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XX. 
Duitschland. (Vervolg). 
C'. Vlieg^tuig-post. 
Het is ondoenlijlc binnen een klein bestek een volledige be

schrijving te geven van de verschillende vluchten per vliegtuig. 
Wij zullen ons daarom moeten beperken tot de vermelding van 
de semi-officieele zegels en kaarten en de meest gebruikelijke 
afstempelingen. 

I. Semi-officieele zegels en slempels. 
1. 19 Augustus 1911. Vlucht Berlijn-Frankfurt a/d. O. Door 

den vlieger werden verschillende exemplaren van de »Berliner 
Morgenpost« vervoerd, die voorzien werden van den stempel 
• Mittels Flugmaschine befördert.« 

Deze stukken zijn zeer zeldzaam. 
2. 13 November 1911. Vlucht rond Berlijn. De rijkskaarten 

zijn voorzien van het opschrift »Die erste Flugpostkarte in 
Deutschland«. Op de achterzijde dragen zij den stempelafdruk 
in zwart »Flug- und Sportplatz Berlin Johannisthai G. m. b. H.« 

Een twee-tal Albatros vliegtuigen, cirkelend om den signaal-
toren te Johannislhal is afgebeeld. 

De ovaalstempel in violet lu id t : Berlin Flugsport-Verein. 
Aeroplan. 

De poststempel in zwart vermeldt : 
Johannislhal 

13. I I . I I . 6—7 N. 
b. Berlin. 

3. Gedurende het tijdvak 18 Februari 1912 tot 23 Juni 1913 
worden door den vlieger Grade verschillende vluchten gedaan 
tusschen Bork en Brück. 

Drie verschillende, half-officieele zegels werden b e n u t ; zij 
bestaan getand en ongetand en in verschillende kleuren : 

a. groot, recht opstaand formaat, postduif, gedeeltelijk bedekt 
door een briefcouvert, boven een landschap. Aan den voet is 
vermeld Flugpost Bork—Brück. Het blanco middenstuk van de 
afbeelding is iDestemd voor de aanhechting van een gewonen 
frankeerzegel. 

b. langwerpig formaat; postduif eveneens bedekt door brief
couvert. Boven aan »Durch Uie Luft«, aan den voet »Verk. 
Ver. Bork«. 

c. hoog-formaat, wielrijder en vliegtuig. Opschriften »Luft
verkehr« en »Bork—Brück« en »Verkehrs V. Bork«. 

Benut werden stempels in zwart of violet, rond of vierkant, 
luidende : 

Flugpost Bork und Umgebung durch Gradeflieger. 
Flugbeförderung B o r k - B r ü c k durch Gradeflieger (en datum). 
Flugpost Bork—Brück (en datum). 
Erste Deutsche Flugbeförderung von Bork nach Brück durch 

Gradeflieger. 
Deze stukken zijn, werkelijk »gevlogen«, zeer zeldzaam. 
4. 18 Mei 1912. Vlucht Leipzig—Lindenthal. Ter gelegenheid 

van 'he t »Margareten Volksfest« te Leipzig op bovengenoemden 
datum werd deze vlucht gehouden. Een semi-officieele zegel, 
blauw, ter waarde van 50 pfennig en toonende een gevleugeld 
menschenpaar, werd benut naast de gewone frankeering. De 
luchtpostzegel werd afgestempeld met behulp van een langwer-

18 
pigen stempel in blauwzwart »Durch Flugpost — 12«. 

De poststempel luidt Margarethen Volksfest 
zu 

Leipzig 
Am 18 Mai 

1912. 
5. 19 Mei 1912 Vluchten Mannheim—Heidelberg v.v. 
Benut werden luchtpostkaarten (ongeveer 25000 stuks) voorzien 

van het opschrift »Offizielle imft-Post-Karte«. Op de achterzijde 
dragen zij links een gezicht op Mannheim, rechts op Heidelberg. 
In het midden ziet men een vliegtuig boven een landschap. 

De frankeering geschiedde met gewone frankeerzegels, afge
stempeld met den ronden poststempel in zwart: 

Flugpost of Flugpost 
Mannheim- Heidelberg-
Heidelberg Mannheim 

19. 5. 12 19. 5- 12. 
2—3 N 3—4 N. 

6. Van 10—23 Ju" i ' 9 ' ^ vinden vluchten plaatsen aan Rijn 
en Main, waarbij de plaatsen Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Offen
bach en Worms worden aangedaan door het luchtschip Schwaben 
in de aeroplane »Gelber Hund«. 

Voor de frankeering werden benut speciale zegels volgens 
onderstaande afbeelding. 
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Deze verschenen in de waarden en 
kleuren : 

lo pfennig, bruin. 
2 0 j» , » 
30 » , gl oen. 
10 » , bruin, overdrukt met E. 

EL. P. 
20 pfennig, bruin, overdrukt met E 

EL. P. 
10 pfennig, bruin, overdiukt met 1 M. 

Gelber Hund. 
Het randschrift luidt »Erste Deutsche 

Luftpost am Rhein«. 
De postale rondstempel in zwart lu id t : 
Flugpost am Rhein u. am Main 

Mainz of Darmstadt. 
13. 6. 12 Worms. 

Frankfurt. 
Offenbach. 

De afkorting E. E. L. P. beduidt Ex Est Luft Post. 
Behalve de stukken, met genoemde zegels gefrankeerd (naast 

de gewone, frankeering), werden verschillende speciale kaarten 
uitgegeven. Hierbij onderscheidt men twee series : 

a. Officieele briefkaarten, voorzien van het opschrift »Offizielle 
Postkarte« en links »Postkartenwoche der Grossherzogin 1912«. 
Op de keerzijde treft men verschillende opnamen aan van de 
groot-hertogelijke familie (5 st.uks) of landschappen (3 stuks). 

b. privé-kaarten, voorzien van het opschrift Flug-Post-Karte, 
met links de afbeelding van een vliegtuig boven eenlandschap. 
Deze kaarten bestaan in velschillende kleuren en nuances. 

7. 16 Juni 1912. Vlucht in de omgeving van Kiel. Deze stuk
ken dragen den stempelafdruk : Kiel Nordmarkflug 1912 

Datum 
8. 30 Juni 1912. Vlucht Pforzheim—Karlsruhe 
Benut werden officieele luchtpostkaarten ä 20 pfennig, voorzien 

van het opschrift «Offizielle Luft-Postkarte«. 
Op de achterzijde ziet men een vliegtuig boven een landschap 

en den tekst »Erste Pforzheimer Luft-Post. 
Als stempel werd benut een speciale, ronde poststempel 

Flugpost 
Pforzheim 
Karlsruhe 
30. 6 12. 

9. 25 Juli 1912. Vlucht Gotha -Erfurt. 
Benut werd een speciale, niet-officieele zegel, volgens af beelding. 

De waarde is 10 pfennig ; de kleur 
blauw violet. 

De zegel werd vernietigd door een 
langwerpigen stempel »E. Schlegel«, 
weergevende de handteekening van 
den vlieger. 

De gewone poststempel luidt in 
zwart : 

Erfurt. 
25. 7. 12. 12 -I N. 

Deze stukken zijn zeer zeldzaam. 

Gedurende 1912 en 1913 woiden in 
Beieren verschillende vluchten gemaakt, 
waarbij voor de frankeering (naasi de gewone 
zegels) gebruik wordt gemaakt van een 
specialen zegel, uitgegeven door de Aero 
Club te München. 

Het zegelbeeld loont een gevleugelden 
leeuw ; het opschrift luidt »Luftpost«, de 
waarde 25 pf. is, met de letters B. A E. C. 
aan den voet vermeld. 

De kleur is blauw. 
Voor 't zelfde doel werd een luchtkaart uitgegeven in de waarde 

5 pfennig groen (kop van Koning Ludwig). Op de linkerhelft 
is een afdruk van dezen luchtpoststempel geplaatst. 

I I . Van II —13 October 1912 worden Ie Regensburg vluchten 
gehouden. Een speciale zegel, zeer primitief van uitvoeiing, ver
schijnt in de waarde 10 pfennig, kleur zwart. De opschriften 
luiden Regensburger Fliegertage 11 —13 X 1912. Het zegelbeeld 
stelt een vliegtuig voor. De oplaag bedraagt 200 stuks (naar 
Champion). 

In dezelfde leekening, doch met het opschrift »l-isie Regens
burger Flugpost« verscheen nog een 20 pfennig bruin. 

Een regelmatig postvervoer vond niet plaats, daar de plaatse
lijke postauloriteiten haar medewerking weigerden ; toch meldt 
Champion, dat er stukken, met deze zegels gefrankeerd, ver
zonden zijn. 

Wij vermelden deze uitgifte dan ook alleen curiosilcitshnlve. 
12. Van 15 —18 October 1912 vindt een »luchlposiweek« te 

Neurenberg plaats. Dezelfde kaarten als vermeld onder no. 10 
worden hieibij benut, alleen zijn de letters B. A . E . C , vervangen 
door het wooid »Nuernberg«. 

Deze kaarten (ook die onder 10) dragen nog de aanwijzing 
laas t den luchiposlzegel »Zur Förderung der Luftfahrt u. zum 
Besten des Jugtnd—Fürsorge—Verbandes unter dem Protecloraie 
S. K. H. des Prinzen Ludwig von Bayern«. 

13. 20 April 1913. Vlucht langs den Rijn van uit Dusseldoif 
per Zeppelin. Een speciale zegel, blauw, ter waarde van 10 pfennis; 
werd daarbij benut. Bovenaan staat vermeld »Erste Deutsche 
Luftpost am Rhein«, aan den voet de waarde. 

Aan den voet links der voorzijde het stadswapen van 
Düsseldorf met d; arondcr »Luftpost am Rhein«. 

De gewone frankoerzegels weiden veinieligd met den specialen 
poststempel Luftpost am Rhein 

20. 4. 13. 6—7' N. 
Düsseldorf. 

i4. II— 18 September 1913. Vlucht Feldberg—Mülhausen(Elzas). 
Een speciale luchlpostzetel 25 pf. rood, met de afbeelding van 

een vliegtuig boven de op ,aande zon, weid voor de frankeering 
der stukken gebruikt. 

Een randstempel in zwart luidend 
Erste 

Flugpost 
II Sept. 1913 

Feldberg 
Mülhausen. 

werd op de stukken geplaatst. 
De gewone poststempel luidde 

Mülhausen 
18. 9. 15 5—6 N. 

Els. I. 
Bovendien werden de kaarten voorzien van een langwerpig 

stempel »Hotel Feldbergerhof;« aan de achterzijde vertoonen zij 
een portret van den vlieger Faller met zijn vliegtuig, benevens 
diens handteekening. 

15. 5—9 November 1913. Tochter, van het luchtschip »Sachsen« 
in de omgeving van Liegnitz. Een speciale zegel, zonder waarde-
vermelding weid uitgegeven, loonende een Zeppelin boven de 
stad. Aan het hoofd staat veimeld »Flug Post Marke«, aan den 
voet »Liegnilz i/Schl • De kleur is violet op oiar je . De lucht
postzegel weid vernietigd met een specialen stempel in zwart 
»Flugpost A.-I). Katzbach-Liegnilz« en datum. 

ra^FLUGPosT^jgg 

16. 10—II Mei 1915. Vlucht Dres
den-Leipzig v.v. Een speciale zegel, 
volgens afbeelding, werd hierbij 
benut . 

De kleur is donkergroen. 
De officieele luchtpostkaart draagt 

op de achterzijde het opschrift «Flug
post Karte zur Beförderung auf dem 
Luftwege am 10 und 11 Mai 1914 
zugelassen«. 

De afstempeling geschiedde met 
een specialen ovaal-stempel in zwart : 

Flugpost Dresden-
Dresden 
10- 5- 14 

a. 

-Leipzig 

17. 17 Mei 1914. Voo'genomen vlucht Mannheim —Speyer, die 
evenwel niet doorging. 

Benut weiden briefkaarten met het opschrift > Karte des Prinz 
Heinlich Fluges 1914« en op de achterzijde »Luftpost Mannheim-
Speyer«. Bovendien dragen de kaarten aan de voorzijde de aan
wijzing »Offiz. Postkarte der amtlichen Luftpost Mannheim— 
Speyer am 17 Mai 1914«. v. B. 
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P. V R E D E N D U I N jr. 

1902. 1927. 
H O L L A N D I A . 

In Juli 1902 vatten de beeren H. Geulen, C. Broerse jr. en H. 
van Wijk te Amsterdam, het plan op een nieuwe vereeniging 
van verzamelaars te stichten, die door onderlinge samenwerking, 
zoo hoopte men, veel in de postzegelwereld zou kunnen verbe
teren. Weldra, den 27en Oct. 1902, kwamen verschillende genoo-
digden bij elkaar in het restaurant »De Poort van Muiden« en 
werd de vereeniging »HoUandia« gesticht, m.et de bovengenoemde 
beeren als voorloopig bestuur, resp. voorzitter, penningmeester 
en secretaris. 

Achtereenvolgens hebben als voorzitter gefungeerd de beeren : 
1. H. Geulen, 1902 tot 1903. 
2. C. Broerse Jr., 1903 tot 1905. 
3. P. G. Keijser, 1905 tot 1906. 
4. Th. Andnes, 1906 tot 1908. 
5. A. E. Sitsen, 1908 tot 1909. 
6. P. J. H. Kuyper van Harpen, 1909 tot 1918. 
7. P. Vredendum jr. 1918 tot heden. 
De eerste ledenvergadering werd gehouden op 28 Jan. 1903 in 

't Gafé »De Bisschop«, Dam, waarop inzonderheid de zichtzen-
dingen een punt van bijzondere belangstelling uitmaakten. De 
vereeniging telde toen reeds 19 leden, onder wie de heer F . W. 
N. Beccari, no. 4. destijds te Haarlem, thans te Overveen woon
achtig, het eenige lid, dat de Vereeniging sedert de oprichting 
trouw gebleven is. 

In het eerste vereenigingsjaar traden ook reeds toe de beeren 
A. H. V. Dijk te Kondiim, Donath te Amsteidam, G. W. H. de 
Groot te Rijswijk, H. F . Poelman te Amsterdam, J. de Groot te 
Rotterdam, P. A. v. Rooyen te Amsterdam, J. H. Belgraver re Ede 
en A. van' As te Amsterdam, thans nog allen lid, terwijl de beeren 
J. D. Noske te Eindhoven en M. H. de Gastro eveneens in 1903 
lid geworden, helaas dit jaar door overlijden aan de vereeniging 
zijn ontvallen. 

Dat het den beeren meenens was, om te trachten zooveel 
mogelijk verbeteringen aan te brengen, blijkt o.a. al dadelijk uit 
hun werken gedurende het eerste vereenigingsjaar, toen reeds 
2 requesten tot onze Regeering gericht werden, n.l. aan den 
minister van Handel, Waterstaat en Nijverheid, om de invoer
rechten op zegelzendingen uit het buitenland op te heffen en 
aan den minister van Justitie, om strafbepalingen te willen 
overwegen tegen het vervalschen enz. van postzegels. 

Ook werd in datzelfde jaar reeds overgegaan tot het stichten 
eener Bibliotheek en tot het oprichten eener Postzegelbeurs, op 
initiatief vooral van de beeren Donath, Broerse en Halberstadt. 

Dat eerste jaar was in velerlei opzicht zeker reeds een zeer 
gunstig jaar voor Hollandia, toen reeds 78 leden tellende. 

Het vergaderingbezoek stemde het bestuur evenwel niet tot 
tevredenheid: de waarnemende voorzitter, de heer v. Wijk, gaf 
dan ook op de ie jaarl. alg. verg. als zijn gevoelen te kennen, 
dat hij, »die werkelijk vereeniging, die werkelijk broederschap 
wil, een deel van zijn persoonlijke vrijheid voor de algemeene 

zaak moet opofferen en gehoorzamen moet aan een discipline, 
die men zich vrijwillig oplegde, toen men lid werd eener ver
eeniging.« 

Woorden voor menigeen nog steeds ter navolging. 
Het zou ons natuurlijk te ver voeren, indien wij de geschiedenis 

van Hollandia op deze wijze zouden voortzetten. De vereeniging 
heeft in den loop der jaren voldoende getoond, dat zij de belangen 
der Philatelie steeds zooveel mogelijk trachtte te behartigen, 
hetzij, zooals reeds genoemd, door middel van het zenden van 
verzoekschriften aan de betreffende ministers, het oprichten eener 
bibliotheek en beurs, hetzij door het houden van tentoonstellingen, 
(waar in 1927 zeker wel de kroon op 't werk zal stellen), van 
wetenschappelijke voordrachten, zoowel op de ledenvergaderingen 
als elders, door het voortdurend ijveren voor een gemeenschap
pelijk orgaan en later eveneens — loen de behoefte daaraan 
zeer duidelijk werd — voor de samensmelting der beide hoofd
organen. Voorts getuigt de gezonde afdeeling »Veikoop« van de 
groote liefhebberij, welke vele leden gevoelen voor ons verzamelen, 
terwijl dit in niet minder mate aan den dag komt, wanneer er 
nationale of internationale postzegeltentoonstellingen gehouden 
worden: dan toch worden er steeds verschillende gouden, ver
guld zilveren of zilveren medailles den HoUandianen toegekend. 
Ook is het tot stand komen van een afzonderlijk loket in het 
Hoofdpostkantoor te yi»z.s-̂ (;î rfti?Ä, waar elk verzamelaar, persoonlijk 
of schriftelijk, z'n Nederlandsche of Koloniale zegels kan bekomen, 
wederom een bewijs, hoe Hollandia ons aller belang voorstaat. 
Egoïstisch is zij zeer zeker niet, dat getuigt ook al weer voldoende, 
bet uitvoerig artikel van den heer W. G. Zwolle, bestuurslid 
van Hollandia, voorkomende in het laatste jaarboekje der Ned. 
Vereen, v. Postz. Verz. 

Moge Hollandia op die gezonde basis : »Alles voor allen«, 
nog jaren lang haar beste krachten wijden aan de phil. belangen 
en dat dan ook alle vereenigingen in ons land de gouden woorden 
onzer vaderen indachtig mogen zijn: »Eendracht maakt macht«, 
dan kan het niet anders of wij zullen hier een steeds hechter en 
sterker »onderling« vereenigingsleven hebben, ten voordeele van 
ons allen. 

Gunt vorenstaand kort overzicht van de geschiedenis van 
»Hollandia« ons een kijkje in het intieme leven der feestvierende 
Vereeniging, de wijze waarop zij samenwerkte met de zuster-
vereenigingen tot verheffing van het peil, waarop de philatelie in 
Nederland stond, is boven lof verheven. Ook thans, na vijf-en-twintig 
jaren, heeft de Nederlandsche postzegelkunde in »Hollandia« een 
warm aanhangster, die haar dient, waar zij kan, telt toch het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie meerdere barer leden 
onder zijn redactioneelen staf. 

Het is ons een genoegen den lezers hierbij aan te bieden de 
beeltenissen van het dagelijksch bestuur der Vereeniging en van 
den »vader« der Tentoonstelling. 

Hollandia, driewerf heil! 
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Uit^fifteTn 
AITUTAKI. 

Ue koerseerende V̂  penny, zwart en groen, verscheen op papier 
met het watermerk N Z en ster. 

ALGIERS. 

Frankeerzegelb in nevenstaande teeke
ningen : 

65 centimes, donkeibiuin . 
90 » , roodoranje. 
I fi. 10 centimes, wijnrood. 

ffl 

In groot liggend formaat: 
I fr. 50, blauw. 

10 francs, bruin en karmijn. 
20 » , violet en groen. 
Portzegels in het koersee

rende type : 
3 francs, rose. 
3 » , blauw. 
Recouvrementzegel : 
2 francs, lichtblauw. 

ANTIGUA. 
De koerseerende 2 shilling en 2 shilling 6 pence verschenen 

op papier met het meervoudig watermerk in schrijfletters. 

ARABIË. 
In de nieuwe teekening van 1926 verschenen de waarden : 

3 piasters, olijfgroen. 
5 » , roodbruin. 

10 » , donkerbruin. 
Het emiraat Nedsjed is toegevoegd aan het Koninkrijk Hedsjas, 

welk gewichtig feit is vereeuwigd door de uitgifte van een tiental 
zegels der koerseerende uitgifte, voor deze gelegenheid m 't 
Arabisch overdrukt met »Tigkare mamlaket nagd iva mulhaka
taha», wat zooveel als beteekenen moe t : »Herinneiing aan het 
Koninkrijk Nedsjed en zijn nevengebieden«. 

De serie bestaat uit de waarden : 
Va. Vi, Vi, I, ^Vi, 3> 5 en 10 Piasters, 
benevens de portzegels : i en 2 piasters. 

BELGIË. 
Ter vervanging van den opdruk i fr. 75 op i fr. 50 blauw, 

verscheen thans de definitieve i fr. 75 blauw in het Hoyouxtype. 

CANADA. 
De, in het vorige 

nummer reeds aan
gekondigde jubile
umzegels zijn thans 
verschenen in de 
waarden : 

1 cent oranje; 
Macdonald. 

2 cent groen; on

i y » W » W W » W l » » P » W ' ^ 
derteekening van de overeen
komst tusschen de afgevaar
digden van NieuwSchotland, 
NieuwBrunswijk en het Prins 
Edward Eiland. 

3 cent rood; Parlementsge
bouw. 

5 cent violet; Wilfried Lau
rier. ' 

12 cent blauw ; landkaart van 

F 

SPFClflL ,■ ' '^'V fXPRES 

• 

Canada, waarop door vulling 
en arceering de grootte van 
het land is aangewezen in 
1867 en 1927. 

20 cent oranje lood; expres
sezegel waarop de verschil
lende wijzen van postvervoer 
in het land uitgebeeld zijn. 

Als bijzonderheid zij nog 
vermeld, dat de zegels (behalve 
het expressezegel) links het 
Fransche woord »Postes«, 
rechts het Engelsche »Post« 
dragen. 

Voorts verschenen hier de 
drie eerste waarden der zoo
genaamde »historische« serie, 
waarvan de uitgifte reeds lang 
voorbereid was, doch die op 

last der Regeering voorloopig niet moch
ten worden uitgegeven. 

Te melden zijn: 
5 cents blauwviolet; portret van 

Darcy Mc Gee. 
12 cents groen ; Laurier en Mc Donald. 
20 cents blauw; Baldwin en Lafon

taine. 
In het volgend nummer hopen wij 

de afbeelding te brengen. 

CHILI. 
De koerseerende portrettenserie werd aangevuld met den 

frankeerzegel: 80 centavos, bruin en zwart. 
COSTA RICA. 

Met het jaartal en afbeeldingen van belangrijke gebouwen 
verschenen de frankeerzegels : 

6 centimos, bruin. 
30 » , oranje. 
45 » , grijsviolet. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Ter gelegenheid van de Nationale Tentoonstelling verschenen 

twee zegels, waarop een afbeelding van het expositiegebouw. Het 
opschrift luidt »Recuerdo de la Exposicion Nacional e Inter
antillana de Santiago, R. D. 1927«. 

De waarden zijn : 
2 centavos, rood. 
5 » , blauw. 
De oplaag bedraagt van elke waarde 250 000 stuks. 

ECUADOR. 
Frankeerzegel, portrettype : i sucre, bruingeel en zwart. 
Met den opdruk »Postal« verscheen voorts de 20 centavos 

bruin, der uitgifte 1920. ' 
Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe postkantoor 

te Quito verschenen drie zegels, weergevende de afbeelding van 
dit gebouw : 

5 centavos, oranjerood. 
10 » , groen. 
20 » 

EGYPTE. 
, violet. 

R 

pi^ggai 

Als eersteling der serie in nieuwe teeke
ning verscheen de 

5 millièmes, biuinrood. 
Het papier draagt het meervoudig water

merk halve maan en sterren. 

FRANKRIJK (Juli '26). 
Ter gelegenheid van de Marseiller Vliegweek ve r sehend de 

koerseerende 2 en 5 francs met den zwarten opdruk »Poste 
Aérienne« en de afbeelding van een vliegtuig. 
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Als nieuwe opdrukken op frankeerzegels zijn te melden : 
50 c. op 60 centimes, violet. 
50 c. op 65 » , rose, 

beide in het zaaistertype met zon. 
GRIEKENLAND. 

In dit land verscheen een 
3tal zegels in de waarden : 

I drachme rood, 
3 » blauw, 
6 » groen, 

uitgegeven ter gelegenheid der 
herdenking van het feit, dat 
honderd jaren geleden kolonel 
Favier door de Turksche blok

kade rond de Acropolis heenbrak, waardoor hij het belegerde 
garnizoen in staat stelde stand te houden Kolonel Favier, een 
van Napoleon's aanvoerders, verliet Frankrijk na 's Keizers val 
en nam dienst in het Grieksche revolutionnaiie leger. 

De postzegels stellen voor de Acropolis en het portret van 
kolonel Favier. Zij zouden reeds in dit voorjaar verschenen zijn, 
doch konden eerst nu tot uitgifte komen. 
GROÜTLIBANON rRepubliek). 

Met den opdruk »République Libanaise« verschenen onder
staande waarden der koerseerende uitgifte : 

Frankeerzeg els. 
o P. 10. 
0 P. 50. 
1 Piastre. 
1 » 50. 
2 » 

■ «nmiwwiw^WFfT*» 

25

ÉMM 

75

50. 

4 P. op o P. 
4 P. 50 op o P. 
5 Piastie. 
7 P. 50 op 2 P. 

10 Piastie. 
15 P. op 25 P. 
25 Piastre. 
Luchtpostsegels. 
2, 3, 5 en 10 Piastres. 
Portsegels. 
o P. 50, I, 2, 3 en 5 Piastres. 

De kleuren zijn dezelfde gebleven als die der uitgifte 1925 ; 
de vroegere naam »Grand Liban« is door een balk onleesbaar 
gemaakt. 
ITALIË. 

De zegels voor de pneumatische post werden voorzien vaneen 
nieuwen waardeopdruk : 

15 cent. op 20 centimes, violet. 
35 » o 40 » , rose. 

JAPAN. 
Ter herinnering aan het feit, dSt een halve eeuw geleden het 

land zijn entree maakte in de Wereldpostvereeniging, verscheen 
een viertal zegels in de volgende waarden : 

1 '̂ 2 sen, violet. 
3 » , olijfgroen. 
6 » , rose. 

