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V18 » • » 3» — 
Bij 3-> 6- en 12-niaal plaat
sing 5, 10 en 15 °/o reductie 

6e JAARGANG. B R E D A , 1 6 N O V E M B E R 1 9 2 7 . No. 11 (71). 

De Drukwerkrolstempel. 

Het interesse voor de in het Aug.-nummer behandelde rolstem-
peltjes is nog grooter geweest, dan ik mogelijk geacht had. 
Talrijke verzamelaars zonden mij opgaven van onbekende jaartallen, 
foutieve afdrukken (zooals liggende in plaats van staande jaartallen) 
etc. Het resultaat van deze zeer gewaardeerde medewerking is, 
dat de geheele lijst hieronder nog eens wordt afgedrukt; bij 
vergelijking met de vorige zal men ontdekken, dat ruim 100 
nieuwe jaartallen konden worden ingevoegd. 

Behalve het reeds gemelde stempel Groningen met cijfer 2 
onderin, is ook Groningen i gevonden, eveneens in type VI. 
Voor de beide typen VI en VII raadplege men de afbeelding. 
Arnhem is nog slechts met nr. 3 bekend; Ret is m.i. niet twijfel
achtig, dat ook I en 2 bestaan hebben en derhalve, zij het in 
geringe hoeveelheden, kunnen worden gevonden. 

De heer Bölian meldde mij het de vorige maal nog ontbrekende 
Heerlen in type I, jaartal '19, zoodat slechts Rotterdam en Weert 
nog ontbreken. Aan het bestaan van Rotterdam begin ik overigens 
ernstigen twijfel te koesteren, vooral omdat van het toch ook 
zeldzame Amsterdam reeds zes jaartallen bekend geworden zijn. 
Misschien gebruikte Rotterdam het stempel alleen voor vernie
tiging van spaarbankzegels, hetgeen immers, overeenkomstig de 
officiéele Circulaire van 1912, ook toegestaan was. 

Nog is de lijst niet compleet, doch wanneer deze regelen aan
leiding mogen geven tot het nazoeken van ondoorzochte kilowaar, 
zal het doel binnenkort niet meer ver af, wellicht geheel verwezen
lijkt zijn. Misschien bestaat dan ook de mogelijkheid eens een 
lijst samen te stellen van de verschillende waarden, waarop de 
rolstempels worden aangetroffen. Onze »prdoblité.és« verdienen 
dit zeker niet minder dan de dito Fransche, Amerikaansche, 
Belgische, etc, die door de verzamelaars in eigen land geenszins 
verachtelijk worden aangekeken, getuige de hooge prijzen voor 
vele zeldzame soorten. 
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Opmerkingen. 
Niet bekend zonder jaartal zijn: Aalten, Amersfoort, Baarn, 

Culenborg, Cuyk, Dragten, Enkhuizen, Heerlen, Hoorn V, Hulst, 
Maassluis, Purmerend, Rotterdam, Sittard, Venlo, Waalwijk, Weert, 
Wildervank, Wolvega, Wijk bij Duurstede, Zundert, Zwolle. 

Uitsluitend bekend zonder jaartal: Joure. 
Kopstaande jaartallen: 
a.) uitsluitend: Assen V 19 en 20, Utrecht V 18 en 19. 
b.) óók kopstaand: Goes 15, Kampen 15 en 16. 
Jaartal liggend in plaats van staand: Breda i4, Dalfsen 19, 

Kampen 19. 
Afdrukken in zuiver blauwe in plaats van zwarte inkt: Druten 

19 en 20. 
Verschillende jaartallen op êén rol te zamenhangend: 's-Graven

hage 15 -f 18, Wijhe 18 - j - 20. 
Hartelijk dank aan de beeren: Abma, Benders, Biesterbosch, 

Bölian, van Dongen, Gordon, Gudde, Jacobs, Kraneveld, Lampe, 
V. d. Lecq, Smelt, Tels, Traanberg, v. d. Velden, Verwey, de Vries 
en Vooren voor hun medewerking. 

Mededeeling van nieuwe vondsten wordt zeer op prijs gesteld 
G. W. A. DE VEER, Middelburg. 

Hit^fifleïi 
ANTIGUA. 

In het koningstype, papier met meervoudig watermerk in sier-
schrift verscheen de frankeerzegel: 

2 shilling, violet en blauw. 
AUSTRALIË. 

Met het meervoudig watermerk, kroon en letter A, verscheen 
de frankeerzegel: « 

2 pence, bruin ; koerseerend type. 
Den heer C. Belmonte hartelijk dank voor toezending. 

