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6e JAARGANG. 

De Achttiende Nederlandsche 
Philatelistendag. 

De Nationale Postzegeltentoonstelling van „Hoflandia". 
De o p e n i n g . 

Donderdag 25 Augustus 1927, te 11 uur voormiddag, werd in 
»Bellevue« te Amsterdam de Nationale Postzegeltentoonstelling 
van »Hollandia« geopend. 

De voorzitter van de jubileerende vereeniging, de heer P. Vreden-
duin jr., opende de bijeenkomst, welke bezocht was door vele 
autoriteiten, in het bijzon4er uit postale kringen. Zoo merkten 
wij o.m. op de beeren ir. M. H. Damme, directeur-generaal der 
P. en T., A. B. van Beers, directeur van het hoofdpostkantoor, 
J. D. Tresling, directeur van het Postmuseum te Den Haag, 
G. V. van der Schooren, voorzitter van den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, gep. luit.-gen. H. 
F. W. Becking, lid van de jury, W. F. Gerdes Oosterbeek, 
referendaris aan het departement van Koloniën, e a. 

In zijn openingswoord bracht de voorzitter dank aan ir. Damme, 
die het eere-voorzitterschap der Tentoonstelling heeft willen aan
vaarden. Spreker stelde verder met enkele woorden het groote 
belang van het postzegelverzamelen in het licht; hij eindigde 
zijn rede met een woord van dank aan de exposanten. 

Vervolgens voerde ir. Damme het woord, die er aan herinnerde, 
hoe hij door den Zeventienden Nederlandschen Philatelistendag 
in Utrecht op aangename wijze heeft kennis gemaakt met een 
ander deel van het postale leven, n.l. met de verzamelaars. 
Spreker meende te mogen zeggen, dat hij in deze z.i. belangrijke 
tentoonstelling vertegenwoordigd ziet drie eigenschappen, welke 
de Nederlanders kenmerken : zorgvuldigheid, degelijkheid en 
grondigheid. Deze expositie, aldus de heer Damme, is een natio
naal evenement van beteekenis. Spreker herinnerde nog aan de 
aangename samenwerking, die er tusschen de administratie van 
de Posterijen en »Hollandia« bestaat en eindigde zijn toespraak 
met de beste wenschen voor de Vereeniging (applaus), waarna 
de Tentoonstelling voor geopend verklaard werd. 

Hierna deden de aanwezigen een rondgang langs de stands, 
welke in drie zalen zijn opgesteld. 

Vaste medewerkers: J. A. Kästeln, H. C. Milius, Leon de Raay, 
G. V. van der Schooren, A. C. Voss, P. Vredenduin jr. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. Smeulders, Verlengde Koninginnestraat 89, te Breda, 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) : 
V, pagina / 30,— Ve pagina . / 7,50 Vij pagina. ƒ 4,— 
Vi » ' 17,50 VB » . » 6,— Via » • » 3,— 
VJ » • 12,50 V» > . » 5,50 Bii 3-. 6-en l2-niaal plaat-
Vi » » 10,— Vu » • »4,50 sinj 5,10 en 15'/o reductie. 

No. 9 (69). 

De r e c e p t i e . 
Ter gelegenheid der viering van het 25-jarig bestaan van de 

Vereeniging voor Postzegelverzamelaars »Hollandia« recepieerde 
het bestuur en de tentoonstellingscommissie dier Vereeniging 
des namiddags in het »American Hotel«. 

Nadat de Bondsvoorzitter, de heer G. V. van der Schooren in 
eenige welgekozen woorden »Hollandia« met haar zeldzaam 
jubileum gelukgewenscht had, bood de heer A. C. Voss, namens 
een groep leden van »Hollandia«, een voorzittershamer aan. Van 
de gelegenheid tot complimenteeren werd o.a. gebruik gemaakt 
door de volgende zustervereenigingen : U. Ph. V., de H. Ph. V., 
de Haagsche Philatelistenkring, de Vereeniging Rotterdam en de 
afdeelingen Amsterdam, Gooi en Eemland van de Nederlandsche 
Vereeniging en vele philatelisten. 

Bloemstukken werden aangeboden door den heer P. J. H 
Knijper van Harpen, oud-voorzitter van »Hollandia«, door de 
H. Ph. V. en de afdeeling Gooi en Eemland. 

De B o n d s v e r g a d e r i n g . 
In een der zalen van het »American Hotel« te Amsterdam werd 

Vrijdag 26 Augustus 1927 de Achttiende Algemeene Vergadering 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars gehouden. Van het Bondsbestuur waren aan
wezig de beeren G. V. van der Schooren, P. Jorissen P.C.zn., 
J. A. Kästeln en mr. W. S. W. de Beer, Behalve door de afge
vaardigden van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars, van de vereenigingen »Breda«, »Hollandia«, »De 
Globe«, Den Helder, Maastricht, Groningen, Apeldoorn, de 
U. Ph. V. en vele philatelisten, waarbij de heer Warren (Epsom) 
niet ontbrak, werd deze druk bezochte vergadering bijgewoond 
door den heer J. D. Tresling, directeur van het Postmuseum, 
als vertegenwoordiger van den directeur-Generaal der P. en T,, 
den heer W. Bigwood en O. Falck, respectievelijk voorzitter van 
den Belgischen en den Duitschen Bond, den heer P.J. Maingay, 
secrétaire de la Federation Internationale de Philatelie, terwijl 
van den voorzitter van den Franschen Bond, den heer Langlois, 
bericht was ingekomen, dat hij door ziekte deze vergadering niet 
kon bijwonen. 

Even over het vastgestelde aanvangsuur opende de heer 
Van der Schooren de vergadering met de volgende rede: 

B R E D A , 16 SEPTEMBER 1 9 2 7 . 
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I. P. Vredenduin jr. 2. ir. M. H. Damme. 3. J. D. Tresling. 4. P. W. Waller. 5. G. V. van der Schooren. 6. J. A. Kästeln. 

»Wederom is het mij een vreugde U welkom te heeten op 
ons jaarlijksch samenzijn. Gij allen, afgevaardigden der bij den 
Band aangesloten vereenigingen, hierheen gekomen, om ons 
aller belangen te bespreken, gelooft mij, wanneer ik U zeg, dat 
het weerzien steeds weer een genoegen is. Tegen U afgevaar
digde van de Vereeniging »Den Helder« kan ik dit nog niet 
zeggen, omdat het de eerste maal is, dat wij U hier mogen 
begroeten. Ik twijfel niet, of ge zult U in deze omgeving spoedig 
thuis gevoelen en het ieder jaar opnieuw waardeeren, dat deze 
bijeenkomsten gelegenheid geven vriendschapsbanden aan te 
knoopen en te onderhouden«. 

Daarna richtte de voorzitter zich tot de buitenlandsche gasten, 
die hij als volgt toesprak: 

C'est avec un vif plaisir que je vois chez nous, notre ami 
beige mr. Bigwood, maintenant non plus seulement Ie président 
de la Federation Royale Beige, mais Ie premier représentant de 
la Philatelie Internationale, comme président de la Federation, 
l 'höte bienvenu pendant déja plusieurs années. Je regrette que 
mr. Langlois, Ie président de la Federation frangaise, est retenue 
au dernier moment par cause de maladie. 

Es freut mich besonders, dass sich dazu jetzt gesellt der 
Vorsitzende des Bundes Deutschen Philatelisten Verbande, Herr 
Reichsbahn Oberrat Falck. Glauben Sie mich, wenn ich Ihnen 
ein recht herzliches Willkommen zurufe. Die Philatelie bringt 
uns beiden in diesem Jahre schon zum dritten Male zusammen. 
Ich hoffe sehr dass Sie sich bei uns heimisch fühlen werden. 

Van mijn gewoonte, zoo vervolgde de heer Van der Schooren 
zijne rede, om den terugblik op het afgeloopen jaar aan den 
secretaris over te laten, moet ik ditmaal afwijken. 

Het groote verlies, dat de Bond in Juni geleden heeft, door 
het onverwachte overlijden van onzen eersten secretaris, den 
heer Singels, is sedert ons bestaan het eerste verlies van een 
bestuurslid in functie. Ik heb hem in de drie jaren van samen
werking op buitengewone wijze leeren waardeeren. Hij heeft zijn 
werk als secretaris waargenomen met een enthousiasme, nauw
keurigheid en ijver boven allen lof verheven. 

Van deze plaats nog eens een woord van dankbare hulde aan 
zijn nagedachtenis. Ik stel U voor U van uwe zetels te verheffen 
te zijner eere«. 

(Een verzoek, waaraan allen spontaan gevolg hebben gegeven). 
Al hebben we heden niet zooals het vorige jaar den Directeur

Generaal der Posterijen en Telegrafie in ons midden, we hebben 
hem gisteren bij de opening der Nationale Postzegeltentoonstelling 
gehoord en opnieuw zal het tot U doorgedrongen zijn, dat de 
belangstelling voor en het inzicht in het postzegelverzamelen in 
de kringen van het postwezen steeds toenemen. 

En als we nu maar steeds goed voor oogen houden, dat ons 
uitgangspunt verschillend is, maar onze wegen op veel gedeelten 
samengaan, dan is er van die samenwerking, die er hier te lande 
in een mate en een vorm bestaat als vrijwel nergens anders veel 
goeds te verwachten. Juist het inzicht in ons werken en ons 
streven is zoo goed om ginds te begrijpen, hoe onze belangen 
veelal parallel gaan en hoe het soms aanlokkelijke oogenblikkelijk 
voordeel van »onnoodige uitgiften« op den duur nadeel met zich 
meebrengt. Nog onlangs weer hebben we ons verheugd, dat door 
onze bemiddeling en met onze warme aanbeveling aan den wensch 
van de Vereeniging »Groningen« is te gemoet gekomen, door 
openstelling van een verzamelaarsloket gedurende enkele uren 
per maand te dier stede. Daarmede zijn beider belangen gediend. 

Hierdoor is weer eens practisch bewezen het nut van den Bond. 
Immers, wat is in het algemeen oorzaak, dat op velerlei gebied 

de bestaande vereenigingen zich tot Bonden hebben vereenigd ? 
Omdat men zeer terecht inzag het devies »Eendracht maakt, 
macht«. Voor vele zaken, waarin de enkeling niets of weinig 
zou kunnen bereiken, kan de combinatie een factor van betee
kenis zijn. 

Hierna bedankte de heer Tresling namens den Directeur
Generaal der P. en T , den voorzitter voor zijne woorden van 
welkom en kon de verzekering geven, dat de DirecteurGeneraal 
warme belangstelling voor den Bond gevoelt. 

Ook de heer Bigwood bedankte voor de begroeting en wijdde 
eenige welgekozen woorden aan de nagedachtenis van den heer 
Singels, welke flinke figuur bij hem in dankbare herinnering zal 
blijven. Ten slotte bedankte de heer Falck in een kernachtige 
speech namens den Duitschen Bond. 

Vervolgens memoreerde de voorzitter het vieren van het 25jarig 
bestaan van »HoUandia« ; in het bijzonder bleek de georganiseerde 
postzegeltentoonstelling een groot succes, en na de mededeeling, 
dat wij dit jaar het 75jarig bestaan van onze Nederlandsche 
postzegels vieren, ■— tot nog toe zonder een extra jubileum serie, 
alhoewel Luxemburg, dat eveneens in hetzelfde geval verkeert, 
ter gelegenheid der tentoonstelling, weer met extrazegels komt, 
 werd het bestuursvoorstel, vermeld in punt 13 van de agenda, 
door het bestuur ingetrokken. 

De heer Smeulders vroeg waarom het bestuur dit voorstel tot 
reglementswijziging introk. Dit werd door den voorzitter toegelicht, 
waarna de notulen der vorige algemeene vergadering, die opge
nomen waren in het Maandblad, onveranderd werden goedgekeurd. 

Er waren geen ingekomen stukken, zoodat punt 3 vlug afge
handeld was. 

Hierna bracht de waarnemend secretaris, de heer Jorissen, het 
volgend jaarverslag ui t : 

»Als waarnemend eerste secretarjs, heb ik de eer U, namens 
het bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, het verslag aan te bieden van het 
19e vereenigingsjaar, thans over 1926/1927. 

Het bondsbestuur leed dit jaar een zeer gevoelig verlies door 
het overlijden van zijn voortvarenden, kundigen en sympathieken 
len secretaris, den heer A. F. Singels te i?r«5a. Drie jaren slechts 
mocht hij deze functie, die hij met de grootste nauwgezetheid 
en ijver heeft waargenomen, vervullen. Zijn naam en werk zullen 
steeds bij ons in dankbare herinnering blijven. 

Het penningmeesterschap is van den heer mr. de Beer op den 
heer Costerus overgegaan. 

De H. P. V. zag zich genoopt dit jaar den Bond te verlaten, 
doch wij blijven de hoop koesteren, dat dit niet van blijvenden 
aard zal zijn; terwiil de Postzegelvereeniging »Helder« te Helder 
tot lid van den Bond toetrad, zoodat wederom twaalf vereenigingen 
daarvan deel uitmaken. 

Wij hopen, dat deze laatste toetreding door meerderen zal 
gevolgd worden. 

Het aantal leden der Vereenigingen blijft bij de meeste in 
stijgende lijn en bediaagt thans te zamen circa 2600. 

Met heel veel genoegen zien wij terug op de prettige dagen, 
doorgebracht te Utrecht ter gelegenheid van den Zeventienden 
Philatelistendag en zeggen wij hartelijk dank aan den heer 
DirecteurGeneraal der Posterijen en Telegrafie, den heer Direc
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leur, van het Postmuseum, de beeren Langlois en Bigwood, 
respectievelijk voorzitters van den Franschen en Belgischen Bond, 
den heer Warren uit Epsom, aldaar tegenwoordig te willen zijn, 
alsmede aan de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht, 
en ten slotte aan allen, die hebben medegewerkt, om deze dagen 
zoo aangenaam mogelijk te maken. 

De Bondsmedaille werd uitgereikt aan den heer J E. Bohlmeijer 
te Amsterdam, en hoewel hij slechts korten tijd hiervan heeft 
mogen genieten, moet het den leden van het Kapittel goed doen, 
aan nu wijlen dezen veteraan op philatelistisch gebied deze 
onderscheiding te hebben toegekend. 

De heeren Costerus en Jorissen, die volgens rooster als bestuurs
leden moesten aftreden, werden zonder tegencandidaatstelling 
herkozen. 

De wisselbeker werd verworven door den heer A. H. M. Colen 
te Breda met zijne voordracht »Onnoodige uitgiften«. 

Tot vertegenwoordiger bij de Federation Internationale de 
Philatelie werd benoemd de heer G. V. van der Schooren te 
Arnhem en tot zijn plaatsvervanger de heer W. P. Costerus P.zn. 
te Edam. 

De Bondsvoorzitter vertegenwoordigde den Bond ten eerste 
en voor de eerstemaal op den Duitschen Philatelistendag en 
het Congres van den Duitschen Bond, die ditmaal te Berlijn 
werden gehouden, en kort daarna op het Fransche Philatelisten-
Congres te Straatsburg. 

Hij en de heer Costerus genoten de eer op de aldaar mede 
gehouden Internationale Postzegeltentoonstelling als juryleden 
op te treden. 

Op die tentoonstelling werden, behalve eenige Nederlandsche 
Inzenders, ook bekroond : onze Bond met zilveren medaille voor 
den Leiddraad; de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars met verguld zilveren medaille, voor het Handboek 
van Ned. Indië ; en het Maandblad eveneens met verguld zilveren 
medaille. 

Tot ons leedwezen konden wij geen vertegenwoordiger zenden 
naar het Belgische Congres, ditmaal te 'Mechelen gehouden; wij 
zonden echter een telegram van sympathie aan dien bevrienden 
Bond. 

Aan den Minister van Koloniën is verzocht, indien de uitgifte 
der overdrukte Brandkastzegels voor West-Indië onvermijdelijk 
mocht zijn, het ten minste daarheen te leiden, dat ook de ver
zamelaars hier te lande deze zegels kunnen verkrijgen. 

Aan het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie is een 
verzoek ingezonden, ook te Groningen een loket uitsluitend voor 
verzamelaars open te stellen. Ofschoon op een dergelijk verzoek 
voor Utrecht afwijzend is beschikt, meenden wij toch, gezien de 
geïsoleerde ligging van Groningen, in deze de wenschen der 
Vereeniging aldaar warm te moeten steunen. Dergelijke loketten 
— zij het ook met bescheiden openstelling — blijken in het 
wederzijdsch belang, zoo van het Staatsbedrijf, als van den ver
zamelaar, te zijn. 

Tot plaatsvervangend keurmeester van den Bond werd benoemd 
de heer P. C. Korteweg te Laren. 

Dit jaar werden 4 bestuursvergaderingen gehouden. 
Ten slotte zeggen wij dank aan allen, die dit jaar medewerking 

verleenden tot den meerderen opbouw van en steun gaven aan 
den Bond, terwijl het Bondsbestuur alles in het werk zal stellen 
den Bond te doen bloeien tot nut en heil der philatelic; wij 
allen kunnen dan met frisschen moed en volharding het nieuwe 
vereenigingsjaar intreden. 

En hiermede, dames en heeren, eindig ik dit verslag.« 
Dit verslag werd, onder dankzegging aan den steller, onver

anderd goedgekeurd. 
Bij ontstentenis van den penningmeester werd het verslag van 

dezen uitgebracht door den heer mr. De Beer. Uit dit verslag bleek, 
dat aangevangen werd m e t e e n batig saldo van f 210,60, waardoor 
f IOC,— naar de reserve kon worden overgebracht, die daardoor 
tot f800,— opgevoerd werd. 

Het verslag sloot met een batig saldo van f 419,59. 
De heer Van Kooten deelde namens de financieele commissie 

mede, dat de rekening van den penningmeester accoord werd 
bevonden, zoodat het uitgebracht verslag werd goedgekeurd. 

Bij de behandeling der begrooting 1927 —1928 vroeg mevrouw 
de Bruijn-Vrins (Maastricht) waarom voor contributie aan de 
Federation Internationale ditmaal f 50,— uitgetrokken was, tegen 
het vorige jaar f 75,—, wat door den voorzitter toegelicht werd. 

De heer Cramerus vond den post voor behoorlijke deelneming 
aan Internationale Philatelistendagen veel te laag en stelde voor 
dit bedrag tot f 100,— op te voeren. Waar de vaste inkomsten 
een dergelijke verhooging toelieten, werd dit voorstel aangenomen. 

De heer Van Cittert merkte op, dat de Bondsbijdrage aan den 
PhilateUstendag thans f 175,— is. Waar gebleken is, dat het 
vroeger toegestane bedrag steeds te laag gesteld werd, stelde 
hij voor om in de toekomst steeds een hooger bedrag uit te 
trekken. De voorzitter deelde mede, dat het bedrag voor dit jaar 
was verhoogd in verband met de Tentoonstelling (vijftig gulden) 
en wijst op geboden zuinigheid. Hij stelde voor een verhooging 
thans nog niet vast te leggen, doch deze kwestie nog eens onder 
de oogen te zien, een voorstel, waarmede de vergadering accoord 
ging-
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Daarna werd door den heer J. A. Kästeln het volgend verslag van 
de werkzaamheden van het Bonds-Informatiebureau ui tgebracht : 

Het Bondsinformatiebureau mocht zich in het afgeloopen jaar 
in een toenemende belangstelling verheugen. Steeds meer Phila
telisten, ook in 't buitenland, blijken van het bestaan dezer 
nuttige instelling op de hoogte te zijn gekomen, niet alleen door 
de geregeld terugkeerende mededeelingen, dat het Bureau zich 
belast met philatelistische informaties en bemiddeling om nalatige 
betalers te noodzaken aan hun verplichtingen te voldoen, doch 
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l o k door de vele waarschuwingen, die telkens op de eerste 
pagina van ons orgaan verschijnen. ^ 

Slechts vijf keeren was het noodig een der bij den Bond aan
gesloten vereenigingen te waarschuwen voor een candidaat-lid, 
dat in het archief als onbetrouwbaar vermeld stond. 

Verder kon het Bureau verscheiden malen een succes boeken, 
waar het geval van slechte betalers betrof. Een zachte drang 
was meermalen voldoende om den schuldige tot zijn plicht te 
brengen. Enkele malen echter moesten andere machtsmiddelen 
aangewend worden, n.1. een bedreiging met justitie of wel publi
citeit in het Maandblad. 

Het aantal Vereenigingen, dat lid v a n ' t Bureau is, verminderde 
met één, nl. Afieldoorn. Thans zijn dus de volgende acht ver
eenigingen aangesloten : de Ned. Vereeniging, »Breda«, »HoUandia«, 
»de Globe«, »Op Hoop van Zegels«, de H. P. V., »Rotterdam« 
en »Utrecht«, 't Zou mij zeer aangenaam zijn, indien ook de 
andere vereenigingen konden besluiten tot het bureau toe te treden. 

Tegen betaling van een jaarlijksche contributie van f 2,50 
worden hun candidatenlijsten in 't Maandblad gecontroleerd en 
bovendien wordt het bestuur door toezending van een lijst van 
onbetrouwbare verzamelaars en handelaars op de hoogte gehouden 
van hen, tegen wie in de laatste tien jaren al eens gewaarschuwd is. 

De inkomsten van ' t Bureau uit contributie en geïnde infor-
matiekosten bedroegen f 27,—, de uitgaven f 24,70, zoodat er 
een batig saldo van f 2,30 overblijft, dat aan den penningmeester 
is afgedragen. 

Naar aanleiding van dit verslag vroeg de heer Van Gittert of 
eene Vereeniging, die geen lid van den Bond is, wel lid van een 
Bondsinstelling kon zijn, wat ontkennend beantwoord werd. 

Als hoofd van den keuringsdienst werd door den heer P. 
Jorissen P.G.zn het volgend verslag ui tgebracht : 

Gedurende het een-jarig bestaan van den keuringsdienst blijkt 
deze wel degelijk levensvatbaarheid te hebben, en hoewel slechts 
een elftal aanvragen hebben plaats gehad, zal deze instelling 
meer en meer tot haar recht komen, omdat zij is van groot nut 
voor verzamelaar en handelaar. 

Hoofdzakelijk liepen de aanvragen over Nederlandsche en 
Koloniale zegels en slechts enkele over zegels van andere landen. 

De ontvangsten bedroegen f 3,50, waartegenover als uitgaaf 
f 1,75 voor aanschaffing van een register, blijvende alzoo een 
batig saldo van f 1,75, hetwelk aan den penningmeester is afge
dragen. 

De instelling beveel ik in uwe voortdurende belangstelling 
aan, de kosten zijn gering, terwijl men de zekerheid heeft echte 
zegels, afstempelingen of opdrukken te bezitten. Vooral is onder 
de zegels van Nederland en Koloniën genoeg stof aanwezig, 
waaromtrent gerechte twijfel bestaat ten aanzien vaïi de echtheid. 

Nadat aan den heer De Beer, op diens vraag, medegedeeld 
was, wie leden der keuringscommissie waren, stelde deze voor 
den heer Warren [Epsom) aan den keuringsdienst toe te voegen, 
voor de keuring der Nederlandsjhe zegels. Aangezien de heer 
Warren zich daartoe bereid verklaarde, werd deze onder dank
zegging voor zijne bereidwilligheid als plaatsvervangend lid aan 
die commissie toegevoegd. 

Vervolgens werd door den heer Van der Schooren het volgend 
verslag van den Internationalen Bond ui tgebracht : 

Nadat in Juni 1926 de Federation te Parijs was opgericht, 
hebben de werkzaamheden in de eerste plaats omvat de consti
tueering en het zich bekend maken bij de diverse postale en 
juridische autoriteiten in de diverse landen van Europa; het 
laatste vooral met het oog op te nemen stappen in de richting 
van een uniforme bestrijding der vervalschingen. 

Voorts behoorde tot de allereerste werkzaamheden de vermeer
dering van het aantal toegetredenen. 

Bij de oprichters België, Czecho-Slowakije, Duitschland, Frank
rijk, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland hebben zich intusschen 
gevoegd Italië, Hongarije, Griekenland en Polen. 

