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OUDE STEMPELS. 
In Stanley Gibbons Mounthly Journal 1927 pag. 158 werd 

melding gemaakt van een poststempel uit het jaar 1698 van de 
Scots-Post Office, welk stempel vooikwam op een brief Edinburg-
Londen. Het werd beschouwd als een der oudste stempels en nu 
heb ik eens nagegaan, wat ons land op dit punt presteert. Daar 
in die dagen scheepsgelegenheid wel de aangewezen weg was en 
ons land door zijn ligging en als land van koophandel, zeker wel 
daaraan deelgenoot geweest zal zijn, zoowel bij verzending als bij 
eigen correspondentie, meende ik wel iets te zullen vinden. 

Met een vroeger reeds door mij geplaatst artikel waarvoor de 
heer Beer van Dingstee mij de gegevens verschafte, hebben de 
lezers gezien dat de briefstempels bij de Oost Indische Compagnie 
reeds in 1753 in gebruik waren. 

Hoe stond het in ons land ? Dat men bij ons reeds zeer vroeg 
voor het regelen van zaakaangelegenheden gebruik maakte van 
brieven, blijkt uit een brief berustende in het archief van de 
stad Lubeclj gedateerd 1247 op den dag na St. Maarten, waarin 
een der Heeren van Amstel een zaak van een in beslag genomen 
schip van een zijner Amstellaren trachtte te regelen. (Oorkonde 
boek van Holland en Zeeland i D 434). Dat voor het vervoer 
van dit schrijven -en ook van andere gebruik van scheepsgele
genheid gemaakt was, spreekt van zelf. 

Om in den tegenwoordigen stijl te spreken was in die dagen 
het havenhoofd van Amstelredamme, de z.g. oude nieuwe brug 
gelegen aan het einde van het Damrak. Op deze brug stond een 
gebouwtje, waar de binnen komende scliippers naar een vast 
gesteld tarief hun paalgeld moesten betalen, zijnde voor onder
houd van palen en boeien, wat men kan vergelijken ongeveer 
met het tegenwoordige havengeld. Dit geld werd in ontvangst 
genomen door een z.g. paalknecht. Aan dezen moesten de 
schippers tevens afgeven alle brieven, die zij voor derden aan 
boord hadden. Hoewel van een geregelden postdienst geen 
gegevens bekend zijn voor diep in de i6e eeuw, hadden deze 
brieven zooveel last gegeven door z.g. boden, die een willekeurig 
bezorgloon vroegen en anders als de eischen niet werden inge
willigd de brieven niet afgaveu, dat de vroedschap om hieraan 

een eind te maken een keur had uitgegeven waarbij de paal
knecht tegen een vast tarief deze brieven moest bezorgen, hetzij 
persoonlijk, hetzij door bemiddeling van stadsboden. In een 
Regeling der Correctien dezer stede van 1544 wordt van een 
Jan de Vries als koopmansbode melding gemaakt. Een bepaalde 
aanstelling bij een keur had pas plaats in 1568 toen door het 
stadsbestuur achtereenvolgens boden voor Antwerpen, Zeeland, 
Deventer, Keulen enz. werden benoemd. Voorts werd bepaald 
dat het bodenloon (briefport) niet verhoogd mocht worden, dan 
met goedvinden van Burgemeesteren. Een dusdanige ambtelijke 
verhooging had b.v. plaats in 1634 toen een nieuw tarief voor 
Hamburg werd ingesteld. Zoo waren ook de brieven, die in 
Amsterdam door den paalknecht bezorgd moesten worden aan 
een vast tarief onderworpen en het staat vrijwel vast, dat om 
misbruik te voorkomen op de een of andere wijze op de stukken 
een aanwijzing geplaatst was, hoe groot het bodenloon was. Uit 
de uitvoerige keuren kan men wel nagaan dat hierop een streng 
toezicht was te meer daar de opbrengst der posterijen een be
langrijke bron van inkomsten was voor de stad en de belang
hebbende regeeringspersonen en waren deze beeren lang niet 
tevreden met het besluit van 1/48 waarbij besloten werd de 
posterijen te brengen aan »gemeen land« fdus Rijkspost). 

In deze keuren wordt echter geen melding gemaakt of deze 
aanwijzing van bodeloon door stempels geschiedde. Wel is uit 
1700 een stempel bekend waarin binnen een cirkel staat een 
posthoorn en Amsterdam echter zonder waarde aanduiding. In 
handen van verzamelaars zijn oude koopmansbrieven, waarop 
voorkomt een randstempel, met in het midden het wappn van 
Amsterdam met kroon en terzijde daarvan 5 St. Dit wordt alge
meen het paalhuisstempel genoemd. Wanneer dit stempel in 
gebruik is genomen is niet te bepalen en zoude een gelukkige 
vondst in een oud archief daaromtrent inlichtingen kunnen geven. 
De beide stempels in mijn bezit zijn op brieven uit de jaren 
1751 en 1753, maar het bestaan van de stempels op brieven 
van vroegeren datum acht ik zeker. Welke gelukkige zal een 
document vinden dat het Schotsche document in ouderdom 
evenaart of overtreft ? 

In 1753 werd te Amsterdam op den Nieuwe Zij ds Voorburgwal 
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aan de westzijde tusschen Mol- en Huiszittensteeg, dus ongeveer 
ter plaatse waar zich thans nog het postkantoor bevindt, het 
Generaal Post Comptoir gesticht, en kan men aannemen dat van 
dien datum af de stadspost opgehouden heeft te bestaan, hoewel 
J. Wagenaar in deel II pag. 545 van zijn »Geschiedenis van Am
sterdam« hierbij de volgende merkwaardige opmerking plaatst : 
Ondertusschen heeft men bij overeenkomst of oogluikend aan 
sommige veerschippers vrijheid gelaten om aan de Beurs en 
elders door de stad kasten te hangen waar binnenlandsche 
brieven op verscheidene steden besteld konden worden. De vroede 
vaderen gaven dus hun monopolie en de daaraan verbonden 
baten niet zoo spoedig prijs. Onwillekeurig zou men uit deze 
aanteekening kunnen opmaken, dat in 1753 de brievenbussen er 
reeds waren ! A. C. Voss. 

Waar de geachte medewerker in het bovenstaande melding 
maakt van de willekeurige handelingen, die schippers en boden 
zich veroorloofden bij het bestellen der aankomende brieven, 
publiceeren wij hieronder de volledige keur, die zich tegen de 
gewraakte misbruiken richtten, welke voorkomt in het keurboek 
der stad Amsterdam, lett. H. bldz. 125 en 126). 

Actum bij den Schout, alle de Burgemeesteren, dempte Meester 
Wilhem Baerdesen, ende alle de schepenen, ende gecundicht 
den lesten Januarij anno XVCXCVIII (1598) presentibus de 
Schout, Pieter Boom Burgemeester, Jacob Gerritsz. Hoing, Pieter 
van Neck, Doctor Sebastiaen Egbertsz. ende Joris Jorissz., 
Schepenen. 

Alsoo bij verscheijden Coopluijden geclaecht wordt, dat alhier 
dagelijckx groot verlet ende ongerijff geschiet door 't qualick 
bestellen der brieven, commende van Oosten ende Westen over 
zee, ende dat sommige schippers selffs nijet leesen connende 
haer brieven altemet overleveren eenige meijsgens ende jongens, 
die mede niet leesen connen, jae somtijts haer brieven overgeven 
aen eenigen, die deselffde t 'haren appetite bestellen, dickwils een 
dagh twee ofte drije later, als 't wel behoort, ende van de coop
luijden dan noch so veel eijschen als 't Kaer gelieft, ende als 
men haer dan nijet te wille is, met d' selvige brieven wechgaen 
ende die also verduysteren, dat se nimmermeer ter handt commen, 
so ist dat mijne Heeren van den Gerechte alle Schipperen, 
commende van Ooslen ofte Westen, mits deesen waerschouwen 
ende insinueren, dat se sien sorge te dragen, dat de brieven 
bij haer ov,;rgebracht, op ' t spoedichste ter rechter handt bestelt 
werden. Ende opdat sulcx bij de Schippers met minder beswaer-
nisse ende tot meeste gerijff van de Coopluijden bequamelijcken 
moge geschieden, so sullen alle Schippers de brieven, bij hen 
overgebracht, daer geen goet bij en is, t 'haerder aencompste 
mogen brengen int paelhuijsgen deser Stede, om bestelt te 
worden door den paelknecht, aldaer woonende, d'welcke gehouden 
sal zijn, alsulcke brieven, int paelhuijsgen gebracht, van de 
Schippers t 'ontfangen ende met haer nommer ter beurse op te 
hangen in een Register, inhoudende den naem van de Schippers, 
ende van waer se commen, om die nae haer nommer den coop
luijden over te leveren, ende voorts d'eerste beurstijt overstreechen 
zijnde, de brieven die dan nijet gehaelt sullen sijn, ter plaetse 
van der coopluyden wooninghe te bestellen. Mits dat de voorsz. 
paelknecht van elcken brieff, int paelhuijsgen gelevert, den 
Schippers geven sal een halve stuver, ende dat hij van elcken 
brieff, die gehaelt oft deur hem bestelt sal worden, voor zijn 
arljeijt ende moeijten genieten sal één stuver, boven de voor
segde halve stuver, bij hem aan de Schippers uyt te keren. 

V. B. 

llitgiif ten; 
ALEXANDRIÉ. 

In het koerseerende Ceres-type verscheen de frankeerzegel 
15 milliêmes blauw. 

De waarde is rechts bovenaan in een schildje vermeld, met 
onder het getal de letters M. M. 

Wij hebben dus hier klaarblijkelijk te doen met de eersteling 
eener nieuwe, definitieve serie, ter vei vanging van de opdrukken, 
die tot op heden werden gebruikt. 

AUSTRALIË. 

BRAZILIË. 
Ter herinnering aan het feit, 

leergang geopend werd in de 
twee zegels in de waarden : 

I30 reis, blauw. 
200 reis, karmijn. 
De oplaag bedraagt 3, resp. 

zijn gedrukt op papier met een 
met de letters C. M. (Casa Moeda) 
CAMEROEN. 

Van den Canberra-zegel zijn 
18800 exemplaren voorzien van 
de perforatie O. S. om te worden 
gebruikt als dienstzegel. Deze 
dienstzegels zijn in beperkt aantal 
verstrekt aan de parlementsleden; 
wat voor dit doel niet noodig was 
komt later aan de markt ten 
behoeve van de verzamelaars 
tegelijk met een groote partij 
gebruikte Canberra-zegels. 

dat honderd jaar geleden een 
rechtswetenschappen verschenen 

5 millioen exemplaren. De zegels 
nieuw watermerk: vijfstralige ster 

In nevenstaande teekening verscheen 
de fiankeerzegel: 

75 centimes, roodbruin in lila. 

DAHOMEY. 
De koerseerende 20 centimes groen, verscheen in lila en grijs. 

DUITSCHLAND. 
Op 26 September j.1. ter gelegenheid 

van den tachtigsten verjaardag van rijks-
president Von Hindenburg (2 October j.l.) 
zijn vier zegels verschenen, alle volgens 
afbeelding. De waarden en kleuren zijn: 

8 pfennig, groen. 
15 » , rood. 
25 » , blauw. 
50 » , bruin. 
Zij worden verkocht tegen 15, resp. 

30, 50 en 100 pfennig. De overwaarde 
komt ten goede aan een fonds tot 

leniging van den nood onder het Duitsche volk, over welk fonds 
de rijkspresident de vrije beschikking heeft. 

De zegels zijn gedrukt op papier met het gewone watermerk; 
het ontwerp is van den kunstschilder Eddy Smith. 

De verkoop eindigt ultimo Januari 1928, de geldigheid voor 
frankeering (voor binnen- en buitenland) 30 April e.k. 

Van de 8 en 15 pfennig zijn elk 15 millioen exemplaren gedrukt, 
van de 25 pfennig 3 en van de 50 pfennig i millioen stuks. 
EGYPTE. 

Als verdere waarden der nieuwe serie 
in nevenstaande teekening zijn te mel
den j 

2 millièmes, zwart. 
3 » , bruin. 

10 » , oranjerood. 
15 » , blauw. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
In het koerseerend klein formaat doch met het niéuwe meer

voudig watermerk S. G. verschenen de frankeerzegels : 
3 millièmes, groen en lila. 
4 » , bruin en groen. 

f |P||^@SB@^I i j ] H 
ma ''\yyj a l 
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Dienstzegels met de geperforeerde letters S. G. 
3 millièmes, groen en lila. 
4 » , bruin en groen. 
5 piasters, groen en bruin. 

10 » , violet en zwart. 
Portsegel. 

4 millièmes, groen en bruin. 

FRANKRIJK. 
Ter herinnering aan den honderdsten geboortedag van den 

geleerde Pierre E. M. Berthelot, verscheen een frankeerzegel i nde 
waarde 90 centimes, karmijnrood. Berthelot was een bekend schei
kundige en de grondlegger der thermochemie. 

Ter gelegenheid van het be
■«««««TVWVWWMn 

zoek van het Amerikaansche 
legioen aan Frankrijk, werd 
een tweetal zegels uitgegeven, 
volgens afbeelding. De waar
den en kleuren zijn: 

90 centimes, karmijn. 
I fr. 50, lichtblauw. 
Het zegelbeeld geeft de beel

tenis weer van George Was
hington en Jean Paul Lafayette, Fransch generaal en politicus, die 
met eerstgenoemde samenwerkte in den Amerikaanschen vrij
heidsoorlog. Voorts ziet men op de zegels afgebeeld het vliegtuig 
van Lindberg »the Spirit of St. Louis» en het Fransche stoom
schip »Paris« bij den ingang der haven van NewYork. 

De eerste waarden voor de Caisse d'Amortissemenfs zijn ver
schenen: 

10 centimes rood op 40 c. blauw ; zaaisler. 
25 » groen op 50 c. groen; » 
50 » zwart op I fr. 50 oranje rood; Pasteur. 
Op beide eerstgenoemde waarden is Caisse d'Amortissements 

voluit vermeld, op de laatste verkort tot C. A. 

FRANSCHCONGO 
De 20 centimes, bruin en lila werd overdrukt met 

Afrique Equatoriale 
Frangaise. 

FRANSCH GUINEE. 
De koerseerende 15 centimes groen, veischeen in roodbiuin 

en lila. 

FRANSCHINDIË. 
Opdrukken op frankeerzegels in het koerseerend type : 
20 caches op 45 centimes, groen en rood. 

I fanon 16 caches op 75 centimes, rood en groen. 

FRANSCHOCEANIE. 
De 5 francs, roodbruin en violet in de koerseerende teekening 

verscheen met den opdruk 20 F = 

HONGARIJE. 
In nieuwe teekeningen, waarvan de afbeeldingen in het volgend 

nummer zullen worden opgenomen, verschenen de luchtpostzegels : 
12 filler, groen. 
16 » 
20 » 
32 » 
4o » 
50 » 
72 . 
80 » 

, bruin. 
, karmijn. 
, lila. 
, blauw. 
, lila rose. 
, olijfgroen 
, violet. 

Het papier draagt het gewone watermerk. 

INDOCHINE 
In nieuwe teekeningen, volgens afbeel

dingen, verschenen onderstaande fran
keer en portzegels : 

i / i o cent, olijfgroen. 
i/S » , geel. 
2/5 » , lichtblauw. 
4/5 s , bruin. 

1 » , oranje. 
2 » , , groen. 

■ ■ É ■ ■ ■ É*^^fcaaJ 
i i i i i i a i i « v « « w i i V M i * v t w v * i 

U d U M A l M A « M « * M « * M < M 
i w m » i i » i i « » t » » » 

X£S£M. 

3 cent, donkerblauw. 
4 » , rose lila. 
5 » , violet. 
6 D , rood. 
7 » , bruin. 
8 » , olijfgroen. 
9 » , lila. 

10 » , lichtblauw. 
11 » , oranje. 

12 cent, blauwgroen. 
15 » , karmijn en bruin, 
20 * , violet. 
25 » . bruin en lila. 
30 » , blauw en olijfgroen. 
40 » , rood en lichtblauw. 
50 » , geelgroen en grgs. 
1 piastre, blauw, geel en zwart. 
2 » , rood, blauw en rood

bruin. 
Portsegels. 

2/5 cent, bruin violet en rood
bruin. 

4/5 » , violet en groen. 
1 » , karmijn en grijs, 
2 » , groen en grijs. 
3 » , bruin violet en blauw. 

4 cent 
6 . : 

ITALIË. 

blauw en brum, 
karmijn en rood. 
bruin en violet, 
blauw. 

12 cent, olijf bruin, 
20 » , roodkarmijn. 
40 » , groen. 

I piastre rood. 

■ ■ ■ ■ » ■ ■ m i n m 

gyliN/oXTAlOO, 
■' ^ 

■ ■■■■!■■ ■ ■ ■ m i II MM%wrrww¥m 
i^^'WfC\f} REGNÖ~l! 

/■ Y P ' ! T A L ! A | 

* ' '4Ci?&vir/ 
VX. ! > * 7i P O S T A 

is,60iElfei^60)A E R E A 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De Voltaserie werd aangevuld m e t : 
50 centimes, grijs. 
Opdrukken op luchtpostzegels : 
50 cent. op 60 centimes, grijs. 
80 cent. op I Lire, blauw. 
In het nieuwe koningstype zijn te melden de frankeerzegels : 

1 Lire 75, bruin. 
2 Lire 55, wijnrood. 

KOUANGTCHÉOU. 
De nieuwe serie frankeerzegels, vermeld onder IndoChine werd 

voorzien van den opdruk Kouang Tcheou. 
De opdruk is op enkele waarden in zwart, op andere in rood 

geplaatst. 
LUXEMBURG. 

Ter gelegenheid van de In
ternationale Postzegeltentoon
stelling verschenen de fran
keerzegels : 

25 centimes, violet. 
50 » , groen. 
75 » , karmijn. 

I franc, zwart. 
iVi » , blauw. 

Alle volgens afbeelding. 
MADAGASCAR. 

De 15 centimes, frankeerzegel der koerseerende serie ver
scheen in geelgroen. 
PARAGUAY, 

In het type landkaart verscheen de frankeerzegel i peso 50, 
bruin. 

i»»»i i i i» »I ■ ■ 

*** »»»   
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PERU. 

In een eenigszins gewij
zigd type, o.a. wordt Tac
nayarica thans geschreven 
Tacna y Arica, verscheen 
de plebiscietzegel: 

20 centavos, rood. 

SAARGEBIED. 
■•■■■••■■)••■ 

SAARGËBÏË] 
VOLKSWLRE^ 

De weldadigheidsserie van verleden 
jaar, waarvan klaarblijkelijk nog bedui
dende restvoorraden onverkocht bleven, 
zijn thans verschenen overdrukt met de 
jaartallen 1927—28. 

L'Echangiste Universel meldt de aan
tallen, waarin de nieuwe opdrukken 
zijn uitgegeven : 

20 + 20 
40 + 40 
50 t 50 

1.50 H 1.50 

194 000 stuks. 
192 000 » 
195 000 » 
127000 » 

SENEGAL. 
De frankeerzegel 20 centimes in de koerseerende teekening 

verscheen in grijs en blauw. 
S. MARINO. 

Opdrukken op expresse zegels : 
I L. 25 op 60 op 25 centimes, donkerrood. 
I L. 75 op 50 op 25 » , groen. 
Laatstgenoemde zegel was tot op heden zonder den opdruk 

I L 75 niet verschenen. 
De oplaagcijfers zijn 50.000 resp. 70.000 exemplaren. 

RUSLAND. 
(■■••■•■■■•■liVWl 

Ter herinnering aan het lojarig be
staan der revolutie verschenen neven
staand afgebeelde zegels: 

3 kop, rood. 
i4 » , blauw en rood. 
28 » , bruin. 
Het papier heeft geen watermerk. 

28.Kon.;::^l®J'A,'Kan.'28 
MU^MM^MIA^AJ 

TURKIJE. 
Ter gelegenheid van de te Smyrna gehouden tentoonstelling, 

werden van de koerseerende uitgifte de volgende waarden voor
zien van den zwarten opdruk »1927 ElifThiElifSin« wat betee
kenen m o e t : »Tentoonstelling te Smyrna 9 September 1927«. 

De overdrukte waarden zijn : 
!> 2, 2V1, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 50 en 100 crouch. 
Naar het Bulletin Mensuel meldt zouden van de zeven eerste 

waarden 15.000 ä 50.000, van de vier laatste 10.000 exemplaren 
zijn overdrukt. 
TSJECHOSLOWAKIJE. 

Hulpportzegels, verkregen door den opdruk Doplatit op frankeer
zegels: 

50 op 20 Heller, rood. 
60 » 25 » , grijs. 

100 » 25 » , » 4t 
Opdruk 200 op 500 Heller port, groen. 

V. S. VAN AMERIKA. 
In de koerseerende teekening, papier zonder watermerk, ver

scheen de portzegel Vi cent, donkerkarmijn. v. B. 

^ieuiVe Uitgiften 
Oplaa^ci/fers^enj.; 

ALBANIË. 
Naar de »Baltische Philatelist« meldt zijn de oplaagcijfers van 

de overdrukte luchtpostzegels van 1927 de volgende: 
5 quint 55.000 I fr. 72.000 

48.450 
22.200 

10 » 55.000 
25 » 58 100 
50 » 78.100 

ARGENTINIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt, dat van de jubileumserie 

van 1910 verschillende waarden bestaan met kopstaand midden
stuk. Het geeft daarvan de volgende aantallen : 

1/2 centavo 50 stuks. 
I 
2 
4 

J 2 
50 
5 

» 
» 
» 
» 
» 

peso's 

SO 
1 0 0 
1 0 0 
■io 
50 
75 

Voor de 3 volgende 
1 + I franc 
2 + 2 fr.; 5 + 5 fr. 
10 + 10 fr. 

CHILI. 
De zegels hier te lande 

ALGIERS. 
L'Union Postale meldt, dat de koerseerende 10, 25 en 45 cen

times zijn verschenen met préafstempeling. 
AUSTRALIË. 

Van den Canberrazegel werden 32213680 stuks gedrukt; hier
van waren i 155200 exemplaren in boekjes, inhoudende 16 stuks. 
Hoeveel zegels werden verkocht, is tot op heden niet bekend. 
BELGIË. 

La Revue Postale geeft de oplaagcijfers van de Roode Kruisserie 
van 1918. Deze zijn volgens genoemd b lad : 

Voor de 4 laagste waarden elk 400.000 stuks. 
» 200.000 » 

75.000 » 
* 25 000 » 

15.000 » 

in gebruik bij den luchtpostdienst 
hebben geen officieel karakter. Zij zijn uitgegeven door een lucht
vaartmaatschappij en dienen uitsluitend tot controle middel. 
CYPRUS. 

Ter herdenking van het feit, dat een halve eeuw geleden de 
Britsche heerschappij over dit eiland gevestigd werd, zal een 
speciale serie verschijnen in de waarden */4 piaster tot i pond. 
O.a. zal men op de zegels kunnen bewonderen Richard Leeuwen
hart, den philosoof Zeno e.a. 
DUITSCHLAND. 

Naar verluidt zullen ter gelegenheid van de herdenking van 
den vierhonderdsten sterfdag van Albrecht Dürer in 1928, twee 
speciale zegels verschijnen. 

Dürer was een bekend schilder en graveur, een der grootste 
kunstenaars van zijn tijd. 
FRANKRIJK. 

Het Bulletin Mensuel van September j . l . geeft de oplaagcijfers 
van eenige opdrukken op de koerseerende zegels: 

No. 217 
218 
319 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 

25/30 
25/35 
50/75 
50/80 
50/85 
50/1,05 

26 millioen 
29 » 
12,8 . 
9 

22 » 
34 
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No. 223 50/1,25 15 millioen. 
» 225 90/1,05 6 » 
» 226 1,10/1,40 8 » 

50/60 20 » 
50/65 55 » 

Van de, in het vorige nummer vermelde luchtpostzegels in de 
waarden 2 en 5 francs, uitgegeven ter gelegenheid van de ten
toonstelling op luchtvaartgebied gehouden te Marseille, zijn onge
veer 30 000 paar niet verkocht. Deze zijn dezer dagen door de 
postadministratie vernietigd. 

ITALIAANSCH ERYTHREA. 
In den loop dezer maand verschijnt hier een nieuwe serie in 

zeer fraaie uitvoering met afbeeldingen van inheemsche typen. 
ITALIAANSCHE KOLONIEN. 

Voor elk der Italiaansche Koloniën zal binnenkort de complete 
Volta-serie verschijnen, overdrukt met den landsnaam. 
LETLAND. 

Van de, in het vorige nummer vermelde opdrukken zijn de 
oplaagcijfers : 

15 op 4o kop. 822864 stuks. 
15 » 50 » 403708 » 
i L . » 3 Roebel 67200 » 

NOORWEGEN. 
Met ingang van i October j I. zijn alle portzegels buiten koers 

gesteld; de onverkochte restvoorraden zullen worden vernietigd. 
SPANJE. 

Binnenkort verschijnen de frankeer- en éxpresse-zegels in nieuwe 
teekening. 
S. MARINO. 

Men kan de verschijning tegemoet zien van portzegels in de 
waarden 15, 25 en 50 Lire. 

Binnenkort zal hier een serie verschijnen ter gelegenheid van 
den zevenhonderdsten sterfdag van Franciscus van Assisi. Zij zal 
bestaan uit vier waarden : 

50 centimes en i Lire 25 ; afbeelding van de Capucijnerkerk 
te S. Marino. 

2 Lire 50 en 5 Li re ; dood van den Heilige. 
Voorts zullen wij nog verrast worden met een drie-tal zegels 

in de waarden 50 centimes, i Lire 25 en 10 Lire, uit te geven 
ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkteeken van de 
vrijwilligers, gesneuveld in den grooten oorlog. 

TUNIS. 
In December a s. zal een serie verschijnen ten bate van het 

verwaarloosde en hulpbehoevend kind. Zij zal bestaan uit de 
waarden 40, 50 en 75 centimes, i, 1,50 2 en 5 francs en worden 
verkocht tegen het dubbele van de nominale waarde. De oplaag 
bedraagt 100 000 series. Tot uiterlijk i December e k. kan men 
zijn bestellingen doen onder bijvoeging van het verschuldigde 
bedrag bij den directeur der Posterijen en Telegrafie te Tunis. 

V. B . 

en, 
lyoloiiiein jffj 

Adresverandering: mr . G. W. A. de Veer, van Bürgern. Reiger
straat 67, Utrecht, naar Vlissingschestraat 177, Middelburg. 

NEDERLAND. 
Kinderzegels 1927. 
De opbrengst van de in December verschijnende weldadigheids-

zegels komt ook dit jaar weer ten goede aan den arbeid voor 
het bescherming- en hulpbehoevende kind. 

De nominale waarde van de zegels zal zijn, 2, 5, 7V2 en '5 
cent, de verkoopsprijs 4, 8, 11 en i8 cent. De zegels zullen de 
wapens dragen van Overijssel, Groningen, Drente en Limburg. 

Zij zullen van 15 December tot 15 Januari verkrijgbaar zijn. 
Denkt aan het verticale watermerk ! 
Oplaag Roode-Kruis-zegels. 
Een voorloopige telling — enkele kantoren hebben den restee-

renden voorraad nog niet opgezonden, zoodat de juiste cijfers 
nog niet bekend zijn — gaf, naar het »Vaderland« verneemt, 

voor de verkochte Roode-Kruis-zegels de volgende resultaten, 
afgerond in duizenden : 

2 cent 398 000. 
3 cent 329 000. 
5 cent 557000. 
7"! cent 485000. 

15 cent 3 i4ooo. 
In aanmerking genomen het geringe gebruik, dat blijkbaar 

door het publiek van deze zegels gemaakt is, vinden wij deze 
getallen heel wat hooger dan we hadden verwacht. 

De nieuwe gemengde postzegelboekjes. 
In het begin van September zijn deze boekjes verschenen, be

vattende 6 zegels van elk der waarden i, 2, 5 en 7V2 cent (prijs 
f 0,93). De afwerking is gelijk aan die van de vroeger-verschenen 
boekjes, de omslag is wit. Dienstorder 572 van 7 Sept. kondigt 
ze aan. 

Alle vier waarden zijn met watermerk, zoodat nu ook de l 
cent op dit papier zijn intrede gedaan heeft, terwijl verder ook 
de 2 en s cent voor het eerst met wmk. in boekjes zijn uitge
geven. 

Van de 7'/2 cent vonden wij het reeds bekende plaatnunimer 
i 4 i , van de 5 cent nummer i 4 2 ; van de beide andere waarden 
hebben wij nog geen drukkersteekens gezien. 

Nieuwe waarden met watermerk. 
Gewone perf.: i cent, 6 cent, i2'/2 cent. 
Rolperf.: 7'/2 cent paars, 4o cent. 
Het lijstje, dat wij hieronder nog eens afdrukken, begint al 

aardig compleet te raken. 
gewone peif. 

1 cent 
2 cent 
2'/2 cent 
3 cent 
4 cent 
5 cent 
6 cent 
7V2 cent 
9 cent 
10 cent 

+ --
--
+ + --
--
+ — 
+ 

rolperf. 
— 
+ 
--
— 
--
--
+ — 
4-

gewone perf, 
i2»/2 cent 
15 cent 
20 cent 
22'/2 cent 
25 cent 
30 cent 
35 cent 
4o cent 
50 cent 

--
--
.— 
--
--
+ + + + 

rolperf. 
— 
+ 
--
--
_-
--
— 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent G ; 4 cent F ; i2'/2 cent E ; met blanco-rand i, 2, 5 

en 7'/2 cent (met wmk.). 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent A : 19, tanding Nb. 
cent F : L 115, 

R 121, 
L 128, 

l42, 
n L, 

Nb. 
Gr. 
Gr, in tweede type. 
(Gr). 
r o l p e r f . 
Nb. 

5 cent b l . ; 
7'/2 cent D : 
7V2 cent A : L 151, 

152 L, » Nb. 
152 R, » Nb. 

10 cent A : driehoek 13,» Gl. 
15 cent F : 120, » Nb. 
De in het vorig nummer gemelde 6 cent D no. 155 moet 

zijn 6 cent C. 
De beide nieuwe tandingen van 5 cent 19 resp. 10 cent 13 

driehoek werden ons gemeld door den heer Manus, Amsterdam. 
Verdere exemplaren hiervan zijn hoogstwaarschijnlijk onvindbaar ! 

