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De eerste Nederlandsche postzegels 
herdacht. 

II 
De »Beknopte Handleiding« vinde hier onverkort een plaats 

Beknopte Handleiding 
omtrent 

De Bestemming En Het Gebruik 
der 

Postzegels 
Uitgegeven op last van den 

Minister van Financien, tot voldoening aan art. i6 van het 
Koninklijk besluit van den I2den November 1851 

(Staatsblad n» 143) 
(Gedrukt te 's Gravenhage, bij Gebroeders Giunta d'Albani 1851) 

De postzegels zijn een middel om brieven te frankeren. Zij 
dienen inzonderheid voor de briefwisseling, die naar plaatsen 
binnen 's lands is bestemd 

Het gebruik van postzegels is m geen geval verpligtend Men 
kan, des verkiezende, zijne brieven met geld blijven frankeren 

Men kan ook de brieven ongefrankeerd verzenden, enkele bui-
tenlandsche brieven uitgezonderd 

• § 2 
De postzegels zijn op alle post- en hulpkantoren voor een ieder 

verkrijgbaar 
Er wordt aldaar tot de uitreiking gevaceerd gedurende den 

geheelen tijd dat het kantoor voor het publiek open is De post
zegels worden niet afgegeven dan tegen kontante betaling 

Er mag met meer voor dezelve worden ontvangen, dan de 
geldswaarde, die op de zegels is uitgedrukt 

In gemeenten, alwaar geen post- of hulpkantoor is, kunnen de 
zegels van het naastbij gelegen kantoor worden ontboden 

Aan alle aanvragen daaromtrent wordt kosteloos voldaan, be
houdens de betaling van de waarde der zegels 

* 3-
De postzegels dragen de beeldenis des konings, het opschrift 

Postzegel en de aanduiding der geldswaarde. 
Er zijn zegels van 5, van 10 en van 15 cents 
ledere soort is van eene verschillende kleur, te weten 
Blaauw de zegels van 5 cents. 

Rood die van 10 cents 
Oranje die van 15 cents. 

« 4 
De postzegels zijn gedrukt op papier, waarvan ieder vel 100 

zulke zegels bevat 
De prijs van een geheel vel is alzoo 
f 5 voor de zegels van 5 cents 
» 10 voor die van 10 cents 
» 15 voor die van 15 cents. 
Elk vel IS afgedeeld m vier reeksen, ieder van 25 zegels, en 

waarvan de prijs is f i 25, f 2 50 en f 3.75 

§ 5-
De belanghebbenden kunnen zich de postzegels aanschaffen van 

zoodanige soort en m zoodanige hoeveelheden, groot of klem, als 
ZIJ zelve verkiezen 

Het IS echter in het belang van den dienst wenschelijk, dat de 
aanschaffing zoo veel doenlijk geschiede met geheele vellen van 
100 stuks, met reeksen van 25 stuks of m hoeveelheden, die door 
5 deelbaar zijn, zoo als van 5, 10, 15 zegels enz 

§ 6. 
De postzegels zijn op de keerzijde voorzien van eene klevende 

stof, waarmede zij door middel van een wemig vocht op de brieven 
worden vastgehecht. 

Het IS voor de afzenders van belang ze goed te bevestigen, 
om het afvallen voor te komen 

Zij worden geplaatst m den bovensten hoek, aan de linkerzijde 
van het adres 

§ 7-
Men kan meer dan éen zegel, hetzij van dezelfde, hetzij van 

verschillende soorten, op eenen brief plaatsen 
Het soort der zegels is onverschillig, wanneer slechts het port 

daarmede afgepast wordt 
Dus kan men voor een port van 10 cents hetzij een zegel van 

dat bedrag, hetzij twee zegels van 5 cents bezigen. 
Voor een port van 15 cents een zegel van dat bedrag of wel 

één zegel van 10 en een van 5 cents, of, eindelijk drie zegels van 
5 cents, en zoo voorts. 

§ 8 
De brieven met postzegels worden geworpen m de bussen, die 

voor de opname der ongefrankeerde brieven aan de post en hulp
kantoren, of ook elders, van wege de administratie gesteld zijn 
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Zij worden daarin ter verzending opgenomen tot op het laatste 
oogenblik, voor het ligten der ongefrankeerde brieven uit die 
bussen, in verband met het uur van vertrek der posten, bepaald. 

§ 9

Ue geldswaarde der postzegels, waarmede een brief wordt ge
frankeerd, moet ten minste gelijk staan met het bedrag van het 
verschuldigde port. 

Indien de geldswaarde grooter is, vervalt het meerdere aan 
de schatkist. 

Indien de waarde daarentegen minder bedraagt, wordt de brief 
op het postkantoor belast met een suppletoir port, door hem, aan 
wien de brief is gerigt, te betalen. 

§ lo . 
Ten einde zich in de berekening van het port niet te vergissen 

is het noodig de grondslagen te kennen, waarnaar het binnen
landsche briefport geheven wordt. 

Daarbij komen twee zaken in aanmerking, namelijk : 
ie. de afstand tusschen het postkantoor van verzending en dat 

van de bestemming van den brief; 
2e. het gewigt van den brief, zoodra hetzelve meer. dan 15 

wigtjes bedraagt. 
S I I . 

Voor de berekening van het port naar den afstand heeft men 
slechts te raadplegen de portlijst van het postkantoor, alwaar of 
onder welks ressort de brief in de bus wordt geworpen. 

Wanneer de brief wordt afgegeven aan een hulpkantoor, of 
elders waar brieven van wege de administratie ter verzending 
worden aangenomen, volgt men de portlijst van het naastbijgelegen 
postkantoor. 

Indien daarentegen op de plaats van bestemming geen post
kantoor is, en dus ook de naam van die plaats niet op de port
lijsten voorkomt, wordt het port berekend tot aan het postkantoor, 
't welk het naast bij de plaats van bestemming is gelegen. 

Indien noch op de plaats van verzending, noch op die van 
bestemming een postkantoor is, komen de twee kantoren, die 
ieder het naast bij die beide plaatsen zijn gelegen, in aanmerking. 

Indien de plaats van verzending en die van bestemming beide 
in den kring van hetzelfde postkantoor zijn gelegen, wordt het 
port tegen 5 cents berekend. 

^ 1 2 . . • , 
De navolgende voorbeelden, waarbij de portlijst van Utrecht tot 

grondslag dient, kunnen tot opheldering van het vorenstaande 
dienen. 

Een enkele brief van Utrecht naar Gouda wordt gefrankeerd 
met 5 cents. 

Van Utrecht naar 'sGravenhage met 10 cents. 
Van Utrecht naar Groningen met 15 cents. 
Van Utrecht naar Voorburg, evenals naar 'sGravenhage, 't welk 

het naastbijgelegen postkantoor is, met 10 cents. 
Van Maarssen, evenals van Utrecht, naar Arnhem met 10 cents. 
Van Maarssen naar de Bildt, eindelijk, zijnde twee plaatsen in 

den kring van hetzelfde postkantoor gelegen, met 5 cents. 
Er kan intusschen worden verondersteld, dat een ieder, c'.ie 

gewoon is brieven van eene plaats te ontvangen, reeds daardocr 
genoegzaam zal bekend zijn met het verschuldigde port, zonder 
dat hij daarvoor een portlijst behoeve te raadplegen. 

« 13
De vorenstaande opgaven betreffen alleen de berekening van 

het port naar den afstand voor alle brieven die enkel zijn, dat is 
die niet boven de 15 wigtjes wegen. 

Wanneer de brieven zwaarder zijn, ondergaat het port eene 
verhooging naarmate van het meerder gewigt: 
Boven 15 tot en met 30 wigtjes is verschuldigd 2 malen het port. 

» » 3 » » » 
» » 4 » » » 
» » ^ » V > 

» » 6 » » » 
» » 7 * * * 
» » 8 » » » 
9 » 9 » » » 
» » 1 0 » » » 

en zoo vervolgens voor elke 150 wigtjes daarenboven éénmaal 
het port meer. 

Dus is, bijvoorbeeld, wegens een brief van 'sGravenhage naar 
Middelburg, waarvan het enkele port 10 cents is, verschuldigd: 

3 0 
50 
100 
250 
400 
550 
700 
850 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

J> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

so 
100 
2SO 
400 
'!=;o 
700 
850 
1000 

Voor een brief van i6 wigtjes 20 cents, 
» j » » 45, » 30 "■ 
» » » j» go » 40 » 

en zoo voorts. 
§ i4 . 

Men kan zich op ieder postkantoor een volledig stel portlijsten 
van alle de postkantoren bij elkander in een gemakkelijk zakfor
maat aanschaffen tegen betaling van 25 cents 

Of ook eene afzonderlijke portlijst van het kantoor zelve voor 
den prijs van i cent, zonder meer. 

Wanneer men zich van deze handleiding op een postkantoor 
tegen betaling van 10 cents voorziet, wordt daarbij eene portlijst 
van het kantoor gratis afgeleverd. 

Men kan die stukken ook door tusschenkomst van eiken brie
vengaarder op een hulpkantoor voor denzelfden prijs verkrijgen. 

§ 15. 
De naar het binnenland bestemde brieven, welke door de 

afzenders met geld zijn gefrankeerd, worden op de postkantoren 
ambtshalve van zegels voorzien met inachtneming van hetgeen 
daaromtrent voorgeschreven is. 

§ 16. 
Het is niet geoorloofd hetzelfde zegel meer dan eenmaal tot 

het frankeren van een brief te bezigen. 
Tot voorkoming van dubbel gebruik worden alle zegels die 

aan de brieven zijn vastgehecht, op het postkantoor van vertrek, 
na verificatie overgestempeld, en daardoor voor het vervolg on
bruikbaar gemaakt. 

Brieven, op de post bezorgd met zegels die reeds eenmaal 
hebben gediend, zonder dat het blijkt dat daaromtrent eenige 
vervalsching heeft plaats gehad, worden behandeld als brieven 
die niet zijn gefrankeerd, en met het volle port belast, door hem 
aan wien de brief is gerigt, te betalen. 

$ 17
Brieven op de post gebragt met onechte, nagemaakte of ver

valschte postzegels, of ook voorzien van echte postzegels die, na 
reeds eenmaal gediend te hebben, de sporen dragen van eene 
misdadige poging om de vernietigingsstempel, die daarop gesteld 
was uit te wisschen of weg te nemen, worden op de postkantoren 
aangehouden en gesteld in handen der ambtenaren die met het 
opsporen en vervolgen van misdrijven bij de wet zijn belast. 

^ 18. 
Ofschoon de postzegels in den regel bestemd zijn tot het fran

keren der binnenlandsche brieven, kunnen zij echter ook worden 
gebezigd voor brieven, die naar het buitenland zijn bestemd, mits 
alle de voorschriften die bij de berekening van het port voor die 
soorten van briefwisseling in aanmerking komen, daarbij behoorlijk 
in acht genomen worden. 

Die voorschriften zijn, uithoofde van derzelver zeer groote ver
scheidenheid, immers voor als nog, niet vatbaar om in deze 
Handleiding te worden opgenomen. Men kan echter daaromtrent 
in ieder bijzonder geval inlichtingen op de postkantoren bekomen. 

Hetgeen in § 9 hierboven omtrent de heffing van een suppletoir 
port in het daarbij vooronderstelde geval voorkomt, is niet op 
de naar het buitenland bestemde brieven van toepassing. — 
Wanneer die brieven zijn voorzien met postzegels beneden de 
waarde, worden zij als ongefrankeerde brieven beschouwd. 

Ook worden de met geld gefrankeerde brieven van deze soort, 
niet op de postkantoren ambtshalve van zegels voorzien. 

§ 19. 
De postzegels komen in werking op den_ isten Januarij 1852. 

Naia t op deze wijze zijn pad wettelijk en administratief geëffend 
was, begon onze eerste postzegel zijn levensloop. Nog geven wij 
hieronder een tweetal circulaires; de eerste verklaart de ver
schijning van de 5 cent in licht(er) blauw, de tweede gedeeltelijk 
de grootere zeldzaamheid van de 15 cent geel. 

(Circulaire n«. 455). 
Afdeeling 

Posterijen. 

N». 70. 
EXTRACT uit het register der resolutien van 
den Minister van Financiën. 

'sGravenhage, den i5den January 1852. 
Art. 4. 

§ I. De minister heeft met genoegen gezien, dat de voor
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schriften omtrent de postzegels, over het geheel genomen, met 
zorg worden nagekomen. 

Intusschen wordt eene meer duidelijke overstempeling op som
mige Postkantoren aanbevolen, bepaaldelijk van de blaauwe zegels; 
die men zal trachten in het vervolg van eenigszins lichtere kleur 
te doen vervaardigen. Indien er bij de distributie brieven mët 
postzegels voorkomen, waarvan de overstempeling geheel ondui
delijk is, kan men daarover met de pen een kruis trekken, om 
het dubbel gebruik voor te komen; doch dit moet in dier voege 
geschieden, dat hetgeen van den stempel zigtbaar is, niet weg
genomen worde. 

Afdeeling 
Posterijen. 

N«. 161. 

(Circulaire n". 556). 

EXTRACT uit het register der resolutien van 
den Minister van Financiën. 

's-Gravenhage, den 23 April 1859. 
Art. 2. 

Het in bezit hebben en gebruik maken van Postzegels ä 15 
cents, is voor de Brievengaarders niet verpligtend. Zij kunnen 
zelfs den voorraad van die zegels, die zij uit een vroeger tijdvak 
mogten hebben overgehouden, doch waaraan voor de dienst van 
het Hulpkantoor bij hen geene behoefte bestaat, tegen andere 
soorten op het Postkantoor inwisselen. Wanneer echter een 
ingezetene zegels ä 15 cents voor zijn eigen gebruik wenscht te 
hebben, en zich daarvoor bij den Brievengaarder aanmeldt, is 
deze verpligt het verlangde getal van die soort, met de eerste 
gelegenheid, voor hem van het Postkantoor te ontbieden. 

Zooals wij reeds in den aanvang zeiden was de Wet van 12 
April 1850 voor ons postwezen van groot belang en te verwon
deren is het derhalve niet, dat de volksvertegenwoordiging in 
haar geldelijke uitkomsten levendige interesse had De Memorie 
van Toelichtrag tot de Staatsbegrooting voor 1854 bracht dan 
ook als bijlage van het IXe Hoofdstuk B »Opgaven der uitkomsten 
van de Wet op de Brievenpost tot 31 Augustus 1853 en omtrent 
de postzegels tot 30 September 1853.« 

Die betreffende de postzegels is voor ons, verzamelaars van 
voldoende belang om haar hrer wéér te geven. 

Opgave van het getal en de geldswaarde der Postzegels welke 
te gelde gemaakt zijn over het tijdvak van 1". Januarij 1852 tot 
30 September 1853. 

Soort 
van 

Postzegel 

a 5 cents 

ä 10 „ 

a 15 „ 

Getal postzegels welke zijn 
te gelde gemaakt. 

1852 

912.802 

682.871 

250616 

1.846.289 

1853 
(9 eerste 
maanden) 

755.955 

537.737 

188.4.9 

1.482 111 

Totaal. 

1.668 757 

1 220.608 

439.035 

3 328.400 

Bedrag der geidswaarde. 

1852 

f 45.640.10 

- 68.287.10 

- 37 592.40 

f 151.519.60 

1853 
(9 eerste 
maanden) 

f 37.797.75 

- 53.773.70 

- 28.262 85 

f 119.834.30 

Totaal 

f 83.437.85 

- 122.060.80 

- 65.855 25 

f 271353.90 

Hiermede zijn wij gekomen aan het einde van de gestelde taak : 
den verzamelaar in korte trekken een zoo volledig mogelijk beeld 
te geven van de wordings-geschiedenis van den eersten Neder-
landschen frankeerzegel en van de ambtelijke bepalingen, die zijn 
gebruik enz. regelden. 

Een hartelijk woord van erkentelijkheid zij hier gericht tot den 
directeur van het Nederlandsche Postmuseum, den heer J. D. 
Tresling, die ons bereidwilligst inzage verschafte van verschillende 
bescheiden, waarvan bij het samenstellen van dit overzicht, onzer
zijds een dankbaar gebruik werd gemaakt. v, B. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 

Uitfilter; 
ALBANIË. 

De koerseerende serie, met het portret van den president, werd 
overdrukt met een lauwerkrans en de letters A Z (Achmed Zogu, 
den naam van het staatshoofd). Waartoe deze opdruk dient, is 
ons tot op heden onbekend. De overdrukte waarden zijn : 

I, 2, 5, 10, 15, 25 en 50 quint, i en 2 francs. 
Wij raden den verzamelaars aan voorloopig met de aanschaffing 

dezer zegels voorzichtig te zijn. 
AUSTRALIË (Gemeenebest). 

Met het meervoudig watermerk, kroon en letter A, verscheen 
de frankeerzegel: 14 penny, oranje. 
BELGIË. 

Pakketpostzegel in groot, liggend formaat: 20 francs, lose. 
CIRENAICA. 

De zegels van het moederland, uitgegeven op den derden ver-
jaardag van den opmaisch der 
fascisten naar Rome, werden 
voorzien van den opdruk 
»Cirenaica« in zwart : 

40 -|- 20 centimes, bruin 
en grijs. 

60 -|- 30 centimes, karmijn 
en bruin. 

I Lire 25 - j - 60 centimes, 
blauw en grijs. 

5 Lire -)- 2 Lire 50, groen 
en grijs. 

De kleuren der beide hoogste 
waarden zijn bij deze koloni
ale uitgiften anders benut dan 
bij de zegels voor Italië; 
vermoedelijk is dit geschied 
om het vervaardigen van val-
sche opdrukken te voorkomen. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK (Mrt. '27). 
In teekening der uitgifte 1924 verscheen de frankeerzegel: 
10 centavos, blauw grijs en zwart. 
De expresse zegel van 1925, 10 centavos blauw, werd thans 

gedrukt in karmijn. B. M. 
DUITSCHLAND. 

Luchtpostzegel in nevenstaande 
teekening en op papier met het 
koerseerende watermerk : 

15 pfennig, licht violet. 

FRANKRIJK. 
Opdruk 50 c. op i fr. 05, rood, zaaister-type (zonder zon) 

FRANSCH GUYANA. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
90 op 75 centimes, rood. 

I fr. 50 op I franc, lichtblauw. 
FRANSCH MIDDEN-AFRIKA. * 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : a Op zegels v. Midden Congo : 
90 op 75 centimes, karmijn. 

I fr. 50 op I franc, blauw. 
10 fr. op 5 frs, rood en groen. 
20 fr. op 5 frs, bruin en violet. 

b. Op zegels van Oubangin-Chari : 
90 op 75 centimes, karmijn. 

I fr. 50 op I franc, blauw. 
c. Op zegels van Tchad : 

90 op 75 centimes, rood. 
1 fr. 50 op I franc, blauw. 
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FRANSCH-SOUDAN. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels: 
90 c. op 75 centimes, rood. 
I fr. 50 op I franc, blauw. 

GRIEKENLAND. 

gr.u.LMBji; 
KMU^**M«*Mai 
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De reeds geruiraen tijd geleden 
aangekondigde nieuwe frankeer
zegels zijn thans verschenen. De 
platen werden gegraveerd ie 
Londen, de druk geschiedde in 
een drukkerij op Corfoe. 

Tot motieven koos men de 
volgende onderwerpen : 

a. Kleederdracht vrouwen uit 
de Dodecanesus. 

b. Kanaal van Corinthië. 
c. Kleederdracht Macedonische 

vrouw. 
d. Klooster. 
e. Witte toren van Saloniki. 
/ . Tempel van Theseus. 
^. Acropolis van Athene. 
^. Kruiser Averoff. 
z. Hoogeschool te Athene. 
Van een drie-tal geven wij 

hierbij de afbeeldingen. 
De serie bestaat, zooals zij tot 

op heden voor ons ligt, uit de 
waarden : 

5 lepta, donkergroen (type b). 
10 » , karmijn (type a). 
20 » , donkerviolet (typec). 
25 » , blauwgroen (type d). 
40 » , » (type e). 
50 » , donkerviolet (type b). 
80 » , donkerblauw en zwart 

(type b). 
en oranje (type f) 
en zwart (type g). 

1 Drachme, donkerblauw 
2 » , donkergroen 
3 » , violet en zwart (type h). 
5 y> , oranje en zwart (type i). 

10 » , wijnrood en zwart (type f). 
15 » , heldergroen en zwart (type i). 
25 » , olijfgroen en zwart (type g). 
De vier hoogste waarden zijn in grooter formaat dan de overige 

waarden. 
Naar verluidt zouden ook gedrukt zijn de 2 en 3 lepta, beide 

steenrood, de eerste in het type e, de andeie in type d, doch 
deze zouden op last van het postbestuur niet ten verkoop gesteld 
zijn, waarom is ons tot op heden onbekend. 

Wa t betreft de teeds vroeger gemelde luchtpostzegels, wij ont
vingen daaromtrent nadere inlichtingen. De zegels zijn uitgegeven 
door de Maatschappij »Aero Espresso Italiana«, die den lucht-
dienst Brindisi—Athene—ConstantinopeU uitvoert. Hoewel ver
krijgbaar aan de postkantoren, zijn deze zegels — vier in getal, 
in de waarden 2, 3, 5 en 10 drachmen — MÜ/ aan te merken 
als een officieele uitgifte van den postdienst. Zij dienen slechts 
tot controle-middel voor de luchtvaartmaatschappij zelve op de 
verantwoording van het speciale luchtrecht. Zij hebben derhalve 
naar onze meening slechts waarde voor den speciaal-verzamelaar 
van luchtpostzegels. 

HONGARIJE. 

JV\ AC. V A I ^ R . S Z Ä C , 
In afwijkende teekening van de 

tot dusverre gebruikelijke — men 
lette er o.a. op, dat de stoomboot 
op den voorgrond thans ontbreekt 
— verscheen de frankeerzegel: 

30 filler, groen. 
Het papier vertoont het gewone 

watermerk. 
(De in het vorige nummer vermelde 70 filler karmijn, is 

eveneens in de nieuwe teekening gedrukt). 

ITALIË (April '27). 

F S = » T E J . J 5 L J A 

iT|o^'V£?^;i5ö 

Als verdere aanvullingswaarden der 
VoltE-serie zijn te melden : 

20 centimes, karmijn. 
I Lire 25 centimes, blauw. 
Pakketpostzegel in gewijzigde teeke

ning : 
3 Lire, bruin geel. 

ITALIAANSCH ERYTHREA. 
Dezelfde waarden, met den opdruk »Erithrea« als vermeld 

onder Cirenaica. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Dezelfde waarden met den opdruk »Somalia Italiana« als ver

meld onder Cirenaica. 
LIBERIA. 

De frankeerzegel i cent, groen en zwart der uitgifte 1918 — 
Yvert no. 140 — werd overdrukt met »Two cents«, onderstreept 
door een golflijn. 

Als dienstzegels, verkregen door den opdruk O S in kleine 
schrijfletters, verschenen de frankeerzegels: 

Two cents op i cent, groen en bruin. 
Two » » I » » » » (hierboven genoemd). 
Bij eerstgenoemden zegel is de opdruk Two cents onderstreept 

door een zware, dikke lijn of kolom.* 
MALTA. 

In nevenstaande teekening, papier met 
het meervoudig watermerk, verschenen de 
fiankeerzegels : 

1 penny, karmijn. 
2 pence, grijs. 
2!^ » , blauw. 
3 » , violet. 

MARTINIQUE. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
90 c. op 75 centimes, karmijn. 
I f. 50 » I franc, blauw. 
10 f. » 5 francs, groen en karmijn. 
20 f. » 5 » , bruin en lila. 

MAURITANIË. 
Opdrukken op koerseerende frankeeizegels : 
90 c. op 75 centimes, karmijn en lose. 
I f. 50 » I franc, blauw. 