De eerste algemeene vergadering te Straatsburg op 5 Juni was 
goed bezocht. Aanwezig waren België (Bigwood), Duitschland 
(Falck en Strepelhagen), Frankrijk (Langlois), Zwitserland (dr. 
Weiss), Italië( dr. Diena), Griekenland (Deilakis), terwijl Nederland 
behalve door ondergeteekende ook door den plaatsvervanger 
Costerus werd vertegenwoordigd. 

Voorzitter Bigwood nam het woord voor zijne inleidende rede, 
nadat de president van de »Union« te Straatsburg een woord 

van welkom had gesproken en gedankt had voor de eer, dat 
deze vergadering bij gelegenheid van de tentoonstelling voor het 
50-jarig bestaan der »Union« in Straatsburg plaats vond. 

In het vetloop der vergadering werd voor de nog open plaats 
in het bestuur de voorzitter van den üuitschen Bond Falck 
aangewezen. 

Een nieuwe verdeeling van de lasten werd gemaakt, ook in 
verband met de nieuwe toetredingen, waarbij het aandeel voor 
Nederland van 1000 op 800 Belgische franken werd teruggebracht. 

Algemeen werd de behoefte gevoeld (door den voorzitter ter 
sprake gebracht), om voortaan niet meer tegelijk met een gioote 
tentoonstelling te vergaderen. De deelnemende personen zijn 
dan veelal door Jury- en ook Congresplichten reeds zoo in beslag 
genomen, dat het eerstens te veel zou worden en dan onwille
keurig de tijd aan deze belangrijke besprekingen gewijd, in het 
gedrang zou komen. Besloten werd voortaan wel een of ander 
Congres, maar niet een Internationale Tentoonstelling als motief 
voor plaatskeuze te gebruiken. 

Besloten werd de volgende algemeene veigadering in 1928 te 
Weenen te houden, waar de Duitsche Bond dan in Juli zijn 

jaarvergadering houdt en de Deutsche Philatelistentag plaats 
vindt. 

Nog werd te berde gebracht de wenschelijkheid van een klein 
eigen programma voor de jaarvergadering van den Internationalen 
Bond, dat b.v. een gemeenschappelijke lunch of diner van de 
afgevaardigden bevat, ten einde deze meer dan thans met elkaar 
in aanraking te brengen, wat niet anders dan aan de, ook ditmaal 
zeer aangename samenwerking kan ten goede komen. 

Belangrijke besprekingen knoopten zich vast aan de mede-
deeling van den voorzitter, dat de eerste stappen gedaan zijn 
ten einde te komen tot een wetsvoorstel — voor alle landen 
gelijk — inhoudende strafbepalingen tegen den aanmaak en den 
verkoop van valsche postzegels. 

Gezien het groote belang van de toetreding van Engeland, 
werd besloten den secretaris af te vaardigen naar het Britsche 
Congres te Nottingham. De moeilijkheid is, als bekend, grooten
deels gelegen in den vorm der Engelsche combinatie, die slechts 
is een »Permanent Committee« voor de Congressen en geen Bond. 

Mevrouw De Bruijn—Vrins vroeg, welke belangrijke kwesties 
door den voorzitter namens den Bond op de vergadering van 
den Internationalen Bond te berde gebracht zijn en waarom te 
voren geen Bondsvergadering bijeen geroepen werd, omdat het 
hier ging de belangen van vereenigingen te behartigen. Spreekster 
had gaarne gezien, dat de voorzitter te voren in het Maandblad 
de te berde te brengen kwesties had gepubliceerd. 

De heer De Beer merkte op, dat naar zijne meening mevr. 
De Bruijn—Vrins een verkeerd idee van de Federatie heeft en 
gaf als zijne meening te kennen, dat een afgevaardigde volkomen 
het recht heeft besprekingen te houden over algemeene philate-
listische belangen, zonder te voren ruggespraak te moeten houden 
met de leden van den Bond. 

De heer Maingay (secretaris van de Federatie), die zeer ver
heugd was te hooren, dat een dame warme belangstelling be
toonde voor de Federation Internationale, deelde mede, dat de 
fout geheel lag bij de Federation en dat er voor den vervolge 
besloten was ruim te voren de agenda van de algemeene ver
gadering aan de aangesloten landen toe te zenden, waardoor die 
landen in de gelegenheid gesteld worden eventueele voorstellen 
te doen. 

De afgevaardigde van Den Helder stelde voor, dat aangesloten 
vereenigingen in de gelegenheid gesteld worden, voorstellen 
betreffende de Federation Internationale in te dienen voor het 
Bondscongres; toegezegd werd, dat met dit voorstel rekening 
gehouden zal worden. 

Alvorens over te gaan tot de bestuursverkiezing, deelde de heer 
Van Houten mede, dat de Vereeniging »Breda« bij rondschrijven 
heeft medegedeeld, dat een lid van die vereeniging volgens hare 
meening recht had op eene bestuursfunctie in den Bond. Hij 
vond, dat een Bondsbestuurslid los moet staan van eene vereeni
ging; eene meening waarmede de voorzitter accoord ging. 

Tijdens de stemming over de candidaten, deelde de voorzitter 
mede, dat door de Kapittelvergadering de Bondsmedaille dit jaar 
was toegekend aan den Luitenant-Generaal H. F. W. Becking, 
welke mededeeling een unaniem applaus uitlokte. 

De stemming over de bestuurscandidaten (waarbij 43 geldige 
stetnmen uitgebracht werden) had het volgend resul taat : 

mevr. C. de Bruijn-Vrins 15, G. V. van der Schooren 34, 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. '57 

J. A. Kästeln 39, mr. J. H. Vuystingh 27, dr. E. M. Gommersg 
en J. D. van Brink 4 stemmen, zoodat met meerderheid van 
stemmen herkozen zijn de heeren Van der Schooren en Kas lein 
en mr. Vuystingh als nieuw bestuurslid zijne intrede in het Bonds-
bestuur doet. Allen namen de benoeming aan. 

Aan de orde was punt 11, vaststelling van de plaats voor de 
volgende jaarvergadering. 

De heer Cramerus deelde mede, dat de Vereeniging »Breda« 
het volgend jaar haar 35-jarig bestaan hoopt te vieren en het 
zeer op prijs zou stellen, wanneer de volgende Philatelistendag 
te Breda gehouden zou worden. 

De heer Burgersdijk stelde Arnhem voor met het oog op het 
feit, dat daar ter stede het volgend jaar een groote tentoonstelling 
van Oost en West gehouden zal worden. 

De afgevaardigde van Den Helder vindt het houden v ^ de 
congressen in uithoeken van ons land een groot bezwaar voor 
verkomende vereenigingen in verband met de groote afstanden 
en de hooge onkosten, en wenscht liever in het centrum des 
lands te vergaderen. Dit voorstel werd ondersteund door den 
heer Kayser (Apeldoorti). 

Na eenige discussie werd Breda gekozen, zoodat de volgende 
jaarvergadering te Breda plaats vindt. 

Voor het vormen der financieele commissie voor het nazien 
der rekening in het jaar 1928 werden Breda en Rotterdam aan
gezocht, welke vereenigingen zich daartoe bereid verklaarden. 

Bij de bespreking over punt i4 der agenda deelde de voorzitter 
mede, dat het een punt van overweging bij het Bondsbestuur 
uitmaakte, om meer in contact te komen met de aangesloten 
vereenigingen, wat nu eigenlijk beperkt blijft tot de jaarverga
dering. 

Mevrouw de Bruijn-Vrins stelde voor een aparte commissie 
uit de afgevaardigden der vereenigingen te kiezen, die één of 
meer vergaderingen met het Bondbestuur houden. De kosten 
voor het houden van een dergelijke algemeene vergadering 
worden daardoor beperk t ; de gekozen commissie zoekt contact 
met de vereenigingen. 

De heer Van Gittert deed het voorstel twee vergaderingen per 
jaar te houden, waarvan een zonder feestelijkheden in het centrum 
des lands, terwijl ter besparing van kosten iederi vereeniging 
daarheen desnoods één afgevaardigde kan sturen. Op die verga
dering zouden eventueele voorstellen, enz. voor de Federation 
behandeld kunnen worden. 

De heer Korteweg gaat met voorstel Van Gittert mede, doch 
merkte op, dat de Bondsbestuursvergadering open ware te stellen 
voor één afgevaardigde der vereenigingen. 

De heer Vredenduin verzocht stemming over het voorstel Van 
Gittert. 

Alvorens het voorstel Van Gittert in stemming werd gebracht, 
stelde deze voor, dat een verkomende vereeniging haar stem kon 
overdragen aan een der andere vereenigingen, waarmede de heer 
Van Harderwijk, die overigens voor het voorstel Van Gittert was, 
niet accoord kon gaan. 

De heer Vuijstingh ondersteunde het voorstel Van Cittert, doch 
wenschte het stemidee er voorloopig buiten te laten en bij wijze 
van proef tweemaal per jaar te vergaderen. De wintervergadering 
blijft dan in het kader der besprekingen. 

Nadat het voorstel Van Gittert om bij wijze van proef, twee 
vergaderingen per jaar te houden, waarvan één zonder feeste
lijkheden in het centrum des lands, waarheen desnoods één 
afgevaardigde van elke vereeniging gestuurd kan worden, was 
aangenomen, vroeg de heer Kayser, of er rekening gehouden 
werd met de te berde gebrachte voorstellen; dit werd door den 
voorzitter toegezegd. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Van Cittert of het indertijd 
door de U. Ph. V. gedane voorstel tot openstelling van een 
speciaal loket voor verzamelaars te Utrecht, waarop door het 
Hoofdbestuur afwijzend beschikt werd wegens onvoldoenden 
voorraad dei bedoelde zegels, geheel van de baan is. De voor
zitter deelde mede, dat het voorstel niet van de baan is. 

De heer Van Harderwijk deelde mede, dat hij met veel ge
noegen gelezen heeft, dat er zoovele succes vliegtochten naar 
Indië gedaan worden, doch dat de overbrenging der post met 
zooveel hoogere kosten gepaard gaat. Op die manier gaat het 
erop beginnen te gelijken, of die hoogere belasting aangewend 
wordt ter bestrijding van de hoogere onkosten verbonden aan 
de vhegtochten. 

De voorzitter gaf als zijne meening te kennen, dat, waar het 
aantal van dergelijke vliegtochten zich meer en meer uitbreidt, 
ook de hoogere onkosten langzamerhand minder zullen worden. 

De »Globe« vond het vrij bezwaarlijk, dat deze vergadering 
en het Gongres niet op Zaterdag en Zondag gehouden werden 
en verzocht de extra vergadering op één dier dagen te houden, 
wat toegezegd werd. 

De heer Van Essen deelde mede, dat hij van een Hamburgschen 
postzegelhandelaar een kaart ontvangen had, waarin deze post
zegels van de 2e en 3e soort te koop vroeg, ook al zijn zij erg 
gehavend. Dit verwekt sterk het vermoeden, dat hier een andere 
bedoeling achter stak. Hij vroeg onderzoek in deze zaak door 
deri Bond. 

De heer Leon de Raay deelde mede, dat een dergelijke aan
bieding in den handel meer voorkomt. 

De voorzitter deelde mede, dat het Bondsbestuur de leden 
alleen kan waarschuwen tegen dergelijke practijken, terwijl de Duit-
sche Bondsvoorzitter Falck zeide, dat tegen een dergelijk aanbod 
niets te doen was, wel tegen frauduleuze handelingen van hande
laren, die bijvoorbeeld gerepareerde zegels als deugdelijke exem
plaren ten verkoop aanboden. 

De heer Korteweg vroeg of er door den Bond geen goede 
tandingmeter verstrekt kon worden, waarn'a de Bondsvoorzitter 
na eenige discussie over de soort van stof, waarvan deze meter 
vervaardigd moest worden, toezegde, dat dit onder de aandacht van 
het Bondsbestuur zou blijven. 

De heer Van der Hurk deelde mede, dat de kosten verbonden 
aan de openstelling van een tijdelijk postkantoor op de tentoon
stelling zoo schrikbarend hoog waren. Hij vroeg medewerking 
van den Bond, om van het Hoofdbestuur der P. en T . te verkrijgen, 
dat dergelijke kosten niet zoo hoog opgedreven werden. 

De heer Van Gittert deelde mede, dat dit waarschijnlijk plaat
selijk was, omdat de U. Ph. V. het vorige jaar de thans opge
somde kosten niet heeft moeten betalen. 

De voorzitter zegde onderzoek toe, terwijl de heer Tresling 
te bevoegder plaatse daarover zal spreken. 

De heer Van Balen (de Globe) merkte op, dat door het Bonds
bestuur in het Maandblad aangekondigd werd, dat het in de 
algemeene vergadering verslag zou uitbrengen over de kwestie 
»Brochure Bondsbelangen«, uitgegeven door de H. Ph. V., waarvan 
op advies van den Raad van Beheer van het Maandblad niets 
werd opgenomen. 

De voorzitter verstrekte inlichtingen, waarom het bes lur van 
meening was, dit achterwege te moeten laten. 

Algemeen werd verzocht de agenda voor de algemeene verga
deringen vroeger in het Maandblad te publiceeren, wat toegezegd 
werd en wat nu gedeeltelijk ondervangen wordt door de tweede 
vergadering. 

Ten slotte bracht de heer Gramerus onder de aandacht de 
onnoodige uitgiften van overdrukte koloniale zegels, waarvan hij 
de verzamelwaarde in twijfel trok. Hij vroeg of het niet op den 
weg van den Bond ligt, te bevoegder plaatse te informeeren 
of dergelijke zegels als verzamelobject waardig zijn om verzameld 
te worden. Bovendien vroeg hij of den Bond iets bekend was 
omtrent de uitgifte van het 2 cents zegel van Nederland 1933 
ongetand, waarvoor thans het respectabele bedrag van f 1000,— 
gevrragd werd. Uitgifte van meerdere van dergelijke exemplaren 
werd door hem sterk betwijfeld. 

Alhoewel dergelijke kwesties op het Gongres dienen behandeld 
te worden, zegde de voorzitter, nadat de heer Korteweg reeds 
eenige inlichtingen ter vergadering had verstrekt, onderzoek toe. 

Daar niemand verder het woord verlangde, sloot de voorzitter 
onder dankzegging deze vergadering. 

D e b o o t t o c h t . 
Aan den boottocht door de Amsterdamsche havens, aangeboden 

door het Gemeentebestuur van Amsterdam, werd door een groot 
aantal philatelisten en hunne genoodigden deelgenomen. 

Het Gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door mr. van 
Lier, Directeur van Algemeene Zaken. 

Op buitengewone wijze is het Gemeentebestuur als gastvrouw 
opgetreden. 

Op de boot werden ververschingen enz. aangeboden, terwijl 
den deelnemers een blik gegund werd op de bedrijvigheid in 
de havens, dokken en de groote stoomschepen. 

Allen waren o.a. getuige van het uitsleepen van het stoomschip, 
bestemd voor de Indische vaart »Op ten Noort«, dat juist ging 
proefstoomen op de Noordzee, 
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Onnoodig te zeggen, dat deze boottocht, die begunstigd werd 
door buitengewoon mooi weer, zeer in den smaak gevallen is. 

B o n d s d i n e r . 
Vrijdag-avond 7 uur ving het Bondsdiner in het American-

Hotel aan. Er waren ruim 40 aanzittenden. Weldra sprak de 
voorzitter, de heer Van der Schooren, allen aanwezigen een 
woord van welkom toe, waarna hij in het bijzonder het woord 
richtte tot den heer Bigwood, als vertegenwoordiger van den 
Belgischen Bond, den heer Falck, als vertegenwoordiger van 
den Duitschen Bond en den heer Tresling, als vertegenwoordiger 
van den Directeur-Generaal der Posterijen. Achtereenvolgens 
vertolkten de drie laatstgenoemde beeren hun gevoelens van 
warme sympathie voor Bond en Philatelie, waarna de beeren 
Maingay en Vredenduin nog het woord voerden. 

Een bijzonder moment was het, toen de Bondsvoorzitter den 
heer Becking meedeelde, dat hem de Bondmedaille voor 1927 
was toegekend. Zeer getroffen door dit bewijs van waardeering 
voor zijn werken in het belang van de postzegelkunde, bedankte 
de heer B,ecking in zeer gevoelvolle woorden voor deze onder
scheiding, die hij op zeer hoogen prijs stelde. 

H e t B o n d s c o n g r e s o p 27 A u g u s t u s 1 9 2 7 . 
Precies op het vastgestelde aanvangsuur werd dit congres, 

dat bijgewoond werd door den heer J. D. Tresling, directeur van 
het postmuseum, door den voorzitter, den heer G. V. van der 
Schooren, geopend, die, na een korte begroeting van de talrijke 
belangstellenden, het woord verleende aan den heer A. J. Jacobs 
(Breda) tot het houden van een voordracht over » U i t w a s s e n 
i n d e p h i l a t e l i c « . * ) 

Nadat de voorzitter den heer Jacobs voor zijne gehouden voor
dracht bedankt had, deelde de heer Leon de Raaij (Water
graafsmeer) mede, dat hij ter elfder ure besloten had een voor
dracht te houden, omdat er slechts één voordracht op het 
programma vermeld werd en hij den heer Jacobs in de gelegen
heid wilde stellen mede te dingen naar het bezit van den 
uitgeloofden wisselbeker. 

De heer Leon de Raaij sprak hierna over » E e n n i e u w 
s y s t e e m v a n v e r z a m e l e n « . 

Opgemerkt wordt, dat de heer De Raaij slechts enkele grepen 
deed uit vorenvermelde opsomming van personen en feiten, omdat 
hij dit meer voor eene publiceering in het Maandblad vond dan 
voor een Congres, wat te veel tijd van zijn auditorium zou vergen. *) 

Bij de stemming over de toekenning van den uitgeloofden 
wisselbeker, waarbij 36 geldige stemmen werden uitgebracht, 
verkreeg de heer Jacobs 273 punten (gemiddeld 7,3) en de heer 
Leon de Raaij 180 (gemiddeld 5) punten, zoodat de wisselbeker 
dit jaar ten deel viel aan den heer Jacobs (Breda). 

De heer Vredenduin bracht allereerst een woord van bijzonderen 
dank aan den heer De Raaij, wiens voordracht getuigde van 
diepe studie voor zijn gekozen onderwerp, wat bij kan dragen 
tot een historische opzetting eener verzameling. 

Hierna voerden achtereenvolgens verschillende aanwezigen het 
woord over de gehouden voordrachten. 

De voorzitter was het niet eens met de behandeling der len-
toonstellingszegels in de voordracht van den heer Jacobs, die 
blykens de kleurafwijking speciaal voor den philatelist gemaakt 
zijn. De manier van en wat men wil verzamelen moet aan den 
philatelist overgelaten worden. 

Ook betreffende de behandeling van de stempelingen was hij 
het niet geheel eens. Bij speciaal verzamelen behooren dergelijke 
stempelingen volkomen op hun plaats. Juist bij bestudeering van 
stempels worden bijzondere dingen onder de aandacht gebracht. 
Hierop gaf ook de heer Tresling eene toelichting. 

Met de wraking van de extrazegels, die een financieele nood
zakelijkheid blijken, verschilde hij eveneens van meening. Ook 
in het buitenland is men de meening toegedaan, dat het ver
zamelen van speciale zegels, wanneer zij niet van hooge waarde 
zijn, zonder hooge kosten kan geschieden. 

De heer De Raaij gaf als zijne meening te kennen, dat het 
niet aanging de stempeUng als uitwassen in de philatelic aan te 
merken, omdat daaruit dikwijls de voorgeschiedenis van de post
zegels is na te gaan, wat hij met enkele voorbeelden toelichtte. 
De stempeling is volgens hem een uitvloeisel van den postzegel 
geworden, een meening waarmede de heer Jacobs niet accoord ging. 

Na enkele discussies merkte de voorzitter op, dat men eerst 
gestempelde zegels verzamelde en later er toe overging, om ook 
ongebruikte zegels in de verzamelingen op te nemen. Het stempel 
is dus wel degelijk als een bijkomend onderwerp van de zegels 
te beschouwen. 

De heer Warren had het vorige jaar iemand hooren afkeuren 
»de onnoodige uitgiften«, thans kregen wij tp hooren »uitwassen«. 
Hij vond, dat men tegenwoordig te ver ging om uit te willen 
maken, wat men wel en wat men niet verzamelen moet. Men 
moet verzamelen wat men wil. 

De heer Witkamp opperde het denkbeeld (gehoord de discussie), 
of het niet beter was dergelijke discussies vóór de stemming 
voor den beker te houden. De voorzitter was van meening, dat 
dit niet alleen tegen het reglement van den beker was, doch 
dat daardoor ook de stemming zou worden beïnvloed. 

Toegezegd werd, dat hierover in de Bondsbestuursvergadering 
gesproken zou worden. 

Volgens den voorzitter was het geschiedkundig verzamelen niet 
geheel aan Ie bevelen, omdat men te diep zou moeten gaan en 
oude archieven zou moeten raadplegen. Deze manier van verza
melen is alleer. geschikt voor verzamelaars, die geschiedkundig 
aangelegd zijn. 

Met deze meening kon de heer De Raaij zich niet vereenigen, 
omdat hij het verzamelen beschouwt als een wetenschap en niet 
als een sport, zooals dikwijls ten onrechte aangenomen wordt. 

De wisselbeker is ingesteld voor het houden van wetenschap
pelijke voordrachten en niet voor causerieën, waarom hij het 
Bondsbestuur in overweging gaf nieuwe bepalingen voor de 
toekenning van den wisselbeker te bespreken. 

Met deze meening ging de heer De Vries accoord, die er meer voor 
voelde, dat bepaalde personen werden uitgenoodigd tot het houden 
van wetenschappelijke voordrachten op de congressen. 

Mr. Vuysting vroeg o.m. of het niet mogelijk was, om in 
kringen buitenslands te informeeren naar de geschiedenis of 
historische beteekenis der uitgegeven postzegels, welk denkbeeld 
hij het Bondsbestuur in overweging gaf. 

Voor dit denkbeeld voelde de voorzitter veel. Deze deelde nog 
mede een voorbeeld van jeugdopvoeding door philatelic, wat hij 
in Duitschland opmerkte en waar bij ons te weinig aandacht 
geschonken wordt. 

Volgens hem moet vanaf de jeugd de philatelic opgewekt 
worden, waardoor het wetenschappelijke van het verzamelen naar 
voren komt. 

Na enkele opmerkingen van de beeren Cramerus en Cohn 
beantwoord te hebben, sloot de voorzitter dit leerzame congres. 

E x c u r s i e d o o r A m s t e r d a m e n 
n a a r h e t K o l o n i a a l M u s e u m . 

Des middags werd door velen deelgenomen aan een autotocht 
door Amsterdam, gevolgd door een bezoek aan het Koloniaal 
Museum, welke excursie welgeslaagd is. 

F e e s t m a a l t i j d e n F e e s t a v o n d . 
Des avonds om 7 uur nam een groot aantal Philatelisten en 

genoodigden, w.o. vele dames, deel aan het feestdiner der Vereeni-
ging ,,Hollandia" in het »American Hotel«. Naar schatting zaten 
ongeveer 120 personen aan. 

Aan de officieele tafel werden opgemerkt mr. van Lier als 
vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van Amsterdam, 
de heer J. D. Tresling, directeur van het postmuseum, de beeren 
J. Bigwood, O. Falck en G. V. van der Schooren, respectievelijk 
als voorzitter van den Belgischen, Duitschen en Nederlandschen 
Bond, en de heer Van Beers, directeur van het Amsterdamsche 
hoofdpostkantoor. 

Mr. de Beer, voorzitter van de feestcommissie, heette allen 
welkom, meer in het bijzonder vorenvermelde autoriteiten en 
stelde voor een telegram van hulde aan H. M. de Koningin te 
zenden, waarmede allen onder applaus instemden. 