Ook dus van de 5 cent L 128 
is het tweede type ontdekt, 
door den heer Jansen, Utrecht. 
Hierbij gaat de iets vergroote 

1 ^ ^ ^ * 1 ^ ^ ^ ^ afbeeldmg. Het duidelijkste 
I U verschil met het eerste type is 

gelegen in de L, waarvan bij 
type II de verticale lijn te ver is doorgetrokken van onderen. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent E : cirkel en cijfer 7, tanding Nb. (Gevonden door den 

heer Gordon). 
2 cent F : cirkel en cijfer 14, tanding Gl. 
Hiermee zijn alle nummers tusschen 8 en 33 bekend. 
2 cent G : — Ter afwisseling wordt voor deze nieuwe oplaag

letter het nummer van het drukkersteeken in de blijkbaar on
misbare cirkel geplaatst, alles weer onder zegel 191. 

L128 i-128 
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- cirkel waarin cijfer 2 (tanding Gl) ; cijfer 3 (Nb en Gl) ; cijfer 
4 ( N b ) ; cijfer 5 (Nb en Gl); cijfer 6 (Gl ) ; cijfer 9 (Nb. en Gl); 
cijfer 10 (Gl) ; cijfer 11 (Gl); cijfer 12 (Gl) ; cijfer 13 (Gl) ; cijfer 
14 (Gl); cijfer 17 (Nb) ; cijfer 19 (Gl) ; cijfer 20 (Gl); cijfer 21 (Nb). 

4 cent F ; cirkel waarin cijfer i, tanding Nb. 
Nieuwe Brandkastzegels! 
De Echo de la Timbrologie van 31 Augustus j . l . brengt het 

volgende verrassende bericht, dat wel weer uit zekeren Haagschen 
duim gezogen zal zijn : »Aangezien een nieuw contract gesloten 
is tusschen den Nederlandschen Staat en de Stoomvaart-Mij. 
»Nederland« voor het vervoer van de Indische post, moet in de 
maand November a.s. een nieuwe serie Drijvende-Brandkast-zegels 
tegemoet gezien worden. Tezelfdertijd zal voor Ned.-Indië, Suriname 
en Curagao een overeenkomstige serie worden uitgegeven.« 

Ten overvloede zendt de heer Lampe ons een schrijven van 
de Mij. »Nederland«, waarin deze opmerkt dat bovenstaand bericht 
onjuist is. »Wij beginnen n.l. niet weer met het vervoer van 
brieven in drijvende kasten.« 

Tandingafwijking Roode-Kruis-zegels. 
In het vergaderingsverslag van »Breda« in het vorig numner 

werd vermeld een linkerhoekblok van de 3 cent Roode Kruis, 
dat links ongetand was. 

Een nieuwe tanding bij de postpakketverrekenzegels. 
De heer Sluyp vond enkele exemplaren van het zegel van 15 

op 17I/2 cent in tanding 111/2:11, zoodat beide zegels thans in 
de drie mogelijke tandingen, 12I/2, i i ' / 2 : n en i i ' / 2 : i i V 2 , 
bekend zijn. 

De resultaten der Luchtpostconferentie. 
Een nieuwe regeling voor het luchtpostvervoer, die als proef 

op I Januari 1928 zal ingaan, verzekert vrije doorvoer van lucht
postcorrespondentie in alle bij de Postvereeniging aangesloten 
staten. Het lucht-recht mag een bedrag van 25 goud-centimes 
niet overschrijden. 

De 2 cent 1923 (kersenmandje) ongetand. 
In een van de laatste nummers van het Maandblad werd de 

oranje 2 cent van 1923 in een ongetand exemplaar aangeboden, 
op briefstuk en afgestempeld met het tentoonstellingsstempel van 
Den Haag 1924. Wij namen nog niets over dit zegel op omdat 
wij gaarne eerst iets naders erover te weten wilden komen (dat 
het een regelmatig-uitgegeven zegel zou zijn leek ons zeer on
waarschijnlijk). In het September-nummer van de Philatelist geeft 
de heer Korteweg nadere inlichtingen erover, waaraan wij het 
onderstaande ontleenen. 

In tegenstelling met wat beweerd werd is het zegel niet valsch. 
De Firma Enschedé kon er geen verklaring van geven. Erbes taa t 
geen restant van een vel ongetande 2 cent-zegels, zoodat het een 
raadsel is waar dat eene ongetande zegel vandaan komt. Reeds 
op de Bondsvergadering te Amsterdam, vermoedde de heer 
Korteweg, dat het uit gestolen drukuitschot afkomstig zou zijn. 
Dit vermoeden werd later bevestigd, doordat iemand zich wist 
te herinneren dat hem het zegel vóór de Haagsche Tentoon
stelling aangeboden is, toentertijd nog niet op briefstuk geplakt. 
Op de achterzijde waren vier fragmenten van verdere 2 cent
zegels te zien, zoodat inderdaad dit »unicum« niet meer dan een 
stukje drukuitschot blijkt te zijn. 

Tanding 12'/2:12V2 kleine gaten. 
In aansluiting aan hetgeen de vorige maand over deze tanding 

werd meegedeeld schrijft de heer Korteweg ons het volgende: 
»Niet alleen voor de postbewijszegels werd in 1884 reeds met 

de machine i2'/2 kl. g. gewerkt (in afwijking van het in het 
Handboek opgegeven jaartal), maar ook voor de postzegels werd 
reeds in i884 hiermede gewerkt. Ik verzamel alle zegels in hunne 
tandingen van jaar op jaar in triplo en het is dus heel gemak
kelijk de oudste data na te gaan. Voor de 20 c. 1872 heb ik in 
i2'/2 kl. g. als begindatum bijv. 31 Januari 1885, voor d e ' / j cent 
1876 als begindatum 29 Jan. 1885, voor de i cent idem 19 Jan. 
1885. Nu scheelt de periode van gebruik door het publiek en 
den tijd van aanmaak vaak wel een jaar en meer, getuige bijv. 
het algemeen gebruik in 1887 van zegels 121/2 kl. g., toen 
Enschedé reeds met i2*/2 gr. g. perforeerde sinds einde 1886. 
W e kunnen dus gerust aannemen dat de bovengenoemde zegels, 
die alle in Januari 1885 gebruikt werden, midden i884 werden 
geperforeerd, wellicht tegelijk met de postbewijszegels. Het jaar 
1885 voor invoering der perforatie 121/j kl. g. in het Handboek 
deel II berust dus op een vergissing. 

- Op het verschil tusschen tanding 121/j kl. g. en gr. g., die 
soms zeer moeilijk te onderscheiden zijn, hopen wij binnenkort 
nader in te gaan, 

De Portzegels nos. 1 en 2 van Nederland. 
Het zal slechts weinigen bekend zijn dat in het begin onze 

beide eerste portzegels een andere functie hadden dan de tegen
woordige, en dat het geen strafportitgt\% waren. De 5 en 10 cent 
kwamen uit op 15 Mei 1870, op een tijdstip dat er nog geen 
verplichte frankeering door den afzender bestond. Ze dienden 
dus slechts om het voor de betreffende brief verschuldigde port 
aan te geven, ter vervanging van de gewoonte van vroeger jaren 
om dit bedrag in inkt aan de voorzijde van de envelop te ver
melden. Het briefport voor brieven van enkelvoudig gewicht 
was in dien tijd 5 cent, op enveloppen uit 1870 waarvan het 
port niet door den afzender was voldaan vindt men na 15 Mei 
dus een portzegel van 5 cent. Eerst op i Januari 1871 werd de 
betaling van het briefport door de afzender verplicht gesteld, 
na dezen datum werden de beide zegels dus rfrrt/portzegels, en 
kwam op een niet-gefrankeerden brief 10 cent port. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
Ingetrokken zegels. 
De frankeerzegels van i/j, 171/j en 221/j cent, en het portzegel 

van 30 cent, welke waarden reeds sedert enkele jaren niet meer 
aangemaakt werden, zijn aan het verzamelaarsloket ingetrokken. 
Gevolg: een plotselinge stijging in prijs van de 30 port. 

Luchtpost. 
Het »Ned.-Indisch Postzegelblad« van Juli '27 bevat nadere 

gegevens over de vliegpostdiensten Weltevreden-Semarang-Soera-
baja v.v. (Beschikking H P T T ddo. 6-7-27, no. 39094/Post V.2.), 
die wij hieronder overnemen, in aansluiting aan wat hierover in 
het Augustus-nummer werd opgenomen. 

Met ingang van 2 Juli 1927, na aankomst van het s.s. Tambora 
te Tandjong Priok, worden gedurende een tijdvak van 5 maanden 
wekelijksche luchtpostdiensten uitgevoerd tusschen Weltevreden, 
Semarang en Soerabaja v.v., in aansluiting op de uit- en thuis 
varende schepen van de Mij. Nederland en Rotterdamsche Lloyd. 

Elke week, zoo spoedig mogelijk na aankomst van de mailboot 
te Tandjong Priok, vertrekken twee legervliegtuigen van Wel
tevreden via Semarang naar Soerabaja. 

Deze vliegtuigen vertrekken des Dinsdags ten 3 uur 30 n.m. 
weder van Soerabaja naar Semarang en des Woensdagochtends 
van Semaiang naar Weltevreden, op een zoodanig tijdstip, dat 
de aansluiting op de dien dag naar Europa vertrekkende mailboot 
is verzekerd. 

Deze luchtpostdiensten dienen in de eerste plaats voor het 
vervoer van de mail van en naar Nederland voor en van Sema
rang en Soerabaja, waardoor het publiek op genoemde p'aatsen 
en in de omgeving daarvan in de gelegenheid wordt gesteld, 
voortaan de aankomende mail per keerende boot te beantwoorden, 
waartoe tot dusverre praktisch weinig of geen gelegenheid bestond. 

De bestaande mailverzendingen per trein door Semarang en 
Soerabaja blijven echter gehandhaafd, zoodat de per vliegtuig 
te vervoeren mail van deze plaatsen uitsluitend zal bestaan uit 
z.g. na-mail. 

Gedurende de eerste maand is voor het vervoer per luchtpost 
geen extra luchtrecht verschuldigd en hebben in beide richtingen 
mailbrieven en -briefkaarten voorrang ; met in achtneming van 
het maximum gewicht dat aan post kan worden vervoerd, n.l. 
375 K.G. per vliegtuig, worden verder ook binnenlandsche stuk
ken medegegeven. 

Misschien kan in deze eerste maand niet worden gegarandeerd, 
dat alle binnenlandsche stukken per vliegtuig worden vervoerd 
en zijn aanwijzingen op de stukken als »per luchtpost« en der
gelijke in bedoelde maand overbodig, aangezien daaraan in ver
band met het vorenstaande geen aandacht wordt geschonken. 

Te beginnen met de vluchten, in aansluiting op de mailschepen 
»Koningin der Nederlanden«, volgens mailtabel 7 Aug. a.s, te 
Tandjong Priok verwacht wordende en »P.C.Hooft«. 10 Aug. 
d.a.v. vandaar vertrekkende zal voor het vervoer per luchtpost 
van mail- en binnenlandsche stukken extra luchtrecht zijn ver
schuldigd. Dit luchtrecht dat zoowel in Holland als in Indië zal 
worden geheven b e d r a a g t : 

a. voor brieven, drukwerken, nieuwsbladen en bijvoegsels, 
documenten, monsters en braille-geschriften : 4o cent per 20 gram 
of gedeelte van 20 gram. 
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b. voor elke briefkaart en voor elk der twee deelen van een 
briefkaart met betaald antwoord : 40 cent. 

Bovendien behooren de zendingen volledig gefrankeerd te zijn. 
Ook portvrije dienststukken alsmede gewoon aangeteekende zen
dingen worden per luchtpost verzonden, mits het recht daarvoor 
(4o cent per 20 gram) is gekweten. 

De per vliegtuig te verzenden stukken zullen door het publiek 
moeten worden voorzien van een duidelijk bij voorkeur met een 
gekleurde lijn onderstreept opschrift: »Per luchtpost«, terwijl de 
plaats van bestemming op duidelijke wijze is te omhalen, bij 
voorkeur door middel van een raam van gekleurde lijnen. 

Speciale frankeerzegels of poststempels zullen niet worden 
gebruikt. 

Brieven en doosjes met aangegeven waarde, postwissels, post
pakketten en leege zakken zijn van de verzending per luchtpost 
uitgesloten. 

Naar we in de dagbladen lazen bleef het vervoer verre beneden 
de gestelde verwachtingen. Op een tocht moeten vier stukken 
vervoerd zijn. Dit is waarschijnlijk de aanleiding geweest tot de 
volgende wijziging: 

Te beginnen met de mail welke per s.s. Jan Pz. Coen op 9 
Sept. van Genua naar Indië vertrekt zal het luchtrecht voor het 
traject Batavia-Semarang-Soerabaja v.v. per briefkaart en per 
brief van 20 gram van 40 cent tot 10 cent verlaagd worden. 
(ü.0. H 568 van 7 Sept.) 

Tenslotte nog het volgende bericht: Het Hoofdbestuur derP. 
en T. onderzoekt of het mogelijk is, een geregelden luchtdienst 
op Ned. Indië te openen. Het ligt in de bedoeling, het geheele 
traject in plm. 10 dagen af te leggen, terwijl in overweging is 
om den dierst mede te benutten voor postvervoer. 

Dubbele perforatie. 
De heer Gordon toont ons een zegel van 50 cent, uitgifte 1912, 

getand 11V2, met dubbele perforatie aan de rechterzijde. 
^Loslatende klettren«:. 

Met genoegen las ik in »De Philatelist« no. 21 van den 
heer J. H. van Peursem te 's-Gravenhage eene kleine uit
eenzetting over het onderwerp »Loslatende kleuren«. 

Genoemde heer schreef o.a : 
»Bij de Vi cent Suriname treffen wij nog meer kenteekenen 

»aan. De zegels in vaste kleur hebben volle gom, de voor 
»water gevoelige zegels zijn echter nagenoeg ongegomd«. 

Waar wij thans op den goeden weg zijn om voor de zegels, 
door den heer v. P. genoemd, t.w. Indië Vi tot 7Va cent, port 
20 cent Ie druk, benevens Suriname ^U cent en port 10 cent 
Ie druk, alle in teekening 1912, een plaatsje in alle catalogi 
etc. te doen inruimen, mede om hunne groote zeldzaamheid 
en onschatbare waarde voor de wetenschap, komt het mij 
niet ongewenscht voor op het bovenaangehaalde van den 
heer v. P. een kleine correctie te maken, n.1. de Va cent 
Suriname in teekening 1912 in vaste kleur werd op on^^e-
j^omde velletjes van 100 stuks gedrukt, terwijl op de blanco 
randen een geperforeerd knipteeken staat. 

Ik raad den Philatelisten, die Nederland en Koloniën 
»speciaal« verzamelen, aan, van e.e.a. goede nota te nemen, 
eerst dan komen wij eindelijk met een trekschuitgangetje 
waar wij omtrent die zegels reeds lang hadden moeten zijn. 

SLUYF. 
CURACAO. 

5 gulden Jubileum 11 -.Wk. 
Naar dr. Frenkel ons meldt, heeft een Rotterdamsch verzamelaar 

onder een groote hoeveelheid Jubileumzegels van 5 gulden één 
exemplaar ontdekt van de zeldzame tanding 11:11%, zoodat 
langzamerhand nu een tiental ongeveer van deze zegels bekend is. 

SURINAME. 
Verder nieuws over de Opdruk-Brandkasizegels. 
De heer Van der Voet danken wij voor de toezending van 

verder nieuws over deze zegels. Uit het Gouvernements-Besluit 
van 6 Augustus blijkt, dat de zegels in Suriname zijn aangeko
men. Behalve een herhaalde opsomming van de oorspronkelijke 
en overdruk-waarden en de kleuren van de zegels bevat het 
Besluit ook een nadere omschrijving van den opdruk. 

»(De zegels)« zijn overgestempeld door middel van een met 
zwarten inkt verkregen afdruk : 

a. op de zegels van 15, 60 en 75 cent en van 7.50 Gld.: van 
de woorden »Frankeerzegel« (op twee regels, aldus: ,„„.1 \ 
en »cent« met daartusschen het waardecijfer; 

b. op de zegels van 1.50 Gld. en 2.25 Gld.: van een zware 
streep over het opschrift en de woorden »Frankeerzegel« (op één 
regel) en »cent« met daartusschen het waardecijfer; 

c. op het zegel van 4.50 gld.: van de woorden »Frankeerzegel« 
(op één regel) en »fent« met daartusschen het waardecijfer. 

De zegels zuUen.Mn afwijking van het gebruik, slechts ten post
kantore te Paramaribo verkrijgbaar zijn en wel voor het eerst 
op een door den Administrateur van Financiën te bepalen en 
vooraf bekend te maken dag in de maand October 1927.« 

De Qroene-Kruis-zegels. 
Van den heer Van der Voet ontvingen wij nog het Gouv.-

Advertentieblad van 2 September 1927, waarin een Besluit omtrent 
de in gebruikstelling van de Groene-Kruis-zegels (Besluit van 24 
Augustus). 

Het meeste daarin meegedeelde is hier reeds bekend. Ook in 
Suriname blijkt de oorspronkelijk op i October vastgestelde datum 
van uitgifte vervroegd te zijn ; art. 2 luidt: 

»De in art. i bedoelde bijzondere frankeerzegels worden in 
Suriname verkrijgbaar gesteld van i September tot en met 
31 December 1927 en in Nederland van 25 Augustus af tot het 
einde des jaars 1927«. 

Do zegels, die na 31 December niet verkocht zijn, zullen worden 
vernietigd. 
De Lijntandingen van de nieuwere zegels van de Nederlandsehe 

Overzeesche Gewesten. < 
Palmtypezegels. 
Waren de cijfertypezegels in lijntandingen als onregelmatigheid 

te beschouwen, de plaatdrukzegels van ons land zijn steeds met 
lijntanding. 

Is men het er nog steeds niet over eens welke tandingen er 
bestaan van de Indische zegels van i gld. en 21/2 gld. nr. 65 en 
66, met de talrijke opdrukken, van de zegels in palmtype bestaan 
slechts 2 tandingen, L i i : i i i / j en L iii / j . In de eerste jaren 
gebruikte men uitsluitend L 11 : iii/j voor de 50 cent en i gld. 
Van de 21/j gld. blauwzwart waren nog groote restanten, die 
eerst zijn opgebruikt, zoodat pas jaren later sprake was van een 
regelmatig gebruik van de 2i/j gld. karmijn, nr. 126, eveneens 
getand L 11 : i i i / j . 

Ongeveer tegelijkertijd kwamen later deze 3 waarden uit in 
tanding L iii / j , evenals de 60 en 80 cent. Van de 60 zagen 
we wel eens exemplaren getand L iii/g: m / j , dit moet wel een 
gevolg zijn van papieruitrekking, evenals dit het geval is bij de 
2 en 35 cent Jub. van Nederland getand "11" en de 71/j cent 
getand "11:12". Zoolang men geen (^«gebruikt paartje heeft 
kan men zoo'n tanding niet als »nieuw« opnemen. 

Hoewel niet in het palmtype uitgegeven willen we toch ook 
de beide tandingen van de 30 cent op l gld. noemen, waarvan 
de tanding L 111/2:11 zeldzaam is, de andere, L 11 : 111/2, normaal 
(L iii/j is niet bekend!). Bij de opdrukken van 1921 komen 
de tandingen L 11 : 111/2 en L iii/j beide voor, een bewijs dat 
deze overdrukken aangemaakt zijn in een overgangsperiode! 
Zoowel bij de opdrukken op 50 cent als op 1 gld. komen deze 
2 tandingen voor, maar alleen de 321/j cent bestaat in beide 
tandingen, bij de nauwe en bij de wijde streepen! 

Van Suriname bestaat de eerst onlangs verschenen ii/j gld. 
alleen in tanding L iii / j . De 50 cent en i gld. zijn bekend in 
de 2 tandingen L i\\j^:i\ en L iii/j , de 21/2 gld. bovendien 
nog in lijntanding 11. 

De 50 cent en i gld. zijn tot voor korten tijd steeds gebruikt 
in de i i i / j : i i tanding. De 21/3 gld., die men in Nederland reeds 
sinds 1915 kan verkrijgen, was in . . . 1924 eerst in Suriname 
voorradig! En wel in tanding L 111/2:11. Aan de verzamelaars-
loketten ziet men uitsluitend de nieuwste tanding L u . De 
3de tanding L iii/j , voor 50 c. en i gld. thans normaal, is van 
de 2V2 gld. op het oogenblik zéér zeldzaam, maar . . . aangezien 
vrijwel alle nieuwere plaatdrukzegels uitsluitend in deze tanding 
verschijnen, kan men zeer zeker ook dit zegel in de 111/2 tanding 
spoedig in grooter getale tegemoet zien! 

Van Curagao kennen we de 50 c , iVi en 2'A gld. in de tan
dingen L n V i : ! ! en L iiVi, de 50 cent bovendien L n . 

Dit laatste zegel dateert waarschijnlijk van 1924; toen was het 
althans in Curasao te verkrijgen. In Holland was het voorzoover 
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we weten nooit voorradig. De tanding L i iVi : i i is jarenlang 
de gewoonste tanding geweest; zoowel de 50 cent als de iV» en 
2 \ gld. waren én in Curasao én in Holland uitsluitend in die 
tanding verkrijgbaar. De 2V2 gld., waarvoor hetzelfde geldt als 
voor het overeenkomstige zegel van Suriname, nu nog! Van 
zeldzaamheid is dan ook geen sprake! Als herkenningsteeken 
heeft men, dat de zegels getand L 11 A : 11 steeds op papier niet 
gele gom zijn gedrukt, de zegels in tanding L iiVi steeds (ook 
de 2V» gld.?) op papier met witte gom. 

We willen tot slot weer onze prijsinzichtèïl mededeelen, met 
verwijzing naar de nummers van Michel 1928. 
Indië. 

Nr. 124. 
125. 
126. 
133-
i37l-
13711. 

Suriname. 

Nr. 88. 
89. 
90. 

Curagao. 

Nr. 62. 
63. 
64. 

50 cent. 
I Gld. 
2V. Gl. 
30 op I 
32V. op 

Gld. 
50. 

id., nauwe str. 

50 cent. 
I Gld. 
2Vï Gld. 

50 cent. 
1 ' . Gld. 
2Va Gld. 

L 1 1 : \\%. 
-.65 -.10 
1.25 -.15 
3 - - I-— 
-.50 -.15 

40.— 20.— 
6 . - 2 . -

L i i V . r i i . 
-.60 -.50 
I . - -.75 
2.80 2.50 

L i iV. : I I . 
-.65 -.65 
1.90 i.go 
2.50 2.50 

L iiV.. L i i V . : i 
-.50 -.03 
I.— -.06 
2.50 -.40 

5 . - I. 
-•35 -.o* 
-.60 -.12 

L iiVz. L I I . 
-.50 -.60 
I.— I.— 
6.— 6.— 2.50 4. 

L iiV.. L I I . 
-.50 -.50 4.— 2.-
1.50 1.50 
6 . - 6 . -
H. VAN P E U R S E M . 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. De heer Benders zond mij het volgende uitknipsel 

uit het Handelsblad toe : 
»Reeds meermalen is verzocht om op de postkantoren weder 

gezegelde briefomslagen en postbladen verkrijgbaar te stellen. 
Er zijn thans maatregelen getroffen voor het opnieuw aanmaken 
van postbladen en briefomslagen, welke voorzien zullen worden 
van een zegelafdruk van 71/̂  cent.« 

Begin October verscheen de groene opdruk 5 cent ook op de 
laatste dubbelkaart van 7V1 cent. 

Spoorwegbriefkaarten. Den heer Stieltjes dank voor de melding 
van de volgende nieuwe kaarten: 

No. 12. Oostenburgergracht. Model CC 238. Oplaag en be
steldatum: E. H. 30.000 bb. 393 1/8 '27. Deze kaart vertoont in 
de veelvouden van 10 een afwijking in de noot links bovenaan, 
nl. het ontbreken der punten achter de 4e en 5e regel. 

No. IJ. Nederlandsche spoorwegen. Model CC 238c. Oplaag 
en besteldatum: E. H. 25.000. 1/8 '27 bb. 393. Als afwijking is 
te melden de kaart zonder punten achter 25.000 en bb. 

No. 7^. Doklaan. Model CC 238c. Oplaag en besteldatum: 
E. H. 20.000 bb. 393 1/8 '27. Bij deze kaart is als afwijking 
gevonden de kaart zonder punt achter bb en achter No. 

Formulieren voor adreswijziging. Van meerdere zijden mocht 
ik bericht ontvangen op mijn vraag hieromtrent in 't vorige 
maandblad. Algemeen is men van meening dat zij afzonderlijk 
gerangschikt behooren te worden en niet thuis behooren tusschen 
de gewone briefkaarten. De heer Pull schrijft hieromtrent nog 
o. a. het volgende (tevens dank voor de opmerking waarde
stempel — waardeaanduiding): 

Formulieren voor adreswijziging. 
In verband met de op blz. 172 van het Maandblad van 16 Sept. jl. 

gestelde vraag, geef ik als mijne meening te kennen, dat de 
daarbij bedoelde z g. verhuiskaarten niet tusschen de gewone 
briefkaarten behooren te worden opgenomen, wegens het bijzondere 
karakter, dat deze kaarten dragen. Immers, zij zijn niet bestemd 
voor particuUere correspondentie; men mag die kaarten niet 
anders invullen, dan overeenkomstig de daarop gestelde aandui
ding; ook is op deze kaarten niet van toepassing het tarief, dat 

voor briefkaarten is vastgesteld, doch dat van gewoon drukwerk. 
Evenals de briefkaarten van de arbeidslijsten, waarvan de 

invulling ook aan bepaalde regelen gebonden is, behooren de 
z.g. verhuiskaarten onder een afzonderlijk hoofd te worden opge
nomen. Dat bedoelde kaarten in de »Grosser Ganzsachen-Katalog« 
van Noske wel onder de gewone briefkaarten worden opgenomen, 
behoeft geene aanleiding te zijn om in een Nederlandsch over
zicht dezelfde onjuistheid te begaan. 

In het overzicht van de briefkaarten, opgenomen in het Jaar
boek no. 37 (1927) is de aanduiding deelstreep terecht vervangen 
door scheidingslijn; we gaan dus de goede kant uit. Nu nog 
het woord luaardestempel vervangen door waardeaanduiding en 
de germanismen zijn verdwenen. 

Dat het woord waardestempel onjuist is, moge blijken uit de 
mededeeling, dat tekst en zegel tegelijk worden gedrukt en wel 
door middel van cylinderdruk (de frankeer- en portzegel ook 
wel door middel van degeldruk), doch met een stempel of eene 
stempeling heeft het absoluut niets te maken. Zelfs bij de eerste 
briefkaarten zonder waardeaanduiding is het zegel er later op 
gedrukt en niet er op gestempeld. 

De benaming waardestempel dus vervangen door waardeaan
duiding, of, waar het te pas komt, door zegel of zegelafdruk 
(bijv. op blz. 45 van genoemd jaarboek reg. 17 en 18 v. b.: 
»verschil in kleur tusschen zegel en rand«, 

J. C. PULL, 
Haarlem, 24 Sept. 1927. oud-contróleur P. en T. 

Carte postale avec re'ponse pa\ée. 
Het zal wel niet algemeen bekend zijn, dat van de dubbele 

buitenlandsche briefkaart met scheidingslijn uitgaaf 1910 
(nr. 51 I volgens Noske) exemplaren bestaan met de 'aan
duiding »Carte postale avec rêponce pavée«. 

Voor den buitenstaander, dat wil zeggen voor hem die 
niet op de hoogte is van de druktechniek van onze verschil
lende postwaarden, is er alle aanleiding om aan te nemen, 
dat abusievelijk de letter »v« inplaats vnn eene »y« in den 
vorm is geplaatst. Deze opvatting is echter geheel onjuist; 
de geheel aanduiding 

Briefkaart met betaald antwoord 
(Carte postale avec réponse payee) 

is eene z.g. logotype; zij bestaat uit een langs electroly-
tischen weg verkregen geheel, en niet uit losse, verplaats
bare, typen. Hoe is het dan mogelijk, dat er exemplaren 
bestaan met eene onberispelijke »v« in plaats van eene»y«, 
terwijl de oorspronkelijke matrijs, waarvan de logotypen 
zijn vervaardigd, de juiste aanduiding »payee« heeft. Het 
is niet moeilijk daarop het juiste antwoord te geven; tijdens 
den druk is de staart van de »y« geleidelijk versleten, en 
langzamerhand is er eene duidelijke »v« overgebleven. Uit 
een 6tal briefkaarten, welke ik genummerd heb 1 t/m. 6, 
is het mij gelukt den geleidelijken gang van die afbrokkeling 
te vinden. 

Op de onlangs te Amsterdam gehouden Nationale Post
zegeltentoonstelling heb ik meerderen bezoekers die 6 kaarten 
vertoond; de eerste kaart vertoont de »y« zonder stippel 
aan de gebogen lijn, welke lijn bij de volgende kaarten 
geleidelijk zwakker wordt; bij no. 5 is er reeds eene duide
lijke »V« te zien, doch zij is nog spits van onderen en nog 
een weinig grooter dan de andere letters, terwijl zij bij de 
6e kaart eene onberispelijke »v« vertoont. 

Of deze kaart ook voor komt met den blauwen opdruk E 
(no. 156 i) is mij niet bekend; ik heb nimmer een dergelijk 
exemplaar gezien. 

De 6 kaarten zullen door mij worden afgestaan aan het 
postmuseum te 's-Gravenhage, zoodat, wanneer eenmaal dat 
museum voor het publiek toegankelijk zal zijn, ieder zich 
van het ontstaan van een dergelijken foutdruk (of druk
fout ?) op de hoogte stellen kan. J. C. PULL, 

Oud-Controleur P. en T. 
BUITENLAND. 

Australië. Kaart no. 24 van i penny groen verscheen nu als 
dienstkaart, nl. met geperforeerde letters O S en N. W. S. 

D. Br. I p. groen op wit. 
België. Eindeliik is de definitieve kaart voor het buitenland 

vei schenen, met den kop van den koning. 
Br. I franc, rood op grijsblauw. 
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Duitschland. Portoverhooging, zoo komt er nu en dan wat 
nieuws! 

Voor mij ligt de nieuwe kaart voor het binnenland van 8 pf. 
met Ludwig von Beethoven als waardestempel. 