10 » , blauw. 
De beide eerste waarden geven de beeltenis weer van Baron 

Mitsu Maeshima, den eersten DirecteurGeneraal der Japansche 
posterijen; de twee andere toonen een postduif en de wereld
kaart. Een wilde speculatie heeft zich van deze zegels meester 
gemaakt, zoodat zij vrij lastig te krijgen zijn. In het volgend 
nummer hopen wij de afbeelding te kunnen geven. 
JHIND. 

De 3 pies grijs van BritschIndië met het meervoudig water
merk, werd voorzien van den opdruk »Jind State«. 

De I anna bruin van dezelfde uitgifte werd overdrukt met 
Jind State Service. 
MEXICO. 

Frankeerzegel. type standbeeld, doorstoken en op papier met 
watermerk : 

4 eentavos, groen. 

PARAGUAY. 
In nieuwe teekening met het landswapen links boven verscheen 

de frankeerzegel: 
50 eentavos, lichtblauw. 

PERZIË. 
Met het portret van den nieuwen Sjah is te melden de fran

keerzegel : 10 chahi, grijs. 

Op 28 Juni j . l . werd te Warschau het 
stoffelijk overschot ter aarde besteld 
van den in 1849 te Parijs overleden 
Poolschen dichter Juhus Slowacki. Bij 
deze gelegenheid verscheen neven
staande frankeerzegel ter waarde van 
20 groszy, kleur karmijn. 

ROEMENIE. 

25 bani 835.000. 
30 » 290.000. 
50 » 205.000. 

1 leu 410.000. 
2 lei 300.000. 
3 » 250.000. 

RU.SLAND. 

Ter herinnering aan de 
50jarige onafhankelijkheid 
van het Roemeensche Ko
ninkrijk verscheen neven
staande gelegenheidsserie: 

25 bani, wijnrood. 
30 » , z\»'art. 
50 » , olijfgroen. 

1 Leu, grijsgroen ; teek. 
25 bani. 

2 Lei, geelgroen; teek. 
30 bani. 

3 Lei, violet; teek. 30 
bani. 

4 Lei, donkerbru in ; 
teek. 50 bani. 

4.50 Lei, roodbruin ; 
teek. 50 bani. 

5 Leu, bruin; teek. 30 bani. 
6 » , karmijn ; » 50 » 
7.50 » , blauwgroen ; » 25 » 
10 » , l ichtblauw; » 25 » 

De 25 bani geeft de portretten 
weer der Koningen Carol en 
Ferdinand; de beide andere tee
keningen alleen dat van laatst
genoemden vorst. 

De zegels zijn fraai gedrukt bij 
de bekende drukkerij Vaugirard 
te Parijs. 

Het jongste Bulletin Mensuel 
geeft de oplaagcijfers : 
4 lei 165.000. 

100.000. 
490.000. 
115.000. 
345.000. 
445.000. 

4 H 
5 ■ 
6 ; 
7V2 
10 

In de waarde 14 kopeken, 
groen en sepia, verscheen 
nevenstaand zegel, ter her
innering aan den veertig
sten verjaardag van het 
Esperanto. 

De beeltenis rechts in 
medaljon is die van dr. 
L. L. Zamenhof uit War

schau, die onder den schuilnaam dr. Esperanto voor het eerst 
in 1887 zijn systeem voor een weteldtaal propageerde. 

De zegel is gedrukt op papier met het watermerk Grieksche rand. 
De, in het Julinummer vermelde opdrukken op portzegels 

zijn nog aan te vullen m e t : 

ESPERANTO
."^k , ï i .  . i i 'aK.i ia 'Wv' j 

. * ■ . » > ^ . . »  . . ^ M....... . . . . . > . . . . . . p i ^ p ^ 
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8 op 2 kopeken, met watermerk. 
8 op 3 « , zonder watermerk. 
De 7 kopeken, bruinlila getand, soldaten-type, op papier met 

en zonder watermerk, werd voorzien van den waarde-opdruk 
8 kopeken. 
SAARGEBIED (Juli '27). 

Met den diagonaal-opdruk 
in rood »Dienstmarke«, 
verschenen de frankeer-
zegels : 

4o centimes, bruin ; ge
zicht op Saarlouis. 

75 centimes, violet; 
Saar-vallei. 

p««««*««v**«*vf*r*«n 

ï 
KSfSXi EECfflSnilJ 

ß^t^.IM^^ 
l i p *S.T^^^^^^J « 

•••AMAAAMAMAMAMMMMd 
S ALUiVlUN b-KIL AN U KN. 

Frankeerzegels in het koningstype op papier met het meer
voudig watermerk in schrijfletters : 

I penny, violet. 
4 pence, rood en zwart op geel. 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 

Frankeerzegel 30 Haleru groen, afbeel
ding van het slot Pernstijn. 

Het papier heeft ^een watermerk, de 
;gel is vierzijdig getand. 

BELGIË. 
Bestemd om bij te dragen in de kosten voor den wederopbouw 

van de beroemde abdij van Orval tusschen Montcdy en Chiny 
nabij de Fransche grens, zal binnenkort een speciale zegel ver
schijnen, die met een extra-toeslag wordt verkocht. 
BELGISCH CONGO. 

Binnenkort zijn hier te verwachten frankeerzegels in de koer-
seerende teekening in de waarden 35 centimes groen en i franc 
rood. Voorts een speciale serie van + 20 waarden ter herinnering 
aan den Afrika-reiziger Stanley. 
DENEMARKEN. 

Binnenkort verschijnt hier een 5 kronen, violet en bruin, met 
de beeltenis van Koning Christiaan X. 
ESTLAND. 

Ter gelegenheid van de lo-jarige onafhankelijkheid van dit 
land, in Februari 1928, zullen eenige herinneringszegels schijnen. 
FRANKRIJK. 

In September a.s. worden 30000 Amerikaansche oud-strijders 
uit den grooten oorlog in Frankrijk verwacht tot het bezoeken 
der slagvelden en het houden van een congres. Een twee-tal 
speciale zegels zal worden uitgegeven in de waarden : 

90 centimes rood voor een buitenlandsche briefkaart. 
I franc 50 blauw voor een brief. 
Als motieven zullen worden benut de beeltenissen van Was

hington van de 90 centimes en La Fayette voor de i fr. 50, de 
twee^ mannen, die in den Amerikaanschen vrijheidsoorlog innig 
hebben samengewerkt. 

Dank zij de bereidwilligheid 
van Maison Fischer te Parijs, 
zijn wij in staat onzen lezers 
de afbeelding aan te bieden 
van den nieuwen zegel, die 
binnenkort zal verschijnen en 
die verkocht wordt met een 
extra-toeslag, waarvan de op
brengst dient tot delging der 
nationale schuld. 

Met algemeene stemmen koos de jury dit onderwerp uit de 
negen ingediende. Het is afkomstig van den jongen Franschen 
kunstenaar Turin en geeft op gelukkige wijze symbolisch het 
nijvere, hard-werkende Frankrijk weer. 
FRANSCHE KOLONIËN. 

Op 5 September e.k. verschijnen voor de volgende koloniën 
de daarachter vermelde waarden in nieuwe kleuren : 

Dahomey 0.20; Senegal 0,20; Somalikust 0,75 ; Fransch-Congo 
0.20; Fransch Guinee 0.15; Madagascar 0.15; Cameroun 0 7 5 ; 
Fransch-Indië 20 caches en i fanon 16 caches ; Océanie 20 francs. 
(De drie laatstgenoemde zijn nieuwe waarden). 
LUXEMBURG. 

De waarden der speciale zegels, uit te geven tijdens de a.s. 
Internationale Postzegeltentoonstelling, zijn op 'tlaatsle oogenblik 
gewijzigd. De serie zal bestaan uit de waarden : 

25 centimes, violet. i franc, zwart. 
50 « , groen. i ' / i » , lichtblauw. 
75 » , karmijn. 
Met de 3 francs entree, komt de complete serie dus op 7 francs^ 

MAROKKO (Spaansch). 
Hier verschijnt binnenkort een serie in nieuwe teekeningen, 

o.a. weergevende kiekjes op Tetuan, Larache, enz. 
RUSLAND. 

In November a.s. verschijnt een serie, ter herinnering aan het 
lo-jarig Bolsjewistisch bewind ; de waarden zullen zijn 3, 5, 7, 
8, 14, 18 en 28 kopeken. Op de 5 kopeken zal men Lenin kunnen 
bewonderen temidden van de roode garde. 

lyoloiiicm jffj^ 
NEDERLAND. 

Het nieuwe portzegel van 6 cent. 
Verschenen is het reeds in het vorig nummer 

aangekondigde portzegel van 6 cent, in de nieuwe 
teekening zonder schakelring. Het was omstreeks 
6 Augustus voor het eerst verkrijgbaar. Licht
blauw, boekdruk, vellen van 200 stuks met op
laagletter A, kamperf. 12}/^. Drukkersteeken 
boven zegel 10. 

(Ingevoerd is een portzegel van 6 cent — 
D.O. 489 bis van3 Aug.). 

De nieuwe postzegelboel<jes. De oude ingetrokken. 
Terwijl de nieuwe boekjes van 7 ^ cent reeds verkrijgbaar 

waren verscheen op 13 Juli Dienstorder H 437 tó.-
»1. De postzegelboekjes, bevattende 24 frankeerzegels van 7V2 

cent, zijn voor verstrekking gereed. Ambtshalve verstrekking van 
deze boekjes vindt niet plaats, aangezien voorloopig slechts een 
beperkte hoeveelheid aanwezig is. 

2. De Directeuren moeten mitsdien het naar raming benoo-
digde aantal exemplaren aanvragen bij den Controleur te Haarlem. 

3. Nader zal worden medegedeeld, wanneer de nieuwe gemengde 
postzegelboekjes voor verstrekking gereed zijn. 

4. De nog op de kantoren voorhanden gemengde postzegel
boekjes van de vorige uitgifte, alsmede de eventueel nog ten 
kantore aanwezige postzegelboekjes met frankeerzegels van 10 cent 
zijn op te zenden aan den Controleur te Haarlem. De hulpkan
toren moeten de aldaar voorhanden boekjes uiterlijk 28 Juli a.s. 
opzenden aan het Hoofdkantoor«. 

De Roode-Kruis-zegels. 
Wij hebben den indruk gekregen: 
dat er maar weinig R.-Kr.-zegels zijn verkocht, 
dat aan verzamelaars en handelaars het grootste deel van de 

opbrengst te danken zal zijn, 
dat men één weldadigheidsserie per jaar voldoende blijkt te 

vinden, 
dat van de beide waarden die in twee tandingen voorkomen 

(2 en 7 ^ cent) die met tanding iiV^Miy^ minder voorkomen 
dan die met i i^j : 12, 

en dat vooral de 2 cent i i j ^ : 11'/2 naar verhouding weinig 
aangetroffen wordt. 
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Bij het samenstellen der boekjes blijken ook nu en dan zegels 
van den rÄ(r;^/(;^zijrand der vellen gebruikt te zijn; in een van de 
boekjes met een blok van elke waarde vonden wij alle zegels 
kopstaande. 

Over het algemeen onthoudt de buitenlandsche pers zich van 
een oordeel over de zegels, alleen vonden wij in de Berner B. Z. 
het volgende : 

»Die Marken müssen leider als misslungen bezeichnet werden; 
künstlerisch an erster Stelle ist wohl der höchste Wert 1 5  4  5 
Cent zu setzen, während dagegen die Darstellungen der drei 
mittleren Werten als verfehlt oder zum mindesten unvorteilhaft 
für die dargestellten Persönlichkeiten zu betrachten sind. Besonders 
Prinz Heinrich des 5 C.Wertes darf sich durch die äusserst 
realistische Darstellung geschmeichelt fühlen«. 

Dienstorder H 471 bis van 27 Juli regelt de terugzending der 
zegels. Het vouwen der vellen mag alleen langs de perforatielijn 
geschieden. Losse exemplaren en onderdeden van '/^ vellen zijn 
in horizontale rijen van 10 stuks op te plakken op vellen papier. 

Vertikaal watermerk bij de Kinderzegels 1926. 
Ook de vierde waarde is met deze afwijking gevonden; wij 

danken den heer Ramondt te Goes voor de opgave van de 15 
cent (gewone perf.). 

Op voorstel van den heer Korteweg zouden wij voor de afwijking 
het woord vertikaal watermerk (inplaats van liggend) willen aan
raden. Wij beschonwen wel steeds een watermerk, dat ten opzichte 
van den nornalen stand 90 graden gedraaid is, als liggend, maar 
doordat de rijen kringetjes bij het normale wmk. horizontaal 
;== liggend zijn, zou deze laatste term hier verwarring kunnen 
stichten. 

Nieuwe waarde met watermerk. 
4 cent in rolperf. 
Tot onze verwondering berichtte ons de Firma Zumstein, dat 

tegelijk met de 22V^ cent ook het zegel van 25 cent met wmk. 
aan het Bureau van de Wereldpoïtvereeniging in Bern was inge
leverd, en kort tevoren ook de 3 cent. Voor zoover ons bekend 
was dienden deze specimenzegels oorspronkelijk om de aange
sloten landen bekend te maken met nieuwe zegeltypen, waarden 
en kleuren, en was de kwestie van het watermerk iets, waarmee 
slechts de papierleverancier en de verzamelaars te maken hadden. 
Waarschijnlijk is deze laatste groep bij de buitenlandsche Post
administraties sterk vertegenwoordigd, vandaar de plotselinge 
belangstelling in onze watermerkzegels. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
Verbetering. In het vorig nummer stond in de lijst tweemaal 

10 cent R 126 in Gr vermeld, dit moest zijn L 126 en R 126. 
5 cent F : L 121, tanding Gr. 

R 
10 cent D ; 

30 cent E : 

128, » Nb. 
R 128, » Gr (in type I). 
R 128, » Gr. in een tweede type. 

•JM cent A : L i43, » Gr. 
R 143, » Gr. 
L 144, » Nb. 

i44, » Nb. 
R 106, » rolperf. 
L 126, » Gr. 
L 133, » Gr. 

125, » Nb (reeds opgenomen) en Gr, 
in type I. 

125, » Gr, in type II. 
De heer Klink legt ons een tweede 

Jüi type van 30 c. 125 voor, dat zeer sterk 
■ verschilt van het ons reeds bekende. 

Hierbij de afbeelding, die verdei e be
J L . schrijving overbodig maakt. Hetnummer 

in type I staat boven zegel 5, type II boven zegel 6. 
p _ ^^ Ook van nummer R 128 van 
W 1 / / ^ de 5 cent vonden wij twee typen, 

die minder duidelijk van elkaar 
■ j ^ B H verschillen. De iets vergroote 

■n teekening gaat hierbij. De voor

/ 2 5 

^. 

R128 
I 

Type 
naamste verschilpunten zijn : 

I : De 1 is recht, en helt voorover. 
De ophaal van de 2 wijst naar beneden. 
De 2 staat gedeeltelijk links van de oplaagletter F. 

Type I I : De 1 is gebogen, maar staat rechtop. 
De ophaal van de 2, aan het begin verdikt, wijst naar 
links. 
De 2 staat geheel boven de F. 

Het bijbehoorende type II van L 128, dat stellig ook bestaan 
zal, is ons nog niet bekend. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent F : cirkel en cijfer 27 in tanding Gl. 

idem met cijfer 32 in tanding Gl. 
4 cent E : cirkel waaronder cijfer 2, in rolperf. 
50 cent uitg. 1917 met grijs medaillon. 
De heer Wolters te Helder zond ons enkele exemplaren toe 

van de 30 cent 1917 (lila en bruinlila), waarvan de medaillons 
een zuiver grijze kleur hadden, als die van de 20 cent groen en 
grijs, zonder een spoor van lila. De zegels waren alle afgestem
peld »Huissen«, en afkomstig van de Rijksveiling van Maart 1924. 

Denkend aan de mogelijkheid dat een of meer vellen van de 
2,0 cent bij vergissing van het medaillon dat aan de 20 cent 
toebehoorde voorzien waren legden wij de zegels aan de Firma 
Enschedé voor. Na proefnemingen bleek, dat de bruinlila kleur 
kunstmatig in de grijze kan omgezet worden, namelijk door behan
deling met zuur bleekwater. Zij voegde enkele exemplaren van 
op deze wijze verkleu; de zegels bij, waarvan inderdaad de kleur 
van het medaillon volkomen overeenkwam met die van de ter 
inzage gezonden zegels. Weliswaar had het bleekwater ook de 
omranding aangetast, zoodat deze iets fletser van kleur was 
geworden dan die van de zegels van den heer Wolters, maar dit 
verschil was uiterst gering. 

»Het is ons echter«, schrijft de Firma E., »een raadsel hoe 
deze zegels op de Rijksveiling terechtkwamen«. Zij laat de moge
lijkheid in het midden, dat inderdaad door het kantoor te Huissen 
de zegels met grijs middenstuk verkocht zijn, maar het is onmo
gelijk, dit ooit te bewijzen, en wie zal, nu ieder zich deze »fout
drukken« zelf maken kan, de vervalsching bewijzen van in andere 
plaatsen afgestempelde 30 centzegels met grijs medaillon? Nood
gedwongen zal opneming in de catalogi dus achterwege moeten 
blijven, wanneer wij al aannemen dat de Huissensche zegels inder
daad in die kleur zijn uitgegeven. 

De NederlandIndiëvliegtocht van Luitenant Koppen. 
Kort na den tocht van Van der Hoop werden door den luitenant

vlieger Koppen van Soesterberg plannen gemaakt voor een tweeden 
vliegtocht naar Indië. Oorspronkelijk was het zijn voornemen om 
op 2 April van dit jaar te vertrekken, maar door verschillende 
omstandigheden werd het vertrek uitgesteld, en zoo zal de tocht, 
met een driemotorig Fokkervliegtuig, eerst op i October een 
aanvang nemen. Hij zal ongeveer 20 dagen duren. 

Door luitenant Koppen zal zoowel op de heen als op de 
terugreis een postzending worden vervoerd. Tusschen hem en 
het Hoofdbestuur der P. en T. werd een contract gesloten, waarbij 
hij het vervoer van een postzending op zich nam, terwijl daar
tegenover hem een vergoeding werd toegezegd van f 12 500 ineens, 
benevens de helft van het extraluchtrecht, dat van de te ver
zenden stukken geheven zal worden. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling, een speciaal luchtpostzegel 
van f2,50 voor de heen zoowel als voor de terugreis uit te 
geven, dat in beperkte oplaag zou uitgegeven worden, waarover 
ook in de dagbladen (Hbl. van 26 Juli) een en ander verscheen, 
maar mede, dank zij de bemoeiingen van onzen Bondsvoorzitter, 
is dit plan niet doorgegaan. Er zal nu, naar luitenant Koppen 
ons in een onderhoud vertelde, voor de verschillende trajecten 
van speciale stempels gebruik gemaakt worden. Het is de bedoe
ling, om drie verschillende stempels te gebruiken : 

1. Vhegtocht AmsterdamBatavia 1927. 
2. id. BataviaAmsterdam. 
3. id. MedanAmsterdam. 
Het extraluchtrecht, dat dus in gewone postzegels voldaan 

moet worden, bedraagt f 10,— per 20 gram voor brieven en 
f2,50 voor briefkaarten. 

Deze vrij hooge toeslag vindt, naar luitenant Koppen ons mee
deelde, zijn verklaring hierin dat hij zooveel mogelijk de hem 
door particulieren voor den tocht verschafte bediagen terug wil 
geven, daartoe in staat gesteld door de vervoerde brieven. De 
verzenders van de post zullen dus in zekeren zin zelf tot het 
totstandkomen van de vlucht meegewerkt hebben. Laat daarom 
ieder wien het eenigszins mogelijk is zijn post aan het vliegtuig 
toevertrouwen! 

De data en plaats van inlevering der stukken zullen nog nader 
worden bekend gemaakt. 

Het vliegtuig zal zoo lang in Indië blijven, dat zij die brieven 
met het toestel hebben ontvangen, den tijd hebben deze te 
beantwoorden en met luitenant Koppen terug naar Nederland te 
zenden. 
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NEDERLANDSCH-INDIE. 
Luchtpost. 
Sedert kort is het 'mogelijk, bij de verzending van brieven 

naar Ned.-Indië gebruik te maken van de vliegdiensten op Java. 
Dienstorder H 426 van 6 Juli bericht hierover : 

1. De gelegenheid wordt opengesteld om in de eerstvolgende 
maanden de daarvoor in aanmerking komende gewone en aange-
teekende correspondentie voor Nederlandsch-Indië (geen stukken 
met aangegeven waarde) na aankomst van de mailbooten van de 
Maatschappij Nederland en van den Rotterdamschen Lloyd te 
doen overbrengen met den luchtdienst Batavia-Semarang-Soerabaja, 

2. Het daarvoor verschuldigde luchtrecht bedraag t : 
40 cent per briefkaart, en 
40 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor de overige 

stukken. 
3. De correspondentie moet van een duidelijke aanwijzing: 

»Per luchtpost Batavia-Semarang« resp. »Batavia-Soerabaja« zijn 
voorzien. Het gebruik van een etiket »Per Luchtpost, Par avion« 
verdient bovendien aanbeveling. 

4. De verzending uit Nederland zal met de gewone middelen 
van vervoer plaats vinden, te beginnen met het stoomschip 
Koningin der Nederlanden, dat 15 Juli a.s. van Genua vertrekt. 

5. Luchtpostdepêches voor Semarang en Soerabaja zullen 
worden gevormd: via Genua : des Donderdags om de 14 dagen 
(14 Juli enz.) door Amsterdam C S . en Rotterdam (uitwisseling 
via Nijmegen). 

Via Marseille: des Donderdags om de 14 dagen (21 Juli enz.^ 
door Rotterdam-Antwerpen III. 

CURACAO. 
Opdruk-Brandkastzegels. 
Door de belangrijke mededeeling van den heer Gerdes Oos

terbeek in het vorig nummer was de onze voor een groot deel 
overbodig geworden. Toch is het wel interessant, het volgende 
bericht in het Philatelistisch Maandblad van October 1920, het 
eerste, dat over Brandkastzegels verscheen, nog eens op te halen : 

»Drijvende Brandkastzegels. — De Staat der Nederlanden heeft 
een overeenkomst aangegaan met de Stoomvaart-Maatschappij 
»Nederland«, om voortaan de post voor Indië te verzenden door 
middel van zoogenaamde drijvende brandkasten. Vanwege het 
Hoofdbestuur der Posterijen zullen daarvoor in den loop van 
November a.s. verkrijgbaar worden gesteld z.g. «drijvende-brand-
kastzegels«, welke gebruikt moeten worden door hen, die zich 
van deze nieuwe verzendingswijze willen bedienen, (volgt de be
schrijving der zegels.) 

Het plan bestaat, binnenkort ook dergelijke zegels verkrijgbaar 
te stellen in Ned.-Indië, Suriname en Curagao.« 

Het is wel haast overbodig, te vermelden, dat van de overdrukte 
zegels aan de Firma Van Blaaderen geen '/s van de opbrengst 
zal worden afgedragen. De desbetreffende zinsnede in het contract 
luidt ongeveer: De Maatschappij erkent het uitsluitend recht van 
den Staat op de bij vergissing aangemaakte brandkastzegels van 
Suriname en Curagao. Deze zegels zullen met een opdruk als 
frankeerzegels worden uitgegeven, enz. 

SURINAME. 
De Qroene-Kruis-Zegels. 

Wij zijn in de gelegenheid, 
hierbij de afbeeldingen te 
geven van de op i October 
verschijnende Groene Kruis-
zegels, waarvan ook een ge
kleurde bijlage aan dit nummer 
is toegevoegd. Een mededee
ling van de Firma Bnschedé 
geeft de volgende beschrijving 
ervan : 

2 cent. Kleuren grijs en 
groen, papier wit. Bovenaan 
het woord »Suriname«. In het 
midden bovenaan is het wit 
gecontoureerde Groene Kruis 
aangebracht, waaronder in zeer 
kleine letters de woorden 
«Groene Kruis«. Onderaan het 
zegel, wit op donker, rechts en 

stel, na aftrek der kosten 
Kruis komen. De zegels 
buitenlandsch verkeer van 

Het zal de eeiste maa' 
dusver alleen voor onze 
ook voor koloniale zegels zal toegepast worden 

links het cijfer 2, waartusschen 
het woord »cent«. Een speelsch 
ornament vult de overige ge
deelten. 

5 ce7it. Kleuren paars en 
groen, papier wit. In het mid
den van het zegel het in een 
cirkel geplaatste licht uitstra
lende Groene Kruis, hieronder 
in wit op paars de waarde 5 et. 

Du geheel wordt door een 
ornamentaal lijnenspel in licht 
paarse kleur saamgebonden. 
Bovenaan in kleine letters 
»Groene Kruis«, onderaan iets 
grooter »Suriname«. 

10 cent. Kleuren rood en 
groen, papier wit. Dit zegel 
heeft rechts en links een oma-
mentale palmboomversiering, 
die een lichtgroen middenge
deelte afsluit, waarin het 
Groene Kruis. 

Onder het kruis het duidelijk 
sprekende witte cijfer 10, waar
onder iets kleiner de woorden 
»cent« en »Suriname«. 

De zegels zijn uitgevoerd 
in rotogravure naar een ont
werp der Firma Joh. Enschedé 
en Zonen. 

Wij kunnen hieraan nog 
toevoegen, dat de zegels van 
I October tot en met 31 Decem
ber 1927 zoowel in Suriname 
als hier te lande verkrijgbaar 
worden gesteld, tegen 2 -\- 2, 
5 -|- 3 en 10 -)- 3 cent, waarvan 
de toeslagen, dus 8 cent per 

ten bale van de Sur. Ver Het Groene 
zullen geldig zijn in het binnen- en 
Suriname. 
zijn, dat de rotogravure-druk, die tot 

Nederlandsche zegels werd gebruikt. 

Uit Rotterdam zijn ons van i4 en 19 Juli 1927 machinestempels 
bekend met 3-regeligen tekst tusschen 2 flauw gebogen lijnen 

OPENT EEN REKENING 
BIJ DEN POSTCHÈQUE-

EN GIRODIENST. 
De heer A. M. Benders meldde een stempel met hetzelfde in-

schrift van Amsterdam CS. d.d. 16 April 1927. Wie onzer lezers 
zag van een of beide der genoemde stempels andere data? 

Behalve bij de in het vorig nummer vermelde stempels uit 
's-Gravenhage (Dierentuin) en Gouda wordt de nieuwe 24-uurs 
tijdindeeling door hr. H. Lampe Fzn. gemeld bij handstempels 
uit Woerden 3 en van het wijkkantoor Rotterdam Croosw. weg i, 
waarvoor hartelijk dank. 

