29. 
XVII. Postzegels rechts boven. lO.X—IO.XII.29. 

Type XV: Groote letters, G's rond 
van onderen. 

Type XVI: Idem idem, maar eerste 
lus van de s veel kleiner dan de 
tweede. 

Type XVII: Streepje tusschen 's en 
G; GR platter dan bij XIV. 

JSS. 
D a a r t u s s c h e n : V. 3 golflijnen, op 13—14.XI.29. 
XVII. Koopt thans. IO.XII.29—9.1.30. 
D a a r n a a s t : nieuwjaarsstempels: 

XVI. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 11 mm.). 
zonder eenige tijdsaanduiding. 30.XII.29. 
XIII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 8 mm.). 
zonder eenige tijdsaanduiding. 31.XII.29—2.1.30. 

XVII. Postzegels rechts boven. 9—19.1.30. 
XVII. Vredes- en V. tentoonstelling. 20.1—23.11.30. 
XVII. Renibrandtzegels. 23—25.11.30. 
XV. Rembrandtzegels. 25.11—l.IV.30. 
XVII. Emmabloem. 1—29.IV.30. 
XV. Postzegels rechts bo\en. l.V—9.XII.30. 
XV. Koopt thans. IO.XII.30—9.1.31. 
D a a r n a a s t : XIX. Volkstelling, eind XII.30—3.1.31 (op 

drukke uren). 
D a a r n a a s t : nieawjaarsstempel: 

XIII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 8 mm.). 
zonder tijdsaanduiding. 29.XII.30—4.1.31, 

XV. Postzegels rechts boven. 9.1—26.III.31. 
XVII. Postzegels rechts boven. 27—31.III.31. 

XVII. Emmabloem. 1—29.IV.31. 
XVII. Verzend per luchtpost. 29.IV—26.V.31. 
XVII. Nederlandsch Fabrikaat. 27.V—4.VI.31. 
XVII. Verzend per luchtpost. 5—7.VI.31. 
XVII. Nederlandsch Fabrikaat. 9—13.VI.31. 
XVII. Verzend per luchtpost. 15—20.VI.31. 
XVII. Nederlandsch Fabrikaat. 22—29.VI.31. 
XVII. Verzend per luchtpost. 29.VI—l.VII.31. 
XVII. Postzegels rechts boven. l.VII—3.IX.31. 
XX. Postzegels r. boven (nieuw cliché tekst). 4—21.IX.31. 

sx Type XIX: Zesstralige zwarte ster
ren. 

Type XX: Groote 'S; bovenste balk 
eerste E korter dan de andere. 

XX. Adresseer volledig (nieuw cliché tekst). 21—30.IX.31. 
XX. Postzegels rechts boven. l.X.31—IO.XII.31. 
XX. Koopt thans. IO.XII.31—9.1.32. 
D a a r n a a s t : nieuwjaarsstempel: 

XIII. (cirkels en sterren weggesneden), 2 golflijnen 
(onderlinge afstand 8 mm.). 
zonder tijdsaanduiding: 29.XII.31—3.1.32. 

XX. Postzegels rechts boven. 10—14.1.32. 
XX. Nederlandsch Fabrik, (nieuw cliché tekst). 16—20.1.32. 
XXI. Nederlandsch Fabrikaat. 21.1—5.II.32. 
Type XXI is niet afgebeeld, het heeft een streepje tusschen 

's en G, en een S die even groot is als de andere letters). 
XXI. Crisiscomité. 6.II.32—heden. 
Van de s t e m p e l s m e t b o o g j e is de lijst als volgt. 

Die van 1912 zyn proefstempels, waarbij zoowel een gewone 
„vlag" met 7 golfl'jnen als een vlag is gebruikt, waarbij in de 
golflijnen het cijfer 1 en de letter C voorkomen, zooals men 
ook vaak bij buitenlandsche (Belgische en Amerikaansche) 
Flierstempels ziet. Deze laatste vorm is spoedig weer verlatene 

Type I: Punt achter HAGE. 
I. 7 golflijnen (proefstempel) 8—25.III.12. 
I. 7 golflijnen met 1 en C (proefstempel) 2—12.IV.12. 
I. 7 golflijnen (proefstempel) 14—16.IV.12. 
I. 7 golflijnen. 13.IX.15— VI.21. 
XI. 7 golflijnen. 29.IX.21—16.X.22. 
XI. Postvaart. 12.XII.22—31.VIII.24. 
D a a r t u s s c h e n : XI. 4 golflijnen, bekend van 20.VI.24. 
XI. Blue Band. 1—30.IX.24. 
XI. 4 golflijnen. l.X.24—11.11.26. 
XI. Post vroegtijdig. 12—16.11; 19.11—26.IV.26. 
XI. Verzend per luchtpost. 27—28.IV.26. 
XI. Post vroegtijdig. 28.IV—18.V.26. 
XI. Adresseer volledig. 18.V—30.XI.26. 
XI. Postzegels rechts boven. 1—31.XII.26. 
XI. Verzend per luchtpost. l.I—27.VIII.27. 
XI. Postzegels rechts boven. 27.VIII—16.IX.27. 
XI. Verzend per luchtpost. 16.IX.27—30.VI.28. 
XI. Nederlandsch Fabrikaat 30.VI.28—28.V.29. 
N i e u w e u u r - a a n d u i d i n g : 
XI. Nederlandsch Fabrikaat. 28.V.28—15( ?).IX.30. 
XVIII. Nederlandsch Fabrikaat. 20.IX—9.XII.30. 
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Type XI: Geen komma voor de s. 
Type XVIII: Streepje tusschen 's en 

G. 