Br. 8 pf. groen op roombl. 
Frankrijk. De enkelkaart voor het binnenland, groot formaat, 

is nu ook verschenen; het eerste jaarcijfer is 701. 
Br. 40 c. paars op grijsgroen. 
Fransch Indochina. Uit de D. B. Z. neem ik over het ver

schijnen van 4 nieuwe kaar ten; die van 4 c. met een ploeger 
als waardestempel, de andere met een landschap. 

Br. 4 c. roodviolet op grijsgroen. 
6 c. rood » » 
8 c. olijfkleurig » » 

12 k. blauw » » 
Ierland. De kaartbrief van 2 p. veranderde van karton, deze 

werd van vrij dik, roomkleurig, nu dun wit; verder bleef alles 
gelijk. 

Kbf. 2 p. groen op wit. 
Italië. De kaarten van 30 c. met koning Victor Emanuel ver

schenen nu ook zonder jaarcijfer. 
Br. 30 c , 30 - j - 30 c. bruin op roomkl. 
— Ter gelegenheid van het herdenken van den honderdjarigen 

sterfdag van Alex. Volta, is een briefkaart verschenen met de 
kop van dezen geleerde. De waardestempel is koning Victor 
Emanuel zooals die voorkomt op de kaarten van igo6; op de 
achterzijde een gedenkzuil; dr. Borel, vriendelijk dank. 

Br. 10 c. karmijnrose op wit. 
De kaartbrief van 30 c. werd zwart overdrukt en de waarde 

teruggebracht tot 25 c ; de overdruk werd zoowel op het zegel 
als in den tekst aangebracht. 

Kbf. 25 cent op 30 c. blauwzwart op lichtgrijs. 
Maleische Staten. Hier verscheen een nieuwe kaart met be

taald antwoord voor het binnenland; waardestempel tijger; groot 
formaat. 

Br. 2 -|- 2 c. groen op zeemkl. 
Meiico. Ook hier nieuwe uitgiften in verband met portwijzi-

g ing; waardestempel zonne-uurwerk. (D. B Z.). 
Env. 4 c. rood op wit. 

8 c. oranje op wit. 
Kbf. 4 c. rood op zeemkl. 

8 c. oranje op zeemkl. 
Noorwegen. De D. S. Z. meldt een nieuwe kaart voor het 

binnenland met den heraldieken leeuw als waardestempel. 
Br. 10 öre groen op wit. 

Oostenrijk. Het uitgeven van briefkaarten met prentjes heeft 
ook hier navolging gevonden. 

Verschenen is een serie van 25 verschillende plaatjes uit dit 
land, in de 3 bekende waarden van 10, 18 en 24 gr. 

Br. 10 gr, bruin, 18 gr. zwart, 24 gr. violetbruin met prentjes. 
Siam. De heer Belmonte dank ik de toezending van een mij 

onbekende kaart met den kop van den keizer naar links, waar
onder den landsnaam en de waarde in Siameesche en Latijnsche 
letters. Voordruk donkerrood. 

Br. 3 St.g. groen op roomkl. 

Vcilinóen 
ah h^ i h^ 

Door den heer J. K. Rietdijk, auctionaris, te 's-Gravenhage, 
zal van 17 tot en met 20 October a.s. in een der zalen van hotel 
»Victoria« aldaar, zijn 58e postzegelveiling gehouden worden, be
vattende een buiten-Europeesche verzameling, voornamelijk Engel-
sche Koloniën. 

Door de N. V. Hekker 's Postzegelhandel te Amsterdam zal 
van 17—24 October a.s. de 18e publieke veiling van postzegels, 
enz. der geheele wereld gehouden worden in het hotel »Kras-
napolsky« aldaar. De bij den catalogus behoorende foto-bijlage 
bevat tal van afbeeldingen dezer uitgebreide veiling. 

De firma E. Luder-Edelmann & Co., Bahnhofstrasse 76, Zürich, 
zal van 3—12 November a.s. haar VII. internationale veiling 
houden, waarvan speciaal mogen genoemd worden: Baden, Spanje, 
Mauritius, Nederland, Oud-Italië, U. S. A., Oud-Duilschland, enz. 
De pracht-catalogus, waarvan alleen het boekje met afbeeldingen 
der te verkoopen zegels 106 pagina's bevat, is op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 

cliïiderL 

Amsterdam. Sedert 9 September jl. is op het Centraal-Station 
onderstaand afgebeeld stempel in gebruik. 

Ongetwijfeld zullen vele Philatelisten gebruik gemaakt hebben 
van de hun geboden gelegenheid om met »de Postduif« onder 
leiding van luit. Koppen één of meerdere luchtpoststukken naar 
Indië te zenden. 

Dienstorder H 584 d.d. 14 Sept. 1927 lu idde: 
Luchtpost. 

1. De gelegenheid wordt opengesteld om met het vliegtuig, 
dat I October a. s. van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië 
vertrekt, gewone en aangeteekende brieven en andere stukken te 
verzenden, Het daarvoor door middel van frankeerzegels boven 
de bij verzending per mail verschuldigde porten en rechten te 
kwijten luchtrecht bedraagt fl. 2.50 per briefkaart en fl. 10.— 
per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor de overige stukken. 

2. De aangeteekende stukken worden uitsluitend verzonden 
op risico van de afzenders. Brieven en doosjes met aangegeven 
waarde worden van het luchtvervoer uilgesloten. 

3. De afzenders moeten de stukken boven het adres voorzien 
van de aanwijzing »Per vliegtuig van Amsterdam naar Batavia« 
en moeten hun naam en adres op duidelijke wijze op de stukken 
vermelden. Het gebruik van etiketten >Per luchtpost, par avion« 
verdient bovendien aanbeveling. 

4. De voldoende gefrankeerde stukken (port -|- luchtrecht -|-
event. andere rechten) moeten door de afzenders worden gesloten 
in een ongefrankeerden omslag, met opschrift »Postvlucht Neder
land—Nederlandsch-Indië« gericht aan den Directeur van het 
Postkantoor Amsterdam (bureel mail). Wordt aangeteekende 
verzending in het binnenland verlangd, dan is het voor de bin-
nenlandsche verzending verschuldigde recht op den buitenomslag 
te voldoen. Uiteraard moet het aanteekenrecht voor de verzending 
van Amsterdam naar Ned.-Indië op den binnensten omslag worden 
verantwoord. 

5. De stukken moeten uiterlijk 30 September te 12 u u r ' s mid
dags te Amsterdam aanwezig zijn, 

6. Door Amsterdam C S . worden dépêches voor Batavia, Medan, 
Muntok en Palembang gevormd. 

7. De frankeerzegels van de in deze dépêche opgenomen 
luchtpostcorrespondentie worden door het postkantoor te Amster
dam door middel van een bijzonderen dagteekeningstempel, 
voorzien van het randschrift „POSTVLUCHT NEDERLAND-NED-
INDIË" onbruikbaar gemaakt. 

8. De stukken welke om de een of andere reden eventueel 
niet met het vliegtuig kunnen worden verzonden, worden met 
een korte toelichting, ongestempeld, onder omslag aan den direc
teur van het postkantoor, waaronder de woonplaats van den 
afzender ressorteert, teruggezonden. Deze directeur draagt zorg 
dat de correspondentie aan de afzenders wordt uitgereikt, nadat 
de frankeerzegels door middel van den dagteekeningstempel van 
van zijn kantoor onbruikbaar zijn gemaakt. Tegen afgifte van 
den omslag of van de adresstrook, c. q. van de stukken zelve 
kan het bedrag van port -|- luchtrecht -|- event, andere rechten 
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aan de afzenders worden terugbetaald. Dit bedrag is op den 
staat no. 28 af te schrijven. 

9. In voorkomende gevallen is de aandacht van het publiek 
er op te vestigen, dat indien de vlucht wel wordt begonnen, 
maar om een of andere reden niet wordt beëindigd, de porten 
en rechten niet worden terugbetaald. 

10. Aankondigingsbiljetten betreffend vorenbedoelden vlieg
tocht zullen tijdig worden toegezonden en behooren tot i October 
a. s. bij de loketten te worden voorgehangen. 

Nevenstaand de verkleinde af
beelding van den stempel, die op het 
voorgehangen biljet voorkwam en tot 
vernietiging diende. 

's-Gravenha,s^e. Door de 
vriendelijke bemiddeling van 
den heer A. B. van Beers, direc
teur van het postkantoor te 
Amsterdam, dien wij hierbij 
hartelijk danken, kunnen wij 
den stempel vermelden, ge
bruikt op de Postconfereniie, 
welke van i —10 Sept. jl. ge
houden is in het gebouw der 
Eerste Kamer. Langs de 3 

zijden van een gelijkbeenigen driehoek s taat : CONFÉRENCE POS
TALE LA HAYE 8 IX-1927 17H, in het midden om een wereldbol 
de letters U P U als afkorting van Union Postale Universelle. 

De heer G. W. A. de Veer toonde ons een brief, 25 VIII 27, 
verzonden met den posttrein Zwolle—Coevorden naar Laar 
(Duitsch grensgebied) en gefrankeerd met 7'/2 cent Nederl. post
zegels. Naast de zegels stond een éénregelig stempel 

I RAIJON LIMITROPHE"! 
De heer A. Dupont toonde een briefomslag uit Borger naar 

Amsterdam verzonden, waarop 2-regelig 
BORGER 
4 Mrt, 22 

Wij vermoeden, dat de dagteekeningstempel defect geweest is 
en de brievengaarder meL zijn kantoornaamstempel en datum
stempel gewerkt heeft, daar de plaatsnaam scheef boven den 
datum staat. 

Kan een der lezers opheldering geven? 
Dienstorder H. 558 dd. 30 Augustus 1927 lu id t : 

Veldpost. 
1. Tijdens de oefeningen, te houden door de Lichte Brigade, 

van 12 t/m. 17 September a. s., wordt — in samenwerking met 
den bestaanden postdienst — een veldpostkantoor opgericht. 

2. Dit kantoor zal zijn gevestigd op 12 September te OÄÄ;«^«^:/, 
op 13 September te Hengelo (Ov.), op 14 en 15 September te 
Delden en op 16 (c.q. ook 17) September te Goor. 

Wij danken dhr. H. Lampe Fzn. voor de toezending van den 
stejnpel van dit veldpostkantoor, de dwarsbalk-stempel welke 
ook tijdens de mobilisatie en vorige manoeuvres gebezigd is. 
Bovenin VELDPOST, in den dwarsbalk de datum enz.: bv.: 
12.IX.27.10-11 V en onderin tusschen 2 vijfstralige sterren het 
nummer 1.; voor aangeteekende stukken was een i-regelig kan
toorstempel in gebruik „VELDPOST I " . 

De beeren H. Lampe Fzn., J. Th . M. Smelt en v. d. Willigen 
verplichtten ons door de toezending van machine-stempels met 
de nieuwe 24-uurtijdaanwijzing \\\\. Breda, Haarlem,^ s-Gravenhage, 
Nijmegen en Zwolle. 

Indien stukken welke geadresseerd worden naar het sedert 
I Mei jl. bij Haarlem geannexeerd gedeelte van Heemstede, nog 
laatstgenoemde plaats vermelden, komt daarop een administratief 
stempel te staan 

Laat Uw stukken 
adresseeeren 

„POST HAARLEM" 

Rotterdam. Sedert medio September was hier een Flierstempel 
in gebruik met reclametekst , ,VERZEND PER LUCHTPOST" , 
waarbij onder in den dubbelring van den dagteekeningstempel 
3 dichte vijfstralige sterren, hr. Lampe schrijft ons over dit 
stempel dd. 22 Sept. jl. als volgt: 

»Er is heden-ochtend in Rotterdam met de machine welke 
»steeds stempelt »Veizend per Luchtpost« met 5-stralige dichte 
»sterren, een ongelukje gebeurd, het datumblokje is geheel er 
»uit gevallen, zooals uit de afstempeling op een in mijn bezit zijnden 
»brief blijkt. Nu is hetzelfde stuk aan de linkerzijde nogmaals 
idoor een machine gegaan en afgestempeld »Opent een rekening 
»bij den postcheque en girodienst» met 5-stralige open sterren, 
»het rondje luidt 9—10 V. 22 IX 1927«. 

Momenteel stempel Rotterdam met de luchtpost-reclame in 
een Flierstempel met 3 open vijfstralige sterren, terwijl de post-
cheque-reclame in een dergelijke machine met de 3 dichte vijf
stralige sterren voorkomt, zoodat er wederom eens stuivertje 
verwisseld schijnt te zijn. hr. Benders bezit den Flierstempel met 
Post-cheque-reclame van Rotterdam van 21-9 6-7 N., dus met 
Arabische maand-aanduiding. Wie kent andere data ? 

Suriname. 
In het officieel gedeelte van het Gouvernements Advertentie-

Blad No. 66 van 9 Augustus 1927, hetwelk wij door de vriendelijke 
tusschenkomst van dhr. A. M. Benders ontvingen, lezen wij: 

Gouvernements-Secretatie. 
Bij resolutie van 6 Augustus 1927 No. 2350 is goedgekeurd 

dat, in afwachting van de uit Nederland te ontvangen post- en 
Koloniale postspaarbankstempels met opschrift „Moengo" voor 
het Hulppostkantoor te Moengo, zal wordengeb ruik gemaakt van 
stempels met onderscheidenlijk het opschrift »GJ^/ÏV«« en » Ephrata<i. 

Erg vindingrijk lijkt ons deze oplossing niet, een gummistempel 
is toch wel spoedig aan te maken. St. Willebrord's pastoor 
sneed voor den brievengaarder wel een dagteekeningstempel uit 
kurk, toen de officiëele stempel bij de opening van het hulp
postkantoor St. Willebrord nog niet gearriveerd was! 

De Internationale 
Postzegel Tentoonstelling te Luxemburg. 

Nauwelijks behoorde de Nationale Postzegel Tentoonstelling 
van »Hollandia« tot het verleden, of de Nederlandsche verzamelaars 
maakten zich op, om ook in het buitenland meerdere lauweren 
te gaan oogsten, en dit met heel veel succes. 

Ofschoon de tentoonstelling een oppervlakte besloeg van circa 
900 M^, waren de Nederlanders met niet minder dan met circa 
300 M^ tevreden, en zij hebben hun roem aldaar uitstekend 
gehandhaafd. 

Wanneer wij nagaan, dat zij van de beschikbare bekroningen 
de volgende behaalden, kunnen wij met genoegen constateeren, 
dat wij geen slecht figuur hebben geslagen; nam.: i groote gouden 
medaille en een kunstvoorwerp, i gouden medaille, 7 verguld 
zilveren medailles, 8 zilveren, I2 bronzen medailles en 2 diploma's. 
Te zamen 32 bekroningen. 

Het vele schoone te releveeren, dat aldaar te zien was, zou 
te veel plaatsruimte vragen; toch wil ik in hoofdzaak eenige 
buitenlandsche verzamelingen opnoemen, die tot nog toe nergens 
anders te zien waren, of hoogst zelden. 

In de eerste plaats dient genoemd te worden de buitengewone 
collectie Kaap de Goede Hoop van R. F . A. RIESCO te Londen, 
waarvan er 1600 stuks aanwezig waren met als clou een blok 
van 4, 3 stuks van ld en een van \d in Rood, de bekende en 
uiterst zeldzame Woodblock foutdruk, een stuk in combinatie 
van 4 nog niet gezien, meerder foutdrukken waren hier aanwezig ; 
terecht werd deze collectie bekroond met den Grand prix de 
PExposition. Een collectie Thurn en Taris (hors concours) van 
M. van Gelder, bevatte alle cabinetstukken, zooals men dit van 
dezen grooten verzamelaar gewend is. Eenige complete platen 
van België van 1850 door M. G. Caroly, Antwerpen (hors concours) 
10 en 20a waren buitengewoon te noemen, evenals van Mr. N. 
Waterhouse, Londen, 20 vellen van zijn collectie van 500 vellen 
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van de V. S. v. N. Amerika waarbij de provisorien van New-York 
van 1845 zich bevonden (hors concours). Ook buiten mededinging 
waren te bezichtigen de verzamelingen van L, Hopsen (Luxemburg), 
Poncelet (Rumenie) en Delapierra (Epaulettes van België), die ik 
niet behoef te beschrijven. 

Als bijzonderheid dien ik te vermelden een Engelsche ver
zamelaar, die voor het eerst exposeerde en slechts drie jaren 
vetzamelaar is, nam. Mr. E. J. Lee, Stoke d'Abérnon, met een studie 
over de scheepjesuitgifte van Buenos Aires, waarbij de samen
gestelde platen niet werden vergeten (Goud). Uruguay zooge
naamde »Diligencia« samengestelde platen (Goud), buitengewoon 
rijk aan geheele vellen proeven van de eerste emissie. Daarna 
de reuzen collectie van A. Simons, uit Verviers, met ongetande 
Luxemburg van de eerste emissie, zoo ook geheele vellen proeven, 
die terecht de Groote Gouden medaille verwierf. De blokstukken 
van hetzelfde land ingezonden door B. Wolff en Schon en 
Dr. Magonette te Charleroi veroveren beiden gouden medailles. 

België en Belgisch Congo waren zeer ruim voorzien en vreemd 
genoeg behaalde hier een Engelschman Mr. Edwin Lee de gouden 
medaille. Henry Bauer met zijn beroemde collectie Elzas Lotharingen 
viel dezelfde onderscheiding ten deel. 

In de afdeeling Nederland en Groot Biitannië was heel wat 
concurrentie. De heer J. van Nifterik, wiens collectie reeds op 
de tentoonstelling te Amsterdam te zien was, besloeg een geheele 
afzonderlijke zaal, speciaal voor deze collectie ingeruimd en mocht 
het genoegen smaken met de Groote Gouden medaille en een 
kunstvoorwerp bekroond te worden. Ik behoef dus deze collectie 
en proeven niet te beschrijven, maar wil volstaan met te zeggen, 
dat wij gerust trotsch kunnen zijn dat er nu in Nederland weder 
een persoon gevonden is die onzen ouden roem hoog heeft 
gehouden, en dat zoo'n collectie nu met recht de trots van de 
Nederlandsche verzamelwereld op de internationale tentoonstelling 
zal blijven. Gelukkig zijn wij dat zoo'n collectie niet over de 
grenzen is gegaan en in deskundige handen is gekomen, waardoor 
men in de toekomst verzekerd kan zijn, dat zij zal uitgroeien tot 
de Nationale Nederlandsche verzameling. Dat de heer v. Niftrik 
geen gemakkelijke overwinning heeft gehad, bewijst wel, dat in 
zijne klasse mede waren de bekende collectie van Mr. A.J. Warren 
(Groot Goud) Mr. White (Londen) Groot Britannië buitengewone 
collectie in paren, blokstukken (o. e. N". i V.R.) plaat i i blokstuk 
van 6 enz. Verder is in deze klasse de verzameling van F. J. Maingay 
(V. Z.) D. C. Paraira (Z.) Kirchner (B.) enz. In de volgende klasse 
muntte uit de collectie N. Castellini (Sicilië) in geheele platen. 
Verder de bekende verzameling van C. Ott, Altona, en van 
Madrogodato, gespecialiseerde verzameling Russisch Levante; 
Paul de Smeih, Brussel, met serie 1866-81 alle met goud. Nieuwe 
landen van Europa waren zeer zwaar vertegenwoordigd nam. i4 
mededingers waarbij Fiume van de Raay, Ierland van Lagnez en 
de Raay, Wendorf en v. d. Hurk met Danzig, Rachmanow met 
Polen eenige der concurrenten waren. 

Van de Ver. S. v. N.-Amerika was de collectie van G. Munro 
van Londen, buitengewoon mooi. Andere landen van Amerika 
de reeds genoemde verzameling van Reisco, gespecialiseerde 
collectie Chili, een zeer moeilijk maar dankbaar land als men het 
materiaal bezit, en André Mathijsen, Brussel, een gespecialiseerde 
collectie Uruguay. Engelsche koloniën gespecialiseerd waren de 
collecties van Reisco (Kaap) Agnew, Londen, Shangai, A. Eid, 
Cairo, groote verzameling van Nejd, en H. Vogel, Goedereede, 
met de bekende collectie N. Republiek. 

De groote gouden medaille ging weer naar Londen, aan 
H. Hardey met z'n buitengewone collectie Victoria, een samen
voeging van de collectien Ferrari en Mann ; daarop volgde de 
prachtige collectie van A. B. Jenny, Zwitserland en van onzen 
landgenoot H. Schmid, geheel compleet. Van de Fransche 
Koloniën zagen wij de prachtige collectie van Pierre Machel 
(Gr. Gouden medaille). In de Ned. Koloniën onze landgenooten 
A. C. Pareira, Kirchner en Jonkers. 

Een zeer schoone verzameling van de Pence uitgifte van Canada, 
waarbij opviel een brief met strip van 3 van de 10d op brief 
Ook 63 brieven met deze zeer zeldzame zegels. Afdeeling weten
schappelijke onderdeden, waren in hoofdzaak de beroemde 
collectie van H. Kastter, Parijs, met de zegels van 1870—71 
gedurende dien oorlog. Hawey, Londen 1/— Victorie, samenge
stelde gedeelte van plaat, een strip van 5 op brief enz. A. Ruhl, 
Brussel, de eerste vijf waarden van Spanje. Lerroux (Nice) de 
Bordeaux emission, E. Grom, Brussel, historisch overzicht van 

den wereldoorlog in België en Noord Frankrijk ; Ned. Kinderzegels 
van De Raay enz. 

Onder de klasse zeldzaamheden moet ik een landgenoot noemen: 
J. V. Houten, Brussel, die een keur van 50 zegels tentoonstelde 
om te watertanden. Zeldzame zegels op ten hoogste 50 brieven, 
mag genoemd worden W. Harvey, Londen met zijn verzameling 
Victoria en N. Z. Wales (Sydney News). 

Bezettingsgebieden waren sterk vertegenwoordigd: i4 deel
nemers waaavan 5 met Servië. Hier worden Lutz te Straatsburg 
en W. Rotte beiden met goud bekroond, en onze landgenoot 
J. V. d. Berg, Ede (V. Z.) Dark Francis, Sussex met Palestina (V.Z). 

In de klasse Vliegpost behaalde Mr. G. V. Bigsby (Goud) terwijl 
onze landgenoot P. G. Keyzer, Amsterdam, Zilver behaalde. 

Eindelijk in de klasse voor Ganszachen mocht onze landgenoot 
Costerus de V. Z. met zijn collectie Luxemburg behalen en in 
zeldzaamheden eenzelfde bekroning, terwijl onze landgenoot 
Broekman O. V. S. (Z ) zeldzaamheden (Z.) en Zwolle brons be
haalden. L E O N DE RAAY. 

Koersen 
Van Vreemd 

F r s . 100 
Lil es IOC 
Kr . IOC 

Buifenlandsche wissels. 
Slotkoersen van 28 September igzy 

Berlijn per Mrk. 100 ƒ 59 ,39^ 
Parijs » Frs . 100 
Brussel per Belgas 100 
Londen » £ • • 
New-York » 
Zurich » 
Milaan » 
Praag » 
Kopenhagen * 
Oslo per 
Stockholm . . . . . . » 
Helsingfors » 
Madrid » 
Buenos Aires 
Weenen per 100 Schillinge » 
Montreal per f circa » 

INCOURANTE DEVIEZEN, 
per E £ . . . 

» 100 Drachmen 
» 100 Dinars 
» Rupee 
» 100 Leis 
» 100 Pengö 

T £ 

Kr. 
Kr. 
Kr. 
Mik. 

100 
100 
100 
IOC 

P t a s . 100 
Peso 

9.78 
34,721/j 
12,135/8 
2,49'/8 

48,10 
13,6072 
7,39V2 

66,75 
65.75 
6 7 , -

6,25 
43,60 

i,o6V2 
35,15 

2,49 

Alexandrië . . 
Athene . . , 
Belgrado . . 
Bombay . . 
Bucarest . -
Budapest . . 
Constantinopel 
Hongkong . 
Lissabon . . 
Manilla . . . 
Montevideo. . 
Rio de Janeiro 
Shanghai 
Singapore 
Sofia 
Valparaiso 
Warschau 
Yokohama 
Mexico 

Dollar 
Escudo 
Dollar 
Peso 
Milreis 
Tael 
Dollar 

100 Leva's 
100 Peso's 

per Zloty 
Yen 

c i r c a / 12,43 
•> " 3 , 27VJ 
» » 4,37 Vi 
» » 0,90' /2 
» " I ,52Vï 
J> » 43,60 
» ■• 1,271/2 
» » 1,22 
.» » 0,1 iVs 
» » 1,22 
» » 2,53 
» » 0,29 
" » 1,55 
» . 1,39 
» » 1,77^2 
' » 30 ,— 
» » —,27 
» » i , i5Vï 
» » 1,19 

59,42 V2 
9,80 

34,75 
12,14 
2,49V2 

48,12V2 
3,63'/2 
7,4i /2 

66,85 
65,85 
67,10 

6,35 
43,70 

1,07 
35,25 

2,50 

'IRrici^ciibij^ 
, — 

Door overvloed van copie moesten enkele gewone rubrieken, 
als luchtpost enz. dit maal achterwege blijven. Zoo ook een be
schrijving van de, op de Nationale tentoonstelling van Hollandia 
geëxposeerde stukken. Deze laatste verschijnt in het nummer 
van November a.s. 
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Frankeermachines. 
Sammelt Freistempel J Dem Freistempel 
gehört die Zukunft! H. Diers. 

30VII!?7 

Ondanks de talrijke mededeelingen, die over de afdrukken in 
de laatste jaren in het Maandblad versehenen zijn, waren toch de 
opgaven voor de verschillende machines over 't algemeen nog 
verre van compleet, een bewijs ervoor hoe moeilijk het is om 
de »Freistempel« bijeen te krijgen. Hieronder volgt nu een lijst, 
die voor de meeste machines volledig is; van slechts enkele 
ontbreken nog de complete opgaven. 

Met de in Nederland gebruikte frankeermachine, de »Universal 
Postal Franker«, kunnen 6 verschillende waarden worden gestem
peld. Deze zes waarden staan aangegeven op een »wijzerplaat« aan 
de bovenzijde van het toestel; door den »wijzer, een handle, op 
een bepaalde waarde te draaien wordt na het inschuiven van het 
te stempelen stuk de betreffende waarde erop aangebracht. Tege
lijkertijd wordt aan de achterzijde van het toestel een cylinder 
met zes rijen tandjes, van verschillende lengte, in beweging 
gebracht ; het aantal tandjes op iedere rij komt overeen met de 
bijbehoorende waarde van de wijzerplaat. De cylinder correspondeert ■ 
met den »meter« (door de Posterijen op een bepaald, van te voren 
gestort bedrag, b v. fl loo, ingesteld, en verzegeld), welke laatste 
het afgedrukte bedrag registreert. Voor een afdruk van 2 cent b v. 
komt de kortste rij tandjes van den cylinder in contact met den meter. 

Volgens de voorschriften moet de waardeaanduiding in rood 
zijn afgedrukt; voor het datumstempel is geen kleur voorgeschreven, 
men vindt dit dan ook in zwart en in rood. Echter moet volgens 
de bepalingen der Wereldpostvereeniging de geheele afdruk in rood 
aangebracht worden; langzamerhand zullen dus ook de Neder
landsche machines wel hiertoe overgaan. Enkele machines hebben 
bij hel aanschaffen van een nieuwe inktrol deze verandering dan 
ook al aangebracht. 

De stempelafdrukken moeten worden aangebracht op de om
slagen resp. de stukken zelf. Afdrukken op losse stukken papier 
en onduidelijke afdrukken zijn niet voor frankeering geldig. 
Behalve gewone stukken kunnen ook aangeteekende brieven en 
zelfs postpakketlabels ermee gefrankeerd worden. Het is natuurlijk 
bijna een onmogelijkheid, deze laatste machtig te worden. 

Het gebruik van meer dan een afdruk op hetzelfde stuk is 
geoorloofd, en komt nogal eens voor. Eveneens is frankeering 
gedeeltelijk door postzegels en gedeeltelijk met de frankeermachine 
toegestaan (het eenige mij bekende voorbeeld hiervan bezit de heer 
Traanberg : zegel van 5 cent en afdruk van 10 cent van machine 19). 

Bij de invoering van het 7V2 centtarief op i Juli j .1. werd van 
verschillende machines, waarop deze waarde niet voorkwam, de 
samenstelling van de wijzerplaat veranderd, waardoor enkele 
waarden vervielen. Het merkwaardige geval doet zich nu voor, 
dat enkele van deze niet meer gebruikte waarden in de lijst 
hieronder vermeld zijn, terwijl afdrukken ervan bij de verzamelaars 
niet bekend zijn (tot dusver). Natuurlijk moeten zij vermeld worden ; 
de mogelijkheid bestaat dat er nog enkele voor den dag komen. 

Over het algemeen zijn, behalve 
plaatsnaam en nummer der machine, 
de afdrukken van de verschillende 
machines aan elkaar gelijk. Een uit
zondering vormt hierop"het onderste 
deel van het datumstempel, dat in 
verschillende vormen voorkomt: 5 
horizontale lijnen, waarvan de boven
ste in het midden gebroken, 4 lijnen, 
4 lijnen, waarvan de bovenste gebro
ken, of 3 lijnen. Verder is ook de 
teekening van de waardecijfers niet 

1 8 
n o r m<ii c ^1y^ I2Ä 

7 7 
Juf. 27 

steeds gelijk; opvallend zijn de smalle cijfers 127^ van machine 7. Dat 
de waarschijnlijk met de hand gegraveerde cijfers van het machine
nummer bij de verschillende waarden van die machine verschillen 
kunnen ligt voor de hand. Voorbeelden zijn er verscheidene te 
vinden Zelfs vond ik bij eenzelfde waarde, de 2 cent van machine 
7, twee verschillende cijfers 7, het eerste vóór de tariefverandering, 
het tweede daarna (vroegste mij bekende datum 24.VI.27). Klaar
blijkelijk is dus toen ook het stempel van 2 cent vernieuwd. De 
afdrukken van de 10 en 15 cent, die ook in beide combinaties 
voorkomen, zijn gelijk gebleven 

Behalve de bezitter van de machine maakt in enkele gevallen 
ook een dochtermaatschappij er gebruik van. Zoo zijn mij bekend 
de Twentsche Trustmij. van mach. i, de HoUandOostAziëlijn 
van mach. 5 en de Mij. »Fatum« van mach. 7. 

Machine 2 komt voor zoowel van de Rott. Bankvereeniging als 
van Ruys' Handelsvereeniging te Amsterdam. Vroeger werd 
aangenomen dat twee machines 2 in gebruik waren Dit blijkt 
niet het geval te zijn. Mach. 2 was eerst in gebruik bij de Rott. 
Bank, later werd deze ingewisseld bij Ruys (de importeur) voor 
no. 15, die nu uitsluitend bij de Rott. Bank gebruikt wordt, 
terwijl Ruys zich van mach. 2 bedient. 