Hierna huldigde de voorzitter P. Vredenduin den heer Van 
der Hurk, secretaris der Tentoonstelling, voor het vele werk, dat 
deze in den laatsten tijd had moeten verrichten ; het welslagen 
van de Tentoonstelling is grootendeels aan hem te danken. Hij 
twijfelde er dan ook niet aan, dat de eerstvolgende algemeene 
vergaderingvan »HoUandia« zou meegaan met het bestuursvoorstel, 
den heer Van der Hurk te benoemen tot lid van verdienste van 
de Vereeniging. Bovendien zal hem als blijk van erkentelijkheid 
een radiotoestel worden aangeboden. *) Deze voordracht zal in een der volgende nummers in extenso worden 

opgenomen. 
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Na een woord van dank aan de juryleden van de Nationale 
Postzegeltentoonstelling, deelde de voorzitter dier jury, generaal 
Becking, mede, dat de jury streng geweest is. Hij noemde eenige 
bijzonderheden op, na^r welken maatstaf beoordeeld werd (o.a. 
was het de jury opgevallen de slechte verzorging der zegels, 
waardoor het vermoeden gewettigd werd, dat de completeering 
van eene verzameling allereerst op den voorgrond gesteld werd; 
bovendien moest de jury soms overgaan tot verwisseling der 
afdeelingen). 

Hierna maakte de heer W. P. Costerus de bekroningen bekend. 
Achtereenvolgens werd nog het woord gevoerd door mr. van 

Lier, namens het Gemeentebestuur, de beeren Bigwood, Falck, 
Tresling, Van Beers en Kuijper van Harpen, als oud-voorzitter 
der Vereeniging, Van der Schooren, waarna de heer Van der 
Hurk bedankte voor de tot hem gesproken woorden van waar
deering, de aanbieding van het lidmaatschap van verdienste en 
het aan te bieden huldeblijk. Vervolgens herdacht de heer 
Maingay in een geestigen speech de aanwezigheid der vele dames. 

Er heerschte tijdens den welvoorzienen disch een recht feeste
lijke stemming, die een waardig slot (der traditie getrouw) van 
deze philatelistendagen waarborgde. 

Inderdaad liet deze stemming dan ook niets te wenschen over 
op den daaropvolgenden feestavond, die een waardig slot vormde 
van de door »Hollandia« georganiseerde feestelijkheden ter ge'e-
genheid van de viering van haar 25-jarig bestaan en den Acht
tienden Philatelistendag. 

Een uitgebreid cabaret-programma, gelegenheid tot dansen op 
de muziek van een uitstekenden jasz-band, de verrassing, waar
door ieder een prachtige zegel gewerd, verdere attracties, enz. 
waren oorzaak, dat ieder tot het einde dezen feestavond meemaakte. 

Rest nog te vermelden, dat de juryleden aangenaam verrast 
werden door de aanbieding van eene medaille als aandenken aan 
de zeer moeilijke taak, die zij als jury op die tentoonstelling 
hebben moeten verrichten en dat de tentoonstellingskas verrijkt 
werd met een bedrag van f 100,—, zijnde de opbrengst v a n e e n 
op Amerikaansche manier geveilde enveloppe, met groene kruis 
zegels voorzien van de afstempeling van den Philatelistendag. 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Hitgfiflein 
Doordat de bewerker van deze rubriek midden in een verhui

zing zit, verschijnt »Nieuwe uitgiften« eenigszins bekort. In het 
16 October nummer wordt zij weder op de gewone, uitvoerige wijze 
behandeld. 
ALGIERS. 

Het Bulletin Mensuel meldt de volgende pakketpostzegels, 
overdrukt in zwart of blauw met »Controle Répartiteur« : 

Valeur déclarée: 50 centimes, zwart. 
1 fr. 50 op 50 centimes, zwart. 
2 fr. » » » » 
2 fr. 50 » > » » 

Livraison par expres: 95 centimes, donkergroen. 
I fr. 40 » , » 
Ifr . 55 » , 

Iniérêl a la livraison: 50 centimes, rood. 
1 fr. 50 op 50 centimes, rood. 
2 fr. » 9 » » 
2 fr. 50 » » » » 

ARGENTINIË. 
De 5 centavos karmijn der Jubileumserie van 1926 werd over

drukt met M. J. I. 

BELGISCH-KONGO. 
Frankeerzegels met de bekende afbeeldingen van inboorlingen-

typen : 
35 centimes, groen. 

1 franc, rose. 
I fr. 75, blauw. 

Dezelfde waarden, werden eveneens voorzien van den opdruk 
in zwart Ruanda Urundi. 

BULGARIJE. 
In de teekening der onlangs verschenen 10 cent imes—leeuwen

type — is te melden de frankeerzegel: 
30 centimes, blauw en geel. 

CANADA. 

Hierbij geven wij de afbeeldingen van de 
drie waarden, waaruit de »historische« serie 
bestaat, reeds vermeld in het Augustus
nummer . 

De waarden en kleuren zijn : 
5 cents, blauwviolet; Darcy Mc Gee. 

12 cents, groen ; Laurier en Mc. Donald. 
20 cents, blauw ; Baldwin en Lafontaine. 

CHAMBA. 
De I anna bruin van Britsch-Indië in den lokalen druk — 

meervoudig watermerk ster — verscheen [met de opdrukken 
Chamba State en Service. 

CUBA. 
In het landkaart-type van 1914, watermerk ster, is te melden 

de frankeerzegel: 
10 centavos, blauw. 

DENEMARKEN. 
Frankeerzegel in het Konings-typ.e : 5 kronen, violet en bruin. 
Het papier draagt het watermerk kruis. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIï iK. 
In het wapentype verscheen de frankeerzegel: 
I pesos, oranje en zwart. 

DUITSCHLAND. 
Met het portret van Beethoven verscheen de frankeerzegel: 
8 pfennig, groen. 

ECUADOR (Aug. '27). 
Met den opdruk »Postal« is te melden de frankeerzegel 2 

centavos, groen, der uitgifte 1920/24. 
FRANKRIJK. 

In het Merson-type verscheen de frankeerzegel: 
3 francs, lila en karmijn. 

HONDURAS. 
De volgende opdrukken met het jaartal 1927 meldt het Bulletin 

Mensuel : , 
6 cents op 15 cents, violet (Yvert no. 163). 
6 » » 2 0 » , roodbruin ( » » 152). 
6 » » 2 0 » , donkerbruin ( » » 165), 

ITALIË. 
Frankeerzegel in het nieuwe koningstype papier met het 

watermerk kroon : 50 centimes, bruin en grijs. 
In het oude koningstype, kijkend naar links verscheen voorts 

de frankeerzegel: 25 centimes, lichtgroen. 
L E E W A R D EIL. 

Frankeerzegel koningstype, meervoudig watermerk in sierschrift: 
3 pence, bruin op geel. 

LETLAND, 
Opdrukken op zegels der uitgifte 1911/21 : 
15 santimu op 40 kop., roodviolet. 
15 » » 50 » , violet. 

I L. » 3 Roebel, bruin en groen. 
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NYASSALAND. 
Frankeerzegel koningstype, meervoudig watermerk in sierschrift: 
10 shillings, groen en rood op groen. 

PALESTINA. 
De nieuwe serie, waarvan wij in het Juli-nummer de eerste 

waarden meldden, is thans verder aangevuld. Wij laten hier 
volgen alle waarden, tot op heden verschenen : 

2 millièmes, blauwgroen. 

Mhk^UAA 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

l O 

' 3 
2 0 

50 
90 

1 0 0 
2 0 0 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
" 
» 
» 

, groen. 
, rood. 
, grijsbruin. 
, groen. 
, rood. 
. geelbruin. 
, g"js . 
, blauw. 
, olijlgroen. 
, violet-bruin. 
, grijs-olijf. 
, lichtblauw. 
, donkerviolet. 

De waarden 50 millièmes en hooger zijn vervaardigd in grooter 
formaat dan de lage waarden, 

PARAGUAY. 
De in het vorige nummer vermelde 50 centavos lichtblauw 

in nieuwe teekening, verscheen met den rooden opdruk C. 

RUSLAND. 

Ter gelegenheid van 
de Eerste Internationale 

Lucht-postconferentie, 
welke te 'b-Gravenhage 
wordt gehouden en waar
aan Rusland deelneemt, 
veischenen twee luchtpost
zegels, beide volgens af
beelding en in de navol
gende waarden en kleuren: 

10 kopeken, blauw en bruin. 
15 » , rood en olijfgroen. 
Zij zijn gedrukt op papier zonder watermerk. De oplaag be

draagt 200 000 paren. 

URUGUAY. 
In het vogel-type, klein formaat, is te melden de frankeer

zegel I centimes, lila. 

V. S. AMERIKA. 

' *wwMW*w*«iprvwwv 
' ' ü jy^^jpgJ^Sj 
' ' IITTIMIMIIÎ  ÉrtrlMPI 
, d^B^lHl^l^HHH 
I i n ^ ^ D I ^ ^ B v I n 

''^ÊBÊB^ 
1 fcJJjlL ^fRajtraiilJC^ 
• S M K Jgg/I, «f, CT,fcHt 

Een twee-tal herinnerings
zegels verscheen hier, beide 
in de waarden 2 cents en 
karmijn. 

De groot-formaat zegel geeft 
weer een episode uit den veld
slag bij Fort Stanwix en wel 
de overgave van Generaal 
Burgoyne. Voorts dient de 
zegel ter herinnering aan de 
slagen bij Oriskany, Benning
ton en Saratoga. Al deze 

namen zijn|op den zegel vermeld. 
In klein formaat verscheen de 2 cents 

ter herinnering aan den slag bij Benning
ton. 

v. B. 

UrfrfbtikMd^U^Mri 

XXI. 
Duitschland (Vervolg). 
18. 20 Juni 1914. Voorgenomen vlucht langs de Oostgrens 

tusschen Breslau, Liegnitz, Posen, Königsbergen en Danzig. 

Een speciele zegel, volgens 
afbeelding, was vervaardigd, 
in drie kleuren : blauw, groen 
en bruinrood. 

De vlucht vond plaats, doch 
uitgevoerd door militaii e vlie
gers, die geen post vervoerden. 
Gebruikt komen deze zegels 
derhalve niet voor. 

19. 25 October 1914. Vlucht in de omgeving van Wurzburg. 
Benut werden de zegels van de Aero Club te München (beschreven 
onder n". 10). Op de achterzijde dragen de kaarten de aanwijzing: 
»Diese Karten werden vom Ballon, der am 25 Oktober 1914, 
nachmittags 3 Uhr in Hittenschen Garten aufsteigt befördert«. 

De afstempeling der gewone frankeerzegels geschiedde ten 
kantore, waar de vinder de kaart deponeerde, o.a. Nürnberg 
29 Oktober 1914. 

20. 5 Juli 1924. Vlucht Berlijn-Angorra via Budapest en 
Constantinopel. 

Een speciale 
luchtpostzegel 

weid daartoe ver
vaardigd,volgens 
afbeelding : 

I^e waarde is 
2 (Gold) Mark, do 
kleuren blauw en 
roodbruin. 

De zegels wer
den afgestempeld 
met den specia
len poststempel 
»Erster F l u g -
Berlin—Angora-
Berlin 5-7-24». 

Defgewone ot officieele luchtpostzegels, waarmede de stukken 
gefrankeerd moesten zijn, werden vernietigd met den stempel 
»Berlin Ĉ  Luftpost 4-7-24 8-9 N.« 

Ongeveer 250 stuks correspondentie werden van dezen zegel 
voorzien, wat hun zeldzaamheid bewijst. 

Alle zegels van de hiervoren genoemde twintig vluchten hebben 
slechts waarde voor den speciaal-verzamelaar, daar zij niet offiicieel 
zijn. De posterijen verleenden slechts gedeeltelijk haar mede
werking, wat bij enkele vluchten blijkt uit de afstempeling. Toch 
zijn echt-gevlogen stukken als regel van hooge waarde, daar zij 
een beeld geven van de ontwikkelings-geschiedenis van het 
Duitsche luchtpostverkeer. 

Bij de opsomming zal de lezer hier en daar aangetroffen hebben 
vluchten, uitgevoerd door Zeppelins en bal lons; waar zij evenwel 
reeds een meer officieel karakter dragen dan die vermeld onder 
A en B, namen wij hen op onder rubriek C. 

II. Officieele zegels en stempels. 
Op 10 November 1919 verschijnen de eerste luchtpostzegels 

in de waarden : 
10 pfennig, oranje, gevleugelde posthoren. 
4o » , donkergroen, vliegtuig. 
In den loop van 1922/23 worden deze vervangen door de serie 

in de bekende teekening. 
Zij omvat de waarden : 
25 pfennig, donkerbruin. 
40 » , oranje. 
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50 pfennig, violet. 
60 » , karmijn. 
80 » , groen. 

1 mark, donker- en lichtgroen. 
2 » , wijnrood en grijsblauw. 
3 » , donkerblauw en grijsblauw. 
5 s , rood en oranje. 

10 » , violet en rosa. 
25 » , bruin en geel, 

100 » , donkergroen en rose. 
In den loop van 1923 werden onderstaande waarden derzelfde 

serie eenkleurig uitgegeven : 
5 mark, rood. 

10 » , violet. 
25 » , bruin. 

100 » , donkergroen. 
200 » , blauw. 
In den aanvang van 1924 verschijnt een nieuwe serie, met de 

waarde uitgedrukt in goudmunt. 
Zij omvat : 

5 pfennig, groen. 
10 » , rose. 
20 » , lichtblauw, 
50 » , oranje. 

100 > , violet. 
200 » , donkergroen. 
300 » , grijs. 

Het is ondoenlijk binnen een beperkte ruimte een volledige 
opsomming te geven van de verschillende, officieele stempels. 
Als regel beschikken de groote postkantoren over speciale lucht
poststempels, overeenkomende met den gewonen dagteekening-
stempel, aangevuld met »Luftpost«. De kleine kantoren vernie
tigen de luchtpostzegels met den gewonen dagteekeningstempel. 

De verlangde verzendingswijze wordt aangegeven door een 
gegomd strookje, als regel gedrukt in zwart op donkergroen en 
luidende »Mit Luftpost« of »Mit Luftpost befördert« e.d. al of 
niet gevolgd door den kantoornaam. 

Voorbeeld. 
Mit Luftpost befördert. 

Flugpostamt Warnemünde. 
Een- kleine opsomming van de meest voorkomende rond-

stempels volge hiei : 
I. Berlin C. 2 Luftpost. 

Bremen, Luftpost. 
Flugpost Augsbuig. 
Braunschweig Luftpost. 
Luftpost Dresden. , 
Dresden-Neust 31. Luftpost. 
Friedrichshafen Badensche Luftpost. 
Luftpost Gelsenkirchen (ovaalstempel met postduif). 
Fuhlsbuttel Flugplatz. 
Leipzig Mockau Flugplatz. 
Leipzig Luftschiffhafen. 

Enkele stempels hebben historische beteekenis. Zoo o.a. die, 
welke benut werden bij het vervoer der luchtpost naar het 
Westfront in de eerste helft van 1918. 

De vliegers bewogen zich tusschen Adlershof bij Berlijn en 
Keulen. Benut werden vierkante stempels in zwart en rood: 

/ — — 7 7 — \ 

\ . 

LUFTPOST 
I JUNI 1918 

CÖLN. 
. / 

of die tijdens de Nationale Vergadering te Weimar ; 

D. Zeiltuig'post. 
In de jaren 1923 en later zijn in Duitschland verschillende 

proeven gehouden met het maken van zeilvluchten per motorloos 
vliegtuig. De eerste vlucht, waarmede post vervoerd werd, ge
schiedde in Augustus 1923. Een particuliere maatschappij arran
geerde deze vluchten en voorzag daartoe de buiten koers gestelde 
luchtpostzegels 5 Mark rood en 10 Mark violet van den opdruk : 

Erster 
Post-

Segelflug 
1923 

De frankeering geschiedde verder met de gewone luchtpost
zegels. Het spreekt van zelf, dat deze opdrukken in geen enkel 
opzicht als officieel zijn aan te merken. 

In Augustus 1924 vond weder een 
dergelijke zeilvlucht plaats. Men be
nutte officieele luchtpostkaarten met 
ingedrukt luchtpostzegel. Een speci
ale stempel werd benut, waarvan 
de afbeelding hierbij gaat. 

November van hetzelfde jaar bracht opnieuw zulk een zeilvlucht 
in de omgeving van Pforzheim. De kaarten werden voorzien van 
een vierkanten, particulieren stempel 

Mit Segelflugzeug 
»Pforzheim« 

befördert 
Nog toonde ons de heer Traanberg eenige dergelijke kaarten, 

die benut werden tijdens de zeilvlucht op 20 April 1925 bij 
Mühlhausen (Pforzheim). 

Twee der kaarten dragen op de achterzijde de volgende op
schriften : 

Luftpost Karte 
Zur Erinnerung an die 

Segel-Flug-Woche 
am Büchelberg 

April 1925. 
De frankeering geschiedde met koerseerende luchtposlzegels, 

vernietigd met den specialen poststempel (in zwart) 
Segelflüge am Büchelberg 

Mühlhausen 
20. 4. 25. 2-3 N. 
(Amt Pforzheim). 

Vooits zijn de kaarten bijgefrankeerd met overdrukte lucht
postzegel van vorige uitgiften 

IG Pfg. 
Segel
flüge 

Pforzheim 
Deze niet-officieele opdrukken zijn afgestempeld met een ronden 

stempel in blauw 
Flugsport-Club 

Fluggebühr 
bezahlt 

Pforzheim. 
Nog dragen de kaarten den afdruk van een stempel in rood 

of blauw : 
Mit .Segelfiugpost befördert 

Hausen a. d. Wurm 
of idem 

Tiefenbronn 
of mit Segelflugzeug 

»Bremen« 
befördert. 

Hoe interessant deze kaarten ook zijn, wij raden den verzame
laars aan, daarvoor geen hoogen prijs te besteden, daar de 
opdrukken op de luchtpostzegels privaat maakwerk zijn. Wij 
vermelden hen dan ook alleen volledigheidshalve. 

Hoewel de Duitsche luchtpost met vorenstaande verhandeling 
op verre na niet is uitgeput, moeten wij deze thans beëindigen. 
Wellicht vinden wij aanleiding om later in een nieuw artikel de 
thans in bedrijf zijnde luchtpostverbindingen nader te bekijken. 

V. B. 
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Tentoonstelling Amsterdam. 
Op de Tentoonstelling te Amsterdam waren in verschillende 

inzendingen ons nog onbekende bijzonderheden te zien als tanding
afwijkingen e. d. Wat de nieuwere zegels betreft volgen deze 
hieronder; met het vermelden van afwijkingen van de uitgiften 
tot 1913 zullen wij wachten tot ze eens ter sprake komen. 

Waar hieronder van inzendingen gesproken wordt bedoelen we 
die op de Tentoonstelling. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent F : R 119, tanding Gl. 

6 cent D : 
^y^ cent A ; 

i2 ' / j cent E 
15 cent E 

127 L, 
155, 

R 137, 
139 L, 
L 146, 
R 146, 
L 148, 
R i48, 

•• 138, 
' 96. 

» 
» 
» 
» 
J» 

. 
» 
» 
» 
* 

Gr. 
Nb. 
r o l p e r f 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Nb. 
Gl. 

Bij de platen L en R 137 en 139 van de nieuwe 7!/^ cent zijn 
de nummers vaak gevlekt en de cijfers schijnen vervormd, zoodat 
men twee of meer verschillende typen meent te zien. Door het 
op elkaar leggen van twee exemplaren blijken de nummers steeds 
volkomen over elkaar heen te vallen, en zijn dus van één type. 

Spiegeldrul<; contröleicnipjes; pap i e r ; perforatie. 
Hij de tegenwoordige zegels komen nogal eens spiegeldrukken 

voor, meestal slechts een gedeelte van een rij zegels van boven
of onderrand betreffend, of alleen van de randletters, waarbij 
gewoonlijk deze spiegeldruk door een rechte lijn van de rest van 
het vel is gescheiden. (Op de Tentoonstelling waren vele mooie 
voorbeelden te zien). Zooals men weet is de oorzaak hiervan, dat 
het voorafgaande vel in de drukpers te ver of niet ver genoeg 
doorgeschoven werd, waardoor een deel van de onderlaag (de 
»legger«, die het vel papier met kracht tegen de geinkte drukplaat 
drukt) met de drukplaat in aanraking komt en de afdruk van 
een rij zegelbeelden ontvangt, welke zegelbeelden dan op de 
achterzijde van het volgende vel afgedrukt worden. 

Éénmaal vonden wij een dergelijken spiegeldruk midden op de 
achterzijde van een vel der 10 cent, ongeveer rond en ter grootte 
van een cent, die dus zijn ontstaan te danken moet hebben gehad 
aan een gat in het voorafgaande vel. 

De heer Gordon toont ons nu een strook van 10 met onderrand 
van een vel van 10 cent, waarvan de randletters en ongeveer de 
helft van de zegels op de achterzijde in spiegeldruk te zien zijn. 
Tot zoover niets bijzonders, maar wél merkwaardig is, dat daar
boven, ook in spiegeldruk, een afdruk van het c o n t r o l e  k n i p 
m e r k (pijlspits) is te zien. 

Wat is eigenlijk dit contróleknipmerk ? Tot dusver namen wij 
aan, dat het in de vellen werd aangebracht nadat deze, bedrukt 
en geperforeerd, aan de controle afgeleverd en goedgekeurd waren. 
Maar het vorenstaande wijst er duidelijk op, dat het merk reeds 
v ó ó r h e t b e d r u k k e n in het papier aanwezig was. 

Nu is ook duidelijk waaraan de merkwaardige afwijking van 
het iedertijd (April 1926) afgebeelde 2 centzegel te danken is, 
die, in de teekening uitgespaard, een afbeelding van het bij die 
oplaag behoorende knipteeken (ster) vertoonde. Toen was dit voor 
ons een niet te verklaren raadsel, nu weten we dat het merk vóór 
het bedrukken was aangebracht, en dat dus een vuitknipsel« 
ervan op het vel is terecht kunnen komen voor het bedrukken. 

Toevallig ontmoetten we 
^^^^^^^wwwww^9f^mt^m dezer dagen een tweede derge
^ ^ ^ ^ B i K f ^ ^ ^ i Ü r y ^ ^ m lijke afwijking, nu van de 
I ''■• ^ ä l B n r ^ m nieuwe yV^ cent, die in het 
I i ' i H ^ H ^ B I midden van het zegel een 
I *i ' V H I H W ^ I witte vlek in den vorm van 
■ s ü l P I 9 ^ 9 ^^^ knipwerk »V<r vertoont. 
I V i ^Szu^^ m ^'^' ßont^'^oc vertelde ons, 
B N TJAfFNT ■ hierover indertijd vernomen te 
■ ■ ■ ■ ■ K limmi...», ji.,„ . .J 9 hebben, dathet knipmerk dient 
H H H H H M É É I I É É È I I É I H I om de voor de postzegels be

stemde vellen te kenmerken. 

ter voorkoming van fraude (eenzelfde aantal vellen als verstrekt 
is moet, bedrukt, weer afgeleverd worden). 

In de dikte, althans de doorschijnendheid, van het papier voor 
de lagere waarden, die in het begin gelijkmatig was, vallen bij 
de laatste oplagen van de zegels zonder watermerk en ook bij de 
watermerkzegels duidelijke verschillen waar te nemen. Dat dit 
vooral bij de zegels van i t/m 4 cent goed te zien is, heeft 
waarschijnlijk zijn oorzaak in de groote kleurvlakken van de zegels 
in cijferteekening, welke vlakken bij de waarden vanaf 5 cent 
ontbreken. 

Bij ongebruikte zegels, maar voornamelijk bij het afweeken van 
gebruikte, ziet men dat van sommige de achterzijde geheel wit 
blijft en niets van de voorzijde doorlaat, terwijl bij andere de 
teekening duidelijk aan de achterzijde te herkennen is. Vooral bij 
de laatste oplaag van de i cent en bij de 2(4 en 4 cent (donkere 
kleuren!) zijn de verschillen soms zeer duidelijk. 

Alle overgangen tusschen niet en sterkdoorschijnend komen 
voor; het zijn 'dus niet twee papiersoorten die deze verschillen 
veroorzaken. 

De heer Gordon zond ons nog een paar van de nieuwe i Gulden, 
tusschen de zegels niet geperforeerd, dat wil zeggen de afdrukken 
van de pinnetjes in het papier waren waar te nemen, maar niet 
door het vel heen gedrukt. Hier zullen wij dus de verklaring 
hebben van tusschen de zegels niet geperforeerde paren bij de 
uitgiften met lijntanding, b.v. de Jubileumzegels 1923. De »lijn« 
met perforeernaalden heeft niet twee zegelafstanden tegelijk over
gesprongen bij het doorschuiven der vellen, maar heeft op een 
of andere wijze de vellen niet bereikt bij zijn neerwaartsche 
beweging. 