MONACO. 
Frankeerzegels, koerseerende teekeningen : 
I fr. 10, geel groen (viaduct). 
3 francs, karmijn en grijs op geel (havengezicht). 
De zegels zijn vervaardigd in boekdruk 

NICARAGUA. 
De koerseerende frankeerzegels werden overdrukt met Oficial: 

14 centavo, groen. 6 rentavos, roodbruin. 
violet. 

, karmijn. 
, olijfgroen. 
, vermiljoen. 
, zwart. 

10 
15 
20 
25 
50 

, geel. 
, roodbruin. 
, lichtbruin. 
, oranje. 
, blauw. B M. 

NIEUW-ZEELAND. 

De I penny rood' in nevenstaande tee
kening, verscheen met den opdruk Official. 
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Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
90 op 75 centimes, karmijn. 
I f 50 op 1 franc, blauw. 
20 f op 5 franc, roodbruin op geel. 

OPPERVOLTA. 
Frankeerzegels der koerseerende uitgifte, overdrukt met nieuwe 

waarde : 
90 c. op 75 centimes, rood. 
I f 50 op I franc^ lichtblauw. 

PERZIÈ. 
Met den opdruk »Règne de Pahlavi«, verscheen de 5 Kran 

der uitgifte 1909. 
PORTUGAL. 

De volgende waarden van de Camoënsserie werden voorzien 
van den opdruk «Cruz Vermelha Porte franco 1927« en aldus 
gemaakt tot portvrijdom zegels : 

40 centavos, blauw. 
48 » , roodbruin. 
64 » , groen. 
75 » , violet. 
4 Esc. 50 c , zwart op geel (opdruk rood). 
10 E s c , bruin op rose. 

RUSLAND (April '27). 
D e » Kinderzegels« 

werden uitgebreid 
met de waarden : 
ijî S + 3 kopeken, 
geelgroen in detee
kening der 10 kop. 

18  j  2 kopeken, 
karmijn in de tee
kening der 20 kop. 

Beide zegels zijn 
gedrukt op papier 
met het bekende 
watermerk. 

SAARGEBIED. 

^■»»»»• • • •» • •»» i 

> ■ ■ ■ afc**AAAAAAJA 
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ki 

i inniMm 
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k. 
I . , r T i ^ 

In nevenstaande teekening, 
afbeelding van een mijn
schacht, verschenen de fran
keerzegels : 

80 centimes, oranjerood. 
I f ranc, violet. 
De 30 centimes groen, Jo

hannesbron te Saarbrücken 
en de 50 centimes roodbruin, 
gezicht op het dorp Tholey, 
zijn te melden met den diago
naalopdruk »Dienstmarke«, 
in rood, resp. blauw. 

ST. PIERRE E T MIQUELON. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
90 c op 75 centimes, karmijn en rood. 
I f. 50 op I franc, blauw. 
10 f. op 5 francs, rood en groen. 
20 f. op 5 francs, lila en rood. 

TRIPOLIS. 
Dezelfde waarden met den opdruk »Tripolitania« als vermeld 

onder Cirenaica 
TUNIS. 

De volgende lurhtpostzegels zijn hier te melden, verkregen 
door den opdruk »Poste Aérienne« en de afbeelding van een 
vliegtuig c q nieuwe waarde, op de frankeerzegels : 

I fianc, blauw en lichtblauw, type galei : (opdruk in rood). 
I fr. 75 op 75 centimes, vermiljoen, type ruine. (opdruk in zwart). 
1 fr. 75 op 5 franc, violet en groen, type galei. ( » » rood). 
2 fr., groen en rose, » » ( ♦ » » ). 

Naar het Bulletin Mensuel meldt bedragen de oplaagcijfers : 
300.000 resp. 300.000, 75.000 en 100.000 stuks. 

De frankeerzegel i fr. 25 der koerseerende uitgifte, werd voorts 
voorzien van den nieuwen waarde opdruk i fr. 50, in rood. 
UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 

Als verdere waarden der nieuwe sei ie zijn te melden : 
2 pence, 

bruinlila en 
grijszwart; 
parlements
gebouw te 

Pretoria. 
3 pence , 

rood en zwart; 
Groote 

schuur, het vroegere verblijf van Cecil Rhodes, thans ambtswoning 
van den eersten minister. 

1 shilling, blauw en bru in ; dravende gnoes of »wildbtesten«, 
op den achtergrond de Drakenbergen. 

2 shilling 6 pence, bruin en groen ; voortrekkerswagen met 
ossenbespanning. 

5 shilling, groen en zwart; idem, uitgespannen. 
Evenals de tot dusverre verschenen waarden dezer serie dragen 

zij de opschriften in het Engelsch (South Africa, Postage) of in 
het Afrikaansch (Suidafrika, Posseel). 

De zegels zijn gedrukt bij Bradbury Wilkinson en Co. te Londen; 
zij dragen het meervoudig watermerk springbokkop. 

De firma Keizer en Zn. te 'sHage dank voor toezending der 
3 pence. In het volgend nummer zullen wij de andere afbeel
dingen plaatsen. 
WALLIS EN FUTUNA. 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
90 op 75 centimes, karmijn. 
I fr. 50 op I franc, blauw. 

ZANNIBAR (Mrt. '27). 

De nieuwe serie werd aangevuld met de 
waarden : 

25 cents, donkerviolet op geel. 
75 * . grijsbruin. 

V. B. 

INkuWc Uitgiften 

BELGIË. 
Wij ontleenen, onder het noodige voorbehoud, aan »La Revue 

Postale«, de aantallen der verkochte Roode Kruis zegels der 
uitgifte 1918 : 

I centime 45763 
2 » 165578 
5 » 65498 
10 » 55908 
15 » 30368 
20 » 21740 
25 » 23903 

stuks 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

35 centimes 21428 
4o » 19839 
50 » 18276 
I franc 9217 
2 » 5923 
5 » 4330 
10 . 3582 

De onverkochte voorraden werden na Augustus 1920 vernietigd. 
Men beweert, dat van de 10 francs dit slechts met 100 stuks 
geschiedde. 

In hoeverre deze cijfers juist zijn — de berichtgever zegt hen 
ontleend te hebben aan een officieel document — kunnen wij 
niet beoordeelen. Een feit is evenwel, dat Champion in zijn 
laatste prijsnoteeringen met deze geringe aantallen reeds terdege 
rekening heeft gehouden. 

DUITSCHLAND. 
De 3 pfennig bruin der koerseerende uitgifte zal voortaan 

worden gedrukt in een Hchtere kleur. 
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IERLAND. 
De »hooge« waarden zullen binnenkort verschijnen, en wel de 

2/6, 5 en 10 shilling. Zij zullen o.a. weergeven het hoofdpost
kantoor, het Ministerie van Financiën enz. in de hoofdstad. 
ITALIË, 

^ RODI 
■"ssmammsnt 

^ 

RÖDI 
'l!^||a|pfTiü' 

Voor de eilanden 
in de Egeesche zee 
zullen eigen zegels 
verschijnen, waartoe 
reeds een vijftal ont
werpen is goedge
keurd. 

Het Ital. blad »Il 
Corriere Filatelico« 
geeft van deze ont
werpen de afbeel
ding. Zij geven epi
soden weer uit den 
tijd der kruistochten, 
waarbij het eiland 
Rhodos een belang
rijk steunpunt voor 

de kruisvaarders 
was, Van een twee
tal geven wij hierbij 
de reproductie. 

LETLAND. 
Naar verluidt zal het thans in gebruik zijnde papier met het 

watermerk golflijnen niet verder worden benut, maar vervangen 
worden door een ander, waarin een kruis is afgebeeld. 

.MADAGASCAR. 
Een serie van zes waarden zal binnenkort hier verschijnen, 

een met de beeltenis van generaal Galliéni, de andere met typen 
van inlandsche vrouwen. . 
NOORWEGEN. 

Op 28 Maart 1928 zal het honderd jaar zijn geleden, dat de 
groote dramaturg, Henrik Ibsen, geboren werd. Men is voornemens 
dit feit te herdenken, o.a. door de uitgifte van een of meer 
speciale zegels. 
PALESTINA. 

Een serie frankeerzegels is hier in voorbereiding, waarop men 
beelden uit dit land bewonderen kan. 
POLEN. 

Einde dezer maand zal in de Poolsche hoofdstad het vierde 
congres van militaire dokters en apothekers worden gehouden. 
Bij deze gelegenheid zal een speciale serie, bestaande uit de 
waarden lo, 20 en 40 groszij worden uitgegeven. 
RUSLAND. 

L'Union Postale van April j . l . meldt onder het hoofd »Philatelie« 
o. m. het volgende : 

Een nieuwe zegel van 18 + 2 kopeken, lichtblauw, is zoo juist 
verschenen. Hij draagt een voorloopig karakter, is gedrukt op 
twee soorten papier en toont het jeugdportret van Lenin. De 
oplaag bedraagt 25000 stuks voor elke papiersoort. 

Tot zoover dit bericht, dat betrekking heeft op den eersten 
zegel van deze serie en die thans vervangen is door den karmijn
rooden. 

De oplaag is gering te noemen voor een zegel van Europa 
van een dergelijke, lage waarde. 
V. S. AMERIKA. 

Ter herinnering aan den veldslag bij Bennington, Juni 1777, 
zal een speciale zegel verschijnen. 
ZUIDWEST AFRIKA. 

De nieuwe zegels van de Unie, hiervoren beschreven, zullen 
eveneens verschijnen met de opdrukken »SouthWest Africa« op 
de zegels met Engelschen, »Suid Wes Afrika« op die met 
Afrikaanschen tekst. 

Naar het Philatelic Magazine van 16 April j 1. meldt bestaan 
de y^ en 6 pence van de koerseerende Unie zegels, waarop de 
opdruk Suid Wes Afrika« geplaatst werd op de zegels met 
Engelschen en »South West Afrika« op die met Afrikaanschen 
tekst. Volgens genoemd blad is dit een gevolg van een fout, 
ter drukkerij begaan. v. B. 

NEDERLAND. 
Portverlaging, 
Waarschijnlijk zal op i Juli het port voor bmnenlandsche 

brieven op 7V2 cent gebracht worden. 
Hetzelfde geldt voor brieven naar de Nederlandsche Koloniën. 
RoodeKruisZegels. 
Sedert enkele maanden reeds was bekend dat er plannen waren 

tot de uitgifte van een serie RoodeKruiszegels, maar zekerheid 
daaromtrent bestond nog niet. Thans is het Koninklijk Besluit 
verschenen, dat tot de uitgifte machtigt. 

Hel Nederlandsche Roode Kruis werd ingesteld bij K. B. van 
19 Juli 1867, en bestaat dus in 1927 60 jaar. Het 50 jarig Jubileum 
is, omdat dit juist in de oorlogsjaren viel, niet herdacht. 

Op welken datum de zegels verschijnen zullen is ons nog niet 
bekend. 

Wij danken den heer Davids, Amsterdam, voor de toezending 
van het Staatsblad No. 62, met het 
BESLUIT van den 25sten Maart 1927, tot uitgifte van Roode

Kruispostzegels. 
Wij Wilhelmina, enz. enz. 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen als volgt : 
Artikel i. 

Ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de vereeniging 
»Het Nederlandsche Roode Kruis« worden van Rijkswege Roode
Kruispostzegels uitgegeven. 

Artikel 2. 
De RoodeKruispostzegels zijn gedurende een door Onzen 

Minister van Waterstaat te bepalen tijd verkrijgbaar, nevens de 
gewone postzegels, in de waarden 2, 3, 5, 10 en 15 cent. 

De zegels van 10 cent dragen Onze beeltenis, die van 2 cent 
de beeltenis van wijlen Z. M. Willem III, Koning der Nederlanden, 
die van 3 cent de beeltenis van H. M. de KoninginMoeder en 
die van 5 cent de beeltenis van Z. K. H. den Prins der Neder
landen. De zegels van 15 cent vertoonen een decoratief onder
werp, gewijd aan het doel der vereeniging, in artikel i genoemd. 

Artikel 3. 
De RoodeKruispostzegels worden verkocht met een toeslag 

boven de frankeerwaarde van 2 cent voor de zegels van 2 en 3 
cent, van 3 cent voor de zegels van 5 en 10 cent en van 5 cent 
voor het zegel van 15 cent. De opbrengst dezer zegels wordt, na 
aftrek van de frankeerwaarde, de kosten van aanmaak, admini
stratiekosten en andere onkosten uit de uitgifte voortvloeiende, 
ter beschikking gesteld van de vereeniging »Het Nederlandsche 
Roode Kruis«. 
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Artikel 4. 
Op de RoodeKruispostzegels zijn de bepalingen van toepassing, 

welke gelden voor de gewone postzegels, behoudens dat de geldig
heidsduur voor het gebruik eindigt met den 3isten December 
1927. De RoodeKruispostzegels, welke, nadat de termijn van 
verkrijgbaarstelling is verstreken, nog niet zijn verkocht, zullen 
worden vernietigd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 25sten Maart 1927. 
WILHELMINA. 

Uitgegeven den zevenden April 1927. 
Nieuwe waarden met watermerk. 
3 cent, 30 cent, rolperf. 25 cent. 
Nieuwe oplaagletters. 
3 cent C, 15 cent F, 30 cent E, rolperf. 25 cent C. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent F : L 109, tanding Gl. 
10 cent D : L 122, tanding Gr. 

L 126, » Nb. 
R 126, * Nb. 

15 cent F : 118, » Gr. 
120, » Gr. 

25 cent C: 129, » r o l p e r f . 
30 cent E ; i24, » Nb. 

125, » Nb. 
5 cent L 127 en R 127 moet zijn 127 L en 127 R. 

Van de 5 cent plaat 127 R zagen wij exemplaren, waarbij het 
cijfer 1 niet afgedrukt was. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent F : cirkel en cijfer 26, tanding GI. 

o » 29, » Gl. 
31, » Gl. 

« » 17, . Gl. 
idem met cijfer 18, » Gl. 

3 cent C : cirkel en cijfer 1, . Gl. 
ronde vlek, » Gl. 

Plaatnummers der Jubileumzegels 1923. 
Wij ontleenen aan »De Philatelist« onderstaande lijst der bekende 

plaatnummers naar tandingen, naar de laatste gegevens opgesteld 
door Mr. Bontekoe. Mochten er onder onze lezers zijn. die hierin 
niel vermelde nummers bezitten, dan verzoeken wij dringend om 
opgave hiervan. 

4, 6. 11 
I I 
11 

iiVi 
1 1 ^ 
I I H 
i i ' / s 

12 
12 
12 

I I 
I I 

uVi 
iiy. 

I I 
I I 

11H 

I I H 
i i H 

I I 
I I 
I I ; 

IH/^ 

2 
. iiV^ 

12 
1 2 ^ 
I I 
II Vi 
12 
I2l/i 
" h 
12 
I.2H 

<:ent. 
■ I, 3  ' 3 

■ I, 3—13
• I, 3  1 3 
• I, 3  1 1 . 1 3  1 7 . 
• I, 3  1 7 . 
■ I, 3  1 7 
. I  I 7 

. I, 4, 12. 
• I, 3. 5  8 . 
• 3, 5. 7  1 2 . 

5 cent. 
\\Vi 
12 
1 1 ! ^ 
12 

7H 
IIV^ 
I2 l ^ 
I I 
i i H 
12 
12H 

10 
1 1 4 
12 
12H 
I I 

. 1—8, 1 0  1 3 . 
1  6 , 8  1 6 . 

. 5—8, 1 0  1 3 . 

. 116 . 
cent. 

■ 1—7
. 1—8. 

1—8. 
. 1—8. 
. 1  8 . 

1  8 . 
cent. 
. I—16. 

2—5. 7, 9, II —16. 
1—9. n —16. 
1—9, 1116. 

I I 
1 1 ^ 2 
n h 
1 1 ^ 2 

12 
12 

I I 
I I 

1 1 ^ 2 
12 
12 

I I 
" H 

I I 
II Vi 
II1/2 

II VJ 

I ' V J 

II VJ 

20 cent. 
i i H • I. 3. 
wVi . I—6. 
[2 . 1—6. 
12V, . 1  6 . 
H V J • 1  3 , 
I 2 V J . 1—6. 
25 cent. 
i i ' / i • 14
I2 l / j . 1—4. 
12«/, . 1  4 . 
II' /2 . 1  4 

12V1 . 14

35 cent. 
i i ' / z . 1 — 5. 
i i V ï ■ 1  5 

50 cetit. 
12V, . 1  5 
i i ' / z . 1  5 
i2 ' / i . 1  5 . 
/ Gulden. 
11V2 . 1—5. 
2 ' / , Gulden. 
11V2 . I , 2. 
S Gulden. 
I lVj • I, 2. 

5,6. 

iiV^ : i i H • I —16. 
1 1 4 : 1 2 . 1—9, II —16. 
11)4 : 121/2 . 1—9, II 16. 

i 2 : i i H . 1  3 , 5, 7, 9, I I—13, 16. 
12:12 . 6. 
12: 1 2 ^ , 2, 3, 5—9. 

Nog niet vermeld was o.a. een tweede tanding van de zoo 
zeldzame 10 cent plaat 10. Van de beide hoogste Guldenwaarden 
schijnt plaat i het minst voor te komen. 

Wij hebben er nog niet toe kunnen besluiten om de tanding 
II • I I , bekend van de 2 cent en de 35 cent, in deze lijst op te 
nemen. Hiervan zijn, alles te zamen, drie stuks bekend (één van 
2 cent en twee van 35 cent), alle drie g e b r u i k t e exemplaren, 
zoodat vooralsnog rekking van het papier als oorzaak van deze 
tanding niet geheel buitengesloten mag worden. 

Eerst o n g e b r u i k t e exemplaren liefst een paartje of blokstuk, 
zullen ons geheel kunnen overtuigen. 

Luchtpost. 
Bij Dienstorder 238 van 12 April 1927 is een nieuwe regeling 

van de Juchtposttarieven aangekondigd, die op 19 April in werking 
is getreden, en waaruit wij het volgende overnemen. 

1. Voor Europa wordt een uniform luchtrecht van 5 cent per 
briefkaart en van 5 cent per 20 gram voor de overige stukken 
ingevoerd. 

2. Voor stukken over te brengen met de luchtdiensten Toulouse
Casablanca en ToulouseOran is het luchtrecht gebracht op 10 
cent per briefkaart en op 10 cent per 20 gram voor de overige 
stukken. 

3. Voor correspondentie te vervoeren met den luchtdienst 
ToulouseDakar is het luchtrecht gebracht op 30 cent per brief
kaart en op 30 cent per 20 gram voor de overige stukken. 

4. Van 19 April af zullen de daarvoor in aanmerking komende 
gewone en aangeteekende brieven en briefkaarten voor Dene
marken, Zweden en Noorwegen en van 2 Mei af de daarvoor 
in aanmerking komende gewone en aangeteekende brieven en 
briefkaarten voor Zwitserland en Italië met de luchtdiensten op 
Malmö resp. Basel worden verzonden zonder heffing van lucht
recht en zonder dat de afzenders overbrenging per luchtpost 
hebben verzocht. 

Stukken met aangegeven waarde zijn van het luchtvervoer 
uitgesloten. 

(Het hierbedoelde vrije luchtvervoer heeft onder meer tot 
strekking om het gebruik maken van de luchtdiensten ingang te 
doen vinden en aan te moedigen. Voorloopig blijft het gedurende 
de a.s. zomermaanden bestendigd). 

Aan uitdrukkelijke verzoeken om correspondentie n i e t per 
luchtpost te verzenden is te voldoen. 

5. Verschillende luchtlijnen zullen uitsluitend voor het vervoer 
van pakketpost worden gebezigd; voor luchtpostpakketten is het 
maximumgewicht in het verkeer met de meeste landen, waaraan 
luchtpostpakketten kunnen worden uitgewisseld, gebracht op 10 
K.G., terwijl de maximum afmetingen voor verschillende landen 
zijn vastgesteld op 50 X 5° X 1°° c.M. 

Posten van brieven op de bagagebureaux der stations. Een 
»nieuw» zegel. 

Sedert enkele jaren reeds bestaat de gelegenheid om aan de 
bagagebureaux der spoorwegstations voor het binnenland bestemde 
nietaangeteekende expresseslukken af te geven tot uiterlijk 10 
minuten vóór het vertrek van den trein, waarmee de verzending 
moet plaats hebben. 

Met ingang van 15 Mei a.s. zal ook voor gewone binnenland
sche (nietaangeteekende) correspondentie de gelegenheid tot 
deze wijze van verzending geopend worden. 

De aangeboden stukken mogen een gewicht 'van 500 gram niet 
te boven gaan (dit geldt met ingang van genoemden datum even
eens voor de expressebrieven), terwijl voor elk stuk boven de 
frankeering een extravergoeding van 10 cent verschuldigd is, 
dat in gereed geld aan het bagagebureau moet worden voldaan. 

Zooals bekend is wordt van de zijde van de Spoorwegen een 
spoorwegzegel van 10 cent op het stuk geplakt als quitantie 
voor de betaalde 10 cent extra. Hoe moet de verzamelaar deze 
zegels beschouwen ? Naar onze Ineening zijn zij wel degelijk in 
een Nederlandverzameling op te nemen, en behooren dan thuis 
in de categorie van de vliegpost en brandkastzegels, die eveneens 
dienden als quitantie voor een extrarecht voor een bijzondere 
wijze van verzending. 



8o NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Een verschil met beide laatstgenoemde groepen ligt hierin, 
dat de Spoorwegen de zegels ook nog voor een ander doel 
gebruiken, n.l. als vrachtgoedzegels. En aangezien de afstempe
ling in beide gevallen dezelfde is (het rechthoekige bagagestempel) 
volgt hieruit dat in een postzegelverzamel ing geen l o s s e zegels 
thuishooren, die hun afkomst niet kunnen bewijzen, maar slechts 
spoorwegzegels op g e h e e l e enveloppe, te zamen met de gewone 
frankeering. 

SURINAME. 
Juist vóór het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij 

de nieuwe zegels van Suriname, in een gewijzigde Jubileumzegel
teekening, uitgevoerd in koperdruk. Hieronder de opsomming; 
nadere bijzonderheden volgen in het volgend nummer. Alle zegels 
zijn in lijntanding i i ' / a r i i V s 

lo cent, karmijnrood. 
i2«/2 cent, donkeroranje. 
15 cent, donkerblauw. 
20 cent, donkerblauwgrijs. 
25 cent, donkerviolet. 
30 cent, groen. 

Danzig. Hoewel wij de beschrijving der luchtpost voor dit 
gebied in het vorige artikel beëindigden, moeten wij er nog even 
op terugkomen. Een onzer lezers is n.l. zoo vriendelijk ons een 
couvert toe te zenden, waarop de zegels met behulp van den 
specialen luchtpoststempel zijn vernietigd. Deze luidt in ovaal
vorm : Danzig, Luftpost met daartusschen op horizontale lijn 
datum en tijd. 

Den berichtgever vriendelijk dank voor zijne belangstelling. 
Denemarken. Voor zoover ons bekend, kan dit land er zich 

op beroemen de eerste speciale luchtpost/^arti»^ te hebben uitge
geven. Op 2 September 1911, dus in den tijd, dat de allereerste 
postvluchten gehouden werden, was een luchtdienst in bedrijf 
tusschen Middelfart (Funen) en Fredericia (Jutland), dus over 
de Kleine Belt, een geringen afstand. De vlucht wordt dan ook 
de »Beltvlucht« genoemd. De vlieger, Robert Svendsen, vertrok 
om zeven uur namiddags van Middelfart met 150, speciaal voor 
deze gelegenheid gedrukte kaarten en bereikte in ongeveer tien 
minuten Fredericia. Hier wierp hij van uit de hoogte zijn brieven
maal neer en keerde toen naar Middelfart terug, daarmede een 
experiment leverend, tot dusverre nog niet vertoond. 