XVIII. Volkstelling. 10.XII.30—3.1.31. 
XVin. Nederlandsch fabrikaat. 4.1—26.V.31. 
XVIII. Verzend per luchtpost. 27.V—4.VI.31. 
XVIII. Nederlandsch Fabrikaat. 5—7.VI.31. 
XVIII. Verzend per luchtpost. 9—13.VI.31. 
XVIII. Nederlandsch Fabrikaat. 15—20.VI.31. 
XVIII. Verzend per luchtpost. 22—28.VI.31. 
XVIII. Nederlandsch Fabrikaat. 29.VI—l.Vn.31. 
XVIII. Verzend per luchtpost. 1—5.VII.31. 
XVIII. Adresseer volledig. 7.VII—12.IX.31. 
XVIII. Adresseer voll, (nieuw cliché tekst). 15—20.IX.31. 
XVIII. Postzegels r. b. (nieuw cliché tekst). 21—29.IX.31. 
XVIII. Adresseer volledig. l.X—16.XII.31. 
XVIII. Goedkoope kersttelegrammen. 19—31( ?).XII.31. 
XVIII. Adresseer volledig. (6—12).1.32. 
XVIII. Verzend per luchtpost. 1.II.32—heden. 

Baarfrankeering. 
De stempels zijn rood, behalve wanneer (zwart) is vermeld. 
XII. 22.1—1.II.26. 
XIV. 23.IV.27. 
XV. (zwart). 26.XI.28. 
XVL 21.XII.28. 
XV. 22.1—2.IV.29. 
N i e u w e u u r - a a n d u i d i n g: 
XV. 10—21.IV.29; (zwart:) 28.IV.29. 
De maand-aanduiding IV is een fout voor VI; de nieuwe 

uur-indeeling is eerst op 28.V.29 in de stempels aangebracht. 
Bovendien was type XV gedurende de geheele maand April 
1929 met Emmabloem-tekst in gebruik. 

XV. 2.VII.29; (zwart:) 3, 5.VII, 5.VIII.29. 
Van Sept. tot Nov. 1929 is de Fliermachine veel in gebruik 

geweest voor het stempelen van antwoord-enveloppen, waarbij 
geen stempelrondje werd afgedrukt. 

XV. 2.IX, 16.IX, 14.XII.29; 25.IV.30. 
XVII. 28.V.30 tot 12.111.31. 
Tegen het einde van 1930 wordt de stempelkleur meer 

paarsrood. 
XIX. 27.III.31 tot heden. 

^) Indertijd in het Maandblad gemeld van 
r o o d e n inkt. 

COLUMBUS 
door mr. J. H. VAN PEURSEM. 

V. 

13.1.26 in 

^ ^ W V I - W * 

bevindt zich thans nog steeds op Haïti!) — groot was de hulp
vaardigheid der inheemsche bevolking van Midden-Haïti! Co
lumbus kreeg toen de overtuiging, dat het een bestiering ge
weest was, dat juist hier een nederzetting moest worden ge
plant; 26 December werd La Navidad, de stad der geboorte 
(van Christus) gesticht: de eerste nederzetting in de Nieuwe 
Wereld, welke Columbus beschouwde als den grooten stap in de 
goede richting om de Mohamedanen in den rug aan te vallen 
en zoodoende het Heilige Graf te kunnen herwinnen. (Men zie 
hier uitvoerig zyn dagboek!). Overigens werden ook thans 
weer allerlei namen gegeven aan rivieren en kapen, die over
eenstemden met namen uit Spanje zelf: ook tegenwoordig kan 
men van vrijwel alle plaatsnamen uit Spanje een duplicaat 
vinden in Latijnsch Amerika. 

Inmiddels naderde het Kerstfeest; op 25 December liep 
de „Carabela de Colon" aan den bodem tengevolge van nalatig
heid van den stuurman (het groote anker van de Santa Maria 

SKRVÏnOBOLlVAHIANn ' 
- 0KTB;\^sPf|RT^:sARR^.os H.; 

De toestaiiu aan boord van de Nina werd slechter; nog 
slechts één schip had men over om naar Spanje terug te 
keeren; men moest wel spoed achter de zaak zetten. Zoo be
sloot men dan ook op 2 Januari 1493 de terugreis te aan
vaarden. Er bleven 42 mannen achter in La Navidad — gelijk 
later zal blijken voorgoed — hen toevertrouwend aan de hoede 
van koning Guacanagari, wien omgekeerd de Spanjaarden 
steun moesten verleenen tegen de bewoners van het eiland 
Carib, vermoedelijk Puerto Rico. Men meende, dat het fort 
voldoende weerstand zou kunnen bieden aan alle eventueele 
aanvallen. Er waren levensmiddelen voor ongeveer een jaar 
aanwezig: op één ding had men echter niet gerekend, n.l. dat 
de Spanjaarden niet zulke vredelievende menschen waren als 
de inboorlingen; dat zij waarschijnlijk, wanneer zij in eenig 
opzicht hun zin niet zouden krijgen, de inboorlingen te lijf 
zouden gaan — en dan! Ruim veertig man tegenover vele 
duizenden. 