Tot een ander soort afwijkingen behooren naar onze meening 
de aan de buitenkant van een der randrijen ongetande vellen 
(die naar verhouding ook veel meer voorkomen, voor welk feit 
wij tot dusver geen verklaring konden geven). Hier heeft de 
werkman de machine stopgezet vóór de laatste slag geperforeerd 
werd. Het verschil, indien bovenstaande verklaring juist is, heeft 
natuurlijk alleen theoretische waarde. 

Het paartje van den heer Gordon is naar onze meening nül 
als »ongeperforeerd tusschen de zegels« te beschouwen. Dikwijls 
zijn vellen te vinden waarbij de papiercirkeltjes nog in de perfo
ratiegaatjes aanwezig zijn, nog min of meer eraan bevestigd. En 
waar de grens tusschen beide te trekken ? 

Niettemin is dit paar zeker als een typische variëteit te be
schouwen. 

Weer een geval van „dubbel papier" . 
Onder de inzending van den heer Manus kwam voor een strip 

van 10 met onderrand van de 10 cent «Kinderkopje« 1924, waarvan 
de rand en een deel der zegels uit twee over elkaar geplakte 
strooken papiet bestonden, zoodat de zegels bij het afweeken 
gedeeltelijk onbedrukt zouden blijken. 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
2 cent, getand i i ! 4 : 11, met dubbele perforatie aan de rechter

zijde van het vel (getoond door den heer Gordon). 
10 cent, getand iiY^: 12, ongetand aan de rechterzijde van het 

vel (inzending van den heer Van Nifterik). 
10 cent, getand 11I/3 : 12, met dubbele perforatie in den boven

rand (inzending van den heer Manus). 

De Postbewijszegels. 
Bij de inzending van den heer Korteweg vonden wij voor het 

eerst de aandacht gevestigd op een tandingsverschil bij de post
bewijszegels. Deze zegels, uitgegeven in i884, zijn getand i2'/2 : '2Vi
De heer K. exposeerde de 5 en 10 gulden, beide met kleine en 
groote gaten. 

Wij hadden gelegenheid, naar aanleiding hiervan een vrij groot 
aantal postbewijszegels te onderzoeken, en vonden de andere vijf 
waarden uitsluitend met kleine gaten. 

Volgens het Handboek deel II werd de I2V2 : i2l^tanding kleine 
gaten ingevoerd in 1885, deze schijnt dus voor de postbewijszegels 
reeds een jaar vroeger gebruikt te zijn. De tanding 1 2 1 ^ : 1 2 4 
groote gaten werd voor het eerst in 1886 gebruikt ; postbewijs
zegels met die tanding stammen dus van een tweede oplaag, op 
zijn vroegst aangemaakt in 1886. 

De zegels van 5 en 10 gulden komen wel ongeveer het meest 
voor, maar het is toch niet onmogelijk dat ook van de andere 
veelgebruikte waarden een tweede oplaag is verschenen, hoewel 
wij talrijke exemplaren van deze zegels zagen met kleine gaten, 
afgestempeld in 1898. 
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De heer Korteweg deelt ons naar aanleiding hiervan nog mee, 
dat de 5 en 10 gulden kl g veel minder voorkomen dan die 
met gr g , welke laatste de »normale- zijn. De 5 gulden met 
kl g moet zelfs zeldzaam zijn 

Al hebben de postbewijszegels niet zoodanig de algemeene 
belangstelling als de postzegels, toch moet dit tandingsverschil 
stellig gecatalogiseerd worden, vooral omdat beide tandingen van 
twee verschillende machines afkomstig zijn. Speciaalverzamelaars 
verzoeken wij, hun exemplaren even na te gaan en ons bericht 
te zenden als zij een van de andere waarden met groote gaten 
vinden 

Het was opmerkelijk in hoeveel inzendingen op de 1 entoon 
stelling zegels met soms duidelijk groote gaten van het bijschrift 
»kleine gaten« voorzien waren Eenigen tijd geleden werd deze 
kwestie door den heer Van der Wiel m deze rubriek ter sprake 
gebracht Hij gaf daarbij een goed onderscheidingsmiddel tusschen 
beide vormen op Wanneer de papierbrugjes tusschen de perfo 
ratiegaatjes breeder zijn dan de doorsneden van deze gaatjes, dan 
kan men van kleine gaten spreken, lu het andere geval zijn het 
groote gaten Dit geldt vooral voor de tandmg i2'/2 12 (en 
11V2.12), bij 12V2 i2 ' / i IS het verschil iets minder duidelijk 

Hoeveel zegels worden er per jaar verkocht? 
Kort geleden zijn door het Bureau der Wereldpostveretni 

gmg te Bern de cijfers gepubliceerd van de in 1925 in verschil
lende landen verkochte aantallen zegels, en de opbrengst daarvan 
WIJ ontleenen deze cijfers aan de »Échangiste Universel« /ij 
lulden voor Nederland : 

aantal zegels waarde m guldens 
510 649 800 4o 458 750 

en, ter vergelijking, voor enkele andere landen 
Frankrijk 3 974 112 100 229 594 900 
Hongarije 305952250 9987125 
Italië I 545 548 980 275 388 234 
Spanje 399195600 38 501 781 
Zweden 330 764 300 36 909 500 
Zwitserland 537010267 54031 817 
Vereenigde Staten 22078018509 1350729348 

De grappigste zegels ter wereld. 
Onder dezen titel vroeg kort geleden de redactie van Stanley 

Gibbons' M J om de meening van haar lezeis Natuurlijk kon 
op het lijstje een Nederlandsch zegel niet ontbreken , een groot 
aantal punten behaalde het Toorop zegel van 10 cent 

Philatelisten-loket te Groningen. 
Onder de vereenigingsverslagen in het vorig nummer kwam 

het bericht voor dat op 17 September a s te Groningen een loket 
voor verzamelaars zal worden geopend, waardoor dus ook in het 
Noorden de rolzegels een afzetgebied zullen vinden Het is ons 
bekend dat m nog twee andere plaatsen pogingen m het werk 
worden gesteld om een dergelijk loket ingericht te krijgen, tot 
nu toe echter zonder succes 

SURINAME 
De Groene Kruis-zegels verschenen. 
Op Zaterdag 20 Augustus waren aan de vei zamelaarsloketten 

voor het eerst verkrijgbaar de nieuwe Surinaamsche weldadig 
heidszegels, die oorspronkelijk op i October verschijnen zouden. 
Of ook in de kolonie zelf de datum van uitgifte vervroegd is, is 
ons nog niet bekend • 

Aan de »Philatelist« ontleenen wij het volgende uit het Gouv. 
Advertentieblad van 3 Juni j 1 

»De Administrateur van Financien maakt bekend, dat gedurende 
het laatste kwartaal van 1927 op de postkantoren te Paramaribo 
en te Nteiiw Nickerte en op de hulppostkantoren te Albma en in 
Coronie zgn »weldadigheidspostzegels« zullen worden beschikbaar 
gesteld in drie waarden, namelijk van 2, 5 en 10 cent (frankeer-
waarde) 

Deze zegels zullen worden verkocht voor respectievelijk 4, 8 en 
13 cent, zullende het verschil in frankeerwaarde en verkoopwaarde 
na aftrek van onkosten wegens aanmaak etc strekken als bate 
van de afdeeling Zuigelingenzorg van de Vereeniging Het Groette 
Kruis alhier 

Na 31 December 1927 zullen bedoelde zegels niet verder ver 
krijgbaar zijn en zullen de alsdan onverkochte hoeveelheden 
worden vernietigd« 

In het belang van het goede doel wordt iedereen verzocht den 
verkoop der zegels zooveel mogelijk te bevorderen, o a door 
bekendmaking van de uitgifte aan vrienden en bekenden m het 
buitenland Aanvragen uit het buitenland behooren gericht te 
worden tot den Administrateur van Financien in Suriname. 

Paramaribo, i Juli 1927.« 
De zegels, waarvan m het vorig nummer reeds de afbeeldingen 

werden opgenomen, zijn in het formaat van de gewone frankeer 
zegels, en dan ook in kamtanding i2'-s De vellen bestaan uit 
100 stuks en hebben blanco randen 

De afwerking is keurig en is een sprekend bewijs van de 
superioriteit van rotogravure boven boekdruk e d 

De kleuren zijn als opgegeven, alleen blijkt het grijs van de 
2 cent blauwachtig grijs te zijn, bijgevolg 

2 - j - 2 cent, blauwgrijs en groen 
5 + 3 cent, lila en groen 

10 - j - 3 cent, rood en groen 
De aanleiding tot de uitgifte was ons tot nu toe onbekend , 

WIJ zijn nu te weten gekomen dat de Vereeniging dezer dagen 
haar l2V'2-jarig bestaan herdenkt 

Uitgiften als deze, die voor een liefdadig doel, voor een gering 
bedrag, en niet in een van te voien bepaalde, beperkte oplaag 
verkrijgbaar gesteld worden, verdienen ons inziens, hoewel ze 
strikt genomen voor het postgebruik onnoodig zijn, toch niet, 
door den banvloek van al te ijverige puristen getroffen te worden, 
die bij elke nieuwe herdenkings- of weldadigheidsserie den Staat 
voor al wat leelijk is uitmaken Iets anders is het met zekere 
andere serie van deze kolonie, vooi de uitgifte waarvan geen 
redelijke verklaring te vinden is, en waarbij wel niemand de 
gedachte aan geldmakenj ten koste van de verzamelaars onder 
drukken kan 

De Opdruk-brandkastzegels. 
Ieder heeft natuurlijk reeds zijn bestellingen op deze serie ver

zonden Ook in Suriname zelf bestaat gelegenheid tot inschrijving, 
ook op afzonderlijke waarden (dus niet alleen complete stellen), 
aangekondigd in het Gouv Advertentieblad van 26 luli j 1 voor 
de toezending waarvan wij den heer Van der Voet dank ver 
schuldigd zijn 

»De Administrateur van Financien maakt bekend, dat binnen 
kort de uitgifte zal plaats hebben van de tot frankeerzegels 
overgestempelde drijvende brandkastzegels en wel in 7 soorten, t w • 

3 cent op 15 cent donker groen blauw, oplaag 178 850 stuks i) 
10 » • 60 » karmijnrose, » 123800 » 
12 '2» » 75 » sepia, » 102050 » 
15 » s i 50 gld donkerblauw, » 61 150 » 
25 • > 2 25 » bruin, » 37 350 » 
30 » . 4 50 » zwart grijs, > 33 800 » 
50 » » 7 50 » rood, » 36 100 » 
Deze zegels, verschenen m vellen \ a n 50 stuks, worden in af 

wijking van het gebruik alleen ten postkantore te Paramaribo 
verkrijgbaar gesteld 

Tot het bekomen dezer zegels zal men uiterlijk tot ultimo 
September 1927 schriftelijke aanvragen hebben in te dienen bij 
den Administrateur van Financien te Paramaribo, die naar gelang 
van de ingekomen aanvragen de toewijzing zal doen, waarbij in 
de eerste plaats er naar gestreefd zal worden verzoeken om vol 
ledige stellen zooveel mogelijk toe te staan en lederen aanvrager 
ten minste een stel te gunnen 

Dadelijk na de toewijzing, welke zoo spoedig mogelijk na 30 
September zal plaats hebben, zullen de zegels tegen contante 
betaling worden afgegeven op een nader, door den Administrateur 
van Financien te bepalen tijdstip 

De aanvragen moeten inhouden duidelijke aangifte van naam 
en woonplaats, alsmede van de hoeveelheid en het kaliber van 
de verlangde zegels 

Nadat op de schriftelijke aanvragen zal zijn beschikt, zal de 
e v e n t u e e l n o g r e s t e e r e n d e v o o r r a a d d e r z e g e l s 
(spatieering van ons — R e d ) aan de loketten \ an het postkantoor 
te Paramaribo worden verkrijgbaar gesteld vanaf een nader aan 
te geven dag en uur 

Paramaribo, 25 Juli 1927. 
De Administrateur van Financien, 

P R E Y . 

1) Volgens de opgave in het Maandblad 178 350 stuks 
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Tot dusver konden wij tegen al te heftige aanvallen van deze 
opdrukserie nog aanvoeren, dat wij konden begrijpen dat men 
een zoo groote hoeveelheid jegels niet vernietigde maar trachtte 
op te gebruiken (hoewel van de Nederlandsche en Indische brand 
kastzegels toch ook honderdduizenden zijn of worden verbrand) 
Maar na lezing van het bovenstaande bericht uit Suriname, waaruit 
blijkt, dat sommige waarden waarschijnlijk met eens aaii hel loket 
verkocht zullen worden, aarzelen wij met om deze opdruksenes tot 
de meest speculatieve te rekenen waarover wij in langen tijd gehoord 
hebben Uit Suriname schrijft men ons, en wij stemmen er geheel 
mee in »Het lijkt mij, dat het er nu te dik op ligt, dat ze 
speciaal uitgegeven worden om geld te maken, en dat ze absoluut 
onnoodig zijn«. 

We dienen af te wachten of inderdaad sommige waarden voor 
Suriname in 't geheel niet op 3 October aan de postkantoren 
verkocht zullen worden In dit geval zal het de vraag zijn of 
deze zegels als volwaardige postzegels zijn aan te zien omdat 
ZIJ dan uitsluitend op schriftelijke bestelling geleverd zouden 
zijn Sommige catalogus uitgevers, die de Belgische herdenkings 
zegels van 1925 (eveneens slechts bij inschrijving verkrijgbaar) 
met kleine letters opnemen zullen dit met het volste recht ook 
met deze onze nieuwste »aanwinsten« kunnen doen 

Afrading tot aankoop (die overigens nog nooit ergens geholpen 
heeft ' ) heeft waar het hier geen serie met beperkten verkoopstijd 
betreft natuurlijk geen zin De steeds zwaarder geladen wordende 
boot »Philatelie« is onverbreekbaar aan de sleepboot Posterijen« 
verbonden, en moet deze op haar soms wel zeer zonderlinge 
tochten volgen 

Naar wij vernemen zijn de zegels reeds op 22 Juni naar West-
Indte verzonden 

De IVi cent in nieuwe tanding « 
De heer Van Peursem beucht ons, dat het zegel van y ' j c e n t , 

dat tot dusver slechts in lijntanding bestond, thans in Suriname 
in tanding 12'^ verkrijgbaar is, m hcht (gtijs) brutne kleur 

CURAgAO. 
De 5 Gulden Jubileum 1923 in tanding 11 : 1 1 ^ . 
Van den heer Pull vernamen wij, dat hij van dit enkele maanden 

geleden .ontdekte« zegel behalve een los exemplaar een ongebruikt 
blok van 6 bezit, linkerbenedenhoek van het ve lmetp laa tnummer 2 

Behalve het exemplaar van dr Frenkel hoorden wij nog niet 
van verdere stukken, zoodat dit blok ongetwijfeld een zeer groote 
zeldzaamheid is 

De lijntandingen 11-Ili/^ van de nieuwere zegels van de Neder-
landsciie Overzeesclie Gewesten I) 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek over deze zegels het een en 
ander te zeggen Zooals algemeen bekend zal zijn, was m October 
1920 de perforatiemachine van de firma Enschede defect, wat ten 
gevolge had dat meerdere zegels van Nederland in gewijzigde 
lijn- 1 p V kamtandmg werden uitgegeven Het waren de 15, ly ' - j , 
22I4, 25 en 60 in tandmg L i i ' / j , en de 15, 17J4, 20, 2214, 25, 
50 en 60 in tandmg L 11 j 11 Het zijn dus alle tweekleurige 
zegels, die in deze tandingen verschenen de vellen bestonden 
uit 100 zegels, en waar eveneens de dadelijk te bespreken zegels 
van Curasao en Suriname m vellen van 100 werden gedrukt, is 
de conclusie, dat de tijdelijke perforatiemachine slechts kleine 
vellen kon bewerken, zeker niet gewaagd Anders hadden we 
ongetwijfeld nog heel wat meer zegels met lijmperforatie gekregen ' 

In denzelfden tijd nu dat deze Nederlandsche zegels geperforeerd 
werden, zijn ook zegels in de tandingen L i i - i i j^ j aangemaakt 
voor onze Overzeesche Gewesten (N B Waarom spreekt »men« 
toch nog altijd over Nederland en Kolomen, terwnl die termino 
logic absoluut in strijd is met onze Grondwet art. i . Het wordt 
tijd dat de philatelisten de uitdrukking »Overzeesche Gewesten« 
aanvaarden ' ) 

Het gaat uitsluitend om zegels van Curacjo en Suriname, want (') 
de zegels van Indie \yorden gedrukt m vellen van 200 zegels' 

BIJ Curasao komen de i, 2 '2 , 5 en 7 '2 voor m tanding L 11I4 , 
de V̂  en de 7 '/2 m tanding L 11 11 '/2 en de 12'/2 in tandmg L 11 

De '/2 cent, die m iets gewijzigde teekening verscheen, bestaat 
uitsluitend in lijntanding 11 11 "2 en deze waarde kunnen we 
dus, na vermeld te hebben dat de A's op den onderrand van het 
vel alle kopstaand zijn, verder buiten beschouwing laten 

De I cent L i i ' /2 is sinds jaren de »normale« tanding en is 

1) Op verzoek van de redaktie in oude spelling — v P 

dus niets meer dan nominaal waard De oplaagletters B zijn alle, 
zoowel op boven- als onderrand, kopstaand, een »normale abnor 
maliteit« derhalve 

De kleur is evenals bij de 2'/2, 5 en i2 ' / j in lijntanding frisscher 
dan bij de vroegere oplagen 

Hoe lang deze oplaag B voldoende zal zijn is met vooruit te 
zeggen. Latere oplagen zullen ongetwijfeld weer getand zijn K 121/j 
Hiervan is geen sprake bij de 2 ' / j , 5 en 121/j cent, omdat deze 
zijn ingetrokken 

De 2'/j oplaag B, getand L i i ' / j ; was evenals de 5 cent, oplaag 
B , get L 11V2, slechts zeer kort m omloop Gebruikte exemplaren 
zijn zeldzaam Ongebruikt is de 2'/j eerder goedkooper dan duurder 
dan in de K 12I/2 tanding, omdat hiervan zeer groote restanten 
zijn verkocht 

Ook van de 5 zijn naar schatting een 2000 exx verkocht 
Bevreemdend is het feit, dat deze officieele verkoop geschiedde, 
lang nadat deze zegels in Curagao officieel buiten gebruik waren 
gesteld Van goed ingelichte zijde vernam ik dat men m Curasao 
vergeten bad, het departement van »Kolomen« in te lichten over 
de buiten gebruikstelling' 

Ook de i2'/2 cent, oplaag B, getand L 11, was slechts zeer kort 
in gebruik (want in 1922 verscheen de 12'/2 cent rood') Gebruikt 
zijn deze zegels zeer zeldzaam, al zijn ze ook ongebruikt veel 
meer waard dan de K i2 ' / j tandmg 

De meest interessante waarde van deze serie is ongetwijfeld de 
7'/2 cent Hiervan bestaan 2 kleuren, verdeeld over 3 tandingen 

Oorspronkelijk verscheen de 7V2 cent m lichtgrijze kleur getand 
K i2 ' / j In 1921 was gedurende korten tijd dit zegel m tanding 
L II II ' /2 verkrijgbaar Restanten zijn van dit zegel niet verkocht, 
evenmin als van de zeer zeldzame 7'/i cent m nieuwe k leu r : 
bruingrijs, getand L 11 •/2 Bestaat tanding L u 11'/j alleen bij 
oplaag B, deze zeldzame L 11'/j tanding lag mij uitsluitend voor 
m oplaag C Heel spoedig kwam de nieuwe kleur (nu bijna grijs 
bruin ' ) uit in tandmg K i 2 ' / j , dit is het nu steeds verkrijgbare 
zegel, zoowel in Curasao als aan de verzamelaarsloketten in 
Nederland. 

Is het dus bij Curasao een nogal ingewikkelde geschiedenis, 
bij Suriname kunnen we kort zijn De i<', cent, evenals van 
Curasao m gewijzigde teekening, verscheen tot heden uitsluitend 
in tanding L 11V2 De oplaagletters A z n weer kopstaand op 
den onderrand 

De 7V2 cent verscheen oorspronkelijk in lichtgrijze kleur, getand 
K 12V2 Sinds 1921 was de gebruikelijke tandmg I 11 i i V i , ^^ 
kleur was bij deze zegels (oplaag A) iets lichter, maar men kon 
nauwelijks spreken van een andere kleur. Dit is echter wel het 
geval bij een exemplaar dat ik met de laatste mail ontving dit 
zegel IS lichtbruingrijs en . getand K l2Vj De voorraad in 
grove tandmg is dus blijkbaar verkocht 

Tot slot zouden we gaarne onze prijsinzichten mededeelen 
Waar we echter de prijzen reeds in den Michel Katalog op lieten 
nemen, kunnen we deze hiet mutatis mutandis (namelijk de pnjs-
opslag bij de voor nominaal verkrijgbare zegels weglatend) over
nemen 
Curasao 

TandingK12V2 L i i ' / j L 11 11'/a L 11 
Nr 50 I cent -.15 06 01 01 
Nr 52 2V2 » -20 -15 - 20 80 
Nr. 54 5 » 25 - 15 60 2 — 
Nr 55 7'/2 » 

lichtgrijs 20 - 15 2 — - 45 
— bruingrijs - 07V2 -oyfji 6— i 4o 

Nr 57 12V2 cent 1.60 4 — 
Suriname 

Nr 80 7V2 cent 
l ichtgr i js - 2 0 - 2 0 12 08 

r bruingrijs -o7Vj -oy'j^ 
J H VAN PEURSEM 

Opdruk-Brandkastzegels 
WIJ danken den heer Heidewier Vignon te Curasao voor de 

toezending van de volgende bekendmaking uit een van de plaat
selijke bladen 

»De Administrateur van Financien maakt hierbij bekend, dat 
de brandkastzegels voorzien van een opdruk »frankeerzegel« en 
met overdruk 3 cent, 10 cent, i2 ' / i cent, 15 cent, 25 cent, 30 cent 
en 50 cent, op 3 October e k. m gebruik zullen worden gesteld 
en slechts ten postkantore op Curasao verkrijgbaar zullen zijn 

file:///yorden
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Het Maandblad wederom driemaal bekroond. 
Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen niededeelen, 

dat aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie wederom 
de volgende onderscheidingen zijn ten deel gevallen: 
1". op de Internationale Postzegeitentoonstelling te Neu-Titschein 

(TsjechoSlowakije), gehouden van 6 1 3 Augustus 1927: een 
DIPLOMA; 

2". op de Nationale Postzegeltentoonstelling te Amsterdam, 
gehouden van 25-28 Augustus 1927: een VERGULD ZILVEREN 
MEDAILLE; 

3". op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Luxemburg, 
gehouden van 4-8 September 1927: een VERGULD ZILVEREN 
MEDAILLE. 

Raad van Beheer. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, op Zondag 
25 September 1927, des voormiddags te 11 uur, in het Café-
Restaurant »De Kroon«, Spui 10, te 's-Gravenhage. 

BREDA, 10 September 1927. De Administrateur, 
L. C A. SMEULDERS, Lid vjd R. v. B. 

Adres-verandering van den hoofdredacteur. 
Het nieuwe adres luidt thans: J. D. van Brink, Nieuwestad 132 b, 

Leeuwarden. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,/Az^irArwz, Tel . 10793. 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secr : J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Secr : P. G. Keijser, Overtoom 27/29. 
Arnhem en Omstr.: Secr.: J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

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

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

Voorburg. 
Haarlein: Secr. : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenbosch : Secr. : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 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. 
980. Th. AUebrandi, Gen. de la Reijlaan 27, Busstim. 
981. dr. J. H. N. van der Burg, Onderlangs 8, Arnhem. 
983. J. C. Vemer, Diezerstraat 50, Zwolle. 
982. Herm. Smeets, Weert. 