De naar beneden geworpen kaarten werden ten postkantore 
Fredericia afgestempeld met den gewonen stempel »Fredericia2. 
9. I I . 68 E.« 

Benut werden de rijksbriefkaarten van 3 Ore, die op de achter
zijde werden voorzien van een eenvoudige afbeelding van een 
startend vliegtuig. Zij dragen op de beeldzijde voorts alle de 
handteekening van den vlieger Rob. Svendsen en de aanduiding 
»Fra Beltflyvningen 1911«, ook wel zonder het woord »Fra« 
(van de Beltvlucht 1911). 

Oorspronkelijk liet men 200 stuks van deze kaarten vervaar
digen, die voor 2 kronen per stuk werden verkocht, ten einde 
de onkosten goed te maken. 

Ongeveer 150 stuks werden verkocht en waar deze vlucht 
geschiedde in den tijd, dat de luchtpostdienst als het ware nog 
in zijn windselen lag, schonk men aan deze kaarten weinig of 
geen aandacht, met het gevolg, dat de meeste exemplaren ver
huisden naar de papiermand. Zij zijn dan ook zeer, zeer zeldzaam. 

Curiositeitshalve vermelden wij nog, dat den volgenden dag 
de vlucht herhaald werd, eveneens door Svendsen. Hij vervoerde 
toen een 25tal exemplaren van de courant »Middelfart Avis«. 
Ook deze werden van uit het vliegtuig boven Fredericia neer 
geworpen, waardoor de meeste exemplaren er deerlijk beschadigd 
en onbruikbaar afkwamen. De directie van genoemde courant 
was er klaarblijkelijk niet zeker van, dat de bladen op tijd in 
handen van de abonnenten zouden komen, ten minste zii nam 
in het bewuste nummer de volgende mededeeling o p : »Wij ver

zoeken onzen abonnés in Fredericia het ons niet ten kwade te 
duiden, ingeval de bezorging van de Middelfart Avis heden avond 
onregelmatig plaats vindt. Het is namelijk de eerste keer, dat 
de vlieger Svendsen de bezorging uitvoert en deze is nog niet 
zoo goed met den weg bekend«. 

Bijzondere zegels of stempels werden voor het vervoer van 
deze bladen niet benu t ; wij vermelden een en ander dan ook 
alleen, omdat het, voor zoover wij na konden gaan, de eerste 
keer is, dat couranten op deze wijze werden vervoerd. 

Op 19 September 1912 geschiedde het eerste vervoer per 
Zeppelinluchtschip »Hansa« van Duitschland naar Denemarken. 
Het luchtschip nam daarbij post mede van Hamburg, welke bij 
aankomst te Kopenhagen aan het postkantoor n". IX aldaar 
werd afgeleverd. De zendingen, welke gefrankeerd waren met 
Deensche zegels, werden op genoemd postkantoor afgestempeld 
met den gewonen poststempel, gedateerd 19912. Zij dragen 
voorts; den stempel van het luchtschip in den gewonen cirkel
vorm en luidende als volgt : 

AM BORD DES 
Zeppelin 

19 Sep. 1912 
Luftschiffes 
»HANSA« 

Ook deze Hansaluchtbrieven behooren tot de rariteiten ; het 
aantal, dat vervoerd werd, zagen wij nergens vermeld ; de meeste 
catalogi melden hen zelfs niet eens, onbekend als zij zijn met 
deze vluchten. 

Kort voor den tocht van het »Hansa« luchtschip, vond tijdens 
een feest te Hareskov, op 29 Juli 1912, een postvlucht plaats in 
de omgeving van genoemde plaats. De stukken werden gefran
keerd met de gewone frankeerzegels, welke vernietigd werden 
met den gewonen dagteekeningstempel. Zij dragen bovendien 
een dubbelovaal stempel in violet: 

Flijvepost 
n». 1 

Ulrich Birch. 
Een volgende vlucht vond plaats op 12 Mei 1914 te Roskilde. 

Ook hier, naast de gewone frankeerzegels en poststempel, een 
stempel in violet, met in dubbelcirkel : 

Besorget med Danmarks 
is te Flijvepost 
12 Maj 1914. 

In September 1919 vonden vluchten plaatsen tusschen Kopen
hagen en .Skagen. Een speciale, nüiq/ßcüeiezege\, werd daartoe 
uitgegeven, ter waarde van 5 kronen in de kleuren blauw, geel, 
rood en lila. Het zegelbeeld toont een vliegtuig in de wolken, 
zich voortspoedend over het Deensche land, Aan den voet staat 
vermeld »Dansk Luftbefordring KöbenhavnSkagen. Deze zegel 
werd vernietigd met een ovaalstempel in violet «Erlinds Luft
trafik—Aebtestien Kohvn C.« of een langwerpigen stempel, 
eveneens in violet »Bornenes Kontor«. 

Een tweede vlucht vond in dezelfde maand plaats tusschen 
■ Naestved en Kopenhagen. In gewonen boekdruk werd een 

speciaal, nietofficieel zegel uitgegeven : 
Flyvepostmaerke 

Pr is : 50 Öre 
omgeven door een randversiering. 

De druk is in zwart op rose. 
Speciale stempels werden niet benut. 
Al deze zegels, hoewel nütofficieel, zijn op echt gevlogen 

brieven zeer zeldzaam. 
Gedurende de oorlogsjaren werden de proefvluchten gestaakt 

tot OD 3 Augustus 192c de luchtroute KopenhagenBerlijn (via 
Malmö en Warnemünde) geopend wordt. Deze dienst was slechts 
twee maanden in bedrijf; speciale stempels werden bij de afzen
ding niet benu t ; de stukken zijn dan ook alleen te herkennen 
aan den stempel van aankomst »Berlin Luftpost«. 

In dezelfde maand wordt de nieuwe route KopenhagenHamburg 
geopend, welke eveneens slechts enkele maarden in bedrijf was 
en dan gestaakt werd. Van af 1924 werkt gedurende de zomer
maanden regelmatig dezelfde luchtroute opnieuw, welke aansluit 
op de luchtverbinding Bremen, Amsterdam, Rotterdam en Londen. 

In den winter van 1921 was de scheepvaart tusschen Jutland 
en Seeland door ijsgang gestremd. De post werd toen vervoerd 

I per vliegtuig. Dit geschiedde van af 6 Februari en eenige volgende 
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dagen. De vliegers vlogen van Kalundborg (op Seeland) via het 
eilandje Samsö naar Aarhus (op Jutland^ en keerden van daar 
weer zoo vroegtijdig terug, dat zij in Kalundborg de post over 
konden geven aan den mailtrein naar Kopenhagen. Op Samsö 
werd bij deze gelegenheid een speciale stempel benut, in ovaal
vorm luidende : 

Flijvepost 
Samsö 

Op 3 September 1925, ter gelegenheid van een feest, genaamd 
»Rundskuedag«, werd een vlucht georganiseerd tusschen Naestved 
en Kastrup, de vlieghaven van Kopenhagen. Een 500tal speciale 
zegels werd daartoe uitgegeven, welke tol opschrift dragen 
»FlijveMarke Rundskuedag Naestved« en aan den voet het jaartal 
1925. Verder een landschap met in de lucht een vliegtuig. Ueze 
zegels zijn nietofficüel; het luchtpostverkeer geschiedde alleen, 
indien aan de frankeering met_^(;TO(?«^ zegels voldaan was, Speciale 
stempels werden nietj^benut. 

In Juni 1925 verschijnen de eerste officieele luchtpostzegels in 
de bekende teekening : ploegende boer en in de lucht een vliegtuig. 
Het ontwerp'is van den teekenaar Axel P.Jensen ; de waarden zijn: 

10 Ore groen. 
25 » rood, later aangevuld met de 15 ore violet. 
Deze zegels dienen uitsluitend voor de frankeering van lucht

poststukken. Zij mogen niet benut worden voor de gewone stukken ; 
omgekeerd kunnen gewone frankeerzegels wel gebruikt worden 
voor de frankeering van de luchtpoststukken. 

Resumeerende : Denemarken kent slechts een drietal officieele 
luchtpostzegels. Alle andere vermelde zegels en stempels — 
wellicht met uitzondering van den stempel Samsö — zijn van 
nietofficieelen aard. v. B. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Er is wederom een'briefkaart van 5 cent te melden, 

die links van de scheidingslijn bedrukt is en voor 10 cent per 
stuk verkocht wordt. De kaart vertoont links bovenaan de afbeel
ding van H. K. H. Prinses Juliana en is uitgegeven ter gelegen
heid van haren l8den verjaardag. De uitgave dezer kaart geschiedt 
ten bate der Centrale Commissie voor uitzending van Nederland
sche kinderen naar buiten (»Kinabu«), welke gevestigd is te 
'sGravenhage, Frankenslag 83. De uitvoering, welke weer verzorgd 
is door Huygens' Boekhandel, is zoowel in groene als in oranje 
kleur. Deze beide kaarten worden gedurende het geheele jaar 
1927 uitgegeven en zijn in Amsterdam o.a. te veikrijgen bij de 
firma Vlieger op het Damrak. 

Curasao. Verleden maand (juistj te laat om het nog in het 
Aprilnummer te melden) verschenen hier twee nieuwe briefkaar
ten in het bestaande type en wel de enkelkaart 5 cent en de 
dubbelkaart 5 + 5 cent ; b e i d e m e t ï̂̂ flizrj«« waardestempel en 
tekst, carton zeemkleurig. 

BUITENLAND. 
Algiers. Met een stadsgezicht als waardestempel verscheen 

een nieuwe kaartbrief; de voordruk is die der Fransche kaart
brieven. 

Kbf 30 cent, groen op zeemkl. Perf. C. 
Bulgarije. Ook weder een kaart in groot formaat met denzelfden 

waardestempel als die der laatste kaarten : 
Br. I 1. grijsgroenjop lichtgroen. 
Denemarken. Hier verschenen 3 dienstcouverten van het Rijks

Seruminstituut, h e t g e e n u i t den voordruk bli jkt; formaat 150 X 
120; die van 10 öre is de enveloppe van 20 öre (zwart over
drukt) en de nieuwe waardestempel er naas t ; papier blauw. 

D. En. 10 öre (op 20 ö. bruin) groen. 
15 öre rood, 20 öre bruin. 
De volgende poststukken werden alle met zwarte cijfers over

drukt door de portoverlaging : 
En. 15 op 20 öre rood. 
Kbf. 15 op 20 öre rood op blauw. 

Br. 10 op 12 c. paars met en zonder deelstreep. 
10 ) 10 op 12 + 12 öre paars op wit. 
15 op 20 öre, 15  j  15 op 20 + 20 öre rood op wit, met 

deelstreep. 

Fransch Guyana. Twee nieuwe enveloppen; die van 5 c. met 
miereneter en die van 25 c. met negers. 

Env. 5 c. groen form. a. 
25 c. blauw form. b . 
FranschIndochina. De enveloppe van i cent, is nu inwendig 

ook lila, in afwijking van n". 26; verder 2 kaartbrieven met de 
inlandsche vrouw. 

Env. I c. bruin op wit form. a. inw. lila. 
Kbf. 4 c. oranje, 5 c. rood en zwart op zeemkl. 
Japan. Op den kaartbrief van 3 sen zijn nu de 10 Japansche 

letterteekens aan de linkerzijde verdwenen. 
Kbf. 3 sen rood op wit (zonder Inschrift). 

Luxemburg. Er schijnt een kaart geweest te zijn in groot 
formaat van 30 centimes, groot formaat; deze ligt met opdruk 
»40 centimes« in zwart voor mij. 

Br. 40 c. op 30 c. oranje op wit, groot form. 
Ook dit land volgt den modernen weg, door het uitgeven van 

officieele ansichtskaar ten; er zijn 9 verschillende van Bad 
Mondorf; groot formaat. 

Br. 30 c. groen, 40 c. oranje, 90 c. rood op roomkl. 
Mauritius. Hier verschenen 2 nieuwe enveloppen ; die van 5 c. 

met den kleinen kop van Koning George ; die van 15 c. met het 
wapen als waardestempel. 

Env. 5 c. grijs, 15 c. blauw form. 135 X io9 m.M. 

NieuwZeeland. Voor mij liggen eenige onbekende stukken, 
die ik nog nergens gecatalogiseerd vond. ie . een privaatkaart 
met Koningin Victoria. 2e. een kaartbrief raet Koning George 
in admiraalsuniform; op de rugzijde staat een reclame voor 
brieftelegrammen o. a. »If you have no time to write, send a 
LetterTelegram enz. ; 3e. een kaartbrief n». 27, waarnaast een 
groene waardestempel van Yi p. met Koning Eduard ; 4e. een 
kaartbrief n". 25 (5 X doorbalkt), waarnaast gedrukt een waarde
stempel van I d. met l andkaar t ; 5e. de enveloppe voor aanget . 
brieven, voorlooper, in het onbekende formaat 253 X 125 m.M. 

Pr. k. Vs P lichtroodbruin op wit. 
Kbf. I d. lilarood op blauw (George). 
V2 d. groen + i'/a d. geelbruin op blauw. 
2 d. geel (doorbalkt) | i d. lilarood op blauw. 
Saargebied. Nu liggen de dubbelkaarten voor mij met het 

stadsgezicht van Saarlouis, groot formaat. 
Br. 4o | 40 c. bruin, 90 + 90 c. rood op wit. 
Tzechoslowakije. Met het wapen als waardestempel kwam een 

nieuwe kaart in gebruik; groot formaat; met omranding. 
Br. 50 hal. op zeemkl. 
Zanzibar. Hier verschenen de volgende nieuwe poststukken 

met het portret van den nieuwen Sultan : 
Env. V. aanget. br. 25 c. bruin, formaat F. 

31 c. groen, . J. 
Kbf. 3 c. bruin, 4 c. paars op lichtblauw. 
Env. 3 c. » , 6 c . » » zeemkl. 
Br. 3 c., 3 1 3 c. bruin » » 

6 c., 6 ) 6 c. paars » » 
12 c , 12 ■{■ 12 c. rood op zeemkl. 

ZuidAfrika. Met den nieuwen waardestempel zeilschip ligt voor 
ons een briefkaart van dit land van 6'/2 d.; voordruk Engelsch 
en Fransch en o. m, POSKAART. Aan de achterzijde een ansicht 
van »Pretoria, Government Buildings«. 

Vriendelijk dank aan Mr. Bontekoe, Sneek. 
Br. I ' / j d. bruin en zwart op wit glans karton. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 
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No. 

8S 
86 
87 

IG Cent 
IG » 
IG » 

NEDERLAND. 
De uitgiften 1852-1891. 

II. 
Ongebr. Gebr. 

Plaat III. Gl. Ct. Gl. Ct. 
October 1854. 

Bruinrood 9 — o 60 
Dofrood 9 — G 60 
Donkerrood 9 — o 6G 

89 9 ü 

90 

91 

— G 90 

— o 90 

G 90 

o 90 

Afwijkingen. 
10 Cent. Fijne lijntjes binnen de beide bene-

denlijnen der omlijsting 12 
10 » Fijne lijntjes binnen de beide bene-

denlijnen der omlijsting 12 
10 » Fijne lijntjes binnen de beide bene-

denlijnen der omlijsting 12 
IG » Vlek in de nabijheid van den linker 

onderhoek buiten de teekening . . 12 
O p m e r k i n g . Tengevolge van het geheel ontbreken van bij

werkingen op deze plaat is het nogal lastig de zegels te definieeren 
die hiervan afkomstig zijn. lederen zegel met een datumstempel 
na October 1854 en vóór 1856, die niet de kenmerken of de eigen
schappen van plaat I of II vertoont, kan men als behoorende tot 
plaat III beschouwen. 

Tusschen de zegels bevinden zich talrijke vlekken en krassen, 
waarvan sommige tot in de omlijsting doorloopen (Nrs 88/90). 
Een veel voorkomende afstempeling is «Arnhem« in Romeinsche 
letters, zwaar en ineenvloeiend. Het is waarschijnlijk dat de slechte 
toestand der stempels noopte tot de invoering van het nieuwe 
type der datumstempels in hoofdletters zonder dwarsbalken. 

Deze plaat had slechts een kortstondig bestaan, omdat in hare 
oppervlakte kleine gaatjes ontstonden. 

Plaat IV. 

92 
93 
94 
95 
96 

9 7 

10 Cent, 
10 » 
IG » 
IG » 
10 » 

April 1856. 
Dofrood 1856 
Donkerrood 1856/57 . . 
Helderrood 1856/57 . . 
Bloedrood 1857/58 . . . 
Donkerbloedrood {1858) . 

7 50 
7 5° 

5° 
50 

45 
30 
30 
30 
45 

99 

97 

98 

99 

100 

lOI 

105 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
10 Cent. Benedenlijn onder » I G « verzwaard 

(Nr. 17 der plaat) 7 50 
10 » Geheele benedenlijn verdikt (Nr. 4 

der plaat) 7 50 
10 » Benedenlijn aan beide uiteinden 

verzwaard (Nr. 55 der plaat) . . 7 50 
IG » Benedenlijn nieuw getrokken, doch 

niet geheel recht (Nr. 20 der plaat) 7 50 
10 » Benedenlijn en binnenlijnen onder 

«IG» en «C» opnieuw getrokken 
(Nr. 62 der plaat) 7 50 

10 » Linkerbinnenlijn zwaar bijgewerkt 
(Nr. IG der plaat) 12 — 

I 20 

I 20 

I 20 

I 20 

o 90 

3 -

No. 

1 0 3 

1 0 4 
3 -

Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

IG Cent. Rechter bovenbinnenhoek zwaar 
bijgewerkt (Nr. 98 der plaat) . . 12 -

IG » Eigenaardig gevormde kenmerken
de inktvlek boven «ZEGEL.« . . 12 -

Nadrukken. 1895. 
Door y. A. Moesman van de oorspronkelijke 

plaat gemaakt. 
10 Cent Rood 105 

106 
107 
IG8 
109 
IIO 
III 

10 
10 
10 
10 
IG 
10 
10 

(Nr. 

Blauw I 
Groen i 
Oranjebruin i 
Zwartgrijs i 
Geel I 
Rood I 

IG5 op dun papier zonder watermerk, 
Nrs. 106/111 op wit karton). 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Vervaardigd door middel van eene reproductie 
in steendruk van de beide bovenvakken. 

112 I 10 Cent. Zwartgrijs i 50 — 
113 I 10 » Groen i 50 — 

(Andere kleuren zouden nog kunnen bestaan.) 
O p m e r k i n g . Plaat IV is van buitengewoon groot belang en 

wel omdat in 1895 vergunning werd gegeven om haar te gebrui
ken ter illustreering van het Standaardwerk. Talrijke nadrukken 
werden vervaardigd en de daarop zichtbare bijwerkingen stellen 
ons in staat om deze plaat nauwkeurig te reconstrueeren met de 
oorspronkelijke zegels. 

Behalve twee of drie uitzonderingen (zie Nrs. lo i , 102 en IG3) 
zijn alle bijwerkingen te vinden aan de benedenlijn, die op allerlei 
wijze is bijgegraveerd, op andere slechts half, en ook wel aan 
beide uiteinden soms zeer krom, zooals bij Nrs. 97/100. 

Tusschen de zegels vindt men aan alle kanten zware vlekken ; 
een er van, die zeer eigenaardig gevormd is en welke als kenmerk 
kan dienen voor deze plaat, vindt men in den rechterbovenhoek 
(No. io4), bij niet minder dan 80 zegels der plaat. 

Plaat V. 

September 1857. 
Cent. Bruinachtigrood 9 

» Bruinrood 6 
» Donkerrood 6 
» Dofbruinrood 6 
» Rood 6 

ii4 
115 
116 
117 
118 

IG 
IG 
10 
10 
IG 

119 

m 
l i o 

— 
60 
60 

p f̂  

G 45 
0 30 
0 45 
0 45 
0 30 

fe,*Ä!4lT*' 1p((JP^T 
12-1 

119 
120 

121 

15 
Bijwerkingen en afwijkingen. 

10 Cent. Witte ruimte boven 'POST« 
IG •» Deze witte ruimte heel licht 

bijgewerkt 24 
10 » Deze witte ruimte zwaar bij

gewerkt 24 

2 25 

4 50 

4 50 
O p m e r k i n g . De eerste drukken van deze plaat waren mooi 

en duidelijk, terwijl men slechts een opvallend gebrek op enkele 
zegels vindt, bestaande in een wit gebleven ruimte boven «POST« 
(Nr. 119), waar de korte verticale lijntjes bij het overbrengen van 
den stempel op de plaat niet waren ingedrukt, of wel bij het 
afschuren der plaat waren uitgewischt. Deze laatste veronderstel
ling is de meest waarschijnlijke, omdat op twee of drie andere 
zegels, welke deze ruimte bijgewerkt vertoonen, aldaar zware 
dwarsloopende krassen gevonden worden (zie Nr. 121). 

Ongeveer in December 1858 kregen de afdrukken een sterk 
wazig aanzien, omdat over de geheele plaat zich tallooze kleine 
vlekjes begonnen te vertoonen. Dit werd hoe langer hoe erger. 
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Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Jnni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Kon, 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

Afdeeling Keuringsdienst. 
Door afwezigheid van den heer H. F . W. Becking, vanaf 15 

Mei tot I Juli a.s., kunnen eventueel geen zegels van Nederland 
en Koloniën ter keuring worden ingezonden. 

De afdeelingschef, 
P. JORISSEN P.C.ZN. 

Jaar-vergadering van de „Federation Internationale de 
Pliilatélie" in het „Palais du Rhin" te Straatsburg, 
op Zondag 5 Juni 1927, te 9.30. 

AGENDA. 
1. Welkomstrede door den voorzitter der »Union de Strasbourg«. 
2. Jaarverslag. 
3. Vaststelling van het huishoudelijk reglement. 
4. Opmaken van een Wetsvoorstel tegen den aanmaak en den 

verkoop van valsche zegels. 
5. Benoeming van een 3en Raadsheer in het Bestuur. 
6. Begrooting voor 1927/28. 
7. Aanduiding der stad, waar het Congres van 1928 zal plaats 

vinden. 
8. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 10793. 

Afdeeling Verkoop. 
Directeur: L. van Essen, Melkpad 37, Hilversum. 
Administrateur : D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam. 

(Aanget corresp.: Bijkantoor Tulpplein.) 

Sectiehoofden: 
Amersfoort: A. J. Valewink. 
Amsterdam: Tj . Gs. de Vries. 
Arnhem: J. R. de Joncheere, Vel^. (G.). 
Haarlem: E. A. van Bilderbeek. Giro 26812. 
Gooi- en Eemland: Jb. Cloeck, Hilversum. 
's-Gravenhage: P . H. Q. Bouman. Giro 73239. 
Leiden : J. C. E. Schmeltz. 
Noord-Holland: dr. J. C. de Ruijter de Wildt, Kaasmarkt , Hoorn. 
Noord-Nederland: S. T romp Visser, Leeuwarden. 
Utrecht: A. M. Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht. 
Zeeland en Zuid-Holland: C. J L. Sitsen, Vlissingeti. 
Gelderland: J. C. Heidenreich, Bürgern. Weertstraat 53, Arnhem. 
Nijmegen: J. H. Albrecht . 
Noord-Brabant en Limburg : J. S. de Jongh, Schildersplein 2, 

Maastricht. Girono. 23588. 
Twente: J. van Houten, Hengelo {O.). 

Sectie Nederland en Koloniën. 
Sectiehoofd: P . A. Leupen. 