BOLIVIA. 
Van de serie in het wapen-type van 1919 werden onderstaande 

waarden voorzien van den opdruk 1927 en nieuwe waarde : 
5 centavos op 1 c. karmijn. 

10 » » 2 4 c. violet. 
Naar het Bulletin Mensuel bericht bedraagt de oplaag voor 

elke waarde 50000 stuks. 
BRITSCH HONDURAS. 

De koerseerende 2 cent bruin verscheen in karmijn. 
CAMEROEN (Oct. '27). 

Portzegels in neven-
staande teekening : 

2 francs, rood en violet. 
3 » . bruin en blauw. 

, CIRENAICA. 
' Volta zegels van Italië in onderstaande kleuren en waarden, 

overdrukt met den landsnaam : 
20 centimes, violet. 
50 » , oranje. 

1 Lire 25 centimes, blauw. 
DAHOMEY. 

Portzegels in koerseerende teekening : 
2 F. op I franc, violet. 
2 F. op I » , bruin. 

DUITSCHLAND. 
Van 10 tot 15 October j.l. werden, voor het eerst in Duitsch-

land, zittingen gehouden van het Internationaal Arbeidsbureau. 
Voor deze gelegenheid voorzag men onderstaande waarden der 
koerseerende serie van den zwarten opdruk : I. A. A. 

10.—15. 10. 1927 
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De letters zijn de afkortingen voor International Arbeitsamt. 
De waarden zijn : 

8 pfennig, donkergroen. 
15 » , rood. 
25 » , blauw. 
Van elke waarde werden 3000 vellen overdrukt ; de zegels zijn 

geldig voor binnen- en buitenlandsche frankeering tot ultimo 
October 1927. 

Geheel onverwacht verscheen op 8 October j . I . de eersteling 
eener nieuwe serie dienstzegels in de waarde 8 pfennig, donker 
groen. 

In dubbel-ovaal draagt de zegel bovenaan de woorden »Deut
sches Reich«, aan den voet »Dienstmarke«. In het midden staat 
het waarde-cijfer. 

Naar gelang de oude voorraden opgebruikt geraken zullen in 
dezelfde teekening nog verschijnen: 

3 pfennig, geelbruin. 20 pfennig, grijsblauw. 
5 » , lichtgroen. 30 » , olijfgroen. 

10 » , rose. 4o » , donkerbruin. 
15 » , rood. 

In nevenstaande teekening, groot for
maat, verscheen de frankeerzegel: 

50 millièmes, blauw en ultramarijn. 
De koerseerende serie werd aange

vuld m e t : 
I millième, oranje. 

FRANSCH GUINEE. 
Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F. op I franc, violet. 
3 F . op I » , bruin. 

FRANSCH GUYANA. 
De koerseerende portzegel van Frankrijk, 3 francs lilarose, werd 

overdrukt met Guyane Frangaise (2 regels). 
FRANSCH OCEANIE. 

De koerseerende portzegel van Frankrijk, 3 franc rose lila, werd 
voorzien van den opdruk »Etablissements Frangais de l'Océanie.« 
FRANSCH SOMALI. 

Opdrukken op portzegels in de koerseerende teekening: 
2 F . op I franc, karmijn. 
3 F. » I » , violet. 

FRANSCH SOUDAN. 
Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F op I franc, violet. 
3 F . op I » , bruin. 

GUADELOUPE. 
De koerseerende portzegel, i franc ultramarijn, werd voorzien 

van den drie-regeligen opd ruk : 
2 francs a percevoir. 

HONDURAS. 
In nieuwe teekening zijn te melden de frankeerzegels: 
1 centavo, blauw. 
2 » , karmijn. ' B. M. 

ITALIAANSCH ERYTHREA. 
Volta zegels in de waarden en kleuren als vermeld onder 

Cirenaica, overdrukt met »Eritrea«. 
De pakketpostzegels van het moederland der uitgifte 1927 

werden voorzien van den opdruk »Eritrea« : 
3 Lire, grijsbruin. 
4 » , grijszwart. 

ITALIAANSCH LIBYE. 
Pakketpostzegels van Italië der koerseerende uitgifte overdrukt 

met »Libia« : 
3 Lire, grijsbruin. 
4 » , grijszwart. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Volta zegels als onder Cirenaica. 

IVOORKUST. 
Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F . op I franc, violet. « 
3 F . op I » , bruin. 