Frankeermachines. 
Wij danken hr. D. O. Kirchner voor opgave van: 
Machine no. 20 in gebruik bij Moerheim, Dedemsvaart waarden 

10 cent en 15 plus 5 cent, datum en waardestempel beide rood. 
Machine no. 16 J. P. Wijers', Amsterdam iVi cent en 15 cent. 
Vermoedelijk zullen er sedert de portveilaging van i Juli j . l . 

meerdere machines met 7'/2 cent-waarden stempelen. Wie helpt 
ons de lijst verder te completeeren ? 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i 4 i 

Laatste nieuws. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer, nog juist bijtijds om 

het te kunnen opnemen, ontvingen wij van den heer W. F. 
Gerdes 'Oosterbeek, Referendaris bij het Departement van Kolo
niën, onderstaand belangrijk communiqué : 

Opdrukbrandkastzegels Suriname en Curagao. 
Ten vervolge op het bericht van 17 Junij.1., ') d&t in Suriname 

en Curafao eerlang, door middel van een opdruk in frankeer
zegels veranderde brandkastzegels in zeven waarden (3,10,12V2, 
■S> 25, 30 en 50 cent) zullen worden uitgegeven, welke zegels 
wegens de beperkte oplaag niet hier te lande, doch uitsluitend 
in Suriname en Cura(ao verkrijgbaar zullen worden gesteld, kan 
nog het volgende worden medegedeeld : 

De verkoop van de zegels aan de loketten van het postkantoor 
te Paramaribo en van de postkantoren in Curafao vangt op 
Maandag 3 October a.s. aan. 

De zegels zijn echter, voorzoover de voorraad strekt, bij vol
ledige stellen van zeven zegels, ook verkrijgbaar op schriftelijke 
aanvrage, te richten respectievelijk tot den Administrateur van 
Financiën van Suriname te Paramaribo en tot den Directeur van 
het postkantoor te Willemstad (Cura(ao). De aanvragen moeten 
vergezeld gaan van het voor het verlangde aantal volledige 
stellen verschuldigde bedrag, vermeerderd met f0,50 voor Suriname 
en f0,50 voor Curafao wegens te maken kosten. Desgewenscht 
kan het verschuldigde, tot uiterlijk 3 September, ook worden 
gestort bij, dan wel per postwissel overgemaakt aan het Hoofd 
van de 3de Afdeeling van het Departement van Koloniën, in 
welk geval daarvan bij de schriftelijke aanvrage melding moet 
worden gemaakt. Het eventueel te veel betaalde zal t.z.t. na 
aftrek van de kosten worden terugbetaald. 

De toewijzing der zegels, welke pondspondsgewijze geschiedt, 
met dien verstande, dat zoo mogelijk aan lederen aanvrager ten 
minste één stel zal worden gegund, zal op voormelden datum 
van 3 October aanvangen. 

') Zie het Julinummer van het Maandblad blz. 119/120. 

Nationale Posfzegeltentoonstelling te Amsterdam. 

Het Uitvoerend Comité der Nationale Postzegeltentoonstelling 
»Hollandia« bericht ons het volgende : 

De inschrijvingen hebben de verwachtingen niet teleurgesteld. 
Ongeveer 600 M.2 is geplaatst, wat voor een Nationale Tentoon
stelling een ongekend succes is. Tal van hoogst belangrijke 
inzendingen zijn ingeschreven. Zonder aan de andere inzenders 
te kort te doen, noemen wij de schitterende collectie Nederland 
en Koloniën van den heer J. van Nifterik te Haarlem, die een 
oppervlakte van 100 M.^ beslaat. Voor verzamelaars van Nederland 
en Koloniën om van te smullen! Verder de speciaalcollectie 
Nieuw ZuidWales van den heer J. L. van Dieten te Rotterdam, 
welke zeer zeldzame collectie nog nimmer werd geëxposeerd en 
waarvan »Hollandia« de primeur heeft. Verder is er voor »elck 
wat wils«, zoodat de philatelisten hun hart kunnen ophalen. Ook 
voor nietverzamelaars is het bezoek aan de Tentoonstelling de 
moeite waard en sporen wij de verzamelaars aan, om vrienden 
en bekenden een bezoek aan te bevelen. De Tentoonstelling is 
geopend van Donderdag 25 Augustus n.m. 2 uur af tot 5 uur. 
Vrijdag 26 Augustus van 10—5, Zaterdag 27 Augustus van 10—5 
en van 7—9 uur en ten slotte Zondag 28 Augustus van 10 —5 uur, 
waarna deze weder tot het verleden zal behooren. Op uren, dat 
de Tentoonstelling geopend is, behalve op Zaterdagavond, is 
ook het hulppostkantoor ter verzending van brieven, aangetee
kende stukken, enz. geopend. De brieven worden gestempeld 
met een specialen tentoonstellingsstempel, terwijl op Zaterdag 
ook een stempel voor den Philatelistendag aanwezig is. 

De inzenders worden beleefd verzocht niet vóór Dinsdag 23 
Augustus te komen om hun collectie op te zetten. Het materiaal 
komt eerst Maandag 22 Augustus in »Bellevue« en zal niet voor 
Dinsdag geplaatst zijn, zoodat op zijn vroegst Dinsdag met opzetten 
kan begonnen worden. Na Donderdagmorgen 10 uur kan niets 
meer opgezet worden en moet alles klaar zijn. De beste dagen 
zijn dus Dinsdag en Woensdag en verzoekt het Comité, dat de 
inzenders hiermede rekening zullen houden. 

Nu nog iets over de feestelijkheden. De boot, waarop de phila
telisten als gasten van het Gemeentebestuur de havens zullen 
bezichtigen, vertrekt op Vrijdag 26 Augustus des n.m. 3 uur 
precies van steiger 11 aan de De Ruijterkade, achter het Centraal
Station. Het aantal liefhebbers is zoo groot, dat een groote boot 
ter beschikking moest worden gesteld, die echter niet door de 
grachten van Amsterdam kan varen, zoodat alleen een bezoek 
aan de havens zal worden gebracht. Dit bezoek is hoogst merk
waardig en neemt ongeveer 2Vj uur in beslag. De autotocht met 
het bezoek aan het Koloniaal Museum begint Zaterdag om 3 uur 
n.m. van af het Leidscheplein vóór het »AmericanHotel«. De 
deelnemers worden dringend verzocht stipt op tijd te zijn, daar 
de auto's langs een omweg naar het Koloniaal Museum gaan, 
waar om 3V1 uur de ontvangst plaats vindt. Het bezoek duurt 
een uur en daarna tot 5V2 uur rit door Amsterdam; eindpunt 
weder Leidscheplein. De feestavond vangt om 10 uur aan en 
belooft zeer geanimeerd te zijn. De gasten worden verzocht niet 
vóór 10 uur te komen. De kaarten voor de feestelijkheden zijn 
aan allen, die het bedrag hebben ingezonden, toegestuurd en 
verder van Maandag 22 Augustus af te verkrijgen, uitsluitend 
tegen betaling, aan het secretariaat der Tentoonstelling, dat van 
dien dag af in het gebouw »Bellevue« is gevestigd. {Ingang 
Leidschekade.) 

Internationale Pliilatelistisclie Tentoonstelling te Monaco van 
18—26 Februari 1928. 

(Mededeeling van het secretariaat.) 
De Internationale Philatelistische Tentoonstelling te Monaco, 

onder hooge bescherming van Z. H. Prins Louis II van Monaco, 
belooft een succes te worden zonder weerga: we vernemen, dat 
buitengewoon zeldzame verzamelingen voor de eerste maal zullen 
worden tentoongesteld. Trouwens de uitgeloofde prijzen houden 
rekening met die buitengewone inzendingen, en behalve de 
medailles is een kunstvoorwerp uitgeloofd van 25000 francs 
waarde voor de mooiste verzameling. 

Het mooie reclamebiljet, dat juist is verschenen, geeft een idee 
van dat hoekje van een aardsch paradijs, dat Vorstendom 
Monaco heet, en doet in alle harten den wensch opkomen het 
te bezoeken. 

Het Uitvoerend Comité, onder leiding van mr. Theodore 
Champion, is reeds druk aan den arbeid. De inschrijving op de 
serie herinneringszegels, speciaal uitgegeven bij gelegenheid van 
deze Tentoonstelling, heeft reeds een reuzen succes gehad : voor 
meer dan den voorraad was ingeschreven, zoodat het comité de 
bestellingen heeft moeten besnoeien. Daar nog eiken dag in
schrijvingen inkomen, meenen we onze lezers te moeten mede
deelen, dat het onnoodig is thans nog in te schrijven. Geen 
enkele bestelling, nä 10 Juni ingekomen, van wien ook, 
kan worden in aanmerking genomen. De personen, die deze 
mooie serie wenschen te bezitten, zullen op de Tentoonstelling 
zelf loketten vinden, waar ze worden verkocht. Voor dat doel is 
eene hoeveelheid zegels gereserveerd. 

Het uitvoerige programma, bevattende reglement, ledenlijst van 
de Jury, van het eere en beschermend comité, zal begin Sep
tember verschijnen. Om het te verkrijgen, kan men reeds nu zich 
opgeven aan het adres v a n : Louise Bouzonnie, secretaresse, 
Postbus 7, Monaco (stad). Vorstendom Monaco. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 

Bezoekt de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam. 
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Verschillende mededeelingen, boekbespreking, enz. moeten 

wegens plaatsgebrek blijven liggen tot het volgend nummer. 
H.H. medewerkers en redactie-leden worden verzocht de copij 

voor het September-nummer weder op den gewonen tijd in te 
zenden. 

Veilirióeii 

N. V. Hekker's Postzegelhandel te Amsterdam. 
Wij vestigen de aandacht der lezers op de, in d i t nummer 

voorkomende advertentie der N. V. Hekker's Postzegelhandel te 
Amsterdam, Aan haar, op 25 en 26 October e.k. te houden i8e 
veiling, heeft zij een Taxatie wedstrijd verbonden, waarom
trent de advertentie U alle gewenschte inlichtingen zal verstrekken. 

Komt, bezoekers der Tentoonstelling, spant U eens in, bekijkt 
de geëxposeerde kavelingen nauwkeurig en dingt mede naar de 
uitgeloofde prijzen. 

Door den auctionaris J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage 
.zal een verkoop bij executie gehouden worden van -een 
belangrijke en waardevolle verzameling postzegels der 
geheele wereld. De in dit nummer voorkomende adver
tentie bevat dienaangaande meerdere bijzonderheden. 

Wij vestigen de aandacht op de door den auctionaris 
Max Pool te ^s-Gravenhage te houden postzegelveiling, 
waarbij een zeer belangrijke verzameling der geheele wereld 
onder den hamer zal worden gebracht. Voor verdere bij
zonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voor
komende advertentie. 

NEDERLAND. 
De uitgiften 1852-1891. 

III. 

UITGIFTE 1864. 
Teekening gegraveerd door J. W. 

Kaiser, Amsterdam. 
i864. Dik uit de hand geschept 

papier getand lïVi : 12. 
Gedrukt aan de Munt te Utrecht. 

Juli 1864. 

No. 
Ongebr. Gebr. 
Gl. et Gl. Ct. 

171 
172 
173 
174 

I7S 
176 
177 
178 
179 

180 
181 
182 

5 < 
5 
5 
5 
10 
10 
IG 
10 
10 

IS 
IS 
IS 

5 Cent. Helderblauw 6 

50 

o 60 
o 45 
o 75 
o 90 

» Blauw ." 5 
» Donkerblauw 7 
» Groenachtig blauw . . . . 9 — 

Mei 1864. 
Cent. Karmijnrose 6 — 

» Karmijn 6 — 
» Donkerroserood 9 — 
» Matroserood 7 50 
» Lichtrose 9 — 

1 Januari 1865. 
15 Cent. Helderoranje 15 — 3 

Oranje 12 — 3 
Geeloranje 12 — 3 — 

1866. Dun machinaal papier getand 1214 : 12. 
Gedrukt door de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem 

o 15 
o 15 
o 25 
o 25 
o 30 

60 
25 

No. Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

December 1866. 
183 5 Cent. Donkerblauw (op zwak blauw ge

tint papier) 6 o 60 
i84 5 » Indigoblauw (op zwak blauw getint 

papier) 7 50 0 7 5 
December 1866. 

185 I 10 Cent. Karmijn 6 75 o 30 
1861 10 » Donkerkarmijn 7 50 o 30 

Mei 1867. 
1871 15 Cent. Geel 15 — 4 80 
188 I 15 » Saffraangeel 15 — 4 25 

O p m e r k i n g . De proefvellen toonen aan dat de platen van 
deze zegels niet, zooals men gewoonlijk aannam, samengesteld 
zijn uit twee blokken van 100 zegels, doch een enkele plaat van 
200 zegels in 20 rijen van 10 vormen. Op alle platen verschillen 
de buiten omlijstingslijnen sterk in dikte, terwijl bij de 5 en 10 
Cent de linkerbuitenlijn meermalen op verschillende plaatsen en 
over verschillende lengten gebroken is. 

Daar het proefvel der 5 cent geen bijwerkingen vertoont, is het 
waarschijnlijk, dat de afwijkingen die men bij dit zegel vindt van 
een tweede plaat stammen, waarop vele bijwerkingen voorkwamen 
in de linker lijn (in vele gevallen niet rechtlijnig bijgewerkt). 

Dergelijke afwijkingen vindt men in geringen getale ook bij 
de 10 Cent aan de rechterzijde, maar deze komen ook reeds op 
het proefvel voor (Nrs. 95, 112, 187). 

190 

191 

Afwijkingen en Bijwerkingen. 
5 Cent. Linker buitenlijn ontbreekt gedeel

telijk 15 — I 20 
5 » Linkerbuitenlijn bijgewerkt, bene-

denlijn gedeeltelijk weggevallen . 15 — i 80 
5 » Linkerbuitenlijn bijgewerkt, terwijl 

enkele der nieuw getrokken lijnen 
in de teekening vallen . . . . 18 — i 80 
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Nieuwe Vereeniging. 
Het is ons aangenaam te kunnen mededeelcn, dal wedtrom 

een Vereeniging, en wel de »Fers'e Surinaamsche Fhil ilelisten-
Vereeniging,« gevestigd te Parainaribo a in den R 1 id van Beheer 
het verzoek gedaan heeft onb Blad lU haar orgaan te mogen 
aannemen, aan welk verzo k het dagelijksch bestuur van den 
Raad bereids gevolg heeft gegeven, zoodat \an heden af het 
Maandblad kan besrhouwd worden als te zijn tevens het officieel 
orgaan van genoemde Vereeniging 

Breda, 29 Juli 1927 L C A. SMEULDERS 

Waarschuwing. 
Namens den heer W A Schornagel, te Hoek van Holland, 

worden de lezeis gewaarschuwd tegen M. LEIBOVICI, Rue Cau-
tenur 30, BUCAREST, en MIKA MEVORACH, Dusanovac 234, 
BELGRADO 

Genoemde personen komen hun veiplichtingen in zake ruil-
zendingen niet na 

De Behe'rdur van 't Bondi-In/ormattebureau, 
J. A KASTEIN, 

Hendr Jacobszstr 19, Amsterdam 

PROGRAMMA van de vergaderingen, liet congres en de fees
telijkheden ter gelegenheid van den Achttienden Nederlandschen 
Philatelistendag en de viering van het 25-jarig bestaan der Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars „HOLLANDIA", in het American-
Hotel, Leidscheplein, te Amsterdam 

D o n d e r d a g 25 A u g u s t u s 1927 
11 uur voormiddag. Officieele opening der Tentoonstelling door 

den Hoog Edelgestrengen heer ir M H 
Damme, Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie, in een der zalen van het 
Feestgebouw »Bellevue« 

1 uur namiddag Gemeenschappelijke lunch 
2 uur idem Bestuursvergadering van den Bond 
4 uur idem Receptie der Vereeniging van Postzegel

verzamelaars »Hollandia,« ter gelegenheid 
van haar 25-jarig bestaan 

V i i j d a g 26 A u g u s t u s 1927 
9V2 uur voormiddag. Kapittelvergadering * 

10 uur idem Bondsvergadering 
1 Vz uur namiddag Gemeenschappelijke lunch 
3 uur idem. Boottocht door de Amsterdamsche havens, 

aangeboden door het Gemeentebestuur. 
(Vertrek van steiger 11 aan de De Ruij-
terkade ) 

7 uur idem. Bondsdiner 
Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1927 (Philatelistendag). 

10 uur voormiddag. Begroeting en Congres 
I '/ï uur namiddag. Gemeenschappelijke lunch 
3 uur namiddag Autotocht door Amsterdam en bezoek aan 

het Koloniaal Museum (Vertrek van het 
Leidscheplein ) 

7 uur idem. Feestdmer der Vereeniging »Hollandia«. 
Bekendmaking der bekroningen 

10 uur namiddag tot 
4 uur voormiddag. Feestavond met cabaret, dans, tombola en 

verrassingen 
Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1927 

11 uur voormiddag Eventueele voortzetting van het Congres 
5 uur namiddag Sluiting der Tentoonstelling 

N B Op de Tentoonstelling is vanaf Donderdag 25 t/m Zondag 
28 Augustus een tijdelijk postkantoor gevestigd ten verkoop van 
zegels, verzenden van brieven en aangeteekende stukken, enz 
De afstempeling geschiedt met speciale stempels van de Ten
toonstelling en den Achttienden Philatelistendag 

Achttiende Algemeene Vergadering op Vrijdag 26 Augus
tus 1927, des voormiddags te 10 uur, in het 
„American Hotel", te Amsterdam. 

(Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden der aange
sloten vereenigingen). \̂  
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AGENDA. 
1 Opening 
2 Notulen der vorige vergadering. 
3 Ingekomen stukken 
4 Verslag van den secretaris. 
5 Verslag van den penningmeester 
6 Begrooting 1927— 1928 
7 Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau 
8 Verslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 
9. Verslag over de vergadering te Straatsburg van den Inter

nationalen Bond 
10 Bestuursverkiezing. t ) e beeren Kastein en Van der Schooren 

zijn aan de beurt van aftreden en herkiesbaar. Voorziening 
in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer 
A F Singels, Breda 
Als candidaten zijn gesteld : 
mevrouw C de Bruijn Vrins, Maastutht. 
de beeren 
J D. van Brink, Hoek van Holland (die bericht heeft gezon
den geen candidatuur te willen aanvaarden). 
J A Kastein, Amsterdam 
G. V van der Schooren, Arnhem 
mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht 
dr. E M Gommers, Ginneken bij Breda 

II Vaststelling \ an de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering zal gehouden worden 

12 Aanwijzing van de commissie voor 't nazien der rekening 
in het jaar 1928 (Fmancieele commissie) 

13 Voorstel tot wijziging van art 6 H. R 
Het bestuur stelt voor, na gehoord advies, om te bepalen 
dat in het vervolg de berekening voor het aantal vertegen 
woordigers zal zijn 

20— 50 leden, i vertegenwoordiger. 
SI —100 » , 2 vertegenwoordigers 

I o I — 200 » , 3 » 
201—300 » , 4 » 
301 en meer 5 » 

14 Bespreking over het verkrijgen van meer contact tusschen 
de aangesloten Veieenigingen en het Bondsbestuur 

15. Rondvraag en sluiting 
N.B De vertegenwoordigers worden herinneid aan ait 29 

van het H R , luidende »Wanneer een vertegenwooidigei ver
hinderd IS een algemeene vergadering bij te wonen, kan hij zijn 
stem aan een mede vertegenwoordiger van zijn veieeniging over
dragen en moet hiervan voor de vergadering aan den 2en secre
taris schriftelijk kennisgeven« 

Voordrachten, die op het Congres op 27 Augustus 1927 te 
Amsterdam zullen gehouden worden : 

i A. J Jacobs, Breda, over »Uitwassen der Philatelie«. 
2 Leon de Raay, Watergraafsmeer, over »Eene nieuwe wijze 

van verzamelen« 
N.B Om de volgorde zal op de Bondsvergadering geloot 

wolden De ie 'Secretaris a i, 
P. JORISSEN P C ZN 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, no, 67. 

Naar aanleiding van het besluit, genomen in de Algemeene Vergadeiing, gehouden te Utrecht op 
24 September 1916, heeft het Bondsbestuur, mede in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 
van het Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende ter kennis der leden te brengen : 

NAMEN DER LEDEN. 
Aantal 

leden op 
I Juli 1927. 

Getal verte 
genwoordigers, 

waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1927—3J Juli 1928. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

I. Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
»Breda«, te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars »HoUandiai, 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars »de Globe«, 
te Arnhem. 

6. Philatelisten-Vereeniging 
»Groningen«, te Groningen. 

7. Philatelistenclub »Rotter
dam«, te Rotterdam. 

8. Nederlandsche Philatelis-
tische Vereeniging »Op 
Hoop van Zegels«, te 
Haarlem. 

9. Philatelisten-Vereeniging 
»Apeldoorn«, te Apeldoorn. 

10. Postzegelvereeniging »Vlis-
singen«, te Vlissingen. 

11. Philatelisten-Vereeniging 
»Zuid-Limburg«, te 
Maastricht. 

Postzegelvereeniging 
»Helder«, te Helder. 

894 

48o 

310 

231 

92 

66 

160 

42 

26 

107 

60 

L. W. C. Berge. 
Jb . Cloeck. 
L. van Essen. 
J. J. C. van Houten. 
J. B. Robert. 
A. J. Valewink. 

J. C. G. van den Berg. 
J. C. Cramerus. 
A. J. Jacobs. 
ds. F . J. J. Loeff. 
J. Sikkens. 
L. C. A. Smeulders. 

Th. H. van der Hurk. 
S. van Koeten. 
S. Onderwijzer jr. 
Leon de Raaij. 
H. Schmid. 
P. Vredenduin jr . 

dr. P. H. van Gittert. 
K. H. J. van Hulssen. 
J G. Raatgever. 
C. L. Sanders. 
mr. J. H. Vuijstingh. 

H. J. van Balen. 
J. Ph, Blanken 
J. C. Heidenreich. 

C. M. Kuitert. 
Ph. de Vogel. 
L. H. Wachters . 

dr. L. Frenkal. 
P. J. van Harderwijk. 
W. H. E. Nieuwenhuijs. 

P. Engelenberg. 
John Robbers. 
J. Rol. 
J. P. Traanberg. 

C. C. Kaijser. 

I. C. J. L. Sitsen. 

mevr. C. de Bruijn-Vrins. 
F. H. Dückers. 
P. J. J. Vroom. 

's-Hertogenbosch, Kerkstraat 64. 
Hilversum, Oranjelaan 6. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Hengelo, Deldenerstraat 116. 
's-Gravenhage, Balistraat 55. 
Amersfoort, Groote Koppel 4. 

Ginneken, Burgem. Passtoorsstraat 5. 
Breda, Academiesingel 46. 
Breda, Burgem. Verdaasdonkstraat 12. 
Breda, Parkstraat 6. 
Breda, Sophiastraat 35. 
Breda, Verl. Koninginnestraat 89. 

Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39 a. 
Amsterdam, Joh. Verhulststraat 78. 
Watergraafsmeer, Linnaeusparkweg 42. 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 56. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Utrecht, Maliebaan 72 bis. 
Utrecht, Brigittenstraat 17. 
Utrecht, Groenestraat 55. 
Utrecht, Gerard Noodstraat 6 b. 
Utrecht, Plompetorengracht 24. 

Arnhem, Coehoornstraat 11. 
Arnhem, Spijkerstraat 231. 
Arnhem, Burgemeester Weertstraat 53. 

Groningen, Nieuwe Ebbingestraat 28. 
Gioningen, Oosteistraat 45. 
Groningen, Oude Ebbingestraat 47. 

Rotterdam, Eendiachtsweg 7. 
Schiedam, Dam 30. 
Amsterdam, Van 't Hofifstraat i. 

Haarlem, Bosch en Vaartstraat 8. 
Aerdenhout, Tramweg 15. 
Haarlem, Schalkbuigergracht 83. 
Haarlem, Brouwersplein 25 r. 

Apeldoorn, Stationstraat 64. 

Vlissingen, Walstraat 72. 

Maastricht, Papenweg 6. 
Maastricht, Volksplem 18. 
Maastricht, St. Antoniuslaan 55 3. 

Helder, Bothastraat 48. 
Helder, Draaisteeg 7. 
Helder, Dijkstraat 53. 

G. V. van der Schooren, Voorzitter. 
Burgemeesiersplein 2, Arnhem. 

mr. E. Bonn, Onder-Voorzitter. 
Josef Israëlslaan 51, 's-Gravenhage. 

, Eerste Secretaris. 
P. Jorissen P.C.zn., Tweede Secretaris, w.tt. ie Secretaris, 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aanget . s tukken, adres : Wijkkantoor Avenue Concordia.) 

1. G. J. de Klerk. 
2. J. G. J. Polling. 
3. W. K. Rutgers. 

Het Bondsbestuur voornoemd : 
W. P. Costerus P.zn., Penningmeester. 

Voorhaven, Edam. 
mr. W. S. W. de Beer, Commissaris. 

Van Eeghenstraat 39 rt, Amsterdam. 
J. A. Kästeln, Commissaris. 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 



23 AUGUSTUS 1927. NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. Ill 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

Af deelingen 
Amersfoort: See r ; J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Seer : P. G. Keijser, Overtoom 27/29. 
Arnhem en Omstr.: Seer. : J, R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Seer. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Seer.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr. : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 13, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr. : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem : Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenhosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breesir. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr.: Ch. A. Struyck, Almelo, 
West-Friesland: Secr . : dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

Nieuwe leden. 
807. H. Angenent, empl. fa. van Nie & Co., Medan (N.-L). 
808. J. van Nijveldt, adm. ondern. Poengey bij Medan (N.-I.). 
809. P. J Rings, empl. fa. Geo Wehry, Semarang (N.-I.). 
811. A. Ritsau van Ulrich, ond. Nijkerk bij Medan (N.-I.). 
812. Tjassens Keiser, Celebesstr. 4, Medan (N.-I.). 
931. P. A. Fopma, Fagelstraat 90, Amsterdam (West.). L. 
943. F . Lührs, Sophialaan 26, Apeldoorn. 
977. A. M KoUewijn jr., p/a. wed. D. Wigbout, Uithoornstraat 

19" , Amsterdam (Z.). V.L. 
978. B. C. Rozenheek Hzn., Schoutenstraat 2, Hilversum. (V) 

Aanmeldingen. 
Th. AUebrandi, Gen. de la Reijlaan 27, Busswn. 
dr. J. H. N. van der Burg, Onderlangs 8, Arnhem V.A. 
J. van Nooyen, ambt. kadaster, Malang (N.-I.). 
A. A. Magendans, s.f. Bandjandawa, b/ Pemalang (N.-I.). 
]. C. Vemer, Diezerstraat 50, Zwolle. 
Herrn. Smeets, Weert. 
A. O. Marimian, Rue Clément-Roassal 4, Nice (Fr.). 