Waar in de lijst als datum van verandering der machine 
I.VII.27 staat genoemd wordt bedoeld omstreeks dien datum. 
Machine: Kleur 

datumstempel: 
1. Twentsche Bank, Amsterdam. 

vóór l.VII.27 : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart, 
na » : 2, 3, 7V1, 10, 12V2, 15 cent. zwart. 

2. Rott. Bankvereeniging, Amsterdam. 
tot 11.26 (?): 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart. 

2. Ruys ' Handelsvereeniging, Amsterdam. 
van IX(?).26 tot i.VII.27: 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart, 

na » : 7»/̂  cent. zwart. 
3. Ruys' Handelsvereeniging, Amsterdam. 

tot (?) : 2, 10 cent. zwart. 
4 Ruys' Handelsvereeniging, 'sGravenhage. 

tot X.25 : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart, 
van XI.25 tot VII.27 : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. rood. 
na i.VII.27: 2, 5, 71/j, 10, 15 cent. rood. 

(Volgens de opgave slechts 5 waarden). 
5. StoomvaartMij. »Nederland«, Amsterdam. 

tot i .VII.27: 2, 3, 10, 15, 25 cent. zwart. 
na » : 2, 3, 77,, 10, l2Vs, 20 cent. zwart. 
De machine is begin IX.27 buiten gebruik gesteld. 

6. Ruys ' Handelsvereeniging, Utrecht. 
2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart. 

(De samenstelling wordt binnenkort verandeid). 
7. Verz.Mij. »De Nederlanden van 1845«, ' sGravenhage. 

tot VI 26 (?) : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart, 
van VI 26 (?) tot i.VII.27: 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. rood. 
na 1.VII27: 2, 3, 71/j, 10, i2i/j, 15 cent. rood. 

9. UitgeversMij. C. Misset, Doetinchem. 
tot X.26 : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. zwart. 
van X.26 tot i .Vn.27: 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. rood. 

na » : 2, 3, 5, 7 7 , 10, 15 cent. rood. 
10. Ruys' Handelsvereeniging, Rotterdam. 

2, 5, io> >5) 20, 25 cent. rood. 
(De samenstelling wordt binnekort veranderd). 

12. Ned.Indische Handelsbank, Amsterdam. 
2, 3, 7V3, 10, i2'/2, 15 cent. zwart. 

15. Rott. Bankvereeniging, Amsterdam. 
2, 3, 7'/ï, 10, laVa, 15 cent. zwart. 

16. J. P. Wijers' Industrie en Handelsonderneming, 
Amsterdam. 

2, 3, 5, 7V1, ïo, 15 cent. zwart. 
18. Coöp. Handelsvereeniging N. C. B , Veghel. 

2, 3i 7'/i' 1°) 12V2, 15 cent. zwart, 
(de waarde 3 cent zal binnenkort door 5 cent 
vervangen worden). 

19. Philips, Eindhoven, 
tot ? : 2, 3, 10, 15, 25, 40 cent. 
van ? tot i .VII.27: 2, 3, 77,, 10, 15, 25 cent, rood. 

na » : 2, 3, 7»',, 10, 12V1, 15 cent. rood. 
De machine werd begin September buiten gebruik 
gesteld. 

20. Kweekcrij »Moerheim«, Dedemsvaart. 
tot medio '26 : 2, 3, 5, 77^, 10, 15 cent. zwart. 
na » : 2, 3, 5, 77^, 10, 15 cent. rood. 
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Adresveranderingen van hoofdredacteur en administrateur. 
De nieuwe adressen luiden thans respectievelijk: 
J. D. van Brink, Nieuwestad 132 B, Leeuwarden. 
L. C. A Smeulders, Wilhelminapark 128, Breda. 

Verzoek. 
In verband met het feit, dat van het Juli-nummer van dit jaar 

geen exemplaren meer voorradig zijn, worden degenen, die op 
het bezit of behoud daarvan geen prijs stellen, beleefd verzocht 
hun exemplaar aan de administratie. Wilhelminapark 128, Breda, 
te willen terugzenden. 

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van den Raad 
van Beheer van het Ned. Maandblad voor Philatelie, gehouden 
te 's Gravenhage op 25 September 1928. 

Het contract met den drukker van het Maandblad wordt per 
I Januari 1928 opgezegd. Een nieuw contract met een andere 
drukkerij zal worden afgesloten. De penningmeesters der Vereeni-
gingen zullen de gunstige gevolgen hiervan reeds spoedig in 1928 
kunnen bemerken. 

Besloten wordt aan de Verecniging »Philatelica« in Den Haag 
toe te staan voorloopig voor 1928 een vertegenwoordiger in den 
Raad van Beheer te benoemen, met recht om aan de discussies 
deel te nemen en met een adviseerende stem Hetzelfde recht 
wordt verleend aan de negen verdere bij het Maandblad aange
sloten en in Nederland zetelende Vereenigingen gezamenlijk. 

Aan den hoofdredacteur en aan den administrateur zijn inge
volge besluit der vijf vereenigingen-eigenaressen elk een beslis
sende stem in den Raad van Beheer toegekend, zoolang de 
tegenwoordige beeren deze functies vervullen. 

De hoofdredacteuren administrateurzijn voor 1928 herbenoemd. 
Als voorzitter van den Raad zal volgens rooster optreden een 
van de afgevaardigden der H. P. V., als vice-voorzitter een van 
de algevaardigden der U. Ph. V. 

De secretaris, H. C MILIUS. 

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

Af deelingen. 
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, Velp, 
Dordrecht: Secr.: G. W . Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. T romp 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. 
Haarlem: 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. 

Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië. 
Deel I : Frankeerzegels. Prijs f 5.—. 
Deel I I : Portzegels. Prijs - 8.50, 
Deel 1 en II samen Prijs - 12.50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlejn. 
Nieuwe leden. 

984. J. van Nooyen, ambt. Kadaster, Malang (N. I.) 
985. A. A. Magendans, s.f. Bandjandawa, b/ Pemalang. (N. I.) 
986. J. P. L. Hulst, arts, Morschsingel 6, Leiden. 
987. J. G. MoUe, Nassaulaan 15, Bussum. 
988. mej. Maria Renou, Badhuislaan 9, Hilversum. V. A. 

Aanmeldingen. 
d r . B a k k e r , Magelang, (N . - I ) . 
H . W . A . Hofmees t e r , a d m . o n d e r n . A m p l a s bij Medan (N.-L). 
J. H . K a n , S e t e r a n 13, Semerang (N.-I,) . . 

|iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiî ^ 

I HERMAN COHN \ 
I P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU, | 
I DEN HAAG, . | 
I VAN LENNEPWEG 24, | 
I T E L E F O O N 5 1 9 4 5. | 
j I N K O O P . VERKOOP. | 
I B I L L I J K E Z I C H T Z E N D I N G E N | 
j VAN BETERE ZEGELS EN ZELDZAAMHEDEN. | 
I (559) ï 
ïiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiiii:iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji^ 

James Mac Queen, p/a. Harrison en Crossfield, Poloniaweg, 
Medan (N.-L). 

A. J. W. Scheffer, luit. inf., Koetaradja (N.-L). 
A. J. M. Snoekc p/a. fa. Koek & Co., Medan (N.-I ) . 
W. Frederiks, Molenwater 48, Middelburg. V.L. 
G. Stapel, tandarts, Groote Noord, Hoorn. 
mr. C. van Nievelt, van Limburg Styrumlaan 5, Arnhem. V. 

(oud-lid). 
ir. F . F. G. Kaulbach, Zijdeweg 38, Wassenaar. V. A. L. 
mr. A. M F. Boeye, Voorz. Landraad, Magelatig. (N.I.) 
G. L. N. Them, Saidan 15, Semarang. (N.I.) 
G. Nijenhuis, Embong Tjempaka 28, Soerabaja. (N.I.) 

Afgevoerd. 
492. W. van Deventer. 

Bedankt met 31-13-'27. 
347. W. Mähler. 223. H. C. Valeton. 
863. J. Koets. 843. G. Versteeg. 

Verbetering jaarboek 1927. 
82. J. de Lange. 

Adresveranderingen. 
605. H. A. Barnouw, p/a. hotel »Neroberg«, Wiesbaden (Dtschl.) 
169. M. Breebaart, Koediefslaan 86, Heemstede. 
280. A. M. W. Bussemaker, Laan v. Nieuw O.-Indië 225, den 

Haag. 
782. mevr. N. Canters-Onderwater, p/a. G. L. Croockewit, Roëll-

straat i, Arnhem. 
443. H. Diephuis, Koningin Emmakade 157, den Haag. 
392. J. van Dongen, Via Fluggi 175 ", Merano (It.) 
243. R. Ennema, van Bommellaan 10, Wassenaar. 
689. A. B. Meihuizen, p/a. Delimij. ondern. Poengey bij Medan 

(N.-L). 
47. M. A. van Regteren Altena, pension Atlanta, Währinger-

strasse 33, Wim IX. 
483. A. G. V. van der Schooren, Weteringeschans 36 hs, Am

sterdam, 
659. mevr. E. Seydlitz-van der Maesen de Sombreff, Villa de 

Marsch, Straatweg 7, Ubbergen bij Nijmegen 
385, W. M. Beyerinck, Mooie Laantje 77 hoek Lindenlaan, Zeist. 
260. J. van der Veer, Prins Hendrikstraat 14, Bandoeng. (N.I.) 
934. mr. G. W. A. de Veer, Vlissingestraat 177, Middelburg. 

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

Met intrekking van het Meibericht, wordt den leden medege
deeld, dat weder alle boekjes, die ingezonden worden, in circulatie 
worden gebracht. 

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

Ver. V. Postzegelv. vond plaats in de vergadering der afd. Gooi
en Eemland' op / / October l.l. in tegenwoordigheid van één der 
leden van het Hoofdbestuur. De uitslag wordt in het November
nummer medegedeeld. 
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AGENDA der Aigemeene Vergadering op 37 November 
1927, 's nam. 2 uur, in Hotel „Hof van Holland", 
Kerkbrink, te Hilversum. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag der Algem. Vergadering op 28 November 1926 te 

Amsterdam, (zie mededeelingen Nederl. Maandbl. voor Philatelie 
Dec. 1926). 

3. Verslag over 1926 (zie jaarboek 1927). 
4. Rekening en verantwoording 1926. Rapport en conclusie 

der Financieele Commissie (Zie jaarboek 1927). 

7-

Begrooting 1928. 
Verkiezingen : 
a. periodiek aftreden der bestuursleden mr. E. Bonn en 
Th . H. Klinkhamer. 
l>. periodiek aftreden van het lid G J. Stork en het plaats
vervangend lid J. F . Burgersdijk der Financieele Commissie. 
Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de vol
gende Algemeene Vergadering zal worden gehouden. 
Rondvraag en sluiting. 

De secretaris, A. VAN D A M . 

B E G R O O T I N G 

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

:§ 

I 

II 

m 

IV 

I 

2 

I 

I 

I 
2 
3 

OMSCHRIJVING. 

L e d e n . 
Contributiën f 5850,— 
Entreegelden ". - 65,— 

/ 59i5> 
T i j d s c h r i f t . 

Overschot Exploitatie Tijdschrift . . / 700,— 
/ 700, 

V e r k o o p . 
Winst / 350,— 

/ 3So>-
D i v e r s e n . 

Advertentiën Jaarboekje ƒ 35,— 
Verkochte Handboeken - 25,— 
Toevallige Baten - 15,— 

/ 75) 

/ 7040,— 

Aldus vastgesteld 2 October 1927. 

De voorzitter, 
(get.) G. V. VAN DER SCHOOREN. 

De penningmeester, 
(get.). T H . H . K L I N K H A M E R . 

1928. 
U I T G A V E N . 

CIB 

1 
I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

!s 

I 
2 
3 
4 

I 
2 
3 
4 
5 

I 

I 

I 
2 
3 
4 

I 

I 

OMSCHRIJVING. 

A l g e m e e n e U i t g a v e n . 
Reis- en verblijfkosten Bestuur . . / 350,— 
Lokaalhuur - 50,— 
Porti, Secretariaat en Archief . . . - 400,— 
Algemeene Vergadering - 100,— 

f 9°0) 
B i b l i o t h e e k . 

Onderhoud / 80,— 
Aankoop - 25,— 
Berging - 65,10 
Assurantiepremie - S,8o 
Leescirkel - 150, — 

/ 325,90 
A f d e e 1 i n g e n. 

Retributie / 500,— 
/ 5 0 0 , -

T i j d s c h r i f t . 
Redactie, drukken, Expeditie . . . ƒ 3100,— 

■ / 3 1 0 0 , -
D i v e r s e n . 

Jaarboekjes ƒ 4oo,— 
Propaganda - 100,— 
Lidmaatschap Ned. Bond - 4oo,— 
Verloting - 150,— 

/ 1 0 5 0 , -
B u i t e n g e w o o n , 

Tentoonstellingsfonds f 1000,— 
< / 1000,— 

O n v o o r z i e n . 
Onvoorzien ; . . . ƒ i64,io 

/ 164,10 

/ 7 0 4 0 , -
Toelichting op de begrooting 1928 

ONTVANGSTEN. 
Hoofdstuk I, artikel i , is geraamd in verband met het aantal 

leden ad 900 tegen een contributie van f 6,50 
Alle overige posten zijn geraamd als ten vorige jare . 

UITGAVEN. 
De posten Hoofdstuk V, artikel i en 3, zijn in verband met de 

uitgaven ten vorige jare iets verhoog 
Voor de verloting is f 50,— meer uitgetrokken, evenals voor 

propaganda. 

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

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
3 October 1927, des avonds te 8 uur, in de achterzaal 
van Café „Moderne" te Breda. 

Aanwezig 34 leden, i candidaat-lid en i introducé. De voor
zitter, de heer Cramerus, heet allen welkom, in het bijzonder de 
beeren De Roy van Zuidewijn en Van Wely, die voor het eerst 
onze vergadering bezoeken, alsmede den introducé, den heer 
Gommers te Amsterdam. 

De notulen der vorige vergadering worden onder dankzegging 
aan den waarnemend secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 

Medegedeeld wordt, dat zegels voor de verloting zijn ingekomen 
van de beeren Van den Berg, Janzen, Loeff, Martin en Tyl (Weenen). 
Van den heer Smeulders zijn ontvangen eenige werken voor de 
bibliotheek, n.1. »A guide to Philatelic Literature, Section I Great 
Britain en Section II British Empire (a list of handbooks and 
articles with their market values)« en »Studien über die Post
stempel des Kirchenstaates von Fernando Ceccarelli«, terwijl 
bovendien van den heer Van Peursem is ontvangen een exemplaar 
Michel-Katalog 1928. Deze catalogus is speciaal op het gebied 
Nederland en Koloniën tegenwoordig up-to-date. Alle bekende 
variëteiten zijn er in opgenomen en voorzien van handelsprijs. 
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De schenkers worden door den voorzitter hartehjk dank gezegd ; 
voorzoover deze met aanwezig zijn, zal dit door den secretaris 
schriftelijk geschieden. 

In het drukraampje gaan ter bezichtiging rond de nieuwe 
Hindenburgzegels van Duitschland, nieuwe Grieksche zegels en 
een Legionnairzegel van Frankiijk, eigendom van den heer ds.Loefif. 

De voorzitter deelt mede, dat in de commissie voor de groote 
gratis-verloting zonder nieten in Januari a s . door het bestuur zijn 
benoemd de beeren Van den Berg, Cramerus en Jacobs. 

Van den heer Van Peuisem is bericht ontvangen, dat de zegels 
van I, 6 en 127^ cent thans met watermerk zijn verschenen. 

Th.ms wordt overgegaan tot benoeming van een nieuwen 
penningmeester, welke plaats vacant was door het benoemen van 
den tegenwoordigen functionaris, den heer Cramerus, tot voorzitter. 
Op den heer Jacobs worden 28, op den heer Hekking 6 stemmen 
uitgebracht, zoodat de heer Jacobs gekozen is. 

Waar de gekozene hoofd van sectie II is, wordt thans over
gegaan tot benoeming van een ander sectiehoofd. De heer C L. M. 
Brantjes krijgt 26, de heer Van Reijen 8 stemmen, zoodat de heer 
Brantjes zijn intrede in het bestuur doet, waarmede hij door den 
voorzitter wordt gelukgewenscht. 

Nog steeds neemt mevrouw Hanegraafif van der Colfif de leiding 
van sectie VII waar. Het bestuur stelt voor, waar de secties VI 
en VII slechts een klem aantal deelnemers hebben, deze onder 
éen hoofd te brengen, waarmede de vergadering instemt. 

De heer Cramerus doet, voor het laatst in zijn functie als 
ie penningmeester, mededeeling, dat aan ruilprocenten over het 
3e kwartaal 1927 zal ontvangen worden een bedrag van f 169,33. 

De secretaris leest een schrijven voor, ontvangen van den heer 
Van Dongen te Rhenen, in zake abonnement op nieuwtjes. 

Daarna gaat ter bezichtiging rond de Bondsbeker, voor eén 
jaar in het bezit van ons lid, den heer Jacobs. De voorzitter 
wekt den leden op het volgend jaar te pogen dezen beker voor 
de derde maal in Breda te houden. 

Het bestuur komt thans met mededeelingen betreffende de vie
ring van het 35-jarig bestaan der Vereeniging en het houden van 
den Negentienden Nederlandschen Philatelistendag te Bieda 
in 1928. Op voorstel van het bestuur worden benoemd 

in het e e r e - c o m i t e de bee ren : 
mr. dr. W. G. A van Sonsbeeck, burgemeester van Breda, 

G. V. van der Schooren, Bondsvoorzitter en eere-lid van »Breda«, 
H. J. Spitzen jr , eere voorzitter van »Breda«, W. H. Dooiman, 
generaal b.d., jhr . J. A. van Hoogenhouck Tulleken, eere-lid 
van »Breda«, Jos. C. M Lauri]ssen, correspondent ie klas der 
Nederlandsche Bank, ds F . J. J. Loeff, Ned. Herv. Predikant, 
M. J. Olree, kolonel b.d., Ch. Smits, industrieel, en A. J. A. 
Verschraage, notaris (allen lid van de Vereeniging). 

m het u i t v o e r e n d c o m i t é de bee ren : 
J. C. G. van den Berg, C. L. M Brantjes, J. C. Cramerus, 

mevrouw L. A. E. Hanegraaff van der Colff-Meerkerk en F. J. 
Mijnssen. 

in de c o m m i s s i e v o o r o n t v a n g s t , f e e s t e l i j k h e d e n 
e n l o g i e s de beeren : 

J D. W. Chatrer, A. H. M. Colen, L. Das, Ch. J. M. M. L. 
Hekking, F . J. L H. t' Sas en L C. A. Smeulders. 

in de c o m m i s s i e v o o r d e t e n t o o n s t e l l i n g de beeren. 
W. C. M. Chatrer, dr. E. M. Gommers, J. A. J. van Horssen 

en A. J. Jacobs. 
Daarna wordt ballotage gehouden over de 5 candidaat-leden, 

die met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 
Ten slotte vindt de verloting plaats, waarna de vergadering 

door den voorzitter woidt gesloten. 
Breda, 3 October 1927. De ie secretarts, 

J. C. G. VAN DEN B E R G , 

Nieuwe leden. 
47 P. T h Luijckx, leplaan 5, 's-Gravenhage. (V) 

E Z. 
335. jhr. mr. F. E. M de Roy van Zuidewijn, Wilhelminastraat 3, 
E. Breda. (II) 
432. J. A. F . Brand, De la Reijkade 3, Maasstms. (V) 
E. 
495. Th. Haentjens Dekker, Balistraat 2 d, ^s-Gravenha^e. (V) 
E. Z R. P. 
338. Jan van Someren, Weteringschans 219 ' , Amsterdam, Ctn-
E.Z. trum. (VII) 

Candidaat-leden. 
J. A. Gratama, gep. Kolonel O. I. L., Verhulststraat 55, 's-Gra-

venhage. (Oud-lid). (Eigen aangifte). 
S Bok, banketbakker, Westerstraat 23, Enkhutsen. (Eigen aan

gifte). 
A. M. H. de Jongh, leeraar Kweekschool, Beverwijk. (Eigen 

aangifte). 
N. Remalda, administrateur, Teslastraat 36, Haarlem. (Eigen 

aangifte). 
W. A. H. van Peski, koopman, vice-consul Paraguay, Vijverlaan 

48, Rotterdam (Voorgedragen door H. Haspers te Wassenaar). 
J. M. van den Berg, student, Burgemeester Passtoorsstraat 5, 

Gmneken. (Voorgedragen door J. C. G. vanden Berg te Gmneken). 
Overleden. 

154. H. van Hove, te Rotterdam. (V) 
Bedankt als lid. 

478. P. J. H. Kuij'per van Harpen, te Amsterdam. (VII). 
68. J. G. van Caspel, te Laren. (VII). 

Adreswijzigingen. 
331. J. D. van Brink, voorheen te Hoek van Holland, thans 

Nieuwestad 132 b, Leeu-warden. (Van V naar IV.) 
294. P. A. M Davyt, voorheen te Oosterbeek, thans Aylvalaan 

22, Maastricht. (Van IV naar VI ) 
345. M J. Heijbroek, te Hilversum, thans Utrechtscheweg 95, 

aldaar. (VII) 
467. mej. H. C. Hendriksen, te Tilburg, thans Piusplein 4, 

aldaar. (III). 
215. J. S. H. M. Esser, voorheen te Cz«««/èi?», thans Bredascheweg 

2, Prinsenhage (ID 
202. W. F. Hartman, te Amsterdam, thans De Lairessestraat 

40—44, Amsterdam, Zuid. (VII). 
126. E N J Jongmans, voorheen te Bergen, thans Groesbeek-
Z. scheweg 136, Nijmegen. (Van VII naar IV.) 
157. C. J Smit, voorheen te Goes, thans Kloetingschestraatweg 

A 8 3, Kloetmge. (III). 
465 mr. G W. A. de Veer, te Utrecht, thans Vlissingschestraat 

177, Middelburg. (Van IV naar III.) 
26. L. C. A Smeulders , tq Breda, thans Wilhelminapark 128, 

aldaar. (Il) 
251. A. H. Martin, te Breda, thans Bredascheweg 33, aldaar. (I) 
365. A. Filius, te Breda thans Marksingel 13 a, aldaar (I) 
4 i . dr. L. J. van de Pol, voorheen te 6 r̂(7£.ffe«,é, thans Sanatorium 

»Berg en Bosch«, Apeldoorn. (IV) 
Bekendmakingen. 

Ter vervanging van den heer J. C. Cramerus is tot ie penning
meester benoemd de heer A.J .Jacobs, Burgemeester Verdaasdonk-
straat 12, Breda. 

T e r vervanging van den heer A. J . Jacobs is tot hoofd van 
sectie II benoemd de heer C. L. M. Brantjes, Ginnekenweg 100, 
Breda. 

Secties VI en VII worden onder een hoofd gebracht , n.1. van 
den heer J. Broeders, Teteringsche Dijk 61, Breda. 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 7 Norember 1927, des 

avonds te S aar, in de bovenzaal Tan de „ B e u r s van Breda". 
(Ingrang St. Janstraat.) 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
24 September 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Aanwezig 46 leden. In zijn openingsrede herinnert de voor
zitter aan de herdenking van ons 25 jarig jubi leum en de zoo 
uitstekend geslaagde tentoonstelling, tot welker succes de Hollan-
dianen zelf zooveel hebben bijgedragen. Een en ander is een 
groote voldoening geweest voor de bestuursleden, die met den 
heer Boeg het uitvoerend comité gevormd hadden. Speciaal 
dankt hij den heer A. C. Voss, die namens eenige leden een 
mooien voorzittershamer heeft geschonken. Hoewel de financieele 
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resultaten nog niet volledig bekend zijn, kan reeds tot groote 
vreugde der vergadering medegedeeld worden, dat eenige bekende 
leden reeds belangrijke bedragen aan obligatien in het waai borg 
fonds aan de Vereeniging geschonken hebben, als bewijs van 
hunne tevredenheid over de correcte regeling 

Gememoreerd wordt ook de boottocht aangeboden door het, 
Gemeentebestuui van Amsterdam, het bezoek aan het Koloniaal 
Instituut en de schitterende feestavond Op voorstel van den 
heer Vredenduin wordt de heer Th van der Hurk, de volijverige 
penningmeester, die als secretaris der tentoonstellingscommibSie 
het leeuwenaandeel in de voorbereiding van tentoonstelling en 
feestelijkheden gehad heeft, spontaan tot lid van verdienste van 
»Hollandia« benoemd, nadat de heer D. de Vries namens de 
leden en mede namens zijne echtgenoote den vooizitter en alle 
comite-leden hartelijk bedankt heeft voor hunne toewijding 
De heer Van der Hurk dankt voor de benoeming tot lid van 
verdienste, hij stelt dit zeer op prijs Ook voor hem was het een 
groote satisfactie, dat alles zoo vlot gegaan is In dit veiband 
spijt het hem te moeten wijzen op het feit, dat het in ƒ «^f^OT /̂zr^ 
op de tentoonstelling, wat de regeling betrof, een grootejanboel 
was. De onaangenaamheden, daar ondervonden, werden nog 
vergroot, doordat de heer G V van der Schooren, voorzi'ter 
van den Nederlandschen Bond, de belangen der Nederlanders 
te Luxemburg schromelijk verwaarloosd heeft. 

De heer Van Peursem, 's-Gravenhage, heeft voor de bibliotheek 
een nieuwen Michel catalogus geschonken, die bij de vergadeiing 
ter bezichtiging rondgaat, evenals eenige brieven en biiefkaarten 
met afstempelingen van de luchtpostconferentie te 's Gravcnha^e, 
ballonpost te Luxemburg, Zionistencongres Bazel en Int Flug 
meeting te Ziirtch van den heer Traanberg 

Zestien nieuwe leden worden na ballotage als lid aangenomen, 
n 1. de beeren M. G H Andriessen, F E. de Deken, E J 
Enschede, dr L Frenkel, J W J Konmgs, K P. Manus, A O 
Manmian, H. L Mees, P. Meijboom, H Paetz, W. Rectoi, J K 
Rietdijk, j Slaap j r , dr A. Snethlage, ir G Tedeschi en A O 
Ti t tmann. 

Na veiling van 11 kavels, opbrengst f 8,40, volgt een algemeene 
verloting, waarbij de 25 prijzen ten deel vallen aan de leden 
met diplomanummer 83, 112, 348, 155, 354, 315 60, 302, 107, 
321, 177, 141, 160, 353, 293, 51, 20, 187, 69, 127, 289, 219, 296, 
120 en 2. Sluiting omstreeks 1030 uui 

De waarnemende 2e secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 
Aangenomen als lid. 

265 P. Meijboom, Jac v Lennepkade 17, Amsterdam (West) 
266 W. Rector, Spiegelgracht 8, Amstei dam (C ) 
131 ir. G Tedeschi, Casella Postale 487, Torino 24, Italic 
297 dr. L Frenkel, Lendrachtsweg 7, Rotterdam 
270. K P. Manus, Langebrugsteeg 9—11, Amsterdam ( C ) 
287. J. K. Rietdijk, Lange Poten 15 «, Den Haag 
272. F. E de Deken, Leidsche kade 90, Amsterdam (C) . 

(Allen voorgesteld door T h H. van der Hurk) 
277. J. W J Konmgs, St Willebrordusstr 10^^^, Amsterdam (Z ). 

(Voorgesteld door J A. Tegelaar) 
278 Joh. Slaap j r , Hoofdstraat 61, Apeldoorn (Voorgesteld door 

D. Ederzeel) 
279 E J Enschede , ] W Brouwersplein 18, Amsterdam (Z) 
147 A O Tittman, 17 York Mansions, Battersea Park, London, 

S. W 
282 mr H L Mees, Jacob Damsingel 14,/i^i?/^«« (Voorgesteld 

door J R. Suijling) 
284. A Snethlage, Koninginneweg 204, Amsterdam (Z) (Voor

gesteld door J A Kästeln) 
285 M G H Andriessen, Willemsparkweg 89, Amsterdam (Z) 

(Voorgesteld door J A Kastem) 
37 A O Manmian, 4 rue Clement-Roassal, Ntcc (France). 

289 H Paetz, Lomanstraat 51, Amsterdam (Z) . (Voorgesteld 
door Ad Maijer) 

Adresveranderingen. 
B. E Kulker Plant Badlaan 24, Amsterdam (C) 
A P. J Nortier, Helling 2, Utrecht. 
W. J de Ronden, Meijerkamplaan 17, Bussum. 
J D van Brink, Nieuwestad 132 e, Leeuwarden. 

Bedankt als lid. 
mevr Eek van Loon, Dam 85, /lerikzee 
mevr. van der Hoeven Kok, Mol 312, Zierikzee. 

M. Gohringcr, Lowcnstrasse, Freiburg 1 Br 
P. H Westcrhuis, Jan Steenstraat, Amsterdam 
P J G Diderich, R Vmkelerkade, Amsterdam 

Vergaderingen. 
BEbTUrUSVEIlGADERlNG op Zaterdag 23 October 1927, 

's avonds te 8 u u r , iu Oafe Suisse, Kalverstraat, Amsterdam 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 29 October 1927, 

's aTonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsliy, Warinoesstraat, 
Amsterdam. 

De ie secretaris, J A. K A S I E I N 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
27 September 1927, in het Hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 33 Leden en 2 introducc's. Om ongeveei 8,10 opende 
de voorzittei, de heer Van Citteit, deze eeiste algemeene verga 
dering m het nieuwe vereenigingsjaar en heette meer m het 
bijzonder welkom de beeren Mengelberg en De Jong, die als 
introduce's deze vergadeung bijwoonden De vooizitter vvenschte 
den heer Milius geluk met zijn herstel, waardooi hij, na lange 
afwezigheid wegens ziekte, wederom eene vergadering kon bij
wonen e;i hoopte den heer Mihus steeds weer op onze vergade
ringen aan te treffen, hierna memoieerde de voorzittei het verlies 
van een achtenswaardig U. Ph V-l id, den heer G W van Vloten, 
die ons door overlijden ontviel Niet alleen, dat de heer Van 
Vloten een ernstig verzamelaar was op postzegelgebied, hij 
maakte naam als directeur van het spoorwegmuseum Door op
staan werd de nagedachtenis van dit achtenswaardig hd, wiens 
overlijden door allen betreurd werd, herdacht. 