Op 4 Januari werden de ankers gelicht; Oostwaarts ging het 
thans weer — terug naar Spanje. Op 6 Januari kwam de 
Pinta, onder commando van Pinzón, uit Oostelijke richting 
Columbus tegemoet; Pinzón beweerde, dat hij niet was ge
deserteerd en had allerlei uitvluchten. Columbus zweeg, want 
een twist zou thans calamiteus zijn geweest! Tevens bleek, 
dat -Pinzón eenig goud had geruild met de inlanders tegen 
vrijwel waardelooze prullen. Columbus gelastte eenige gijze
laars terug te zenden, want „men moet vriendelijk zijn jegens 
de inheemsche bevolking, aangezien er zooveel goud is"! 
Eenige dagen gingen zoodoende voorbij in de baai van Sa-
mana, totdat op 16 Januari Espanola voorgoed uit het oog 
werd verloren. De terugtocht over den Atlantischen Oceaan 
was begonnen. 

Met zoo groot mogelij ken spoed zette Columbus met de 
Nina koers naar de Azoren; Pinzón met de Pinta volgde, maar 
bleef dikwijls achter tengevolge van een gebrek aan den mast. 
Dagen achtereen zag men niets dan water; het weer viel 
echter mee, totdat op 14 Februari een hevige storm opstak, 
welke de Pinta uit den koers deed slaan. Columbus zelf kwam 
op 16 Februari aan bij een eiland, dat hij niet kon thuis
brengen. Twee dagen later bleek het een van de Azoren te 
zijn. Men was blij eindelijk weer land te zien, want de toe
stand aan boord van de Nifia was zeer critiek; niet alleen 
was de bemanning uiterst weerspannig, maar ook het schip 
kon het slechts met moeite houden. Daarom had Columbus op 
den veertiende reeds een kort reisverhaal op een stuk perka
ment geschreven en in een verzegelde flesch gestopt, waarna 
deze in zee werd geworpen; mogelijk zou zoodoende bij vergaan 
van het schip toch den koning het verhaal van de ontdekking 
van den Westwaartschen weg naar Indië bekend worden! 
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Toen men echter op 19 Februari aan land ging, werd een 
groot deel der bemanning gevangen genomen in opdracht 
van den Portugeeschen gouverneur, die van meening was, dat 
men van Guinea kwam; het bezoek aan die streken was echter 
bij verdrag aan de Spanjaarden geheel verboden. Eerst wilde 
Columbus trachten alsnog naar Spanje terug te keeren, maar 
aan boord van de Nina waren nog slechts drie mannen, die 
verstand hadden van het scheepswerk. Op 22 Februari gelukte 
het eindelijk de gevangen genomen personen vrij te krijgen, 
waarop men verder koers zette naar Spanje. De derde Maart 
bracht echter een orkaan, dien men maar net te boven kon, 
komen; alle zeilen waren vernield, het scheepje was niet meer 
in staat verder te gaan. Maar gelukkig: land was nabij. Den 
volgenden dag, 4 Maart 1493, kwam men te Lissabon aan. De 
tocht over den Oceaan was voltooid! Men bracht een bezoek 
aan den koning Joao II, die zich spijtig betoonde den zeeman 
indertijd te hebben afgewezen. Er was echter niets meer aan 
te doen; de vaan van Castilië waaide over de Nieuwe Wereld! 

(Wordt vervolgd). 

/ -JgP? 

Inî ezondlcin 
„PLAKPLAATJES !" 

In het Maandblad van 16 December j.1. (blz. III) heeft 
men kennis kunnen nemen van het verzoekschrift, dat de 
Bond op 24 November t.v. tot den minister van koloniën heeft 
gericht. Dit verzoekschrift heeft meer dan één philatelist ver
wonderd, om niet te zeggen ontstemd. Het verdient zonder 
twijfel waardeer ing, dat de Bond bij de regeering pogingen in 
het werk stelt, de uitgifte van gelegenheidszegel? tot het 
uiterste te beperken. Nóg meer waardeering zou dit pogen 
hebben geoogst, wanneer de Bond bij de regeering i'jjn be
zwaren had ingebracht tegen de uitgifte der Rembrandt-
zegels en die voor de Goudsche Glazen, dan thans, onmiddel
lijk na de verschijning van een emissie, welke den nood helpt 
lenigen in een overzeesch deel des rijks, dat eeuwenlang door 
Nederland op de schromelijkste wijze werd verwaarloosd en 
waar toestanden heerschen, die een aanfluiting vormen tegen 
het koloniaal beleid eener Christelijke natie. De Bond zal on
getwijfeld zijn reden hebben gehad d i t verzoekschrift op 
d a t oogenblik bij de regeering in te dienen. Gedane zaken 
nemen geen keer! Over g e v o e l s k w e s t i e s valt moeilijk te 
debateeren. — Maar waarover wèl te debateeren valt is een, 
naar dezerzijdsche meening, g r o o t e o n j u i s t h e i d , welke 
de Bond — als leidend orgaan der philatelie in Nederland — 
in een officieel request aan de regeering neerschrijft. Wij 
lezen toch daarin tot onze groote verwondering en diepe te
leurstelling: „De verkoop zal aan de Nederlandsche phi-
latelistenloketten worden opgedragen, zoodat onze posterijen 
dan als verkooporganisatie dienst zullen doen voor een serie 
Legels, die uit een philatelistisch oogpunt beschouwd met 
plakplaatjes gelijk te stellen is" . . . . 

De Bond kenmerkt dus deze emissie, uit een philatelistisch 
oogpunt beschouwd, als gelijkstaande met p l a k p l a a t j e s , 
en zulks omdat van de in Nederland verkochte zegels dezer 
uitgifte de opbrengst g e h e e l ten bate komt van het te 
Paramaribo opgerichte steuncomité, en dus niet van de Suri-
naamsche posterijen. 