Adresveranderingen. 
375. J. B. G. A. Dijkman, ondern. Karang Anom, Res. Besoeki, 

p. k. Tangoel S .S .O/L , Java (N.-L). 
564. H. Baumbach, Marnixlaan 12, Amersfoort. 
407. mevr. wed. J. G. Haas—de Rijk, adres onbekend. 
644. A. C. Baron van Heerdt, Hooge Nieuwstr. 30, den Haag. 
521. W. Mak, Ruysdaalsir. 74, Nijmegen. 
96. J. van der Rest, Lindelaan 79, Rijswijk. 

467. H. Schwärzer, Prinsengracht 79, Amsterdam. 
611. M. Vlierboom, adres onbekend. 
508. W. A. C. Zweerts, Koninginnelaan 35, Soerabaia (N.-L). 
462. mr. G. A. Bontekoe, Sleen (Dr.). 
106. jhr. C. van Holthe, »Stadwijck», Bennekom (Gld.). 

52. Ph. L D. A. van Rees, adres onbekend. 
745. H. Dekker, Zeeweg 360, Driebuis, Velsen. 
100. dr. W. Th. M. Weebers , Bataviervveg, Nijmegen. 

Het jaarboek 1927 is aan alle leden verzonden. Evenals het 
vorig jaar door de opname van het artikel van mr. E. Bonn 
over de Internationale Tentoonstelling, is het jaarboek thans 
door de opname van een uitgebreid overzicht der poststukken 
van Nederland, van blijvende waarde geworden. De deskundige 
bewerkers, de beeren A. C. Voss, W. G. Zwolle en W. P. Cos-
terus Pzn. hebben een up-to-date werk geleverd, dat zeer zeker 
aan de poststukkenverzamelaars welkom zal zijn. Het bestuur 
dankt deze beeren voor hun belangrijken arbeid. 

ERRATA jaarboek 1927. 
Op bl. 11 in Rekening en Verantwoording zijn Ontvangsten 

en Uitgaven verwisseld. 
Op bl. 14, laatste alinea verslag afd. »Verkoop« is door ver

gissing van den zetter een zinstorende fout ontstaan. Men ge
lieve te lezen: »Ik geef hierbij tevens een overzicht van de 
omzetten dezer af —«. 
233. J. Jansen Heytmajer jr., Stationssir. 30, Zaandam. 

346. R. Reints Bok, Sumatraweg 23, Weltevreden (N.-I). 
79. A. C. Voss, Amsteldijk 114, Amsterdam. 

bl. 66. 1920. »onderdruk rose«. 
Annonce achteromslag Auf der He ide : Maury moet zijnM«ry. 
De Directeur der Afd. Verkoop verzoekt den inzenders der 

circulatieboekjes beleefd deze uitsluitend te doen toekomen aan 
den administrateur D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN D E N B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5. 

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

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

Aanwezig 4i leden. De waarnemend voorzitter, de heer Cramerus, 
heet allen welkom, speciaal den heer Van Horssen, die voor het 
eerst onze vergadering bijwoont. De notulen van de vergadering 
van 4 Juli worden zonder op- of aanmeikingen goedgekeurd, 
terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 2 candidaat leden 
als lid worden aangenomen. 

Ingekomen zijn zegels voor de verloting van de beeren Filius, 
Hekking en Jacobs en voor het falsificaten-albuni van den heer 
Martin, waarvoor de waarnemend voorzitter hen dankt. 

Wordt voorts goedgekeurd de overschrijving van het lidmaat
schap van den R. van den Bogaert op naam van den heer 
J. D. C. R. van den Bogaert, terwijl de vergadering accoord gaat, 
na eenige bespreking, met het voorstel van het bestuur, om de 
beeren Schiebaan en Speenhofif als lid te royeeren wegens wan
betaling. 

De waarnemend voorzitter verzoekt den leden toch vooral de 
controlekaarten bij de sectiehoofden te bezorgen, daar het de 
eenige controle is voor hen te weten, waar de zending zich op 
een gegeven oogenblik bevindt. 

Het voorstel van den Bond tot wijziging van art. 6 van het 
H.R. komt dan aan de orde. Aangezien hierbij geen memorie 
van toelichting is gevoegd en men de bedoeling van dit voorstel 
niet kent, zal aan den Bond gevraagd worden alsnog in het 
Augustus-nummer van het Maandblad een toelichting te geven. 
De vertegenwoordigeis krijgen machtiging op de algemeene 
vergadering naar beste weten en in het belang onzer Vereeniging 
te handelen. 

Bij den secretaris zijn verkrijgbaar kavelbeschrijvingen en in
schrijvingsbiljetten betreffende den op 7 November 1927 en vol
gende dagen te Bandoeng te houden Rijksveiling. 

Een ingekomen schrijven van de Vereeniging »Helder«, waarbij 
zj mededeelt onzen candidaat voor het Bondsbestuur over te 
nemen, wordt daarna voorgelezen. 

Thans komt aan de orde het verkiezen van een nieuwen voor
zitter, ter voldoening aan art. 11 H.R. en met het oog op den 
a.s. Philatelistendag. De heer Cramerus krijgt 36, mevrouw 
Hanegraaff 2 stemmen en dr. Gommers 1 stem, zoodat de heer 
Cramerus tot voorzitter is benoemd. Ds. Loeff richt tot den nieuw 
benoemden voorzitter eenige hartelijke woorden van gelukwensch. 

De heer Exalto, een der nog weinig in leven zijnde oprichters 
onzer Vereeniging, deelt mede te gaan verhuizen naar Amsterdam 
en dus tot zijn spijt onze vergaderingen niet meer te kunnen 
bezoeken. Hij neemt van ieder afscheid, waarna de voorzitter 
nog enkele hartelijke afscheidswoorden tot hem richt. 

De heer Mijnssen schenkt nog voor de verloting het nieuwe 
2>/j gulden-zegel van Nederland, de heer Cramerus o.a. een 
5 gulden Jubileum 1923, voor welke fraaie schenkingen de ver
gadering hun zeer dankbaar is. 

De gewone maandelijksche verloting en die van het zegel 
Ned. Indië D 2'/j gulden, dat de heer dr. Gommers beschikbaar 
had gesteld, hebben daarna plaats, waarna de vergadering door 
den voorzitter wordt gesloten. 

Breda, i Augustus 1927. De iste secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
14er. J. Dorrestein, Pematang Danau, P. K. Tjoeroep, Zuid-
E. Sumatra. 
391. W. J. Hofsté, Prinsengracht 712, Amsterdam Centrum. (VII) 
E. Z. 
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Caiididaat-leden. 
A. O. Marimiam, postzegelhandelaar, 4, Kue Clément Roassal, 

Nice. (Eigen aangifte 
mevrouw J. van den Bogaert, Stationsstraat 24, Berj^eu-op Zoom 

(Voorgedragen door J. C. H. Fräser te Bcrf^en-op-Zoom). 
G. A. Oakam, Accountant, J. S. Bach-straat, te Utrecht. (\ 'oor-

gediagen door F . Nanning, te Middelfiamis.) 
Overschrijving lidmaatschap. 

490. R. van den Bogaert wordt J. D. C R. van den Bogaert. 
Z. Groote Markt 20, Breda. (I) 
337. J- Kool wordt mevr. wed. J. Kool, Elisabethlaan 15. Eind

hoven. (VI) 
Bedankt als lid. 

47. F . C. W. J. P. Soeters, te Apeldoorn. (IV) 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

283. Joh. S. Schiebaan, te Rotterdam. (V) 
395. J. H. Speenhoff, te Haarlem. (VII) 

Adreswijzigingen. 
255. H. Hessels, te Breda, thans Hotel Van den Heuvel, te 

West Wezel, N. Br. (Van I naar III) 
334. K. Speetjens, te//«/OTÖ«^/, thans Emmastraat 20, aldnar. (\'1) 
250. C. J. Vijgeboom, te Rotterdam, thans Elisabeth Stiouvcii-
Z. laan 71 b, te Maastricht. (Van V naar IV) 
354. B. D. Stoop, te Breda, thans Haagweg 30, aldaar. (I) 
44i . F . A. B. H. Wubbe , te Engelberg, thans Villa Alpenruh, 

Espen, aldaar. 
202. W. F. Hartman, te Amsterdam, thans Keizersgracht 417, 

Amsterdam Centrum. (VII) 
126. E. N. J. Jongraans, te Nijmegen, thans Kruisweg 20, Ä«rj?(?«, 
Z. N. H. (Van IV naar VII) 
211. mevr. wed. W. F . G. Vt\óhviï]zer\-Mv.\aer,ie's-Gravenhage, 

thans Anna Vondelstraat 8, Amsterdam West. (Van V 
naar VII) 

8. A. Exalto, te Breda, thans Amstelstraat 37, Amsterdam 
Z. Centrum. (Van I naar VII) 

80. Jos. B. M. Bohnen, te Breda, thans Baronielaan 4o, aldaar. (II) 
43. A. P. van Gent, te Teteringen, thans Baronielaan 134, te 

Breda. (II) 
34. J. A. J. van Horssen, te Breda, thans Engelbert van Nas-

sauplein 156, aldaar. (II) 
446. W. van der Hout, te Breda, thans Baronielaan 10, aldaar. (II) 
174. mr. E. P. van Lanschot, te Breda, thans Engelbert van 

Nassauplein 165, aldaar. (Il) 
142. Ch. M. J. J. Smits, te Ginneken, thans Baronielaan 228, te 

Breda. (II) 
352. E. M. Tombrink, te Ginneken, thans Baronielaan 23017, te 

Breda. (II) 
9. dr. K. E. Ziegeler, te Sr*;;/«, thans Baronielaan 87, aldaar. (Il) 

48. A. J. Jacobs, te Breda, thans Buig. Verdaasdonkstiaat 12, 
aldaar. (II) 

Bekendmaking. 
Van I September af kunnen weer boekjes met allerlei zegels 

ingezonden worden, echter met beperking tot een maximum van 
5 per inzender over het geheele jaar 1927. 

Boekjes met uitsluitend zegels van Nederland en Koloniën 
blijven buiten deze beperking. 

Men wordt dringend verzocht op aangeteekende zendingen te 
vermelden: »Bijkantoor Parkstraat«. 

De administratetir der rondzendingen, 
H. J. H. M. JANZEN. 

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

Candidaat-lid. 
A. Snethlage, Tandar ts , Koninginneweg 2o4, Amsterdam (Z.). 

Bedankt als lid. 
C. Lindenaar, Chasséstraat, Amsterdam. 
C. L. J. J. Buffart, Van Baerlestraat 61, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
P. Balledux, Jacob van Lennepkade 73 boven, Amsterdam (W.) 
H. P. J. Amesz, Westeilaan 6, Aerdenhout. 

]. R. Meuring, Laan van N. O. ludië 201, Den Haag. 
J. B. Oeij, Valeriustiiaat I7o,boveii, Amsterdam (Z.J. 
H. T. Lietn, Busboom Toussaintsiiaat 28^, Atnsterdam (W.). 
H. J. van Strieland, Koiinigslaan 40, Bussum. 

Mededeelingen. 
I a de mauud Augustus w o r d t geen IcdeiiTergudei Ing 

gehouden. 
Bezoekt de Nat iona le T e n t o o n s t e l l i n g en he t P h i l a t e l l s t e n -

Congres , die van 25 -28 Augus tus a.s. te Amsterdam worden 
gehouden in ' t gebouw »BelleTue«. 

De ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
S e c r e t a r i s : K. H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstraal 17, Utrecht. 

IN MEMORIAM 
G. W. VAN VLOTEN. 

Bedankt als lid 
Th. Cramer, Jacob Catsstraat 9, Utrecht. 
J. van Dongen, Moreelsepark 11 bis, Utrecht. 
A. H . Th, Hartevelt, Mauritsstraat 46, Utrecht. 
T. Foreman, Bosch en Duin. 
J. H. B. Feldbiugge, Vrouwenhuisstraat, Montfoort. 
A B. Haefkens, Buiten de IJselpoort A 268, Montfoort. 
P. W. A. J Koelman, Hoogstraat, Montfoort. 
J. J. de Lenne, Postdirecteur, Meerssen. 
H. van der Loo, Nieuwstraat 26, Rotterdam. 
A. Snethlage, Stationsweg 294, Aalsmeer. 

Overleden. 
G. W. van Vloten, Kanonstraat 4, Utrecht. 

Adresverandering. 
H, C. Gabry wordt Burg, Marlenssingel 39, Gomla. 

Vergaderingen. 
BESTDURS-VERGADKUINÜ op Dinsdag 20 Sep ' ember 1927. 
ALtiKMEENK VER(JAÜER1N(; op Dinsdag 27 Sep tember 1927 

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

Internationale Ver. ..Philatelica", te 's-Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N H. VAN R E S T , Fultonstraat 69, 's-Hage. 

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

Een vergadering in 't teeken : vacantie. Aanwezig 35 leden, 
waarvan 2 dames. Wegens uitsledigheid van d e i voorzitter en 
diens plaatsvervanger in het bestuur, neemt de heer Van Leijden, 
eerelid en oud-voorzitter, op verzoek 't presidium waar. Hij 
begint met een woord van welkom tot de trouwe vergadering
bezoekers, waarna hij de vergadering verzoekt met opstaan en 
eenige oogenblikken stilte te herdenken, dat wij in deze maand 
door plotseling sterfgeval verloren ons lid, den heer B. van 
Langeveld, een verdienstelijk lid onzer Vereeniging, 

Verdere mededeelingen: een bedankbrief van »Hollandia« ; 
schrijven met inlichtingen, enz. van den heer De Raaij omtrent 
de Tentoonstelling te Luxemburg ; zegels voor de verloting zijn 
geschonken door mevrouw Jenezon en den heer Melsert. 

Rondgaan o.a. kaarten voor de cycloonramp en nieuw aange
schafte werken voor de bibliotheek. 

Kavelbeschrijvingen met daarbij behoorende voorwaarden en 
inschrijvingsbiljet voor de Rijksveiling op 7 November te Ban-
doeiig worden rondgedeeld. 

De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert op 31 stemmen vóór, 2 blanco en 2 

van onwaarde. 
Bij de verloting krijgt de heer De Bres den eersten prijs. 
Hierna veiling. 
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By de rondvraag opent de heer Kirchner eene discussie over 
de rondzendingen, waaraan weldra door meerdeie personen wordt 
deelgenomen, die verscheidene opmerkingen en weii^chtn hebben 
ten opzichte van portefeuilles, formaat der boekjes, prijzen, aard 
dei zegels, enz. De voorzitter stelt voor hieiin heden geen enkel 
besluit te nemen, doch deze discussie te hervatten ondtr een 
punt op de agenda der volgende vergadering 

De heer Kirchner waarschuwt nog tegen een adres van een 
zegel reparateur, waarna de voorzitter de vergadering sluit ondei 
een woord van dank voor de getoonde belangstelling. 

De Secretaris, J N H VAN R E S 1 
Nieuwe leden. 

36 H B Blommers j r , Reitzstraat 276, Den Haag 
452 J van Dijk j r , Barbarossestiaat 47, Nijmegen 
188 G L A Jansma, Hotelweg 8, Buitenzorg (Ned Indie) 
53 W. J ' t Hart, Eschdoornstraat 136, Den Haag 

190 J C Bieur, Rotterdamsche straat 20, Scheventngen. 
209 J. O Buisman, Mauritsstraat 32, Zwolle. 

Onder voorbehoud van de afd »Dordrecht« : 
D 396 J van der Meulen, Doelstraat 24, Donhecht. 

Candidaatleden. 
G. T Slothouber, Kapitein van den Generalen slaf N I. L , 

Madurastraat i4, Den Haag (Voorgesteld dooi W. F Zekveld) 
P Kneglmans, Oud Gezagvoerder K P M , Wasscherijweg 4, 

Weltevreden 
H Waterman, I elefoonkantoor, Soekaboemi N O I (Heiden 

voorgesteld door A Brandt ) 
Walter Staudacher, 1 uinbouwtechnicu';, Veuweg 43, Rumpen 

bij Heerlen (L ) (Eigen aangifte) 
R von der Mohlen, Frankenstraat 9, Den Haas: (Voorgesteld 

door P Hoogerdijk) 
W van Dam, Fronemanst iaat 32, Den Haas; (Eigen aangifte ) 
J G H. de Voogt, gepens Gen Majoor dei Genie tit O 1 Leger, 

Van Weede van Dijkveldstraat 52 Den Haag (Eigen aangifte ) 
A O Marimian 4 rue LicmentRoassaI, A'ïft; (Frankrijk) ({• igen 

aangifte ) 
Adresveranderingen. 

325 G J S c h e e p m i k c , Panaragan 30, Buitensorg 
525 A P Krul, Scheveningsche laan 110, Kykd>an, Den Haag 
138 Th L Gijzeman, Hilversumschestraat 61, Den Haag 

28. L den Houter, Amalia van Solmsstraat 93, Den Haag 
47 J H van Noord, Spooisingel \o a, Rotterdam 
20 Lh P N van Hooijdonk, Djaga Monjet 47, IVeltevroden 

260 R E s t h t Merendrechtslaan 34, Weltevreden 
372 J Hagemeijer, Fahrenheitstraat 553, Den Haag. 

Overleden 
219 B van Langeveld, Den Haat; 

Bedankt. 
' * 396 J H van Emmerik, Dordrecht 
D 405 J. W Stegeman, Dordrecht 
\) 404 J L N Zillinger Molenaar, Dordrecht 

491 J IJ Ijk, Den Haag 
Vergaderingen. 

»esiuiirsvergaderii ig te ï'/« "••>■; algemeene vergadeii i ig 
te 8V4 uur, op Woensdag 24 Angiiiitns 1927, in Cafe 
«tlol landais«, Groenmarkt, te ' s Graïenhage. 

1 Mededeelingen. 4 Verloting 
2 Notulen 5 Veiling 
3 Rondzendingen 6 Rondvraag en sluiting 

LEDKSVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(Ie secielaiis« \. Ronwenhorst, Celebesstiaiit 29) den ]»ten 
Woensdag valk de maand 

VERGADERING afdeeling „ T I E L " , eerstvolgende ver
gadering In September. 

VERGVDKRING afdeeling GOES en O M S T R E K EN (secr. 
J. M Meyler, Eversdfjkstraat 3 , Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds e S uur, in „Cafe National", 
Groote Markt 30 , Goes. 
fr"*~ Gedurende de maanden Angastns en September worden 

doiir de afdeel ing GOES geen vergaderingen !.eIionden. 

VOOR PHILATELIE.  V 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
isecretarl»: L G E R M E R A A D , Kleverlaan 124, Haarlem 

Aangenomen als lid. 
175 A L EUermeijer, Keizti Karelstiaat I I , Haarlem. 
176 G H Goode jr , Korte Spaaine 11, Haarlem 
177 U K Taconis, Velsersiraat 13, Haarlem. 

Bedankt als lid. 
61 mr N P C van Wijk, Heemraadssingel 307, Rotterdam 

Voorgesteld als lid. 
J H G Nachtweh jr Sophnst iaa l 4irw ,//««/&;« (dooi J Stolp) 
mr R H Nierstrasz, Laan van Bloemenhove 8, Heemstede 

(F Igen aangifte ) 
ir E J Wijers, Prof van Vlotenweg 6, Bloemendaal (door 

J M Vo irhoeve ) 
F L Kaptijn, Viouwehekstiaat 66,//(Zrtr/t/Ä (door B Amelung ) 

Overleden. 
156 mej V Vieuls, Roermond, wier l idmaatschap is overge 

schreven op 
156 mej A Vreuls, Kapellerlaar 123, Roermond 

Adresveranderingen. 
28 L A van Doorn naat Julianapark 66, Haarlem. 
34 K P Manus m a i Jan van Goijenkade 20, Amsterdam 

124 F A Berkemeijer naar Zandvoortsche laan 56, Heemstede 
164 J P R Meijkamp naar JohTn de Wittstraat 55, Leiden 

Bekendmaking. 
Van 1 tot 24 September a s wordt het secretaiiaat waargenomen 

door den 2den secretaris, den heer I P Traanberg, Brouwers 
plein 25 n^ , Haarlem 

Het Postgironummer van den penningmeester, den heer B Ame
lung, is 128227 De ie Secretaris, 

L G F R M E R A A D 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Waarn Secretaris : K A Ci EIJ. Petrus Hendnkszstr 30, Groningen 

Bekendmaking. 
I n d e maand Augustus >fordt geen vergadering geliouden. 

Vergaderingen. 
Eerstvolgende LEDEN VERGADI'RING op Maandag 12 Sep

tember 1927,'s avonds te 8Vj uur, in Café restaurant »Snlsse«, 
Heereslraat . 

RUIL WOND op 26 September, 's avonds te 8 ^ uur, in 
Hotel „Victoria", Groote Markt. 

Belangrijke mededeeling. 
Van het Bondsbeituur kwam de mededeeling, dat door 

het Hoofdbestuur der Posteujen en Telegrafie goedgunstig is 
beschikt op het adres van de Phil Vereen »Groningen«, ook 
te Gronmi^en een z g philatelisten loket open te stellen, en wel 
met inging van 17 September 1927, eiken 3en Zaterdag van de 
maand van l4—16 uur 

De waarn secretarts, 
K A CLEIJ . 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris J G J P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
22 Juli 1927, in de sociëteit van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 21 leden Te ruim 8 uur opent de voorzittei, de heer 
Rutgers, met een kort woord vaii welkom de vergadering en 
deelt mede, dat de secretaris wegens familieomstandigheden af 
wezig is De notulen worden zonder op of aanmerking goedge
keurd 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van de Vereeni 
ging »Ureda« met het verzoek om de candidatuur van den heer 
Gommers, in de plaats van wijlen den heer Singels, te steunen 
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Het bestuur is van meening, dat wij dezen candidaat moeten 
steunen, te meer daar een zoo groote Vereeniging wel recht heeft 
op een bestuursplaats. Aldus woidt besloten. 

Verdere ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. 

Voor het Bondscongres worden nog enkele dingen naar voren 
gebracht, welke de volle aandacht van de afgevaardigden zullen 
hebben. Hiermede is het officieele gedeelte afgedaan en wordt 
gepauzeerd. 

De wedstrijd van het f i,— jubileumzegel 1913 heeft een 
spannend veiloop, daar de laatste stem besluit wie of dit keer 
den prijs krijgt. Het blijkt, dat de heer Meijer het grootst aantal 
stemmen heeft veroverd. 

De gebruikelijke maandverloting vindt plaats met twee geluk
kigen. Hierna veiling, welke aan de kas eene kleine bate oplevert. 
Verder wordt de avond met ruiling doorgebracht, waarna sluiting. 

De secretaris, J. POLLING. 

Adresverbetering. 
C. G. F, Jager, Keizerstraat 16, moet zijn: Keizerstraat 19«;. 

Adresverandering. 
A. H. Voetelmk, Voorschoterlaan 39a, Rotterdam. 

Postzegel vereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.) 
Secretar i s : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Juli 1927, 
in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Met een hartelijk woord van welkom opent de vooizitter om 
ruim half negen de vergadering. Hij verzoekt den secretaris de 
notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke onveranderd 
worden goedgekeuid. 

Ter vergadering zijn verkrijgbaar de voorwaarden van den ver
koop en de kavelbeschrijving van den op 7 November te i?rz«(/ö(;«_^, ■ 
vanwege het Hoofdbestuur van den Indischen Post, Telegraaf
en Telefoondienst, te houden veikoop van gebruikte postzegels. 

Voorgelezen wordt een circulaire van den heer Leon de Raay 
betreffende de Tentoonstelling te Luxemburg. Van den heer J. 
H. van Peursem, 'sGravenhage, werd de MichelNachtrag van 
Juli ontvangen. 

Na afdoening van nog enkele huishoudelijke zaken, werd de 
vergadering gesloten. 

Vergaderingen. 
In de maand Angas tns wordt geen TcrgaderJng gehouden. 

Volgende vergadering 
op Maandag 26 September 1927, te 8 ^ nar, in Hotel Roberts, 
Stationsstraat, Heerlen. 

Eerste Surinaamsche PhilatelistenVer., te Paramaribo. 
Secre tar i s : H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Ledenlijst. 
1. C. B. Samuels, voorzitter, Heerenstraat 13, Paramaribo. 
2. H. L. Relijveld, secretaris. Koloniale Boekerij, Paramaribo. 
3. H. L. de Bie, commissaris, belast met de rondzending, Groote 

Waterstraat 4, Paramaribo. 
4. J. N. Optendrees, bibliothecaris, Gravenstruzt 2J, Paramaribo. 
5. J. I. Salomons, fenningtneester, Kwattaweg 60, Paramaribo. 
6. A. R. Emanuels, Heerenstraat 17, Paramaribo. 
7. W. Ch. van der Ziel, Hofstede CruUlaan 42, Paramaribo. 
8. H J. Rack, Malibatrumstraat 1 boven, Paramaribo. 
9. F. A. van Boxel, Fort Zeelandia, Paramaribo. 

10. F. Indrisie, Gravenstraat 76, Paramaribo. 
11. A. van Vliet, Kleine Combéweg 19, Paramaribo. 
12. B. J. Jungerman, Tourtonnelaan 80, Paramaribo. 
13. H. Aikman, Dominéstraat 24, Paramaribo. 
14. M. Abrahams, hoek Keizeren Watermolenstr. 23,/"(irf/OT^m/o. 
15. W. J. van Slobbe, Fort Zeelandia, Paramaribo. 
16. J. Alvares, NieuwNickerie, Paramaribo. 
17. C. A. Cerpentier, Nieuwe weg 103. Koewacht. 

'J BEZOEKT ONZEN STAND OP DE^ 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE AMSTERDAM. 
Z O E K T GIJ E E N B E T E R A L B U M VOOR U W E V E R Z A M E L I N G ? 