Nadat was medegedeeld, dat de verzameling van den heer 
Raatgever op de laatstelijk gehouden Postzegeltentoonstelhng 
van «Hollandia« was bekroond met gen verguld zilveien medaille 
en de heer Vuijstingh benoemd was tot Bondsbesluurslid, werden 
de notulen der Juni-veigadering onveranderd goedgekeurd Hierna 
werd het meerendeel der ingekomen stukken vooi kennisgeving 
aangenomen 

De heer Mihus bedankte den voorzitter voor zijne tot hem 
gesproken woorden en verder allen, die tijdens zijne ziekte blijken 
van belangstelling hebben gegeven 

De voorgedragen candidaat-leden A O Manmian en P W de 
Jong weiden tot leden der Vereeniging aangenomen, waarna de 
voorzitter aan het inmiddels ter vergadering gekomen nieuw hd 
De Jong diens aanneming tot lid kon medtdeelen 

Het jaarverslag werd hierna onveranderd goedgekeurd De 
voorzitter merkte op den achtel uitgang in ledental en drong aan 
op een geregelde doorzending der rondzendingen Nalatigheid 
daarin van een lid kan tengevolge hebben, dat vele leden hierom 
bedanken. 

Hierna werd medegedeeld, dat, alhoewel het verzoek to topen 
stellen van een speciaal philatelistenloket te Utiuht door het 
Hoofdbestuur der Posterijen van de hand gewezen was, deze 
aangelegenheid toch opnieuw zal worden aangebonden Nadat 
gewezen was op enkele der belangrijkste inzendingen op de 
Nationale postzegeltentoonstelling van i>Hollandia« te/ïwrfcr(/n:OT, 
werd de heer H C Milius bij acclamatie benoemd tot afgevaar
digde voor de Bondsvergadering ter vervanging van den heer 
Vuijstingh. 

Aangezien de heer Sluijp door bijzondere omstandigheden 
heeft moeten bedanken als sectiehoofd II, kwam deze bestuurs
functie vacant Hiervoor werd bij acclamatie benoemd ons eerelid 
P. C. Dozy, die zich bereid verklaara heeft de functie als sectie 
hoofd waar te nemen 

BIJ de rondvraag merkte de heer Vuijstingh een en andei op 
omtrent de, door het bestuur uitgegeven circulaue tot leorgani-
satie van den veikoophandel Hierop werd door den voorzittei 
en den directeur van den veikoophandel eene toelichting verstiekt, 
terwijl bovendien een vraag van den l e e r Jonker beantwoord werd 

Na de verloting werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de vier medegebrachte collecties voor den landenwedstnjd 
Finland tNo i tot en met 48 Y & T.) ditmaal — in stede van 
de namen der eigenaars, van letteis voorzien - te beoordeelen 
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De collectie van den heer Van Gittert verwierf den eeisten prijs, 
terwijl aan den heer Van der Hors"^, wiens verzameling opviel 
door de naast de zegels geplaatste toelichtingen, de tweede pnjs 
werd toegekend 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om ongeveer 
10 30 opgeheven 

De secretaris der U Ph V, 
K H J VAN HULSSEN 

Nieuwe leden. 
A O Manmian, Rue Clement Roissal 4, Nue (Frankrijk) 
P. W de Jong, Teehngstraat 6/8, Utrecht 

CandidaatIeden. 
W M M Mengelberg, Stationsplein 17, Utrecht 
ds H D J Boissevain de Nye Wehme, Utrechtsche stiaatweg, 

^eist 
A O Tittmann, York Mansions Battersei Park 17, Londen 
M H Petersen, 1 redenciagade 14, Kopenhagen 
I Doekes, Geertekeikhof 20 bf:, Utrecht 

Afvoeren van de ledenlijst. 
J S I r o m p , Regenlesselaan 32, Apeldoorn 
P van Cranenburgh, Stationsweg %a. Leiden 

Adresveranderingen. 
L H Reijntjes wordt Maliebaan 33, Utr'cht. 
J Borghstijn wordt Stadhoudeiskade 721^, Amsterdam. 
W J L Wellei woidt Weistraat %i,bis, Utrecht 
G A S Machery wordt Achter den Dom 6, Utrecht 
J D van Brink wordt Nieuwe stad 132 3, Leeuwarden 
F Keith Dixon woidt Verploegh Chasseplem 7, Vlaardmgcti 
I W. Stammeshaus wordt Lho Nqa bij Koeta Radja, Sumatra 

(N 0 1 ) 
Verbetering in de ledenlijst. 

B Hanekamp wordt Jardee in plaats van Jarnadup 
Vergaderingen. 

IJKbTÜURSVERGADERING op Dinsdag 18 October 1927. 
ALCEMEENE VERGIDEBING op Dinsdag 25 October 1927 

JAARVERSLAG over het Vereenigingsjaar 1926/1927. 
Het afgeloopen vereenigingsjaar zette in met een belangrijk 

gebeuren De U Ph V herdacht 8 September 1926 het feit, dat 
de Vereeniging juist 20 jaar geleden werd opgericht Hieidoor 
viel de Vereeniging de eer te beurt op 4 en 5 September t v 
als gastvrouwe op te treden voor de deelnemers aan d e n / e v e n 
tienden Nederlandschen Phihtehstendag, die ter eeie van haar 
jubileum in Vtrecht gehouden werd Niet te vergeefs deed het 
bestuur in den aanvang van het vereenigingsjaar een beroep op 
de medewerking haier leden, om der leden en congressisten een 
v\aardige ontvangst te beieiden De groote deelneming aan de 
verschillende excursies, de feestmaaltijd, de feestavond en niet 
hel minst de belangstelling op de receptie, waarop door de 
Vereeniging »Bieda« een voorzittershamer en door vele zuster
vereenigingen bloemstukken werden aangeboden, getuigen^ dat 
door de werkzaamheden der ingestelde commissies de herdenking 
van het 20jarig bestaan op waardige wijze gevierd is kunnen 
worden Ondanks het groot aantal feestelijkheden met de daaraan 
veibonden kosten, kon zelfs een belangrijk bedrag beneden de 
raming gebleven worden, wairtoe in niet geringe mate heeft 
bijgedragen de verschillende schenkingen in geld of zegels voor 
de verloting door leden en anderen, terwijl de pers en propa 
gandacommissie niet alleen al hare kosten kon vrij maken, doch 
zelfs een batig saldo kon afdragen Reeds werd in het Maandblad 
een uitgebreid verslag van de feestelijkheden gegeven, terwijl de 
samenstelling der verschillende commissies reeds eenige malen 
vermeld werd, zoodat ik kou k^n zijn Een woord van dank aan 
allen, die tot het welslagen van de feestelijkheden hebben bijge 
dragen, in het bijzonder aan mi J H Vuijstingh als voorzitter 
der feesicommissie, H J P Sluijp als lid dier commissie en D 
Jonker als lid der pers en progagandacommissie en den heer 
Moesman voor het verstrekken van zijne keurig verzorgde menu's 
met enveloppen, waaiop gedrukt zegels der ie emissie van 
Nederland en zijne gedrukte presentielijsten van het feestdmei, 
is hier voorzeker op zijne plaats 

Als blijk van erkentelijkheid voor de vele werkzaamheden 
werd aan den secietans der Vereeniging en aan de commissie 
leden een souvenir namens de Vereeniging uitgereikt. 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werden alle volgens rooster 
aftredende bestuursleden herkozen en het bestuur zou dit ver
eenigingsjaar voltallig gebleven zijn, ware het niet, dat de heer 
Burgerswijk wegens drukke werkzaamheden noode als sec'iehoofd 
heeft moeten bedanken In zijn plaats werd de heer H J P Sluijp 
als zoodanig benoemd De voorzitter, de heer van Gittert, herdacht 
het feit, dat hij 10 jaren eene bestuursfunctie van de U Ph V 
had bekleed, welk feit de Vereeniging niet ongemerkt voorbij 
wilde Hten gaan Een gouden potlood hem als huldeblijk namens 
de U Ph V aangeboden getuigde, dat de leden der Vereeniging 
zijne werkzaamheden als bestuurslid waardeeren 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg het aantal 
leden 210 In het afgeloopen jaar werden 27 nieuwe leden gewon
nen, waartegenover staat een verlies van 34 leden, 30 bedankten 
als lid, 2 werden afgevoerd, terwijl de Vereeniging 2 leden verloor 
door overlijden Het ledental bedraagt thans 203, zoodat in het 
afgeloopen vereenigingsjaar de achteruitgang in ledental minder 
bedraagt dan m het vorige jaar, terwijl de ballotagelijst voor de 
eerstvolgende algemeene vergadering de namen van twee can
didaat leden vermeldt en een lid inmiddels op zijn bedanken terug
gekomen 1= Ter vergemakkelijking van een overzicht werden 
alle leden, die in den loop van het vereenigingsjaar bedankt 
hebben, in het laatst van dit jaar vermeld, te meer omdat alle 
verplichtingen Verbonden aan het lidmaatschap voor hen tot het 
einde van dit vereenigingsjaar van kracht bleven 

De afdeeling Gouda heeft 20 leden, de Vereeniging telt 124 
correspondeerende leden, terwijl te Ut?echt 59 leden wonen Het 
aantal Utrechtsche leden nam toe 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n 1. 10 bestuursvergaderingen in de 
lunchroom Janskerk en 10 algemeene vergaderingen in het Hotel 
Des Pays Bas De algemeene vergaderingen werden gemiddeld 
door 30 leden geregeld bezocht Dit groote vergaderingbezoek 
getuigde van de onverflauwde belangstelling, die er door de 
U Ph V. leden voor de philatelic betoond wordt De vergade
ringen hadden haar gewoon geanimeerd verloop, dank zij de 
veilotingen, waarvoor door vele leden dikwijls prijzen geschonken 
werden (het lid Mebus stelde een album van Nederland en 
Kolomen ter beschikking), terwijl velen door het ter bezichtiging 
■ t̂ellen van nieuwigheden, rariteiten of gedeelten hunner collecties 
deze vergaderingen veraangenaamd hebben In niet geringe mate 
dioegen daartoe eveneens bij de verschillende gehouden leerzame 
causeiieen over opgemerkte bij 'onderheden bij postzegels, de 
gehouden vooidrachten van de beeren Van der Horst en Sluijp 
respectievelijk over het algemeen en het begrensd verzamelen 
en de coUectiewedstnjd, die bij wijze van proef gehouden werd 
in de Jumvergadering. Deze proef bleek geslaagd, doordat de 
coUectiewedstnjden voortaan een bijzondere attractie op de ver
gaderingen zullen uitmaken en met nalaten zullen het vergade
imgbezoek aan te moedigen Te dezer plaatse wordt allen, die 
tot het veraangenamen der vergaderingen hebben bijgedragen, 
hiervoor dank gebracht 

In verband met de verloting op de feestvergadtnng werd de 
jaarlijksche groote verloting m Miar t gehouden, zulks in afwij
king van de gebruikelijke gewoonte, om deze tijdens de October
vergadermg te doen plaats vinden 

Voor de veilingen bestond dit jaar minder attractie dan ge
woonlijk, wat hoofdzakelijk het gevolg was van de weinige ter 
tafel gebrachte kavels. Ook de boekjes van de rondzendingen 
genooten minder belangstelling, er werd minder kooplust gecon
stateerd Aangezien dit voornamelijk geweten moet worden aan 
het feit, dat de kvvaliteit der boekjes over het algemeen in den 
laatsten tijd minder dan vroegei is, heeft het bestuur gemeend 
voor de inzending der boekjes nieuwe bepalingen vast te stellen, 
welke den leden per Augustus circulaire werden toegezonden 
W I J willen hopen, dat m het komende veieenigingsjaar zoowel 
voor de veilingen als voor de rondzendingen meerdere belang
stelling betoond zal worden 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de beeren dr P H van Gittert en H G. Milius, plaats
vervangend lid de heer K H J van Hulssen f'Afgevaardigden 
ter Bondsvergadering de beeren dr P H van Gittert, K. H J 
van Hulssen, mr J H Vuijstingh, J G Raatgever en C L 
Sanders Leden van de verificatiecommissie 1926/1927 de beeren 
C W H. H Froger, H J P Sluijp, plaatsvervangend lid de 
heer G W A de Veer 

Ook naar buiten uit gaf de Vereeniging blijken van belang
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stelling voor de aangelegenheden de philatelie betreffende. 
Bijgedragen werd aan het huldeblijk, dat. den administrateur van 
het Maandblad, den heer Smeulders, namens de Vereenigingen 
werd aangeboden, ter gelegengeid van het feit, dat deze 15 jaren 
dit orgaan met de meeste toewijding verzorgd had. Aan de 
zustervereeniging »Hollandia* werd een gouden medaille aange
boden als prijs voor de door haar georganiseerde Nationale 
Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van de viering van haar 
25-jarig bestaan ; de beeren dr. P. H. van Gittert, H. C. Milius 
en J. F. Burgersdijk maakten deel uit van het eere-comité dier 
tentoonsteUing. 

Op de receptie van »Hollandias werd de U. Ph. V. vertegen
woordigd door den voorzitter en den secretaris. 

De heer J. G. Raatgever, die voor de eerste maal met een 
collectie Bulgarije, Denemarken en Noorwegen aan eene tentoon
stelling deelnam, zag zijne collectie bekroond met een verguld 
zilveren medaille. 

Onder de heugelijke feiten, die de Vereeniging dit vereenigings-
jaar te boeken kreeg, mag zeker de verkiezing van mr. J. H. 
Vuijstingh tot Bondsbestuurslid niet onvermeld blijven. 

Van de afdeeling Gouda werden de gebruikelijke afschriften 
van de notulen der gehouden vergaderingen ontvangen, waaruit 
bleek, dat die vergaderingen goed bezocht werden en aldaar een 
gezond vereenigingsleven heerscht. 

Ik vermeen dit verslag niet te mogen beëindigen zonder te 
verwijzen naar de naleving van sommige artikelen in het regle
ment, wat er zeer toe bijdragen kan de omvangrijke administra
tieve werkzaamheden van het secretariaat en den verkoophandel 
te ontlasten. Nog steeds wordt verzuimd onmiddellijk kennis te 
geven van adresveranderingen (zie art. 22 van het reglement), 
waardoor de Maandbladen door de administratie verzonden niet 
besteld kunnen worden, terwijl de rondzendingen te lang bij de 
leden blijven berusten, wat in strijd is met het bepaalde in art. 
54 van het reglement en wat tengevolge heeft, dat er stagnatie 
in de geregelde circulatie ontstaat, vooral onder de buitenleden. 
Medewerking van allen, om hierin verbetering te verkrijgen 
wordt nogmaals ingeroepen. 

Ik eindig dit getrouw relaas van de gebeurtenissen in het 
afgeloopen jaar met mijne beste wenschen voor den verderen 
bloei onzer Vereeniging, waaraan, waar ik niet aan twijfel, alle 
U. Ph. Vr 's gaarne zullen medewerken; de hoop dat ons bestuurs
lid Milius, dien wij het afgeloopen jaar door ernstige ziekte ge-
ruimen tijd noode op onze vergaderingen moesten missen, geheel 
hersteld, weer als van ouds onder de getrouwe bezoekers op 
onze vergaderingen en bijeenkomsten moge aantreffen en dat 
het, door de U. Ph. V. gedane verzoek tot openstelling van een 
speciaal loket voor verzamelaars te Utrecht spoedig ingewilligd 
worde. 

Utrecht, i September 1927. 
De voorzitter. De secretaris der U. Ph. V., 

(get.) dr. P. H. VAN G I T T E R T . (get) K. H. J. VAN HU LSSEN. 

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

VERKORTE NOTULEN van de vergadering van 32 Sep-
fember 1927, des avonds te 8V4 uur, in Café 
„Bosclilust", Bezuidenhout, den Haag. 

De eerste vergadering, na de vacantie, was niet d ruk; 19 leden 
waren aanwezig, die door den voorzitter welkom worden geheeten. 

Hij memoreert hetgeen in de vacantie heeft plaats gehad, 
allereerst de uitgifte der opdrukken Brandkastzegels voor Suriname 
en Curafao, speciaal de verkrijgbaarstelling daarvan. Hij karak
teriseert deze uitgifte als een parasiteeren op de zakken der 
Philatelisten, die met weerzin zal zijn vernomen en betwijfelt of 
er nog wel één zegel aan de loketten verkrijgbaar kan worden 
gesteld ! 

Hij geeft de groote blijdschap onzer Vereeniging te kennen 
met de eervolle onderscheiding aan ons mede-lid, den luit.-
generaal Becking, verleend, wien de medaille van verdienste is 
toegekend voor het enorm vele, dat hij voor de Nederlandsche 
philatelie heeft gedaan en stelt voor den generaal ook schriftelijk 
de gelukwenschen onzer Vereeniging aan te bieden, hetgeen, met 
flink applaus, door de leden wordt besloten. 

Verder constateert hij met nadruk, dat blijkens het verslag in 

het Maandblad van de gehouden Bondsvergadering, naar aanlei
ding eener gestelde vraag hoe het stond met het in het Maandblad 
van 16 Juni j .1. aangekondigde verslag van het Bondsbestuur over 
de door onze Vereeniging uitgegeven brochure »Bondsbelangen«, 
de Bonds-voorzitter heeft volstaan met het verstrekken van 
inlichtingen waarom het Bondsbestuur van meening was dat te 
moeten nalaten. 

Hij zegt, dat het toch niet al te gewaagd is thans het spreek
woord toe te passen »Wie zwijgt stemt toe«, maar wat hij met 
positieve zekerheid meent te mogen constateeren is dat onze 
Vereeniging, door deze houding van het Bondsbestuur, over
winnend uit den strijd mgt het Bondsbestuur te voorschijn is 
gekomen. 

Daarna worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken 
worden afgehandeld. 

De vier candidaat-leden worden met algemeene stemmen tot 
lid onzer Vereeniging aangenomen. 

Een flink debat ontspint zich over de te Amsterdam gehouden 
tentoonstelling, waarover de meeningen zeer verdeeld zijn, en 
daarna komt de verloting aan de beurt, gevolgd door eene 
veiling, die ditmaal, in strijd met de gewoonte der laatste verga
deringen, niet veel in kas bracht. 

Met een woord van dank sluit de voorzitter dan de vergadering. 
De secretaris, A. J. S T A R I N K J R . 

Nieuwe leden. 
J. C. de Jong Gzn., J. P. Goenstraat 89 bis, Utrecht. 
J. Tideman, Julianastraat 15, Rijswijk. 
J. G. H. de Voogt, Van Weede van Dijkveldstraat 52, den Haag. 
A. O. Marimian, 4 Rue Glément RoassaI, Nice. 

Candidaat-leden. 
W. E. Meulman, Theresiastraat 158, den Haag. 
J. Repelius, Banstraat 30, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
D. Davidson, den Haag. 

Vergadering. 
NAJAARSVERGADERING op Donderdag 27 October 1927, des 

avonds te 87» uur, In Café »Boschlust«, Bezaidenliont, 
Den Haag. 

Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. Mede-
deelingen. Periodieke verkiezingen ingevolge art. 19 Huish. Reg
lement. Begrooting vereenigingsjaar 1928 ingevolge art. 19 Huish. 
Regl. Verloting. Rondvraag. Veiling. Sluiting. 

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

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Dinsdag 27 September 1927, in Restaurant „National" 
te Arnhem. 

De vergadering werd bijgewoond door 17 leden, onder wie 2 
dames. Van de 7 bestuursleden waren 4 door ziekte of andere 
redenen verhinderd aanwezig te zijn. De taak van ondergeteekende 
werd waargenomen door de 2e secretaresse, mejuffrouw M. Veering. 

De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken was een aanbieding van Neder
landsche zegels, waarop niemand, gezien de hooge prijzen, wenscht 
in te gaan. De beide candidaat-leden worden met algemeene 
stemmen tot het lidmaatschap toegelaten. 

Omtrent het bekomen der van een opdruk voorziene brandkast-
zegels van Suriname en Curafao blijken verschillende 'meeningen 
te zijn ontstaan door diverse berichten in de dagbladen en het 
Maandblad voor Philatelie. Het wordt dan ook algemeen ten 
zeerste betreurd, dat door het Bondsbestuur niet voor een vol
ledig bericht is gezorgd in genoemde bladen, op welke wijze deze 
zegels te verkrijgen waren. *) Velen zullen daardoor nu de dupe 
zijn geworden. Er zijn zelfs leden, die hun voor dit doel gezonden 
geld reeds terug hebben ontvangen. Besloten wordt het doen van 

i verdere stappen uit te stellen tot de volgende vergadering. 
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De heer Van Balen brengt vervolgens verslag uit van het 
Congres en de Bondsvergadering, waarvoor hem door den voor
zitter hartelijk dank wordt gezegd. Er zullen pogingen worden 
aangewend om, gesteund door het Bondsbestuur, bij het Hoofd
bestuur der Posterijen de openstelling van een loket te vragen, 
waar verzamelaars, b.v. éénmaal per maand, gedurende één of 
twee uur, diverse zegels van hun gading kunnen bekomen. De 
heer Te Winkel merkt op, dat het misschien wenschelijk is, dit 
ook te vragen voor de omliggende plaatsen. 

Bij de maandelijksche gratis-verloting wordt de heer Te Winkel 
de gelukkige bezitter van een fraai zegel van Ctiragao. 

Daarna sluiting. De secretaris, H. J. VAN U L S E N . 
Nieuwe leden. 

139. G. D. Ketting, Spijkerstraat 225, Arnhem. 
158. A. O. Marimian, 4 Rue Clément Roassal, Nice. 

Candidaat-lid. 
P. J. Steensma, Cand.-notaris, Van Ruijsdaelstraat .38, Arnhem. 

(Eigen aangifte). 
Vergadering. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 25 October 1927, in Restau
rant „National", Baklterstraat, Arnhem, des avonds te 8 uur. 

*) Het communiqué, voorkomende onder „Laatste nieuws" op blz. 141 van 
het Maandblad van 23 Augustus 1927, geplaatst op verzoek van officieele 
zijde, laat over de wijze, waarop bedoelde opdrukzegels te verkrijgen zijn, 
aan duidelijkheid toch niets te wenschen over. Red. 

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

Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia, 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 September 1927, 
des avonds te 1% uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 26 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering met een welkomstgroet aan het nieuwe 
vereenigingsseizoen, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter brengt 
hulde aan de nagedachtenis van den overleden len Bondssecre
taris, den heer A. F. Singels. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, 
waaronder .een schrijven van den heer Van Reijn Snoeck, hetwelk 
op de volgende vergadering zal worden behandeld. 

Als medeverte .;enwoordiger onzer Club op den op 26 en 27 
Augustus 1.1. te/4;«rf^r(Ä?;OT gehouden Philatelistendag en Congres, 
brengt de voorzitter daarvan verslag uit en wel op eene wijze, 
die boven allen lof verheven is, daarbij huldigende de beide 
bekroonde inzenders op de van 25 tot en met 28 Augustus aldaar, 
door de Postzegelvereeniging »Hollandia«, ter eere van haar 
25-jarig bestaan, georganiseerde Postzegeltentoonstelling, de beeren 
Den Outer en Jorissen, alsmede den heer Frenkel , als jurylid. 
Een welverdiend applaus beëindigde dit schitterend verslag. 

Vervolgens heeft de bezichtiging plaats van het eerste gedeelte 
der verzameling Abessinië van ondergeteekende, waarna de voor
zitter hem dankzegde onder bijval der vergadering. 

De heer Croes toont een blok van 6 van f i,—, nieuw^type, 
zonder doorgeslagen tanding. 

Hierop volgt de zegelverloting. Niets meer aan de orde zijnde, 
sluit de voorzitter na rondvraag de zeer geanimeerde vergadering. 

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

Adresverandering. 
J. van der Horst, thans ie Middellandstraat 62c, Rotterdam. 

Bedankt als lid met 31 December 1927. 
J. Gerstel, Mathenesserlaan 392, Rotterdam. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
28 September 1927, in café „Hollandais", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 6i leden, waarvan 4 dames. 
De voorzitter opent de vergadering niet een welkom voor de 

flinke opkomst; een welkom i n ' t bijzonder aan den heer Van Heek, 

uit Indië, en den heer Boogaard, na een zware ziekte. De voor
zitter deelt verder 't overlijden mede van de beeren H. Roel en 
V. A. Kramers, die door de vergadering met opstaan en eenige 
oogenblikken stilte worden herdacht. 

De voorzitter deelt mede, dat een belangrijke gift aan falsificaten 
is geschonken door mr. Philips, eveneens dergelijke door de beeren 
Melsert en Gregoir. Zegels voor de verloting zijn geschonken 
door mevrouw Jenezon-Den Hertog en de beeren Tenzer, Schar-
renburg en Melsert. 

De heer Kirchner wordt gefeliciteerd met zijn behaalde twee 
zilveren medailles te Amsterdam en een bronzen te Luxemburg 
op de tentoonstellingen. 

Rondgaan stempels van de Philatelische Conferentie in A vorm, 
tentoonstellingszegels van Luxemburg en een nieuwe Michel-
catalogus. 

Uit de Dordtsche Courant vernemen wij, dat onze afdeeling 
»Dordrecht« haar maandelijksche vergadering hield, bezocht door 
een groot aantal leden en dat voor een wedstrijd bij haar jaar
vergadering in November zich reeds 8 deelnemers opgaven. Een 
bewijs van gezond leven. 

Van den heer F . A. Budde was een schrijven ingekomen met 
den inhoud van een artikel van hem aan de Post, het Ned. 
Maandblad en aan de rubriek -Postzegelnieuws» der Avondpost, 
betreffende de uitgifte der overdrukte brandkastzegels voor Suri
name en Curafao. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Ondergeteekende deelt mede, dat de bestelde zegels van de 
Luxemburgsche tentoonstelling slechts voor een klein deel ont
vangen zijn en dat die na de vergadering verloot zullen worden 
onder de bestellers (hetgeen ook daadwerkelijk heeft plaats gehad). 

Daar geen op- of aanmerkingen op de notulen zijn, worden die 
onder dankzegging goedgekeurd. 

Pun t : Rondzendingen. Besprekingen hierover worden gevoerd 
door de beeren Van Leijden, Kirchner, Van Dijk, Michon, Van Rest 
en den voorzitter. Aangenomen wordt, dat met ingang van 
1 Januari a s . slechts boeltjes ter inzending worden aangenomen 
met afmeting van ± 11 bij ± 15 cM. en dat getracht zal worden 
een beter verpakkingsmiddel voor de circulatie in Den Haag 
toe te passen, en dat de administrateur de nummering voor de 
rondzendingen op de boekjes zal plaatsen. 

Als leden der commissie voor de jaarlijksche verloting worden 
gekozen de beeren Van de Willigen, Meslier en Tels. 

De ledenverkiezing levert op 54 stemmen vóór en 5 blanco. 
Voor den wedstrijd koningskoppen Ned.-Indië zijn een zestal 

inzendingen aanwezig. De jury, bestaande uit de beeren Rootlieb, 
Toorens jr. en Boogaard, geeft als prijswinners aan achtereen-, 
volgens de beeren Scharrenburg, Kirchner en Lenze. 

Bij de gewone verloting krijgt de heer Scharrenburg den isten prij s 
Op verzoek zeggen de beeren Verhoeff, Tels en Lenze toe den 

volgenden keer een deel hunner verzameling te laten zien. Gere
kend wordt, dat dan een nieuw rek voor de uitstalling der zegels 
zal beschikbaar zijn. 

Een veiling van 24 kaveltjes brengt ruim f31 ,— op. 
Van de rondvraag wordt alleen door den heer Van Dijk ge

bruik gemaakt. 
De voorzitter sluit daarna deze geanimeerde vergadering. 

De secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Bekendmaking. 
Het gironummer van den penningmeester-administrateur der 

rondzendingen is no. 25142. 
Nieuwe leden. 

J. J. Knegtmans, Weltevreden, moet /p.^ zijn, niet 144. 
242. mej. S. E. G. Versteeg, Valeriusstraat 39, Den Haag. 
l o i . J. J. H. van Eijk, Bezuidenhout 86, Den Haag. 
119. H. F. Caron, Theresiastraat 118, Den Haag. 
318. J. F . Meeder, Mariastraat 33, Den Haag. 

Overleden. 
242. H. Roel, Den Haag. 280. V. A. Kramers, Den Haag. 

Bedankt. 
336. J. Neelemans, Rotterdam. 
378. J. Gimber, Den Haag. 
515. A, J. van Oudheusden, Rotterdam. 
119. F . A. Stichter, Den Haag. 
486. J. P. Poslma, Hoek aan Holland. 
l o i . W. A. Visser, Papendrecht, 
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318. W. Grawe, Voorburg. 
D. 388. W. F. Nedermeijer, Dordrecht. 

Adresveranderingen. 
544. L. Barendse, Van Loostraat 75, Den Haag. 
271. J. G. H. de Voogt, hotel Leintelau, München. 
156. H. H. Slagter, Loudonstraat 11, Den Haag. 
484. D. de Boer, Beetgiimerstraat 15, Leeuwarden. 
269. H. Bosch, Weimarstraat 330, Den Haag. 
507. P. J. van den Hoek, Schoolstraat 91, Ttuello bij Deventer. 
332. A. J. Boon jr., Akeleistraat 30, Den Haag. 
T,Ti J. A. de Boer, Kamperfoeliestraat 131, Den Haag. 
467. F . W. Palm, p/a. Bauwerkstatt Thilo Schoder Prinzeplatz i, 

Gera-Reuss (Duitschland) 
277. D. van der Does van Medan naar Riouwstraat 99, Bandoeng. 
D. 348. N. Koeken, Alcxanderstraat 34, Dordrecht. 
D. 523. L, C Strous, Bagijnhof 9 rood, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
M. van der Krol, Hippolytusbuurt 12—14, Delft. (Eigen aan

gifte). > 
mevr. Cl. Simon Thomas —de Vries, huize de Vennen, A'?/«.r^(;(?;. 

(Eigen aangifte). 
K. H. van Brederode, Arnoldystraat 5, Haarlem. (Lid Nederl. 

Ver.). (Eigen aangifte). 
C. G. P . Stevens, directeur der Rijkslandbouwwinterschool, 

Ravelijn 6, Goes. (Voorgesteld en aan te nemen tegen i Jan. '28 
door de afd. Goes en omstreken). 

Vergaderingen. 
Bestuursvergraderiiig' to 7'/« u u r ; algemeeiie verg'aderiiig 

te 8V4 nur, op Woensdag 2.') October 1927, in Café 
«Ilollaudaiä«, Groenmarkt, te 's-OraTcnhag'e. 