Nederlandsch-Indië. 
Leider; J. J. koeloffs Valk, Dagoweg i i i , Bandoeng, 

Sectiehoofden: 
Atjeh: Jhr. F . Goldman, Oelee Lhene. 
Bandoeng: E. J. F . Linssen, Papandajanlaan 134. 
Batavia: R. Reints Bok, Weltevreden, Sumatraweg 23. 
Malang: G. W. Borgesius, Maetsuykerstraat 10 a. 
Medan: F. W. M. C. Cortenbach. 
Midden-Java: R. Chevallier, Magelang. 
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f HERMAN COHN | 
I P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU, | 
I DEN HAAG, i 

VAN LENNEPWEO 24, 
T E L E F O O N 5 1 9 4 5. 

i I N K O O P . VERKOOP. I 
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|- VAN BETERE ZEGELS EN ZELDZAAMHEDEN. j 
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Semarang: P . C. Brodett , Randoesari 55. 
Soerabaia: H. B. Woltering, Pension Centrum, v. Deventerlaan. 
De Directeur van Verkoop verzoekt wegens het groot aantal 

ingekomen boekjes van luttele waarde tot nadere mededeeling 
alléén boekjes in te zenden met een totaalwaarde van tenminste 
f 60.— en de boekjes bestemd voor de sectie Nederland en 
Koloniën. 

De inzenders der circulatieboekjes worden nogmaals verzocht 
deze uitsluitend te doen toekomen aan den administrateur den 
heer D. C. Paraira. 

Nieuwe leden. 
572. A. Lambermont, Gemeentehuis , Semauang (N.-I.) oud-lid. 
603. A. L. de Bruyn Kops, insp. Staatssp. p/a. Inspectiebureau 

S.S., Soerabaia (N.-I.). 
633. M. Cabouli, van Diemesbroekstraat 21, Nijmegen. 
636. G. J. A. J. Petersen, Oranjehotel, Nijmegen. 
64o. Ir. S. G. Tideman, Heistraat 19, Terwinselen. 
679. A y. P. J. Vogel, Bas Backerlaan 32, Apeldoorn (oud-lid.). 
693. ds. Zillinger Molenaar, Graft. 
774. P. H. Schoute, kap. art., Boulev. Heuvelink 201, Arnhem. 

(lid »Globe«). V. 
Ingetrokken bedanken. 

552. J. A. Corver. 
Overleden. 

46. H. J. Oostendorp. 307. Ch. Bieger. 
Bedankt met 31-12-'27. 

125. W. Brevet. 883. mr. P. A. Offers. 
721. mevr. Eilbracht-Wilkens. 729. F . R. Ommering. 
584. dr. P. Elias. 736. W. Wilton. 
259. H. Marsé. 

Geroyeerd als lid wegens wanbetaling': 
53. Jozef Ashiku. 51. B. Mendelsohn. 

2. M. Huyghe. 55. dr. H. Schweitzer. 
91 . Fritz Marold. 

Aanmeldingen. 
H. L. C. Aernout, Frisialaan 9, Bandoeng (N.-l.) 
J. A. P. Frerejean, Bintaran koeion, Djoeja (N.-I.) 
H. J. Olthuis, p/a. Deliray, Medan (N.-I.) 
H. Swartsenburg, Blok 0 0 G. 71, Magelang (N-1.) 
C. van der Velde, Hotel Tegal, Tegal (N.-I.) 
A. Willebrands, p/a. H. V. A., Prins Hendrikstraat 29, Medan 

(N.-I.) 
mevr. N. Canters-Onderwater, Coehoornsingel 78, Zittfen. V.A. 

(I Juli) . 
mevr. C. M. Deerns-van Hengel, Frankenslag %o,denHaag.V. 

(H. P. V.) (I Juli). 
G. W. Nennstiehl, Marnixstraat 394 a, p/a. Lusth, Amsterdam. 

(disponeeren K. L. M., Leidsche Plein) (i Juli). 
W. Picard, Bilderdijkstraat 45, Amsterdam (disp. K. L. M.) 

(I Juli). 
H. G. Platte!, Kastanjelaan 10, Nijmegen (i Juli). 
J. H. v a n P e u r s e m . Zeestraat 40, Den Haag (i Juli). 



II NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 MEI 1927 

Adresveranderingen. 
251. G. Aars, Rapenburg 51, Leiden. 
662. mej. E. J. Alsbach, Oranjeweg 2, Noordwijk ajZee. 
446. H. J. van Balen, Iz Evertslaan 22, Arnhem. 
326. A. C. Banting, Willemslaan 3, Bussnni. 
866. mr. W, Birnie, onbekend. 

62. J. H. Boerrigter, Leuvenscheslraat 61 (aanget. st. bijk. 
Gentschestraat) Scheveningeu. 

552. J. A. Corver, Toentangscheweg 319, Salatiga (N.-I.) 
392. J. van Dongen, Villa Bergfried, Suisi Trento (Ital.) 
113. Ir. A. G. Ferf, Hooigracht 1 a, den Haag. 
650. F . O. Groeneveld, Val des Roses, Echternach (Lux.) 
278. U. Heineken, P. H. Pa rk 3, Bussian. 
565. mr. A. Ikman van Burk, Sluiskade, Almelo. 
616. W. de Jongh, Badhuislaan 22, Hilversum 
525. J. M. Kolff, Huize »Duin en Dennen«, Koekoekslaan i, 

Wassenaar. 
588. E. J. F. Linssen, Papandajanlaan 134, Bandoeng (N.-I.) 
728. F. A. Baron van Lynden, Biltstraat 188, Utrecht. 
930, A. Meyer, Nieuwe Hilversumsche weg 58, Bussum. 
530. A. C. Meyling, Grundellaan 27, Hengelo (O). 
145. W. J. Oosterhoff, Van Baerlestraat 16 é, Amsterdam. 
417. W. Okker, Korte Scheidingsweg 19, Dordrecht. 

52. Ph. J. D. A. van Rees, p/a de Bruyn, Linnaeusparkweg 16, 
Amsterdam. 

96. J. van der Rest, Lindelaan 79, Rijswijk (Z.H.) 
898. T- J- Roestenburg, p/a. Delimy., Medan (N.-I) 
945. mr. W. Schmieden, Osterdeich 56, Bremen (Duitschl.) 

7. A. O. Ti t tman, c/o. Fa rmers Loan & Trus t Co , 15 Cockspur 
St., London. S. IV. i, 

80. dr. J. P. van der Voort, Laan van Poot 190, den Haag. 
617. mr. S. D. de Vries, Danckertsstraat 28, den Haag. 
ITj. A. O. U. Wilkens, Nieuwenhof, Voorst. 
821. H. B. Woltering, Pension Centrum, van Deventerlaan, 

Soerabaia (N.-I.) 
739. Ch. C. Zeverijn, Villa Marguerite, Avenue de Mentque, 

Arcachon (Fr.). 
658. F. Zimmerli, Hotel Laurin, Bolzano (It.) 

KORT VERSLAG van de Feestvergadering gehouden in 
het Palace Hotel te Hilversum op 23 April j.1. ter 
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de afd. 
Gooi en Eemland. 

Aan het diner, dat keurig verzorgd was, werd menig hartelijk 
woord gesproken en getoast op den bloei van Gooi- en Eemland. 
Het buitengewoon aangenaam verloop van het feest zal den 
deelnemers zeer zeker nog lang in aangename herinnering blijven. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
I e S e c r e t a r i s : J. C. G. VAN DEN BERG, Burg. Passtoorsstraat 5. 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
% Mei 1927, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 26 leden, die door den voorzitter, den heer Singels, 
na opening der vergadering, welkom worden geheeten. De notulen 
van de vergadering van 4 April j .1 . worden zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd en vastgesteld. De ballotage heeft tot 
uitslag, dat de 4 candidaat-leden met algemeene stemmen als 
lid worden toegelaten. 

Van den heer ds. Loeff zijn enkele zegels ontvangen voor de 
verloting en van den heer Jacobs een zegel voor het falsificaten-
album, waarvoor beiden door den voorzitter wordt dank gezegd. 

De voorzitter deelt thans mede, dat het bestuur als hoofd van 
sectie I voorstelt mevrouw Hanegraaff van der Colfif-Meerkerk. 
Tot deze benoeming wordt met algemeene stemmen besloten. 

De secretaris leest daarna voor een schrijven, ontvangen van 
den heer dr. W. Weigand te Soerabaja, die zijn groeten overbrengt 
aan de leden per luchtpost Soerabaja-Sabang en Marseille-Rot
terdam. 

De voorzitter deelt dan mede, dat onseerelid, de heer jhr . Van 
Hoogenhouck Tulleken te 7orö«fo, zich beschikbaar stelt doublet
ten in Canada te verkoopen voor onze leden. Inlichtingen hierom
trent zijn bij den secretaris te bekomen. Ook is genoemde heer 
bereid de binnenkort verschijnende herinneringszegels van Canada 
zonder eenige verhooging te verschaffen. Hiertoe heeft men zich 
slechts op te geven bij den secretaris. 

De voorzitter wekt den leden nog eens op een voordracht te 
houden op het a.s. Congres te Amsterdam en in ieder geval den 
beker, die thans in het bezit is van een der leden van »Breda«, 
te verdedigen. Eenige leden zeggen toe, een onderwerp in studie 
te nemen. 

Besloten wordt de volgende vergadering te houden op Dinsdag 
7 Juni, daar de eerste Maandag in Juni op den 2en Pinksterdag 
valt. Ten slotte heeft de verloting plaats, waarna de vergadering 
reeds vroegtijdig door den voorzitter wordt gesloten. 

Breda, 2 Mei 1927. De iste Secretaris, 
J. C. G. VAN DEN B E R G . 

Nieuwe leden. 
202. W. F. Hartman, Lange Noordstraat C 30, Middelburg. (III) 

392. G. F, J. Knijpers, schoenfabrikant, Hilvarenbeek. (III) 
E. Z. R. 
422. F . J. J. Knijpers, schoenfabrikant, Markt, Hilvarenbeek. (III) 
E.Z.R 
398. M. P. H. Wilken, Leeuwerikplein 13, ^s-Gravenhage. (V) 
EZ. 

Candidaat-leden. 
C. J. Brands, Bedrijfslijder, p/a Mij. de Automaat, 2de Gijsing-

straat 22-24, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
N. Veldhoen, Postzegelhandelaar, Hofrust i, Rijswijk. (Z. H.). 

(Voorgedragen door Jos. La Poutré, 's-Gravenhage.) 
J. A. J. van Horssen, Eerste Luitenant der Infanterie, tijdelijk 

adres : Boschstraat 86«, Breda. (Voorgedragen door L. C. A. Smeul-
ders, Breda.) 

A. Waroquiers, postzegelhandelaar, 2 Cogels Osy Lei, Antwerpen. 
(Eigen aangifte). 

Adreswijzigingen. 
95. H. W. A. van Andel, te Breda, thans Tulpenstraat 72, 

aldaar. (Van I naar II) 
273. A. J. Harting, te Zeist, thans Mooie Laantje 61, aldaar. (IV) 
126. E. N. J. Jongmans, te Groesbeek, Xhzxi&VzWiioi 6, Nijmegen. 

(IV) 
223. W . Post, te Kampen, thans Louise de Colignystraat 15, 

aldaar. (IV) 

Te ongeveer 4 uur zijn er 2i leden aanwezig. Alvorens de 
vergadering officieel geopend wordt, biedt de heer Voss den 
voorzitter een keurigen voorzittershamer aan met verzoek hier
mede de feestvergadering te willen openen en spreekt tevens 
den wensch uit, dat hij nog vele jaren de vergaderingen van 
Gooi- en Eemland ermede zal mogen openen. Hierna brengt de 
voorzitter van de feestcommissie mr. J, H. H. Hülsmann de goede 
hoedanigheden van elk der bestuursleden naar voren. Namens 
de leden biedt hij den voorzitter een fraaie ets in lijst aan, den 
secretaris en penningmeester het nieuwe album Nederland en 
Kolonien, uitgave Mebus. 

De voorzitter opent nu officieel de vergadering en heet allen 
aanwezigen hartelijk welkom, zeer speciaal den heer Van der 
Schooren, die als lid van de afdeeling de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars vertegenwoordigt. In zijr 
openingswoord herdenkt de voorzitter de oprichters van onze 
afdeeling en wijst erop, dat verschillende van de oprichters ons 
reeds door den dood ontvallen zijn. 

De heer Van der Schooren, die hierna het woord krijgt, wenscht 
Gooi- en Eemland namens het Hoofdbestuur geluk met haar 
lo-jarig jubi leum. 

Hierna wordt de agenda afgehandeld, de ingekomen geluk-
wenschen, waaronder verschillende telegrafische, worden voor
gelezen, de groote jaarlijksche verloting vindt plaats en bij de 
ballotage wordt het 50ste lid aangenomen. 

Een der leden maakt nog bekend, dat ter aanmoediging van 
de werving van nieuwe leden door een gever, die onbekend 
wenscht te blijven, een jubileumszegel van f 10,— van Nederland 
als prijs beschikbaar is gesteld voor hem of haar, die vóór i Mei 
1928 de meeste leden voor Gooi- en Eemland heeft aangebracht. 
Hierna is het officieele gedeelte beëindigd en wordt de tijd vóór 
het diner gezellig gepasseerd. 
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340 Ph A. D A. van Rees, te Weenen, thans p/a C F. A de 
Bruijn, Linnaeusparkweg 16 hs., Amsterdam (Oost). (VII) 

Mededeelingen. 
I. 

Tot hoofd van Sectie I is benoemd mevrouw L A E Hane-
graaff van der Colfif—Meerkerk, Ginnekenweg 54 a, Breda. 

II 
Nogmaals zij ter kennis van inzenders gebracht, dat tol nader 

bericht geen boekjes met vreemde zegels aangenomen kunnen 
worden. Ook wanneer deze aan sectiehoofden of andere bestuurs
leden toegezonden worden zullen ze voor rekening van den in
zender worden teruggezonden. 

De administrateur van de rondzendtngen der 
Postzegelvereemgmg »Breda«, 

Breda, 3 Mei 1927. H. J. H. M. J A N Z E N 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Vrfldag 30 Mei 1927, des 

avonds te 8 anr, in een der zalen Tan de »Beurs van Breda«, 
te Breda. 

LEDKN-VERGADERING op Dinsdag 1 Juni 1927, des 
atonds te 8 uur, in de bovenzaal van de , ,Beurs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam 

IN M E M O R I A M 

dr. P. MUNTENDAM, 
Vice-Voorzitter der Vereeniging 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
30 April 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanwezig 58 leden en de heer P. H Jansen, candidaat-lid 

Nadat genoemden heer en den beeren A C Voss (den bekenden 
philatelist) en Geerlings, die voor het eerst onze vergadering 
bezoeken, het welkom is toegeroepen, herdenkt de voorzitter, 
terwijl allen zich van hun zetel verheffen, onzen vice-voorzitter 
dr. P . Muntendam, die juist een week geleden te Bussum is 
overleden De heer Kastein is namens »Hollandia« de familie 
gaan condoleeren en heeft ook den overledene de laatste eer 
bewezen, door een bloemstuk van »Hollandia- tijdens de begrafenis 
op de groeve te leggen ; »Hollandia« zal zijn sympalhieken 2en 
voorzitter steeds in dankbare herinnering houden ! 

Den heer Ed. Stoffels, die een keurig affiche teekende, een 
goede reclame voor de a s. Nationale Postzegeltentoonstelling, 
wordt met applaus daarvoor dank gezegd. 

Van den heer Van der Schooren is bericht ontvangen, dat hij 
eventueele aanvragen voor het »bloc de Strasbourg«, de 5 en 
10 francs-zegels voor de Tentoonstelhng te Straatsburg, gaarne 
zal indienen , velen maken dankbaar gebruik van dit vriendelijk 
aanbod Dr Borel te Merano schonk verscheidene zegels als prijzen 
voor de Jeugdklasse onzer Tentoonstelling , dit geeft den voor
zitter aanleiding om den anderen leden te verzoeken hunne 
duplicaten eens na te zien, of er niet het een of ander aardig 
zegeltje voor deze klasse kan overschieten. 

Verder zijn voor de Tentoonstelling belangrijke schenkingen 
ingekomen, o a van ons lid van verdienste dr. Sitsen, den heer 
C. Blansen te Haarlem, een gouden medaille van de Utrechtsche 
Phil. Ve r , een verguld-zilveren van den heer J. D. van Brink te 
Hoek van Holland en een bronzen van de Rotterdamsche Ph. Ver 
Na ballotage worden de beeren P H. Jansen en P . H Hus te 
Amsterdam met algemeene stemmen als lid aangenomen De 
heer Zwolle laat de nieuwe Juliana-kaarten rondgaan en de heer 
De Raay deelt mede, dat van de aanstaande exposanten, die 
Nederland op de Straatsburger Tentoonstelhng zullen vertegen
woordigen, So'i/j »Hollandlanen« zijn 

Den heer Van As is het opgevallen, dat bij de te veilen stukken 
vele minderwaardige exemplaren zijn Besloten wordt, dat voor
taan slechts zegels ter veiling zullen komen, die minstens 8 dagen 
van te voren aan den h-er E . D o n a t h zijn ingezonden 

Na veiling en verloting sluiting omstreeks 10 15 
De ze secretaris, J. P . T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
P H. Hus, Hoogeweg 31 hs, Amsterdam (Oost). (Voorgesteld 

door Th H van den Hurk). 
P. H. Jansen, Linnaeusstraat 45 A, Amsterdam (Oost) (Voorge

steld door Jac Pais). 
Bedankt als lid. 

P. W. M Kamphuijs, Van de Wateringestraat, Den Haag. 
dr P. Muntendam, Nic Maesstraat, Amsterdam. (Overleden). 

Adresveranderingen. 
263 C J L. F Peters, Boomberglaan 9, Hilversum. 

51. W.C . V. Beemdelust,Marnix-éfl(A; IOC ^, Amsterdam{CtnXx\\m). 
159. N. Hoekstra, Keizersgracht 194, Amsterdam (Centrum) 
219. A M. N. V. d. Broeke, St. Janstraat 29, Laren (N.H.). 
255. N de Bruijne, Ruysdaelstraat 70, Amsterdam (Zuid) 

20. J W. de Vos j r , Pijnboomstraat 101, Haarlem. 
44. J. R. Meuring, Laan v. Nieuw Oost-Indie 130, Den Haag. 

H. P . Oudt, Van Ostadestraa*^ 144 ' , Amsterdam (Zuid) 
Candidaat-leden. 

D Bastenhof jr , Jan Steenstraat 24, Amsterdam (Vroeger reeds 
lid der Vereeniging). 

dr A D de Leeuw, Schiedajn (Voorgesteld door J. Kans.) 
O Abma, Postambtenaar, Worlum. (Voorgesteld door A. H. 

van Dijk.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 Mei 1927, 
's avonds te 8 u u r , in Café Suisse, Kal verstraat, Amsterdam 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 28 Mei 1927, '»avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

De ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
26 April 1927, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 24 leden Om ongeveer 8 uur werd deze vergadering 
door den voorzitter geopend. Nadat de notulen der vorige ver
gadering onveranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel 
der ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen Naar 
aanleiding van een ingekomen schrijven van den heer Plant werd 
deze op grond hiervan van de ledenlijst afgevoerd. Tegen het 
voorgedragen candidaat-hd E. Boekei waren bezwaren, zoodat 
deze met algemeene stemmen viet als lid aangenomen werd. 
De heer Minnema werd hierna geschorst als lid tot hij aan zijne 
verplichtingen ten opzichte van de Vereeniging zal hebben voldaan 
(Inmiddels werden door den heer Minnema de redenen der schorsing 
weggenomen, zoodat die schorsing is opgeheven). 

Voor de a s. Bondsbestuursverkiezing, waarvoor door het bestuur 
de aftredende bestuursleden, de beeren Kastein, Singels en Van 
der Schooren, opnieuw candidaat werden gesteld, verlangde de 
heer Sluijp stemming ; de stemming had tot resultaat, dat de 
aftredende Bondsbestuursleden opnieuw candidaat gesteld zullen 
worden Omtrent den heer Van der Schooren zal echter worden 
opgemerkt, »dat naar de meening der U Ph. V. het ongewenscht 
IS, dat het voorzitterschap van den Bond bij voortduring gecom
bineerd wordt met het voorzitterschap eenergroote vereeniging«. 

Alhoewel bij schrijven van 26 Maart 11., n ' 266, aan de Vereeni
ging »Hollandia« medegedeeld werd, dat voor de te houden 
Postzegeltentoonstelling aoor de U Ph. V een gouden medaille 
werd aangeboden, werd hieromtrent van »Hollandia« niets ver
nomen, noch werd omtrent deze aanbieding in het vereenigings-
verslag gewag gemaakt Aangezien dezerzijds vermoed wordt, 
dat het aangehaalde schrijven in het ongereede geraakt is, zal 
omtrent de aanbieding nogmaals aan »Hollandia« geschreven 
worden. 

De voorzitter deelde mede, dat de voorzitter derHaagsche Philate-
listen-Vereeniging (zie het kort verslag der Maart-vergadering) hem 
positief had medegedeeld, dat de bewuste uitlating niet als een 
beleediging bedoeld was Daarom werd voorgesteld die Vereeni
ging te verzoeken het aan haar gericht protest schrijven als niet 
gedaan te beschouwen. Hiermede kon de vergadering zich ver
eenigen. 
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Hierna wferd medegedeeld, dat op de spoedvergadering van 
den Raad van Beheer van het Maandblad besloten is, dat de 
hoofdredacteur niet meer zal schrappen in de ingezonden 
vereenigingsverslagen, doch dat deze het recht heeft het geheele 
verslag, waarin passages voorkomen, die niet voor opname geschikt 
te achten zijn, in zijn geheel terug te zenden. 

Aangezien de heer Burgersdijk wegens drukke bezigheden 
bedankt heeft als sectiehoofd, werd in diens plaats de heer Sluijp 
als zoodanig benoemd. 

Om belangstelling voor verzamelingen aan te moedigen, werd 
voorgesteld om de twee of drie maanden een collectiewedstnjd 
van een land te houden voor de leden der Vereeniging. l3e 
bedoeling is hiervoor een zegel als prijs te bestemmen, De toeken
ning daarvan wordt door de leden bij stemming uitgemaakt, 
terwijl op de convocaten het ter bezichtiging te stellen land 
vermeld zal worden De beslissing hieromtrent zal op de eerst
volgende algeraeene vergadering vallen, zoodat de leden omtrent 
dit onderwerp hunne gedachten kunnen laten gaan. 

Na verloting en zichtzending werd de vergadering om ongeveer 
10 uur opgeheven. 

De waarn. secretaris der U. Ph. V., 
C. L. S A N D E R S . 

Candidaat-Iid. 
D. Wagner, I/sellaan i24, Gouda. 

Afgevoerd als lid. 
G. H. Plant, Blauwkapelscheweg ia. De Bilt. 

éedankt als lid. 
mevr. G. Ie Vmo Snijdei, Pfobohngo (N O.I ) . 

Adresveranderingen. 
R Looij wordt Groene HiUedijk \\()b, Rotterdam 
W . H. Hoefsmtt jr. wordt Witte de Withstraat \^, Amsterdam. 
Ph. A. U. A van Rees wordt p/a Van Denderen, Prinsengracht 

514, Amsterdam 
G. M. Minnema wordt Oegstgeestetlaan 41, Leiden. 
T . Foreman wordt Baarnscheweg 10, Huis ter Heide. 

Vergaderingen. 
BE8TDÜRS-VERGADERING op Dinsdag 24 Mei 1927, 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 31 Mei 1927. 

De Secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J VAN HULSSEN. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A STARINK J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG der vergadering van 38 April 1927, 
ter viering van ons 30-jarig bestaan. 