EEN „KABE" ZAL ZEKER UW KEUS ZIJN! 
Ruime sorteer ing in spec iaa l a lbums, o.a. van Neder land en Kolonien, waarin opgenomen vele typen, tandingen 

, en k leurversch i l len , welke op AFZONDERLIJKE bladen voorkomen. — Voordrukalbums van Nederland en 
Kolonien in 5 verschi l lende ui tvoer ingen: 

Jeugdui tgave, geheel compleet , zonder typen f 2,50 
Album in k lemband, houtvri j papier met typen, tandingen, enz f 7,50 
Album in prachtband, pr ima veeren, bol gewatteerde kaften, met typen, enz . ' ' f 11,— 
2 deelen Neder land en Koloniën op ivoorcarton met aangeplakte rugstrooken f 29,— 
Luxeuitgave, 2 deelen, zwart lederen klembanden met gouddruk f 60,— 

N.V. PAUL KOCH, Aschersleben (Ouitschiand), Fabriek van alle Philatelistische Benoodigdheden, merk „KABE". 
GENERAAL VERTEGENWOORDIGER VOOR NEDERLAND EN KOLONIEN: 
M. A. M A N U S K O W S K I , POSTZEGEL EN ALBUMHANDEL, WAGENSTRAAT 92, DEN HAAG. 
P R O S P E C T I G R A T I S . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ POSTGIRO 20413. (659) 

COLONIES FRANQAISES. 
Zichtzending gevr. van uitg. 1915 tot 
heden; mijn verzameling bevat ca. 
35 000 verschillende zegels, doch zijn 
de Fr. Kolon, laatste 10 jaar wat ver
waarloosd. 

J. KROESE, ZWOLLE, 
Van Nahuijtplein 11. 

Lid van „Philatelica", den Haag. 
Refer.: Richard Borel«, Braunscliweig. 
Banlf van Doijer & Kalff, Zwolle. (661) 

©©O®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

IZICHTZENDINGENJ 
® SPECIAAL ® 

i Europa en Enyelsclie Koloniën, i 
I P R I J Z E N Z E E R B I L L I J K . | 
1 H. BARTH, AMSTERDAMOost. 1 
1 TIMORPLEIN 17. (664) | 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

Koerseerende zegels van Cyprus, 
Gibraltar, Ierland, Malia, Engelsch 

Marocco, enz. lever ik tegen 
10 "', nominaal plus porto. 

P. GORDON, 
DIJKSTRAAT 60 b, ROTTERDAM. 

Poslrekenin« 129598. (666) 
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2 m\ 1923, rood-oranje, 
Afgestempeld met het caoutchoux-sterapel, 

hetwelk in gebruik was op de Internationale 
Postzegeltentoonstelling in „Pulchri Studio ' ter 
gelegenheid van het 40-Jarig bestaan der Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
gehouden te 's-Qravenhage van G-n September 1924. 

Dit unieke zegel, hetwelk als een phenomeen 
aan den philatelistischen hemel verscheen, blijkt 
een buitengewoone zeldzaamheid te zijn. 

De firma Joh. Enschedé te Haarlem, alsmede 
de bekwaamste experts, erkenden de echtheid vaii 
zegel en stempel Het Vaderland, Postzegelnieuws, 
en de Philatelist schreven er een artikel over. 

De Nationale Postzegeltentoonstelling, geor
ganiseerd door de Vereeniging van Postzegelver
zamelaars „HOLLANDIA", belooft een evenement 
te worden. Ér zullen gespecialiseerde collecties van 
Holland en Koloniën te bewonderen zijn, welke een 
waarde van ruim een ton gouds vertegenwoordigen. 

Een TWEEDE exemplaar is tot heden n i e t 
gevonden, zoodat men het op de Tentoonstelling 
niet geëxposeerd zal zien. 

Voor een serieuzen verzamelaar een nooit wederkeerende gelegenheid. 
Ofschoon de waarde niel te schatten valt en het zegel iedere prijs waard is, offreeren wij 

vrijblijvend dit RARISSIMUS voor slechts EEN D U I Z E N D G U L D E N . 

® 
2 e S P E C I A L E A A N B I E D I N G | 

voor verzamelaars in Ned.-lndië. 
(Voor leveringsvoorwaarden raadplege men den m 

Philatelist van 13 Juli of het Nederlandsen ® 
Maandblad voor Philatelie van 16 Juli 1927.) Q 

NEDERLAND. 
1852. Ontwerp van J. Wiener, papier van de Ffrnia 

Honig & Co. te Zaandam, 5 cent zwart, 
proefdruk op cartonpapier , . , . f 11,50 

1852. JWoesnian herdruk, in 1895 vervaardigd van 
een origineele plaat, welke gevonden is op 
de Munt te Utrecht, 
10 cent zwart f 1,— 

1864. 5, 10 en 15 cent, van elk drie verschillende 
kleurproeven op cartonpapier, per complete 
sei ie van 9 proeven f 85,— 
Alsvoren In blokken van 4 . . . /'350,— 

1866. Niet officieele galvanische ontwerpen van 
OSCAR BEROER-LEVRAULT. 
5 cent S en 10 cent S, diverse kleuren en 
papiersooiten, per stuk f 1,75 

® 

® 

® 
® 

® 

© 1867. Ontwerp van J. Vuttheim, Rotterdam. Privaat nadrul< 5 cent rood op^wit velijn papier, vermoedelijk gemaakt door Moens te Brussel 

® 

® 

k 
® 

® 
® 

? 
I 
® 

I 
ƒ 2,50 ® 

® 

® 

® 

® 
® 

® 

® 

® 

® 

1869. Ontwerpen van J. Vurthelm, Rotterdam, Typographische proeven, vervaardigd door 
Zanker te Haarlem en Orlc)ff te Amsterdam, 

Van deze hoogstzehtznnie preiives d'artistc, welke orgineel vrijwel introuvable en 
onbetaalbaar zijn, bestaan eveneens de zoogenaamde privaat-nadrukken. 

Deze zijn kenbaar aan de minder scherpe uitvoering en het getinte papier. Voor den 
wetenschappelijken verzamelaar, die de wording van de postzegels van Nederland en Koloniën 
op den voel wenscht te volgen, een weinig voorkomende gelegenheid; de TWEE stuks ƒ4 50. 

1870. Beeltenis van Koning Willem III, kop In cirkel, zonder omranding, gegraveerd door Stam te 's-Qravenhage, naar de schilderij van 
H. F. C. ten Kate, privaat-nadruk in zwart f 2,50. 

Idem, van denzelfden graveur, kleiner formaat met parelrand . . , f 2,50 
1877. Telegraaf-zegels, 12 waarden ongebruikt f 65,— 

Ned.-lndië, Drijvende brandkast-zegels, 1—7 ƒ42,50 

•s-GRAVENHAGE, 23 Augustus 1927. 

PIERRE VOS, CRISPIJNSTRAAT 85, DEN HAAG. 

® 
® 

® 

® 
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Een onzer voorraad-kasten van Europa-zegels, waarmede onze de tail voorraden worden aangevuld. 
Alle soorten zijn hierin hoofdzakelijk in geheele vellen aanwezig. 

Van Nederland en Koloniën hebben wij weder andere kasten. Hiervan is vanaf 1898 het meeste 
IN ONGEBRUIKTE VELLEN leverbaar. 

REINOU KINGMA, 
POST ZEGELH A N D E L , 
APELDOORN. 

VILLA PHILATELIE, EMMALAAN 28. 
TELEFOON 1029. GIRO 99018. 

Uitgever Pos tzcgc ln ieuws , 28e Jaargang» 
met Phil. Encyclopaedic. Abonnement per jaar f 2,—, 

Buitenland f 3 , — . 
Proefnummer g r a t i s , eveneens prijslijst van phila« 
telistische benoodigdheden, albums, catalogi, enz. 

EUROPA-COLLECTIE. 
Hiervan is terstond leverbaar een verzameling van 

ongeveer 20 landen van Europa, waarvan alle oude 
uitgiften nagenoeg compleet. Wij noemen Scandinavië, 
waarbij alle skilling Banco's van Zweden, Finland 
nr. 1 op brief, zonder pennestreep, dus met poststempel, 
Griekenland alle oude, waarbij de Parijzer-uitgifte, 
waarvan vele ONgebruikt, Luxemburg, alle oude 
compleet, Spanje nagenoeg compleet. Oost. Hongarije, 
Bosnië, Levant, Oost. Postkantoren, compleet, Turkije 
de eerste uitgiften compleet, Helgoland, compleet. Oost 
Rumelië, bijna compleet, enz. 
D E Z E COLLECTIE W O R D T ZÉÉR BILLIJK IN 

HAAR GEHEEL V E R K O C H T . 

Vraagt s.v.p. zonder eenige verbinding prijsopgave. 

V R A A G T O N Z E PRIJSLIJST met duizenden koopjes! 
D o e t U w v o o r d e e l ! 

Vraagt onze lijst van O N G E V R A A G D E attesten! 
Het zijn er legio! 

Vraagt onze zichtzendingen ä 3 cent per franc Yvert! 

(biU) 

^ 

^ 

^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ ^ ( ^ ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ ^ ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ( ^ ! ^ ( Ö ) < ^ ( Ö ) ( ^ ^ ( ^ ( ^ ( Ö ) ^ 
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POSTZEGELVEILING Mo. 29 , 
te houden van 5 - 1 6 SEPTEMBER 1927, in HOTEL-RESTAURANT „VICTORIA", 

SPUISTRAAT, DEN HAAG. 

O n g e l i m i t e e r d e verkoop van een zeer belangrijke verzameling der g e h e e 1 e wereld, 
w.o. van den WelEd. Gestr. Heer O., kapitein b.d., te Den Haag, e.a. 

lÛ 'dSr' De catalogus, 3600 kavels omschrijvende, keurig geïllustreerd, wordt op aanvraag 
gratis toegezonden door: 

AX POOL, 
AUCTIONARIS-EXPERT, 

KORTE POTEN 25, - TELEFOON 10722, - D E N H A A G . 
P.S. Voor volgende veilingen kan steeds, daarvoor geschikt materiaal, worden ingezonden. 

Condities op aanvraag. Vakkundige bewerking. 
Op belangrijke inzendingen wordt voorschot verstrekt. 

(669) 

M, Z. BOOLEMANS' 
POSTZEQELHANDEL, 
Ie HELMERSSTRAAT 190, 
A M S T E R D A M . 
CORRESPONDENTIE-ADRES: 
POSTBUS 280. - POSTQIRO 61152. 

VERZAMELT U 
PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR OF 

POSTSTUKKEN 
? 

VERZOEKE DAN BELEEFD TOEZENDING 
VAN UW NAAM EN ADRES. 

BXPEaTISE. 
TAXATIE. 

ENOROS OFFERTEN VAN GOEDE 
ZEGELS WORDEN STEEDS 
GAARNE TEGEMOETGEZIEN. 

Belangrijke Medcdccling. 
B e g i n S e p t e m b e r zijn ter verzending en 

circulatie gereed een aantal van onze bekende 
en fraaie Cahiers, tegen zeer laag gestelde 
prijzen en bevattende een verzameling post
zegels van: 

F R A N S C H E K O L O N I Ë N . 
SPAANSCHE KOLONIËN. 
PORTUGEESCHE KOLONIËN. 
ENGELSCHE KOLONIËN. 

Zooals algemeen bekend, bevatten onze 
zichtzendingen slechts mooie, gave en gega
randeerd echte exemplaren. 

Aanvragen om zichtzendingen uit deze 
collectie worden gaarne (met opgave van 
eventueele referentiën) ingewacht bij 

Q. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 25. DEN HAAG. 

(520) 
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_i«if!fii. ^, 
ri^ U 

t l Auflaiie 1928 

1928 TimbresPost« 
jJI...^ i... ,i,i.y.'.t..ljr.. .u !.>.^J 

VERSCHIJNT BEGIN SEPTEMBER D E L E I D E R van den verzamelaar, 

ZUMSTEIN's EUROPACATALOGUS 1928, lie DRUK. 
Circa 8 0 0 bladzijden. Meer dan 3 4 0 0 afbeeldingen. Circa 4 2 8 0 0 prijsnoteeringen. 

I N H O U D : De gezamenlijke postzegels van Europa, Duitsche Kolomen, postkantoren m het Buitenland. 
Duitsche en Fransche tekst. De beste '■aadgever m het ruilverkeer, 

PRIJS Fr. 5 
 | porto, aangeteekend drukwerk fr. 1 , — ^ f l . 3,—. Betaling in bankpapier en koerseerende postfnssche 

postzegels bij aangeteekend schrijven. 

DE V O L L E D I G S T E C A T A L O G U S , 
bevattende de gezamenlijke, tot kort voor het afdrukken verschenen nieuwigheden en steeds volledig door de 
regelmatig verschijnende supplementen in de ,,Berner BriefmarkenZei tung", welke ieder kooper van den 

catalogus tegen den halven abonnementsprijs bekomen kan. 

Z U M S T E I N & Co., B E R N 2 5. (649) 

P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
J. H. DONNAI, 

TELEFOON 
15469. 

KETTINGSTRAAT 21=°^~ 
D E N H A A G . 

TELEFOON 
15469. 

J.HDONNAll 
TE KOOP 

ONGE

BLOK

GEVRAAGD 
BRUIKTE 

STUKKEN. 

NED.INDIE. 
ALLES KOPSTAAND, ONGEBRUIKT, IN BLOKSTUKKEN. 

Dienst, Yvert no. 4, 15 cent. 
6, 25 cent. 
8, 2VJ gulden. 

21, 20 cent. 
23, 25 cent. 
24, 30 cent. 
26, 1 gulden. 

1 gulden, kopstaand. Opdruk Java 
Opdruk Java, 2Vi gulden, hoogstaand. 

(517) 

BRITSCHE 
KOLONIALE ZEGELS. 

Mijn laatste aankoop bevat een zeer 
mooie, oude verzameling van WEST
INDISCHE en AFRIKAANSCHE Koloniale 
zegels, welke geheel en al in zeer 
goeden staat zijn. 

Verzamelaars, die deze collecties 
wenschen te zien, worden verzocht ons 
spoedig te schrijven. 

De prijzen zijn gemiddeld een derde 
catalogus. 

Mijn voorraad van EDUARD en 
GEO RQEuitgiften is heel mooi, en 
zichtzendingen hiervan postfrisch of 
prachtig gestempeld kunnen op aanvraag 
worden toegezonden Meerendeels zijn 
ze geprijsd HALFCATALOGUS. 

Referen t iën verzocht . 

J. BIRD, 
31 ELLERBY STR., F U L H A M , 

L O N D O N , S. W. 6. 

(571) 

®(9M@>»(^@lM@S*@>M@ttf@>»®V<®®«®<^V^««g)b«S)vSg)t<!g)t<^«<i®® 

1 l VRAAGT U EENS EEN 
? 
f Zichtzending Europazegels 
? AAN BIJ f 
I D. BRONKHCRST Jr., 1 
I NIEUWSTRAAT 35, ROTTERDAM. | 
1 Iedere zichtzending bestaat uit 6 boekjes met PER t 
1 STUK GEPRIJSDE POSTZEGELS van 1 cent tot f 
2 1 gulden en hooger. f 
f BILLIJKE PRIJZPN. «eferentics gewenscht. f 
® (671) © 

GOEDKOOPE AANBIEDINa. 
10 gulden 1913 ä / 22,50 
De Ruijter, compleet porto * » 8,50 
» >> » » in blokken van 4 * » 3Ö,— 

Armenwet, compleet 8 * » 5,50 
» in blokken van 4 * » 25,— 

ALLE ZEGELS VAN N E D E R L A N D BILLIJKST. 

B. J. ABRAHAMS, 
POSTZEGEIaHANDEL, 

6 AMSTERD. VEERKADE, DEN HAAG. 
AANBIEDINGEN van alle Nederlandsche zegels (ook 
goedkoope waarden o/o) en de betere zegels van Duitsch
land en Duitsche Staten zie ik gaarne tegemoet. (6(i0) 
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Ten einde U in de gelegenheid te stellen proeven van bekwaamheid in het schatten der werkelijke 
waarde van postzegels af te leggen, hebben wij besloten aan de a.s. »Hollandia-Tenloonstelling« een 
T A X A T I E - W E D S T R I J D te verbinden 

Onze op 25 en 26 October 1927 te Amsterdam in Hotel >KrasnapoIsky« plaats 
hebbende 18e POSTZEGEL VEILING zal circa 1000 kavelingen bevatten, waarvan er 
150 op deze »Hollandia-Tentoonstelling« zijn geëxposeerd. 

lederen tentoonstelling-bezoeker wordt verzocht een schatting te maken van de totale opbrengst 
(.zonder opgeld) dezer 150 kavelingen. 

Wij stellen minstens ZES FRAAIE PRIJZEN (Postzegels en Albums) beschikbaar voor 
de beste schattingen. 

Alle kavelingen zijn ongelimiteerd en zullen aan den hoogsten bieder worden toegewezen. 
Men mag slechts één schatting doen, die bij de Veilingdirectie schriftelijk wordt ingewacht lot 

uiterlijk 23 October 1927. 
De veilingopbrengsten der geëxposeerde kavels, alsmede de namen der prijswinnaars met hunne 

schattingen, zullen in het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie* en in »De Philatelist« van 
November 1927 worden geannonceerd. 

De geïllustreerde Veilingcatalogus met lijst, bevattende de veilingnummers der 150 geëxposeerde 
kavelingen, zal aan aanvragers gratis worden toegezonden. 

N.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, REGULIERSBREESTR. 24, AMSTERDAM. 
TELEFOON 33324. DIRECTEUREN: P. J. HEKKER & H. C. MILIUS. 

(546) 

Nederland en Koloniën. 
P R A C H T - A L B U M , 

zware lederen klemrug en hoeken zonder 
variëteiten, die kunnen op bij ons verkrijgbare 
losse bladen naar lust en willekeur onderge
bracht worden. 

ZOOEVEN VERSCHENEN. 
Prijs f 6,50 — franco f 7,—. 

Weiger ex. waarin het Voorbericht ontbreekt. 

Philea-Auf der Heide. 
Het goedkoopste b lanco-album. In Binnen-
nóch Buitenland ooit voor zulk een lagen prijs 
aangeboden. Ooedl<ooper dan engros . 
25 X 30 c M bladgrootte. Zware lederen 
Itlemrug en lederen hoeken met 80 «wak 
geruite bladen f 3,—, vier voor f 10,—. Losse 
bladen f 2,— per 100; zwaarder papier f 3,75; 
losse bladen f 3,— per 100. 
Verkrijgb. bij eiken solieden handelaar 

Aüf der Heide's PflstzeQeltiandel, 
HILVERSUM. AMSTERDAM. 

(531) 

leiLi 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
5 0 - 7 0 •/„ B E N E D E N S E N F . 
{NEDERLAND EN KOLONIEN UITGESLOTEN.) 
VRAAGT Z tCHTZENDINQ AAN 
P. S1MVÄAS S U I T S , 

DEVHTS^. 
GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

© - ^ - ' 

ROTTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAG 

VAN 1 TOT 5 UUR, 
IN EEN OER DOELEZALEN 
(INGANG HAAGSCHEVEER). 

( g - ^ ^ j F ^ j ^ - ^ -
(600) 

VAN A L L E S W A T ! | 
Fmnsclie VUegpost, Marseille, 

compleet 
Spanje, R. Kruis, compleet. . 

» R. Kruis, Vliegpost . 
Zweden, Vvert 148-150. . . 
Servië, 74—81 
Saargebied, nieuwste uitgifte, 

compleet 
Portugal, 299—329 . . . . 
Noorwegen, nieuw, Vliegpost. 
2 zeldzame opdrukken 30/45 . 
Noorwegen, nieuwe waarden, 

ongebr., 35-40-50-60 ore 
Oostenrijk, Vliegpost, nieuw 

.30 g.—10 schilling 
Oostenrijk, Porten, nieuw 

1 g.—10 schilling 
Letland, ongebr., 93—105 

en 109 en 110 
Letland, ongebr., 111 en 112. 
Franco na ontvangst van postwissel. 
SPUI 13, AMSTERDAM. (524) 
J. J. A. E N O E L K A M P . 

ƒ 1,50 
» 10,50 
» 3,50 
» 0,95 
" 2 , -

. 2,10 
» 7,50 
y> 0,40 
» 0,50 

» 1,30 

. 8,50 

» 8,50 

* 4,50 
» 8.50 

iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii^ 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOiWEINEN te 's-G^ßf^wAag^zal op Viijdag 16 Seplember 1927, 
's namiddags fe 2 uur, in het Hoofdgebouw der Posterijen en Telegrafie, Kortenaerkade aldaar, bij 
intchrijvfng vcrkoopen: 

Gebruikte Frankeer^ en Portzegels. 
N O T I T I Ë N zijn gratis verkrijgbaar aan dat gebouw, (656) 

iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiriiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiniiiiNiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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VERKOOP BIJ EXECUTIE 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

VAN EEN BELANGRIJKE EN WAARDEVOLLE VERZAMELING 
POSTZEGELS DER G E H E E L E W E R E L D , IN DE 

57^ POSTZEGELVEILING, 
TE HOUDEN OP MAANDAG 19 TOT Z A T E R D A G 
2 4 SEPTEMBER 1927, TE 's-GRAVENHAGE, DOOR DEN 

AUCTIONARIS J. K. RIETDIJK, DEN HAAG, 
LANGE POTEN 15 ^ TELEFOON 17020. 
DE GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS WORDT OP AANVRAAG GRATIS EN FRANCO TOEGEZONDEN. 

POSTZEIiElllllNDEl P. ÜOOGERDIIK, 
MIIUISTIUI 22. Postreliening 92993 

Telefoonnummer 12874. DEN HAAE. 

GELEGENHEIDS-AANBIEDING. 
S C H A U B E K - A L B U M No. 43, E U R O P A , 

in !! banden, pracht cartonpapier, 
van t 43,20 voor f 28,— . O e h e e l b i jgewerk t . 

stuks No. Yvert Prijs 
1913 

1921 
1926 
1926 
1927 
1922/24 
1923/24 
1927 

1921/23 
1925 
1925 
1925/26 
1925 
1914/19 

1927 

Nederland, 2'/» S'd. Jubileum . 
5 gld. 

,, Vliegpost, compleet. 
5 gld., grijs . . . . 

België, Watersnood * . . 
„ lO franc, bruin . . . . 
„ (Spoorzegels) . . . . 

aanvullingswaarden 
jDanzig, Vliegpost * 

„ 1 gulden 
Noorwegen, Poolvlucht. * . . . 
Ewsland. complete serie . . 
Hongarye, Sportserie * . . . 
Luxemburg 
Èngelsche Kol., Oorlogszegels * 
SURINAME, Jubileum-type * 

91 
92 

99 101 
153 

230/232 

128/134 
135/155 

( 61 Fr. 
Vnominal 

60/71 
192 

101/107 
287/307 
371/378 
95'109 

f 1,10 
„ 1,75 
„ 0,60 
„ 0,40 
. 0,65 
„ 0,35 
„ 0,40 
, 0,50 

„ 2,40 
„ 0,45 
„ 0,35 
„ 1,25 
,. 6 , -
„ 125 
„ 5,75 
„ 3 , -
,. 1,60 

1000 vertchllicndc zegels der geheele wereld, 
zeer mooi samengesteld „ 2 25 

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

Betiellingen boven 5 gulden franco. (r>18; 

t TE KOOP PrachtverEameiing, meerendeels oude f̂  
uitgiften Cabinetstukken, indertijd 
gekocht bij solide handelaren door 

verzamelaar, die bekend stond als een moeilijk te voldoen 
kooper. Benoodigd kapitaal f 16000,—. 

Fr br lett. 0.213 aan A L L E R T DE L A N O E ' S 
Ann.bur., Damrak, Amsterdam. (068) 

Gebruikte Nederlandtche en 
Ned «Indische post- en portzegels 

K O O P T steeds 
p e r 1 0 0, 1 0 0 0 o f n t e e r 

van een soort: 
POSTZEGELHANDEL 

R. KORMOS, DEN HAAG. 
AM. V. SOLMSSTRAAT 21. (658) 

Z E N D T O N S UW MANCOLIJSTI 
Door voordeelige aankoopen zijn wij in staat de ontbrekende exem

plaren in prima-conditie tegen den laagsten prijs te leveren. 
Onze speciale afdeeling belast zich met 
de meest accurate uitvoering uwer orders. 

POSTZEGELHANDEL „INSULIN DE", 
ZOUTMANSTRAAT 14 a, DEN HAAG. (6i3) 

Holland en Kolomen, ook verzamelingen, steeds te koop gevraag''. 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i43 

No. 

192 

193 

194 
195 
196 

19/ 

201 

202 

203 
204 

Er 
2 0 1 , 

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

5 » Linkerbuitenlijn zwaar bijgewerkt 
en doorloopende tot in het ovaal 30 — 3 — 

5 » Zelfde bijwerking doch bovendien 
nog verschillende andere lijnen 
bijgewerkt 30 — 3 60 

5 » Verschillende lijnen bijgewerkt . 3 0 — 3 — 
5 » Benedenlijn te ver naar rechts 

doorgetrokken . . . . ' . , . 12 — 1 20 
5 » Linkerbinnenlijn en de korte ver

ticale lijntjes achter de »5« bijge
werkt 48 — 6 

10 1 Benedenlijn zeer gebrekkig uitge
vallen (Nr. 36) 15 — I 20 

10 9 Rechterbuitenlijn bijgewerkt, een 
lijn ervan loopt door tot bij de 
«L» in de teekening 18 — 2 40 

10 » Rechterbuitenlijn bijgewerkt, twee 
lijntjes er van loopen door de tee
kening tot aan het ovaal (Nr. 95) 18 — i 80 

10 » Rechterbuitenlijn bijgewerkt, twee 
lijntjes loopen in de teekening doch 
een er van raakt slechts het ovaal 
(Nr. 187) 18 ~ 2 40 

15 » Linkerbuitenlijn gedeeltelijk weg
gevallen (Nr. 152) 24 — 6 — 

15 » Rechterbuitenlijn gedeeltelijk weg
gevallen (Nr. 140) 24 — 6 — 

15 » Bovenlijn zeer gebrekkig (Nr 200) 18 — 5 40 
15 » Rechterbenedenhoek zeer gebrekkig 18 — 5 40 

zijn vele afwijkingen bij de Nrs. 189, 190, 193, 194, 196, 
202 en 2o4. 