1. Mededeelingen. 5. Verloting. 
2. Notulen. 6. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 7. Rondvraag en sluiting. 
4. Tentoonstelling. 

LEDENVERGADERING afdcelhig „ D O R D R E C H T " 
(Ie secretai-is A. Rouweiiliorst, Celebesstraat 29) den Istcn 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING afdeel ing „ T I E L " , den 2den Donderdag 
der maand in hotel , ,Corbelyn". 

VERGADERING afdeeling G O E S en O M S T R E K E N (secr. 
J. M. Meyler, Eversdyiistraat 3 , Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds 'e 8 uur, in ,,Café National", 
Groote Marlit 30 , Goes. 

Ned. Phil. Ver. , , 0 p Hoop van Zegels" , te Haarlem. 
Secretar i s : L. G E R M E R A A D , Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
30 September 1927, te 8 uur, in het gebouw van 
den H. K. B., Teinpeliersstraat, Haarlem. 

Als de heer Traanberg te pl.m. 8.15 de vergadering opent, 
blijken 26 leden en i adspirant-lid aanwezig te zijn. De heer 
Robbers is door zaken afwezig. Onder de aanwezigen zijn ver
schillende nieuwe leden, die de heer Traanberg in het bijzonder 
welkom heet. Door de verwisseling in het secretariaat blijken 
geen notulen van de laatste algemeene vergadering aanwezig te 
zijn, doch waar een uitvoerig verslag in het Maandblad verscheen, 
wordt dit door den voorzitter voorgelen. De heer Rol maakt de 
opmerking, dat in dit verslag een onjuistheid voorkomt wat be
treft den te houden wedstrijd België De verdeeling in klassen toch 
zou volgens het verslag geschieden naar gelang de verzamelingen 
al dan niet gespecialiseerd zijn, terwijl op de vergadering besloten 
werd de verdeeling in klassen uitsluitend te laten afhangen van 
de verzamelingen zelf, dus klasse 1 gevorderde verzamelingen 
en klasse 11 minder gevorderde verzamelingen. 

De voorzitter erkent de juistheid van de opmerking van den 
heer Rol en bij den wedstrijd wordt dan ook gehandeld in den 
geest als door de vergadering besloten. 

Ingekomen stukken van beteckenis zijn er niet; alleen deelt 
de secretaris mede, klachten te hebben ontvangen over onregel

matige ontvangst van het Maandblad. Als bij navraag blijkt, dat 
meerdere klachten bestaan, wordt den secretaris verzocht deze 
aangelegenheid onder de aandacht van de administratie van het 
Maandblad te brengen.*) 

Overgaande tot punt 2 van de agenda geeft de voorzitter een 
koit verslag over de in Augustus gehouden Bondsvergadering. 
In hoofdzaak verwijst hij naar het uitvoerig verslag in het Maand
blad ; op enkele belangrijke punten laat hij nog eens het licht 
schijnen, o. a. de intrekking van punt 13 der agenda en het 
besluit tot het houden van twee vergaderingen per jaar. Met 
genoegen memoreert hij nog de benoeming van mr. Vuijslingh 
tot bestuurslid. Vervolgens wijdt de voorzitter zeer waardeerende 
woorden aan de tentoonstelling van »Hollandia», terwijl de onge-
wenschte toestanden bij de Luxemburgsche tentoonstelling een 
verder onderwei p van gesprek uitmaken. De heer Risselada, die 
laatstbedoelde tentoonstelling bezocht, geeft hieromtrent nog 
belangwekkende bijzonderheden. 

Besloten wordt de agenda zoodanig te wijzigen, dat punt 5 en 
4 aan 3 voorafgaan, 

De secretaris vestigt de aandacht op .he t belang om adreswij
zigingen aan het bestuur op te geven. Opgave aan het Maandblad 
kan men gevoeglijk achterwege laten, daar de Vereeniging hier
voor zorgt. 

D ; voorzitter deelt verder mede, dat in den vervolge weer 
regelmatig veilingen zullen plaats hebben. Inzendingen minstens 
twee dagen vóór de vergadering te zenden aan den heer 
J. C. Wildschut, Lourens Costerstraat 10, Haarlem, onder ver
melding van catalogus-nummer en catalogus-waarde. 

Aan den wedstrijd België wordt door slechs 4 leden deelge
nomen. In de iste klasse verwerft de heer Rol de meeste stemmen, 
in de 2de klasse de heer Rose. Zij ontvangen ieder een fraai 
zegel België, door de Vereeniging als prijs uitgeloofd. De heor 
Traanberg laat buiten mededinging een collectie Belgische afstem
pelingen, blieven, enz. circuleeren, die terecht groote belang
stelling geniet. 

De hierop volgende algemeene verloting biengt tot resultaat,-
dat de volgende leden elk een fraaien prijs winnen, t. w. de 
nos, 159, 162, 182, 81, 52, 166, 165, 96, 149, 54, 13, 146, 58. 
De prijzen zijn den winnaais, voorzoover niet op de vergadering 
aanwezig, toegezonden. 

De verloting onder de aanwezigen brengt het meerendeel der 
vergaderingbezoekers in het bezit van grootere of kleinere prijzen, 
deels door de Vereeniging, deels door aanwezige leden ter beschik
king gesteld. 

Te pi. m. 10,45 sluit de voorzitter de geanimeerde bijeenkomst. 

Aangenomen als lid. 
178. H. J. Heuperman, Goltziusstraat i, Haarlem. 
183. H. H. Janssen, Middenweg 54, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
H. H. Ploeg, Meester Lottenlaan 28,Haarlem{door'L. Germeraad). 

Adresveranderingen. 
8. J. C. Wildschut naar Lourens Costerstraat 10, Haarlem. 

26. A. van Geldere naar Heeckerenlaan 15, Ziitphcn. 
113. R. H. Lunzen naar Usselinexstraat 131, ^s-Gravcnhage. 
118. J. H. H. M. Specken naar Alex. Battalaan 70, Maastricht. 
148. W. J. den Ronden naar Meijerkamplaan 17, Bussum. 

Bekendmakingen. 
Verzoeke in uw correspondentie steeds uw lidmaatschapsnummer 

te vermelden. 
Het postgironummer van den penningmeester is 128227. 

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

*) De adresseering en de verzending van uit Breda gescliieden met de 
meeste accuratesse. Klaciiten over onregelmatige ontvangst zullen dan ool< 
gericht moeten worden tot het postltantoor te Haarlem. Adm. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 28 October 1927, 's avond« 

te 8 uur, in liet Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempelierstraat, Haarlem, 
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Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Waarn.-Secretaris: K. A CLEIJ , Petrus Hendrikszstr. 30, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 12 September 1927, des avonds te 81/2 uur, 
in Café-Restaurant „Suisse", Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de 26 aanwezigen, 
w.o. twee gasten, welkom. Na voorlezing der notulen wordt door 
den afgevaardigde naar de algomeene vergadering van den Bond 
te Amsterdam hierover verslag uitgebracht. 

Ingekomen was een schrijven van den directeur van hel post
kantoor te Groningen, inhoudende een lijst der aanwezige post-
waarden aan het phdatelisten-loket (eiken 3en Zaterdag van de 
maand van 2—4 uur). 

Verkrijgbaar zijn: 
Nederland: rolperf. i , 2'A; 7V2, 9, 12'/^, 20, 30, 4o, 50, 60 c , 

zonder watermerk. * 
2, 3, 4, 5, 6, 71/,, 10, 15, 22'/!, 25, 35, met watermerk. 
Jub. 1923 t/m. 50 c , !2Vï rood (cijfer). 
Ned.-Indië: koerseerendc postzegels van l c. — 2V1 gld. 
portzegels van 2V3—75 c. 
briefkaarten van 8'A, 17, 13V1, 27 c. 
briefomslagen van 21 c. 
postbladen van i3>/i c. 
Suriname: nos 69, 69a, 70, 71, 72, 86, 87, 89, 90, 92, 114, 77, 

93, 115, 94, 116, 79, 95, 96, 117, 81, 118, 82, 119, 98, 120, 83, 
84, 99, 85. 

koerseercnde portzegels van 2V1C. — i gld. 
briefkaarten van 7V2, 15, 10, 12V1, 25 c. 
briefomslagen van 11 en 21 c. 
(iroene-kruis zegels van 2 -|- 2, 5 -|- 3, 10 -|- 3 c. 
Curafao: postzegels: 44, 44a, 45, 61, 63, 49, 65, 66, 67, 68, 54_, 

55> 7o> 57- (Nummert naar Yvert 1928). 
portzegels van 2Vi c. — 50 c. 
briefkaarten van 5 en 71/, c. 
briefomslagen van 8, 13, 15V1 c. 
Een album Ned en Kol., aangeboden door de firma Van Her

werden, wordt onder de aanwezigen verloot. De gelukkige winnaar 
is de heer Van de Griendt. 

Daarna volgt de gewone verloting van 3 series postzegels. 
Door den voorzitter wordt er nog eens op gewezen, dat enkele 

leden voortgaan met een paraaf in de ruilboekjes te zetten in 
plaats van een nummerstempel te gebruiken. Deze nalatigen 
zullen in 't vervolg beboet worden. De nummerstempels zijn 
gratis verkrijgbaar bij den secretaris. 

Tot slot een veiling, waarmee 't grootste deel van den avond 
heen ging. 

De waarn.-sccretaris. 

Adresverandering. 
K. A. CLEIJ . 

46. A. van Delft, Lage der A, Groningen. 
Vergaderingen. 

Eerstvolgende VERGADERING op Maandag: 14 NoTember 
1927, 's avonds te S'/j uur, In Café-restaurant »Suisse«, I leere-
straat, Groningen. 

RDILiVVONDEN: 24 October en 28 November 1927, 's avonds 
te %Vi uur, in Hotel , ,Victoria", Groote Marlit 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. J o n k e r s , St. Larabertuslaan ">,(>, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 Sep
tember 1937, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 30-tal leden opent de voorzitter te 8.20 de vergadering. 
Na goedkeuring der notulen wenscht de vice-voorzitter den voor
zitter namens de Vereeniging geluk met zijne promotie. Nadat 
de voorzitter voor de hem bewezen hulde bedankt heeft, deelt 
hij mede, dat de Vereeniging een Michel-catalogus ten geschenke 
heeft gekregen. Hij verzoekt den secretaris, nadat hij op de voor
deden van den Michel-catalogus gewezen heeft, den gever hier
voor vriendelijk te bedanken. Vervolgens heeft ballotage van 

nieuwe leden plaats; de heer Hameleers wordt met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. 

Hierna brengen de beide afgevaardigden, mevrouw De Bruijn-
Vrins en de heer Dückers, verslag uit van het Congres te Am-
sterdam. De voorzitter dankt beide afgevaardigden voor hunne 
goede diensten aan de Vereeniging bewezen en wenscht den heer 
Dückers geluk met den door hem verworven prijs op de Ten
toonstelling. Uit dit verslag blijkt, dat de Tentoonstelling 
buitengewoon interessant was, de organisatoren zeer welwillend 
en behulpzaam, de feestelijkheden grootsch en zeer aangenaam, 
doch dat het Congres zelf een desillusie voor de beide afge
vaardigden was. Diverse punten uit dit verslag werden op de 
vergadering besproken; met verwondering werd door de aanwezige 
leden vernomen, dat de Vereenigingen aangemoedigd worden 
lid te worden van het Bonds-Informatiebureau, waaruit blijkt, 
dat de bij den Bond aangesloten Vereenigingen nog extra lid van 
deze instelling moeten worden, ten einde hiervan te kunnen 
profiteeren. Niettegenstaande de bezwaren, die door de leden 
tegen het betalen eener extra contributie worden ingebracht, wordt 
besloten voorloopig als lid toe te treden. 

Mevrouw De Bruijn-Vrins protesteert tegen het verslag van het 
Congres, zooals dit in het Maandblad is opgenomen en wenscht 
rectificatie hiervan. (Zie het desbetreffende ingezonden artikel van 
mevrouw De Bruijn-Vrins in dit Maandblad.) 

Van verschillende zijden wordt de opmerking gemaakt, dat door 
het bestuur van den Bond te weinig voor de Vereenigingen 
wordt gedaan, Na langdurige discussie hierover wordt besloten, 
dat de Vereeniging nog lid van den Bond zal blijven, doch dat 
op de eerstvolgende algemeene vergadering van den Bond door 
de afgevaardigden het Bondsbestuur hieromtrent zal geïnterpelleerd 
worden, en dat, zoo geen verandering intreedt, het lidmaatschap 
zal worden opgezegd. 

Met een verloting en eenige kien partijtjes wordt de zeer ge
animeerde avond verder doorgebracht. 

Nieuw lid. 
12. L. Hameleers, Spoorweglaan i, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
2'. P. J. J. Vroom, St. Antoniuslaan 55 (5, Maastricht. 

25. J. Smeets, St Maartenlaan i4 , Maastricht. 
84. j . C. Joekes. Snellenstraat 74, Den Haag. 
92. mevr. E. Seijdlitz van der Maessen de Sombrefif, villa »de 

Marsch«, Straatweg 7, Ubbers^en bij Nijmegen. ^ 
105. P. Kamphuijs, Corn. Trooststraat 27, Amsterdam (Zuid). 

Volgende vergaderingen. 
telkens te S aur in de Socië

teit „Momus" Yrfltliof te 
Maastriclit. 

Maandag 24 October 1927, 
Maandag 7 November 1927, 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
23 September 1927, in de zaal van den heer Van Weelde. 
Aanwezig 22 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 

heer Rutgers, met een woord van welkom de vergadering en geeft 
het woord aan den secretaris tot voorlezing der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Overgegaan wordt tot ballotage van de beeren J. W. Frans en 
H. C. Redeke. Beide beeren worden met algemeene stemmen 
als lid toegelaten. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
De voorzitter brengt een klacht uit, dat op de vorige vergadering 

bij de veiling een zegel werd geveild, dat later bleek gerepareerd 
te zijn en merkt op, dat dit niet de juiste weg is en maant een 
ieder, die zegels ter veiling geeft, daarvan de gebreken te ver
melden. 

Bespreking heeft plaats over eene zeer lastige kwestie en wel 
over den heer P. M. Florestein, die eenigen tijd geleden als lid 
heeft bedankt, echter met een half jaar contributieschuld. Het 
gaat moeilijk om dezen heer nu nog te royeeren, hetgeen juist 
zou zijn. Besloten wordt echter het feit in het verslag te vermel
den, om alzoo dezen heer bekend te maken ter waarschuwing 
voor andere vereenigingen en handelaars. 
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Voor de viering van het 5-jarig bestaan op 28 October deelt 
de voorzitter mede, dat het besuur voorstelt niets anders te doen 
dan ter eere van deze gelegenheid de verloting schitterend te 
doen zijn, waartoe wordt besloten. 

De secretaris brengt verslag uit over de algemeene vergadering 
van den Bond. 

Besloten wordt Üe October-verloting op de oude wijze te doen 
plaats hebben. Verder deelt de voorzitter mede, dat de vergadering 
voor het feit komt te staan een anderen voorzitter te kiezen, 
daar hij ons gaat verlaten, door zijne overplaatsing naar Amers
foort. De voorzitter verzoekt in de komende weken eens uit te zien 
naar een opvolger. 

De secretaris, sprekende namens de vergadering, verzoekt den 
heer Rutgers met aandrang op onze jubileumvergadering tegen
woordig te zijn, daar wij dit zeer op prijs zouden stellen. Aange
zien de datum zeer moeilijk is, wordt besloten de vergadering 
een week vroeger te houden, n.1. op 2i October. 

Besloten wordt weer eene tentoonstelling te houden van de 
prijzen der October-verloting. 

Bij den wedstrijd over het zegel no. 2 Nederland verkrijgen 
mevrouw H. Buhre en de heer Kreijger het grootst aantal stem
men, waarna loting beslist en de heer Kreijger de gelukkige is. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. 
Te ruim half elf wordt de vergadering gesloten. 

De secretaris, J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
dr. H. C. Redeke, Westgracht 72, Helder. 
]. W. Frans, Warmenhuisen. 

. Candidaat-lid. 
J. Pluim, Weststraat 113, Helder. 

Adresveranderingen. 
M. Wolters, Torenstraat 15, Helder. 
D. de Leeuw, Spreeuwenlaan 29, den Haag. 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 September 
1927, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De secretaris opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom 
en deelt mede, dat de voorzitter kennisgeving van afwezigheid 
heeft gezonden. De notulen der vorige vergadering worden voor
gelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. Voor de biblio
theek werd ontvangen een nieuwe Michel-catalogus, waarvoor de 
vergadering zeer dankbaar is. Ook werd ontvangen een veiling
catalogus van J. K. Rietdijk, 's-Gravenkage. 

De overige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten. 
Volgende vergadering 

op Maandag 24 October 1927, te 8 ^ aar , In Hotel Rober t s , 
s t a t i o n s s t r a a t , Hee r l en . 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
S e c r e t a r i s : S. K E I Z E R , Schoutensteeg 2, te Zwolle. 

mogelijk is, dat men, van twee verschillende vereenigingen lid 
zijnde, toch slechts één Maandblad ontvangt ondanks het feit, 
dat door beide vereenigingen voor het maandblad moet worden 
bijgedragen. Spreker zou gaarne, zoo dit mogelijk is, twee exem
plaren ontvangen. De voorzitter antwoordt hierop, dat deze regeling 
waarschijnlijk berust op de overeenkomst met het Maandblad 
aangegaan, doch verzoekt den secretaris hierover nadere inlich
tingen bij de administratie te vragen. *) 

Van den heer Pieper, hetwelic aan den penningmeester wordt 
ter hand gesteld ter nadere behandeling. 

Van de beeren Vemer en Marimian, die zich aanmelden als lid. 
Van de firma Van Dongen, Rhenen, betreffende nieuwe uitgiften. 
Na gehouden ballotage, waarbij de beeren Veraer en Marimian 

worden aangenomen als lid, zet de voorzitter uiteen hoe het 
bestuur zich de reorganisatie van het ruilverkeer denkt, waarbij 
de leider-ruilverkeer de noodige toelichting geeft. 

Vervolgens krijgt de heer Van Ommen het woord, die het 
financieele gedeelte bespreekt, waarbij hij de vergadering voorstelt 
een eigen giro-rekening te openen, welk voorstel wordt aangeno
men. Tevens verzoekt hij de leden, waar mogelijk, per jaar te 
betalen. Dit bepaart veel moeite en tijd. 

Vervolgens geven verschillende aanwezigen zich bij den secretaris 
op voor toezending Yvert. 

De heer De Heer laat vervolgens een interessant deel van zijn 
stockvoorraad zien, waarbij hij toezegt voor de volgende vergade
ring een zending zegels ter circulatie te zullen inzenden. 

Na ciiculatie van eenige andere zegels sluit de voorzitter te 
± 10 uur de vergadering, welke door 12 leden bezocht was. 

De secretaris, S. K E I Z E R . 

Nieuwe leden. 
J. C. Vemer, Diezerstraat 50, Zwolle. 
A. O. Marimian, Nice. 

Bedankt met 31 December 1927. 
K. Blanket, Zwolle. 
W. Knöchel, Hamburg. 

*) Er zijn tal van personen, die lid van meerdere aangesloten vereenigingen 
zijn, docli zij allen ontvangen slechts één exemplaar van het Maandblad 
toegezonden, ingevolge een vroeger genomen besluit door den Raad van Beheer. 

Eïke vereeniging draagt in de drukkosten bij in verhouding van haar wer
kelijk ledental. Aftrek voor hen, die lid van meer dan één vereeniging zijn, 
heeft voor geen enkele vereeniging plaats. Het zou trouwens tot groote moei
lijkheden aanleiding geven, om vast te stellen, welke vereeniging op een 
eventueelen aftrek aanspraak zou kunnen maken. 

De wijze, waarop thans de kostenberekening voor de verschillende ver
eenigingen plaats heeft, is ongetwijfeld de éénig juiste. Adm. 

Haagsche Postzegel Kring, te 's Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : P. C. DOZY, Parkstraat 31, Utrecht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 Sep
tember 1927, des avonds te 81/4 uur, in het café-hotel 
„de Mercuur", Anna Pauwlownaplein 4, te 's-Graven-
hage. 

De voorzitter, de heer R. H. Driessen, opende met een hartelijk 
woord van welkom de eerste bijeenkomst na de vacantie, speciaal 
dankzeggend aan de beeren J. B. Robert, den nestor onzer Neder-
landsche Philatelisten en den heer Randoe, welke beide beeren 
iets zeer belangrijks voor deze bijeenkomst hadden medegebracht, 
terwijl met voldoening werd geconstateerd, dat door de aanwezig
heid van mejuffrouw Bolderdijk, zij het nog als introducée, de 
eerste dame onzen Kring met hare tegenwoordigheid opluisterde. 

Met groot leedwezen werd door spreker het eerste verlies voor 
den Kring besproken, doordat wij den heer [. D. van Brink, die 
al onze samenkomsten, ondanks zijn verblijf aan den Hoek van 
Holland, bijwoonde, voortaan niet meer in ons midden zullen 
zien. Hoewel zijne promotie naar Leeuwarden vergezeld gaat met 
onze hartelijke gelukwenschen, zullen wij voorloopig zijn zoo zeer 
gewaardeerde comparitie moeten missen. In zijn plaats heeft 
echter de heer K. N. Korteweg zich bereid verklaard als keur
meester op te treden, waarvoor dezen dank wordt betuigd. 

Het verslag der vorige vergadering werd onveranderd goed
gekeurd. 

Vervolgens kreeg de heer P. C. Dozy gelegenheid de indrukken 
weer te geven, welke hij op het laatste Philatelistencongres en 
op de Bondsvergadering had gekregen. In het algemeen werd 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Woensdag 
21 September 1927, in de Openbare Leeszaal, Kam
perstraat. 

Te 8V» uur opent de voorzitter, die na de gehouden vacantie-
maanden de aanwezigen het welkom toeroept, waarbij hij den 
wensch uitspreekt, dat het komende winterseizoen, hetwelk met 
deze vergadering weer aanvangt, zich zal kenmerken door regel
matiger en beter bezoek der vergaderingen. Hij verklaart het 
winterseizoen voor geopend en geeft het woord aan den secretaris 
tot het voorlezen der notulen. Deze worden, na een opmerking 
van den voorzitter, goedgekeurd. 

Tot de ingekomen stukken behooren: 
Schrijven van den heer Leon de Raay betreffende de Tentoon

stelling te Luxemburg. 
Van den heer Smeulders betreffende het Maandblad. Hierover 

wordt uitvoerig gesproken. Een der leden vraagt hoe of het 
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h ie rb i j c r i t i ek g e o e f e n d o p d e g e r i n g e b e l a n g s t e l l i n g , d i e m h e t 
a l g e m e e n n o g b e s t o n d v o o r h e t B o n d s w e r k , w a a r d o o r e e n j a a r l i j k s c h , 
ph i l a t e l i s t i s ch c o n g r e s s l e c h t s e e n 4o a 50 b e z o e k e r s k o n t r e k k e n , 
zelfs w a n n e e r d i t in e e n centrum als Amsle f dam gehouden wordt, 
terwijl o o k d e tot d u s v e r g e h o u d e n c a u s e r i e ë n n i e t s t o n d e n o p 
e e n pei l , d a t een w i s s e l b e k e r v e r d i e n d e . W a t d e B o n d s v e r g a d e r i n g 
a a n g a a t , m e e n d e s p r e k e r d a t er zeer l a n g z a a m v e r a n d e r i n g k o m t 
in d e a p a t h i e , die er h e e r s c h t e in d e V e r e e n i g i n g e n t e n opz i ch t e 
v a n d e n B o n d n u er n a a r c o n t a c t w o r d t g e z o c h t en n u er vrij 
wel a l g e m e e n v e r l a n g d w o r d t , d a t d e B o n d n a a s t h e t ongetwi j fe ld 
voortreffeli jke i deee l e , t o c h o o k o p r e e e l e wijze zal i n w e r k e n o p 
h e t p h i l a t e l i s t i s c h e N e d e r l a n d M e n is b l i jbaa r n ie t m e e r t e v r e d e n 
m e t h e t » b r o o d en s p e l e n « , w a a i m e d e zelfs h e t o u d e R o m e door 
zijn Ke ize r s n i e t g e l u k k i g te h o u d e n w a s ! S p r e k e r s p r a k t en 
s l o t t e d e h o o p ui t , d a t d e tijd m o g e a a n b r e k e n , d a t h e t e e n e 
a b s u r d i t e i t , da t een dege l i j ke N e d e r l a n d s c h e V e r e e n i g i n g g e e n 
lid v a n d e n B o n d , o m d a t v o o r a l o p p h i l a t e l i s t i s c h g e b i e d onze 
b e l a n g e n d o c h o o k a l l e g e v a r e n , d ie o n s d r e i g e n , deze l fde zijn 
en o n s a/Ur b e l a n g d u s een f e d e r a t i e f s a m e n g a a n in h o o g e m a t e 
wensche l i j k m a a k t . In a a n s l u i t i n g d a a r m e d e v r o e g d e h e e r R i n d e r s 
of, n a h e t ve rk r i jgen v a n r e c h t p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n K r i n g , 
a a n s l u i t i n g bij d e n B o n d n i e t g e w e n s c h t zou zijn D e voorz i t t e r 
a c h t t e h e t zeer g o e d r e e d s t h a n s , o p e e n v o l g e n d e b e s t u u r s 
v e r g a d e r i n g , deze z a a k t e b e s p r e k e n 

V e r v o l g e n s k r e e g d e h e e r J C. R a n d o e g e l e g e n h e i d zijn zeer 
b e l a n g w e k k e n d e co l lec t ie N e d e r l a n d e n K o l o m e n t e v e r t o o n e n . 
B e h a l v e d e k e u r i g e o p s t e l h n g , d e g r o o t e m a t e v a n c o m p l e e t h e i d 
e n d e e n o r m e m a s s a o u d e z e g e l s , d ie s t u d i e m a t e r i a a l voor p l aa t -
n u m m e r t , e .d. m o e s t l e v e r e n , t r o k k e n s o m m i g e s t u k k e n s p e c i a a l 
d e a a n d a c h t , o. a. e e n c o m p l e t e ser ie h u l p d r u k k e n v a n Suriname 
o p brief, twee g e h e e l e v e l l e n v a n d e f 2 , 5 0 Suriname in ve r sch i l 
l e n d e t i n t e n , k o n i n g s k o p e n vee l d e r g e l i j k e m e e r . 

D e v e r z a m e l i n g o o g s t t e zeer vee l w a a r d e e r i n g e n d a n k t e d e 
voorz i t t e r d e n h e e r R a n d o e voo r d e m o e i t e d e z e co l l ec t i e te 
h e b b e n wi l len e x p o s e e r e n . 

D e h e e r J . B R o b e r t t o o n d e v e r v o l g e n s e e n co l l ec t i e zege l s 
v a n d e N o m a d e n - R e p u b l i e k Touva, e e n l a n d s t r e e k , b e g r e n s d 
d o o r Siberië en Mongohe. g e s t i c h t in 1921, o .m e e n j u b i l e u m -
zegel t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t j u b i l e u m 1917-1927 d e r Sovje t . 
D e zege l s v e r t o o n e n t y p e n d e r i n w o n e r s en v a n h e t l a n d s c h a p , 
terwijl o o k d e f a u n a n i e t is v e r g e t e n . D e c u r i e u z e v e r z a m e l i n g , 
e e n t e g e n h a n g e r v a n d e e r n s t i g e co l l ec t i e R a n d o e , h a d e v e n z e e r 
a l l e r b e l a n g s t e l l i n g . 

N a b a l l o t a g e d e r c a n d i d a a t - I e d e n v o l g d e d e g r a t i s - v e r l o t i n g , 
w a a r v o o r f raaie pr i jzen b e s c h i k b a a r w a r e n g e s t e l d e n e e n g e a n i 
m e e r d e ve i l ing v a n e e n i g e o u d e N e d e r l a n d s c h e e n K o l o n i a l e 
zege ls , d i e , l a a g g e l i m i t e e r d , h u n w e g gr i f v o n d e n e n w a a r m e d e 
d e i n t e r e s s a n t e a v o n d b e s l o t e n w e i d , 

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

Verbetering. 
m e j . J._ V r o o m m o e t z i j n : m e j . A . W . V r o o m , G i n n e k e n w e g 27, 

Breda 
J. D . v a n B r i n k w o r d t N i e u w e s t a d 132 b, Leeuwarden. 

Nieuwe leden. 
j h r . E J . C. G r e v e n , A n n a v a n B u e r e n s t r a a t 129, V-G^r(!:w^»^a_(f^. 
m r . P . H S t u u r m a n , S i j zen laan 10, 's Gfazienhage. 
m r . J . H . Vu i j s t ing , P l o m p e t o r e n g r a c h t 24, Utrecht. 
A O. M a r i m i a n , 4 R u e C l e m e n t R o a s s a l , Nizza. 

Vergadering. 
ALGEMEENE V E R G A D E R I N a o p M a a n d a g 2 4 O c t o b e r 1927, 

d e s a v o n d s t e 8 u u r , in ca f é „ M e r c u u r " , A n n a P a u l o w n a p l e i n 4, 
t e ' s G r a v e n h a g e . 