Nu wil het ons voorkomen ,dat het een philatelist, die een 
serie Surinaamsche weldadigheidszegels 1931 aan een der 
Nederlandsche philatelistenloketten koopt Siberisch koud laat 
hoe het rijk het voor die serie betaalde kwartje besteedt. En 
de Philatelisten van ons nageslacht zal zulks nóg kouder 
laten! Wij, Philatelisten, vragen ons alleen af, of die serie Su
rinaamsche weldadigheidszegels 1981 wettig erkende fran-
keerzegels zijn. Zoo ja — dan staat hun philatelistische waar
de in geen enkel opzicht achter bij die der kinderzegels Neder
land van 1931 en vroegere jaren, noch bij de weldadigheids
zegels Nederlandsch-Indië van 1931 en vroeger, bij de Rem-
brandt-zegels, bij de zegels der Goudsche Glazen, biJ de vlieg-

zegels onzer overzeesche bezittingen, kortom, bij geen der 
vele frankeerzegels, die aan de Nederlandsche philatelisten
loketten verkrijgbaar zijn of waren. Ik wensch den Bond deze 
besliste vraag te stellen, zonder omwegen te beantwoorden: 
„Welk verschil in philatelistische waarde bestaat er, naar uw 
oordeel, tusschen de sei'ie Nederlandsch-Indische weldadig
heidszegels 1931 en die der Surinaamsche weldadigheidszegels 
1931, welke gij koopt aan een der Nederlandsche philatelisten
loketten, en zoo er naar uw oordeel eenig verschil in philate
listische waarde bestaat, waarom?" — Ik zie het antwoord 
van den Bond op deze vraag met groote belangstelling te
gemoet. 

Hoogstens kan een buitenstaander zich er over verwonderen 
dat de comité's, welke bü de uitgiften der verschillende wel
dadigheidszegels zijn betrokken, door de regeering niet op 
voet van gelijkheid worden behandeld. Het wil mf echter voor
komen, dat zulks geen zaak is, welke onzen Bond aangaat en 
dat juist daarom de welwillende ontvangst, welke de Bond 
van regeeringszijde heeft ondervonden en de toezegging welke 
hem door haar werd gedaan, des te meer waardeering ver 
dienen. 

De uitspraak van den Bond aanvaardende, wordt mijns in
ziens daardoor de philatelistische waarde van elke verzame
ling ongebruikte zegels van Nederland en koloniën op zeer 
bedenkelijke wijze aangetast en tot een collectie „ p l a k 
p l a a t j e s " teruggebracht. 

Het gevolg van deze uitspraak van gezaghebbende en des
kundige zijde kan zijn, dat de serie Surinaamsche weldadig
heidszegels 1931 minder vlot wordt verkocht. Daaronder lijdt 
in de eerste plaats het goede doel. Het tweede gevolg daar
van kän zijn, dat, gezien het geringer aantal series, dat 
verkocht wordt, de handelaars een groot aantal series op-
koopen met speculatieve doeleinden. Het kan best gebeuren, 
dat onze kinderen en kleinkinderen — dank zij de tactiek van 
den Bond — deze serie weldadigheidszegels duurder te betalen 
krijgen dan noodig was. 

Ik acht de door den Bond — het leidend orgaan der phila
telistische beweging in Nederland — gebruikte uitdrukking 
„ p l a k p l a a t j e s " , waarmede hij — in een officieel schrij
ven aan de regeering — de serie Surinaamsche weldadigheids
zegels 1931, uit philatelistisc hoogpunt beschouwd, meent ge
lijk te mogen stellen, o n j u i s t , o n v e r s t a n d i g en voor 
menig verzamelaar van Nederland en koloniën s t u i t e n d . 
Ik hoop dan ook van harte, dat over deze Bondsqualifieatie 
het laatste woord nog niet gesproken of geschreven is. 

Utrecht, 24 Januari 1932. W. G. DE BAS. 

TwdIsiliratfteinJ 
Catalogi eng, I 

GEORGE WASHINGTON, DOOR MR. J. H. VAN PEURSEM 
Nr. 12 der serie Philatelie en Geschiedenis. Uitgave van 

„Philatelie en Geschiedenis", Zeestraat 40, Den Haag. 
Het eerste dozijn van bovengenoemde serie is op waardige 

wijze afgesloten door het werkje over George Washington, 
uitgegeven ter gelegenheid van het feit, dat deze twee eeuwen 
geleden geboren werd. 

Op de hem eigen vlotte wijze geeft de heer Van Peursem 
een klaar overzicht van het werken en streven van dezen man 
en dit aan de hand van de postzegels. Wanneer het een ooger 
blik dreigt, dat de philatelist verdrongen wordt door den 
zuiveren historicus, brengt een toelichtend cliché met korte 
beschrijving eerstgenoemde weder op eigen terrein terug. 

Wij hebben dit boekje, dat zeer fraai uitgevoerd is, van 
het begin tot het einde met volle belangstelling gelezen en 
bevelen het gaarne aan in aller aandacht. 