2. A. O, Marimian, Rue Clément-Roassal 4, Nice (Fr.). 
Aanmeldingen. 

J. van Nooyen, ambt. Kadaster, Malang. (N. I.) 
A. A. Magendans, s.f. Bandjandawa, b/ Pemalang. (N. I.) 
J. P. L. Hulst, arts, Morschsingel 6, Leiden. 
J. G. Molle, Nassaulaan 15, Bussum. 
dr. Bakker, Magelang, (N.-I.). 
H. W. A. Hofmeester, adm. ondern. Amplas bij Medan (N,-I.). 
J. H. Kan, Seteran 13, Semarang (N.-I.). 
James Mac Queen, p/a Harrison en Crossfield, Poloniaweg, 

Medan (N.-I.). 
A. J. W. Scheffer, luit. inf., Koetaradja (N.-I.). 
mej. Maria Renou, Badhuislaan 9, Hilversum. V. A. 

Ingetrokken bedanken: 
259. H. Marsé. 

Bedankt met 31-12-'27. 
9 6 0 . j h r . A . E . F . G r a s w i n c k e i . 

2 3 . J . K e u t e r . 
8 7 9 . F . J . S t r ä t e r . 

Jjiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

I HERMAN COHN I 
I P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU, | 
I DEN HAAG, | 
I VAN L E N N E P W E Q 24, | 
I T E L E F O O N 5 1 9 4 5. | 

I INKOOP. VERKOOP. | 
I B I L L I J K E Z I C H T Z E N D I N G E N | 
I VAN BETERE ZEGELS EN ZELDZAAMHEDEN. | 
I (559) I 
Ïilllllllllllllllill1lllllllillllllllllilllllllllllilll!llllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllilill|i|»lllllllilllllllllllllllllllllllllllllli 

Overleden. 
927. J. G. Snoeck. 

Verbeteringen Jaarboek 1927. 
925. W. B. Brocx. 
539. mevr. N. Buwalda-Hillen. 

Adresveranderingen. 
461. J. F . O. Bertling, Wilhelminastraat 25, Den Haag. 
462. mr. G. A. Bontekoe, »Huize Bibi«, äeen (Dr.). 
231. J. D. van Blink, Nieuwestad 132 B, Leeuwarden. 
685. L. F . W. Godin, p/a dep. v. Kol., Nederland. 
910. E. von Grumbkow, Haltenau, Kiel (Deutschi.). 
863. J. Koets, Lindenstr. 17 I, Vaals. 
439. .mevr. wed. J. Kool, Elisabethslaan 15, Eindhoven. 
254. C. Maathuis, p/a Westerhoutpark 22, Haarlem. 
419. J. C. de Quant, Batoedjadjar (Java, N.-I.). 

52. Ph. J. D. A. van Rees, p/a van Denderen, Prinsengracht 514 hŝ  
Amsterdam (C) . 

786. Ch. F. Seeger, p/a Ned. Handelmij., Nederland. 
296. J. A. H. Steinweg, burgemeester, Roermond. 
221. J. A. Steinz, Bronbeeklaan 9, Arnhem. 
887. mevr. M. J. Smit, Singel 143, Amsterdam. 
407. mevr. wed. J. G. Haas-de Ryk, Utrechtsche weg 129, 

Amersfoort. 

De Directeur der Afd. Verkoop verzoekt den inzenders dei 
circulatieboekjes beleefd deze uitsluitend te doen toekomen aan 
den administrateur D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam, 

Verloting onder alle leden. 
De algemeene verloting van zegels onder alle leden der Ned 

Ver. v. Postzegelv. zal plaats vinden in de vergadering der afd. 
Gooi- en Eemland op 11 October a.s. in tegenwoordigheid van 
één der leden van het Hoofdbestuur. De uitslag wordt in het 
November-nummer medegedeeld. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
Ie S e c r e t a r i s : J. C. G. VAN DEN B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5. 

Gimieken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

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

Aanwezig 30 leden. Dit kleine aantal was zeker het gevolg 
van een hevige onweersbui, die zich juist even vóór 8 uur boven 
Breda ontlastte. De voorzitter opent daarom eerst te 8,20 uur de 
vergadering, heet de aanwezigen welkom en wenscht den heer 
Jacobs geluk met het behaalde succes op den Philatehstendag 
te Amsterdam door het verkrijgen van den wisselbeker. 

Daar zoowel de eersie als de tweede secietaris bericht van 
verhindering hebben gezonden deze vergadering bij te wonen, 
wordt ondergeteekende verzocht dezen avond het secretariaat waai 
te nemen. De notulen der vorige vergadering worden hierna goed
gekeurd en vastgesteld en bij de ballotage der 3 candidaat-leden 
worden zij met algemeene stemmen aangenomen. 
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Door den heer Cramerus worden de Surinaamsche Groene-
Kruis en door den heer Homs eenige Koreaansche zegels voor 
de verloting van dezen avond geschonken. 

Vervolgens wordt voorgesteld om het lid Kools, wegens het in 
gebreke blijven van zijne contributie te betalen, te royeeren. De 
vergadering gaat hiermede accoord. 

De heer Jacobs, als een der vertegenwoordigers onzer Vereeniging 
voor den Philatelistendag te Amsterdam, brengt thans uitvoerig 
verslag uit, zoowel over de opening der Tentoonstelling van »Hol-
landia« als over de Congresdagen. Hij mocht hiervoor den dank 
inoogsten van den voorzitter, die nog mededeelt , dat hij niet ten 
volle bevredigd was met de regeling; daarentegen was hij vol lof 
over den boot- en den autotocht om en door Amsterdam en 
over het feest zelve. De groeten van onze leden gen. Doorman 
en kol. Olrée worden op hun verzoek aan de Bredasche bekenden 
overgebracht. 

Ter bezichtiging gaat rond een linkerhoekblok van 16 Roode 
Kruiszegels van 3 (5) cent, waarvan de linkerzijde ongetand ge
bleven is. De heer Van den Berg is hiervan de gelukkige be
zitter. De voorzitter laat rondgaan 2 zegels uit het Duitsche 
krijgsgevangenenkamp te Bando in Japan. Voor deze 2 zeer inte
ressante zegels worden nu reeds hooge prijzen geboden. 

De voorzitter merkt op, dat, nu te Amsterdam is vastgesteld, 
dat de volgende Philatelistendag in 1928 te Breda zal worden 
gehouden, het thans tijd wordt, om daarvoor maatregelen te gaan 
treffen. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal dit punt 
nader besproken worden; den leden wordt verzocht eventueele 
voorstellen of ideeën aan het bestuur kenbaar te maken. 

Na de verloting merkt een der leden op, dat uit een zijner 
boekjes een zegel is genomen en daarvoor een ongebruikt 
Nederlandsch geldig zegel van denzelfden prijs is in de plaats 
geplakt. Dit feit woidt hier opzettelijk gememoreerd, daar deze 
handelwijze in strijd is met art. 24 van het H. R. 

Waarna de vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 
Breda, 5 September 1927. De waarn. secretaris, 

A. J. JACOBS. 

Nieuwe leden. 
G. A. Oskam, J. S. Bachslraat 15, Utrecht. (IV) 494. 

E. Z 
214. 
E Z. 
437-
E. 

mevr. wed. A. van den Bogaert-Kievits, Stationsstraat 34, 
Bergen-op-Zoom. (111) 
A. O. Marimian, 4 Rue Clément Roassal, Nice (Frankrijk). 

Candidaat-Ieden. 
P. Th . Luijckx, pharmac: candid., leplaan 5, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte.) 
jhr. mr. F . E. M, de Roy van Zuidewijn, ambt. van het openbaar 

ministerie, Wilhelminastraat 3, Breda. (Voorgedragen door A. J. 
Jacobs, te Breda.) 

J. A. F . Brand, De la Reijstraat 3, Maassluis. (Voorgedragen 
door A. Filius, te Breda) 

Th . Haentjes Dekker, Postzegelhandelaar, Balistraat 2 d, ^s-Gra-
venhage. (Voorgedragen door Jos. la Poutré, 's-Gravenhage) 

J. van Someren, I3ank-beambte, KI. Gartmanplantsoen 3, 
Amsterdam, Centrum. (Eigen aangifte.) 

Bedankt als lid. 
P. C. van Maelsaeke, te Gapinge. (III) 
W . R. C. Starink, te 's-Gravetihage, (V) 
K. A. Schimmelmann, te Rotterdam. (V) 

Overleden. 
W. C. Uhlenbeck, te Scheveningen. (V) 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
Joh. J. H. Kools, te Ginneken. (IP 

Adreswijzigingen. 
H, Hessels, West Wezel, thans Douanekantoor te West Wezel 
(België). 
P . J. H. van Deventer, te Breda, thans Koninginnestraat 30, 
aldaar. (II) 
A. F . van den Burg, te 's-Gravenhage, thans Joh. Camphuijs-
straat 42, aldaar. (V) 
P. Kamphuijs, te'j-é^Aï/«»Aa^«, thans Corn. Trooststraat 27, 
te Amsterdam-Zuid. (Van V naar VII) 

335-
338. 
150. 

199. 

325 

255 
169 

298 
Z. 
37 

126. E. N. J. Jongmans, te Bergen (N.-H.), thans Meerwijklaan 2, 
aldaar. (Vtl) 

123. J. Broeders, te 5r«^(j, thans Teteringsche Dijk 61, aldaar. (II) 
275. J. A. L. Aarts, te Rotterdam, thans G. W. Burgerplein 13, 

aldaar. (V) 
390. mevr. L. A. E. Hanegraafif van der Colfï-Meerkerk, te i?««'«, 

thans Ginnekenweg 55 a, aldaar. (II) 
291. C. L. M. Brantjes, te Breda, thans Ginnekenweg 100, 

aldaar. (II) 
282. Al. F . L. M. de Bruijn, te Breda, thans Ginnekenweg 92, 

aldaar. (I!) 
161. L. Das, te Ginneken, thans Boschlaan 11, te Breda. (II) 

58. A. Luijk, te Breda, thans Ginnekenweg 43, aldaar. (II) 
384. A. J. A. van Turnhout , te Breda, thans Ginnekenweg 125, 

aldaar. (II) 
431. Aug. Theunen, te Haarlem, thans p/a H. Broekhuizen, 
Z. Haarlemmerstraat 6, Amsterdam Centrum. (VII) 

Aankondigingen. 
BESTÜÜRSVEBGADERING op Maandag 26 September 1927, 

des avonds te 8 uur, in de „ B e u r s Tan Breda". 
LEDEN-VEBGADERING op Maandag 8 October 1927, des 

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

Mededeelingen. 
I. 

Thans 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 geen inzendingen te doen aan 
secretaris of sectiehoofden en op aangeteekende zendingen te 
vermelden: »Bijkantoor Parkstraat«. 

De administrateur der rondzendingen, 
H. J. H. M. JANZEN, Parkstraat i8 , Breda. 

II. 
De tentoonstellingszegels van Luxemburg zijn, tot een beperkt 

aantal, verkrijgbaar bij den len secretaris tegen vooruitbetaling 
van f 0,50 + porto. (Postrekening 100318.) 

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

Adresveranderingen. 
154. mr. G. A. Bontekoe, Burgemeester, Sleen. (Dr.). 

i4. P . J. Steensma, Ruijsdaelstraat 38, Arnhem. 
254, A. van Geldere, Heeckerenlaan 15, Zutfhen. 

Candidaat-leden. 
M. G. H. .^ndriessen, Inspecteur Dir. Belastingen, Willems

parkweg 89, Amsterdam. (Voorgesteld door J. A. Kastein.) 
A. O. Marimian, Postzegelhandelaar, 4 Rue Clément-Roassal, 

Nice. 
F. E. de Deken, Hotelhouder, Leidschekade 90, Amsterdam. 

(Voorgesteld door Th . H. van der Hurk.) 
dr. L. Frenkel , Eendrachtsweg 7, Rotterdam. (Voorgesteld door 

't bestuur.) 
Joh. Slaap jr., te Apeldoorn. (Voorgesteld door J. Ederzeel). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 17 September 1927, 

's avonds te 8 n u r , in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 24 September 1927, 

's avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

De ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , te U t r e c h t . 
Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
A. O. Marimian, Rue Clément Roassal 4, Nice. 
P. W. de Jong, Teehngstraat 6 - 8 , Utrecht. 
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Aanvoeren in de ledenlijst. 
J. J. Roelants, Hoofdweg 333 i", Amsterdam. 

Adresverandering. 
H. F. Julius wordt tijdelijk: ontvanger successierechten, ^r«,4i!»«. 

Vergaderingen. 
BESTÜÜRS-VERGADERING op Dinsdag 13 September 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 September 1927. 

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

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gra-uenhage. 

Candidaat-leden. 
J. C. de Jong Czn., J. P. Koenstraat Zgbis, Utrecht. 
J. Tideman, Julianastraat 15, Rijswijk. 
J. G. H. de Voogt, Van Weede van Dijkveldtstraat 52, den Haag. 
A. O. Marimian, 4 Rue Clément-Roassal, Nice. 

Adresveranderingen. 
Th . H. Mac Gillavry, Bartelottilaan 19, Soest. 
S. Slavekoorde, Kanaalweg 47, Scheveningen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Donderdag 22 September 1927, des avond« 

teS ' / tUnr , in Café »Boschlust«, Bezuidenhont, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 

leden. Mededeelingen. Verloting. Veiling. Rondvraag. Sluiting. 
De Secretaris, A. STARINK JR . 

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

Candidaat-leden. 
G. D. Ketting, Spijkerstraat 225, Arnhem. (Voorgesteld door 

G. van de Sandt). 
A. O. Marimian, Postzegelhandelaar, 4 Rue Clément Roassal, 

Nice. (Eigen aangifte.) 
Vergadering 

VERGADERING op Dinsdag 27 September 1927, des avonds te 
8 uur, in Restaurant „National" te Arnhem. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
24 Augustus 1927, in café „Hoilandais", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 35 leden. De voorzitter opent de vergadering. Hij 
doet raededeeling van een schrijven van 't Ministerie van Kolo
niën als antwoord op ons adres inzake de opdruk-brandkastzegels 
van Suriname en Cnragao. Hij leest verder voor de mededeeling 
in deze aangelegenheid, zooals die in de groote pers is verschenen. 
Besloten wordt, dat niet getracht zal worden gezamenlijk in te 
koopen, wegens 't riscante daarvan. De secretaris deelt het ant
woord mede van den heer Leon de Raaij in zake zegels der 
Tentoonstelling in Lu.xemburg. 

Van den heer Hoogerdijk zijn zegels ontvangen voor het 
falsificatenalbum; van den heer Quaadgras voor de verloting. 
Van den heer Kirchner Nachtrag, Heft 8, van Michel en zegels 
van arideren gaan rond ter inzage en bezichtiging. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
Punt rondzendingen wordt aangehouden tot onze administrateur, 

de heer Van der Willigen, present zal zijn. 
De ledenverkiezing levert op 31 stemmen vóór en 4 blanco. 
Bij de verloting krijgt de heer Van Beek den isten prijs. 
Na een veiling van 23 kaveltjes: de rondvraag. De voorzitter 

deelt mede, dat voor de volgende vergadering in September een 
wedstrijd wordt aangekondigd met de mooiste collectie konings

koppen (no. I —15) van Ned.-Indië. Buiten den prijs der Vereeni
ging stellen de beeren Reijerse en Verhoefif nog een prijs be
schikbaar. 

Na een woord van dank aan de trouwe bezoekers sluit de 
voorzitter de vergadering. 

De secretaris, J. N. H. VAN REST. 

Nieuwe leden. 
2. G. F . Slothouber, Madurastraat i4, Den Haag. 

144. P . Knegtmans, Wasscherijweg 4, Weltevreden. 
358. H. Waterman, Soehaboemi. (N.O.I.).. 
359. Walter Staudacher, Veuweg 43, Rumpen bij Heerlen (L.). 
214. R. van der Mölhen, Frankenstraat 9, Den Haag. 
219. W. van Dam, Fronemanstraat 32, Den Haag. 
271. J. G. H. de Voogt, Van Weede van Dijkveldstraat 52, 

Den Haag. 
491. A. O. Marimian, 4 Rue Clément-Roassal, Nice (Frankrijk). 

Candidaat-leden. 
mej. S. E. G. Versfeegh, Valeriusstraat 39, Den Haag. (Voor

gesteld door Van Dijk en Michon). 
J. J. H. van Eijk, Bezuidenhout 86, Den Haag. (Voorgesteld 

door G. W. van Leijden en P. Bosch). 
H. F . Caron, Theresiastraat 118, Den Haag. (Voorgesteld door 

G. W. van Leijden en P. Bosch). 
J. F . Meeder, Mariastraat 33, Den Haag, (Voorgesteld door 

C. J. Reijerse). 

Verbetering. 
536. M. Speijer = E. A. M. Speijer. 

Bedankt. 
2. P. Kamphuijs, Den Haa^. 

Adresveranderingen. 
176. mej . L. J. Huisman, De Mient 92, Den Haag. 
178. C. J. 't Gilde, Verl. van Steenbergenlaan 8, Neuzen (Z.). 
159. J. G. Millaard, Rozenstraat 37, Den Haag. 
318. W. Grawe, van Voorburg n a a r ? ? ? 
179. ir. J. G. B. van Heek, Rijnsburgerweg 163, Leiden. 
204. J. van Heek, Rijnsburgerweg 163, Leiden. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te V\k t iur; a lgemeene vergadering 

te 8Vi unr, op Woensdag 28 September 1927, in Café 
«Hoilandais», Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

1. Mededeelingen. 6. Wedstrijd Indischekonings-
2. Notulen. koppen. 
3. Rondzendingen. 7. Verloting. 
4. Verkiezing commissie voor 8. Veiling. 

de jaarverloting. 9. Rondvraag en sluiting. 
5. Leden verkiezing. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
( l e secretaris A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING afdeeling „ T I E L " , eerstvolgende ver-
gadering in September. 
{ t S r In de maand September wordt door de afdeeling GOES 

geen vergadering gehouden. 

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

Aangenomen als lid. 
179. J. H. G. Nachtweh jr., Sophiastraat 4 zw., Haarlem. 
180. mr. R. H. Nierstrasz, Laan van Bloemenhave 8, Heemstede. 
181. ir. E. J. Wijers, Prof. van Vlotenweg 6, Bloemendaal. 
182. E. L. Kaptijn, Vrouwehekstraat 66, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
H, J, Heuperman, Goltziusstraat I , / /«ar/«/« (door L. Germeraad). 
H. H. Janssen, Middenweg 54, Haarltm, Noord (door F. A. 

Berkemeier, lid 124). 
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Adresveranderingen. 
67. H. M. Braam naar Piet Heinstraat 12, Delft. 

173. ir. P. H. A. Bekking naar Sluisstraat 49 i, Amsterdam. 
174. J. Scholten naar Soesterweg 5, Amersfoort. 
yi. mr. J. A. H. Coops naar Paschlaan 10, Apeldoorn. 

Verzoek. 
Verzoek bij uw correspondentie steeds uw lidmaatschapsnunimer 

te vermelden. 
Postgironummer penningmeester 128227. 

De ie secretaris, 
L. G E R M E R A A D . 

Mededeeling. 
Gaarne ontving ondergeteekende ten spoedigste voor het rond

zendingsverkeer boekjes met zegels "vfen Nederland en Koloniën. 
Aan boekjes met zegels van andere landen is voorloopig nog 
geen gebrek en men gelieve tot nader bericht dus slechts Neder
land en Koloniën in te zenden. 

De commissaris van toezicht, 
P. E N G E L E N B E R G , 

Bosch en Vaartstraat 8, Haarlem (Zuid). 

PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn.Secretaris : K. A CLEIJ , Petrus Hendrikszstr. 30, Groningen. 

Candidaatleden. 
S. J. Koning, N.Boteringestraat 22, Groningen. 
mevr. KuilerBokerman, De Savornin Lohmanplein, Groningen. 
mevr. Bommel van Vloten, Munnikeholm 2, Groningen. 

Adresverandering. 
88. mevr. VerhaeghBrantjes, Wilhelminastraat l o i , den Haag. 

Vergaderingen. 
Eerstvolgende LEDENVERGADKRING op Maandag 10 Oc

tober 1927, '»avonds te 8V2 uur, in Caférestaurant »Snisse«, 
IT p p> |> p Q f |< g a f; 

RÜILAVONDEN op Maandag 26 September en 24 October, 
's avonds te 8!^ nur, in Hotel , ,Victoria", Groote Marltt. 

De waarn.secretaris, 
K. A. CLEIJ . 

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

Bedanict als lid. 
G. J. Scheepmaker, Bioscoopweg 9, Batavia. 

De secretaris, J. POLLING. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : S. K E I Z E R , Schoutensteeg 2, te Zwolle. 

Bekendmaking. 
De leden worden dringend verzocht de volgende vragen per 

briefkaart te beantwoorden : 
i ' . Wenscht gij een catalogus Yvert '28 (Fr. of Eng.)? 
2' . Wenscht gij deel te nemen aan het rondzendingsverkeer, 

en zoo ja, welke klasse wenscht gij te ontvangen : 
I. Nederland en Koloniën; 

II. Europa; 
III. BuitenEuropa? 

3". Ontvangt gij regelmatig het Nederl. Maandblad ? 
4°. Hebt gij ruilboekjes ingezonden voor de komende winter

maanden ? 
Inzenden bij den leider van het ruilverkeer Thiescheffer, Melk

markt 42 a, Zwolle. De secretaris, ,S. KEIZER. 

Candidaalleden. 
A. O. Marimian, 4 Rue Clément Roassal, Nice. 
]. C. Vemer, Diezerstraat 50, Zwolle. 

Afgeschreven wegens vertrek. 
F. Surink, Ziuolie. 

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

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Maandag 19 September 1927. 

(Nader wordt per convocatie plaats van samenkomst bericht). 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 26 September 1927, 

des avonds te 8 uur, in café „Mercuur", Anna Paulownaplein 4, 
te 's Gravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. 
Causerie n. a. v. Bondsvergadering en Philatelistendag. 
Ballotage der beeren mr. P. H. Stuurman te Den Haag en 

A. O. Marimian te Nizza. 
Veiling. Verloting. Sluiting. 

De secretaris der H. P. K., 
P. C. DozY. 

JAS. 
Hij, die Zaterdag 27 Augustus 1.1., na bezichtiging der Post

zegeltentoonstelling in „Bellevue", de jas van den voorzitter 
van „Hollandia" meegenomen heeft in plaats van de zijne, wordt 
verzocht deze weer terug te zenden aan P. V r e d e n d u i n jr.. 
R o e l o f H a r t s t r a a t 2 5 , A m s t e r d a m . 

Voordeelig te koop: \ 
4 gebruikte series Roode Kruis Belg ië , f" 
Yv. 150163. 20 gebruikte en 10 nieuwe ^ 

<sJ series Roode Kruis Belg ië , Yv. 126134, ŝ 
? Twee Helmseries België (nieuw), Yv. ^ 
■jj 165178. Zes series bezetting België [̂  
^ (Allemagne Duitschland) No. 117. 
a Adres: 
vJ Hoogebrugt iraai 42 , Maadricht. 
ë| (675) 
®®i» (S:̂  ̂  (3i»"®^"^"è) 'S (^ fiê) (^ fiè T^T^ 
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ROTTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
WOENSDAG en ZATERDAGMIDDAG 

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

B " ? ^  ^  ^ ^ 
(600) 

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

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

Z O O E V E N V E R S C H E N E N . 
Prijs f 6,50 — franco f 7,—. 

Weiger ex. waarin het Voorbericht ontbreekt 

PhileaAÜf~der Heide. 
Het goedkoopste blancoalbum. In Binnen
nöch Buitenland ooit voor zulk een lagen prijs 
aangeboden. Goedkooper dan engros. 
25 X 30 c M. bladgrootte. Zware lederen 
klemrug en lederen hoeken met 80 zwak 
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 

Ayf der Heide's Postzepe 
HILVERSUM. AMSTERDAM. 

(531) 

j K0ER8EERENDE ZEGELS. ^ 
S PaltsHna, compleet (nieuw) . ƒ 8,50 p' 
A Ierland, 14 d. tot 1 0 / - . . 
] Malfa, ','4 d. tot 1 0 / - . . . 