De groote zaal van »Boschlust« was geheel gevuld en bood 
een gezelligen aanblik, toen onze voorzitter met een woord van 
hartelijk welkom de vergadering opende en met blijdschap de 
feestelijke stemming constateerde, waarin alle leden verkeerden 
t e r ee r evan ons 30-jarig bestaan Al is 30 oqk geen geijkt feest-
getal, er is toch alle reden het dankbaar te herdenken en wierp 
hij dan ook een terugblik op de 5 jaren na de viering van ons 
25 jarig bestaan, toen alle hef en leed der Vereeniging zorgvuldig 
waren nagegaan. De laatste 5 jaar, maar vooral het laatste, is er 
veel gebeurd, maar over het algemeen kunnen wij meer dan 
tevreden zijn! De Vereeniging is steeds vooruitgegaan en vooral 
de laatste maanden hebben wij alle reden tot roemen, de ver
gaderingen zijn druk bezocht, er heerscht een bijzonder prettige 
geest en hij hoopt van har te , dat dit zoo blijven zal. 

Als de bijval der leden, op deze welkomstwoorden, als een 
zegel mag gelden, dan is er een goede overeenkomst gesloten ! 

Telegrammen van gelukwensch zijn ingekomen van de Ver
eeniging »HoUandia« te Amsterdam en de »Utrechtsche Vereeni
ging«, benevens van redactie en administratie van het Maandblad. 
De secretaris zal namens de Vereeniging de bijzondere erkente
lijkheid voor deze bewijzen van philatelistisch medeleven aan de 
zenders te kennen geven, die zeker beloond zouden zijn, indien 
zij den bijval der aanwezigen met dit voornemen hadden kunnen 
hooren. 

Dan worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen 
en goedgekeurd, de 4 candidaat-leden worden met algemeene 

stemmen aangenomen en verder alle huiselijke aangelegenheden 
tot de volgende vergadering uitgesteld. 

Dr van Praag houdt dan, op de hem eigene en ons allen 
bekende wijze van doen, zijne lezing, waarbij de postzegelverza
melaars, in hun meest-verscheiden vorm, onder de medische 
loupe worden genomen Het na de lezing door den Dr en de 
leden gehouden consult gaf alle hoop dat de patient, de phila
telist, zich in spijt van alle medische adviezen verder zal ont
wikkelen, al zal er dan, wat ons betreft, met den medischen 
raad van onzen ouden docter rekening worden gehouden, al was 
het alleen uit angst voor de gevolgen die hij ons, wegens enkele 
»hebbelijkheden« van dien doorsnee-philatehst, voor oogen heeft 
gehouden. 

De lezing oogste enorm succes en na het bedanken door den 
voorzitter een daaraan geevenredigd applaus. 

Had voor de lezing de gewone verloting reeds plaats gevonden, 
thans kwam de groote verloting aan de beurt. Alle prijzen waren, 
als op een Sinterklaas-tafel, door de goede zorg van enkele be
bloemde dames-leden en den directeur van den verkoophandel 
(ook bebloemd!) uitgestald. Het Yvert-bedrag bedroeg bij de 
fr. 6000,—, waaronder heel wat door de leden geschonken 
cadeaux. Alle leden, ook de correspondeerende, kregen en krijgen 
hun deel ervan. 

De feestelijke stemming, bij den aanvang door den voorzitter 
reeds geconstateerd, bleef tot een vergevorderd uur steeds dezelfde 
en eindigde in een door den heer Ziedses des Plantes ontketend 
»lang zullen ze leven« voor het bestuur, waarvan teekenaar dezes 
blij was, dat hij de laatste tram naai huis nog haalde, evenals 
de dames-leden, die toen ook pas naar huis gingen! 

De Secretaris, A STARINK JR. 

Adreswijzigingen. 
Th A. J. Ziedses des Plantes, Mariastraat 7, den Haag. 
T h H. Mac Gillavry, Kapelweg 2, Scheveningen. 
B Tjepkema, Hanenburglaan 76, den Haag 
A. J Loekemeyer, Laan van M^erdervoort 223, den Haag. 
D J. Oostennk, Roodborstlaan 16, den Haag 
S. Leopold, Maliebaan 100, Utrecht 

Bedankt als lid. , 
J H. L Meuffels, Vivienstraat 38, den Haag. 

Vergadering. 
Voorjaarsvergadering: op Woensdag 25 Mei 1927, des avonds 

te S'/i uur, in Café »Boschlast«, Beznidenlioat 2 , Den Haag. 
Opening. Notulen. 
Ingekomen stukken. Mededeelingen 
Jaarverslagen van secretaris, penningmeester, bibliothecaris en 
directeur van den verkoophandel. 
Verslag van de verificatie-commissie. 
Behandeling eventueel binnengekomen voorstellen. 
Verloting Rondvraag. 
Eventueele veiling Sluiting. 

OhS" Met liet oog op Hemelvaartsdag wordt de vergadering 
daags te voren gehouden. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
Secre tar i s : H J. VAN U L S E N , Ernst Casimirlaan 40, Arnhem 

VERSLAG van de vergadering van 26 April 1927, in 
Restaurant „National", te Arnhem. 

In deze druk bezochte vergadering werd, na ballotage van twee 
candidaat leden, door den heer Benfer uit den Haag de in het 
vorige Maandblad aangekondigde lezing gehouden over verval-
sching van postzegels en stempelafdrukken Een buitengewoon 
groot aantal falsificaten was op tafels en langs de wanden van 
het vergaderlokaal tentoongesteld. Spreker begon met te verklaren, 
dat hij als oud-leider der Haagsche Postzegelbeurs door ter zake 
kundige philatelisten bij het ruilen van zegels met jeugdige 
verzamelaars zooveel bedrog had zien plegen, dat hij zich tot 
taak had gesteld een reis te ondernemen in Nederland, België, 
Frankrijk, enz tot het verzamelen van vervalschingen en het 
tegengaan van bedriegerijen op philatehstisch gebied. Door de 
Regeering werd hem in den aanvang voor dit doel alle mogelijke 
hulp verleend, getuige het zeer groote aantal stempel-afdrukken, 
die in zijn album gezet werden, doch juist eenigen tijd na zijn 
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aanwezigheid op onze feestvergadering van 2 Januari j .I . , waarop 
hij zijn voornemen te kennen gaf bedoelde voordracht te houden, 
werd hem het werk in Nederland onmogelijk gemaakt. 

Dat er zooveel vervalschingen ontstaan, is, volgens spreker, de 
schuld van de Regeeringen zelf. Het Postbestuur moet een zegel 
beschouwen als zijn eigendom, als een staatsstuk. Het moest niet 
kunnen voorkomen, dat cliché's gebruikt worden voor de menu's 
van feestdiners tijdens Philatelistendagen, dat stempelafdrukken 
van de Haagsche Tentoonstelling overal te verkrijgen waren, dat 
nadrukken van onze zegels in verschillende kleuren, zelfs met 
contióle-stempel van het bureau te Haarlem, in het buitenland 
(o. a. te Antwerpen en Brussel) voor hoogen prijs verkocht worden. 
Deze z.g. proefdrukken en ook de cliché's, die de handel in 
veilings-catalogi op ware grootte laat vervaardigen, zijn door 
handige vervalschers in cliché- en chemigrafische fabrieken gemak
kelijk in de oorspronkelijke kleuren na te maken. Zelfs het papier 
(randen der vellen) met en zonder watermerk, is zonder moeite 
te verkrijgen. Luide klonk dan ook sprekers protest tegen derge
lijke handelingen, die den argeloozen verzamelaar (en ook menig 
specialist) dikwijls geld doen wegwerpen voor waardelooze namaak-
sels en z.g. proefdrukken. Sprekers doel is dan ook een proces 
uit te lokken, zoo noodig tegen hem zelf, om te doen uitmaken, 
wat een postzegel feitelijk is en tevens de hulp in te roepen der 
vereenigingen van verzamelaars, om den strijd aan te binden 
tegen deze meer en meer toenemende vervalschingen. 

Na een korte pauze toonde de heer B., daartoe welwillend 
bijgestaan door den vice-voorzitter, den heer N. Kramer, die met 
zijn vergrootings-apparaat krachtige projecties op het witte doek 
wierp, op welke geraffineerde wijze vele vervalschingen worden 
vervaardigd, zegels worden gewasschen en gerepareerd, ja zelfs 
kopstaande middenstukken worden gemaakt, door deze uit te 
knippen, omgekeerd in te zetten, vervolgens te fotografeeren, 
opnieuw te clicheeren en eindelijk te drukken. 

Met zeer groote belangstelling namen de talrijke aanwezigen 
het tentoongestelde in oogenschouw en het was reeds laat, toen 
de voorzitter den geachten spreker namens de vergadering hartelijk 
dank zegde voor zijn bijzonder interessante voordracht. 

De Secretaris, H. J. VAN U L S E N . 

Nieuwe leden. 
9. A. J. Vaan, Rijnkade 92, Arnhem. 

19. mej. A. Boersma, Weststraat 13, Arnhem. 
Adresverandering. 

155. W. H. Wissing naar Mathenesserlaan 406, Rotterdam. 
Bedankt wegens vertrek naar 't buitenland. 

52. James Nash, Deti Haag. 
5. P. W . Günther, Arnhem. 

Vergaderingen. 
VEROiOEBING op Dinsdag 31 Hel 1927 in Restaurant 

„Nat ional" . 
80CIKTEITSAV0ND op Dinsdag 14 Jani 1927. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam, 
Secret . ; P . JORISSEN P . C . Z N . , Prinses Julianalaan 73, Rotterdam_ 

Voor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

Gewone bijeenkomst op Dinsdag 12 April 1927, des 
avonds te 7V2 uur, in Restaurant „Suisse". 
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Aanwezig 25 leden, benevens een gast. Voorzitter de heer Van 
Harderwijk, die de vergadering opent met een welkomsgroet aan 
onzen gast en daarna eenige woorden wijdt aan de nagedachtenis 
van ons overleden lid, den heer G. Janse. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na een 
kleine aanvulling goedgekeurd. De ingekomen stukken worden 
voor kennisgeving aangenomen, hieronder een schrijven van de 
Internationale Vereeniging »Philatelica« te 's-Gravenhage, hou
dende verzoek onze meening kenbaar te willen maken omtrent 
de vraag of de Raad van Beheer of de redactie of de hoofd
redacteur het recht hebben in de notulen eener Vereeniging te 

schrappen. Hoewel de meeningen hierover verschillend zijn, is 
men echter eenparig van oordeel, dat deze zaak behoort te 
worden behandeld op de Bondsvergadering en wij dus niet 
kunnen medewerken tot een gezamenlijk protest. 

Tot onze groote verwondering wordt kennisgenomen van het 
feit, dat op het door de eerst in het vorig jaar te Rotterdam 
opgerichte nieuwe Vereeniging, gedaan verzoek, hier ter stede een 
postzegelloket voor verzamelaars open te stellen, door het hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie direct toestemmend is beslist, 
ofschoon reeds in Februari 1925 aan onze Vereeniging op een 
dergelijk verzoek afwijzend was beschikt, omdat eerst moest 
worden afgewacht of zoo'n loket te Amsterdam en in Den Haag 
reden van bestaan zou hebben, en wij dus een afwachtende 
houding hadden aan te nemen. 

De dit jaar aftredende Bondsbestuursleden, de heeren Van 
der Schooren, Singels en Kästeln, worden bij acclamatie weder 
candidaat gesteld. Voorts wordt bezichtigd het 3e of laatste ge
deelte der verzameling Bulgarije, benevens Oost-Rumelië, Zuid-
Bnlgarije en Thracië, welke wederom met groote belangstelling 
worden bezichtigd, waarna de eigenaar door den voorzitter onder 
applaus wordt dank gezegd. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN R E S T , Ful tonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
27 April 1927, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 54 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent de 
vergadering; hij deelt mede, dat wij blijk van belangstelling 
gegeven hebben bij ' t 5-jarig bestaan der Vereeniging van Post
zegelverzamelaars »Delft«. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de heeren Hunde-
pool. Mol en Kampinga ; voor 't falsificaten-album door den heer 
Gerritsen. Van den heer Lorang gaan ter bezichtiging rond 
gebruikte bodezegels van Tirol en dito vliegpost van Siam. 

De secretaris leest een brief voor van den heer W. Liefheid 
uit Indië. Verder deelt hi j ' t volgende staaltje van correspondentie, 
enz, mede, niettegenstaande hij telkens weer onder de notulen 
om eenige medewerking vraagt. Een onzer leden deelt per ver-
huisformulier (datum poststempel 17 III '27) mede, dat hij 15 
Maart 1927 gaat verhuizen. 16 Maart verschijnt ' t Maandblad; 
dit komt dus voor niet en gaat terug. De heer Smeulders stuurt 
den omslag van 't Maandblad met stempel »terug aan den af
zender« aan ongeteekende als bewijs; 24 Maart zendt 't lid in 
questie aan ondergeteekende een briefkaart, dat hij ttot nu toe 
nog niet^ 't Maandblad ontving, met 't verzoek er wel voor te 
•wiW&n zorgdragen't alsnog X^ ontvangen. Commentaar overbodig ! 

De voorzitter komt daarna aan 't woord, om mededeeling te 
doen van 't verloop onzer aktie tegen censureering in onze notulen. 
Hij leest eerst voor den brief, welken wij zonden aan de ver
schillende Vereenigingen. Doordat de vergaderingen van sommige 
nog niet plaats hadden, deels doordat men eenigszins in de war 
gebracht was door de briefwisseling voor in 't Maandblad van 
April, was van de helft der aangeschreven Vereenigingen nog 
geen antwoord ingekomen. Van een paar Vereenigingen was 
volle instemming ontvangen; een Vereeniging wilde zich »voor-
loopig« nog neerleggen bij 't besluit van den R. v. Beheer; een 
paar Vereenigingen konden o.i. de zaak, waar 't omging, niet 
objectief bezien en deelden mede door dik en dun met den 
Raad van Beheer of met de gevolgde handelwijze mede te gaan. 

Hierna heeft de verloting en een zegelverkoop plaats. 
Onze gast treedt als lid toe. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

De secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aangenomen als lid. 
J. W. van Hoogstraten, Prinses Julianalaan 86, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
mr. J. G. Huijzer, Vredehofweg 32, Rotterdam. 

Overleden. 
G. Janse, Hendrick Sorchstraat 62, Rotterdam. 

Adresverandering. 
M. B. Romenij thans Spoorsingel 44 b, Rotterdam. 
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Intusschen bereikte ons een uitnoodiging voor den voorzitter en 
den secretaris, om te verschijnen in een buitengewone vergadering 
van den Raad van Beheer van 't Maandblad Wij konden deze 
handelwijze zeer op prijs stellen. Wij hebben in die vergadering 
ons standpunt (afgescheiden van de quaestie H. P. V.—Bond) 
uitvoerig uiteengezet en met klem ons standpunt verdedigd. De 
discussies brachten ons een eind verder; wij verlieten in goede 
harmonie deze vergadering. Wij konden aan een definitieve stem
ming — als geen deeluitmakende van den Raad van Beheer — 
niet mededoen. Het resultaat beieikte ons den volgenden dag in 
een brief van den R. v. B., waaruit 't voornaamste luidt als volgt. 
»In het vervolg zal niet meer door den hoofdredacteur uit de 
»verslagen geschrapt worden; wanneer naar diens meening in de 
»notulen iets voorkomt in strijd met den goeden toon, of een 
»aanval op een persoon of op personen, zal dat verslag door hem 
»in overleg met 't dagelijksch bestuur ter wijzigiging aan de be
»treffende Vereeniging worden teruggezonden.« Wij hebben in
middels den Raad van Beheer geantwoord, dat hiermede deze 
moeilijkheden naar genoegen opgelost zijn. 

Onder dankzegging aan de antwoordende Vereenigingen, behoeft 
't o I. verder geen betoog, dat door deze vriendelijke wijze van 
handelen en 't laatste besluit van den R. v. B. onze actie ineens 
uit IS (aardig geval!), te meer daar in bovengenoemden brief de 
Vereeniging recht van beroep op den R. v. B. wordt toegezegd. 

De vergadering geeft na deze mededeelingen blijken van in
stemming en tevredenheid. Een der leden merkte nog op, dat 
er nu vanwege 't Maandblad een mooie gelegenheid was, de 
Vereeniging afdoende satisfactie te verleenen door 't geschrapte 
alsnog te doen afdrukken De voorzitter deelt mede, dat 't bestuur 
besloten heeft ervan af te zien, dit te verlangen 

De notulen worden goedgekeurd, nadat de voorzitter heeft op
gemerkt, dat hl] werd aangezocht voor eerelid voor de Tentoon
stelling van »Hollandia,« niet voor de feestcommissie. 

Bij de ledenverkiezing wordt het candidaatIid van de afdeeling 
Tiel bij acclamatie aangenomen. 

De maandelijksche verloting brengt den heer Schreiner den 
isten prijs Hierna veiling van 30 kavels met een opbrengst van 
f 29,20. De heer Tels zegt toe, op de volgende vergadering te 
demonstreeren en toe te lichten, welke zegels te vinden zijn in 
de door hem gekochte kavels van buitenlandsche zegels uit de 
kavels der veilingen van' t Hoofdbestuur der Posterijen. Dit vmdt 
algemeene instemming 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
De Secretarts, J. N. H. VAN REST. 

Nieuw lid. 
Van de Afdeeling Tiel. 

547. D. H. Waltman, Waterstraat, te Tiel. 
CandidaaMeden. 

P. P Heidsieck, c/o K. P. M., Batavia. 
W. F. Immerzeel, Batavia. 
L. H. Rijnders, Gang Chaulan, Batavia, (hd »Breda«). 
J. H Harten, c/o K. P. M , Batavia. 

(Allen voorgesteld door A Brandt te Weltevreden.) 
M. Kraaijenbrink, Postbeambte, Scheepvaartdwarsstraat te//ö«^ 

van Holland. (Aanbevolen door J. D. van Brink ) 
A dresveran der ingen. 

61. K. A. Heijmans jr. Willebrordusstraat 133 i5, Rotterdam. 
535. J. B. F. Petri, Irisstraat 16, Den Haag. 
479. W. J. Liefheid, Hospitaalweg Noord L/H., Weltevreden 

(Java) 
199 J. H. Schwier, Hoefkade 491, Den Haag. 

Mededeelingen. 
I. Art. 5 van het huish. reglement: De algemeen secretaris 

voert de correspondentie der Vereeniging in naam van 't hoofd
bestuur. 

II. Adresveranderingen liefst zoo spoedig mogelijk aan den 
secretaris 

III Klachten over toezending Maandblad aan den heer L. C. A. 
Smeulders, Breda. 

Beleefd doch dringend verzoek aan de leden hierop te letten! 
Samenstelling van 't Bestuur. 

Voorzitten C J. Reiierse; Secretaris: ] N. H. van Rest; Pen
ningmeester. C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag 

(Postrekening 25142); 2e secretaris: ] H. van der Veen, Commis
saris (veiling) W. G. Verhoeff, Commissaris ■ F. K. Fnederich; 
Commissaris mevr C. C. M. JenezonDen Hertog. 

De heer C. van der Willigen (penningm) is tevens administra
teur (dl. hoofd of directeur en penningmeester) der rondzendingen, 
niet algemeenadministrateur. 

Vergaderingen. 
BestuursTergaderlng: teï'/< «nr; algem verg. te 8V4 nur, op 

Woenbdag 25 Mei 1927, in Café «Hollandais«, Groen 
markt, te 'sGravenliage. 

1. Mededeelingen. 5. Verloting. 
2. Notulen. 6. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 7. Rondvraag en sluiting. 
4. Demonstratrie van den heer 

Tels. 
LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 

(Ie secretaris 4. Rouwenliorst, Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand 

VERGADERING afdeeling „TIEL", den 2den Donderdag 
der maand, In Hotel ,,CorbeIfln". 

VERGADERING afdeeling GOES en OMSTREKEN (secr. 
J. M. Megler, Eversd^kstraat 3, Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds ie 8 anr, in Café „Nationale", 
Groote Markt 30, Goes. 

Ned. Phil. Ver. , ,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Waarn.Secretaris; J C. WILDSCHUT, Schreveliusstr. 4,/faarfe^z. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
29 April 1927. 

Aanwezig 17 leden en 1 introduce. Afwezig met kennisgeving 
de beeren Traanberg en Amesz. De notulen worden overanderd 
goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven van den secretaris, 
waarin hij, door verandering van werkzaamheden, ontslag neemt 
met ingang van 15 Mei 1927. De voorzitter drukt er zijn leed
wezen over uit, dat de heer Amesz, die met veel ijver het secre 
tariaat op zich nam, zoo spoedig moet bedanken. Tegen Septem
ber zal eene nieuwe verkiezing plaats vinden en zal de heer 
Traanberg met hulp van ondergeteekende het secretariaat inmid
dels waarnemen. 

Voor den wedstrijd in verzamelingen Denemarken hebben 6 
leden zich de moeite getroost hun verzameling mede te brengen, 
n.I. de beeren Misset, Rezelman, Risselada, Robbers, Kol en Stolp 
De heer Risselada verwerft als winnaar het Dienstzegel no. i. 
In verband hiermede worden verschillende wenschen en wenken 
gegeven, die door het bestuur m overweging genomen zullen 
worden. Bij de verloting ontvangen alle aanwezigen een priis 

Na rondvraag wordt de volgende vergadering vastgesteld op 
Vrijdag 20 Mei a.s , wanneer ook een veiling gehouden zal worden. 

De waarn secretaris, 
J C WILDSCHUT 

Aangenomen als lid. 
171. D Jonker, Keijzerstraat 14, Alkmaar 
172. J. K. Moyen, Wilhelmmastiaat 44, Haarlem. 
165. P. M. Posthuma, Brederodeweg 39, Santpoort. 

Vervallen. 
165. P. Donders, Fuhropstraat 8, Haarlem. 

Adresverandering. 
128. H. H. Jansen, Beerensteinerlaan 46, Bussum. 

Voorgesteld als lid. 
J. Wildschut, Chvialaan 24, Heemstede. (Voorgesteld door H 

Amesz). 
S. Bosma, Kleverlaan 108, Haarlem (Voorgesteld door Jac. Stolp ) 
P. H A. Bekking, Langestraat 47, Amersfoort. (Voorgesteld 

door R. H. V. Lunzten). 
J. Scholten, Heiligenbergerweg 85, Amersfoort (Voorgesteld 

door R. H. V. Lunzten). 
Vergadering. 

ALGEMEENE VERGADERING op Vrijdag 20 Mei 1927, in het 
Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat, 
te Haarlem 
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Bekendmaking. 
Voor de te houden veihng wordt men verzocht, met inacht

neming der daarvoor bestaande bepalingen, inzendingen uiterlijk 
3 dagen te voren in te zenden bij J C Wildschut, Schrevelius-
straat 4, te Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn -Sec re t a r i s : K. A CLEIJ , Petrus Hendnkszstr. 30, Groningen. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
11 April 1927, in Café-Restaurant „Suisse", Groningen. 

Dit was de eerste vergadering, waarin het nieuwe bestuur 
geheel voltallig was De voorzitter heette de 31 aanwezige leden 
hartelijk welkom, in 't bijzonder de eenige dame, mejufifiouw 
Feenstra Mededeeling werd gedaan, dat nog tot sectiehoofd 
IS aangewezen de heer K. A. Cleij, zulks in de vacature-Meijer. 
Een der punten van de agenda luidde *Zijn de bestuursleden 
gerechtigd zegels uit de ingekomen boekjes te nemen voor deze 
ter circulatie gaan onder de leden ?« Dit naar aanleiding van 
een op de vorige vergadering gestelde vraag van een der leden. 
In z'n toelichting zegt de voorzitter, dat de grootst mogelijke 
meerderheid van het bestuur daartegen geen bezwaren heeft, 
omdat het toch maar zelden zal voorkomen. De heer F . Cleij 
maakt de opmerking, dat zoo evenwel de mogelijkheid openstaat, 
dat bestuursleden met veel ruilrelaties er meer uit zouden kunnen 
nemen dan voor hun verzameling noodig is De heeren Kuitert 
en Buschmann meenen, dat dit toch niet is te ondervangen, 
omdat, wanneer b v. een bestuurslid een bepaald zegel zou 
wenschen, hij no i van de circulatielijst zou kunnen verzoeken, 
de door hem gevvenschte zegels er voor hem uit te nemen. De 
heer Ongering vindt, dat den bestuursleden voor hun vele moeite 
wel dit recht toekomt. In stemming gebracht wordt het bestuurs-
voorstel, om wel zegels uit de boekjes te mogen nemen, met 
groote meerderheid van stemmen aangenomen. 