Het is in dezelfde uitvoering in het Engelsch verschenen als 
nr. 1 der serie „Philately and History". Onze vroegere land
genoot J. H. Brinkman, thans wonende in de V.S., zorgde 
voor een goede vertaling. v. B. 
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NACHTRAEGE SCHAUBEK-ALBUM. 
Bij de firma C. F. Lücke, Leipizg, ziJn verschenen de „Nach-

ti'äge 1932", voor de verschillende Schaubek-albums. Deze zijn 
zoo algemeen en gunstig bekend, dat een uitvoerige bespre
king wel niet iioodig is. Voor het groote complete normaal
album bestaat de Nachtrag uit niet minder dan 200 bladen 
met 800 afbeeldingen, en brengt alle nieuwe uitgiften tot eind 
November j.1. Natuurlijk verschilt de pr\js naar het album, 
waarop het vervolg moet dienen. 

Wie een Schaubek-album bezit, en dat ziJn er zeer velen, 
moet wel jaarlijks ook den Nachtrag nemen. 

o. 

SPECIALE PRIJSLIJST DUITSCHLAND. 
De firma Rudolf Rohr, Berlijn N 24, Friedrichstrasse IBld, 

zond ons de pas verschenen speciale prijslijst van postzegels 
van Duitschland. Het is geen catalogus, maar een lijst van 
terstond leverbare zegels, en het moet worden gezegd, tegen 
lage prijzen. Wij bevelen dan ook allen, die Duitschland spe
ciaal verzamelen, aan, zich deze lijst (die aan eiken verzame
laar, die er om vraagt, gratis wordt gezonden) aan te 
schaffen. 

S. 
Heer J. J., te 's-Gravenhage. 
U moet beginnen met g o e d te lezen: wjj schreven, dat de 

prijslijst vermeldde de meeste tandingen, typen, enz. Indien u 
dit „meeste" alleen wilt laten slaan op typen, miskent u onze 
bedoeling. Het behoeft geen betoog, dat het door u in be
scherming genomen werkje, dat, zooals wij schreven, „onge
twijfeld velen van dienst zal zijn", onvolledig is. Een enkele 
greep: waar is de vermelding van de platen onzer eerste port-
zegels; de typen V en VI? Dat u de cliché's wèl goed vindt, 
is uw recht, evenals het ons recht en plicht is te wijzen op 
gewenschte of noodzakelijk geachte aanvullingen en ver
beteringen. 

V. B. 

Tento'onstellinóen 
1 ^ ftt-. . @ 

•'^ 

Strassbourg. 
Internationale luchtposttentoonstelling van 7-16 Mei 1932. 
Danzig. 
Luposta. Internationale luchtposttentoonstelling^ 23-31 Juli 

1932. 

Ter hesthermin^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
m 

Duitschland. 
De 3 pfennig bruin (Ebert) en de 4 pfennig lichtblauw (Hin-

denburg) worden den laatsten tijd aangeboden op dik papier 
zonder watermerk, terwjjl de 4 pfennig mede geoffreerd wordt 
op dik papier met het watermerk hartje. Deze zegels ziJn 
getand I IK (de normale tanding is 14). 

Uit een inmiddels ingesteld onderzoek door het ministerie 
van posterijen is gebleken, dat het hier uitknipsels uit om
slagen of couverten betreft, die de staatsdrukkerij op be
stelling leverde. Deze uitknipsels zijn door de bedriegers voor
zien van de valsche tanding 113^ en gegomd. 

Deze handelwijze zal voor de bedrijvers wel ernstige ge
volgen hebben. In elk geval worden de verzamelaars gewaar
schuwd voor aankoop dezer „zeldzaamheden". 

V. B. 

Veilinóen 

UITSLAG VAN DE RIJKSPOSTZEGELVEILING 
18 DECEMBER 1931. 

OP 

Nr. V. d. 
kavel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 

250 
250 
350 
350 
4000 
3800 
3000 
5600 
3S00 
1000 

1500 
1500 
2000 

1500 
1000 
1000 

5 
1000 

17 

18 
19 

20 

37 
38 

Omschrijving van den kavel. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
250 stuks van ƒ5,— 1898/1899 

ƒ 2.50 „ 
ƒ 5.— 
ƒ 2.50 
diverse 
idem . 
idem 
idem 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 21.15 

waarden 
- 28.40 
- 30,10 
- 28,10 
- 16,10 

1924/1928 - 76,10 
opdrukken - 60,05 
30 cent, voorzien van den opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" - 20,10 

reddingszegels van ƒ0,10 - 15,27 
luchtpostzegels en reddingszegels - 37,60 
gemengde zegels, w.o. jubileumzegels 
1898/1923 tot ƒ0,50, opdrukken en 
luchtpostzegels - 25,22 
idem - 17,50 
idem - 15,70 
opdrukzegels op overdr. dienstz. opgehouden 
van ƒ 10,— 1905 - 66,66 
met gummistempeling tijdelijk toege
past te A'dam, 's-Gravenh. en Schev. - 12,— 

Strecken van adreskaarten van de pakketpost. 
25 kilogram - 107,05 

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent - 43,15 
250 „ idem - 33,75 

Luchtpostzegels 1928/1929. 
250 stuks van diverse waarden opgehouden 

Jubileumzegels 1813/1913. 
(5 van elke waarde, beh. 3 cent) opgehouden 
van ƒ 10,— - 340,10 
„ ƒ 5,— -225,20 
„ ƒ 1,— - 48,13 
„ ƒ 0,50 - 48,13 
„ diverse waarden -177,— 