UITGIFTE 1867. 
Oorspronkelijke stempel gegraveerd door 

J. Nusser te Dusseldorp. 
Zes waarden 5, 10, 15, 20, 25 en 50 Cent. 
De platen bestaan uit 100 clichés en zijn 

van één stempel vervaardigd die geen 
waardeaanduiding bevatte 

Bij alle waarden vindt men twee typen 
in de waardecijfers. 

Verschillende tandingen op verschillende soorten papier. 

No. 

205 
206 
207 
208 
209 
2IO 
21 I 

2r3 
2l4 
215 
216 
217 
218 
219 

220 
221 

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

5 
10 
15 
15 
20 
25 
50 

5 
5 
10 
10 
20 
20 
25 
50 

222 
223 
224 
225 

■; 
IG 
15 
20 

226 I 
227 I 

228 
229 
230 

15 
20 

5 
5 
15 

Type 1, Type II. 

1 October 1867. 
Getand 12^2 : 12. 

Type I. 
Cent. Matultramarijn . . . , , 

» Karmijn 
» Donkeroranjebruin . . . . 
» Oranjebruin 
» Donkergroen 
» Donkerpaars 
» Goudkleur . . . 1 . . , 

Type II. 
Cent. Ultramarijn 

» Lichtultramarijn . . . ' . . 
» Karmijn 
» Bruinkarmijn 
» Groen 
. Donkergroen 
» Donkerpaars 
» Goudkleur 

Getand loj/j : 10. 
Type I (1869). 
(Wit papier) 

Cent. Karmijn 
» Oranjebruin 

Type II. 
Cent Ultramarijn 

» Karmijn 
» Oranjebruin 
» Donkergroen 

Type II. 
(Blauwachtig papier). 

Cent. Oranjebruin . ■ 
» Donkergroen 

Getand 13I4 : 1 3 ^ . 
Type I (1869). 

Cent. Ultramarijn 
» Lichtultramarijn 
» Oranjebruin 

Type II. 
5 Cent. Donkerblauw . 

» Blauw . . . . 
» Matultramarijn . 
» Dofkarmijn . . 
j> Karmijnrood. . 
» Oranjebruin . . 
» Donkergroen 
» Groen . . . . 
» Donkerpaars. . 

Getand 131^ : 14 
Type I (1870). 

5 Cent. Ultramarijn . . . 
Type II 

Cent. Ultramarijn . 
» Blauw . . . 
» Matgrijsblauw 
» Karmijn . . 
» Karmij nrood . 
» Oranjebruin . 
» Donkergroen . 
» Groen . . . 
» Donkerpaars . 

Getand i4 : i4. 
Type I (1.869). 

5 Cent Matultramarijn . 
Type II. 

5 Cent. Ultramarijn . . 
5 » Lichtblauw . . 
5 » Grijsblauw , . 

50 
5° 

50 

3 60 
4 50 

30 
33 
36 
45 
24 
30 — 

I 50 
0 50 
1 80 
I 50 
o 75 
3 — 
4 50 

o 15 
0 30 
1 50 
1 80 
2 40 
3 
4 
5 

5° 

300 
480 

60 
30 

360 
120 

480 
150 

75 
180 

3 
o 60 

120 — 
30 — 

180 

180 — 
30 

60 3 
3 
3 
4 
3 

'5 
36 
36 

1200 

60 

4 50 
3 
4 50 
9 
9 — 

24 
18 
15 

1200 — 

180 — 

6 

7 50 
7 50 

150 
45 

60 — 
60 — 

2 4o 

o 15 
o 10 
o 20 
o 25 
o 15 
I 50 
o 90 
o 75 

24o — 

o 15 
o 10 
0 15 
1 20 
I 20 
3 
6 — 
5 

210 — 

60 — 

o 30 
o 45 
o 45 
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No. 

254 
255 
256 
257 
258 

259 
260 

261 
262 
263 
264 
265 

266 
267 
268 
269 
270 
27 

5 
20 

5 
10 
15 
20 
20 

5 
5 
10 
'5 
20 
20 

10 Cent. Karmijn 9 — 
15 » Oranjebruin 60 — 
20 » Groen 75 — 
20 » Geelgroen . . 75 — 
25 » Donkerpaars 1200 — 

Op blauwachtig papier. 
Getand 13!^ : 13!^. 

Type II (1870). 
5 Cent. Matultramarijn 7 50 

Groen 45 — 
Getand i3Vä : i4. 

Type II. 
5 Cent. Lichtultramarijn . . . 9 

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

o 60 
7 
6 
6 

180 

50 

0 50 
1 20 

Karmijnrood . . . . 18 — 
Oranjebruin 30 — 

o 30 

36 
36 

80 
60 
40 

7 50 
9 

45 
45 
75 

» Groen 
» Geelgroen 

Getand 14 : 14. 
Type II. 

Cent. Lichtultramarijn . . . 
» Lichtblauw . . . 
» Karmijn 
» Oranjebruin 75 — 
» Groen 90 — 
» Geelgroen 90 — 

O p m e r k i n g . De eerste platen met de waardecijfers in type 
I bevatten eenige clichés waarop de letters van >NEDERLAND« 
zijn bijgewerkt en aangedikt, vooral bij de 5 en 10 Cent. 

Op de 5 Cent plaat vindt men twee voorbeelden van bijwerking 
van den Griekschen rand en de buitenomlijsting. 

Bij een cliché der 15 Cent plaat zijn de letters »CENT« bijge
werkt en ook de driehoekige ornamenten boven »15« en »NT«. 

De 5 Cent in het tweede type vertoont vele zegels met bijge
werkte letters in »NEDERLAND« en buitenlijnen. In enkele 
gevallen is ook het cijfer 5 bijgewerkt evenals de letters van 
»CENT«. Bij de andere waarden zijn de bijwerkingen zeldzamer. 

De buitenlijnen bestaan in normale gevallen aan boven en 
onderzijde uit vijf dunne lijntjes, de verticale lijnen uit vier. Bij 
de bijwerkingen zijn er steeds minder doch veel dikker en ruimer 
getrokken, die dikwijls buiten het zegelbeeld uitsteken. 

Bijwerkingen der buitenlijnen. 
Getand 121^ 12. 

272 
273 
274 
275 
276 
277 

278 
279 

5 
lO 
15 
20 
25 
50 

5 
«5 

2 
I 
3 
I 
6 
7 

75 
3 

4o 
20 

50 

50 

60 

Type I. 
5 Cent. Matultramarijn 15 — 

Karmijn 9 — 
Oranjebruin . . . . . . . 18 — 
Donkergroen 15 — 
Donkerpaars 18 — 
Goudkleur 24 — 

Getand 131^ : 1 3 4 . 
5 Cent, Ultramarijn 24o — 

Oranjebruin 45 — 
Getand 13'/« : I4

2801 5 Cent. Lichtultramarijn 75 — 4 50 
Getand i4 : i4. 

281 I 5 Cent. Ultramarijn 300 — 90 — 
O p m e r k i n g . Bij de 20, 25 en 50 Cent bestaan de bijwer

kingen in sterk aangedikte linker of benedenlijn. 
Getand I2!̂ '2 '■ 12. 

Type II. 
5 Cent. Ultramarijn 4 50 o 60 

Karmijn 36   2 40 
Groen 45 — 3 — 
Donkerpaars 30 — 6 — 
Goudkleur 36 — 7 50 

Getand loj^j : 10. 
5 Cent. Ultramarijn 75 — 6 — 

Karmijn 36 — i 20 

282 
283 
284 
28; 
286 

287 
288 

t; 
10 
20 
2S 
50 

5 
10 

No. 

289 
290 
291 

292 
293 
294 
295 

296 
297 
298 
299 

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

Getand 1 3 ^ : 13!/^. 
5 Cent. Matultramarijn _. . 4 50 o 50 

10 » Karmijn ". . 4 50 o 30 
15 » Oranjebruin 24 — 2 4o 

Getand 131^ : i4 . 
5 Cent, Blauw 4 50 o 25 

to » Karmijn 18 — i 80 
15 » Oranjebruin 27 — 4 50 
20 » Groen 36 — 6 — 

Getand 14 : 14. 
5 Cent. Blauw 7 50 o 60 

10 » Karmijn . . . . . . . . 10 — o 90 
15 » Oranjebruin 75 — 9 — 
20 » Groen . . . . ' . 80 — 7 5 ° 

Bijwerkingen der letters van »NEDERLAND«. 

300 
301 I 

beide E van Nederland 
bijgewerkt. 

Type I. 
5 Cent. Blauw 9 — 3 — 

10 » Karmijn 6 — i — 
Type II. 

5 Cent. Grijsblauw 4 50 o 60 
Bijwerkingen der letters van «CENT». 

E van «CENT» 
bijgewerkt. 

Type I. 
303 I 15 Cent. Oranjebruin 18 — 6 — 

Type II. 
304 I 5 Cent. Blauw 4 50 o 60 

O p m e r k i n g . Van alle waarden zijn enkele vellen ongetand 
uitgegeven (z g. de Rotschild serie). Hiervan is de 50 Cent in 
Type I en de overige waarden in Type II bekend. 

Öf deze ongetande zegels werkelijk voor frankeering gediend 
hebben staat niet vast, hoewel men ze gestempeld aantreft. 

Bij losse exemplaren is het bijna nooit met zekerheid te zeggen 
of men werkelijk met ongetande dan wel met afgeknipte te doen 
heeft, daar zegels met zeer breede randen toch beknipt kunnen 
zijn. Het verdient dus aanbeveling bij gebruikte samenhangende 
paren te verzamelen. 

Prijs voor complete ongebruikte ongetande serie Gl. 90.—. 

305 
306 
307 

I Cent. Zwart . 
1 » Grijszwart 
2 » Geelbruin 

UITGIFTE 1 8 6 9  7 1 . 
Geteekend door J. Nusser, Düsseldorf, en 

gegraveerd door Virey Frères, Parijs. 
Gedrukt in vellen van 200 zegels in 

20 rijen van tien. 
1 Januari 1869. 

Eerste druk, dik papier. 
Getand i4 : i4 kleine gaten. 

2 40 
3 
I 50 

I 80 
I 80 
o 60 
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No. 

308 I 
3091 

Ongebr. Gebr. 
GL Ct. Gl. Ct. 

15 Mei 1869. 
I Cent. Groen 3 60 i 80 
I J/J » Rose 6 — 3 — 

310 

3 " 
312 

313 

3i4 

315 
316 
317 

318 I 

(C) 
Afwijkingen. 

I Cent. Zwart, zonder punt in den linker

onderhoek (A) 18 — 
I » Zwart, onderste lijn gespleten. (B"! 18 — 
I » Zwart, punt achter .CENT* (C) . 24 — 
I » Groen, zonder punt in den linker

onderhoek (A) 15 — 
1 » Groen, punt achter «CENT» (C) . 15 — 

Dun papier. 
Getand i4 : i4 kl. gaten. 

1/2 Cent. Bruin {1873) 120 

2 » Geelbruin (1870) 3 60 
2i^ » Violet (1873) 90 — 

Dun doorschijnend olieachtig papier. 
154 Cent, Dofrood 7 50 

O p m e r k i n g : De }/̂  Cent zwart getand 14: 14 kleine 
op zeer dik papier is een proef. Prijs Gld. 12. . 

Tweede druk, dik papier. 
Getand 13V4: 13'/* (dikwijls 13!^ : 13, 13: 13, 13I/4 : 13^) kL 

Cent. Smaragdgroen o 50 
» Rose I 80 
» Geelbruin o 75 

Getand i3*/4 : 13V4 kl. gaten, 
Dun wit papier. 

i/j Cent. Bruin (i Januari 1871) . . . . o 30 
Groen (October 1870) o 20 
Bleekgroen (1871) o 40 
Matblauwgroen (1873) . . . 
Rose 
Geelbruin 
Geel 
Lila 
Violet • . . . I 35 

Afwijkingen. 
331 I I Cent. Groen, zonder punt in den linker

I onderhoek. (A) 12 — 
Dun blauwachtig papier (1872). 

332 i/̂  Cent. Bruin i 20 
333 I » Groen i 80 
334 2 » Geel 3 — 
335 2V4 » Violet 4 50 

Op gestreept papier. 
3361 J/J Cent. Bruin i 80 
337 I I » Groen 2 40 

50 
7 50 

50 
50 

319 
320 
321 

322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

I 
ih 
2 

l/i 

iVi 
2 
2 
2 J/J 
2)4 

60 
1 50 

75 

7 5° 
gaten 

gaten. 
■o 15 

I 50 
o 40 

0 60 
1 20 
I 20 
0 75 
1 80 

10 
05 
10 
' 5 
35 
60 
25 
10 
80 

6 

o 25 
o 45 
o 60 
2 40 

O 50 
O 75 

No. Ongebr. Gebr. 
GL Ct. Gl. Ct. 

338 
339 
340 
341 

342 
343 

344 
.345 
346 
347 
348 
349 
350 

Vi 
I 
iH 
2 

'4 
I 
G 

H 
1 
I 
iH 
2 
2)/2 
2 4 

Cent. 75 
75 
80 
50 

90 
60 

Cent. 

Met donkerbruine gom. 
Bruin o 

» Groen o 
» Rose I 
» Geel I 

Dun, sterk transparant papier. 
Cent. Bruin o 

» Geelgroen o 
Getand i3'/4 : : 13V4 (dikwijls 13V4: 13, « 3 ^ : ' 3 . 

13V4 : I3h) gr gaten. 
Bruin 
Groen 
Blauwgroen 
Rose 
Geel 
Lila 
Violet 4 

Afwijkingen. 
Groen, zonder punt in den linker

onderhoek (A) 12 
Ongetande waarden dezer uitgifte op blauw

achtig papier zijn kleurproeven. Men vindt er evenwel die werkelijk 
postalisch gebruikt zijn. 

(Wordt vervolgd). 

20 
90 
35 
10 

50 

5° 

25 
25 
80 
50 

90 
60 

25 
15 
30 
80 
40 

351 Cent. 
 6 

O p m e r k i ng 

'oststulkkeirL. 
.'iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniTiiiinMMiiir 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. Begin JuH verscheen de opdruk »5 cent« op de 

vroegere 7J/̂  cent kaart. Tot nu toe is er gelukkig nog maar 
één soort, n.l. op de kaart no. 166. De opdruk is groen en is 
gelijk aan dien, welke vroeger reeds gemeld was op de spoorweg
briefkaarten en arbeidslijsten. Mijn vriendelijken dank aan de 
beeren Benders, Broekman, Kirchner en Van Peursem, die mij deze 
opdrukkaart zoo vlug toezonden. 

Op blz. 189 van ' t Octobernummer van 1926 meldde ik, dat 
kaart 172 gevonden was met als afstand tusschen de 2 lijnen bij 
de afzenders aanwijzing 5 of + 7J4 m.M. De heer Costerus deelt 
mij nu mede deze beide afstanden ook gevonden te hebben bij 
kaart 156 K. De afstand 5 m.M. is de normale. De onoverdrukte 
kaart 71 zal dus vermoedelijk ook met deze 2 afstanden bestaan ; 
tot nu toe zag ik nog alleen maar de 5 m.M. afstand. Wie kan 
mij de kaart 71 met afstand 7Ĵ  m.M. toonen? 

BUITENLAND. 
Argentinië. Met San Mai tin op gladden ondergrond als waarde

stempel kwam een nieuw spaarbillet in gebruik. 
Spaarbillet 5 c. zwart op wit. 
Danzig. Ter gelegenheid van het Esperantocongres op 28 Juli j . l . 

werden 11 verschillende prentbriefkaarten voor binnen en buiten
land uitgegeven van 10 en 20 pf. 

Br. 10 pf. groen, 20 pf. karmijn op zeemkl. 
Dominica. Voor mij ligt een strook met Koning George en 

een gezicht op een zeehaven. 
Str. J/jd. groen op zeemkl. 
Estland. Met den bekenden waardestempels (weefster) verscheen 

een nieuwe dubbelkaart . 
Br. 5 + 5 (11) marka rood op roomkl. 
rranl(rijl<. De nieuwe Fransche dubbelkaarten van 30 c. zijn 

op groenachtig verschenen; er schijnt echter één vel lichtblauw 
karton tusschendoor geloopen te zijn, waarvan men hoogstens 
20 kaarten heeft kunnen maken; deze lichtblauwe variëteit is 
dus zeer zeldzaam. 

Verder verscheen de dubbelkaart van 40 cent, de eerste in 
grootformaat ; tenslot te ligt een kaartbrief van de luchtdrukpost 
van frs. 1,50, zegel Chaplain, voor mij. 
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Br. 30 + 30 c. blauw op lichtblauw. 
» 4o - j - 40 paars op groenachtig. 

Pn. post kbf. 1,50 frs., paars op blauw. 

Griekenland. Twee nieuwe kaar ten; die voor het binnenland 
met een gebouw, die voor het buitenland de Acropolis (?) als 
waarde-stempel; de eerste zonder, de andere met omranding. 

Br. 4o 1. zwart en blauw op geel. 
> 1,50 d. zwart en rood op donkergrijs. 

Hongkong. De enveloppe in form. d. verscheen nu ook op 
wit, in plaats van lichtblauw papier; op de enveloppen voor 
aanget. brieven werd op de rugzijde de dollardwaarde naast de 
francswaarde definitief gedrukt, ter vervanging van de voorloopige 
toevoeging (Ascher No. 8); de cijfers dezer waarden zijn nu in 
hetzelfde type tegelmatig naast elkaar gedrukt. 

Br. 4 c. karmijn op wit form. d. 
Env. v. aanget. br. 10 c. violet op wit, form. G. H. H.2 K. 

Ierland. De kaart van i p. verscheen nu op wit karton. 
Br. I p . rood op wit. 

Kedah. De kleur van den waardestempel der binnenlandsche 
kaart werd gewijzigd van bruin in groen : 

Br. 2 c. groen op zeemkl. 

Togo. Gedurende den oorlog is de kaartbrief van Dahomey 
van IQ c. met den klimmenden neger ook overdrukt met »TOGO« 
en »Occupation franco-unglaise«; zij is nu eerst echter ontdekt. 

Br. 10 c. oranje en roodlila op zeemkl. 

Zwitserland. De kaarten voor het Nationale Feest zijn dit jaai 
in 2 waarden verschenen; de waardestempels zijn weer 10 c. 
(cijfer met duif) en 20 c. (cijfer met aar); de opbrengst is voor 
invalide ziekenverpleegsters. De prentjes stellen voor, een jongetje 
(naar een schilderij van Carl Liner), en een verpleegster op be
zoek bij een ouden man (naar Berger Levrault) de laatste vooral 
is zeer fraai; verder verscheen een strook van 5 c. met Teil Junior. 

Br. 10 c. groen op wit (2 prentjes). 
» 20 c. rood » » (2 » ). 

Str. 5 c. (6 c ) , roodlila op roomkl. 

Ruim twintig maal den catalogus-prijs! — Het gebeurt niet 
alle dagen, dat een zegel op een veiling een prijs opbrengt, als 
geschiedde op een der jongste veilingen der bekende Londensche 
firma Harmer. Daar toch werd dezer dagen een blok van vier, 
gebruikt, verkocht van de 24 cents, licht-violet, van 1870 van de 
V. S. van Noord-Amerika De catalogus-waarde van dezen zegel 
(zonder wafel) bedraagt volgens den Yvert-catalogus 150 francs. 
Het blokstuk bracht 115 Pond sterling o p ! 

Op dezelfJe veiling haalde een gebruikt blok van vier der 24 
cents van 1869, K W 275 franc per stuk, 92 Pond. Eén exemplaar 
was evenwel beschadigd. 

Lid 235. Bij Yveit & Tellier is de kleur van zegel 74 niet 
juist aangegeven. Beter is de leiddraad, die zegt »lilabruin en 
violet«. De kleuren van de Nederlandsche zegels zijn niet zeer 
constant en is het lilabruin dikwerf overgegaan in lilagrijs, 
vooral bij de laatste oplage, die later overdrukt is met zestig 
cent. Uw zegel is dus niets bijzonders. 

A. C. Voss , 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

Oud-Amsterdamsche posttoestanden. 
Het spreekt van zelf, dat in de vijftiende eeuw, toen Amsterdam 

zich reeds ontwikkelde tot een belangrijke koopstad, de postale 
toestanden zich meer en meer moesten aanpassen aan de hoogere 
eischen, die handel en verkeer stelden. 

Men kan aannemen, ook al beschikken wij niet over desbe
treffende gegevens, dat de allereerste ontwikkeling van het 
Amsterdamsche postwezen zich niet onderscheidde van wat andere 
groote plaatsen in het buitenland — op een enkele uitzondering 
na — op dit gebied te zien gaven: eigen boden, die voor hun 
meester de brieven bezorgden, of die in dienst waren van koop
mansgilden en stedelijke regeering. De eerste aanstelling van 
dergelijke stadsboden ligt in het duister; als eersteling wordt 
wel eens genoemd de in 1544 aangestelde bode, genaamd 
Jan de Vries, die den titel voerde van »koopmansbode reisende 
met der stede busje«. Wel wordt in vroegere privileges, o. a. 
van hertog Albrecht van Beieren van 2i Januari 1395, gesproken 
van het recht, dat Amsterdam toekomt haar eigen boden te be
noemen, doch met zekerheid valt niet na te gaan of men hier 
reizende dan wel gerechtsboden bedoelde. Dat Jan de Vries 
voorgangers gehad moet hebben, blijkt uit een keur uit het einde 
der 14e, begin der 15e eeuw, waarin strafbepalingen zijn vast
gelegd tegen het benadeelen der stedelijke belangen: »Hem so 
wie dat enighe brieve haelde van enighen heren om der stede 
diensten of om bueten quyt te bidden, die der stede aneghingen, 
of boetscippe dede doen van yemande in enigherwijs, dat die 
stede praeice diceerde, die waers up LX n? hollants ende zijns 
poortrechts quyt«. 

In de tweede helft der zestiende eeuw treffen wij meerdere en 
nauwkeuriger gegevens aan betreffende de aanstelling van stads
boden. Hun benoeming geschiedde door den magistraat; zij 
legden een eed af, moesten borgstellen en waren, wat hun 
dienstuitvoering betreft, aan een instructie gebonden. 

Die borgstelling moest zijn »soufissant ter somme van ses 
hondert karolusgelden tot behout van de coopluyden om daaraen 
te mogen verhalen twelck by onachtsaeraheyt ofte versuymenisse 
van elck van de voorseide boden misdaen sal wesen«. 

Wij zien de grootte dier borgstellingen in den loop der jaren 
steeds toenemen, wat duidelijk wijst op den groei der postver
zendingen. Zoo werd in i642 door de Amsterdamsche Vroedschap 
een lijst der »cautie van koopmansboden« gearresteerd, waarop 
o.m. de volgende bedragen voorkomen: 

Groningen f 3000.— ; in 1609 f 1800.—. 
Deventer » 3000.— ; » 1604 » 600.—. 
Keulen » 3000.— ; » 1605 » 1800. — . 
Hamburg » 2400.— ; » 1606 » 1800.—. 
Antwerpen » 5000.— ; » 1619 » 1800.—. 
In 1568 stelde Amsterdam vaste boden aan op Antwerpen, 

wier cautie f 600.— bedroeg. Vergelijkt men dit bedrag met de 
hierboven gepubliceerde borgstellingen, dan blijkt nog eens te 
meer daaruit, hoe in enkele jaren tijds het postverkeer in be
langrijkheid toenam. 

Bij de uitbreiding van het aantal boden werd het onmiddellijk 
toezicht op hun dienstuitvoering enz. opgedragen aan werklieden 
van de koopmansboden (1593). 

Reisden de boden aanvankelijk zelf, bij de toeneming van het 
verkeer, met als gevolg daarvan het ruimer toevloeien van geldelijke 
inkomsten, werd hiervan hoe langer hoe meer afgeweken, wat in 
1641 aanleiding gaf tot dagelijksche klachten Een verbodsbe
paling haalde weinig ui t ; de boden gingen zich hoe langer hoe 
meer voelen: wat in den aanvang een gering ambt was, werd in 
den loop der jaren een post van gewicht. 

De dienst werd aanvankelijk te voet verricht; het voorbeeld 
van de Thurn en Taxische rijdende post werkte ook hier aanstekelijk 
en zoo zien wij om en de bij 1660 de rijdende post van Amsterdam 
op Hamburg, later uitgebreid met andere ritten. 