Op een vraag van den heer Ongering, of in 't vervolg de 
ingekomen boekjes ook eerst weer op de vergadering voor de 
leden ter inzage worden gelegd, moet de vooizitter tot zijn spijt 
een ontkennend antwoord geven, daar daarmee slechte ervaringen 
zijn opgedaan, 't Is n.I wel gebeurd, dat er zegels uit de boekjes 
zijn genomen zonder betaling Daar op de vergadering moeilijk 
IS te controleeren, wic zich aan een dergelijk feit schuldig maakt, 
meent het bestuur, dat tot deze gewoonte niet weer moet worden 
overgegaan. 

Op de voiige vergadering had de heer Ongering de opmerking 
gemaakt, dat de laatste beide keeren de opkomst beter was dan 
gewoonlijk Hij weet dit aan ' t rondzenden van convocaties en 
noodigde nu 't bestuur uit te willen overwegen, of dit niet weer 
geregeld kon gebeuren De voorzitter deelt hierop mee, dat het 
bestuur daartegen bezwaren heeft 't Kost te \ ee l tijd en geld. 
Alleen wanneer belangrijke zaken aan de orde zijn, zal dit worden 
geconvoceerd De bestuursvergaderingen zijn vervroegd, zoodat 
het kort verslag met de aankondiging der eerstvolgende verga
dering nog tijdig in het Maandblad kan worden opgenomen. 

Na gehouden stemming wordt als lid aangenomen de heer P. 
C W Jongebreur. 

Bij de verloting komen 4 gelukkige winnaars in 't bezit van 
eenige mooie zegels Bij de rondvraag kwam nog ter sprake 
een ingekomen schrijven van de Intern. Vereen »Philatehca« te 
Den Haag, waarin verzocht werd de meening van de vergadering 
weer te geven aangaande het recht van den Raad van Beheer, 
de redactie of den hoofdredacteur, in de notulen eener vereeni
ging te mogen schrappen. Na eenige discussie, waarbij de heer 
Wiersema als zijn meening te kennen gaf, dat dit hoogstwaar
schijnlijk een punt van verschil zal zijn tusschen de Haagsche 
Postzegelvereeniging en den Bond, werd besloten, hierin geen 
overhaast besluit te nemen, maar dit punt te bespreken op de 
eerstvolgende Bondsvergadering. 

Naar aanleiding van het koopen van zegels uit de rondzendin-
pen verzocht de voorzitter de leden, de open vakjes met hun 
nummerstempel af te teekenen, daar een paraaf vaak onleesbaar 
IS en groote moeilijkheden meebrengt bij contróleeren. 

Een proef wordt weer genomen met een postzegelveilmg, 
't kwam vrij onvoorbereid en mislukte daardoor misschien, ' t Is 
te hopen, dat dit op een volgende vergadering beter mag gaan. 
Daarvoor zal de veiling afgescheiden van de officieele vergadering 

moeten worden gehouden Dan behoeven met-belangstellende 
leden er niet gedwongen aan deel te nemen, wat de verkoop ten 
goede zal komen. Daarna sluiting. 

De waarn.-secretarts, 
K. A. CLEIJ . 

Mededeeling. 
Aangewezen als sectiehoofd (Zuidersectie) de heer K. A. Cleij, 

Petrus Hendnksznstraat 30, Groningen 
Nieuw lid. 

47. P . C. W Jongebreur , Jozef Israelsstraat 98 a, Groningen. 
A dresveran deringen. 

28 .H J. J. van Seventer, Galerij 4, Rotterdam. 
44 J Mebus, N. Z. Voorburgwal 81, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Maandag: 13 J u n i 1927, ' s avonds t e 8V2 

a a r , i n C a f é - R e s t a n r a n t , , S a l 8 s e " , H e e r e s t r a a t , G r o n i n g e n . 
RDILAVOND op Maandag 27 J u n i 1927, t e 8i/^ u u r , in 

Hote l „ V i c t o r i a " , Groote Mar l i t , Gron ingen . 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^6, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 21 
Maart, 4 en 25 April 1927, in de bovenzaal van 
de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Gedurende de drie bovengenoemde vergaderingen werden de 
heeren Kleijmans, Offermans en Sleegers met algemeene stemmen 
als lid aangenomen, terwijl de heeren Fermin en Wierts weer 
als lid toetraden. De heer Kleijmans, voor het eerst op een d ie r 
vergaderingen aanwezig, werd door den voorzitter hartelijk welkom 
geheeten. 

Besloten werd een onzer leden, n 1. mevrouw de Bruijn-Vrins, 
candidaat te stellen voor het Bondsbestuur. 

Voor verloting en lotto schonken de heeren Haenecour, Van 
der Ven, Dückers, Lint, Verwilst, Schaepkens van Riempst, Jacobs, 
Otten en Nellissen eenige waardevolle zegels. 

Nieuwe leden. 
30. H, Fermin van 's Heer Hendrikskinderen, Salabatoeweg 56, 

Soekaboemi (Java). 
85. J. J Wiertz, Rijksweg Zuid 85, Lutteiade. 

104. M. Offermans, Graaf Huijnlaan 9, Lutterade. 
106. Sleegers, Julianastraat, Lutterade 

De secretaris, J W. J O N K E R S . 

Volgende vergaderingen. 
w„<. . . j„„ 09 u « ! iQO" \ t e lkens te 8 n u r , i n de Maandag 2a Mei 1927, I o„« '„* i» M „ " ' ^ Soc ië te i t »Momus«, 

YrQtliof, te Maas t r i c l i t . Maandag 20 Juni 1927 5;j 
Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 

S e c r e t a r i s : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
22 April 1927, in het lokaal van den heer Van Weelde. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers, de verga-
deiing, m 't bijzonder welkom heetende de heeren Meijer en 
De Lange, waarvan de eerste na een 2'/j jarige afwezigheid in 
de tropen en laatstgenoemde als candidaat-lid. Nadat de heer 
De Lange zich even m het gebruikelijke hoekje heeft afgezonderd, 
wordt geballoteerd en blijkt, dat deze heer met algemeene s temmen 
IS toegelaten. 

De notulen worden daarna voorgelezen en na eene opmerking 
van den heer Brouwer goedgekeurd. Ingekomen zijn 2 bedankjes, 
n.1. van de heeren Eecen en Florestein. 

BIJ de behandeling van een schrijven van de Vereeniging 
»Philatehca«, zet de secretaris het standpunt van het bestuur 
uiteen en deelt mede m welken geest het bestuur genoemde 
Vereeniging heeft geschreven. 

De voorzitter wekt de leden op, om hunne doubletten in boekjes 
te plakken en voor de rondzending bij den administiateur in te 
leveren, daar deze nog wel wat boekjes kan gebruiken. 
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BIJ de rondvraag doet de heer Brouwer het voorstel, om de 
gebruikelijke maandverloting eens op een andere wijze in te 
richten De voorzitter zegt toe, dat dit door het bestuur onder de 
oogen zal worden gezien 

Tijdens de pauze heeft de gebruikelijke maandverloting plaats 
met twee gelukkigen Daarna wordt gestemd over het wedstrijd
zegel , hieruit blijkt, dat de heer Wolters het grootst aantal 
s temmen heeft verworven 

Men blijft nog tot half elf bijeen, waarna deze gezellige avond 
weder tot het verleden behoort 

Pe secretaris, J. POLLING. 

Bedankt. 
P. van Waasdijk, offï v Politie, 's Rijkswerf. 

Nieuw lid. 
J de Lange, Singel 42, Helder 

Postzegelvereemging „Heerlen" , te Heerlen (L.) 
S e c r e t a r i s : P SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen 

Nieuw lid. 
J Dohmen, Hoofdstraat 19, Kerkrade 

Vergadering 
op Maandag 30 Mei 1927, te 8 4 uur, hi Hotel Roberts 
Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. , ,Zwolle" , te Zwolle. 
Secretaris . S. KEIZER, Schoutensteeg 2, te Zwolle 

Verslag te laat ontvangen. 

Haagsche Postzegel Kring, te 's Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : P C DOZY, Schenkweg 182, 's Gravenhage 

KORT VERSLAG der vergadering van Woensdag 27 April 
1927, des namiddags te 81/4 uur, in de bovenzaal 
van café „Boschlust", te 's Gravenhage. 

De heer R H. Dnessen, deze vergadering, de eerste welke de 
jonge vereeniging hield, presideerend, heette met een hartelijk 
woord de aanwezige leden welkom, het een verblijdend teeken 
achtend, dat reeds thans een 12 tal beeren aanwezig waren, 
terwijl men op ruim dertig leden kon bogen Toch rreende spreker, 
dat het in geen geval doel mocht zijn, om zoo spoedig mogelijk 
een grooter aantal te bereiken Integendeel bij de vergaderingen 
van den Kring moest de gezelligheid en een geest van onderling 
veitrouwen en waardeeren op den voorgrond komen en deze 
gaat dikwijls te loor in groote vereenigingen, waar men elkander 
verder nauwelijks kent Van dit s tandpunt uitgaande, meende 
het bestuur dan ook uitsluitend organiseerend en administreerend 
te moeten optreden, zich aanpassend bij de wenschen der leden 

Deze zouden de taak te vervullen hebben op alle bijeenkomsten 
een meer of minder belangrijk philatelistisch doel na te streven, 
door de behandeling van eenig onderwerp dat tot leering of 
voorlichting zou moeten dienen Het werken naar buiten zou 
dan ook zeer gering zijn, het werken voor en door de leden 
daarentegen de hoofdzaak, zoodat een bijzonder stempel op de 
bijeenkomsten zou worden gedrukt , en een sfeei zou worden 
geschapen van vriendschappelijkheid en ambitie 

Aan de orde was daarna het vaststellen van de statuten en 
het reglement Het tijdelijk optredende bestuur had deze bereids 
in concept geheel gereed, doch de voorzitter dankte den heer 
H J van Brink ten zeerste voor de toewijding, waarmede deze 
het ontwerp pasklaar had gemaakt , ten einde daarop zoo spoedig 
mogelijk rechtspersoonlijkheid te kunnen verkrijgen Aldus werd, 
na toelichting en breedvoerige doch vlotte bespreking, het geheele 
instituut nog denzelfden avond vastgesteld, met veel toewijding 
— eerst te middernacht ging men huiswaarts Aan hel tot dusver 
als voorloopig samengestelde bestuur werd eenparig verzocht, 
zich ook verder met de werkzaamheden te willen blijven belasten, 
zoodat voor het loopende dienstjaar het bestuur blijft, zooals dat 
in het April-nummer van het Maandblad is afgedrukt 

Vastgesteld werd, dat de vergaderingen steeds op den 4den 
Maandag van de maand gehouden zullen worden De volgende 
samenkomst dus op Maandag 23 Mei, bij welke gelegenheid een 
uiterst zeldzame collectie Jubileumzegels van Nederland en de 
Kolomen, op sijde afgedrukt, ter bezichtiging zal worden gesteld 
Van deze verzameling zijn indertijd, bij de firma Enschede te 
Haarlem, slechts een drie tal alba vervaardigd 

Met een woord van dank voor de aanwezigen, m het bijzonder 
aan den heer Randoe, die sedert geruimen tijd geen philatelis 
tische bijeenkomsten meer bezocht had en wiens tegenwoordigheid 
dus als een zeer hartelijk bewijs van sympathie voo: het streven 
van den H. P. K mocht worden opgevat, sloot de voorzitter deze 
eerste, constitueerende en legislatieve vergadering 

De secfetaris, P C DOZY 
Nieuwe leden. 

P H Q Bouman, Valkenboschkade 545, te 's-Gravenhage 
A C Kuiper, Stadhouderslaan 21, te 's-Gravenhage 
J C. Hageman, Koningslaan 30, te Utrecht 

Mededeeling. 
Voor het verkrijgen van koopboekjes voor het rondzendings 

verkeer gelieve men zich te wenden tot den directeur, den heer 
G A K Verschoor, Leuvensche straal 73, te Scheveningen 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 23 Mei 1927, in café „ B o s c h l n s t " , 

Bezn idenhout , ' s G i a v e n h a g e . 
Bezichtiging van de hiervoren genoemde uiterst zeldzame col

lectie Jubileumzegels 
Introductie voor deze vergadering kan op verzoek geschieden 

door den secretaris 
De penningmeester, K N Korteweg 's-Hage, verzoekt den 

leden hun contributie en entree (totaal f 5, ), over te schr-jven 
op zijn postrekening 's Hage no 30869. 

A D V E R T E N T I E N. I - 1 
UITSLUITEND voor en ten 

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen 

frs. 100,— =: f l . 2,25. 
Opruiming van groote parti] goede 
zegels (hoofdz Europa) ä 2 e per I fr, 
catalogus Yverl '27, in collecties van 
50-200 versch prima ex Bij de samen
stelling der collecties wordt met even 
tueele wenschen zooveel mogelijk reke
ning gehouden Toezending fr. aanget 
(phU. gefrankeerd) na storting van 
f 2 25 oj] postrekenliift 110034 van 
F E J DE JONG, Copernicusstraat 65, 
Den Hiag (lid der U Ph V) (624) 

L A A T S T E G E L E G E N H E I D 
om Zweden werkelijk goedkoop aan 
te vullen Lnchlpost, cpl Yv 148-150 
(fr 31 50) f 1,10 Gasfaf Wa«a, cpl Yv 
151 153 (fr 47,50) f 1 55 Paket 1,98 en 2 12 
Kr op 5 Kr 2 st f 1,40 Landst I 76-85, 
10 <!t f 1,60 Landst II op porto, no 
87 95,9 st f4— Landst lil,no 112-121, 
10 st f 1 50, no 50 f 0,80, no 61 f O 20 
no 99 f O 16 no 102 f O 14, no 106-111 
f O 45, no 86 f 9.50, no. 96 f 19.$0 
Dienst no 30 f 0,30, D 31 f 0 28, 50 
verach f 0,50. Alleen prima ex , bet 
na zicht' Verzamelaars in Ned. IndiS 
kunnen met het volste vertrouwen be
stellen, prompte toez verzekerd bij 
vooruitbet Vereenigingen bij afn van 
5 stuks van elk 10 7„ korting Boven 
f 10— franco aanget Bestellingen aan 

H. TEUNISSE. Dacostastraat 17, 
Dordreclit, Lid „Philatelica' (618) 

Bod g e v r a a g d op volledige serie 
Jubileum 1923 Nederland, 

Ned.-Indië, Suriname en Curasao, 
nieuw,met gom mooie gave exemplaren 
Brieven onder no 626, bur Maandblad 

NED., CUR., SUR. ZEGELS. 
Verkrijgbaar Postkantoor Koopen wij 
voor U Opgaaf met bedrag pi porto 
Vergoeding zegels luxemburg Belgie-
Congo of War Stamps JOHS ] STOKS 
Den Haag, Honthorststr UI (625) 

W IE kan mij verschaffen een proef-
slempel van Rijswijk 1926' 
A. M. BENDERS, 

Burgem Reigerstraat 67, Utrecht (627) 

MONACO. 
PRIJSVERLAGING. 

No 
No 
No 
No 
No 

L. 
A 

55 
56 
57 
59 
60 

f2,— 
f 0,40 
f 0,90 
f 0,15 
f 0,18 

No 
No 
No 
No 
No 

61 
65/69 
82 
87 
95 

Vele andere leverbaar 
P r i j s o p a a n v r a g e 

WERUMEÜS 
Schelthoutstraat 11, 

f 0,65 
10,85 
f 0,20 
f 030 
t 0,35 

ftUNING, 
A'dam (619) 

Curafao 3 cents 1873 
Bovenstaande Zegel op een echt 

geloopen brief, goed geconserveerd, 
TE KOOP GEVRAAGD door 

A. C. VOSS, Amsteldijk 114, 
Amsterdam (Zuid). (628) 
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zoodat bij de latere afdrukken het gelaat geheel met inkt bevlekt 
is. Zegels van deze plaat zijn de eerste welke men met FRANCO 
afstempeling van i860 vindt. 
No. Ongebr. Gebr. 

Plaat VI. Gl. Ct. GL Ct. 
October 1860. 

122 I 10 Cent. Bruinkarmijn 7 50 o 45 
123 I 10 » Roserood 6 o 30 

i 

115 

MO 

Bijwerkingen" en afwijkingen. 
10 Cent. Geheele benedenlijn bijgewerkt en 

dubbel aan een of beide uiteinden 9 - o 90 
125 10 » Geheele benedenlijn bijgewerkt en 

dubbel aan een of beide uiteinden 9 ~ o 90 
126 10 » Binnenhoeken voor en onder «io> 

en «C» bijgewerkt 9 — o 90 
127 10 » Binnenhoeken voor en onder «10» 

en «C« bijgewerkt 9 — o 90 
10 » Rechter bovenbinnenhoek en dia

gonalen, benevens rechter beneden
hoek zeer onregelmatig en vlek
kerig bijgewerkt 12 — i 80 

129 10 » Rechter bovenbinnenhoek en dia
gonalen, benevens rechter beneden
hoek zeer onregelmatig en vlek
kerig bijgewerkt 12 — i 80 

130 10 » Als Nr. 126, bovendien linker 
binnenlijn verzwaard 12 — i 80 

131 10 » Als Nr. 126 en 127, bovendien de 
middenkrullen aan beide zijden 
van nieuwe buitenlijnen voorzien 9 — o 90 

O p m e r k i n g . Het overbrengen van den stempel op deze 
plaat was zeer slecht uitgevoerd, waardoor veel bijwerkingen 
noodig waren, voornamelijk, aan den rechterkant en aan de be
nedenlijn. Sommige zegels vertoonen zeer ruw uitgevoerde bijwer
kingen, in tegenstelling met de fijne teekening (Nrs. 128, 129, 
130 en 131). De bijwerkingen aan de benedenlijn vertoonen 
meestal aan beide uiteinden dubbele rechte lijnen, geheel anders 
dan op plaat IV. Men vestige nog zijn aandacht er op dat plaat 
IV met FRANCO stempel zeer zeldzaam is, terwijl deze stempel 
op plaat VI de gewone is. 

Plaat VII (Hoornplaat). 
Mei 1861. 

132 I 10 Cent. Roserood 9 — i 20 
133 I 10 » Donkerroserood 9 — i 20 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
Linker binnenlijn opnieuw getrokken 12 — 
Als Nr. 134, doch gebogen . . . 1 2 — 
Zijkrullen van nieuwe buitenlijnen 
voorzien 12 — 

I 80 
I 80 

O p m e r k i n g . Het definieeren van zegels dezer plaat veroor
zaakt niet de minste moeite, daar op ieder zegel zich twee duidelijk 
in het oog vallende gebreken vertoonen. 

Het eene is een wit uitsteeksel (Hoorn) op het voorhoofd, het 
andere een inktvlek dwars door de ovale uit bladeren bestaande 
omlijsting, juist tegenover den hals van den kop. 

Beide fouten moeten op rekening gesteld worden van een ge-
brekkigen vermenigvuldigingsstempel. 

Een aantal zegels dezer plaat was bijgewerkt langs de linker 
binnenlijn, nu eens recht naar beneden, dan meer 
bochtig, soms ook dubbel 

Op enkele zegels vindt men ook de middelste 
krullen nieuw omlijnd. 

De plaat was slechts korten tijd in gebruik, zoodat 
men mag aannemen dat het gebrek (de Hoorn) werd 
opgemerkt daar binnen drie maanden een andere 
plaat in gebruik kwam. 

Met datumstempels voorziene zegels zijn uiterst 
schaarsch. 

Plaat VIII (weggewerkte hoorn). 
Augustus 1861. 

Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

IG Cent, Roserood 12 -
10 » Donkerroserood . . 12 -

No. 

1371 
138 I 

I 50 
I 50 

i i 9 
r= •J 

W l 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
139 10 Cent. Bovenbuitenhoeken links en rechts 

aangedikt 15 — 2 1 0 
i4o 10 » Als Nr. 139, bovendien de linker 

bovenbinnenhoek bijgewerkt . . 15 — 2 10 
141 10 » Rechter bovenbinnenhoek en bo-

venkrul bijgewerkt 15 — 2 10 
142 10 » Benedenbinnen- en buitenlijnen 

onder «10» bijgewerkt 15 — 2 10 
O p m e r k i n g . Deze plaat moet ook zijn vervaardigd door 

middel van denzelfden gebrekkigen vermenigvuldigingsstempel, 
daar de gekleurde vlek en sporen van den «hoorn» op ieder zegel 
dezer plaat worden gevonden. Het was een geheel nieuwe plaat 
en niet de oude hoornplaat waar op ieder zegel de hoorn was 
verbeterd. Dit wordt bewezen doordat de kromme bochtige bij
werkingen van de linker binnenlijn hier ontbreken. Bovendien 
vindt men op plaat VIII bijwerkingen die niet voorkomen op de 
Hoornplaat. Zij bestaan in verdikkingen van de beide bovenbui
tenhoeken en onbeteekenende aanvullingen van de lijntjes voor 
en achter POSTZEGEL; soms ook, doch zeldzamer, zijn de 
onderlijnen onder »10» licht bijgewerkt. 

Op de geheele plaat bestaat slechts één zegel met de linker 
binnenlijn bijgewerkt gelijk Nr. 134. 

Plaat IX. 
Ja,nuari 1862. 

143 j 10 Cent. Bleekroserood 6 
1441 10 » Dofrood 

i ^T 

145 
i46 

i47 

(r A 
146 

1 
\U1 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
lo Cent. Bovenhoeken aangedikt . . . . 7 50 o 75 
10 » Bovenbinnen- en buitenhoeken bij

gewerkt . . . . 9 — o 90 
10 » Achterste lijntje achter « Z e g e l » 

en de diagonalen bijgewerkt . . 9 — o 90 
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O p m e r k i n g . Terwijl de bijwerkingen eenigszins gelijken 
op die van plaat VIII, vindt men daarentegen hier noch den 
Hoorn noch de kenmerkende inktvlek; een groot deel der 
zegels vertoont langwerpige goed uitkomende inktvlekken 
evenwijdig aan de buitenlijnen, soms deze rakende. 

Plaat X. 

Juli 1862. 
Hard uit de hand gemaakt wollig papier. 

Ongebr. Gebr. No. 

148 
149 
150 

' 5 ' 
152 
153 

154 
155 

156 

157 

158 

159 
160 

16? 
1 6 8 

10 Cent. 
10 » 
10 . 

10 Cent, 
10 » 
10 » 

Donkerrose 
Helderrood 
Bloedrood 

Gl. 
S 
5 
6 

Ct. 
— 
— 
— 

Gl. 
0 
0 
0 

Ct. 
2 0 

25 
25 

169 

b » 

170b 

1863. 
Dun zacht buigzaam papier. 

Bloedrood 
Lichtbloedrood 
Rose 

o 20 
o 30 
o 30 

1S6 

^ 
' ? ; 

"-
i 

i 

1 

No. 