<• Gibraltar, y.^ d. tot £ l— . 
j Br. Marocco en Tanger, 

S I2 d. tot 2/6 » 4 , -
<• P. GORDON, ROTTERDAM, 
^ Dijkslraat 6 0 b Postrekening 129598 

15,— 
18,50 
2 8 , -

(679) 

leii 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
5 0—7 0 »o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN.KOLONIEN UITGESLOTEN.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 
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In verband met de geringe oplage zal slechts een beperkt 
aantal complete series aan het loket verkocht worden en de rest 
gereserveerd worden voor gegadigden op Curasao en in het bui
tenland, die voor de door hen verlangde hoeveelheid schriftelijke 
aanvragen moeten indienen aan den Postdirecteur, welke aanvragen 
uiterlijk op 2 Oct. moeten zijn ontvangen. 

De toewijzing zal op 3 October e.k. plaats hebben. Deze zal 
wanneer het totaal der aanvragen de gereserveerde hoeveelheid 
mocht overschrijden, ponds-ponds gewijze geschieden, met dien 
verstande echter dat zoo mogelijk ieder aanvrager minstens één 
stel ontvangen zal. 

Gegadigden in het buitenland zijn verplicht hun aanvragen 
vergezeld te doen gaan van een remise ter waarde van de aan
gevraagde zegels en van de verzendingskosten. Gegadigden in 
Nederland kunnen het bedrag storten bij het Departement van 
Koloniën en zullen het bewijs der storting bij hunne aanvragen 
moeten voegen. 

Gegadigden op Curagao moeten bij de indiening van hunne 
aanvragen ot het bedrag daarvan deponeeren bij den Postdirecteur 
of ten genoege van dien ambtenaar zekerheid stellen tot dat bedrag. 

Gegadigden op de eilanden Aruba, Bonaire, St, Martin, St. 
Eustatius en Saba kunnen het bedrag van hunne aanvragen bij 
den Chef van het postkantoor ter plaatse storten en zullen het 
bewijs der storting bij hunne aanvragen moeten voegen. 

De opzending van de toegewezen hoeveelheid enz. enz. 
Aan het loket zullen aan denzelfden persoon op denzelfden dag 

niet meer dan 3 series worden verkocht. 
Curafao, den 4 Augustus 1927. 

De Adfnitiistrateur van Financiën, 
J. G. STATIUS MULLER.« 

In elk geval zullen dus in Carafao nog zegels aan het loket 
verkocht worden, waarmee althans de schijn gered is. Bovenstaande 
bekendmaking is weer een waardig document te meer om aan te 
toonen hoe dringend noodig deze uitgifte wel was ! 

De heer Heldewier Vignon schrijft ons verder nog, vernomen 
te hebben dat twee bankiers te Curasao elk 10 000 series hebben 
aangevraagd, en dat nagenoeg heel Curasao, in de meening dat 
er honderden mee verdiend kan worden, op de zegels heeft 
ingeschreven ! 

Wij danken den heer H. Lampe Fzn. voor de spoedige toezen
ding van een nieuw machinestempel met 24-uur tijdaanwijzing 
te Leeuwarden 10 Augustus jl. in gebruik genomen. 4-regelig 
staat tusschen go'flijnen : POSTZEGELS RECHTS BOVEN IN DEN 
HOEK U BEVORDERT EEN VLUGGE VERZENDING resp MAAK 
GEBRUIK VAN TELEFOON OPROEP-BERICHTEN INLICH-TINGEN 
A. H. KANTOOR 

Het machinestcmpel. Reclame Friesche Landbouwtentoonstelling, 
is voor het laatst gebruikt op 9 Augustus, terwijl met de beide 
handstempels No. i en 2, zelfde reclame, voor het laatst post
stukken zijn afgestómpeld op 10 Augustus. 

Leiden. De dagteekeningstempel van den machinestempel met 
afwisselenden tekst »Adresseer volledig enz « resp. »Vermeld in 
Uw belang enz « vermeldt nu de 24-uur tijdverdeeling, sedert 
23 Aug . ; uit Rotterdam zagen wij dezen etempel voor het eerst 
d.d. - 8.IX.27.18. 

Amsterdam. Op de Hollandia-tentoonstelling was alles keurig 
in orde, dus ook de speciale tentoonstellingsstempel. Op 25, 26 
en 28 Augustus werd een stalen handstempel gebezigd met 
omschrift in den dubbelring » AMSTERDAM * NATIONALE POST-
ZEGELTENTOONSTELLINQ en datum indwarsbalkb.v.25.VIII.19.27. 
Op 27 Augustus was een kleiner ?«;«?«« handstempel in gebruik, in 
den dubbelring » AMSTERDAM *'XVIH NED PHILATELISTENDAO, 
in het midden de balklooze datum 27 AUG. '27, ook van dien 
datum is de ie tentoonstellingsstempel bekend. 

Een reeds lang bestaande doch zeer schaars voorkomende 
stempel vertoonde heer Vellinga ons uit 1914 n.I. de 2-regelige 
stempel in schrijfletters Rayon 

limitrophe 

Dienstorder 511 van 10 Augustus 1927 brengt deze stempel in 
herinnering, wij lezen daarin: 

Grensverkeer. 
Gebruik van het stempel »Rayon limitrophe«. 

1. Brieven en briefkaarten voor België of Duitschland bestemd, 
welke in plaatsen die ten opzichte van de kantoren van bestem
ming in het grensrayon zijn gelegen, aan een trein of tram 
worden ter post bezorgd, behooren van de aanwijzing »Rayon 
limitrophe«: te worden voorzien. Hiervoor kan van den stempel 
IRayon limitrophe« worden gebruik gemaakt. 

2. De artikelen 3 van de V. P. btl en 297 van de V. P. T. 
alsmede de dienstvoorschriften voor de conducteurs der brieven-
malen, zullen worden aangevuld. 

's Gravenhage dat reeds op 10 Mei jl. gedurende eenige uren 
een machinestempel met 3 zesstralige open sterren en 3 golflijnen 
bezigde (vroeger o. a, in 1923 slechts tijdens de nieuwjaarsdrukte 
in gebruik) gebruikte dezen stempel wederom 25 Augustus 1927. 

Sedert 14 Augs. is hier de 4-Iijnige continueerende Krag-stempel 
met de 24-uur aanduiding in gebruik. 

Verder is op 27 Augs. de tekst van den machinestempel met 
boogje onderin »Verzend per luchtpost« verwisseld met »Post
zegels-rechts boven in den hoek! Vlugger verzending«, terwijl de 
3 vijfstralige sterren-stempel nu voor de luchtpost reclame maakt. 

Ook Amsterdam Centraal-Station verwisselde de tekst, in een 
stempel „Verzend per luchtpost" staat in den plaatsnaamstempel 
een streepje tusschen »Centraal-Station« zoodat er van dezen 
luchtpost-reclamestempel nu al 3 verschillende stempels bestaan, n.I. 
1. AMSTERDAM CENTRAAL STATION. 
2. AMSTERDAM CENTRAAL-STATION. 
3. AMSTERDAM-CENTRAAL-STATION. 
Deventer maakt sedert 23 Augustus reclame door middel van 

een handstempel. In den dubbelring » DEVENTER » LANDBOUW
TENTOONSTELLING, in het bovenste segment D.E.L.T.O., de datum 
in dwarsbalk b.v. 29. VIII. 27. 15 en in het onderste segment 
13-17 SEPT. 

1927 
Hr. Gordon legt ons een roode 5-cent postzegel 1899 over, 

waarop een dik dubbelringstempel zonder tekst of cijfers. De 
doorsnede van den buitenring is 18 m.M., die van den binnensten 
cirkel 10 m M. Wie heeft deze stempel meer gezien en kan nadere 
gegevens verstrekken ? 

Hr. M. V. Ti lburg meldt ons den in ons vorig nummer uit 
Rotterdam beschreven reclamestempel voor den postcheque- en 
girodienst te bezitten met datum i i -VII 1927 9-10 N . ; sedert 
komt deze stempel nu vrij geregeld voor in tegenstelling met het 
Amsterdamsche broertje dat slechts van i4 April 1927 bekendis . 

Bekroningen van de Nationale Postzegel-
tentoonstelling van „Hollandia", te 

Amsterdam, van 25—28 Augustus 1927. 
Kampioensklasse. 

No. I. J. van Nifterik (Ned. en proeven no. 20), gr. gouden med. 
Klasse ] . 

Afd. A, 6. J. J. Deggeller (Nederland), zilveren medaille. 
» A, 2. Th . J. J. Roque (Nederland), zilveren medaille. 
» A, 3. F . H. Dückers (Nederland), bronzen medaille. 
" f̂ i 7- J- J- Deggeller (Ned. Koloniën), zilveren medaille. 
» B, 8. Th. J. J. Roque (Ned. Koloniën), zilveren medaille. 
» C, I I . D. O. Kirchner (Nederland), zilveren medaille. 
» C, 10. G. Huig (Nederland), bronzen medaille. 
» D, 12. D. O. Kirchner, (Ned. Koloniën), zilveren medaille. 
» D, 13. Th. H. de Haan, (Ned. Koloniën), bronzen medaille. 
Klasse 2. 

Afd. B, 14. P. W. Broekman (Postst. Ned.), verg. zilveren med. 
» B, 16. W. G. Zwolle (Postst. Ned.), verg. zilveren medaille. 
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Klasse 3. 
Afd. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

A, 
A, 
A, 
A, 
A, 
A, 
B, 
B, 
B, 

I 

1 , 
ï . 
2 , 
2 , 
2 , 

Klasse 4. 
Afd. 

» 
j> 

■ » 

» 
» 

A, 
B, 
B, 
c, 
c. 
c. 

14. 
36. 
3S
37
3«. 
39' 

Klasse 5. 

Afd. C, 17. dr. C. Carsten (Afstemp. Ned.), verg. zilveren med. 
» C, 19. mr. G. A. Bontekoe (Afstemp. Ned.), bronzen med. 
» D, 21. E. H. M. van Koolwijk (Proeven Ned.), zilv. med. 
» E, 22 A C. Voss (Zegels op brief), verg. zilveren medaille. 
» F , 4 en 9. K. P. Manus (Curiosa), verguld zilveren medaille. 
» F, 23. P. C. Korteweg (Curiosa), bronzen medaille. 

25. Bsse M.J. v.HeerdtKolfif (O. D. Staten), gouden med. 
29. P. den Outer (drie landen), zilveren medaille. 
31. J. H. Wallien (Duitschland), zilveren medaille. 
24. ƒ. G. Raatgever (Noorwegen, enz.), verg. zilv. med. 
26. H. J. F. Pootjes (Bosnië, enz.), zilveren medaille. 
28. Th . H. de Haan (Bulgarije, enz.l, zilv. medaille. 
30. P. Jorissen P.Czn (Spec. Bulgarije), gouden med. 
33. K. P. Manus (Monaco, Zwitserland), verg. zilv. med. 
32. G. V. van der Schooren (Frankrijk), zilv. med. 

D. Visser (Dantzig, enz.), zilveren medaille. 
Th . H. van der Hurk (Dantzig, enz ), gouden medaille. 
L. de Raaij (Fiume, enz.), verg. zilveren medaille. 
H. L. Vogel (Opper-Silezië), verg. zilveren medaille. 
L. de Raaij (Opper-Silezië), verg. zilveren medaille. 
Joh. van den Berg (Saargebied), verg. zilv. medaille. 

Afd. A, 40. P. Jorissen P.Czn. (Chili, enz.), gouden medaille. 
» B, 43. dr. O. S. Bastiaans (Uruguay), gouden medaille. 
» B, 44. H. L. Vogel (Nieuwe Republiek), verg. zilv. medaille. 
» B, 42. A. C. Voss (Geconfed. Staten), zilveren medaille. 
» B, 41 . H. J. Rijkmans (Brazilië), zilveren medaille. 
Klasse 6. 

Afd. A, I, 46. J. L. van Dieten, met gelukw. der Jury, gouden med. 
» A, I, 48. L. van Essen (Kaap de G. Hoop), gouden med-
» A, 2, 49. P. Jorissen P Czn. (Eng. Koloniën), verg. zilv. med. 
» A, 2, 50. H. Schmid (Engelsche Koloniën), verg. zilv. med. 
> A, I, 47. C. H. Blansert (Engelsche Koloniën), zilv. med. 
» B, 51. H. Schmid (Fransche Koloniën), gouden medaille. 
» B, 52, Th . H. de Haan (Fransche Koloniën), verg. zilv. med. 
Klasse 7. 

Afd. A, 53. P. Vredenduin jr . (Oorlogscuriosa), gouden medaille. 
» A, 54. J. H. Wallien (Oorlogscuriosa), zilveren medaille. 
» B, 55, W. G. Zwolle (Weldadigheidszegels), zilveren medaille. 
» C, 56. P. G. Keijser (Luchtpostzegels), verg. zilv. medaille. 
» C, 57. H. J. F . Pootjes (Luchtpostzegels), zilveren medaille. 
» D, 58. L. de Raaij (Falsificaten), zilveren medaille. 
» E, 59. C. Eeltjes (Fiscaalzegels), verg. zilveren medaille. 
Klasse 8. 

Afd. B, 61. G. V. van der Schooren (Postst. Beieren), verg. zilv. med. 
» B, 60. P W. Broekman (Oranje-Vrijstaat), zilveren medaille. 
» C, 62. J. A. A. van der Horst (Afstempelingen), verg. zilv. med. 
Klasse 9. 

No. 67. J. L. van Dieten (Zeldzaamheden), gouden medaille. 
» 64. M. Hauer (Zeldzaamheden), verg. zilveren medaille. 
» 65. E. H. M. van Koolwijk (Zeldzaamheden), verg. zilv. med. 
Klasse 10. 

No. 68 L. de Raaij (Jeugdverzameling), prijs. 

Klasse 11. 
Afd. A, 69. D. Ederzeel (Albums), dipl. v. zilveren medaille. 

» A, 70. C. F. Lücke ^Albums), dipl. v. zilveren medaille. 
» A, 76. J Mebus (Albums), dipl. v. zilveren medaille. 
» A, 71, Paul Koch (Albums), dipl. v. zilveren medaille. 
» B, 75. Zumstein & Co. (Catalogi), dipl. v. gouden medaille. 
» B, 72. L.C. A.Smeutders(Ned. Mndbl.),dipl. V. verg.zilv.med. 
» B, 73. de Philatelist (Tijdschrift), dipl. v. verg. zilv. med. 
» B, 74. L. de Raaij (Boekwerk), dipl. v. zilveren medaille. 
Zilveren beker, uitgeloofd door mevr. J. G. van Dieten-Boelee : 

P. Jorissen P.Czn. 
Zilveren sigarettendoos, uitgeloofd door de Fa Corn. Begeer : 

W. G. Zwolle. 
Verguld zilveren medaille, beste inzending eener dame : mevr. 

Bsse M. J. van Heerdt-Kolfif. 
Verguld zilveren medaille, uitgeloofd door P. J. Maingay: 

J. L. van Dieten. 

Bekroningen te Luxemburg. 
Van bevriende zijde wordt ons uit Luxemburg medegedeeld, 

dat op de aldaar gehouden Internationale Postzegeltentoonstelling 
de volgende medailles werden toegekend : 

J. van Nifterik, gouden medaille en kunstvoorwerp; 
A. J. Warren, groote gouden medaille; 
P. J, Maingay, verguld zilveren medaille; 
Th . H. van der Hurk, bronzen medaille; 
L, de Raaij, verguld zilveren, zilveren en bronzen medaille en 

diploma; 
W. G. Zwolle, bronzen medaille; 
A. C. Voss, bronzen medaille; 
H. L. Vogel, zilveren en bronzen medaille; 
H. Schmid, verguld zilveren medaille en diploma; 
D. C. Paraira, zilveren medaille; 
Joh. van den Berg, verguld zilveren medaille; 
P. G. Keijser, zilveren medaille; 
C. Eeltjes, gouden medaille; 
W. P. Costerus Pzn., verguld zilveren medaille; 
P, W. Broekman, twee zilveren medailles; 
J. H. Wallien, zilveren medaille. 

De afstempelingen 
op de Holiandia-Tentoonstelling. 

Het is niet mijne bedoeling slechts klasse 2, afd. C. (Verzame
ling van Afstempelingen van Nederland en (of) Koloniën) te 
bespreken, doch om aan de hand van den catalogus in het kort 
te releveeren. hetgeen mij aan stempels, hetzij op geheel stuk of 
op losse zegels is opgevallen. 

1". Kampioensklasse. Hoewel de heer J. van Nifterik niet spe
ciaal zijne Nedcrlandsche ytafstempelivgem^ exposeerde, waren toch 
op de eerste emissies vele zeldzame stempels te bewonderen. 
»Franco zonder rand« (Schreuders no. 22) blijft altijd een gezocht 
stempel, m i . het zeldzaamst op de uitgifte 1864. Ook de z g. 
»langstempels« of éénregelige kantoornaamstempels (sehr. 32, 
205/211) verheugen zich tegenwoordig in veler belangstelling en 
waren goed vertegenwoordigd. 'T LOBITH was te zien op een 
brief van 6/4/1865; een zeer groot type FRANCO stond gedeeltelijk 
over een diagonaal gehalveerd 10 cent-zegel 1852, als 5 cent-zegel 
gebruikt op een brief 25/8/56 van Rotterdam naar Dordrecht 
verzonden. Jammer, dat op den voorkant een groote 5 in inkt 
voorkomt, als bewijs dat de besteller dus 5 et. port moest innen 
en Dordrecht de niet-officieele halveering dus genegeerd heeft. 
De afstempeling Utrecht op de 5 cent oranje 1891 op brief 
(i Oct. 1896?) kon mij niet bekoren. Heel goed vertegenwoordigd 
waren de groene interneeringzegels 1914 op brieven uit diverse 
kampen en plaatsen waar Belgische soldaten geïnterneerd waren. 

De in Maandblad no. 61 besproken brieven met B-stempel in 
ovaal waren beide aanwezig; naar aanleiding daarvan gaf de heer 
Blansert als zijn meening te kennen, dat B. als afkorting van 
»Bestellen«, A als die van «Afhalen« bedoeld kan zijn, wat heel 
goed mogelijk is, als men in het oog houdt, dat de tot nu toe 
bekende aangeteekenden met B aan leden van het Koninklijk 
Huis die met A aan particulieren of handelsfirma's gericht waren. 

Ned.-Itidië van den heer Van Nifterik vertoonde schitterende 
stempels op de brieven van de O I . Compagnie, Daendels-post, 
Engelsch interregnum, Zeebrieven enz., een tweede collectie die 
zoovele Landmail-etiketten en stempels bevat is mij niet bekend. 
Met de Nederlandsche en Koloniale portzegels behoorde dit onder
deel zijner collectie tot het schoonste wat de heer Van Nifterik 
tentoonstelde. 

3. Klasse i. afd. A. In deze klasse was alleen de heer F. H. 
Dückers, Maastricht, met afstempelingen present, de beschrijving 
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daarvan liet echter te wenschen over, ^«»(/-stempel onder de 
ie emissie zal wel halfrond-^X.&^'pA hebben moeten luiden. 

6. De heer J. J. Deggeller, 's-Gj'avenhage, was de eenige, die 
een volledige serie baarfrankeeringstempels exposeerde en wel de 
afdrukken 2, 5, 10, 15, 20 en 25 cent in zwart en rood van 
machine no. 4, Ruys' Handelsv. 's Gravenhage. 

17. In klasse II afd. C, liet dr. C. Carsten, Amsterdam, pracht-
exemplaren van diverse stempels zien op de emissies 1852 t/m 
1876, waarbij halfrondstempels (sehr. 101/2) van kleinere post
kantoren. Sehr. 203 de halve-cirkelstempel Goor was op de 
10 et. 1852 eenige malen aanwezig. De drukwerkstempel »takje 
met franco« (sehr, i io) is op de 5 et. en 10 et. 1867 vrij zeldzaam, 
op de uitgifte i864 een kleine zeldzaamheid, evenals de nommer-
stempel (sehr. 113) op de ie en 2e emissie. Ook het bestelhuis-
stempel Zonnemaire, tweeregelig in lijst (sehr. 201) op de 5 et. 
1872 en het omlijste stempeltje | E D E | (sehr. 202), waarschijnlijk 
de stempel van het depóthulpkantoor te Ede-station zijn gezocht 
onder stempelverzamelaars. Natuurlijk ook in deze collectie vele 
»langstempels« en sehr. no. 22. 

De verguld-zilveren medaille was welverdiend! 
18. De heer H. Lampe Fzn., Snesk, exposeerde een complete 

verzameling van de thans ingebruik zijnde stempels in de rijdende 
postkantoren op trein-, tram- en boottrajecten, opgezet in volg
orde volgens de stations van vertrek. De diverse typen in letters 
en cijfers waren goed aangegeven, terwijl uit een brief van het 
hoofdbestuur P. T. T, bleek, dat de spoor- en tramstempels niet 
steeds het traject vermelden, dat in de officieele spoor- en tram-
boeken der posterijen staat aangegeven. 

Het feit, dat alle stempels op een paar roode i centzegels 
voorkwamen, waardoor de indruk van het geheel wel wat monotoon 
was, is mogelijk aanleiding geweest voor de jury, deze verzame
ling onbekroond te laten, hoewel m.i. het geheel minstens een 
bronzen medaille waardig geweest ware. 

19. mr. G. A. Bontekoe, Sleen, vertoonde een groote collectie 
echt geloopen expressebrieven, tot vervoer aangenomen door be
middeling der Nederlandsche Spoorwegen en waarop zoowel de 
post- als spoorwegzegels met diverse bagagestempels waren ver
nietigd. Ve'e inmiddels ingetrokken stempels met de oude 
maatschappij-aanduiding (H IJ S.M., S S., N.B D.S. etc.) waren 
aanwezig alsmede zeldzame haltestempels, waarop de datum met » 
inkt bijgeschreven was. Deze collectie trok zeer de aandacht en 
het kan verwondering wekken dat de jury haar slechts een bronzen 
medaille waardig keurde. 

22. In afd. E was slechts door den bekenden heer A. C. Voss, 
Amsterdam, ingezonden. Onder de zeldzame stempels op brieven 
vóór 1852 dient die van het Amsterdamsche paalhuisje gememo
reerd. Ook waren er Indische landmail stempels te bewonderen 
en op de West-Indische brieven interessante »paquebót« en andere 
mail-stempels. 

23. De eenige inzending onder afd. F (curiosa van Nederland 
en Koloniën) getuigde van veel studie en opmerkingsgave van 
den heer P. C. Korteweg te Laren N.H. Behalve eenige niet in 
den leiddraad vermelde plaatfouten (die dikwijls veel duidelijker 
en interessanter waren dan vele te kwader ure wel opgenomen 
foutjes!) waren eenige niet in Schreuders aangegeven stempels 
aanwezig evenals z.g. »corrigeerende« stempels, waarmede bedoeld 
worden stempels die tijdens het vervoer, aankomst of bestelling 
op postzegels gezet worden die niet of onvoldoende vernietigd 
zijn met den vertrekstempel. Op de i et. groen 1869 zagen we 
2 hoogst zeldzame bijkantoorstempels, nl. die van Amsterd. Amstel 
en Amst. Spiegelstr. met 2 letters bij de uurcijfers 12 M—4 A 
(sehr. III). Sehr. 106 op I ct. groen 1869 is een toevallig daarop 
verzeild geraakt aankomststempel, daar 104/107 zoowel vertrek-
als aankomst-, doch geene vernietigingsstempels waren, daartoe 
diende stempel sehr. 108 |FRANCO|. Stempel P.D. (sehr. 606 A) 
is zeldzaam op de 2 et. 1869 evenals de ronde spoorstempel N.R. 
Spoorweg — 1874 (sehr. 402) op de 5 et. 1872. De gebroken 
kring en halve-cirkel stempels Goor op brieven uit Borne (sehr. 
203/4) trokken de aandacht evenals de mailtreinstempel Amster
dam E (sehr. 414) op fl. I . - - 1888. en de mailbootstempel Vlis-
singen-Queenborough (sehr. 416) op fl. 2.50 1872, beide laatstge
noemde stempels beschouw ik als duur maakwerk. Authentiek 
acht ik de telegraafstempel »het Loo< in cursieve letters (sehr. 
802) daar ik o.a. in mijne collectie in het zelfde type »Riel« bezit 
van 1912, »Eek en Wiel« op portzegels 1896 en »Nisse« op i et. 
1899 gestempeld op een nieuwjaarskaart van i Jan. 1909. 