Naast den bodendienst handhaafde zich nog langen tijd de 
zoogenaamde schipperspost, hoewel de schippers en beurtmannen 
zich meer bemoeiden met het vervoer van goederen. Toen de 
voetbode evenwel plaats moest maken voor zijn rijdenden collega, 
ondervond de schipperspost daarvan groote nadeelen, daar het 
publie;k aan een vluggere verzending de voorkeur gaf. De schippers 
zaten evenwel niet stil; na het veitrek der beurtschepen werden 
de aankomende brieven doorgezonden per rijdende schipperpost, 
die in 1662 des nachts uitgevoerd werd tusschen Amsterdam, 
's-Hage en Rotterdam. 
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In 1703 beschikte Amsterdam over verschillende gelegenheden 
tot het verzenden der post, wij noemen als de voornaamste 

eiken avond naar Schoonhoven, Gorinchem, Tilburg, 's-Bosch, 
Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, enz 

Idem te ± 7 uur naar Beverwijk, Alkmaar en omliggende 
plaatsen 

Idem te + 8 uur naar Rotterdam, Delft, 's Hage, Schiedam, 
Vlaardingen, enz 

Driemaal per dag naar Haarlem en Utrecht 
Tweemaal per week naar Zeeland, Friesland en Groningen 
Eenmaal per week naar Deventer, Zutphen, Kampen en Zwolle, 

Tiel, Culenborg en Leerdam, enz 
Naar Spanjo werd 's Maandags om de veertien dagen, naar 

Frankrijk tweemaal, naar Antwerpen driemaal per week verzonden 
Met Duitschland bestonden meerdere verbindingen, zoo verzond 
het Keulsche kantoor tweemaal per week naar Keulen, Aken, 
Zuid Limburg en Italië 

Het Hamburgsche kantoor tweemaal per week naar Emmerik, 
Cleve, enz en tweemaal per week naar Hamburg, Zweden en 
Denemarken Nog vertrok eens per week een bode op Emden 

Het tarief der frankeerkosten was nog al hoog, nauwkeurige 
gegevens ontbreken helaas, doch geeft de »memorie van het 
franqueeren der brieven van deze stad op Italien en Oostlant« 
eenig uitsluitsel, wat onze Amsterdamsche voorvaderen in i 1660 
voor hun zaken en minnebrieven neer moesten tellen Zoo kostten 
de brieven, die naar Mantua of Venetië gefrankeerd moesten 
worden, 8 stuivers, pakketten van een ons 16 stuivers De fran 
keering der »Oostersche« brieven was als volgt »die op Dene
marken, het Brandenburgerland en andere daer circumjacente 
plaatsen aen dees zijde Dantzig of Coppenhagen«, moesten tot 
Hamburg gefrankeerd worden met 5 stuivers per brief, die op 
Zweden, Noorwegen en Pruissen naar plaatsen, verder dan beide 
bovengenoemde steden gelegen, met 10 stuivers, brieven voor 
Lijfland Riga, Reval enz kostten 15 stuivers 

Het Amsterdamsche Tarief van 1612 geeft ons verder uitsluitsel 
over de frankeerkosten van binnenlandsche brieven Het begint 
met den aanhef >alle coopmansboden sullen gehouden zijn op 
haer gesette dagen te verreijsen, zoowel des winters als des somers 
't sij of daer een bode \ a n haer respective plaatse gecomen is 
oft niet, ende haren gesetten tijd niet laten passeren, tenzij met 
consent van de overluijden« 

Het »enckel brief-loon« bedroegldan voor «Zeelant drie stuijver, 
Zutphen twee, Leeuwaiden, »'s Hartogenbosch > en Breda drie 
stuijver 

»Een enckel brief sal mogen wegen een loot met uijtslagh 
beneden een vierendeel loots Twee lood wegende sal betalen 
anderhalf port Drie loot wegende dubbel port Ende soo voort 
elck loot half enckel port« 

Zagen wij hierboven reeds, dat de oorspronkelijke boden, die 
na verloop van eenige jaren bij de toename van het verkeer zelf 
niet meer reisden, doch daarvoor postiljons m dienst namen, het 
oorspronkelijk bestelhuis groeide eveneens uit tot postkantoor 

De groote verscheidenheid, die het oude Amsterdamsche post-
wezen kenmerkte ten tijde der bestelhuizen, bleef echter bestaan 
Zoo beschikte men over de volgende »postcomptoirs« 

1 Het Binnenlandsche Postcomptoir Dit was gevestigd op het 
Rokin in een gebouw, gezet ten dienste van de drie marktschuit 
veeren op 's Hage, Delft en Rotterdam Hieraan waren drie be 
stellende beambten verbonden, wier loon berekend werd naar de 
aankomende stukken Zoo ontvingen deze twee duiten voor eiken 
brief en op eiken courantendag vijf stuivers voor de bestelling 
der Haagsche couranten 

Van uit dit kantoor vertrokken dagelijks twee r i t ten: een te 
half negen 's avonds naar Alfen met een brievenmaal van Rotterdam 
en een zak voor het wisselkantoor Alfen, waarin de brieven voor 
Dordrecht Delft, Gorinchem, 's Bosch, Breda, Schoonhoven, 
Schiedam, Gouda, Leiden en Woerden De tweede rit vertrok 
te 9 uur 's avonds over Haarlem naar Lisse, waar de brievenmalen 
gewisseld werden met den Haagschen postiljon 

2 Het Postcomptoir op Breda en 's-Hertogenbosch Dit werd 
gehouden m een der bogen onder de Beurs en bediend door de 
weduwe Violet, die daarvoor een traktement genoot van f 200 
'sjaars en f28 voor vuur en licht 

Het kantoor verzamelde de brieven voor 's Bosch, Gorinchem, 
Tilburg, Breda enz en bracht deze over naar het Binnenlandsche 
kantoor, dat voor de verzending zorgde 

Omgekeerd werden de brieven uit genoemde plaatsen via het 
Binnenlandsche naar het Bredasche en Bossche kantoor overge
bracht, om door dit laatste te worden besteld De weduwe Violet 
kreeg voor eiken te bestellen brief een halven stuiver. 

3 Het Antwerpsche Postcomptoir 
Bezitters van dit kantoor waren Jan Six, Cornells en Lucas Tr ip , 

Joan Elias Huijdekoper e a , allen menschen van »standing« 
Beurtelings waren de bezitters van dit kantoor met het beheer 
belast daarin bijgestaan door twee commiezen, van wie de oudste 
een belooning genoot van f 950 en enkele emolumenten, de jongste 
van f450 zonder meer 

Van uit dit kantoor werden de posten verzonden naar de Oosten-
rijksche Nederlanden. Staatsvlaanderen, Frankrijk, Spanje, Portugal 
en Engeland 

Er waren vier bestellers aan verbonden Als bijzonderheid zij 
nog vermeld, dat er voor de brieven voor de Joodsche ingezetenen 
een afzonderlijke besteller was aangewezen, die door de Israëlieten 
werd bezoldigd Van het kantoor kreeg hij slechts een nieuwjaars 
fooi van f37 — 

Zes postritten gingen van dit kantoor uit De eerste rit liep 
van Amsterdam over Leimuiden, Alfen, Boskoop en Waddingsveen 
naar het Kralingsche Veer, waar naar IJsselmonde werd overge 
varen Hier begon de tweede rit over Heerjansdam naar het 
Kempersveer, aansluitende op rit drie op het Stnjensche Sas 
Hier werd de post per veerboot over het Hollandsche diep gebracht 
naar Moerdijk 

Het Brabantsche postcomptoir te Antwerpen zorgde voor het 
brengen en afhalen der brievenmalen te Moerdijk. 

De vierde rit gmg van Amsterdam over Leimuiden, Leiden, 
Voorburg, Delft en Schipluiden naar Maassluis, aansluitende op 
den van hier vertrekkenden rit via Rozenburg naar den Briel 
Van den Briel vertrok de zesde rit naar Hellevoetsluis, aansluitende 
op de Engelsche paketboot 

Het was een bijzonder winstgevend kantoor en de beeren, die 
er aan het hoofd stonden, zorgden wel, dat hun baantje in de 
familie bleef of wierpen vrienden en verwanten heel handig het 
balletje toe Zoo waren b v de bovengenoemde ritten nos. i en 4 
aanbesteed aan de weduwe van burgemeester Six voor f6000 —, 
die natuurlijk zelve niet ging rijden, doch de uitvoering weder 
onder besteedde aan anderen tegen een beduidend lageren prijs 

Hoe lucratief het baantje van postmeester in den loop der jaren 
geworden was, blijkt o a uit de afkoopsom, die in 1748, toen de 
stedelijke posterijen aan den Lande kwamen, voor dit kantoor 
werd vastgesteld op f82676— ' s j a a r s ' 

4 Het Hamburger Postcomptoir. 
Dit werd gehouden op de Beurssluis in een stedelijk gebouw, 

benevens onder een der bogen van de Beurs 
Aan het kantoor waren o m verbonden drie bestellers en dezelfde 

Joodsche besteller als bij het Antwerpsche kantoor Van hier 
ging slechts een rit uit over Amersfoort, Zwolle en Hardenberg 
naar Lingen, aansluitende op den rit van laatstgenoemde plaats 
naar Hamburg De reisduur van Amsterdam naar Hamburg 
bedroeg ongeveer 56 uur Het Hamburgsche kantoor zorgde 
verder voor de verzending der brieven naar Gelderland en Cleve, 
doch deed dit door tusschenkomst van het Keulsche. 

5 Het Keulsche Postcomptoir 
Ook dit werd gehouden in een stedelijk gebouw op de Beurssluis 
Er waren o m een mannelijke en eene vrouwelijke besteller in 

dienst 
De Israëlieten lieten aan dit kantoor hun brieven afhalen door 

hun geloofsgenoot Josua Delgado 
Het kantoor voorzag in de postverbindingen met Duitschland 

(Rijngedeelte en het zuiden), Zwitserland en Italië, een gedeelte 
van Limburg en met Luik Dagelijks vertrok een rit over Nieu 
wersluis, Utrecht, Gorinchem, Sleeuwijk, Oisterwijk naar Eindhoven 
Hierop sloot aan de rit Eindhoven—Hamont—Maaseijck 

6 Het Texelsche Postcomptoir werd gehouden in een der bogen 
onder de Beurs 

Het werkte op den Helder en Texel en had tot doel de afhaling 
en bezorging der brieven van of aan de schepen, komende ter 
reede van Texel 

Dagelijks werd m beide richtingen een rit uitgevoerd, ver
trekkende te 8 uur 's avonds De route gmg over Halfweg, Spaarn-
dam. Santpoort, Velzen, Beverwijk, Egmond a/d Hoef, Bergen, 
SchoorI, St. Maartensburg en Schagerbrug naar den Helder 
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De toestand, zooals hierboven zeer in het kort weergegeven, 
bestond op het tijdstip, toen op voorbeeld van 's Hage, de stedelijlce 
posterijen werden opgedragen aan den Prins, die hen weder over
droeg aan het Land. Amsterdam wilde daarvan niets weten, doch 
een volksoproer dwong de stedelijke overheid niet achter te blijven 
bij 's Hage en andere plaatsen en op 31 Augustus 1748 liet het 
zijn verzet varen. 

Geheel te verwonderen was de afwijzende houding van de 
Amsterdamsche Vroedschap n ie t ; het ambt van postmeester was 
uitgegroeid tot een zeer lucratieve betrekking, het werd somtijds 
medegegeven als bruidsschat aan huwende burgemeestersdochters, 
ja zelfa ontzag men zich niet er zuigelingen mede te begiftigen ! 

Een commissie werd benoemd, die den postdienst zou reorga-
niseeren en centraliseeren. Aan het bestaan der afzonderlijke 
»comptoirs< kwam een einde. De dienst werd ondergebracht in 
een perceel aan den N. Z. Voorburgwal, tusschen de Molensteeg 
en de Huiszittensteeg, in 1753 door de regeering aangekocht. 
Hier werd de Rijkspaardenstal gevestigd. In den gevel, boven de 
poort, werd het wapen van Holland aangebracht. Was men de 
poort gepasseerd, dan kwam men in een ruime hal, waarop de 
verschillende kantoren uitkwamen : Fransche, Engelsche en 
Brabantsche kantoren l inks; Hamburgsche en Keulsche rechts ; 
het binnenlandsche recht voor zich uit. De dienst bleef hier 
gevestigd tot 1828, hoewel in den loop der jaren er veel aan 
verbouwd en vertimmerd werd. 

De invoering der telegrafie, spoedig samengevoegd met den 
dienst der posterijen maakte het noodzakelijk naar een ruimer 
gebouw uit te zien. Het oude werd gesloopt en tijdens den nieuw
bouw werd de postdienst ondergebracht in het zoogenaamde 
St. Jorishof je in de Korte Spinhuissteeg. Op 7 Mei 1854 verhuisde 
men naar dit hofje, om in December 1856 in het nieuwe Post
en Telegraafkantoor terug te keeren. De Amsterdammers waren 
trotsch op het werk van den architect Oudshoorn, zoo trotsch 
zelfs, dat de nachtwacht het nieuwe gebouw niet vergat in zijn 
kermiswensch! De dichterlijke ontboezeming van dien nachtvlinder 
luidde als volgt: 

Toepasselijke opmerking 
van den 

Nachtwacht, 
bij 't bekijken van 't oude en nieuwe 

Postkantoor op kermis-Maandag 
8 Sept. 1856. 

't Is kant en klaar, 't komt sierlijk uit, 
't Is gauw en goed begonnen, 
En gauw en goed ging de arbeid door — 
Vernieuwd is 't oude Postkantoor, 
En . . . 't heeft er bij gewonnen! 
Ziet hier, en vergelijkt het maar! 
't Verdient dat ieder 't prijze. 
Och Burgers! houdt je eens zoo mooi 
Vernieuwt ook de oude kermisfooi 
Op zoo'n royale wijze! 

Hoe flink en ruim ook gedacht voor dien tijd, de enorme 
toename van het verkeer maakte, dat spoediger dan men ver
wachtte, ook dit kantoor te klein werd. Weer moest de post 
tijdelijk verhuizen, thans naar een loods op het Damrak, in de 
wandeling »de tent» genoemd, waar zij het ruim vijf jaar uithield. 
Toen verhuisde zij naar het thans in gebruik zijnde hoofdkantoor, 
schepping van den Rijksbouwmeester Peters 

't Is hier, dat de tegenwoordige postdirecteur zijn scepter 
zwaait over i 1400 ambtenaren, terwijl zijn ambtgenoot van 1849 
over niet meer dan 54 ambtenaren beschikte! 

Veel ware nog over de oud-Amsterdamsche posttoestanden te 
vertellen; de plaatsruimte verbiedt het ons. Wij lichtten slechts 
hier en daar een tipje op van het k\eed, dat zooveel belang-
wekkends verbergt betreffende een tak van openbaren dienst, 
waarmede ieder, oud of jong, rijk of arm, nagenoeg dagelijks te 
maken had. v. B. 

(Overnemen door andere bladen slechts geoorloofd met toe
stemming van de redactie) 

Geraadpleegde bronnen : 
Geschiedenis van het Postwezen in Nederland vóór 1795 (J. C. 

Overvoerde); Ontw. geschied, derNeder l posterijen (H. J. Lettink); 
Geschichte der Preuszischen Post (H. Stephan). »De Oude Tijd)«, 
»Wagenaar«, Jaarboekjes der Posterijen, Tijdschrift van P. en T., enz. 

De zeldzaamste postzegel van Europa. 
Tot de glanspunten der Ferrari-verzameling behoorde onge

twijfeld de 3 Skilling zegel van Zweden der uitgifte 1855 in de 
foutieve kleur geel, in plaats van blauwgroen. De tegenwoordige 
eigenaar. Baron Erik Leijonhufond kocht dezen zegel op de vierde 
veiling van bovengenoemde verzameling, onder mededinging van 
tal van andere liefhebbers, waardoor de prijs opgejaagd werd tot 
30.000 francs, de hoogste prijs ooit voor een Europa-zegel neergeteld. 

Speciale kenners der Zweedsche zegels hebben jarenlang zoo 
niet over het bestaan dan toch over de echtheid van dezen zegel 
geschreven en geredetwist. Toen de tegenwoordige eigenaar den 
zegel bij den expert Gilbert, die belast was met de regeling der 
Ferrari-veilingen, onderzocht, bleek het hem duidelijk, dat men 
niet te doen had met een chemische vervalsching. wat meerdere 
malen was beweerd, doch inderdaad met een foutdruk, ontstaan 
door het verwisselen van een cliché der 8 Skilling waarde door 
een van 3, dat opgenomen werd in de plaat van eerstgenoemde 
waarde. (Zooals den lezer bekend is, werd de 8 Skilling in geel 
gedrukt). Bij dit onderzoek bleek tevens, dat de 3 Skilling-foutdruk 
gedrukt was op het papier, dat dezelfde kenmerken heeft als dat, 
waarop de 5 Skilling gedrukt werd. Het vermoeden ligt voor de 
hand, dat de drukker bij het samenstellen van de plaat, een 
bes?hadigd cliché der 8 Skilling daaruit verwijderde en daarvoor 
in de plaats stelde een van de 3 Skilling. Iets soortgelijks geschiedde 
bij de uitgifte 1872/76 met de 20 en 30 Ore (Yvert n". 21a). 
Komt deze laatste foutdruk evenwel voor in 1500 vellen, van de 
3 Skilling geel is slechts één enkel exemplaar bekend, wat er op 
wijst, dat de hierboven beschreven vermoedelijke beschadiging 
der plaat geschiedde in het laatst der drukperiode en dat in elk 
geval er slechts een zeer gering aantal van zijn vervaardigd, die 
als 8 Skillings gebruikt, naderhand onopgemerkt verloren gingen. 

De naam van den »ontdekker< van den foutdruk is bekend; 
het is de reserve-overste van het Zweedsche leger Bachmann. 
Deze antwoordde den nieuwen eigenaar op diens verzoek om 
inlichtingen het volgende : 

In 1885 was ik op de Latijnsche school te Stockholm, toen ik 
hoorde, dat de postzegelhandelaar Lichtenstein oude postzegels, 
in het bijzonder Skilling-waarden kocht en daarvoor een goeden 
prijs betaalde. Hij gaf zeven Zweedsche Kronen voor de 3 en de 
24 Skilling en een halven Kroon voor elk exemplaar der 4 Skilling. 

Toen ik tijdens de Kerstvacantie mijn grootmoeder op het plat
teland een bezoek bracht, vroeg ik haar, of zij niet onder de 
nagelaten papieren van mijn grootvader brieven had en of ik daar 
niet de zegels van mocht hebben, daar een handelaar deze duur 
betaalde. Grootmoeder gaf mij een groot pak brieven, waarop 
allerlei waarden der Skilling-zegels, waaronder slechts één exem
plaar der 3 Skilling en dat geel was. Deze zegel was niet op de 
enveloppe bevestigd, doch rechtstreeks op het briefpapier, dat in 
dien tijd zoodanig gevouwen werd, dat een omslag of enveloppe 
overbodig was. 

Toen ik met mijn postzegels naar Stockholm terugkeerde, was 
mijn eerste gang naar Lichtenstein; toen ik hem den gelen 3 Skilling 
toonde, scheen hij zeer geïnteresseerd en hij hield niet op met 
te zeggen: >maar hij is geel!« Daar ik zelf geen verzamelaar was, 
wist ik niet in welke kleuren de verschillende waarden gedrukt 
waren; de herhaalde uitroepen van Lichtenstein verontrustten mij, 
daar ik bang was, dat hij dezen zegel niet wilde koopen en 
daarom zeide ik tot h e m ; »Moet hij dan niet geel zijn?« Waarop 
hij antwoordde; »Neen, hij moet groen zijn«. 

Lichtenstein doopte vervolgens den zegel in een bad, bekeek 
hem nauwkeurig door een loupe en onophoudelijk mompelde hij : 
»Maar hij is geel, hij is geel«. 

Ik was er nu van overtuigd, dat er iets niet in orde was en ik 
verzocht hem mij toch maar de 7 kronen voor het exemplaar 
uit te betalen. »Nu«, zei hij, »ik zal u in weerwil van alles toch 
maar deze som betalen«. Hij gaf mij het geld voor de 3 Skilling 
en de andere zegels en ik ging naar huis, rijker dan ooit. 

Korten tijd daarna las ik in het »Svenska Dagbladet« van een 
postzegeltentoonstelling, gearrangeerd door Lichtenstein »en dat 
»het glanspunt der expositie, dat het hart van lederen verzamelaar 
»luider zal doen kloppen, wordt gevormd door een Zweedsche 
»3 Skilling-Banco, die in plaats van in groen, in geel is gedrukt. 
»Men heeft den heer Lichtenstein daarvoor reeds 300 kronen 
»geboden, maar hij wenscht den zegel voor dit bedrag niet te 
»verkoopen, hij hoopt te gelegenertijd een beduidend hoogeren 
»prijs te maken«. 
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Na lezing van dit courantenberichtje wilde ik naar Lichtenstein 
gaan, maar mijn moeder ontried mij di t : ik zou tevreden zijn, 
daar Lichtenstein zijn belofte gehouden had. 

Ik was toen ter tijde veertien jaar, maar ik herinner mij alle 
bijzonderheden betreffende het ontdekken van dezen zegel nog 
zeer goed. 

Tot zoover het verhaal van overste Bachmann. 
Korten tijd na de hiervoren genoemde tentoonstelling werd de 

zegel aan de eerste philatelisten vereeniging in Zweden getoond 
en daarna verdween hij voor lange jaren. Ferrari kocht' hem in 
1894 van den Weenschen handelaar Friedl, aan wien Lichtenstein 
den verkoop had toevertrouwd. Uit de nagelaten papieren van 
Lichtenstein bleek enkele jaren geleden, dat Ferrari voor den 
foutdruk 2000 Gulden had betaald en dat Friedl een provisie 
genoot van 500 Gulden. 

Het exemplaar verkeert in goeden toestand en is niet zwaar of 
slecht gestempeld, wat met de Skillingwaarden dezer uitgifte 
veelvuldig het geval is. v B. 

33« Duitsche Philatelistendag. 
Voor de eerste maal na den ooilog heeft Duitschland uit-

noodigingen rondgezonden naar het buitenland voor zijn Phila
telistendag, den 33Sten reeds, en tevens de vierde bijeenkomst 
van den nieuwen grooten bond, die niet alleen de Duitsch-
Oostenrijkers maar ook andere Duitsche Vereenigingen in het 
buitenland omvat (o. a. Tsjecho-Slowakije, Buenos-Aires). 

Nederland had aan die uitnoodiging gevolg gegeven en zoo 
was ik in staat deze interessante dagen mede te maken en getuige 
te zijn van de »gründliche« wijze, waarop daar tal van zaken, 
de Philatelie betreffende, werden behandeld. 

De dagen omvatten een veiling, een algemeene beurs, feeste
lijke avondbijeenkómst van verzamelaars en handelaren, een 
schitterend diner in de Marmeien zaal van Hotel Esplanade en 
een uitstapje per boot naar Potsdam en omgeving. De Bundestag 
vulde den middag van Zaterdag 21 Mei, onder voorzitterschap 
van president Falck, bracht hij o. a. interessante mededeelingen 
over de »Jugendbewegung«, waarin Duitschland ons ver vooruit 
is. Men ziet daarin, dat het belang van alle philatehsten, zoo 
veizamelaars als handelaars is, te zorgen voor een nieuw geslacht 
van verzamelaars, aan wie het reeds is vroeg bijgebracht, wat 
de moderne verzamelenstudie en specialisatie vereischt. 

De ijverige leider dr. Zillgen had op zeer goede resultaten te 
wijzen ; de oprichting met deskundige voorlichting van tal van 
jeugdvereenigingen. Het is wel mijn indruk, dat de medewerking 
van het leeraren- en onderwijzerskorps ginds grooter is dan hier. 

Ook de »bestrijding der vervalschingen« is een zeer werkzame 
afdeeling en Amtsgerichtsrat Prihwe met de ijverige medewerking 
van dr. Pirl werken hier hard voor. 

De eigenlijke Philatelistendag was op Zondag-morgen. Daar 
en op het officiëele diner was de Minister door Staatssekretär 
Zoute vertegenwoordigd, waardoor ook de groeiende belangstel
ling van de officiëele kringen in het verzamelaarswezen blijkt. 

Belangrijke voordrachten werden dien morgen gehouden door 
dr. Ascher over »George Fouré« en zijn vervalschingen, een 
stukje geschiedenis dat velen onbekend is, al kent men sommige 
zijner producten. De groole man van den »Ganzsachen Katalog« 
toonde hier niet alleen het materiaal te beheerschen, maar ook 
te bezitten. 

Majoor A. D. van Rudolphi behandelde »de Radio in dienst 
der philatelic«, de totstandkoming der geregelde voordrachten van 
uit Berlijn op Zondag-middag, die ook hier te lande velen onzer 
verzamelaars zullen kennen, en vooral ook de indeeling der stof. 

Ten slotte mag niet onvermeld bl'jven, dat de nieuwe leider 
der wetenschappelijke afdeeling Geheimrat Kalckhoff, die dit 
gedeelte voorzat, belangrijke en uitvoerige mededeelingen ver
strekte over het afgeloopen jaar. 

Al het representatieve en de leiding der feesten volbracht op 
volmaakte wijze professor dr. E. Stenger, de bekende voorzitter 
van twee groote Berlijnsche Vereenigingen. De geest van dit 
alles was goed, de stemming prettig en opgewekt en de eenige 
buitenlander — den Oostenrijkschen voorzitter Hesshaimer, mag 
men zoo nauwelijks noemen — de Nederlandsche afgevaardigde, 
werd buitengewoon hartelijk ontvangen. 

Tot slot de opmerking, dat ginds zich vertoonde een opmerkelijk 
goede en juiste verstandhouding en wederzijdsche waardeering 
tusschen handelaars en verzamelaars. G. V. v. D. S. 

De Drukwerkrolstempel. 

Interessanter dan de eentonige puntstempels, gemakkelijker door 
een ieder te verzamelen dan de groote hand of machinestempels, 
zijn de in ons land in 1912 ingevoerde drukwerkrolstempels. 
Opvallend door hun bijzonderen vorm, kent wel bijna elk Neder-
landsch verzamelaar ze Des te meer kan men zich erover verbazen, 
dat de heden ten dage zoo ver gevorderde en doorgevoerde specia
lisatie zich zoo weinig met dit onderwerp heeft bezig gehouden. 
Behalve twee artikelen in de Sammler-Woche van 15 Mei 1926 
en 17 April 1925 waarop ik aanstonds nog terug kom, vermeldt 
slechts het Nederlandsch Tijdschrijft voor Postzegelkunde van 
1912/13 enkele bijzonderheden en dat nog wel zeer in het kort. 
De volgenhe regelen zijn grootendeels daaraan ontleend : 

»Rolstempel. Deze dient alleen tot vernietiging van zegels op 
»de strooken, door de krantendrukkerijen of door de kranten-
»verzendingskantoren aangeboden in heele vellen en bedrukt met 
»de adressen. De stempeling heeft vóóraf plaats. Hierdoor wordt 
»vertraging ten postkantore bij de verzending van nieuwsbladen 
»voorkomen en aan pers en lezers een bepaald grooten dienst 
»bewezen. 

»Deze stempel zal waarschijnlijk eerst vanaf i Januari l 9 i2voor 
»de krantenverzendingen zijn gebruikt, al werden de van zegels 
»en adres voorziene banden misschien reeds in December 1911 
»met dien stempel vernietigd. De rolstempel wordt met de hand 
»bewogen. Hij is sedert 20 Jan. 1912 o a. te 's Hertogenbosch in 
»gebruik«. 

De officiëele gegevens verschaft ons de circulaire no. 8 van 
7 Maart 1912 % i : 

»Voor het onbruikbaar maken van de frankeerzegels, gehecht 
»op de ter voorafgaande stempeling aangeboden vellen met 
»adressen van voer het binnenland bestemde nieuwsbladen kunnen, 
»na gebleken behoefte, rolstempels in gebruik worden gesteld, 
»waarmede alleen de kantoornaam, het jaartal en eenige rechte 
»lijnen worden afgedrukt. De rolstempel mag, behalve tot boven-
»gemeld doel, desgewenscht mede worden gebezigd voor het 
»onbruikbaar maken van Spaarbankzegels, gehecht op als inlage 
»aangeboden modellen Rps 6 en 6a. De directeuren, die ver
sstrekking van zulk een stempel noodig achten, behooren eene 
»aanvraag daartoe, door tusschenkomst van den afdeelingsinspec-
»teur in te zenden«. 