165 

166 

167 
168 
169 

170 

Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
15 Cent. Bovenlijn aan den rechter

kant gebroken 24 
Benedenlijn aan den rechter
kant gebroken 24 
Fout van Nr. 165 verbeterd 24 
Fout van Nr. 166 verbeterd 
Fout van Nr. 166 verbeterd 
doch meer uitkomend . . 
Buitenlijnen in de hoeken 
een weinig te ver doorge
trokken naar links of rechts 

15 

15 
15 
15 

15 

24 

24 

24 — 

l&o i foo^ 

O p m e r k i n g . Voor de 15 Cent werd slechts ééne plaat 
vervaardigd. Bijwerkingen komen slechts in geringen getale 
voor en zijn bovendien weinig uitkomend behalve Nr. 169. 
De kleur varieerde langzamerhand van donkeroranje tot 
licht oranjegeel. Op het dunne buigzame papier zijn geen 
exemplaren bekend. 

(Wordt vervolgd) 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
10 Cent. Linker bovenhoek en krul bijgewerkt 
10 . Als Nr. 154 doch bovendien van 

een nieuwe linker binnenlijn voor
zien . . 9 

10 « Twee of drie nieuw getrokken 
lijnen vooj- « Z e g e l « 9 

10 » Geheele rechterkant opnieuw ge-
teekend als Nr. 128, maar in rechte 
lijnen en fijner afgewerkt . . . 12 

10 • Geheele hoek achter «Zegel» op
nieuw getrokken 9 

10 j> Beide bovenhoeken bijgewerkt . . 9 
10 » Geheele benedenlijn zwaar bijge

werkt met vlekken in het midden 12 

9 -

— I 20 

— I 20 

— I 80 

— I 20 
~ I 20 

— 2 10 

O p m e r k i n g . Evenals bij de laatste plaat der 5 Cent vindt 
men de zegels dezer plaat op dik eti dun papier, en vindt men 
talrijke inktvlekken voornamelijk onder de benedenlijnen in het 
midden (Nr. 160). 

De bijwerkingen, die men 200 ongeveer op dezelfde plaatsen 
als op plaat VI aantreft, zijn evenwel fijner uitgevoerd en komen 
de oorspronkelijke teekening zeer nabij, doch zijn bij lange na 
niet zoo zorgvuldig aangebracht als op plaat I. 

15 CENT ORANJE. 
Plaat I. 

1 Januari 1852. 

Op dik papier. 

161 15 Cent. Helder oranje 15 — 5 — 
162 15 » Oranje 12 — 3 60 
163 15 » Oranjegeel 12 — 3 25 
164 15 » Licht oranjegeel 12 — 3 — 

Dienstorder 203 van 30 Maart 1927 luidt : Stempelafdrukken. 
1. Gebleken is, dat op sommige kantoren is voldaan aan 

verzoeken van het publiek, om op daartoe aangeboden portzegels, 
behalve een afdruk van den dagteekeningstempel, een afdruk 
van den stempel »Afgeschreven « aan te brengen. 

2. In verband hiermede wordt gewezen op art. 303, 3de lid 
der V. P. bnl., waarbij is voorgeschreven, dat op daartoe aange
boden Nederlandsche port- en frankeerzegels, welke niet op 
stukken zijn gehecht, alleen door middel van den dagteekening
stempel, waarmede de gv^wone correspondentie wordt gestempeld, 
de verlangde afdrukken mogen worden gesteld. 

Gedurende April j . l . stempelden Amsterdam CS, 'sGravcn-
hage en Rotterdam 3-regelig tusschen dubbele golflijnen 

TEGEN DE TUBERCULOSE! 
EMMA BLOEM-

COLLECTE IN APRIL 
In Rotterdam zijn 2 machines in gebruik geweest, n.l. één met 

3 zesstralige en één met 3 vijfstralige open sterren onder in den 
dubbelring van den dagteekeningstempel, van eerstgenoemde zijn 
slechts afdrukken van 2 April, 3-4 N. en 4-5 N. bekend, waarbij 
de middelste letters van »Rotterdam« steeds beschadigd zijn of 
geheel onleesbaar, mogelijk is de stempel daarom ingetrokken 
en dus een kleine zeldzaamheid op stempelgebied! 

's-Gravenkage heeft sedert einde Maart een proefstempel in 
gebruik dat overeenkomt met dien van Rijswijk en dus wel van 
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de machinefabriek »de Industrie« te Rijswijk afkomstig zal zijn. 
Rechts van den dagteekeningstempel, gewoon typenradermodel, 
in het onderste segment het nummer 29, staan 4 evenwijdige 
46 m.M. lange lijnen met een onderlingen afstand van + 9 m.M. 

Baarf rankeering-machin es. 
hr. Dunnebier is zoo vriendelijk ons een nieuw nummer te 

melden, nl. No. 21 van het Zendingsbureau te Oegstgeest. Zijn 
er nog andere dan de reeds vermelde nummers in omloop ge
komen? 

Voor completeering der gepubliceerde lijst houden wij ons 
steeds beleefd aanbevolen! 

Tenloonstelliiin^ein 

m 
Nationale Tentoonstelling van Postzegels 

„Hollandia." 
Het Uitvoerend Comité der Nationale Tentoonstelling van 

Postzegels »Hollandia« bericht ons; dat in het Programma de 
volgende wijzigingen zijn aangebracht. 

Klasse i 
Afd. A. Nederland, gespecialiseerd. 

» B. Nederlandsche Koloniën, gespecialiseerd. 
» C. Nederland, niet gespecialiseerd. 
» D. Nederlandsche Koloniën niet gespecialiseerd. 

Prijzen: Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen 
medaille in elke afdeeling. 

Klasse 2. 
Lees voor Afd. A. B. C. D. E. F . »van Nederland en (of) Kolo

niën, al dan niet gespecialiseerd.« 
Prijzen voor Afd. A. B. C. en D. Een gouden, verguld zilveren, 

zilveren, bronzen medaille. Voor Afd. E. en F. een verguldzil
veren, zilveren en bronzen medaille. 

De heer C. J. Reijerse, Voorzitter der Internatonale Vereeni-
ging »Philatelica« te den Haag, heeft zitting genomen in het 
Eere-Comité. 

Tal van inschrijvingen zijn reeds binnengekomen en kunnen 
deze inschrijvers verzekerd zijn het ingeschreven aantal meters 
toegewezen te krijgen. 

Nog'Steeds ontvangt het Comité veel bewijzen van sympathie. 
De lijst der geschonken prijzen en medailles wordt in het Juni 
nummer bekend gemaakt. 

Van den WelEd. Zeergel. heer Dr. H. W. Borel te Merani 
ontvingen wij een mooie serie zegels als prijs voor de Jeugdklasse. 
Moge dit voorbeeld veel navolging vinden, daar wij voor prijzen 
in deze klasse nog niets hadden ontvangen. 

Door ons lid, den heer Ed. Stoffels, werd ons een zeer verdien
stelijk ontwerp voor een reclamebiljet geschonken, in klein for
maat, hetwelk zeer geschikt is om voor winkelramen enz. te 
worden opgehangen. 

Dit biljet zal ten spoedigste worden gedrukt en is voor ieder 
die gelegenheid heeft dit een goed plaatsje te geven, op aanvraag 
bij den Secretaris van het Comité verkrijgbaar of wordt franco 
toegezonden. 

Het Comité doet nogmaals een beroep op alle Philatelisten in 
Nederland om de Tentoonstelling te steunen, hetzij door inschrij
vingen of door het schenken van Medailles, of door schenking 
van een bijdrage voor de tentoonstellingskas, of door het beschik
baar stellen van zegels of philatelistische benoodigdheden als 
prijzen voor de jeugdklasse. 

De feestcommissie bestaande uit de beeren mr. W. S. W. de Beer, 
Voorzitter, Th. H. van der Hurk, Secretaris, P. Balledux, 
J. A. Kästeln en W. G. Zwolle, bericht, dat door het Gemeente 
Bestuur van Amsterdam aan de deelnemers der Tentoonstelling 
en aan den i8den Philatelistendag, op Vrijdag 26 Augustus, een 

boottocht zal worden aangeboden door de Amsterdamsche havens. 
Het feestprogramma zal in het Juni-nummer van het Maandblad 
verschijnen. 

Internationale Tentoonstelling te Straatsburg. 
De heer L. de Raay, commissaris-generaal dezer Tentoonstelling 

voor Nederland, bericht ons. dat, niettegenstaande de »concur
rentie«-, hem aangedaan door de Nationale tentoonstelling te 
Amsterdam, hij toch naar wensch geslaagd is, om voldoende 
Nederlandsche verzamelaars bereid te vinden, op de Tentoon
stelling te Straatsburg uit te komen. 

De namen der Nederlandsche deelnemers zijn : 
Joh. V. d. Berg. te Ede, met Sarre. 
C. Eeltjes, te Leiden, met Fiskaalzegels. 
Th . H. V. d. Hurk, te Amsterdam, met Danzig. 
H. L. Vogel, te Goedereede, met Opper-Silezië. 

» » , met N. Republiek. 
P. W. Broekman, te Amsterdam, met Kaarten O. V. S. 
P. Jorissen, te Rotterdam, met Ethiopië. 
L. de Raay, te Watergraafsmeer, met Yoego Slavië. 

» » » Ierland. 
» » » Fiume. 
» » » Falsificaten Transvaal. 
» » » Rariteiten. 

Ned. Ver. v. Postz., Standaardwerk Ned. Indië. 
Ned. Bond v. V. v. P., Leiddraad. 
D. Ederzeel, Album Nederland en Koloniën. 
J. Mebus, j» » » 

Koersen '̂ -
VanVrceindl 

'̂  -"̂ v 
Buitenlandsche wissels. 
Slotkoersen van 3 Mei 1927. 

Berlijn per Mrk. 100 ƒ 
Parijs » Frs . 100 » 
Brussel per Belgas 100 » 
Londen » £ • • » 
New-York » $ . . » 
Zürich » Frs . 100 » 
Milaan » Lires 100 » 
Praag 1 . . . » Kr. 100 » 
Kopenhagen » Kr. 100 » 
Oslo per Kr. 100 • 
Stockholm » K r . 100 » 
Helsingfors » Mrk. 100 » 
Madrid » Ptas. 100 » 
Buenos Aires » Peso » 
Weenen per 100 Schillinge » 
Montreal per $ circa » 

INCOURANTE DEVIEZEN. 

59,21 a 
9.78 ä 

34,74 fi 
I2, i4 a 
2,49"/i6ä 

48,06 ä 
13,00 
7,40 

66,65 
64,55 
66,80 

6,25 
44,20 

1,05^ 
35,10 

2,49 

59,24 
9,82 

34,77 
12,143/8 
2,50 
48,09 
13,20 
7,43 

66,75 
64,7o 
66,90 

6,35 
44,40 

1,061/2 
35,25 

2,51 

Alexandric . 
Athene . . . 
Belgrado . . 
Bombay . . 
Bucarest . . 
Budapest . . 
Constantinopcl 
Hongkong . . 
Lissabon . . . 
Manilla . . . 
Montevideo. . 
Rio de Janeiro . 
Shanghai 
Singapore 
Sofia 
Valparaiso 
Warschau 
Yokohama 
Mexico 

per 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 

. 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 

E £ . . . 
1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 

Drachmen 
Dinars 
Rupee 
Leis 
Pengö 
T £ 
Dollar 
Escudo 
Dollar 
Peso 
Milreis 
Tael 
Dollar 
Leva's 
Peso's 
per Zloty 
Yen 
$ 

circa ƒ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
« 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
« 
» 
» 
» 
' 
» 
„ 
» 
» 
» 

• 
» 
•» 
» 
» 
• 

12,44 
3,30 
4,37 V2 
0,90 
1.57V2 
0,43 VJ 
1,32 
1,24 
0,12 
1,22 
2,51 
0,28 
1,55 
i,4o 
i,77H 

30,— 
- , 2 7 

1,18 
1,16 

k 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

12,48 
3,40 
4,47V, 
0,92 
i,67'/2 
0,44 
1,35 
1,27 
0,14 
1,25 
2,54 
0,30h 
1,58 
1,43 
i,87'/2 

3 2 , -
—,29 

1,22 
1,19 
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/O 
Fl 1 
,18 4 6 0 

iBANCO 

In de poststempels 
is de ontwikkeling 
van een postwezen 

na te gaan. FRANCO 
Dit voor ons land in groote trekken aan te toonen is het doel 

van dit opstel. De beschikbare plaatsruimte laat echter alleen 
toe vermelding van plaatsnaam- en dagteekeningstempels, onder 
verwijzing voor het, in het werk van Schreuders behandelde 
tijdvak naar daarin voorkomende afbeeldingen. 

Het vervoer van brieven, waartoe de taak zich aanvankelijk 
bepaalde, geschiedde bij de invoering van stempels, omstreeks 
de tweede helft der i8e eeuw, in beperkte mate. En tusschen 
vele belangrijke plaatsen niet eens dagelijks. Daardoor kon met 
plaatsnaamstempels, als vertrekstempel, worden volstaan (i—4, 
7 waarvan de nummers der departementen na onze bevrijding 
vervielen). Eerst in 1817 werden de journalicres ingevoerd en 
langzamerhand werden deze tot meer zendingen per dag uitgebreid. 
Dit noopte, in 1829, tot het gebruik van dagteekeningstempels, 
welke dadelijk tevens aankomststempels werden (20, 29, 34). In 
1850 werd het jaartal toegevoegd ( lo i , 43) en ten gevolge van 
den aandrang van het publiek in i860 eene dagverdeeling (106), 
welke van tijdvakindeeling geleidelijk uurvermelding is geworden 
( i i i , 112, 115, 212 enz) en in dit jaar nog door de 24 uurver-
deeling is gewijzigd. 

De vervoermiddelen bepaalden zich aanvankelijk tot postritten 
en scheepsgelegenheden (15, 4o). Van de spoor werd 't eerst 
gebruik gemaakt in 1844 en sedert 1850 met behulp van conduc
teurs der postadministratie in zoogenaamde vervoerbare post
kantoren (204, 203). Expeditie-kantoren voor treinvervoer werden 
in 1855 opgericht (4oi, 405) — in 1868 genaamd spoorwegpost
kantoor — welke als uitwisselingskantoren in de plaats traden 
van de vroegere grenskantoren, voor de buitenlandsche corres
pondentie (26, 27, 41). 

Voor brieven en monsters kwam eerst in 1877 de gedwongen 
frankeering (voor zendingen naar landen tot de Algemeene Post-
vereeniging behoorende in 1875). I-*'' leidde tot verschillen bij 
de stempeling van gefrankeerde en ongefrankeerde stukken (22, 
34, 102. 108 en 20, 29, 43, 104, 109, 111) en voor de buitenlandsche 
correspondentie, welke naar gelang van de overeenkomsten kon 
worden gefrankeerd of tot de grenzen óf tot destinatie, en waarvan 
de frankeering dan weder wel, dan niet verplicht was, tot stempels 
als 17—19, 6o4, 606 En tevens tot gebruik van stempelinkt in 
verschillende kleur. Voor gefrankeerde stukken in 1844 blau.w, 
in 1852 zwart, voor ongefrankeerde tot 1869 rood. 

Voor gedrukte stukken was de frankcering echter wel verplicht 
(102, i io) en bestond tevens eenheid van port. 

Het eenheidsport voor brieven en monsters werd i Januari 1871 
ingevoerd. De verplichting tot taxatie of portberekening naar 
afstand was de aanleiding om bij vervoer per spoor stempels te 
doen gebruiken met de namen van stations of halten (406, 407), 
waar losse stukken werden aangenomen. En om hulpkantoren, 
welke niet door tusschenkomst van een postkantoor per spoor 
verzonden, voor zendingen naar een ander hulpkantoor aan 
dezelfde lijn de stempels 2o4 en 203 te geven, welke den naam 
bevatten van het postkantoor, dat voor de portberekening daarbij 
in aanmerking kwam, volgens het beginsel der Postwet van 1850, dat 
het briefport werd bepaald naar den afstand van postkantoor tot post
kantoor. Voor de correspondentie met Frankrijk dienden de Rayon
stempels (23; sedert i October 1818 om de tarief-zóne aan te geven. 

Bij de invoering van postzegels werd de stempel voor de ge
frankeerde brieven vernietigingsstempel, doch voor vernietiging 
zijn later afzonderlijke stempels ingevoerd, in i860 de stempel 
I F R A N C O I en in 1869 de nommerstempel (113). Deze bleef 
tot 15 Juni 1893 in gebruik. 

Op het platteland waren tot 1850 distr ibutiekantoren gevestigd, 
welke geene stempels hebben ontvangen. Toch hebben verschil
lende distributeurs plaatsnaamstempels gebruikt; enkele merk
waardige zijn hier afgebeeld. 

De distributie-kantoren werden in 1850 vervangen door hulp
kantoren met meer bevoegdheden, welke naamstempels kregen 
(206-208) , na 1865 no. 210, welke van 1879 tot 1895 geleidelijk 
door dagteekeningstempels zijn vervangen. No. 212 is de in 1884 
aan enkele hulpkantoren verstrekte caoutchoucstempel. Vernie
tiging mocht aan hulpkantoren tot 1884 alleen geschieden bij 
verzending zonder tusschenkomst van een postkantoor. En wel 
met den plaatsnaamstempel of, indien reeds verstrekt, den dag-
teekeningstempel. 

De bestelhuizen ten plattelande ontvingen geene stempels. Doch 
ook daarvan zijn stempels bekend (201) 

Het eerste bijkantoor, 's Gravenhage Parkstraat, werd 20 Dec. 1872 
geopend. De stempeling geschiedde op dezelfde wijze als aan de 
postkantoren; de tweeletterstempel ( i i i ) en de nommerstempel 
(113) zijn dan ook aan bijkantoren gebruikt. Voorts stempels 
301 en 302. De spoorwegpostkantoren werkten uiteraard als post
kantoren. Op 5 lijnen is dan ook stempel 110 in gebruik geweest, 
doch algemeen 4o8 en 4io. En ook bij verzendingen op den 
voet van per conducteur. Evenals bij 410 zijn bij latere stempels 
de treinen in heengaande richting door cijfers aangegeven en die 
in teruggaande richting door letters. Trammen en booten werden 
sinds 1890 ongeveer voor postvervoer benut, waarbij gelijke stempels 
zijn gebruikt als 410. Aan stations zijn reeds vóór 1870 localiteiten 
in gebruik genomen, welke dagteekeningstempels (4i5) hebben 
gekregen; de stations te Utrecht en Zwolle hebben zelfs den 
tweeletterstempel gehad. 

De post had inmiddels hare bemoeiingen zeer uitgebreid. En 
wel met de invordering van gelden op quitantiën in 1871, den 
spaarbankdienst in 1881 en de pakketpost in 1882. Uit enkele 
stempels blijkt dit ten opzichte van de beide laatste diensten 
(626 en een stempel als 415, met toevoeging van P.P.), De 
gelegenheid tot overmaking van gelden, waarvoor in 1871 een 
formulier-postwissel werd ingevoerd, bestemd om te worden inge
vuld door den afzender en verzonden door de post, heeft geene 
bijzondere stempels medegebracht. En evenmin de invoering van 
postbewijzen in 1884. 

Waren de dagteekeningstempels, welke na de invoering van 
het eenheidsport en de gedwongen frankeering van 1877 tot in 
1894 zijn verstrekt, ook alle kleinrondstempel, voor een groot deel 
bleven zij nog alleen vertrek- en aankomststempel. Eerst na de 
vervanging van den nommerstempel op 15 Juni 1893 ^^s de 
dagteekeningstempel, behoudens nog aan enkele hulpkantoren, 
overal ook de vernietigingstempel. Sedert bestaat in het algemeen 
eenheid van stempeling aan alle kantoren en localiteiten (in de 
dagverdeeling zijn nog verschillen geweest tot 1906), zoomede op 
alle zegels en stukken Gelegenheidstempels aan speciale bijkan
toren hebben wel meermalen tot kleine afwijkingen geleid, maar 
ook alle na den kleinrondstempel aan niet-postkantoren verstrekte 
dagteekeningstempels behooren in het algemeen tot dezelfde 
stempelsoorten als die, welke aan postkantoren zijn gegeven en 
als stempeltype hebben gediend 

Latere stempelsoorten zijn geweest: 
Van 1895 —1906 de sterstempel (118), zonder sterren (120) groot-

rondstempel genaamd. 
Van 1906—1915 de St. IMartinstempel, bekend onder den naam 

van balkstempel. De tot in 1909 verstrekte stempels hadden 
Arabische maandcijfers en de latere Romeinsche. In igo6 brak 
het tijdstip der typenraderstempels aan, d. w. z. stempels, waarbij 
geen losse uur-dag-maand- en jaarkarakters worden verstrekt, 
doch de karakters op draaibare radertjes langs eene gemeen
schappelijke as zijn aangebracht. Het volgnummer aan de onder
zijde is aangebracht ten einde te kunnen nagaan door welken 
beambte een stuk is gestempeld. 

Sedert 1915 het model met één-uuraanwijzing. Voor de trein-, 
tram- en bootstempels is reeds in 1910 een ander model gekozen, 
de z.g. blokstempel 
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De bemoeiingen waren inmiddels wederom toegenomen. In 
1903 in verband met de eerste der verzekeringswetten en in 1918 
met den postchèque en girodienst, hetgeen door stempels wordt aan
gewezen. Ook van het nieuwste vervoermiddel wordt gebruik 
gemaakt. De vliegpost kwam in 1920 in werking; de bekende 
Indië-vlucht gaf zelfs aan twee stempels het leven. 

De groote toename van het vervoer noodzaakte om bij de 
stempeling aan belangrijke kantoren daarvoor de machine te be
nutten. Reeds in 1871 zijn te Amsterdam, 's Gravenhage, Rotter
dam en Utrecht stempelmachines in gebruik geweest, waarvan de 
uitvinder was de commies aan het hoofdbestuur J. J. Doffegnies. 
Daarvan is echter te weinig bekend om hierover te kunnen uit
weiden. In 1901 begonnen proefnemingen met den bekenden 
brandstempel van Van der Valk, waarbij petroleum werd aangewend. 

I * < 

De proefnemingen werden in 1904 en ook daarna voortgezet 

totdat in 1907 de electrische Krag's machine, met den door
loopenden lijnstempel (7, 6, 5 en 4 lijnen), voorgoed in gebruik 
word genomen. 

- /^^-sr-^N -

In 1912 werd de electrische Flier-machine met den niet door
loopenden golflijnstempel voor het eerst aangewend en ook deze 
is, met verschillende kleine wijzigingen, sedert in gebruik gebleven. 

l 

Beide modellen zijn door vervanging der lijnen dienstbaar ge
maakt voor reclame, waarmede in 1919 is begonnen, en sedert 
1923 voor het geven van postale wenken. De eerste reclame 
werd gemaakt voor den postchèque- en girodienst Sedert is dit 
ten behoeve van verschillende instellingen geschied; de bekende 
Blue Band reclame heeft zelfs veel stof doen opwaaien. 

Verschillende gemeentebestu
ren waren ook van het nut der 
reclame overtuigd. Sinds 1925 zijn 
daarvoor aan ongeveer 30 post
en hulpkantoren handstempels 
benut. 

Ook het Roode Kruis en een ten-
toonstellingsbestuur hebben daar
van, respectievelijk te Voorburg 
en Steenbergen, gebruik gemaakt. 

Een belangrijke vereenvoudi
ging bracht de verkrijgbaarstel
ling, sedert 1925, van frankeer

machines, wijl deze tevens een dagteekeningstempel afdrukken 
en derhalve ook den vervoerder door arbeidsbesparing ten goede 
komen. 