Waarom aan deze collectie, die liet zien dat voor een ernstig 
philatelist met speurzin nog heel wat te ontdekken valt, slechts 
een bronzen medaille werd toegekend is mij niet duidelijk; wat 
had de jury dan wel voor deze afdeeling verwacht? 

32. In de co\\ec\.\t Frankrijk van den heer G.V. van der Schooren, 
Arnhem, zagen de opmerkelijke toeschouwers menig interessant 
stempeltje, zoowel bij de eerste als latere uitgiften. Een brief 
uit den Napoleontischen tijd met stempel »GRANDE ARMEE« 
is, evenals het oorlogszegel der Kamer van Koophandel te Valen
ciennes op brief, voor een verzamelaar van philatelistische oorlogs-
curiosa om van te watertanden. 

53. Klasse VII afd. A. De heer P. Vredenduin jr., ^»zj/^ra?«», 
had op zijne kleurige prentkaarten heel wat zeldzame stempels 
o. a. van de Nederlandsche veldpost (Expedi^tiekantoor Veldpost 
A, Veldpost 13) interneeringskampen (Hattem X Interneeringsdepot) 
en vluchtoorden (b.v. Ede-vluchtoord) en vele buitenlandsche 
leger-, censuur- en krijgsgevangenenstempels, die historische 
documenten voorstellen en de groote oorlog en zijne gevolgen 
goed illustreeren. Zijn vlijt en doorzettingsvermogen, noodig om 
zoo'n geheel te verkrijgen was ook door de jury geapprecieerd, 
blijkende uit de toekenning van een gouden medaille. 

56. Afd. C. De bekende verzamelaar van Luchtpostbrieven, 
de heer P. G. Keyser, Amsterdam, vertoonde slechts een gedeelte 
zijner omvangrijke verzameling, de vfle zeldzame afstempelingen 
op de echt gevlogen stukken vielen zeer op. 

57. Ook de heer H. J. F". Pootjes, Ww.r/«rrf(;!;OT, één der jongeren, 
stalde slechts een gedeelte zijner luchtpoststukken uit, daarbij 
vele stempels die reclame voor de luchtpost maken. Hij was de 
eenige die de beide typen der Nederland-Indië vliegtochtstempels 
van I Oct. 1924 exposeerde, inderdaad zeldzame stukken. 

62. Klasse VIII afd. C. Dat de heer J. A. A. van der Horst, 
Leiden, die in 1924 op de Haagsche tentoonstelling iVif</«r/a«a?jY.̂ « 
stempels vertoonde, ook een groot kenner en liefhebber van 
buitenlandsche stempels is, bewees zijne met de hoogste onder
scheiding bekroonde collectie afstempelingen van Oostenrijk en 
Lombardije. De catalogus vermeldde daarover: Afstempelingen 
op de eerste ongetande uitgifte van 1850, bestaande uit ruim 
1200 zegels en 200 geheele brieven met zegels, gerangschikt 
volgens de bekende Handboeken van H. Kropf en Ir. Müller. 
Zeer terecht wordt in die handboeken erop gewezen, dat Oud-
Oostenrijk en Lombardije wel het schoonste land ter wereld is, 
om dusdanig te specialiseeren, omreden de Postmeesters veelal 
zelf naar eigen inzichten hun stempels lieten graveeren en zulks 
vaak met veel kunstgevoel gepaard ging. In dat verband zij 
verwezen naar de geëxposeerde z.g. Sier-stempels, terwijl de z.g. 
Lang-stempels in staand-liggend en schrijfschrift een ongekende 
afwisseling bieden. Ieder die deze prachtcollectie aandachtig 
bewonderd heeft, zal het hiermede eens zijn, vele juweeltjes van 
graveerkunst waren een lust voor de oogen en deze speciaal
collectie behoorde tot het allermooiste wat op deze tentoonstelling 
te zien was. 

Resumeerende acht ik het een gelukkig verschijnsel, dat velen 
langzamerhand aan de stempels meerdere aandacht gaan schenken 
en het is te voorzien dat volgende tentoonstellingen op stempel-
gebied nog meer zullen laten zien; ook hier is voor den specialist 
nog veel nieuws te ontdekken. J. P. T R A A N B E R G . 

Uitslag zesde Prijsvraag. 
De oplossing van de z e s d e p r i j s v r a a g lu id t : 
a. Sinds negentienhonderd en achttien worden in Zwitserland 

»pro juventute zegels« uitgegeven met als teekening een der 
kantonale wapens. Het schema van deze prijsvraag is aan een 
dier postzegels ontleend. De vraag is nu aan welk zegel. 

b. Yveit n ' . 190. 
Prijswinnaars zijn : 
A. M. Benders, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
A. van der Bliek jr., Bleekerstraat 8, Goes. 
J. H. B. Feldbrugge, Montfoort. 
R. Gommers, Julianastraat 2, Ginneken. 
G. van der Mark, Reeweg 8, Dordrecht. 
W. A. Uiterwijk, Javastraat 32, Nijmegen. 
C. van Venetiën, Venloscheweg 12, Roermond. 
H. Vriesendorp, Johan de Wittstraat 12, Dordrecht. 
H. Witte, Seroenistraat 25, Soerabaia. 
J. H. van der Wijk, Sarphatipark 20, Amsterdam. 

Namens den Raad van Beheer : 
dr. P. H. VAN G I T T E R T . 
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Gevraagd wordt de letters : 
a a a b c c c c c e e e e e e e e e e f g i i i 
i i k l l m n n n n o o r r r r r s t u v v i j z 

over de vakjes van bovenstaanden rechthoek te verdeden . 
Gegeven: 
1. heeft in totaal één telegraafzegel uitgegeven. 
2. muntaanduiding op zegels van den Congo. 
3. moet men bij het ruilen van postzegels niet zijn. 
4. zie Yvert 1927, pag. 15 (Fransche uitgaaf). 
5. kost een briefkaart. 
6. getalaanduiding op zegels van Spaansch-sprekende landen. 
7. portzegel uit koers. 
8. opschrift op Amerikaansche portzegels. 
Oplossingen vóór 15 Februari 1928 in te zenden aan dr. P . H . 

van Gittert, Maliebaan 72 bis, Utrecht. 
Voor goede oplossingen worden tien prijzen in postzegels uit

geloofd. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd woiden. 

Zwitserland, Pro Juventute 1927. — Zooals bekend is zullen, 
nu alle wapens der kantons op de zegels verschenen zijn, dit jaar 
de Pro Juventute zegels aan de nagedachtenis van Pestalozzi gewijd 
zijn (f1827). De Berner Br. Z. brengt reeds de afbeeldingen van 
de vier waarden. De 5 c. (bruin en geel) toont een verwaarloosd 
knaapje, de 10 c. (violet en groen) een aan tafel zittende ver
zorgde jongen, de 20 c. (rood) het portret van Pestalozzi. 

Het zegel van 30 c , zwart en blauw, dat het formaat van de 
hoogere frankwaarden heeft, draagt eveneens het portret van 
Pestalozzi. Het wordt volgens een nieuw koperdiepdruk-procedé 
naar een teekening van E. G. Rüegg uitgevoerd, en in Nederland 
gedrukt, waarschijnlijk wel bij de firma Enschedé, die hiermee 
naast België, Luxemburg en Perzië thans ook Zwitserland van 
zegels gaat voorzien. 

Naar de Berner Br. Z. uit betrouwbare bron verneemt zullen, 
gezien het succes van de vorige zegels, in 1928 en volgende jaren 
wapens van Zwitsersche steden afgebeeld worden. 

De heer G V. van der Schooren, te Arnhem, voorzitter van 
den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, deelt ons mede, dat hij op Woensdag 28 Sept. a s. 
van 6—6.30 uur voor den Algemeenen Nederlandschen Radio-
Omroep te Hilversum zal spreken over »Philatelie«. 

Die Markenbildersammlung. 
II (Slot). 

8. Sport en Gymnastiek zijn motieven van eenige Grieksche 
zegels en België heeft zegejs ter herinnering aan de Olympische 
spelen. 

9. Kunst, Muziek en Wetenschap vindt men o. a. op de zegels 
van Oostenrijk. 

10. De Weldadigheid; deze edele menschelijke eigenschap, is 
uitgedrukt op de zegels van Bulgarije, Rumenië, Portugal, Frankrijk, 
Ukraine, Bosnië en tal van andere landen. 

11. Van de Tafereelcn uit het mensiheiijk leven zijn bijzonder 
treffend de Moederliefde (Tsecho-Slovakije), Landverhuizersellende 
(Vereen. Staten), 't Gelukkige weerzien (Turkije, Hongarije), 
Treurende weduwen en weezen (Frankrijk). 
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2. Mythologie, Godsdienst, Legenden en Sagen. 
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Van de verschillende goden, halfgoden en heiligen aller religiën 
zijn die van Griekenland het allermeest op de zegels afgebeeld 
(Mercurius, Hermes, Hercules, Pallas Athene, Iris enz.) 

i yjWtwB^jwwj^^a 
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Van de Christelijke motieven komen het veelvuldigst voo^: de 
Madonna (bij Beieren. Liechtenstein, Hongarije en Portugal.) De 
heilige St. George met den draak bij (Georgië, Danzig en België). 
De legende van St. Martin treft men aan op de Belgische Wel
dadigheidszegels, terwijl Portugal een heele serie aan den Heiligen 
Antonius van Padua wijdt. 

y^wmm* 

(Zie hierover ook no. 722 en volgende van »I'Echo de la Tim
brologie«.) 

C. Allegorische voorstellingen, Symbolen en Emblemen. 
Onuitputtelijk is de rij van allegorische motieven, daar bijna 

alle abstracte en concrete begrippen zinnebeeldig voorgesteld 
kunnen worden. 

1 T 

; f2T LIRE 19 

m 

Vermeldenswaard zijn de volgende : 

I. De Personißcatie van een land is 
een zeer geliefd motief voor een zegel, 
b V. bij Duitschland, Engeland, Spanje, 
Oostenrijk, Zwitserland etc. Hiernaast 
de afbeelding van de gepersonifieerde 
»Croatia« (of »Jugoslavija«). 

Beschermengelen. Deze zijn ook een veel voorkomend motief. 

3. Slavernij, vrijmaking 
en onderdrukking. 

Ziehier een motief, dat 
voorkomt op zegels van 
landen, die tijdens den 
wereldoorlog onder vreem
de heerschappij gebukt 
gingen, b.v. Kroatië. 

4. Oorlog, Bevrijding. Dit onder
werp vindt men uitgedrukt op zegels 
van Slovenië, Letlancl en Rusland. 

5. Vrijheid, een motief, dat wc het eerst _̂ op Amerikaansche 
zegels aantroffen. 

Een van de schoonste voor
stellingen is wel de afbeel
ding van het vrijheidsbeeld 
aan de haven van NewYork 
(op de zegels van Uruguay). 

"t^^i^^Êfw^mFmwwTTTrrTrm 

4M 
6. Overwinning. 
Komt o a. voor op zegels van de Vereen. Staten van Amerika 

en Griekenland. 
7. Vriendschap, Broederschap, Verzoening. Dat zijn alle motieven, 

die voorkomen op zegels, die na den grooten oorlog verschenen 
zijn, bv. op de vredeszegels van Zwitserland en de Invalidenzegels 
van Jugoslavië. 
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8. Vrede. 
Deze gedachte vindt men uitgedrukt op zegels van Zwitserland, 

Jugoslavie, OpperSilezië enz. 

■■ 

; 

M 

v: 

«■ 

r 9. Hoop is een motief, dat weinig 
voorkomt, Een voorbeeld ervan ziet 
men op den hierneven afgebeelden 
weldadigheidszegel van Duitschland. 

10. Arbeid, Vlijt. 
't Eerste is zinnebeeldig voorgesteld op vele Duitsche zegels, 

en een speciaal motief van vlijt ziet men afgebeeld op de spaarkas
zegels van Hongarije (met bijenkorf). 

11. Landboaw. 

wmmmßm 

l tÉ«*M* 

12. Industrie. 
O. a. op de zegels van 1920 (Brazilië 
13. Handel. 
14 Bergbouw. 

15. Post en Verkeeiswezen. 
Eene schoone voorstelling vinden 
we op de zegels van Zwitserland 
(1900), Uruguay (1911) en in zeer 
primitieve uitvoering op de kranten
zegels van Slovenië. 

16. Militairisme. 
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lVete7ischap, bv. op de zegels van 
17. Sport. 
18. Ktmst, Muziek en 

Oostenrijk en Rusland. 
19 Emblemen in den vorm van letters, werktuigen en derge

lijke op de zegels van Rusland. 

V. Geschiedenis. 
In deze groep worden afbeeldingen ondergebracht, die op 

bepaalde personen of gebeurtenissen betrekking hebben. 
1. Ontdekkingen, Inbezitnemingen. 
Deze motieven treffen we het meest aan op de Amerikaansche 

zegels en hebben betrekking op Columbus en andere ontdekkers 
van vreemde werelddeelen en landstreken. 
• (Zie Nicaragua, Salvador, Portugal en de Vereen. Staten van N. A.) 

2, Tafereelen uit den oorlog (Zee en veldslagen). 
Deze komen betrekkelijk weinig 

voor, daar de ruimte, welke daar
voor op zegels beschikbaar is, 
doorgaans te klein is. 

AftAAAAdAAAAAAAAi 
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3. Vergaderingen, Ontmoetingen, Feestelijkheden. 
Ondanks de kleine ruimte vinden we zegels, waarop talrijke 

personen meesterlijk zijn afgebeeld 
Voorbeelden ervan treft aan bij de zegels van Argentinië, Chili, 

Guatemala, NoordBorneo, Noorwegen, Rumenié, Bulgarije en 
Duitschland. 

4. Portretten zijn zoowel bij de monar
chistische als republikeinsche landen 
talrijk vertegenwoordigd. 

De indeeling kan volgens dynastieën 
óf volgens de landen geschieden, 
't Meest compleet zijn de seriën van het 
" Habsburgsch— 

Lotharingsche 
Huis op de Oos
tenrijksche zegels 

en die der 
Romanofs op de 
Russische. 

0m 

i«A«i i iaüAA*«<i<^^iJ 

5. Gedenkteekenen vindt men op zegels 
van zeer talrijke landen, als Argentinië, 
Peru, Salvador, Turkije enz. enz. 
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6. Historische gebouwen. 

VI. Heraldiek (Wapenkunde). 
Om van deze rubriek een goed overzicht te krijgen is 't aan

bevelenswaardig ze landsgewijs in te deelen en niet op weten
schappelijk heraldieken grondslag, daar dit een omvangrijke studie 
zou vorderen. 

I. Wapens. De afbeeldingen hiervan zijn bijzonder interessante 
onderwerpen voor onze verzameling. Men moet ze beschouwen 
als documenten van geschiedkundige beteekenis en zij leveren 
een bewijs voor den ernst van onze liefhebberij. 

1 
K£ 

1 

1 

wtmmm 

ÜMMÉIAMMiM 

2. Kroningsinsignes en dergelijke. 
Hiervan vindt men verschillende voorbeelden op de Oosten-

rijksche serie van i9 i6 —'18. 
3. Vlaggen en vaandels. 
Deze motieven komen zoo rijkelijk voor, dat ze voor 't grijpen 

zijn. Men zie slechts bij Jugoslavië, de Dominicaansche republiek, 
Castelrosso, Transvaal, Panama, enz. enz. 

Hiermede ben ik aan het einde gekomen van het schema, dat 
ik den wankelmoedigen postzegelverzamelaar aan de hand wensch 
te doen, om zijn liefhebberij, die misschien aan het kwijnen was, 
in een andere richting te sturen. Moge hij in deze proeve van 
bewerking, die natuurlijk voor groote uitbreiding en detailleering 
vatbaar is, een aanleiding vinden om een >Markenbildersammlu}igi. 
op te zetten. Niet alleen de »jeugd« kan ik deze wijze van ver
zamelen warm aanbevelen, maar ook meergevorderden zullen er 
beslist voldoening in vinden, daar de ontwikkeling van 't schoon
heidsgevoel er ongetwijfeld zeer door bevorderd wordt. 

J. A. KASTEIN. 

HET ASTRAALSTELSEL. 
Het bevestigen der zegels zonder eenig plakmiddel of couvert. 

Den heer dr. jur. ingr. P. Wangemann te Berlijn, redacteur 
van het Tijdschrift voor Feueringstechnik, dankt de philatelic 
een van de belangrijkste vindingen op het verzamelboekgebied. 

De talrijke en uiteenloopende klachten, op- en aanmerkingen, 
welke zoowel op congressen en in vereenigingen gehoord werden en 

voortdurend gehoord of gelezen worden, als den uitgevers en de 
tijdschriftenredacties van verschillende zijden voortdurend toe
komen, zijn aan de groote menigte onbekend. 

Toen mij die vinding bekend werd, welke aan iets beant
woordde, dat ik voor meer dan 4o jaren te vergeefs trachtte te 
bereiken, heb ik mij, in het belang van de geheele zuster- en 
broederschap, tot den uitdenker gericht, die mij o. m., het onder
staande schreef (vertaald geef ik het weder): 

ledereen, die een oude verzameling omwerkt, weet het beste, 
hoe hoog het percentage is van de zegels, welke door de gom-
papiertjes, dienende tot het vasthechten op de albumbladen, 
vernietigd wordt; dat is niet van toepassing op de verzamelaars 
van ongebruikte zegels, die daartoe de doorzichtige omslagjes 
gebruiken. Deze hebben zich echter niet kunnen inburgeren, 
hoofdzakelijk, wordt gemeend, omdat de verzamelaar 1300 ver
schillende formaten behoeft en, wil hij niet van alle tegelijk 'n 
zeker aantal bestellen en zich den last getroosten ze te bewaren, 
dan moet hij wachten, totdat de later noodig geworden formaten, 
na bestelling, zijn aangekomen. De meerderheid begrijpt een en 
ander en geen van beide lokt haar aan. Over de verdere onge
makken ervan kan stilzwijgend worden heengestapt, daar een 
iegelijk, die het astraalstelsel leert kennen, zich daarvan een 
duidelijk begrip vormt. 

Krachtens dit stelsel dient, ter bevestiging van de postzegels, 
een eenzijdig gegomd onderblad, waarover een doorzichtig blad 
zoodanig is aangebracht, dat het doorzichtige dekblad van twee 
zijden het onderblad samenvat. In de onderstaande afbeeldingen 
I en 2 geeft aan: 

Afb. 1. Afb. 2. 
a. de rol van den astraalband, b. het onderblad, o. het door

zichtige dekblad, d. de vasthoudende randen. Tusschen het 
onderblad b en het doorzichtige dekblad 0 ligt de zegel £ volkomen 
vast en onbeweegbaar. Het inleggen van de zegels geschiedt 
als volgt: Men neemt een strook van ongeveer 30 c.M. ') van 
den rol, legt die 'strook voor zich op de tafel, het beste op een 
witte onderlegger, slaat dan een der beide randen d op, schuift 
de zegel met een pincette onder het dekblad in de gewenschte 
orde en buigt ten laatste den opgeslagen rand weder neer. Met 
een gewone schaar knipt men dan, in verhouding van de breedte 
der drie overige zijden, de ingelegde zegel(s) — ook blokken, 
rijen enz. — met het omhulsel van de strook af. Het voor-
deeligst is de inlegging van zegels, parallel met de randen b, 
en de afknijJ^ing van strooken langs de smalle zijde. Daar het 
onderblad gegomd is, behoeft men slechts een stipje vochtig te 
maken : gegomd papier is dus volstrekt onnoodig. Het opplakken 
is beter, daar bij een »toevallig« verschuiven van het omhulsel, 
men dan nooit voor een vastkleven van eenig zegel te vreezen 
heeft, zooals dit bij het gebruik van gegomd papier zoo vaak kan 
voorkomen. Afb. 3 toont, hoe de afgerolde strook de daarin 

gerangschikte zegels vastklemt of onbe
weeglijk houdt. Men bedenke, dat het 
glasheldere omgebogen deel, op de af
beelding niet zichtbaar is, wel de onder
liggende randen der zegels, met al hunne 
afwijkingen zoo in kleurals in tandingenz. 

Een buitengewoon voordeel van dit stelsel is tevens, het geringe 
') De bedoelde strook moet niet afgeknipt worden op 30 c.M.; de bedoe

ling wordt door afb. 3 duidelijk gemaakt. — R. 
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aantal rollen dat men behoeft, in vergelijking van het enorm groote 
aantal couverten Dit is, zooals gezegd, 1300, terwijl voor de 
overgroote massa zegels de zes roUenbreedten 20, 23, 26, 29, 32 
en 35 m.m. voldoende zijn. Voor blokkenverzamelaars zijn er 
afzonderlijk verkrijgbaar nog 6, nl. 4o, 45, 50, 55, 60 en 70 m m . 
De strooicenrollen in de 6 eerste formaten zijn alle even lang, 
altijd 5 meter; de 6 laatstgenoemde echter nemen in verhouding 
van de breedte in lengte af, zoodat b.v. de 60 m.m. breede rol 
2,80 m. lang i s ; deze bijzondere afmetingen zijn in veel kleiner 
aantal benoodigd 2). Dit levert het voordeel, dat alle rollen te 
zamen voor eenzelfden prijs (M. . . ) verkocht kunnen worden. 
De eerstgenoemde normaalrollen leveren strooken voor 250 a. 300 
postzegels, zoodat de astraalhulsels — het zijn geen »omhulsels, 
daar de zegels in hun geheel zichtbaar blijven — zoo ongeveer 
op Vs der kosten van de kleine doorzichtige omslagjes komen. 

Het materiaal is in elk opzicht het best geschikte voor zegels. 
De doorzichtige dekbladen zijn, evenals de onderlegbladen en de 
voor de gomming gebruikte gummi arabicum, volkomen 
zuiver, vrij van welke vetzuren of andersoortig schadelijke bestand
deelen ook, volgens de onderzoekingen van de IVIarburg Univer
siteit. De zegels worden dus niet alleen mechanisch maar ook 
chemisch'door de astraalhulsels beschermd. 

Het astraalstelsel maakt ook een geheel eigenaardige album
soort 3) mogelijk. Worden de zegels niet overlangs maar over de 
hoogte in het astiaalalbum gelegd, zoodat de overgrijpende randen 
niet links en rechts doch boven en onder liggen, dan kunnen de 
zegels met hunne astraalhulsels op cartonnen strooken afzonderlijk 
erin geplaatst worden. Deze strooken worden op de gewenschte 
hoogte in de randen 3) van het albumblad (afb. 4) geschoven. 

Verschijnen later tusschenwaarden van 
een serie, dan kunnen de zegels in hunne 
astraalhulsels langs de strooken (afb. 4) 
in de richting van ' t waterpaspijltje 
verschoven worden, om zoodoende plaats 
interuimen voor de nieuw aangeko
mene(n). Aldus kan elke strook O naar 
boven en naar onderen verschoven 
worden, om nog eenige strooken ertus
schen te voegen. Zoodoende is men in 
staat, geheel naar eigen inzicht en 
smaak, elke zegelwaarde over de hoogte 
en breedte van het blad te verschuiven. 
Deze randen zijn geheel gelijk aan de 
op de albumbladcn gedrukte randen 3;, 
zoodat men die met losse randen en 
met op de bladen gedrukte randen, 

nauwelijks van elkander onderscheiden kan en zij zonder meer, 
zooals de verzamelaar zulks wenscht, in eenzelfde albumband kunnen 
worden vereenigd. Voor speciaalverzamelingen is het raadzaam, 
de bladen met afzonderlijke randen te gebruiken; het herhaaldelijk 

^t De uitdenker van het systeem is blijkbaar een zeer ernstig philatelist. 
Hij heeft o.m. de afmetingen van de uitgegeven zegels berekend;' hij kwam 
tot de slotsom, dat op de 26 m.m. breedte 21,684 zegels aanspraak maken 
en op die van 29 m.m. slechts 6824. Voor niet meer dan 8 Euiop. zegels 
heeft men de breedte 45 noodig, voor 2 de breedte 50 en voor 1 de breedte 
55 m.m. Men begrijpt wel, dat de zegels zoo over hunne brtedte als hoogte 
in de astraalhulscls kunnen gelegd worden. — R. 