O p e n i n g . N o t u l e n . I n g e k o m e n s t u k k e n . 
E x p o s i t i e e e n e r v e r z a m e l i n g o p b i j zonde re wijze o p g e z e t . 
V e r l o t i n g . S l u i t i n g . V e i l i n g . 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

T E K O G P 
een mooie collectie zegels Zichtzending 
franco tegen franco, zonder verplichting 

tot koop 
C. Bol, Y e r s e k e . (696) 

Qebruikte Nederl. en Ned -Indische 
post- en portzegels koopt steeds per 
100, 1000 of meer van een soort 

POSTZEOELHANDEL 
R KORMOS, DEN HAAO. 
A\I . V. SOLMSSTRAAT 21 (693) 

S T O C K H O L M 
noteert heden Congres en Post-Jub. 
reeds voor 24 Kr. = 16 Qld. per serie. 
Stel U tevreden met een serie van 
5-80 oere voor een matigen prijs. 
Postcongres, Yv. 163-174, 12 stuks f 4,90 
Postjubileum, Yv. 178 189, 12 stuks f 4,90 
Yv 41-54 f 0 85, 106-111 . . f 0,45 
Yv. 76-85 f 1,60, 87-95 . . f4,— 
Yv. 112-121 f 1,50, 1,98 -|- 2,12 op 5 Kr 
f 1,40, Yv. 148-150 f 1 10 151-153 f 1,55 
Yv. 22 f 0 35, nr. 61 f0 22, nr 99 f 0,16, 
nr 102 f 0,14, nr. 134 f 0,35, nr. 143 f 0,30, 
nr 86 f 9,50, nr. 96 f 19,— Bet. na zicht. 
Verz in Lost- en West-lnilie kunnen ook 
gelijkt, andere nr bestell , welke zoo 
bill mogel bijgel. worden Geen risico, 
prima exempt, toez onder rembours Alle 
zegels van series ook los leverbaar. 
H. TEUNISSE, Dacostastr. 17, DORDRECHT 
Agent, Svensk Frimarken Handel. (692) 

BOD GEVRAAGD op blok van 20 zegels 
(linker onderhoek) Nederland R Kr 3 
cent, waarvan de 4 randzegels aan de 
linkerzijde ongetand znn Brieven aan 
J. C G. van den Berg, Burg. Passtoors-
straat 5, Ginneken. (699) 

mr. G. A. Bontekoe, SI een (Dr), 
z o e k t in k o o p of r u i l boekblok der 
koerseerende 2 cent oplaag F, teeken 14 
en plaat 125, type II der 30 cent, 
opl. E. (695) 

Phil Bur. M J H TOORENS, de Carpentierstr 
59, den Haag. Dir. Haagsche Postzegel-
beurs, Red Postzegelnieuwse. a Vraagt 
onze zichtzendingen ad f 0 03 de franc 
of onze maand, speciaal offerten. Koo-
pers op alle bin - en buitenl. veilingen. 
1 A ref (685) 

BOD GEVRAAGD 
op Schaubek-album, 3-deelig met 

supplementen tot 6 27, 
zoo goed als nieuw. 
C. Bol, Yerseke. (697) 

Philatelistische Bibliotheek Wegens plaats
gebrek wordt een der grootste phil. bibli
otheken hier te lande zeer billijk te koop 
aangeboden. Zij, die hiervoor interesse 
hebben, gelieven zich te wenden tot de 
administratie van dit blad onder n°. 690. 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75, bij vooruitbetaling. 
Posiz- worden met in betaling genomen. 

Zend ons Uw Mancolijst 
e n U o n t v a n g t t e r s t o n d z i c h t z e n d i n g of 
p r i j s o p g a a f d e r o n t b r e k e n d e n u m m e r s 

P e r t e l e f o o n zijn w i j a a n g e s l o t e n o n d e r 
n ' . 3 4 9 2 9 . 

Postzesianilel Jnsullnilii", 
Zoutmanstraat 14 a, den Haag. 

(613) 

K o e r s e e r e n d e z e g e l s v a n C y p r u s , G i b r a l t a r , 
I e r l a n d , M a l t a , B r . M a r o c c o , e n z . l eve r ik 

f e g e n 10 "/j b o v e n n o t n i n a a l p l u s p o r l o . 

V e r w a c h t w o r d t ; 
J u b i l e u m s t e l C y p r u s tof e n m e t £ 1.— 

P. G O R D O N , 
D I J K S T R A A T 6 0 b , R O T T E R D A M . 

Posl rekening 129598. (679) 

Nederland en Koloniën. 
PRACHT-ALBUM, 

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

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

Weige r ex. waarin het Voorbe r i ch t ontbreekt. 

Philea-Auf der Heide. 
Het goedkoopste b l a n c o - a l b u m . In Binnen-
noch Buitenland ooit voor zulk een lagen pri js 
aangeboden G o e d k o o p e r dan e n g r o s . 
2 5 X 3 0 c M bladgrootte Linnen rug en 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 PostzeflelMel, 
HILVERSUM. AMSTERDAM. 

(531) 

®®®®®®®®®®®®®®®®@@®®®®®®®®®® 

Z I C H T Z E N D I N G E N , ! 
SPECIAAL ® 

Europa en Engelsche Koloniën, i 
§ P R I J Z E N Z E E R B I L L I J K . % 
1 H. BARTH, AMSTERDAM-Oost. 1 
i TIMORPLEIN 17. (664) | 
® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
5 0 - 7 0 »/o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN KOLONIEN UITGESLOTEN ) 
VRAA6T Z ICHTZENDING AAN 

P. SiR¥&ÄS SUITS. 
GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 
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l^^X^mii.WBBei'^MIIB, 
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- lAf E D S T R i J U 
uit te schrijven. 

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

JVAen wordt verzocht een schatting te maken van de totale opbrengst (zonder opgeld) dezer 150 
kavelingen. 

Wi j stellen mins tens ZES FRAAIE PRIJZEN (Postzegels en Albums) beschikbaar voor 
de beste schattingen. 

Alle kavelingen zijn ongelimiteerd en zullen aan den hoogslen 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.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, REGULIERSBREESTR. 24, AMSTERDAM. 
TELEFOON 33324. DIRECTEUREN: P. J. MEKKER & H. C. MILIUS. 

(546) 

BRITSCHE 
KOLONIALE ZEGELS. 

JVlijn 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 
GEO RGE-uitgiften is heel mooi, en 
ziehtzendingen hiervan postfrisch of 
prachtig gestempeld kunnen op aanvraag 
worden toegezonden Meerendeels zijn 
ze geprijsd HALF-CATALOGUS. 

Referent iën ve rzoch t . 

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-ADR E S : 
POSTBUS 280. - POSTQIRO 61152. 

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

Roode-Kruis-zegels v. Nederland 
in complete vellen. 

EXPERTISE. 
T A X A T I E . 

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

zwart. 

21. Zendingsbureau, Oegstgeest. 
2, 3> 7Vi' ^°' '2V2, 15 cent. 

2^. Ned.-Indische Handelsbank, Amsterdam. 
20, 30, 4o, 50 eent, i F l , 2V2 FI. 

24. Steenkolen-Handelsvereeniging, Utrecht. 
5, 7»/̂ , 10, 15, 25 cent, I Fl. rood. 

— Ook bij deze machines komen stempelfouten voor ; ik bezit 
afdrukken van machine 5 met datum 31, X . J 5 , en een van mach. 9 
met 3. VIII. 37. (De stukken moeten op het postkantoor afgegeven 
worden op den datum waarop zij gestempeld zijn). 

— Enkele Firma's verstrekken jfeen afdrukken aan verzamelaars. 

nMEDERLRMD 

0059 

MDHOVEIN 
ÜPÖSTERUEMÜ 

10; 
Eenige maanden geleden werd aan Ruys' Handelsvereeniging 

vergunning verleend tot den verkoop van een tweede soort fankeer-
machines, van het Duitsche fabrikaat Franco-typ, dat op het oogen-
blik in Duitschland zeer veel gebruikt wordt. Voor Nederland 
is een andere vorm voor de afdrukken gekozen, die veel lijkt 
op de lijnen-opdrukken op briefkaarten van 1924 (Lion Cachet). 

De bijgaande afbeelding werd opgenomen in Dienstorder H 
586 van 14 September j .1. , waar voor het eerst officieel van deze 
nieuwe machines wordt melding gemaakt. 

Het voordeel van de Francotyp boven de Universal Franker is, 
dat terwijl de laatste slechts zes verschillende waarden kan stem
pelen, de Francotyp elk bedrag van V cent tot fl. 9.997^ aan
geven kan. 

Er moeten reeds een viertal machines verkocht zijn; alleen die 
van Philips, Eindhoven, en Stoomvaart-Mij. »Nederland«, Amster
dam, zijn mij bekend, terwijl het hoofdkantoor van Ruys te 
's-Gravenhage er ook een in gebruik zal nemen. 

Bij het kiezen van de zes waarden voor de Universal Franker 
was het niei toegestaan andere waarden te nemen dan die eveneens 
als postzegels verkrijgbaar zijn. Deze bepaling is mei meer van 
toepassing op de nieuwe machines, zoodat theoretisch bijna 2000 
verschillende afdrukken van elke machine mogelijk zijn ! In de 
praktijk zal dit aantal wel tot 10, hoogstens 20 beperkt blijven. 
Van de Universal Franker bezit ik van enkele machines combi
naties van afdrukken tot bedragen van b.v. 8, 16 en 18 cent 
(voor zware drukwerken); deze waarden kunnen dus bij de Francotyp 
tegemoet gezien worden. Naar ik vernam kan ook hier meer dan 
één afdruk op een stuk geplaatst worden; in de meeste gevallen 
zal wel met één worden volstaan. 

Bij de nieuwe machines is het nummer onder den «zegelafdruk« 
dat van de machine (bij de Duitsche stempels staat op deze plaats 
de naam van den afzender), het nummer tusschen datumstempel 
en zegelafdruk wijst het volgnummer van den afdruk aan. — De 
kleur vaij den stempel is geheel rood. 

Voorloopig bevat de lijst nog slechts : 
machine : 

? Ruys' Handelsvereeniging 's Gravenhage. 
102. Philips, Eindhoven. 

2, 3. 7^k, 10, 15, 25 cent, 
106. Stoomvaart-Mij. »Nederland«, Amsterdam. 

2, 4, 7Vs.' 15. i6> 25 cent. 
Als een bewijs ervoor hoezeer de frankeermachine-afdrukken 

gelijkgesteld worden met de postzegels moge dienen, dat in het 
begiri van dit j aa r . bij het Bureau der Wereldpostvereeniging 
tegelijk met nieuw-verschenen zegels ook een afdruk van een 
nieuw model Engelsche frankeermachine werd ingeleverd. 

Moge dit stukje meerdere Nederland-verzamelaars ertoe opwekken, 
om ook onze baarfrankeeringen in hun collectie op te nemen. 
Laat niemand denken : die krijg ik toch niet compleet. Niemand 
bezit een complete verzameling van deze stempels; talrijke van de 
hierboven genoemde en inderdaad gebruikte zijn zelfs nog geheel 

onbekend. Wie daarom wéinig-gebruikte en buiten gebruik gestelde 
waarden vindt heeft de kans, de eerste en (voorloopig) de eenige 
bezitter hiervan te zijn. Om slechts een zeer veel gebruikte machine 
te noemen: wie kent afdrukken van i2Va en 4o cent van machine 19 ? 

Tenslotte aan verschillende medewerkers mijn hartelijken dank. 
Voor verdere opgaven, ook van data die in de lijst nog met een 
vraagteeken staan aangegeven, houd ik mij aanbevolen. 

A. M. B E N D E R S . 

Aan »De Philatelist« van 14 September 1927 onleenen wij het 
volgende : 

De ongetande 2 et. 1923. 
De jongste advertentie van den heer Pierre Vos in het »Neder-

landsch Maandblad voor Philatelie« en »De Philatelist« heeft dit 
zegel, dat we in ons Februar i -nummer reeds bespraken, in het 
brandpunt der belangstelling gebracht. 

De heer J. C. Cramerus, voorzitter der Postzegelvereeniging 
»Breda«, gaf op de laatst gehouden Bondsvergadering els zijn 
meening te kennen, dat het op den weg van den Bond lag 
informaties over deze en dergelijke zegels te geven. Aangezien 
ik de meening van den heer Cramerus volkomen deelde, meende 
ik, als Bondskeurmeester, goed te doen, staande de vergadering 
dienomtrent eenige mededeelingen te doen. Aangezien de groote 
pers in de dagbladen het bericht verspreidde, dat het zegel valsch 
geacht werd, wat niet juist is, terwijl bovendien de heer Pierre Vos 
mij ter verantwoording riep, omdat hij zulks ook »van bevriende 
zijde« vernomen had, volge hieronder nogmaals wat ik ter Bonds
vergadering omtrent de echtheid van dit zegel mededeelde: 

Het zegel werd naar Enschede gezonden, die er geen verklaring 
van kon geven. (Enschede verklaarde het dus niet voor valsch). 
Er bestaat geen restant van een vel ongetande 2 ets. zegels, 
zoodat het een raadsel is waar dat ééne ongetande zegel vandaan 
komt. Vermoed wordt echter, dat het stamt uit drukuitschot en 
als zoodanig gestolen is. Aan de achterzijde zou de oppervlakte 
dan ook moeten zijn bedrukt met fragmenten 2 ets. zegels (van 
Italië Yvert no. 11 bestaat ook dergelijk dubbelzijdig bedrukt 
drukuitschot, o.a. vermeld door Senf). Aangezien het zegel echter 
opgeplakt is op briefstuk, is deze veronderstelling niet zonder 
meer te verifieeren. Het feit, dat het exemplaar afgestempeld werd 
tijdens de overstelpende drukte van een tentoonstellingsposlkan-
toor, is, ook zonder meer, verklaarbaar. 

De juiste bewoordingen herinner ik me niet precies, maar dit 
is toch de porté mijner verklaring. 

Inmiddels werd thans door mij verder geïnformeerd en heeft 
een bekend, zeer deskundig en vertrouwd persoon mij voorge-
teckend hoe de achterzijde met vier fragmenten 2 ets. zegels bedrukt 
was. Het zegel werd hem n.1. vóór de Haagsche tentoonstelling 
te koop geboden, vóórdat het op briefstuk geplakt was. 

Hiermede is voor mij de kwestie zelve afgedaan. Het zegel is 
dus tengevolge van onnauwkeurige beschouwing op een tijdelijk 
postkantoor, gestempeld drukuitschot. Alleen de heer Vos zelf 
kan het zegel nog rehabiliteeren door het af te weeken en den 
achterkant te toonen! 

Welke shuiter dit zegel op briefstuk plakte en liet afstempelen, 
zal wel nooit meer uit te maken zijn. Zooals wij reeds in Februari 
schreven, is met dit zegel reeds heel wat gesold. Ook de heer 
Vos gaat volkomen vrijuit, hij kocht het op een veiling in den 
toestand, waarin het thans door hem te koop werd aangeboden. 

P. C. K O R T E W E G . 

Over dezen zegel schrijft de tegenwoordige eigenaar, de heer 
P. Vos, te 's-Hage, ons het volgende: 

Op 26 Augustus 1.1. had te Amsterdam de i8e algemeene 
vergadering plaats van den Ned. Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars. 

Bij de rondvraag ontstond een interessante discussie over 
bovengenoemd zegel. In de groote pers verschenen hierover ver
slagen, waarin aan de echtheid werd getwijfeld; een groot blad 
verklaarde het zelfs voor valsch. 

Aangezien ik niet op de vergadering aanwezig was, heb ik 
niet kunnen repl iceeren; echter werd mij medegedeeld, dat er 
geen stenographisch verslag is gemaakt. 

Ook is het mij onbekend of de pers officieel vertegenwoordigd 
was, evenmin of hier van moedwil bij de onjuiste berichtgeving 
sprake kan zijn. 

Met een der redacteuren van een der voornaamste bladen had 
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ik een onderhoud, die mijn inzichten deelde, dat de bedoeling 
doorzichtig was en getracht werd de intrensieke waarde tot nul 
te reduceeren. 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van i6 Septem
ber j . 1., pag. 157, wordt het zegel ter sprake gebracht, evenzoo 
kan men in »de Philatelist« van i4 September j.1. er een uiteen
zetting over lezen. 

De nieuwe Michel vermeldt het zegel onder no. 113, de nieuwe 
Senf onder no. 120, hoewel het merkwaardig is en het mij be
vreemdt, dat er tot op heden nog geen tweede exemplaar ge
vonden IS. 

De grootste en vooraanstaande Philatelisten verklaarden het 
ECHT; de marges van 2 zegels zijn zichtbaar, bovendien vertoont 
de achterzijde sporen van »abklatsch«, dus is het gestempeld 
drukuitschot, dat als zoodanig vermoedelijk gestolen is. 

In hoeverre men geslaagd is in depreciatie zal de toekomst 
leeren. 

Ter geruststelling van mijn verdienstelijken onbekenden vriend 
diene, dat ik het zegel VRIJBLIJVEND heb geoffreerd en het 
voor dien prijs voorloopig niet wensch af te geven. 

Om nu tot een juiste prijsbepaling te geraken, dien ik rustig 
af te wachten of er meer in onbevoegde handen zijn terecht 
gekomen. 

Want als een 50 cent goud get. i4 X '4) waarvan 5 tanden 
afgeknipt zijn en waarvan 2 exemplaren moeten bestaan, reeds 
gewaardeerd wordt op 2500 gulden, wat zal dan dit zegeltje wel 
waard zijn, als er geen meerdere exemplaren te voorschijn komen? 

Dit aan het adres van hem, die klakkeloos rondbazuinde, 
dat het zegel valsch was. 

^ ' n if'<r>i; ätS ^^ risico van het ambt. 
'Dat de betrekking van postambtenaar in sommigelanden 

niet geheel ongevaarlijk is. blijkt uit het verslag over de 
Chineesche posterijen gedurende het jaar 1925. Gedurende 
dat tijdvak werden 344 postkantoren door bandieten leeg
geplunderd ; 18 bestellers werden gedood en 60 gewond bij 
166 aanvallen op het personeel. In 247 gevallen werden de 
postzendingen gestolen. 

Een tot dusverre onbekend dienstzegel van Luxemburg ontdekt. 
De Berlijnsche expert Paul Krüger beweert in zijn bezit 

te hebben de 10 centimes blauw der uitgifte 1859/63 — Yvert 
no. 6 — voorzien van den opdruk »Officiel«. Waar de eerste 
dienstzegels van Luxemburg dateeren van 1875 en daartoe 
gebruikt werd de uitgifte 1865/72 — doorstoken — rijst de 
vraag, of men hier niet te doen heeft met een chemische 
vervalsching van den dienstzegel no. 3. de 10 centimes lila 
van laatstgenoemde uitgifte, van welk zegel men bovendien 
do tanding (doorstoken) heeft afgeknipt. 

De expert Krüger twijfelt evenwel niet aan de echtheid 
van het s tuk; jammer is, dat de afstempeling vrijwel on
leesbaar is, zoodat men daaruit niets besluiten kan. 

Wij hopen onze lezers op de hoogte te kunnen houden 
van het verdere verloop van deze interessante aangelegen
heid. 

Lindbergli, de begeerde huwelijkscandidaat. 
Een Amerikaansch blad weet. op gezag van den secretaris 

van den jongen luchtheld, te vertellen, dat deze na zijn vlucht 
ruim drie en een half millioen brieven en briefkaarten 
ontving. Bovendien werd hij door middel van honderdduizend 
telegrammen gelukgewenscht met zijn succes. Vijfduizend 
gedichten verheerlijkten zijn persoon en daad. Een groot 
aantal brieven was vergezeld van geschenken en nog grooter 
was het getal huwelijksaanzoeken, afkomstig van meisjes 
en vrouwen van allerlei ras, stand en leeftijd, die het er 
wel op durfden wagen met den jongen Amerikaan in het 
huwelijksbootje te stappen. En dan te bedenken, dat er nog 
mannen zijn, die geen vrouw kunnen vinden k 

Wat in Frankrijk aan postzegels verbruikt wordt. 
1'Echangiste Universel geeft een beschrijving van de wijze 

van aanmaak der Pransche zegels. Hoe geweldig groot het 
aantal is, dat in den loop der jaren gebruikt wordt, blijkt 
uit het staatje, dat wij aan dat artikel ontleenen. Zoo werden 
in onderstaande jaren de daarachter vermelde aantallen 
zegels gedrukt (afgerond tot millioenen): 

1849 52 millioen. 1899 1550 millioen.^.' 
1859 226 » 1909 3.000 » l . * ^ ^ " 
1869 515 » 1919 2 800 » ' ~ 
1879 800 i> 1926 4 000 » 
1889 1.293 

Wat de verzamelaars offeren. 
De afdeeling philatelie van het Amerikaansche Departement 

van Posterijen boekte dit jaar tot dusverre een ontvangst 
als nooit te voren. Totaal werd aan verzamelaars en hande-
Isars verkocht voor 176157 dollars of ruim 440 000 gulden. 
En het mooiste voor de posterijen is, dat het overgroote 
deel dezer zegels verdwijnt in de verzamelingen. De enor
me verkoop van den Lindenbergh zegel is aan dezegroote 
opbrengst niet vreemd. 

Hooggeachte redactie. 
Mag ik U eens om een kleine plaatsruimte vragen naar aan

leiding van hetgeen ik gezien heb op de tentoonstelling te 
Amsterdam? 

Naast zeer veel moois heb ik daar gezien verkleurde exemplaren 
van Nederland 1872 25 cent en 1924 10 cent, tentoongesteld als 
zeldzaamheden en een gioot aantal zegels Nederland 1876 ten
toongesteld als getand 121^ X 12 B kl. g. (11)̂ 2 X ï2 kl. g.), 
welke echter op een enkele uitzondering na alle getand waren 
liVi X 12 gr g. (IIl/J X '2 gr. g.). 

Ik wil hopen, dat de juryleden deze onzin evengoed gezien 
hebben als ik, maar ik vraag mij dan toch met verbazing af 
waarom heeft de jury dan niet daarop gereageerd, bijv. door het 
aanbrengen van etiketten met het opschrift »volstrekt niet zeld
zaam, het zegel is verkleurd«, of: »deze zegels zijn niet getand 
12^2 X 12 k. g. maar i2>^ X '2 g. g.«. Het is mogelijk, dat 
de jury niet de bevoegdheid heeft dergelijke corrigeerende op
schriften aan te brengen, maar dan zou ik er toch op willen 
aandringen dat de jury in den vervolge een dergelijke bevoegd
heid werd verleend of liever nog, dat zij verplicht werd foutieve 
inzendingen van corrigeerende opschriften te voorzien. Onder de 
bezoekers van een postzegeltentoonstelling zijn toch altijd vele 
verzamelaars, die er heengaan in de hoop hun kennis te ver-
grooten, daaronder zijn er zeker, wier kennis onvoldoende is om 
de fouten te zien, zij gaan zelf dergelijke zegels zoeken en het 
kwaad plant zich voort. 

Op deze wijze bevorderen de Tentoonstellingen postzegelonzin 
in plaats van postzegelkunde. 

Hopende, dat onze vereenigingsbesturen bij het uitschrijven van 
een volgende tentoonstelling het vorenstaande in overweging 
willen nemen, verblijf ik, met dank voor de plaatsing, 

Uw dw. 
Ede, September 1927. A. VAN DER WIEL. 

Maastricht, 4 October 1927. 
Mijnheer de Hoofdredacteur. 

In het Ned Maandblad voor Philatelie no. 9 (09) is in het 
verslag van de Bondsvergadering een gedeelte van hetgeen 
ik gezegd heb vergeten. Daar het van belang is voor lederen 
philatelist te weten wat of ik bereikt heb met mijn vragen, 
verzoek ik U de volgende rectificatie op te nemen. Op blz. 
156, 2e kolom, staat: 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 philatelistische belangen, zonder 
te voren ruggespraak te moeten houden met de leden van 
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den Bond. Hierop stelde ik de vraag aan den voorzitter, 
of hij carte blanche van de vereenigingen had gekregen. 
Toen vroeg de voorzitter mij »maar wat hadt U dan gewild, 
dat ik daar "ter tafel zou brengen« ? Ik antwoordde, »als 
U de vereeniging Zuid-Limburg dat gevraagd hadt, zouden 
wij gezegd hebben : kunnen wij thans de nieuwe emissies 
verkrijgen tegen nominale waarde; is in de Federation 
Internationale daar niet over gesproken? In het reglement 
van de Federation Internationale staat dit en de vervalschin-
gen als één van de voornaamste punten genoemd « De 
voorzitter wist van dit bestaan niets af en vroeg mij waar 
of dat punt stond. Ik haalde toen het nummer van het 
Maandblad aan, waarin het reglement van de Federation 
Internationale in zijn geheel stond. 

Hierop nam de heer Maingay het woord, die ten eerste 
mij hartelijk welkom heette als eerste vrouw, die hij ooit 
op een Philatelisten Bondsvergadering heeft ontmoet. Hij 
was zeer verheugd te vernemen, dat een dame zoo'n warme 
belangstelling toonde voor.zulk een belangrijke internatio
nale kwestie (,de emissies dus). Deden de beeren dat maar 
ook, dan zou de Federation Internationale meer kunnen 
doen. Nu waren de emiseies in het vergeetboekje geraakt, 
de fout lag bij de Federation en voornamelijk bij hem, 
doch hij beloofde mij zoo spoedig mogelijk deze zaak ter 
hand te nemen. 

U, mijnheer de hoofdredacteur, bij voorbaat dankend 
voor de opname. 

Hoogachtend, 
Mevr. C. DE BRUIJN-VRINS, 

afgevaardigde »Zuid-Limburg«. 

Geachte heer Hoofdredacteur. 
In het nummer van Juli van ons Maandblad, pag. 119, 

komt de mededeeling voor, slaande op de Postpakketver-
rekenzegels, of hoe men deze papiertjes noemen wil, dat de 
mindere opbrengst op de Rijksveiling slechts een tijdelijke 
inzinking is en dat de prijs van f 4,— per stel niet te hoog 
is geweest. 

Ik vraag mij af, wat van onze liefhebberij te recht moet 
komen, als de voorlichters zulke mededeelingen lanceeren. 

Ik meen dat het genoeg uitgemaakt is, dat deze zegels 
waardelooze prullen zijn. 

Zouden deze zegels ooit het licht gezien hebben, als er 
geen verzamelaars bestonden ? 

Is het niet meer dan erg, dat een staat als Nederland 
zoo'n misbruik maakt van zijn monopolie ? 

Hij komt zelfs aan de spits te staan van het uitgeven 
van onnoodige zegels. Het begon met de opdrukken der 
de Ruijterzegels. Was toen een'portzegel van f l .—noodig? 

Later werden immers de oude portzegels van f 1.— met 
3 cents overdrukt ! 

En de Ned. Kolonien blijven ook niet achter. 
Ik noem als voorbeeld de onlangs uitgekomen zegels van 

I2V2 cent blauw en rood van Suriname, overdrukt met 10 
en 15 cents, terwijl nieuwe 12Vj ets.-zegels gefabriceerd 
werden, door overdrukking op 22VJ cent en op de 2 diverse 
portzegels van 40 cents. 

De H.H. postambtenaren zorgden wel, dat 2 dezer waar
den opgekocht werden, om er woekerwinst mede temaken, 
zóó heer zóó knecht. 

Van een tijdschrift als ons Maandblad was te verwachten, 
dat het zou strijden tegen zwendelzegels en niet ging ver
kondigen, dat een prijs van f 4.— voor dit prullengoed 
niet te hoog was. 

De »Echo de timbrologie« van 31 Juli bevat een artikel, 
overgenomen uit het Encyclopedistisch tijdschrift »Larousse 
Mensuel«, over het misbruik, waaraan de Staten zich schul
dig maken, eindigend met : »il serait peut-être opportun de 
n'user qu' a vee prudence des emissions parasites, si non 
l'on risque de tuer la poule aux oeufs d'or.« 

Aan staatscorruptie moeten wij niet medewerken en ons 
Maandblad in de eerste plaats niet. 

Is onder de 2e kamerleden nu niet één, die de Regeering 
over dat postzegelgezwendel wil interpelleeren ? 

Met dankzegging voor de plaatsing. 
Hoogachtend, 

Amsterdam, Aug. 1927. W. S. VAN DER ZEE. 
(Van Redactie-wege bekort.) 

Opname wordt verzocht van het volgend s tuk : 
Aan de Redactie 

van het »Postzegelnieuws« der Avondpost 
' s-Gravenhage. 

Mijne Heeren. 
Ik verzoek U beleefd, het volgende wel een plaatsje in 

Uw blad te willen geven. 
»Naar aanleiding van het geschrevene in het »Postzegel

nieuws« dd. 24-9-'27, over »Brandkastzegeloverdrukken van 
Curasao en Suriname«, merk ik het volgende op. 

Ik kan mij in het geheel niet vereenigen met al het ge-
schetter aan het adres van onze Posterijen. Nu er in de 
laatste jaren eenige variatie is gekomen in de postzegels 
van Nederland en Koloniën, waarbij er eenige zijn waarvan 
de oplage niet zoo groot is, waardoor meerdere vraag en 
grootere waarde ontstaat, is het weer niet goed. Wij hebben 
eerst net zoo lang gehamerd, totdat de Kol. zegels eindelijk 
hier te lande verkrijgbaar zijn en nu er een serie aardige 
zegels in bovengenoemde Kol. verschijnt met een beperkte 
oplaag, die wij, verzamelaars, zonder de medewerking der 
Post. moeilijk en duur kunnen krijgen en die naar mijne 
meening anders grootendeels bij opkoopers zouden belanden, 
breekt een storm van verontwaardiging los. 

Men spreekt er zelfs over, om Curasao en Suriname niet 
verder te verzamelen. Dat moet ieder maar voor zich zelf 
weten. De Post. dwingt de verzamelaars niet om de bewuste 
zegels te koopen. Ook zonder de voor het gemak der ver
zamelaars getroffen regeling, tot verkrijging dier zegels, 
zullen deze toch wel verkocht worden, maar, dan vallen ze 
grootendeels in handen der opkoopers en kunnen wij ze 
later tegen een eenige malen verdubbelden prijs koopen. 
En dan was het misschien wel goed of ook weer n ie t? 

M. i. dienen wij, verzamelaars, één ding voor oogen te 
houden en dat i»: »dat de Posterijen niet voor de verzame
laars bestaan en dat het postzegelverzamelen een liefhebberij 
is en geen middel tot dwingelandij om de Post. naar de 
pijpen der verzamelaars te laten dansen«. Ik spreek niet 
tegen, dat er door het verzamelen geldelijk voordeel voor 
de Post. ontstaat. Maar wij kunnen en mogen toch zeker 
ook niet verwachten, dat het geldelijk voordeel, speciaal 
ten genoegen van ons, verzamelaars, wordt omgezet in verlies 
en dat die tot postzegels overgedrukte Brandkastzegels, 
welke reeds bestaan en geld gekost hebben, worden vernie
tigd, omdat er onder ons zijn, die de uitgifte dezer zegels 
liever niet zagen plaats hebben, want deze indruk ontstaat. 
Dat zou weggegooid geld zijn. 

Volgens het »Postzegelnieuws« protesteert Michel tegen 
deze »unnötige Seltenheiten«. (???) Het kleinste aantal van 
een der zegels is 36.000 s tuks!! ! ! Dat zou wel kunnen zijn, 
omdat, gezien de getroffen regeling, er niet voldoende voor
raad van kan worden opgekocht. Het lijkt m.i. meer een 
protest tegen de regeling van verkoop. 