De bezuiniging in verband met de tijdsomstandigheden heeft 
een groot aanial stempels doen verdwijnen en daarentegen andere 
in het leven gei-oepen. De circa 300 hulpkantoren, welke in 
poststations zijn omgezet, hebben geene dagteekeningstempels 
meer. Aan de in verschillende plaatsen opgerichte postagent
schappen worden echter wel dagteekeningstempels verstrekt. 
Intusschen is voor poststations, welke met spoor- of tramlijnen 
in verbinding staan of in de route van autobussen zijn gelegen, 
de mogelijkheid geopend om dagteekeningstempels te verkrijgen. 

Een en ander maakt dan ook de poststempels tot een interes
sant verzamelobject, waaiaan door vele verzamelaars echter nog 
te weinig aandacht wordt geschonken. O. M. VELLINGA. 

O. te Hattert. I. Dit zegel, waarvan afdrukken in rood, geel en 
blauw bestaan, is afkomstig van de Mij. »Amsterdamsche Bestel
dienst,« oj gericht ;t: 1890 te Amsterdam, met het doel kleine 
pakketten te bezorgen. Het kruiersgild, dat toen nog in bloei 
was, zag in deze Mij. een heftige concurrent en de volkshumor 
maakte van de initialen (A. B. D.). «Amsterdamsche BroodDieven.« 
Hoewel de beambten een soort uit.i onstering hadden, had deze 
maatschappij die intusschen een korten levensduur had, met den 
officieelen postdienst niets te maken. 

II. De opdruk op het zegel Canada Toronto-Ontario is een 
gewone afsterrvpeling. 

III. Zegel met opschrift Bateken Angella kan ik niet thuis 
brengen; zend het mij eens ter inzage. 

IV en V. Zijn Poolsche Lokaalzegels, die gij in den catalogus 
van Michel kunt vinden; of ze veel verzamelwaarde hebben 
betwijfel ik. 

S. te R. Van de te betalen portzegels van Curagao en Suriname 
bestaan geen andere tandingen dan in mijn handboekje genoemd. 
Alle afwijkingen zijn vervalschingen, of als ze een fijne tanding 
(14) hebben, kunnen het proeven zijn. Voorzichtig zijn bij aan
koop verdient aanbeveling. 

Serdangzegels. Het is merkwaardig hoe oude rommel telkens 
weer opduikt! Zoo ook deze zegels, die gefabriceerd zijn door 
een avonturier David Mayrena, een gewezen Fransch marine
officier, die zich 12 Juni 1889 als koning der Serdangs, een 
strook grond langs de grens van Annam, deed uitroepen. Hij 
ontwierp een vlag, wapen, ridderorde en postzegels; leefde eenigen 
tijd te Parijs en Brussel als flesschentrekker. Ten leste bemoeide 
het Fransche Gouvernement zich met het zaakje, nam de vlag, 
wapen, ridderorden en postzegels in beslag en stelde het landje 
onder Fransch Protectoraat. Gij kunt zelf ook postzegels van 
een fantasierijk laten drukken, en dan zal het U wel duidelijk 
worden hoeveel philatelistische waarde deze papiertjes hebben. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. (Z.) 
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De vader der Weldadigheidszegels overleden. — In Kopenhagen 
overleed de gepensionneerde postdirecteur M. HollböU, dien men 
als den vader der Weldadigheidszegels kan beschouwen. Ongeveer 
25 jaren geleden werd op zijn initiatief de eerste Kerstzegel 
(Julmarke) geschapen, die dan op i December 1904 voor het 
eerst verscheen. 

Deze en de volgende »Julmarken« hadden geen frankeergel-
digheid ; toch was hun verbreiding in Denemarken zóó algemeen, 
dat zij het mogelijk maakte, dat een eigen sanatorium bij Kolding 
gebouwd en in stand kon worden gehouden, waar reeds meer 
dan 4000 kinderen verpleging vonden. 

De prijs van een dergelijken Kerstzegel is slechts 2 öre. 
Een reclame, die insloeg. — Een Fransche fabriek van chemi

sche producten liet, ter introductie van een nieuw geneesmiddel, 
reclame-boekjes vervaardigen, die zij aan alle dokters in Frankrijk 
toezond. In elk boekje werd een velletje van de 10 centimes 
groen (zaaister, sonder zon en globe) gelegd. Het velletje bestond 
uit twee rijen elk van vijf stuks ; de zegels onderscheiden zich 
van de tot dusverre gebruikte door een bijzonder scherpen en 
verzorgden druk. Aan den boven- en onderkant van elk velletje 
staat op de blanco strook gedrukt het woord «Minéraline«, het 
nieuwe geneesmiddel. Totaal werden 20000 boekjes met even 
zooveel velletjes van 10 stuks uitgereikt. 

De fijnere druk van deze zegels trok evenwel de aandacht, 
niet van de dokters, maar van de . . . . philatelisten en groot 
is daardoor het aantal brieven, dat de Fransche fabriek ontvangt 
van verzamelaars, die gaarne zulk een zegel wenschen. Twee
honderd duizend stuks is een heel aantal en groot genoeg, om 
n. o. m. aan de wenschen van alle Fransche verzamelaars te 
voldoen. Helaas, Yvert en Tellier en Champion namen dezen 
zegel op in de jongste aanvulling op den catalogus en nu wordt 
het aantal gegadigden natuurlijk veel en veel grooter. Toch komt 
het ons voor, dat de verzamelaars goed doen, door aan dezen 
zegel geen al te hooge waarde toe te kennen en kalm het ver
loop af te wachten. Als de eerste rage voorbij is, zakken als 
regel de prijzen. 

Oostenrijk, gele Mercurius. — Van dezen zeldzamen zegel werd 
het vorige jaar een blok van twaalf stuks »ontdekt«, dat in 
handen kwam van een bekenden Weenschen handelaar. De 
aankoop geschiedde toen ter tijde niet geheel »en régie«, ten 
minste de Kadi kwam er bij te pas ! 

Tijdens de New-Yorksche tentoonsteUing werd het blok, dat 
buitengewoon zeldzaam is, te vergeefs door den Weenschen 

i 

FRAAIE SERIES. 
(Nummers volgens Yvert.) 

Luxemburg, 74—85 f 12,50 
„ 95-109 5,— 
,. officiel, 114—128 . . . . „ 7,5T 

Uchtenstein, Rappenwaarde, 45-60 . „ 4,25 
Portugal, Jubileum, 21 w., compl 4.75 
Malta, 84-94 en 96—101 40,— 
Spanje, R. K., compl 9,50 

„ R. K., Vliegp. compl 3,50 
Franco na ontvangst van postwissel. 

TE KOOP GEVRAAGD 
EEN BELANGRIJKE VERZAMELING 

TEGEN CONTANT GELD. 
J. J. A. ENGELKAMP, 

SPUI t 3 , AMSTERDAM. 
(524) 

handelaar te koop aangeboden. Het verhuisde dus weer naar 
de vroolijke stad aan den Donau. Plannen werden gemaakt om 
het te verknippen in een blok van zes en een van vier, en een 
paartje, maar ook dät ging niet door, tot een der jongste Ber-
iijnsche veilingen uitkomst bracht, waar het geheele blok voor 
30 000 mark van eigenaar verwisselde en thans toch naar DoUarika 
verhuisde, vermoedelijk wel voor goed ! 

Frankeermachines in Canada, 
rUnion Postale van Februari j . l . meldt, dat de frankeermachines 

in Canada ook worden benut bij de kwijting der gelden, ver
schuldigd voor postpakketten. Een dergelijke machine geeft 
behalve den naam of het nummer van den gebruiker, het num
mer van het postpakket, den datum van ter postbezorging, de 
plaats van afzending en het geheven bedrag of recht. Resultaat: 
minder beslommeringen, vluggere dienstuitvoering en besparing 
aan zegels. 

Postzegelverzamelaars zijn goede klanten van de post. 
De Britsche kolonie Grenada verkocht in 1925 voor 628 pond 

sterling aan ongebruikte zegels aan buitenlandsche handelaars 
en verzamelaars. 

rici^ciifciu^ 

Door gebrek aan plaatsruimte moeten verschillende bijdragen, 
o.a. het vervolg op het artikel over de zegels van Bergedorf, 
blijven liggen tot het volgend nummer. 

* 
Het verslag der buitengewone vergadering van den Raad van 

Beheer op 24 April 1.1. kon in dit nummer niet worden opgenomen, 
doch zal nu worden geplaatst in het Maandblad van l ó j u n i a . s . 

POSTZEGELHANOEL „INSU LI ND E", 
DEN HAAG, ZOUTMANSTRAAT 14*. 
INKOOP. - RUIL - VERKOOP. 
Transvaal 1893, Yvert fr. 200 , - / 2 , - . Oostenrijk, Veldpost II, 
27 stuks, compl. / 8 , - ; idem, Veldpost III, 20 st., compl. ƒ 1,50. 
Bosnië, Jubileum 1906, i h - 5 Kr. compl. / 2,50; idem, Jubileum 
1910, I h - 5 Kr., compl. / 6.50; idem, Frans Josef, 3 h.- io Kr., 
compl. ƒ 7 , - . Beieren, Luitpold 1911, compl. / 12,50. Montenegro, 
Jubileum 1896, c o m p l . / 0 , 7 0 ; idem, Jubileum 1910, compl. / 0,50. 
Hongarije, Sportserie 1925, compl. / 1,25. 1000 verschill. zegels, 
koopje / 1,75. 2000 verschill. zegels, koopje / ê,--. 3000 verschil!, 
zegels, koopje ƒ 17,50. (613) 

KOERSEERENDE ZEGELS VAN: 
Malta, 1/4 d. tot 10 / - . . . f 18,25 
Gibraltar, >̂  d. tot £ 1 - . » 25,65 
Ierland, >̂  d. tot 10/— . . » 13,50 
Cyprus, 1/4 pi. tot £ 1.— . » 30,— 

P. GORDON, 
Dljkstraat 60», ROTTERDAM. 

(Lid „Breda"). (616) 

IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
5 0 - 7 0 »/o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN KOLONIËN UITGESLOTEN.) 
VRAAGT Z ICHTZENDING AAN 
P» SIRWAJIS S U I T S , 

D l V i U T l ^ . 
GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

Wer Material in die Auktion einliefern will, soll dies nicht tun, bevor er meinen Prospekt zur Einlieferung in die II. Int. Fern-Auktlon Ende 
September a.c. gelesen hat. Zusendung gegen Rückporto. An meiner 1. Fern-Auktion (3. Mai a.c.) wurde für kleine Werte mit seltenen Stempeln bis 
zweihundertfach Katalog gezahlt! Billigste Bedingungen: Gebühren 10, 12 bis IS"/» je nacht Wert der Lose. Riesenvorteile: Aufgeld nur 5 7o- Sie 
müssen nur 6 Wochen warten u. nicht 2—4 Monate wie anderswo. Offene Limits. Sie limitieren nach Belieben. 

Steter Ankauf/gegen Kasse von prima Material, speziell Altbelgien u. Altschweiz 1850/1874. Für Belgien, Nr. 1 u. 2, postfrisch, zahle bis fl. 150,— 
pro Stück, wenn erstklassig ! JOHN. B I A N C H I , Rennwegpl. 58, Zürich 1. (629) 
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Belangrijk bericht aan alle Philatelisten. 
De Prijslijst van NEDERLAND EN KOLONIËN 

1927—1928 
van den „Haagsche Fosfzegelhandel" versciiijnt 
begin Juni a.s. en wordt U, na ontvangst van adres, 

g r a t i s toegezonden. 

De Nieuwe Schaubek-Supplementen zijn tegen onderstaande prijzen bij ons verkrijgbaar. 
Album-nummer. 
96 
90 

Prijs. 
f 4,35 
f 4,35 

01 f 5,05 
03 f 7,20 
04 f 7,95 

Album-nummer. 
OOE 
OOA 
OOB 
40 . 
41 . 
42 . 

Prijs. 
f 7,95 
f 8,65 
f 9.40 
f 2,20 
f 2,55 
f 3,25 

Album-nummer. Prijs. 
43 f 3,60 
44 . . . . . f 4,70 
45 f 5,05 
12 f 1,30 
13 f 1,45 

Deze prijzen zijn franco Nederland tot 1 Augustus 1927. 

R E C L A M E - A A N B I E D I N G . 
4-deelig Schaubek-Album der geheele wereld, gedrukt op prachtig houtvrij papier, 

nieuwste uitgave, VAN f 72,— NU f 6 0 , — . 

DE HAAGSCHE POSTZEQELHANDEL, 
WOORDEINDE 90, DEN HAAG. 
TELEFOON 13157. GIRO 110104. 

IS en BkIJFT het beste en meest vertrouwde adres voor den 
IN- en VERKOOP uwer postzegels en aanverwante artikelen. 



go NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

¥IR1 
u w VERZAiMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. DE S O N N A V I L L E , 
PRINS HENDRIKKADE 48,AMSTERDAM. 
TELEFOON NOORD 4135. (409) 

i 
i 
i 
n 
i 
i 
i 

ROTTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
WOENSDAG- en ZATERDAGNIIDDAG 

VAN 1 TOT 5 UUR, 
IN EEN DER DOELEZALEN 

(INGANG HAAGSCHEVEER). 

n 

(600) r 

HET GOEDKOOPSTE 

Blanco-Album 
Philea-Aufderheiile 

Permanent. Losbladig, 
26 X 31 C.M. 

80 bladen goed papier met zwak ge-
ruiten grijzen ondergrond. 

Uiterst sterke klemband. Linnen rug 
en hoeken, afgezet met gouden bies. 

Chique, niet schreeuwend. 
Prijs: Drie Gulden. 

Vier voor Tien Gulden. 
Uitgave op zwaarder papier f 3,75 

IN VOORRAAD BIJ: 
Amsterdam, Auf der Heide, Oravenstr. 

a/d N. Kerk. 
„ Wilh. Donath & Co., N. Z. 

Voorburgwal 316. 
,, J . j . A. Engelkamp. Spui 13. 
., J. F. Norden, Rokin. 

Breda, P. Veen & Zoon, N. Qmneken-
straat 11. 

's-Hage, Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 90. 

Hilversum, Auf der Heide, Nassaulaan 5. 
Rotterdam, Fa. J. Postema, 

Schiedamsche dijk 20. 
„ H. van Hove, Pijnackerpl. 2. 

Utrecht, H. C. Correljé, Stationstr. 23. 
Deventer, A. j . Lunenberg jr. 
Dordrecht, Fa. A. O. Versteeg. 
's-Hertogenbosch, A. Hemen, Kerkstr. 
Nijmegen, Fa. O. C. Richelle. 

(531) 

i i i i i i i l i«iil i i i i i l i i l i i |[ i l i i l i i l i i l i i l i i l i i l i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i l i i i '!i i i l i i l i i l i i i i i l i i l i i l i i i i«iii i i i i i i i i l i l l i i l i i l i i lwiiil[l l l i l i i iMliili i l l i ia 

ËI POSTZEGELS. PORTZEGELS. 1^1 
I De ONTVANGER D^R REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op Vrijdag 3 Juni a.»., ISS«! 

ï i ^ j j des namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw der Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage, Korle- i[>iJJjl 
I v ^ f i ^ l naerkade, bij inschrijving verkoopen: | V ^ 5 / | I® Gebruikte Frankeer-cn Porlzcócls. M 
ir^JJljl NOTITIÉN zijn graiit verkrijgbaar aan dat gebouw. (615) | r ^ l l l j | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iïiii»ii[iiiiiiiniiiiiii[iiiiiiiiiiiiii[ii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii!iiii[iiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiii[in 

anac aRp=]6 
^ 

De 9 ' VEILING 
DER 

flmsfepdamsche PosJzeqelbeups 
zal worden gehouden van 14 tot en met 19 Juni 1927. 

Er zullen worden geveild o.a. schitterende 

ENGELSCHE KOLONIËN, 
b.v. Gibraltar nos 83 en 85, vele postfrissche schilling-waarden „Edward", enz., enz. 

Philatelisten, die niet geregeld onzen gratis catalogus ontvangen, worden verzocht 
hiervan kennis te geven aan den auctionaris 

G. S A N D E R S , 
Ie Helmersstraat 37, Amsterdam. (630) 

^ t = i t qnnB 3e qnnc v^ 
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TE KOOP GEVRAAGD 
de hieronder vermeide Fransche Koloniale 
Zegels, uitsluitend postfrissche exemplaren, met 
volle gom en goed gecentreerd. 

Anjouan, nr. 18. . 1 
Congo, » 41 . . 

„ » 6 2 . . 
Dahomey,» 26. . 
Gabon, » 47 . . 

* ■«> 4 ^ • ■ 

6 , 
6 . 

• 1 
6 , 

1 8 , 
• 1 8 , 

IndoChina, nr. 39. 
Mauritanië, » 8. 
Marocco, » 77. 
Somalikust, » 14. 

» . 1 8 . 
Tunis, » 8. 

f 1 0 , 
■ 9,50 
 1 6 , 
 1,75 
 4 , 
■ 2 2 , 

J. F. MEEQER, 
M a r i a s t r a a t 3 3 , D E N H A A G . 

Postrekening 121400. (623 

B E R I C H T . 
Wegens uitbreiding der zaleen is mijn l<antoor op 1 Mei 

verplaatst naar 

Amalia van Solmsstraat 21, den Haag. 
POSTZEGELENSROSHANDEL 

R. KORMOS, DEN HAAG. 
VERKOOP uitsluitend aan den handel; levering van pakketten van 

100 tot 10000 verschillende, en diverse landensamenstellingen. 
INKOOP van Nederland en Koloniën per 100 en 1000 stuks van een 

soort; ook kilowaar te koop gevraat^d. 
Aanbiedingen zonder prijsopgaaf worden niet beliandeld! (620) 

POSTZEeELHtHDEL P. 
WKISIIIUI 22. PosM»!.: mn. DEI HUE. 

STEEDS VOORHANDEN Groole Collectie 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes, BlanooAlbums en 
alle an dere befloodigdheden tegen concur 

SPECIALE AANBIEl 
reerende prijzen. 

DING. 
No. Wert prijs 

1898 
» 
» 
» 

1913 
» 
» 
» 

1920 
» 

1923 
1907 
1921 

;» 
1916 

1920/21 
1922/24 
1923/24 
1914/19 

Nederland 1 gid. Kron. type 
2^2 » 

„ 5 » 
„ 10 . 
„ 50 et. jubileum 
» ^ gld. Jubileum 
„ 21/2 . 
„ 5 » , 

2i/2opl0gld. n«.64 
2VjOpl0 ^ jub. 

„ 1 gld. Jubileum 
„ port 1 gld. Ruyter 
„ » ] » rood 
„ Vliegpost, 60 cent 

België (Spoorzegels) 21 stuks 
28 » 

» j> 7 » 

21 . 
Luxemburg 15 » 

61a 
62 
63 f 
64 & 
89 S 

190 g 
91 « 
92 g 
96 "C 
97 * 

126 .S 
39 1 
63 2 
01 'S 

58/78 ■<» 
100/127 JS 
128/134 3 
185/155 
95/109 

/ 0 , 5 0 
» 0,15 
o 0,25 
.14 ' , 
» 0,70 
» 0,40 
» 1,10 
. 1,75 
. 2,40 
» 2,25 
» 0,45 
» 4,50 
» 0,65 
» 0,50 
» 1 , 
» 1,25 
. 0,40 
» 0,50 
. 5,75 

P R I M A RUILBOEKJES (plaats voor 160 zegels) 
per 100 stuks f 3,50. 

Bestellingen boven 5 gulden franco. (518; 

TWEEDE BEBMEB 
PDSnEGELMM 
op 10, II, 13,14,15,16 en 17 Juni 1927, 
( 5 4 0 0 Catalog usnummers), 
van oude zegels van alle landen van Europa, 
TJITSLTJITEND IN PRIMA STAAT; 

hieronder een speciale verzameling der 
uitgifte 1852 van 

N E D E R L A N D , 
met ongeveer 1400 stiiks 

kavels, in paren, strips en op brieven, zeldzame 
stempels, waardevolle afwijkingen, tezamenge

stelde platen, enz. 
van No. 1 . . . . 575 stuks, 
van No. 2 . . . . 615 stuks, 
van No. 3 . . . . 87 stuks, 
van No. 4—6. . . 100 stuks. 

Nadere opgaven in den voor de verzending 
gereed liggenden, rijk geïllustreerden veilings
catalogus (met 80 clichéplaten), die aan serieuze 

aanvragers gratis wordt verstrekt. 
Vraagt reeds heden toezending hiervan! 

ERNST SANER, 
(11) BERN, SCHWEIZ. 

(617) 
_ 
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Onze a . s . J u n i  V e i l i n g zal hooyst belanyrijk worden 
en zal uitsluitend zegels bevatten, afkomstig uit de bekende VERZAMELING van wijlen den Heer 
M. HENRIQUES DE CASTRO, overleden te Amsterdam, in Februari 1927. 

Behalve een uitgebreide wereldverzameling, bevat die collectie een zeer belangrijke 

SpeciaalVerzameling van NederlandschIndië, 
met vele zeldzame blokstukken en Curiosa; voorts vele omvangrijke engros partijen van 
NederlandschIndië, waarbij vele betere soorten, en ten slotte 

eenige honderden restantverzamelingen der geheele wereld. 
Voor H.H. Handelaren en Speculanten een weinig voorkomende Inkoopgelegenheid. 
De catalogus zal aan de geregelde koopers worden toegezonden en is voor overige gegadigden 

op aanvraag gratis verkrijgbaar. 
Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden. 
Op belangrijke inzendingen wordt desverlangd voorschot verstrekt. 

N.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, 
REGULIERSBREESTRAAT 24, AMSTERDAM. 

TELEFOON 33324 . (MQ 

■= 
Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEÜWE S F E C H M B Ü M 
m HEDERUHO EU KBLOHIÈH, 

GEHEEL COMPLEET IN HOLLANDSCHEN TEKST 
(BEWERKT DOOR DEN HEER G. KEI SER), 

UITGAVE VAN YVERT & TELLIERKEISER 6 ZOON. 
Dit album, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der portzegels en de voornaamste 
kleurverschillen en afwijkingen, is in losse 
bladen gedrukt en wordt geleverd met lo extra 
supplementbladen, terwijl alle cartons voorzien 
zijn van doorzichtige schutbladen. 

Prijs: in fraaien zelfbinder . . f 8,50 
Idem: doch in halflederen band f 12,50 

(PLUS PORTO). 
De N I E U W E P R I J S L I J S T 

van Nederland en Koloniën voor 1927 
is verschenen en voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar. 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

PASSAGE Z5, TELEF. 1Z438, DEN HAAG. 
POSTREKENING 4202 . 

(520) 

B R I T S C H E 
KOLONIALE ZEGELS. 
EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN. 
IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER U I T G E Z O C H T E COLLECTIE VAN 
BOVENGENOEMDE UirOIFTEN, EN VAN 
ELKE KUNNEN POSTFRISSCHE OF PRACH
TIG G E S T E M P E L D E EXEMPLAREN O P 
A A N V R A A G WORDEN TOEGEZONDEN. 
ZE ZIJN M E E R E N D E E L S G E P R I J S D 

H A L F . C A T A L O G U S . 

E E R S T E U I T G I F T E N . 
IK KEB IN VOORRAAD EEN UITGEZOCHTE 
PARTIJ DER EERSTE BRITSCHE KOLONIALE 
ZEGELS, UfAARVAN ZIC H T Z E N D I N G E N 
KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD. DEZE 
ZIJN GEPRIJSD EEN DERDE CATALOGUS 

(KORTING 66V3 "ü

MIJN VOORRAADBOEKEN ZIJN DE MOEITE 
VAN ZORGVULDIG NAZOEKEN WAARD; 
W A A R O M DUS U NIET GEPLAATST OP 

MIJN POSTZENDINGLIJST? 

R E F E R E N T I Ë N V E R Z O C H T . 

J n I R r k 6 WEST HILL ROAD, SOUTH
• Om.U, FIELDS, L O N D O N , S. W. 18. 

(571) 