') Het formaat der albumbladen is langwerpig; volgens mij beter geschikt 
dan de meeste, veel te groote albumbladen. De lange zijde = 223, de hooKC 
^ 142 m.m. Naar de ruimte, welke men zoo tusschen de zegels als tusschen 
de stellen of rijen wenscht, kan men tennaastenbij het aantal zegels of stellen 
berekenen, welke op een blad kunnen geplaatst worden. — Het papier is 
zuiver wit, de omlijsting, zeer eenvoudig en . . . fraai, gitzwart. Deze omlijsting 
is voor de zgn. „randen" afzonderlijk gedrukt op dezelfde papiersoort en 
slechts hier en daar vastgeplakt op een onbedrukt albumvel. Aan de binnen
zijde zijn ze aan alle kanten los van het vel, zoodat daarin de strooken 
kunnen „geschoven" of gelegd worden. Dit is een onberekenbaar gemak. 
Behoudens dat men niet geprikkeld en dus nimmer „overprikkeld" wordt, 
bij het herhaaldelijk aanschouwen van ontbrekende zegels — er bestaan 
geen „vakjes", dus ook geen „ledige" vakjes en men kan een rij van 3 zegels, 
b.v., zoodanig rangschikken en plaatsen boven of onder eene van 6, dat in 
geen enkel opzicht, tegen eischen van smaak en orde wordt gezondigd en 
men psychologisch zich gedwongen gevoelt, die eerste rij tegen wil en dank, 
vaak met veel te hoog opgeld, te completeeren. Worden later die strooken 
op bladen met opgedrukte omlijsting overgebracht — men bedenke, dat hier 
weder voordeden zich aanmelden: gemak en geen tijdverlies! — dan zijn 
de vrij komende bladen geheel ongeschonden en dus voor verder gebruik, 
zonder eenige uitgave, te bezigen. Ik heb een paar van die albums besteld 
en zal persoonlijk de verdere voordeden en mogelijke nadeelen, de nadeelen 
moeten echter in het niet verdwijnen, bij de beschouwing van de albums, 
die ik reeds voor meer dan 40 jaren veroordeelde, al waren er onder, vooral 
onder de betere, de „blanco", die mooi en kunstrijk waren, o a. die van 
Borek, Kohl, Krötzsch, Gibbons, en andere Engelsche, die door het formaat in 
een psychologische behoefte voorzagen. Mochten er werkelijke nadeelen zijn, 
dan zal ik ze ter Uwer kennisse brengen. — R. 

Afb. 4. 

tusschenvoegen van nakomende verschillen enz. maakt het gebruik 
dier bladen noodig en is tevens voordeeliger. Op deze wijze maakt 
de verzameling altijd den indi'uk van een afgesloten geheel zonder 
ontbrekende, hetgeen psychologisch een buitengewoon groot voor
deel is. Algemeenverzamelaars, die met de nieuw uitkomende zegels 
rekening moeten houden, doen het best voor elk land de beide 
soorten bladen te gebruiken. Voor zoover de uitgaven van eenig 
land compleet zijn, worden de strooken op bladen met »gedrukte« 
omranding vastgelegd, als boven omschreven; de nieuwere stellen 
komen op de vrij geworden bladen met opgeplakten rand. Het 
astraalalbum is dus in den volsten zin des woords: een werkelijk 
»Nieuwhedenalbum« ; voor de nakomelingschap behoeft niemand 
die het gebruikt eenige zorg te hebben, alles komt haar onge
schonden toe ! De oorspronkelijke gom wordt niet meer aangetast. 
Bij omwerking enz. heeft men evenmin de voorhandene afteweeken 
als de van plaats te veranderen op te plakken : de zegels in hunne 
astraalhulsels worden van de kartonnen strook O afgenomen en 
zoo op de bladen met ingedrukte omlijsting overgebracht. Zonder 
eenige moeite, zonder iets te aanschouwen, begrijpt een ieder het 
voordeel boven de albums al of niet van vakjes voorzien en van 
die met bijvoegsels, welke den verzamelaar verplichten, 5 ä 6 
maal de zegels van een zelfde blad omteplakken, daar er elk jaar 
weder eenige zegelvakjes op zulk een ongeluksblad bijkomen. 
Berekent eens alles : 5 ä 6 maal hetzelfde blad »betalen«, 5 ä 6 
maal de zegels er afnemen om ze weder opteplakken op datzelfde 
blad, dat nu met enkele aangevuld is en dan evenzooveel malen 
het weg te gooien. Buitendien is er nog een nadeel: de supple
menten leveren geen afgesloten beeld van een voltallige serie ; 
veelmaals komen dezelfde teekeningen van één stel op meerdere 
bladen verspreid voor. Al deze nadeden, afgezien van de vele 
andere vóórdeelen, vallen bij het astraalalbum weg. 

Dit stelsel maakt het ook mogelijk, een geheel, bijzonder eigen
aardige afdruk, voornamelijk van nieuwheden, te leveren. Deze 
bijvoegsels worden in den vorm van kartonnen strooken gedrukt, 
welke in de randen der astraalalbums gestoken worden, en waarop 
de zegels met hunne astraalhulsels geplaatst worden. Bedoelde 
strooken kunnen twee of eenmaal per maand verschijnen, zoodat 
de bezitter van het album voortdurend op de hoogte wordt 
gehouden en kan blijven. Een evenmin te onderschatten voordeel 
en tevens een groot gemak (Welle een gepruttel heb ik al over 
dat »bewaren« van nieuwheden, gedurende een jaar, soms langer, 
aangehoord ? Eii nu, nu is het middel gevonden — de kartonnen 
strooken behoeft men niet, zoo men een goed maandblad heeft, 
zooals het Nederlandsche, waarin de nieuwe uitgiften met keurige 
afdrukken worden opgenomen — om die vele pruttelaars tevreden 
te stellen — R.) 

Het astraalstelsel is zoowel wat vorm en inhoud betreft als wat 
het kenmerk aangaat, in alle beschaafde landen wettelijk beschermd. 

J. B. R. 

IPoststuEkeirL 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Het is helaas niet gebleven bij den opdruk 5 cent 

op 7'/2 cent met scheidingslijn over de geheele hoogte, 0Ê(;;/ïtó«rz^ 
carton (n". 166). De opdruk 5 cent is ook ontdekt op dezelfde 
soort'kaart ^ri/sacAtiß carton (n". 161). Van deze laatste zijn nog 
maar enkele exemplaren bekend, den heer Kirchner dank voor 
zijn melding. 

Naar aanleiding van gesprekken, die ik met enkele poststukken
verzamelaars op de Amsterdamsche tentoonstelling mocht hebben, 
zou ik de volgende vraag willen stellen : 

»Behooren de formulieren voor adreswijziging (de z.g. verhuis
kaarten) tusschen de gewone briefkaarten door genummerd té 
worden óf moeten zij in den catalogus een afzonderlijk hoofd 
hebben met een eigen doorloopende nummering?« 

De verzamelaars zouden mij zeer verplichten met een spoedige 
beantwoording dezer vraag, opdat ik reeds in 't Octobernummer 
den uitslag kan bekend maken en er daarna rekening mede kan 
houden. 
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Catalogi, eng. 
A Guide to Philatelic Literature, in 3 deeltjes: i. Gr. Brittannië. 

2. Het Britsche Rijk. 3. Vreemde landen. 
De heer F . Hugh Vallancey zond ons de 2 eerste deeltjes van 

't bovengenoemde werk ter kennismaking, 't Eerste deel heeft 
12 pagina's compact gedrukt, met naam en prijs van, men kan 
zeggen, alle mogelijke werken, brochures, tijdschriftartikelen over 
de zegels van Groot-Brittannië, waaronder zeer zeldzame. Het 
tweede deeltje met 55 pagina's bevat 't zelfde van de Britsche 
Koloniën. Wie iets omtrent die zegels weten wil, kan hier gaan 
te kust en te keur. De Gids is te krijgen bij den uitgever, 89 
Farringdonstr., Londen E. C. 4. 

Vereenigingen en speciaalverzamelaars zij de aanschaffing van 
den Gids aanbevolen. S. 

Studien über die Poststempel des Kirchenstaates. Uitg. »die 
Postmarke«, Kolingasse 2, Wien IX. Prijs: 4 Schill. 

Bovenstaande is no. 8 van de werken over afstempelingen van 
»Vindobona«, de Oostenrijksche Philatelisten-Vereeniging, groot 
84 pag. oct., zeer rijk geïllustreerd met afbeeldingen van stempels 
van tallooze plaatsen van den Kerkdijken Staat ; vele ofificieele 
mededeelingen in den tekst. 

Voor liefhebbers van dit speciaal gebied een werkje om »van 
te smullen«. S. 

Prijscourant Nederland en Koloniën, 1927. Uitgave van 
D. Ederzeel, Amsterdam. 

Op ruim 50 pagina's druk, verlucht met tal van afbeeldingen, 
geeft deze bekende handelaar de prijzen van de Nederlandsche 
en koloniale zegels. 

Wij vertrouwen, dat dit overzichtelijk werkje zijn weg wel 
zal vinden. De geringe prijs ad 20 cent behoeft daarvoor geen 
bezwaar te zijn. v. B. 

Kohl-Briefmarken-Handbuch. 13e aflevering. Uitgave Verlag des 
Vereins der Freunde des Kohl-Briefmarkenhandbuchs, Berlin 
W. 8, Friedrichstrasse 162. 

Deze aflevering omvat het vervolg van Finland en Frankrijk 
tot de uitgifte 1871, benevens die van de alfabetisch daartusschen 
gelegen landen. 

De uitgave vermelden, staat gelijk met haar te loven. Wie 
werkelijk wil worden aangemerkt als ervaren philatelist, dient 
zich dit fraaie handboek aan te schaffen tot vermeerdering van 
zijn kennis. 

Voor den verzamelaar van de zegels van Frankrijk brengt deze 
aflevering tal van wetenswaardigheden ; fraai zijn o.m. bewerkt 
de eerste afstempelingen. 

Wij bevelen dit werk gaarne en warm aan. v. B. 
Zumstein's Briefmarken Katalog. Uitgave 1928. Zumstein & Co, 

te Bern. 
Van dezen, ook hier te lande veel gebruikten catalogus ligt 

de i i e jaargang (1928) voor ons. Uitnemend gedrukt op goed 
papier en voorzien van fraaie cliché's, de tekst in het Duitsch 
en Fransch, biedt deze catalogus den algemeen-verzamelaar 
van Europa alles, wat hij in een betrekkelijk klein bestek 
wenschen kan. 

Zooals reeds meerdere malen te dezer plaatse werd betoogd, 
is de uitgeefster steeds voorzichtig met haar prijsnoteeringen, 
daarbij zooveel mogelijk groote sprongen bovenwaarts vermijdend. 

De catalogus is practisch gesproken tot het laatst toe bijgewerkt 
en bevat dus alle nieuwe uitgiften, tot voor kort verschenen. 

De Berner-Briefmarken Zeitung, uitgave van dezelfde firma, 
brengt regelmatig aanvullingen en wijzigingen. 

Naast de zegels van Europa en de Europeesche kantoren in 
het buitenland, bevat de catalogus een goede bewerking van de 
voormalige Duitsche Koloniën, een concessie, gedaan aan de 
g;oote Duitsche clientèle. 

Wij bevelen dit uitmuntend werk gaarne aan bij onze lezers. 
De Nederlandsche handelaars kunnen het U leveren; waar niet, 
wende men zich rechtstreeks tot de uitgeefster. De prijs is 5 
Zwitsersche frank. v. B. 
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ZICHTZENDINGEN,! 
SPECIAAL ® 

Europa en Engelsctie Koloniën, i 
, P R I J Z E N Z E E R B I L L IJ K. ® 
; H. BARTH, AMSTERDAM-Oost. 1 
1 TIMORPLEIN 17. (604) È 
I ® 
®®(a>®®®®®®®®®®®®®®®®(2X2)®®®®®® 

PRACHTVOLLE ZEGELS VAN NEDERLAND EN CURAQAO, 
oude uitgiften van Europa en Overzee, a l l e e n i n p r i m a s t a a t , worden tegen de billijkste limieten aangeboden in de 

' W. V E I L I N G B I A N C H I , Z Ü R I C H , ' 
S p e c i a a l g e s c h i k t v o o r v e r a f w o n e n d e n . 

Elke zegel is a fgebee ld; ook betalen de verzamelaars slechts 5 % opgeld. Bij den hoogen stand van den gulden ongetwijfeld de 
beste en gunstigste gelegenheid om te koopen voor Hollandsche verzamelaars. 

Vraag onmiddellijk den rijk geïllustreerden pracht-catalogus, welke U gratis en franco wordt toegezonden. 
Correspondentie: Duitsch, Fransch, Engelsch. 

JOHN BIANCHI, Expert, ZÜRICH I (Zwitserland), Rennwegplatz 58. (681) 

Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0 ,73, bij vooru i tbe ta l ing . 
Postz. worden niet in betaling genomen. 

IK HEB TE KOOP 
3 stellen compl. plaatnummers der 3 
en 5 cent Roode-Kruiszegels, benevens 
eenige losse nummers, alle in bink. 
Prijs op aanvrage H. F. JANSSE, 
Hoofmanstraat 33, Haarlem. (682) 

Tekst dezer Annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de Administratie. 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzameling zegels buiten Europa. 
Aanbiedingen aan H. F. Jansse, 
Hoofmanstraat 33, Haarlem. (683) 
Ned. Philatelisten! Wie mil per vhegpost 
(2e HoU.-Ind.-vluchiJ van 1 Oct. a.s. een 
aanget. brief stuurt, ontv. in ruil daar
voor de volg. zegels v. N -Ind., t.w. 1 blok 
V. 4 st. ovgebr. nr. 27 of 29, 1 blok v 4 on-
gebr. nr. 38 of 121, ben. 1 gebr. ex der nrs. 
106,107,125,126,12^1 m 131. A. E. Banse, 
Kenarilaan 43, Semarang (Java). (672) 

ZOEK TE K O O P E N : 
Brieven met Interneeringszegel en 

Veldpostaf stempeling. 
Brief der Holland-Indië-vlucht. 

A. LAMPE Fzn , SNEEK. (680) 

300 verschil!, postzegels van Europa' 
afkomstig van de rijksveilingen, franco 
aanget. tegen ontvangst van postwissel 
groot f 3,—. Gegarandeerd uitsluitend 
pracht-exemplaren. (677) 
E. F. Tele, Ant. Heynsiusstraat 6, den Haag. 

PRIJSVERLAGING ZWEDEN. 
Postcongres, Yv. 163-174, 12 stuks f 4,90 
Postjubileum, Yv. 178-189, 12 stuks f 4,90 
Yv. 76-85 f 1,60, 87-95 . . . f 4,— 
Yv. 112-121 f 1,50. paket 1-2. f 1,40 
Yv 148-150 f 1,10, 151-153. . f 1,55 
Yvert 86 . f 9,50, No. 96 . f 19,— 
Bet. na zicht! Zendinpen naar Oost- en 
West-lndië onder rembours. Vraagt prijs 
van alle Zweedsche zegels. 
K. Teunisse, Dacostastraat 17, Dordrecht. 

Agent: Svensk Frimürken Handel. (678) 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenigingen. 

Koerseerende en andere zegels van 
Nederland engros aangeboden, voor
namelijk hoogere waarden. Prijs op 
aanvrage. 

„DE POSTHOORN", 
Hoofmanslraal 33, Haarlem. (684) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 
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I De Schwaneberger^Supplemenien | 
I I voor 1 9 2 8 zijn v e r s c h e n e n en worden tegen onderstaande prijzen door den i l 

Haagschen Posizegelhandel, 
Noordeinde 90, den Haag, Giro 110104, g e l e v e r d . 
P. 125/130. . f 3,25 70 . . . . f 2,60 Kosmos A . . . . f 7 , - | genutet 
P. 126/131 . . f 3,25 127/132 . . f4,— Kosmos B f 7,50 [ oder 
50/60. . . . f2,10 128/133. . f4,— Kosmos E (Europa), f 4,50 J gelocht. 

ALLE SUPPLEMENTEN VAN 1923 AF ZIJN NOG LEVERBAAR. 

MICHEL 1928, Europa (omvat Nederland en Koloniën, zeer uitvoerig) f 3,— 
MICHEL 1928, Overzee f 4,50 
MICHEL 1928, geheel compleet in één band f 6,— 

YVERT 1928 (verschijnt begin October) f 3,75 

SENF 1928, Europa f 3,35 
SENF 1928, Overzee f 5,85 
SENF 1928, Europa en Overzee (zakformaat) f 3,50 

Reclame-aanbieding Schaubekalbums. 
3-deelig Europa-Album No. 43, geheel compleet (laatste uitgave), gedrukt op prachtig cartonpapier, 

gewone prijs f 43,20, tijdelijk zoolang voorradig slechts f Z8,80. 

4-deelig Album der geheele wereld No. I (houtvrij papier), geheel compleet, van f 72,— voor f 60,—. 

(Alle albums kunnen eventueel in gedeelten betaald worden zonder eenige verhooging van prijs.) 

ALLE SCHAUBEK-SUPPLEMENTEN ZIJN NOG STEEDS LEVERBAAR BIJ DEN 

Haa^schen Postzeéelhandel, 
[\ Noordeinde 90, den Haag, Telefoon 13157, Giro 110104. \\ 
I Hei beste en meest vertrouwde adres. | 
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^1 
il 3^ SPECIALE AANBIEDING 

VOOR VERZAMELAARS IN NEDERLANDSCH-INDIË. 
VOOR LEVERINGSVOORWAARDEN RAADPLEGE MEN HET NEDERLANOSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE VAN 16JULI '27. 

PHILATELISTISOHE LITERATUUR. 
Door mijn systematische aankoopen ben ik in het bezjt van verschillende zeldzame werken, afkomstig uit de 

Bibliotheken van Prof. Naret Koning, A. Roodenburg, jhr. C. van Kinschot, August Voelker, e.a. 
Verzamelt U dus dit onderdeel, wellicht dat U juist bij mij vindt hetgeen U zoekt. 
Momenteel offreer ik het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van af den eersten tot en met den 

37en jaargang. 
Ofschoon aanbeveling overbodig is, »gezien den schat van wetenschap«, en dit tijdschrift met de beste buiten-

landsche bladen kan wedijveren, verwijst het Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië dikwerf naar dit 
periodiek, daar belangrijke onderwerpen slechts lerloops zijn aangegeven. Onze veteranen op postzegelkundig gebied 
behandelen hier in finesses, onbevooroordeeld, op vaak prettige, degelijke vakkundige wijze, onze liefhebberij. Voor 
een wetenschappelijk verzamelaar een gewenscht en waardevol bezit. 

De 37 jaargangen compleet ƒ 200,— 
De zoo zeer gezochte Ie jaargang slechts » 40,— 
De 15e jaargang, onmisbaar voor eiken proeven- en ontwerpen-verzamelaar » 15,— 
Voor completeering heb ik vele losse nummers voorradig. 

Schreudert. De Afstempelingen op de Postzegels van Nederland / 25,— 
Oniwerpen en Proeven van Nederland door J Moens, Brussel, met Aanhangsel op de Ontwerpen en Proeven 

van Nederland door jhr. C. van Kinschot, de 2 deeltjes » 20,— 
Beschrijving van alle Ned. Oott-Indische FrankeerzegeU enz. door mr. M. J. Meijer, Batavia (Mei 1889). . » 12,50 
Standaardwerk, Deel II. Beschrijving van alle Nederlandsch-Indische Frankeerzegels met 11 platen » 10,— 
Verder honderden curiosa, brieven van Napoleon, Koning Willem 1, enz., guz. 

Proeven. 

NEDERLAND. 
1869/70. 14 cent, bruin, ongetand, ongebruikt . / 10,— 

1 cent, zwart, » gebruikt . . 20,— 
1 cent, groen, » ongebruikt. . » 10,— 
2 cent, geel, » » . . » 10,— 
2 cent, geel, » gebruikt . . » 20,— 

1872. Beeltenis van Z. M. Willem III, 
ongetand, 5, 10, 15, 20, 25, 50 cent, 
24 verschillende ƒ 40,— 

1871. Porten, 5 en 10 cent, 36 verschillende 
kleuren en papiersoorten, onget. / 50,— 

1891. Wilhelmina, hangend haar. 
5 cent blauw, ongetand, 

op ruw geelachtig papier / 20,— 
5 cent, idem, getand 11X11> 

op ruw geelachtig papier » 1,75 
20 cent, groen, getand U X H-

op ruw geelachtig papier » 2,75 

NED.-INDIË. 
Proeven. 1870. 1 cent, get. 14X14, kl. g., 

.3 verschillende kleuren ƒ 7,50 
2 cent, grijs, get. 14X14, gr. g., 

zeldzaam » 4,50 
5, 10, 15 cent, ongetand, 3 stuks » 6,— 
5, 10, 15, 20 een', ongetand. 

andere kleuren » 8,— 
10 cent, 5 versch., diverse kleuren » 12,50 
10 cent, 6 » > » » 15,— 
20 cent, 7 . » » 

zeldzaam » 20,— 

1891. Wilhelmina, hangend haar. Proeven van de f 2,50 
10 versch., pracht uitvoering in twee-kleurendruk ƒ 20,— 
18 versch., compleet, waarbij de gekozen kleur » 55,— 
De voorraad is beperkt en voor dezen prijs buitenge
woon voordeelig. 

OÜRAgAO. 
1873 Proeven. Beeltenis des Konings, onget., 2 4 , .3, 5,10 

cent, 8 verschillende kleuren / 12,— 
21/2 cent groen (gekozen kleur), 

pracht-exemplaar / 10,— 
121/2 cent geel (gekozen kleur) 

pracht-exemplaar ƒ 10,--
f 1,50, 8 verschillende proeven (zie 
afbeelding) twee-kleurendruk, waarbij 
de zoo zeldz. gekozen kleur ƒ100,— 

1889. Cijfertype. 
1 cent grijs en 2 cent violet, onget., 
2 proeven in de gekozen kleuren 
(pracht randen) ƒ 15,— 

SURINAME. 
1873. Proeven. Beeltenis des Konings, 

ongetand. 
30 cent, 4 versch. kleurê'ti. /" 6,— 
30 cent, bruin, gek. kleur . » 10,— 
40 cent, 5 versch. kleuren. » 7,50 
1 gulden, 9 verschillende, 

twee-kleurendruk » 8B,— 
1889. 2 cent, bruin, cijfertype, 

ongetand » 7,50 
1893. 121^ cent, violet, onget. » 1 0 , -

's-GRAVENHAGE, 10 September 1927. 

PIERRE VOS, Crispijnsfraat 85, Den Haag. 
(648) 
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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 een T A X A T I E  W E D S T R IJ D 
uit te schrijven. 

Onze op 25 en 26 October 1Q27 te Amsterdam in Hotel »Krasnapolsky« plaats 
hebbende 18e POSTZEOELVEILINO zal circa 1000 kavelingen bevatten, waarvan er 
150 op deze »HollandiaTentoonstelling« zijn geëxposeerd geweest. 

Men 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 tot 

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.Y. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, REGULIERSBREESTR. 24, AMSTERDAM. 
TELEFOON 33324. 

■ï 

DIRECTEUREN: P. J. HEKKER & H. C. MILIUS. 
(546) 

m 

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 E D U A R D  en 
G E O R G E uitgiften is heel mooi, en 
zichtzendingen hiervan postfrisch of 
prachtig gestempeld kunnen op aanvraag 
worden toegezonden. Meerendeels zijn 
ze geprijsd HALFCATALOGUS. 

Referent iën verzocht . 

J. BIRD, 
„WESTBURY", WEST HILL ROAD, 
SOUTHFIELDS, LONDON, S.W.18. 

(571) 

M. Z. BOOLEMANS' 
POSTZEGELHANDEL, 
Ie HELMERSSTRAAT 190, 
A M S T E R D A M . 
C O R R E S P O N D E N T ! E  A D R E S : 
POSTBUS 280.  POSTQIRO 61152. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Zeldzame afstempelingen op de 
postzegels der e e r s t e d r i e 
u i t g i f t e n van N e d e r l a n d . 

RoodeKruiszegels v. Nederland 
in complete vellen. 

EXPERTISE. 
TAXATIE. 

ENOROS OFFERTEN VAN GOEDE 
Z E G E L S W O R D E N S T E E D S 
GAARNE T E G E M O E T G E Z I E N . 