Laten wij vooral voor oogen houden,dat het de bedoeling 
is de overgedrukte Brandkastzegels in Curacjao en Suriname 
te verkoopen. Daarom kunnen wij ze hier te lande a^n de 
loketten der Post. niet koopen en het is dan ook zeer te 
apprecieeren van de Post., dat zij zoo welwillend is, haar 
medewerking te verleenen opdat wij de zegels kunnen 
bestellen en dat wij éérst geholpen worden en dat hét restant 
aan de loketten der genoemde Kol. wordt verkocht 

Ik kan dan ook niet anders dan mijn afkeuring uitspreken 
over de door de Redactie van het »Postzegelnieuws« beaamde 
aanhaling uit »Het Volk«: »Dit is een schandelijke specu
latie, die de Nederlandsche Regeering aan Balkanlandjes 
moest overlaten. Voor dergelijke vieze trucjes om aan geld 
te komen zou ieder halfweegs (!!!) fatsoenlijk particulier 
zich schamen«. 

Ik vind deze uitdrukkingen absoluut ongepast en niet op 
zijn plaats en geloof ook niet, dat andere Nederlandsche 
Bladen op een dergelijke onbetamelijke wijze het beleid der 
Post. zullen becritiseeren. 

Betreffende het door het »Postzegelnieuws« overgenomene 
uit het Ned. Maaddblad voor Philatelie, van September j.1., 
dat schrijft; »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«, wordt door de Redactie van het »Postzegel
nieuws« m.i. gelezen als een soort terechtwijzing aan de 
Post. M. i. is dat in het geheel niet het geval. Men krijgt 
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den indruk bij het lezen van het artikel in het »Postzegel-
nieuws«, of de Redactie daarvan wel graag zou zien, »dat 
de boot Philatelie sleepboot werd en dat de boot Posterijen 
nu maar zou moeten volgen« en dat kan de bedoeling van 
het Maandblad niet zijn. 

Neen, ik kan werkelijk niet anders doen, dan de Post. 
voor de welwillende medewerking bedanken. Bovendien, als 
generaal-verzamelaar, kan ik een groote verscheidenheid 
van Ned. en Kol. postzegels niet anders dan toejuichen. 
Men kan dan tenminste wat meer waardevolle zegels met 
het buitenland ruilen en dus ook dergelijke terugverwachten. 

Wij zullen er dan m. i. ook wèl aan doen, onze Post. niet 
al te veel te becritiseeren, want zij is, zonder op- en aan
merkingen van ons, Philatelisten, heusch capabel genoeg 
om te weten, hoe wel- en hoe niet te handelen. 

Uw Redactie bij voorbaat dankende voor de opneming 
van het bovenstaande en onder mededeeling dat afschrift 
daarvan door mij wordt gezonden aan de Post., het Ned. 
Maandblad voor Philatelie en aan de Int. Ver. »Philatelica«, 
teekent Hoogachtend, 

F . A. BüDDE, 
Lid »Philatelica« en . 1 . T. C. C.« 

's-Hage, September 1927. 
Noot der Redactie. 

Wanneer het den lezers, na kennisname van bovengeplaatste ingezonden 
stukken gaat als ons, zullen zij zich afvragen „hoe heb ik 't nu? Aan de eene 
zijde verguizing, aan de andere verheerlijking. Noch aan het een, noch 
aan het andere wenscht de redactie mede te doen. Dat wil niet zeggen, 
dat alles wat vadertje staat ons aan nieuwe zegels voorzet gewillig is te 
slikken. Meer dan eens en op uitdrukkelijke wijze is in dit blad tegen den 
aankoop van de bewuste verrekenzegels gewaarschuwd; een verzamelaar die 
aan deze aanvechtbare uitgifte zijn geld wenscht te besteden, is n.o.m. 
hardleersch en houdt er een gering zelfstandig oordeel op na, Het spijt ons 
te moeten constateeren, dat er klaarblijkelijk toch nog veel verzamelaars 
zijn, die ongeacht de waarschuwingen tegen die beide zegels er prijs op 
stellen deze bij hun verzamelingen in te lijven. Voor hen geldt de opmerking, 
dat de prijs niet te hoog was. Er valt evenwel niet uit te lezen, wat ook 
In geen geval de bedoeling van de redactie is, dat de verzamelaars nu maar 
moeten toehappen. Dat moet ieder voor zich zelven uitmaken, naar weige
meenden raad wordt, het verloop dezer onverkwikkelijke zaak bewijst het, 
helaas toch maar slecht geluisterd. 

Ook al deelen wij de zienswijze van den laatsten inzender, dat het toch 
moeilijk aangaat groote partijen als de overdrukte brandkastzegels zoo maar 
„mir nichts, dir nichts" te vernietigen, reden tot juichen kunnen wij niet 
ontdekken. En mocht inderdaad het geval zich voordoen, dat een of meer 
waarden niet aan de postloketten in West-Indië worden verkrijgbaar gesteld, 
welnu laat dan ieder verzamelaar, die er aanspraak op wil maken, dat hij 
zelfstandig te werk gaat en niet aan den leiband van catalogi etc. loopt, 
hieruit de consequentie trekken. 

Catalogus Yvert et Tellier Champion 1928. De nieuwe uitgave 
ligt voor ons in het welbekende, handige formaat. In weerwil 
van het groot aantal nieuwe uitgiften, dat het afgeloopen 
jaar ons bracht, is de catalogus niet merkbaar dikker ge
worden en blijft bij voor alles een boek, dat gemakkelijk 
kan worden meegevoerd. 

De prijsnoteeringen zullen voor de »speculanten« een 
teleurstelling vormen. Met de voortdurende prijsverhopging 
is, op enkele uitzonderingen na — wij denken bv. aan de 
»palm-uitgiftC!: van meerdere Fransche koloniën—gelukkig 
een einde gekomen. 

Wij gelooven dat de uitgevers den verzamelaars daar
mede een grooten dienst hebben bewezen. Verblijdend is, 
dat ook andere toonaangevende catalogi niet mede doen 
aan de zoo ver doorgevoerde prijsopjaging van onder
scheiden uitgiften. 

In het bestek, dat bij dezen catalogus gesteld is, geeft 
hij den algemeen verzamelaar veel goeds. Nimmer mag 
men van een wereldcatalogus toch verwachten, dat hij 
afdaalt in bijzonderheden voor alle landen, waardoor de 
algemeen-verzamelaar door het groot aantal boomen het 
bosch niet meer zou zien! 

Dat het werk fouten bevat, hier en daar wat al te spaar
zaam is met zijn inlichtingen, wie zou het willen ontkennen. 
Wij missen b.v. nog steeds de aanwijzing bij verschillende 
uitgiften, die met de zoogenaamde welwillendheids-afstem
peling — b.v. Britsch Noord-Borneo, Liberia enz. — de 
wereld overstroomen, een aanteekening, zooals Senf die geeft. 

Overigens zal ook deze nieuwe uitgave haar gebruikers 
wel bevredigen. v. B. 

Die Wohtatigkeitsbriefmarken der Welt, Van den postzegel-
handel »De Globe« te 's-Hage ontvingen wij ter bespreking 
een tweetal albums, bestemd om daarin een verzameling 
weldadigheidszegels onder te brengen. 

De uitgave beantwoordt aan de hoogste verwachtingen. 
De albums zijn keurig gedrukt en gebonden; de tekst, 
welke tot een minimum is beperkt en op bescheiden wijze 
is aangebracht, is vermeld in Fransch, Duitsch en Engelsch. 

Door de verschijning van supplementenis het werk steeds 
volledig ie houden. 

Voor den verzamelaar van dit interessante gebied is deze 
uitgave een uitkomst; wij bevelen haar gaarne aan in zijn 
belangstelling. Overigens verwijzen wij naar de desbe
treffende advertentie in dit nummer. v. B. 

Michel-catalogus 1928. 
We ontvingen van den nieuwen »Michel« deel 1 (Europa, 

met buitenlandsche postkantoren en Deensche, Duitsche, 
Italiaansche en Nederlandsche koloniën), waarvan hier slechts 
onze zegels nader bekeken zullen worden. Het verbeterings-
werk is met groot succes in deze nieuwe uitgave voortge
zet, en we kunnen gerust verklaren dat geen catalogus wat 
de zegels van Nederland betreft Michel evenaart. Het zoo 
moeilijke gebied der tandingen, waar de meeste catalogi in 
verward raken (hoewel ook Zumstein tegenwoordig volledige 
gegevens heeft), is voortreffelijk behandeld, maar ook de 
overige opmerkingen, omtrent kleuren, typen e.d. zijn zeer 
volledig' 

Enkele vergissingen, die blijkbaar in geen catalogus ont
breken kunnen, zijn nog aanwezig. Zoo zijn de beide grove 
tandingen van de 60 cent groen en olijf van Nederland 1920 
tweemaal vermeld, met geheel verschillende prijzen; de 
tanding 11'/,: 11'/, kost 10 . - , 8 . - of 40.—, 10.— Mark. 

In het algemeen zijn, zooals gebruikelijk en begrijpelijk 
is, de prijzen verhoogd, echter hier en daar ook, in aan
sluiting aan de »Marktlage«, verlaagd. 

Nederland. De 2'/, cent paars van 1876, tweede kleur (1894), 
staat gebruikt genoteerd voor -.50, waarschijnlijk een druk
fout voor -.05. Van uitg. 1896 (hangend haar) zijn de twee
kleurige zegels naar tandingen geprijsd. De prijzen voor 
de vliegpostzegels (op het oogenblik gebruikt -.40, -.50 en 
2.—) zullen o.i. in de naaste toekomst herzien dienen te 
worden. Langzamerhand is wel gebleken dat de 15 cent 
meer voorkomt dan de 10 cent, terwijl de 60 cent in groote 
hoeveelheden op de Rijksveilingen verschijnt, zoodat een 
prijsverlaging niet kan uitblijven. Van de 2 cent »kersen-
mandjes staat het ongetande exemplaar reeds vermeld; we 
dienen eerst nadere gegevens hierover af te wachten. Het 
verticale watermerk van de laatste Kerstzegels is vermeld; 
beide tandingen van de R. Kr. zegels zijn opgenomen. Bij 
de portzegels van 1881 vele prijsverhoogingen, vooral bij 
de duurdere soorten. Het schijnt ons toe dat dit gebied 
steeds meer liefhebbers trekt, waaraan het Handboek niet 
vreemd zal zijn. Het eerste type van de Th cent lichtblauw 
van 1912 is ongebruikt van 3.—tot 6.50 verhoogd, en terecht. 

Ned. Indië. De uitstekende opgave van alle tandingvarië-
teiten valt op. Opgenomen, en ook reeds geprijsd, is de 4 
cent groen, die een paar jaar geleden verschijnen zou maar 
(nog?) niet is uitgekomen. Bij de portzegels is vermeld de 
20 cent eenkleurig met niet-loslatende kleur. 

Suriname. De 10 cent hangend haar, welk merkwaardige 
zegel ongebruikt een zeldzaamheid blijkt te zijn, is onge
prijsd gelaten. Beide typen van de 10-cent-opdrukken van 
1898 j i jn opgenomen, met afbeelding. Aan deze variëteit 
schijnt bij ons zoo goed als geen aandacht geschonken te 
worden. Ook hier zijn de portzegels in vele gevallen in 
prijs verhoogd. 

We kunnen niet anders doen dan den raad van vorig 
jaar herhalen: Wie van zijn zegels iets meer weten wil dan 
waarde, kleur en jaar van uitgifte, die neme een Michel; 
hij zal er geen spijt van hebben. Behalve Europa en Uebersee 
afzonderlijk verschijnen ook beide deelen in één band; het 
grootste voordeel van Yvert is hiermee dus weggevallen. 

B. 
Gebrüder Senfs illustrierter Briefmarken-Katalog 1928. Band I: 

Europa. — Reeds midden Augustus verraste de Gebr. Senf 
de verzamelaarswereld met de verschijning van hunnen 

I catalogus voor 1928: de firma was de eerste. 
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De nieuwe uitgave blijkt geheel te zijn herzien en tot met 
het nieuwste te zijn aangevuld. Voor den zich tot Europa 
bepalenden verzamelaar is het zeker een groote aanwinst, 
dat daaruit verdwenen zijn de «bezettingsuitgiften« in buiten
europeesche landen : deze zullen in deel I I worden ingelascht, 
waarin zij dan ook thuis behooren. Ik begrijp den grond 
niet, waarom dat niet reeds dadelijk als »logisch beginsel« 
is opgevat. Een ieder begrijpt tevens.dat door dat verplaat
sen naar deel II , heel wat bladzijden gewonnen werden 
voor Europa en toch is dit jaar de nieuwe 30 blz. sterker. 
(Frankrijk en Gr. Brittanniè vulden toen ± 15 blz.). 

Over prijzen, al of niet zoogenaamde »markt« en catalogus
prijzen valt niet te twisten. Degenen, die het doen, zijn 
hoofdzakelijk »belanghebbenden«, ook al »verklaren« zij 
»verzamelaar« te zijn. 

Onze Nederlandsche lezers kunnen uit de Borekprijslijsten 
de leering putten, dat de prijzen van Senf volstrekt niet 
te laag sijn en zij dus wel doen en in hun eigen belang 
werken, door alle a/brekende prijzenbeschouwingen van den Senf, 
als bedrtegehjk 0/ misleidend te negteren. 

Dat er vergissingen of fouten in dezen 
besten catalogus te vinden zijn, ook wel 
landen, geheel of gedeeltelijk, voor zoo
ver het de prijzen betreft, niet herzien, 
of wel in verhouding van die van andere 
landen niet verlaagd of verhoogd zijn, 
is onbetwistbaar zeker. 

De catalogus 1928, in sterk gebonden 
zakformaat, is bij onze Nederlandsche 
postzegelhandelaars verkrijgbaar. 

J. B. R. 

GOEDKOOPE AANBIEDING. 
De Ruijterporto, compleet* «|,jr«, ,flw«»»«i ., 
Armenwet, 8 w. » * . .^^^ü^jr••■,•»' 
Tentoonstelling 1924 compl. * . . : s !^g# • • 
Toorop compl, gebr. of ongebr. ••»•f ï̂ fw» • ■ 
Porto «%.— Type III, gebr. of ongebr. sfei^^ 

ä/i III, 

8,50 
5,50 
1,75 
0,75 
5,75 
6,25 
1,40 

Alles in blokken leverbaar. 
Groote sorteering Nederland en OudEuropa ie mijnen 

kantore ter inzage. 
Telefonische aanmelding aan te bevelen. 

B. J. Abrahams, Den Haag. 
6, Amsterd. Veerkade, Telef. 10977. (voo) 

ZIE DIT EENS NA! 
®@S»<<<®@!»W@®@!»l<^@>»<^(Ö)@>.lt<!ë)@M««g)(s) 

Interneeringszegels, groen en bruin, 
per paar f2,25. 

België, lub., Yvert 221233 . . . f 5 , 
Hongarije, 106122 »1,50 
Engelsche Levant, 57—66, ongebr. . » 9,75 
Oostenrijk, Feldpost 1—21 . . . . > 18,50 
Rumenië, 324—335 » 2,— 
Rusland, 76—92 » 4,— 
Fransch IWarokko, 109133. . . . . 3,75 
Duitsche Koloniën, 147 waarden, 12 series 

compleet f 36,—. 
Franco onder rembours of per postwissel. 

SPUI 13. AMSTERDAM 13, 
J. J. A. ENGELKAMP. (524) 

„De Weldadigheidspostzegels 
der Wereld". 

Het speciale Album voor deze zegels. 
V r a a g t U eens de betreffende 

circulaire aan den Importeur voor 
^ Nederland en Koloniën, | ) 

I „de Globe", I 
I Elandstraat 56, 'sGravenhage. f 
® (689) % 

® 

® 

® 

h 
® 

® 

® 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLIJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT. : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, ^ M 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH. ENGELSCH, FRANSCH EN DUITSCH. 

tf. H O U T Z A M E R , 34|35 Soütbampton Street (Strand), LIINOEN W. C. 2, 
(424) 
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4e Speciale Aanbieding 
voor verzamelaars in Nederlandsch-Indié. 
Voor leveringsvoorwaarden raadplege men het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 Juli 1927. 

Nederland en zijn Koloniën. 
Wederom zijn de Senf, J l iehel en de Yver t versehenen. 
Het tijdstip voor een offieieelen Hollandsciien 

Standaard Catalogns schijnt steeds verder dan ooit. 
Homogene prijzen zullen dus wel weer tot een 

utopie behooren. In verband hiermede wenseh ik het 
volgende te memoreeren. 

De bui tenlandsche mark t is vrijwel afgeroomd, 
valutakoopjes behooren tot het verleden. 

Op de veilingen, »bijzondere uitgesloten«, wordt meer 
kwanti tei t dan kwalitei t geveild. 

Iets van eenige importance wordt u i t de hand niet 
meer aangeboden. 

Zonder een of ander zegel voor he t voetlicht te 
plaatsen of zelfs aan te bevelen, zal ook de beginnende 
verzamelaar de zekere hausse kunnen volgen. 

Beeds zal men kunnen constateeren, dat de konings
koppen in de gewoonste koppen tanding l ï ' A ^ 12 
zoowel gebru ik t als ongebruikt uitgeput r a k e n ; van 
onze ervar ing der andere zullen wij niet spreken, 
daar het gebrek hieraan chronisch dreigt te worden. 

Zooverre wij de markt k a n n e n overzien, kan feitelijk 
geen enkele handelaar scherp ooncnrreeren, tenminste 
wanneer hij reëel zaken wil doen en kwaliteit wil 
blijven verhandelen. 

Doordat wij nog over eenigen ouden voorraad be
schikken, kunnen wij deze offerte m a k e n ; hoogstwaar
schijnlijk zal ik voor deze prijzen niet meer knnnen 
leveren. 

Onze kwali te i t en echtheid der zegels zijn voldoende 
bekend. Zeer zeker zal voor deze prijzen een spoedige 
aankoop gewenscht zijn. 

Om abuizen te voorkomen, gelieve men er op te 
let ten, da t in den nieuwen Yver t het type van de 1 cent 
Koning Indië nog steeds verkeerd staat aangegeven. 

NEDERLAND. 
1852. Yvert 1-2-3, mooi, licht gestempeld . . f 8,50 
1884. Yvert 4, pracht exemplaren per stuk . f 0,50 
1867. Yvert 10 „ „ „ „ . f 0,90 
1923. Yvert 130,1 gulden op IT/j cent, verschoven opdruk, 

waarvan het woord Dienst nog zichtbaar is, waardoor 
men den indruk krijgt, dat men een Dienstzegel van 
een gulden heeft; zeer interesant. 
Qebr. of ongebr. f 10,—. Paar gebr. of ongebr. f 20,— 

142, 10 cent rose, plaat A, gemaakt met de plaat van de 
tentoonstellings-serie, 
ongebruikt f 0,65; geheel vel van 100 f 6ü,— > 

NED.-INDIË. 
Alle gebruikte pracht exemplaren. 

1870. Getand 14 X 14, 
pintanding. 

No. Yvert 
76, 5 cent, lichtgroen f 1,50 
ab, 10 cent, bruin f 0,45 
116, 20 cent, blauw f 1.10 
146, 50 cent, rood f 1,— 

Getand ll ' / j X 12. 
16a, 1 cent T. II, olijf f 1,— 

2 cent, vaalbruin f 1,50 
7c, 5 cent, lichtgroen f 2,— 

8c. 10 cent, bruin f 1,50 
lic, 20 cent, blauw f 2,25 
126, 25 cent, paars f 1,50 
lid, 50 cent, karmijn f 2,— 

Getand 137^ X 13V„ 
groote gaten. 

1 cent, olijf, T. II f 0,25 
2 cent, vaalbruin f 1,50 
10 cent. bruinoranje f 0,10 
25 cent, paars f 0,30 

20 , -
1 5 , -
7 50 

15 — 
7,50 
7,50 

1870. 1, 2, 2VJ, 5, 10, 12Vi, 15, 20, 25, 50 c , de 10 waarden 
ongetand, postfrisch f 150,—, 
De 2 cent is in de zeldzame bruinviolette kleur. 

2'/j cent, gebruikt, ongetand . . . . f 
5 cent, ongebruikt, ongetand . . . . f 
25 cent, gebruikt, ongetand . . . . f 
50 cent, ongebruikt, ongetand . . . . f 
1891. 10 cent, gebruikt, ongetand . . . f 
50 cent, gebruiKt, ongetand . . . . f 
1899. 15 cent, paar zonder punten op de E van Indie, 

ongebruikt f 15,—. 
1870. Proeven, alle getand 14 X 14, kleine gaten. 
10 cent, 7 stuks, pracht kleuren . . . . f 25,— 
20 cent, 6 stuks, Z.Z„ pracht kleuren . . f 25,— 
f 2,50, vier verschill., postfrisch, twee kleurendruk f 25,— 
Buiten Bezit, f 2,50, zonder punt achter Bezit, 

postfrisch f 20,— 
Dienst f 1,—, Yvert 26, get. l l ' / j X 11 (zeldzaam), zonder 

punt achter Dienst, ongebruikt. 
Linker paar met rand van het vel . . . f 12,50 
Rechter paar met rand van het vel . . . f 12,50 

Dienst f 2,50. Yvert 27, jäet. l l ' / j X 11 (zeldzaam) f 10,— 
Dienst f 2,50, Yvert 27, get. 11'/, X 11'/, zonder punt 

achter Dienst. 
Linker paar met rand van het vel . . . f 20,— 
Rechter paar met rand van het vel . . . f 20,— 

Port Yvert no. 18, 20 cent, T I , II, III, strip van 3 samen
hangend, ongebruikt, prijs op aanvraag. 

De T i l staat in alle catalogi te laag geprijsd en is de 
zeldzaamheid reeds lang gebleken. Wij vragen deze 
ongebruikt in ieder quantum en betalen een prijs, waar 
men verbaasd over zal zijn. 

^„.^,„, SURINAME. 
3. 2'/i cent, rose, ongebruikt 

35. f 1,— op f 1,—, ongebruikt . . . . 
36. f 2,50 op f 2.50, ongebruikt . . . . 
37. 25 c. op 40 c , ongebruikt 
38. 25 c. 00 50 c , ongebruikt 
38. get. l l ' / j X 12, gebruikt of ongebruikt . 
39. 50 cent op f 1,—, bruin en grijs, 

blok van 4 met rand van het vel 

0,08 
1,35 
3,15 
0,35 
0,35 
2,— 

f 25,-

CURAgAO. No. Yvert 
2. 3 cent, get. 14 X 14, groote gaten, wit papier, blok van 

4, randstuk, ongebruikt, zeldzaam f 20,—. 
12. f 2,50, strook van 10, get. 14 X 14, groote gaten, eerste 

druk. Het bovengedeelte, zoo ook de linker en rechter 
zijrand zijn doorloopend geperforeerd. 

Er zijn hiervan slechts enkele vellen aan officieele 
personen uitgereikt en zijn deze uit een archief afkomstig. 

Een stuk dat in tropisch [Nederland tot heden nooit 
is aangeb. Zeer mooi en prachtig geconserveerd, f 60,— 

12. f 2,50 blok van 4, get. 14 X 14, groote gaten, wit 
papier, 2de druk, randstuk f 20,—. 

18. 25 cent op 30 cent, grijs, verschoven dubbeldruk, 
paar gebruikt f 10,—. 

24. 2'/j c. op 10 cent. blauw opdruk, zwart violet, get. 12'/,, 
gebruikt of ongebruikt f 0,70. 

dito, get. 13/ , X13, met hoogrooden violetten opdruk, 
ongebruikt f 12,50. 
Hiervan bestaan 4 typen, uitvoerig beschreven in het 
Nederlandsch Tijdschrift van 1909, pag. 165, en waarvan 
het type 4 zeer zeldzaam is. 

dito in T 4, ongebruikt f 30,— 
dito, blok van 4, ongebr., get. 13'/, X 13, zonder type 4 f 50,— 
dito, opdr. kopslaand, z.z., St. Gibbons 5 £ . , gebr. f 30,— 
dito, met dubbelen opdruk, z.z., gebruikt . . f 30,— 

dito, met opdruk — CENT gebruikt . . f 30,— 

•s-GBAVENHAQE, 15 OCTOBEB 7927. 

Pierre Vos, Crispijnsfraaf 85, den Haag. 
(674) 
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Catalogue dc; 
[TimbresPoste 

ZUM5TEIN t c " l ' s p m ; " ! 
.^ . I ' , i i ' vMririii"i'iV 

V E R S C H E N E N ; D E L E I D E R van den verzamelaar, 

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

I N H O U D : De gezamenlijke postzegels van Europa, Duitsciie Kolonien, postkantoren in het Buitenland, 
Duitsche en Fransche tekst. De beste ■•aadgever in het ruilverkeer. 

PRIJS Fr. 5 
-{- porto, aangeteekend drukwerk fr. 1 ,— = f l . 3,—. Betaling in bankpapier en koerseerende postfrissche 

postzegels bij aangeteekend schrijven. 

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

catalogus tegen den halven abonnementsprijs bekomen kan. 

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

POSTZEGELVEILIMGEN 
TE 'sGRAVENHAGE. 

GEÏLLUSTREERDE VEILINGCATALOGUS G R A T I S O P A A N V R A G E . 
CONDITIES VOOR VERKOOP IN VEILING WORDEN GAARNE MEDEGEDEELD 

J. K. RIETDIJK, AUCTIONARIS. 
LANGE POTEN 15̂   DEN HAAG.  TELEFOON 17020. 

(686) 

V E R Z A M E L A A R S ! 
Wanneer gij Uwe postzegelverzameling op prijs stelt, 
verzekert U dan tegen BRAND EN/OF INBRAAK bij : 
F H Wischlioll, laan Copes van Callenliuigch 131,'sHage, Tel 12999 
Premiën en conditiën worden op aanvraag gaarne verstrekt. 
V e r g o e d i n g van p o r t i , indien een 
verzelcering tot stand Icomt. (662) 

NIEUWIGHEDEN DER GEHEELE WERELD. 
Ik lever aan verzamelaars bij abonnement of in depot alle ver

krijgbaar zijnde ongebruikte nieuwigheden, onmiddellijk na verschijnen 
of in gebruik stelling. 

Vraag mijne voorwaarden aan, welke U gratis en franco worden 
toegezonden, en mijne maandelijks verschijnende „Illustrierte Neu
heitenZeitung", welke U met alle nieuwe uitgiften Op de hoogte 
houdt en gelegenheidsaanblediiigen bevat. 
ERNST KERN, MÜNCHEN, KEUSLINSTRASSE 9. 
(Lid I.P.H.V , Berlijn, en Münchener Postzegelhandelaarsverecn ) (654) 

PROFITEER'VAN DEZE RECLAMEAANBIEDING! 
Wij zijn wederom in de gelegenheid onze bekende lots tegen zeer lagen prijs aan te kunnen bieden. Ieder, die in zegels iets verdiener wil of 
voor andere doeleinden veel zegels tegen uiterst lagen prijs gebruiken kan, koope mijn lots, zonder concurrentie!! Wij bieden aan: 

Lo( SFECIf lb . 
Zeer interessante sorteering. Dit sortiment 
bevat 1500 zefels, gedeeltelijk Fransche en 
EngeUche Koloniën,verdcr Chili,Saargebiei, 
Tnrlelje, Italië, zeer interessant quantum 
Luxemburg, Rusland, enz., enz. Dit lot bevat 
vele steeds raankeerende en schaarsche zegels. 
Zeer hooge waarde Yvert en kost slechts 
f 11,—, franco aangeteekend. 

Lo f l 'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa, gelegenheidskoopje voor iedereen. 
De vele goede zegels hieronder stellen U zeker 
zeer tevreden. Uit de rijke sorteering noem ik 
hier o.a.: TurViiJe, (Adrianopel) e.a., Noor
wegen, Zweden, Denemarken, België, Saar
gebirl , Italië, Bosnië, vele nieuwe uitgiften 
van diverse landen, enz., enz. Dit sortiment 
4000 zegels, waarde Yvert enorm, kost slechts 
i IS,—, franco aangeteekend. 
Gratis premie: 150 versch. Nederland en Kol. 

Lo f SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 
2500 zegels der geheele wereld. Een mooier 
samenstelling is niet denkbaar, het overtreft 
uwe verwachtingen, is ongeacht waarde der 
zegels in catalogus samengesteld. Uit de zeer 
groote verscheidenheid noem ik slechts: 
Jamaica, diverse andere Engelsche Koloniën, 
Australië, Fiaiand, Luxemburg, Fiume, 
Venezuela , Bosnië, Chili, Argentinië, enz., 
enz. Dit sortiment „Superbe" extra mooi kost 
slechts f 12,—, franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Lot Special, Lot l'Europe, Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor slechts f 3S,—, franco aangeteekend. 
Elk kooper van deze 3 Lots te zamen ontvangi als extra premie 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles te zamen dus bijna 10000 zegels. 
Verzoeke betaling op mijn postrekening 118330 of per postwissel. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ T H E G L O B E " , KRUGERSTRAAT 39, Z A A N D A M ■l 
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De 6660 catalogusnummers van onze 
VIL In ternat iona le Veiling zijn 
alle ongelimiteerd! 
EcB reuzenToorraad van Europa en 
Overzee. Vele grooie zeldzaam

hcden en unica. 

S p e c i a a l 
B a d e n 

S p a n j e 
M a u r i t i u s 

Nederland . OudItalië  U.S.A.  OudDuitschland  Griekenland 
Kaap de Goede Hoop  Uruguay, eDZ. enz. 

Vraag den prachtcatalogus aan 1 

E. LUDEREDELMANN & Co., Bahnhofstrasse 76, ZÜRICH. 
(687) 

^ ^ ^   T u r ê a t a l o a i W28. 
„ , . . . . . .••«' ' "■" "Ä; Ä « • " » ' • " « V e r I e e 

U \i—söTdTïïkT''^ ^^^^ pagina'» "S» 

r —aïTdrïïk. pagina's fc» U afbeeldingen 

sa 

5000 afbeeldln^e J^ll^'^^^lT^^^^r^^Z^.^^^^ ,,„<^on°d^^rÄ.an .o..e„. 
^ „Uürg van aiwüWnSAnS"' EH^^^ f̂oPf bovendien. 

pa en Overzee ^ ^ ^ T ^ l T \ : ^ J ' ^ ^ ^ " f ^ T l ^ l P Z » O ' 1 ^ 
Europa en̂ 'lĵ j aJbeeldlngen, p̂ ^̂ ^ *° p •• Q E R ^ ̂  N ^^ ^ ^ ■ M M B B 

.: { 
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P O S T U M I L|s. Pl@ ^|T z i;;^ i L s. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sGrav^flAa^^ zal op Vrijdag 28 October 1927, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, 
Kortenaerkade 1, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
NOTITIÉN zijn gratis verkrijgbaar aan dat gebouw. (691) 
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