Jubileumzegels 1898/1923. 
stuks van diverse waarden - 56,27 

idem - 42,27 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

72 
28 

55 stu 
25 , 
300 , 
300 , 
100 , 
875 , 

4500 stu 
3400 , 

Weldadigheidszegels. 
29 1875 stuks van diverse waarden 

30 600 
31 500 
32 5000 

33 2200 
34 2400 
35 1500 
36 2800 

Portzegels. 
stuks van ƒ 1,— 

„ ƒ 0,50 
w.o. 2500 van ƒ0,25 1912/1922 en 
2500 van ƒ0,25 1925 
van diverse waarden 1921/1929 

„ idem 
opdrukken 

60 
120 

39 1100 

48,-

29,— 
9,50 

16,75 
30,10 
18,— 
21,10 

diverse opdrukken op port- en fran
keerzegels - 46,51 
opdrukken op frankeerzegels - 39,10 
idem - 75,— 
w.o. 700 stuks donkerblauw en 400 
stuks buitenlandsche portzegels - 19,10 
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40 2500 stuks gemengde Ned. frankeerzegels w.o. 
diverse opdrukken, portzegels van 
ƒ 1,—, ƒ 0,50 enz ƒ 25,— 

41 1500 „ gemengde portzegels w.o. diverse 
opdrukken enz - 19,35 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
42 8000 stuks gemengd t.m. ƒ 1,— 1914 zond. opdr. - 29,25 
43 2700 „ opdrukken, w.o. „Java" (opdruk) - 25,— 
44 5000 „ gemengd t.m. ƒ 1,— 1914 w.o. opdr. - 47,95 
45 880 „ Suriname en Curagao opgehouden 
46 670 „ Suriname en Cura?ao opgehouden 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
47 8000 stuks gemengde zegels - 107.10 
48 6000 „ idem - 75,90 
49 5000 „ idem - 67,60 

Zegels afkomstig van het Dep. van Buitenl. Zaken. 
50 8000 stuks gemengd - 80,65 

j piiilatelisjji^d^j^erlei 

m. 
DE OORSPRONG VAN ONZE ROLPERFORATIE? 

rAßWEti-^o. 1 

MA!L-0-MF_Tm3 
Reeds jaren vóór 1906 

werden in de Vereenigde 
Staten door particuliere 
firma's postzegelrollen ge
maakt ten gebruike in hun 
postzegel automaten. Zij ge
bruikten daartoe de gewone 
vellen, die in strooken ge

scheurd werden, welke laatste dan met de uiteinden 
aan elkaar werden geplakt (zooals dit op het oogen-
blik ook bij ons nog gebeurt). In 1906 werd voor 
het eerst door het Bureau of Printing & Engraving (de 
maker van de Amerikaansche postzegels) rekening met de 
automaat-fabrikanten gehouden. Er werden rollen verkrijg
baar gesteld ä 500, 1000 of 3000 stuks, zoowel uit de lengte als 
uit de breedte der vellen gesneden, tusschen de zegels al dan 
niet geperforeerd, op wensch van den kooper. De zijkanten 
van de rol waren steeds ongetand. Eerst werden de strooken 
weer in strips van 20 aan elkaar geplakt; in 1911-12 kwamen 
machines in gebruik die de zegels in eindelooze rijen drukten, 
waardoor dus het bezwaar van het plakken verviel . 

Bepaalde firma's, die postzegel-automaten vervaardigden, 
leverden ook de daarbü passende rollen, die zij in sommige 
gevallen zelf perforeerden. Zjj kochten daartoe van de druk
kerij rollen, die tusschen de zegels niet geperforeerd waren, 
en brachten zelf een versterkingsperforatie aan. Sommige 
fabrikanten perforeerden daartoe de geheele tusschenruimte 
tusschen de zegels, anderen brachten perforaties aan, die 
slechts over een gedeelte van de tusschenruimte zich uit
strekten. Het is nu zeer merkwaardig, dat deze onderbroken 
perforaties nagenoeg geheel overeenkomen met onze rol-
tandingen! Zouden de onze „plagiaat" zijn, of zou deze kunst 
in 1925 door de firma Enschedé opnieuw zijn ontdekt? In elk 
geval komt aan de Amerikanen de eer toe, voor het eerst deze 
roltanding toegepast te hebben. Men kan er de lagere waarden 
mee vinden van de serie van 1902 (1, 2 en 5 c ) , voor rollen 
aangemaakt sinds 1906, en van de serie van 1908 (Franklin en 

■JtiiMiiiniiiin.iHiiiiii.iii.o; 

Washington), van Dec. 1908 tot eind 1912. Nadien werden der
gelijke tandingen overbodig, omdat het Bureau of Printing & 
Engraving zelf een veel grover en dus sterker perforatie ging 
gebruiken. 

Hierbij de afbeelding van twee van deze Amerikaansche 
producten; de eerste kon tot voorbeeld gediend hebben aan 
onze vroegere twee en vierzijdige roltanding, de tweede aan 
de tegenwoordige tweezijdige. Ter vergelijking een Neder
landsch paar ernaast. De namen op de Amerikaansche zegels 
geven de betreffende automaatfabrikaten aan. 

De bovenstaande gegevens en de afbeelding zijn ontleend 
aan de „Collectors Club Philatelist". 

B. 
DE LINDENBERGMEDAILLE. 

Deze hoogste Duitsche philatelistische onderscheiding is 
thans wederom aan een buitenlander uitgereikt en wel aan 
den Amerikaanschen verzamelaar dr. Carroll Chase . 

Chase is een van de grootste verzamelaars der V. S. v. A.; 
beroemd is zijn collectie eerste uitgiften der V. S., waarin ge
heel of nagenoeg geheel gereconstrueerde platen van de 1 en 
3 cents van 1851. 