Uit een en ander blijkt, dat ons land in 1912 invoerde de 
»Vorausentwertung«, die thans in verschillende andere landen 
(Vereenigde Staten »Precancel«, Frankrijk: »Préoblitération«) nog 
in gebruik is. Doch in ons land waren deze Vorausentwertungen 
geen opdrukken (men denke slechts aan de veel voorkomende 
• overdrukken» »Luxembourg < (met jaartal), »Postes Paris« e.d ) 
doch door de postambtenaren aangebrachte afstempelingen. Dit 
is wel de voornaamste reden dat geen der bekende catalogi van 
deze Nederlandsche van te voren afgestempelde zegels melding 
maakt, terwijl opmerkingen over de Amerikaansche precancels 
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enz vrijwel nergens ontbreken. Om op dit feit de aandacht te 
vestigen, schrijft dan ook de heer Ehrmann erover in de zoo 
straks genoemde artikelen in de Sammler-Woche De catalogi 
behoorden (dit is de strekking van genoemde bijdragen) op zijn 
minst m een noot melding te maken van het voorkomen van 
»Vorausentwertungen« 

Wat het verzamelen van deze stempels des te aantrekkelijker 
maakt, is vooral het feit, dat vrijwel iedereen, zonder uitgaven 
van eenig belang, zich een omvangrijke collectie kan aanschaffen. 
Het halve-cent zegel van 1899 is nog steeds voor een schijntje 
bij duizende stuks tegelijk te koop, en juist op deze waarde treft 
men de rolstempels het meest aan 

Wanneer men een beetje »boft« kan men in een kilo Neder 
landsche zegels (fiiet de koerseerende ui tgave ') wel 200 a 300 
stuks met het aardige kleine stempeltje, dat meestal in zijn geheel 
op het zegel zelf afgedrukt is, vinden. Ook op andere waarden 
treft men het aan , vaak op de i cent rood, een enkele mai l op 
de 1'/2 cent ultramarijn of blauw, 2 cent brum, 2'/2 c groen, 
3 c olijfgroen, 5 cent rood en zeer zelden op een een iets hoogere 
waarde Zoo bezit ik bv de 10 cent grijs met stempel Enkhuizen, 
de i2'/2 c. blauw met Alkmaar en 's-Hertogenbosch, zelfs de 
25 cent blauw en rood met »Roosendaal« En wie weet hoe 
oneindig veel ontdekkingen er op dit gebied nog te doen zijn' 

Hoewel volgens de officieele circulaire het stempel bedoeld was 
om de postzegels van te voren af te stempelen, werd er op den 
duur een veel ruimer gebruik van gemaakt Drukwerken, die met 
vele zegels beplakt waren, konden met het rollende stempeltje 
m minimum van tijd »behandeld« worden. De »hoogere« waarden 
(2,2Vi, 3 cent enz ) zijn meestal van drukwerken afkomstig. 

Reeds in 1912 werden vele kantoren van een rolstempel voor
zien Lang niet alle, want men moest het aanvragen en aanne 
melijk maken dat men het noodig had. Na 1912 kwamen weer 
talruke andere kantoren erbij, en het is juist van die plaatsen, 
dat tot op heden nooit een volledige opsomming werd gepubliceerd 
En een »volledige« opsomming zs niet te geven Men moet zelf 
zoeken En dan is er ongetwijfeld nog veel nieuws te vinden 
Nog geen veertien dagen geleden vond ik in een kist met kilo-
waar het stempel »Dragten« tot op dien dag aan geen stempel-
verzamelaar bekend En wie durft te beweren dat met andere 
groote plaatsen (b v Middelburg, Vlissingen, Leiden etc etc.) 
eveneens een rolstempel bezeten hebben, al kan men wel van 
te voren aannemen, dat er dan toch slechts sporadisch gebiuik 
van gemaakt werd ' Dat maakt het verzamelen aantrekkelijk Ook 
voor den liefhebber die geen tientallen guldens per maand kan 
uitgeven staat de mogelijkheid tot het doen van ontdekkingen en 
het vinden van zeldzaamheden open En dat zijn dan nog de 
plaatsnamen Elk stempel had binnen het kleinste cirkeltje een 
jaartal staan, tenminste, wanneer de postambtenaar niet toevallig 
vergeten had, dat jaartal er m te zetten Wie het, evenals ik, 
van belang acht te weten in welke jaren de rolstempels gebruikt 
werden, kan de verschillende plaatsnamen naar jaartallen op zetten 
Daar is een nog veel grooter kans tot het doen van ontdekkingen. 
Aan het slot van dit artikel vindt men een lijst van al hetgeen 
mij op dit uitgebreide en toch niet al te omvangrijke gebied 
bekend is Hoeveel jaartallen ontbreken er m e t ' Amersfoort zal 
toch zeker het stempel wel langer dan alleen gedurende het jaar 
i9 i5 gebruikt hebben. En dan Doesburg en Dragten, Cuyk, Venlo 
en talrijke andere ' Wie voelt bij het aanschouwen van een zoo 
onvolledige lijst niet de lust in zich opkomen per omgaande een 
paar kilo Nederlandsche rommel-zegels te bestellen en er tien 
tallen nieuwe vondsten uit op te diepen ' 

De lijst vertoont nog meer bijzonders Men kan de stempels 
onderverdeelen in minstens vijf typen (zie afbeelding') Die onder
scheiding zou van geen waarde zijn, ware bet niet dat sommige 
stempels m twee typen voorkomen (een dtiidelijk verschil, men 
behoeft werkelijk geen twee seconden te studeeren voor men het 
ziet) Zoo bijv. Hoorn, Assen en enkele andere En hoeveel 
wellicht, die niet op de lijst staan ' 

Ter nadere orienteering geef ik hierbij een omschrijving van 
deze 5 typen 

Type I bevat behalve den plaatsnaam een punt onder m den cirkel 
Type II behalve den naam drie punten 
Type III alleen den plaatsnaam, geen punt, 
Type IV plaatsnaam plus boogje. 
Type V plaatsnaam plus boogje, en in het midden van dat 

boogje een punt 
De boogjes verschillen in lengte, al naar mate de plaatsnaam 

kort of lang is, en de punten zijn soms fijn, soms dik Om een 
verwartenden en onnoodigen typenrijkdom te voorkomen heb ik 
deze niet onderling onderscheiden Eerst wanneer een plaats 
met boogjes van verschillende lengte blijkt voor te komen, is er 
reden voor een verdere verdeeling 

Men zal uit de lijst zien dat de meeste kantoren het stempel 
van 1912 tot 1918 of 1919 regelmatig gebruikten In 1920 komt 
het nog slechts af en toe voor, m 1921 met, m 1922 en 1923 
zeer sporadisch Na 1923 niet meer, met twee uitzonderingen, 
die uit de lijst niet op te maken zijn In de eerste plaats gebruikt 
Amsterdam het stempel nog steeds (postkantoor Centraal-Station) 
voor de vernietiging van zegels op postpakketformulieren, waarvan 
fragmenten door middel van de rijksveilmgen in handen der 
verzamelaars zijn gekomen en nog komen Doch geen der afzon 
derlijke stempels van de rol bevat een jaartal En dan Zalt 
bommel Dit gebruikte z'n rolstempel nog in December 1925, 
maar . met jaartal 23 Heele vellen van de 2 cent 1924 
werden daarmee afgestempeld en na de vernietiging geplakt op 
drukwerkjes van Van de Garde's Drukkerij te Zaltbommel Zooals 
men ziet, de zuiverste vorm van »Vorausentwertung« 

De stempels van Heerlen, Rotterdam en Weert zijn, voor zoover 
mij bekend, geen van alle m het bezit van stempel-verzamelaars 
ZIJ zijn opgenoemd in de vroeger m het »Nederl l i jdschr voor 
Postzegelkunde« afgedrukte lijst van kantoren, die het stempel 
in 1912 reeds gebruikten Heerlen en Weert zullen wellicht nog 
gevonden worden Doch het groote kantoor Rot terdam' Bezat 
dit het stempel niet en berust de vermelding op een foutieve 
opgave, of werd er geen gebruik van gemaakt ' Het laatste is 
niet ondenkbaar Ook Amsterdam had maling aan z'n rolstempel, 
tenminste voor de ingebruikneming bij de postpakketafdeeling en 
men vindt het slechts uiterst zelden in kilowaar Tusschen de 
vele duizende zegels met »Vorausentwertungen« die ik m den 
loop der tijden bijeenbracht, bevond zich slechts een exemplaar 
(een blauwe 1V2 cent) met Amsterdam 17 (helaas alles behalve 
van prima kwaliteit') En dus wie weet of Rotterdam ook met 
eens opduikt Ik acht het zelfs niet onwaarschijnlijk. 

Over de relatieve zeldzaamheid der verschillende stempels valt 
zeer moeilijk te oordeelen Wel zijn er enkele waarvan men met 
zekerheid kan zeggen, dat ze «z«^ zeldzaam zijn Alkmaar, Arnhem, 
's Hertogenbosch, Nijmegen, 's Gravenhage, Groningen, Utrecht, 
Zutphen en verscheidene andere, meest groote kantoren, vindt 
men wel in alle Nederlandsche kilowaar in groote hoeveelheden 
Onder de kleine plaatsen treft men heel wat moeilijk te verkrijgen 
stempels aan, b v Cuyk, Baarn, Emmen, Maassluis, Zundert 
Het genoegen van het vinden is er des te grooter om In het 
algemeen vond ik van die plaatsen, waarvan een enkel of een 
paar jaartallen bekend zijn, ook slechts weinige exemplaren 

Voor zoover onderstaande lijst niet voldoende inlichtingen 
verschaft, treft men daaronder nog enkele opmerkingen over 
ontbrekende of kopstaande jaartallen enz aan. 

Zeer m 't bijzonder houd ik mij voor opgaven hetzij van nieuwe 
plaatsnamen of plaatsnamen m een andere type dan het thans 
bekende, en van nog niet bekende jaartallen aanbevolen Vele 
handen maken licht werk en met ieders hulp zal althans de lijst 
van jaartallen spoedig voor het grootste gedeelte compleet zijn. 
Alle nieuwe vondsten worden voortaan m het Maandblad gepubliceerd. 
Aalsmeer 1 12 13 i4 17 
Aalten II 16 17 
Alkmaar II 13 14 15 16 17 18 19 
Almelo II 12 13 14 15 16 17 18 19 
Alphen (Z H,) I 13 14 15 16 17 
Alphen a/d Rijn I 18 19 
Amersfoort 1 l4 15 ' 
Amsterdam I 12 13 17 
Apeldoorn I 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
Appmgedam I 18 
Arnhem I 12 13 14 15 16 17 18 19 
Assen I 12 13 i4 15 16 17 18 
Assen V 17 18 19 20 
Baarn V 17 18 
Bergen op Zoom I 12 13 i4 16 17 18 
Boxmeer II 14 15 16 17 18 
Breda II 12 13 14 15 16 17 18 
Culenborg I I2 17 18 
Cuyk II 12 
Dalfsen I 12 13 i4 15 16 17 18 19 
Delft IV 16 17 18 19 
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Doesburg 
Doetinchem 
Dordrecht 
Dragten 
Druten 
Eindhoven 
Emmen 
Enkhuizen 
En.chcdé 
Goes 
Gorinchem 
Gouda 
's Gravenhage 
Groenlo 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Heerenveen 
Heerlen 
Heidei 
Helmond 
Hengelo 
's Hertogenbosch 
Hilversum 
Hoogeveen 
Hoorn 
Hoorn 
Hulst 
Joure 
Kampen 
Kerkrade 
Leeidam 
Leeuwarden 
Lochem 
Maassluis 
Maastricht 
Meppel 
Musselkanaal 
Neuzen 
Nijkerk 
Nijmegen 
Nijverdal 
Oldenzaal 
Pu mierend 
Roermond 
Roosendaal 
Rotterdam 
Schagen 
Siltard 
Sneek 
Steenbergen 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Utiecht 
V'enlo 
Waalwijk 
Wagen ingen 
Weert 
Wildervank 
Winschoten 
Winterswijk 
Woerden 
Wolvega 
Workum 
Wijhe 
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' 9 
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meeste kantoren; 
een jaartal, soms 

daarvan. 
Aalten, Amersfoort, 

Dragten, Enkhuizen, 1 

Heerlen, Hoorn type V, Hulst, Maassluis, Meppel, Nijkerk, Pur
merend, Rotterdam, Schagen, Sittard, Venlo, Waalwijk, Weert, 
Wildervank, Wolvega, Workum, Wijk bij Duurstede, Zundert, 
Zwolle. 

Uitsluitend bekend zonder jaartal: Joure en Lochem. 
Kopstaand ingezette jaartallen komen voor : 
a) uitsluitend: Assen V 19 en 20, Utrecht V 18 en 19. 
b) óók kopstaand: Goes 15, Kampen 15 en 16 
Verschillende jaartallen te zamen handend o^ één rol : 's Graven

hage 15 en 18 (in het bezit van den heer Korteweg). 
Bij de op adresstrooken geplakte zegels met afstempeling 's Herto

genbosch treft men nu en dan aan de zoogenaamde (dubbele) 
Bossche tanding Ik vond deze tanding bij de 1/2 cent 1899 zoowel 
onder als bovenaan, verticaal zoowel links als rechts, Evenzoo 
bij de I cent rood. Bij de i'/2 cent ultramarijn alleen horizontaal 
onderaan. 

Naschrift. Nadat bovenstaand artikel reeds geheel gezet is, 
verlast de heer J ampe te Sneek, die mij ook vele andere waar
devo Ie inlichtingen verschafte, mij met twee stemjjeis in geheel 
nieuwe typen, die in de lijst als typen VI en Vil behooren te 
worden ingevoegd. In de eerste plaats het stempel Groningen 
met hetzelfde lettertype als type V. maar onderin, in plaats van 
het boogje met punt in het midden, een groot cijfers, (lype VI). 
Ten tweede: het stempel Arnhem met het cijfer,? onderin, geflan
keerd door twee kleine cirkelsegmenten (lype Vil). Zooals men ziet: 
eenige onverwachte nieuwigheden. Verdere ontdekkingen zullen 
thans zeker niet achterwege blijven Wie bezit Arnhem met cijfer 2 .■? 
Beide stukken van den heer Lampe dragen het jaartal '19. 

Ik wil deze regelen niet besluiten zonder mijn hartelijken dank 
te betuigen aan de beeren Benders, Korteweg, v. d. Lecq. Traan
berg en Vellinga, die mij het samenstellen der lijst door het 
melden van nieuwe plaatsnamen en jaartallen hebben gemakkelijk 
gemaakt. 

G. W. A. DE V E E R , 
Bürgern. Reigerstr. 67, Utrecht. 

n"

V  V *■ 

QVL 
lV,f 

In^ezondein 
Inconsequentie. 

Utrecht, Juli 1927. 
Zeer geachte heer Korteweg, 

Erkentelijk voor Uwe waardeering voor mijn ingezonden stukje 
in het Juninummer onder bovenstaand hoofd, spijt het mij geens
zins er nog eens op terug te moeten komen. 

Uit dit stukje blijkt echter niet, dat oorzaak en conclusies mij 
ontgaan zijn, aangezien ik blijkbaar een andere opvatting omtrent 
»vliegzegels« er op na houd dan U en vele anderen. 

Uwe opmerking, dat ik vergat te memoreeren, dat het »vlieg
zegei« eerst »bijzegel was en later gewoon postzegel werd, is te 
voorbarig verondersteld, daar ik aanneem, dat wanr eer men over 
»vliegzegels« spreekt, de doorsnede philatelist begrijpt, dat 
bedoeld woiden die zegels, welke als zoodanig hebben dienst 
gedaan en niet het zegel, dat als »frankeerzegel« een moment 
gebruikt werd. 

M. i. gaat dus de vergelijking tusschen brandkastzegels en 
»vliegzegels« — geen frankeerzegels — wel degelijk op. 

Dat velen aan het dwalen zijn geiaakt omlienl begrip »vlieg
zegeU en dat zelfs handelaren, die keer op keei nieuwe en steeds 
nieuwere albums uitgeven, waarin die bewuste »hulpfrankeerzegels« 
als »vliegzegels« staan aangegeven is niet mijn schuld. Zelfs kan 
men bij de firma Mebus echtgevlogen vliegzegels bekomen n. 1. 
een couvert met vliegzegels als frankeerzegel gebiuikt en per 
K. L. M. verzonden. 

Hierdoor wordt een philatelist te goeder trouw zijnde in den 
waan gebracht svliegzegels« te bezitten. Niets is hiervan waar, 
m. i is dit de grootste nonsens, die men zich op philatelislisch 
gebied kan denken. 

»Vliegzegels zijn en blijven alléén die, welke als «bijzegel» 
hebben dienst gedaan en daarom gelijk staan met brandkast
zegels. 
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Wat mij echter wel spijt, geachte heer K is het feit, dat ik 
door mijn stukje U genoopt heb, een klein deel der geschiedenis 
brandkastzegels wederom te moeten ophalen, een geschiedenis 
die langzamerhand velen taai begint te weiden. 

Onder welke omstandigheden men nu brandkastzegels ofpost-
pakket-verrekenzegelï. wenscht te koopen en onder welken invloed 
of verleiding door daling in ofifeiteetc. men zich nu laat brengen, 
moet ieder voor zich wtten Als ik nu goed lees, dan wilt U 
aan het slot van Uw betoog wederom waai schuwen vooi aankoop 
brandkastzegels. Ik acht deze waarschuwing voor ieder, dus ook 
voor »principieele tegenstanders« overbodig en besluit nogmaals, 
dat men »gok» van philatelie gaat onderscheiden. 

Hoogachtend, 
H. J. P. SLUIJP . 

Noot der Redactie. 
Waar het »karakter« van »vliegzegels« en »biandkastzegels« 

thans voldoende is besproken, sluiten wij hierover de discussie 

Hooggeachte Redactie. 
Wil mij een plaatsruimte verleenen in uw blad, waai voor mijn 

hartelijken dank. 
In het Maandblad van i6 Juni jl. fol. 98 onder het hoofd: 

»Nederland en Kolomen«, trof ik aan, de bespreking van de 
Roode Kruiszegels, eveneens het schrijven van het Hoofdbestuur, 
dat op 17 Juni in het Directiegebouw van den Dierentuin te 
's-Gravenhage, in een speciaal daarvoor ingericht hulppostkantoor, 
de zegels werden verstrekt, en afgestempeld met één daartoe 
bijzonder stempel. Wilde men zeker zijn, dat de zegels het 
gelegenheidsstempel droegen, moest men het geld opzenden aan 
het secretariaat van het Roode Kruis postgiio te 's-Graven 
hage, dat voor de verdere verzending zou zorg dragen Door 
ons zijn besteld 25 blokken van 7 zegels van iedere waarde dus 
5 blokken met leekeniiig er bij en de afstempeling IJdele hoop; 
den 27Sten Juni ontvingen wij de zegels van het Hoofdbestuur, 
geen blokken lezers, doch 35 series opgeplakt op vellen, en de 
stempels voor drie vierde op het papier in plaats van op de 
zegels. Is dit misleiding' Wat had aanvoudiger geweest dan 
25 blokken te nemen en die te stempelen, in plaats van elk 
zegel op te plakken en dan van een stempel te vooizien ' Het 
Hoofdbestuur had daardoor minder arbeid behoeven te verrichten, 
en menig blokken verzamelaar, die op deze wijze gedupeerd is, 
tevreden kunnen stellen. Naar aanleiding van de zending is 
dien zelfden dag (27 Juni) een schrijven weggegaan met kaai t 
voor antwoord naar het Roode Kruis, waarin wij onze teleur
stelling kenbaar maakten, en daarin lieten uitkomen dat blokken 
gevraagd werden in plaats van losse series En nu de klap op 
de vuurpijl In de Standaard nan 4 Juli komt n 1. het volgende 
bericht voor: 

De R o o d e Kruis-Zegels. 
»Het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis heeft het ge 

noegen te berichten, dat het met de verzending der gestempelde 
Roode Kruiszegels gereed is. Het hoofdbestuur wijst er nogmaals 
op, dat het aan veizoeken om blokjes, bijzondere wijze van 
stempelen enz , enz niet heeft kunnen voldoen, aangezien de 
aanvragen voor bijzonderheden te veelvuldig zijn geweest en 
het daaivoor ook geen enkele aanbieding heeft gedaan. Corres
pondentie hierover kan niet worden beantwoord « 

Uit het bericht van de Standaard blijkt dus, dat bij het hoofd
bestuur meerdere aanvragen zijn binnengekomen om blokken, 
en afstempelingen, en niettegenstaande de vele verzoeken der 
verzamelaars, heeft het Hoofdbestuur zijn eigen weg gevolgd 

Had het na ontvangst der gelden in de bladen gepubliceerd, 
dat geen rekening gehouden kon worden met blokken en de 
wijze van afstempelen, er zou door vele verzamelaars het geld 
teruggevraagd zijn. Wordt de netto opbrengst dei zegels voor 
het meerendeel niet door de veizamelaars opgeb rach t ' Het 
hoofdbestuur had dan zeer zeker met de belangen der Philate 
listen rekening moeten houden. 

MUNIFR, 
Lid Postzegelvereenigmg »Helder«, 

Alkmaat, 5 Juli 1927. Kennemerstraatweg E 90. 

Geachte Redactie. 
Toen onze tegenwoordige postzegels in gebruik gekomen waren, 

bleken zij tengevolge van de broosheid der gebruikte papiersoort, 
ongeschikt voor den veikoop in de postaegelautomaten Dooi de 
invoering der roltanding werd dit gebrek spoedig verholpen 
Het Hoofdbestuur der P. T. T. ziet nu in de uitvinding der 
roltanding een schitterend middel om de verzamelaars te exploi-
teeren en laat onmiddellijk alle zegels ook van die waarden, die 
practisch wel nooit in rollen verkocht worden d \^ z. van boven 
15 cent, zelfs in vellen, in roltanding uitvoeren. 

En de goedige veizamelaars, blij dat ze weer wat meer te ver
zamelen hebben, koopen de zegels grif ik zelf ook. 

Zou het bestuur onzer vereeniging*) geen termen kunnen 
vinden om er bij het Hoofdbestuur P. T. T. op aan te dringen, 
dat in het vervolg en zoolang de tegenwoordige broze papiersoort 
voor onze zegels gebruikt moet woiden, alleen zegels van die 
waarden in roltanding uitgevoeid zullen worden, die in automaten 
verkocht moeten worden ' 

Als op een handelskantoor, dat soms zegels in andere waarden 
in rollen gebruikt, zulk een lol eens afbreekt is dat toch geen 
groot bezwaar. Ook weldadigheidszegels behoeven dan niet meer 
in roltanding vervaardigd te worden. 

Duren, i4 Juli 1927. De J. 

*) De inzender is lid der Nederl. Vereeniging (Red). 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75, bij vooruitbetaling. 
Postz worden mei m betaling genomen. 

o W. A DE VEER, MIDDELBURG, 
vraagt te koop of in ruil 

stempels „Nietig' en „Afgeschreven" 
op getieele brieven, benevens adniini-
sir. stempels „Terug afzender", etc. 

(651) 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereeniglngen. 

VERZAMELINGEN TE KOOP A A N G E B O D E N . 
Generaal verzameling kwaliteit als 
zelden aangeboden, wo NiderI bijna 
compl , schitterend opgezet i 115,— 

Corresp aan . K. H. van Brederode, Arnoldijstr. 5, Haarlem (665) 

Generaal verzameling in eén band 
ca 11000 stuks, catalog waarde pi m 
Mk. 4000,—, zeer goede kwal f 375, - . 

Nummerstempels op uitgifte 1872 W III 
(uitgezonderd 7'/, 22'/,, f 1,-). 

Aanbieding verzocht door C Jansen Cz , 
Fredenk Hendrikstraat 53, Utrecht. 

Aaiiget Bijk Burg Reigerstraat. (655) 

MACHINESTEMPELS! 
Zoek ie koopen duidelijke afdrukken 
van de nidchinestempels op geheele 
brieven, kaarten Ook oudere exem
plaren ten zeersie gewenscht 
H LAMPE Fzn , SNEEK (657) 

IERLAND. Oebiuikt en ongebruikt, 
alles voorradig Stuur mij Uw manco-
lijst en referentie en u ontvangt een 
zichlzending. (667) 
P. Gordon, DIjkstr. 60 b, Rotterdam 

O. W. A DE VEER, MIDDELBURG, 
vraagt te icoop of in ruil 

alle zeldzame Ukraine-opdrukken, 
Stadpost Warscliau alles, ook gewone 
soorten (653) 

Teks t dezer Annonces 
vóór den Se" in t e zenden 

aan de Adminis t ra t ie . 

O W A DE VEER, MIDDELBURG, 
v r a a g t te k o o p of in ru i l 

Joego-Slavie, kettingbreker, in blokken 
en vellen, levens variëteiten van alle 
e^missies (852) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

V E R Z A M E L A A R S ! 
Wanneer gij Uwe postzegel verzameling op pi ijs stelt, 
verzekert U dan tegen B R A N D E N / O F I N B R A A K bij 

F. H WisGhholf laan Copss van CatlSRbuigch 131,'s-Hage, Tel I2S39 
Premién en conditien worden op aanvraag gaarne verstrekt. 
V e r g o e d i n g v a n p o r t i , Indien een 
verzekering tot stand Icomt. (662) 

NIEUWIGHEDEN DER GEHEELE WERELD. 
Ik lever aan verzamelaars bij abonnement of in depot alle ver

krijgbaar zijnde ongebruikte nieuwigheden, onmiddellijk na verschijnei 
of in gebruik stelling 

Vraag mijne voorwaarden aan, welke U gratis en franco worden 
toegezonden, en mijne maandelijks verschijnende „Illustrierte Neu-
heiten-Zeitung", welke U met alle nieuwe uitgiften op de hoogte 
houdt en gelegenheids-aanbiedingen bevat 
E R N S r K E K N , M Ü N C H E N , K E U S L I N S T R A S S E 9 
(Lid I P H V , Berlijn, en Munchener Postzegelhandelaars-vereen ) |654) 



S U R I N A A M S C H E G R O E N E - K R U I S Z E G E L S 
SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER 1927 

Prijs 4 cent 

S U R I N A M El 
Prijs 8 cent Pri]s I j cent 

Het prijsverschil komt ten bate van de Surinaamsche Vereeniging „Het Groene Kruis". 
De zegels zijn geldig voor het binnen- en buitenlandsche verkeer van Suriname. 

Bijvoegsel van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 2 j Augustus 1927 

JOH ENSCHEDÉ EN ZONEN 