DE DUBBELGANGER VAN KONING EDWARD VII. 
Stamp Collecting vertelt van een inter

view dat een Engelsch blad met Mr. Hugo 
Görlitz, den bekenden dubbelganger van 
Edward VII van Engeland, had. 

Zijn groote gelijkenis met den koning 
was de oorzaak, dat hij door het gouverne
ment werd aangezocht om te poseeren 
voor den beeldhouwer Emile Puchs, wien 
opdracht gegeven was om de teekeningen 
voor de Edwardzegels te leveren. Er was 

haast bü het werk; Görlitz en Fuchs vertoefden in Zwitser
land; eerstgenoemde poseerde voor den kunstenaar, die hem 
voor zijn moeite beloonde met £ 10. 

Fuchs ging naar Engeland met ziJn ontwerp; de koning 
verklaarde verheugd te zijn, dat hij nu nog maar tien minuten 
behoefde te poseeren om enkele kleine wijzigingen te doen 
aanbrengen. 

Hugo Görlitz, hoewel een tachtiger, is nog altijd in zaken 
te Londen. 

EEN ZELDZAME PROEF VAN PARAGUAY. 
In 1930 liep de ambtsperiode van den toenmaligen president 

van Brazilië, Washington Luis, ten einde; reeds was in zijn 
plaats een opvolger, Julio Prestes de Albuquerque gekozen, 
die op 15 November z ĵn ambt te Rio de Janeiro zou aan
vaarden. Nu is het langzamerhand de gewoonte geworden, dat 
de staatshoofden van de groote Amerikaansche republieken 
een bezoek gaan brengen aan eenige bevriende mogendheden, 
men denke b.v. aan Hoover. Zoo ook Julio Prestes: hij was 
reeds in Argentinië geweest en zou eveneens naar Paraguay 
gaan. In deze houding van het a.s. staatshoofd van Brazilië, 
waarmee vroeger een vernietigende oorlog was gevoerd, zag 
de Paraguayeesche regeering zoo iets verblüdends, dat zij 
besloot een tweetal herinneringszegels uit te geven. Hierop 
zouden voorkomen de portretten van Julio Prestes en van den 
eigen president (onlangs verjaagd!) José P. Guggiari. De 
woorden La Republica del Paraguay en honor de su ilustre 
huesped, gaven blijk van het doel van de zegels. De proeven 
waren reeds gemaakt: een rood en een violet driehoekig zegel 
van tamelijk groot formaat. Zeer toevallig was ik toen bezig 
met een artikel over Brazilië, waartoe ik de proefdrukken 
kreeg gezonden om af te beelden. Maar op 23 October 1930 
kwam Washington Luis in Brazilië ten val; met hem verdween 
Julio Prestes van het tooneel. De zegels werden vernietigd; 
slechts een zeer klein aantal proeven was verzonden. Weinige 
verzamelaars zijn hiermee gelukkig gemaakt. 

Waar deze proeven, noch de geschiedenis, in eenig blad 
zijn vermeld, bestaat er alle aanleiding daarvan hier melding 
te maken. Ze geven ongetwijfeld een aardige illustratie van 
de revolutie in Brazilië, welke ons later de serie herinnerings
zegels van het land zélf heeft gebracht; natuurlijk met de 
portretten van de mannen van het nieuwe bewind! v. P. 
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WAT 1931 AAN NIEUWE ZEGELS BRACHT. 
In L' Echo de Ia Timbrologie van 15 Januari j.1. publiceert 

Georges Brunei de gebruikelijke jaarlijksche gegevens. 
Totaal verschenen 1784 nieuwe zegels, tegen 1660 in 1930. 

Er is dus weder een belangrijke stijging te constateeren. 
Van deze 1784 komen voor rekening van 

Europa 488 exemplaren, 
Azië 224 exemplaren, 
Afrika 518 exemplaren, 
Amerika 471 exemplaren, 
Australië 83 exemplaren. 

Onder de 1784 nieuwgeborenen komen voor 422 gelegen-
heids- en 248 luchtpostzegels. 

VERPLICHTE TOESLAG-PORTO VOOR 
WERKLOOZEN-STEUN. 

De Poolsche post heeft het voorschrift uitgevaardigd, dat 
van 15 October j.1. tot 15 April 1932 voor alle postzendingen 
een extra toeslag verschuldigd is ten bate van de ondersteu
ning der werkloozen. Deze toeslag, die in gewone frankeer-

zegels verantwoord moet worden, bedraagt voor brieven en 
briefkaarten 10 groszy, voor aangeteekende stukken 15 gr. 
De maatregel is alleen van toepassing op het binnenlandsch 
verkeer. 

OPLAAG VAN EEN HERINNERINGSZEGEL. 
Van het aan het einde van het vorige jaar door de Ameri-

kaansche post uitgegeven zegel ter herinnering aan den slag 
van Yorktown werden 25 millioen exemplaren gedrukt. Wij 
vermelden dit feit om hen, die maar steeds beweren, dat der
gelijke zegels slechts voor de v e r z a m e l a a r s zijn be
stemd, tot eenig nadenken te brengen. Dat deze laatsten ook de 
noodige belangstelling voor dit zegeltje hadden, blijkt o.a. 
daaruit, dat b e s t e l d werden aan het postkantoor York
town ongeveer 250.000 en aan dat te Weathersfield ongeveer 
260.000 stuks, welke men afgestempeld wenschte te zien met 
de bijzondere stempels, voor deze gelegenheid op genoemde 
kantoren in gebruik genomen. 

In het geheel schat men, dat een millioen van deze zegels 
met deze stempels werden vernietigd. 

Altijd geldig. Basis Michel of Yvert. 
Ik kan g e b r u i k e n N e d e r l a n d e n 

K o l o n i ë n in d e b e t e r e w a a r d e n . 
Ik gee f Luchtpos t , D a n z i g , Saar^ 

g e b i e d e n Sovje t -Rus land . 
Philatelistische frankeering, 

HANS VON HAEFEN, 
Richard Wagnerstrasse 55, 
Essen, (Duitschland). (30) 

Begunstigt de adverteerders! 

is het gironr. voor uw 
vrijwillige bijdrage voor 
het JUBILEUM-BOEK. 

Advertenties zijn duur en moeten toch 
per saldo door de koopers betaald wor
den. Vraagt daarom onze pas versche
nen prijslijst aan. Nog steeds: Vliegpost 
1 Vz. 41/2 en 71/2 gld. per serie f 1.60 
11/2- 41/2 en 71/2 gld. p . 10 series f 15,— 
10. 15, 60 cent per 10 series f 2,25 
Porto extra. Giro 40215. Groote stock 
rolzegels. Zichtzendingen aan vereeni-
gingen en clubs. Prijzen zeer laag. 

J O H N G O E D E 
Brederodestr. 46, Amsterdam W . (9)1 

Z e e r s e n s a t i o n e e l e c r i s i s - a a n l b l e d i n ë ! Wij besloten de reeds lage prijzen voor onze lots met 
25 °/o te verlagen. Een nieuwe samenstelling is gereed; deze is bovendien van een zoo schitterenden inhoud als wij nog nimmer 
tegen den ouden prijs geleverd hebben. Weest verstandig, weinig zegels tegen veel geld te koopen geeft vooral nu groot risico, 
doch koopt veel zegels en toch pri.ra tegen weinig geld; onze lots sluiten elk risico uit! U is beslist zeer tevreden. Concurrentie 
uitgesloten. Profiteert nu voor het te laat is; het is de vraag of wij voor dezen belachelijken prijs onze aanbieding nog lang kunnen 
handhaven. Ieder kooper van 3 lots tegen f 26,25 ontvangt 200 in plaats van 150 verschillende van Nederland en Indië als premie 
op lot „Special". 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sortecring Dit 

lot bevat 1500 zegels, gedeeltelijk 
F R A N S C H E en E N G E L S C H E 
KOL., verder CHILI . SAARGE-
B I E D , T U R K I J E diverse uitgiften 
L U X E M B U R G , P E R U . U R U 
G U A Y , B O S N I Ë . P E R Z I Ë , JOE
G O S L A V I Ë , enz., enz. en bevat 
steeds vele schaarsche en mankee-
rende zegels. Hooge waarde Yvert. 
Prijs slechts E 9. — , franco aan-
geteekend, bovendien gratis-premie 
150 verschillende zegels van Neder
land en Indië. Het is een pracht lot 
Koopers betuigen steeds hun te
vredenheid. 

AM 

LOT L' EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels 

uitsluitend van E U R O P A , De vele 
goede zegels hierbij stellen U zeker 
tevreden. Uit de rijke sorteering 
noemen wij slecht» N O O R W E 
G E N , Z W E D E N , D E N E M A R 
KEN. L I T H A U E N , D A N Z I G . 
L I E C H T E N S T E I N . B O S N I Ë , 
R U S L A N D , ITALIË, SAARGE-
BIED. J O E G O SLAVIË, SERVIË. 
BELGIË nieuwe uitgiften, enz. 
Vrijwel van alle Europa-landen zijn 
goede zegels aanw. Gelegenheids-
en weldadigheids-zegels als tête-
bèche enz. Deze sorteering met een 
enorme Yvert-waarde kost slechts 
f 11.25, franco aangeteekend. 

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

vooral zeer interessante overzee-zegels. Een mooier ;i-ir.eni,i; ling is niet denkbaar 
Z U I D - A M E R I K A b.v. schitterend vertegenwoordigd. Verder noemen wij P E R Z I Ê 
verschillende uitgiften, hoofdzakelijk de mooiste zegels van dit land. LIBERIA 
eveneens interessant, JAMAICA b . v , 1/2 d. - 1 Sh 1921. De gezochte zegels 
van U R U G U A Y . M A R O K K O . C E Y L O N . NYASSA driehoeken compleet, 
enz. Samengesteld ongeacht catalogus zal het Uwe verwachtingen bevredigen. 
Di t extra mooie lot kost slechts f 9. — . franco aangeteekend 

BUITENGEWONE AANBIEDING ! 
Ieder kooper van deze 3 lots tezamen, lot „Special", lol 
„L' Europe" en lot „Superbe", betaalt hiervoor slechts 
ƒ 26,25 en ontvangt bovendien een extra premie van 1200 
goed gesorteerde zegels gratis daarbij. Alles tezamen dus 
bijna 10000 zegels, franco aangeteekend. 
Gomstrookjes en ruilboekjes gratis bij elke zending. 

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag op ons gironummer 118330 of postwissel; op verlangen onder 
rembours. Zendingen naar Ned.-Indië uitsluitend tegen vooruitbetaling en 50 pet. portokosten extra: 1 lot ƒ 0,50, 3 lots ƒ 1,—. 
P O S T Z E G E L H A N D E L „ T H E G L O B E " , HOOGENDIJK 142 , Z A A N D A M . r58i) 