LIECHTENSTEIN. 
Ter gelegenheid van den 87sten ver

jaardag van den vorst Johan II op 5 
October j . I . verscheen een weldadig-
heidsserie in de waarden : 

5 + 5 rappen, donkergroen, 
lo + 5 * > donkerrose, 
20 - j - 5 » , blauw, 
benevens het wapen in de origineele 

kleuren. 
De zegels zijn ontworpen door den 

kunstenaar Verling, de graveering is 
van J. Sprenger, terwijl de druk ge

schiedde op de Staatsdrukkerij te Bern. Dit laatste is duidelijk 
te herkennen aan den fraaien druk en de frissche kleuren, die 
sterk doen denken aan de Zwitsersche Pro Juventute zegels. 

De extra-toeslag ad 5 rappen komt ten goede aan een welda-
digheidsfonds. 
LUXEMBURG. WM'-

Frankeerzegels def 'koerseerende uitgifte in nieuwe waarden of 
kleuren : 

25 centimes, grijsbruin. 
30 » , groen. 
75 » , bruin. 
90 » , rose. 
ii/j franc, blauw. 
Dezelfde waarden werden eveneens voorzien van den opdruk 

»officiel«. 
MADAGASCAR. 

Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F op I franc, lila. 
3 F op I » , ultramarijn. 

MAROKKO (Fransche kantoren). 
De 50 centimes, donkergroen, verscheen in de geretoucheerde 

teekening. 
MARTINIQUE. 

Onderstaande portzegels der koerseerende uitgifte van Frankrijk 
werden voorzien van den opdruk »Martinique« : 

5 centimes, lichtblauw. 50 centimes, lila. 
10 » , bruin. 60 » , groen. 
20 » , olijfgroen. 1 franc, bruinlila. 
25 » , rose. 2 » , violet. 
30 » , karmijn. 3 » , rose lila. 
45 » , groen. 

MAURITANIË. 
Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F op I franc, violet. 
3 F op I » , bruin. 

NIEUW-CALEDONIË. 
Opdrukken op koerseerenden portzegel: 
3 F op I franc, bruin, 

NIGERGEBIED. 

Portzegels in nevenstaande 
teekening: 

2 francs, rood en violet. 
3 » , bruin en blauw. 

NIGERIA. 
In het koningstype, meervoudig watermerk in sierschrift, ver

scheen de frankeerzegel: 
2 pence, roodbruin. 

OPPER VOLTA. 
Opdrukken op koerseerende portzegels : 
2 F op I franc, violet. 
3 F op I » , bruin. 
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REUNION. 
Opdrukken op portzegels; 
2 F op- I franc, rood. 
3 F op 1 » , bruin. 

RUSLAND. 
De in het vorige nummer 

vermelde gelegenheids-
zegels werden aangevuld 
met de 5 kopeken bruin, 
in nevenstaande teekening; 
18 kopeken, blauw (een 
zestal opstandelingen met 
de revolutionaire vlag). 

5 kopeken, bruin, boer. 
10 » , bruin, boer. 
20 » , olijfgroen, boer. 

SENEGAL. 
Opdrukken op portzegels : 
2 F op I franc, violet. 
3 F op I » , bruin. 

ST . HELENA. 

Van de ni uwe 
serie versehenen de 
volgende waarden, 
waarvan de afbeel
dingen hierbij 
staan : 

1 kopeken,oranje; 
werkman. 

2 kopeken, geel
groen, boer. 
4 kopeken, blauw, 

werkman. 

r-'"''™! 

mmm 
iiïliiiafi^iS 
^ ^ " ..-.-

|.' In de koerseerende teekening, 
meervoudig watermerk, verschenen 
de frankeerzegels : 

5 pence, groen en rood op sma
ragd. 

2 shilling, purper en blauw op 
smaragd. 

S. MARINO. 
Op 25 September j . l . ver

scheen een serie van drie 
waarden, alle volgens af
beelding, ter herinnering 
aan de, in den grooten 
oorlog gesneuvelde lands-
zonen, die als vrijwilligers 
dienden aan Italiaansche 
zijde. 

Het zegelbeeld, ontwor
pen door den kunstenaar 

E . Frederici toont een grafmonument met het opschrift »Ara dei 
Volontari«. 

De zegels zijn gedrukt bij Madbury, Wilkinson en Co. te Lon
den ; de waarden en kleuren zijn : 

50 centimes, violet. 
I Lire, blauw. 

10 » , grijs. 
ST. P IERRE E T MIQUELON. 

Portzegel van Frankrijk, 3 francs rose lila met den opdruk 
»Saint Pierre et Miquelon«. 
ST. VINCENT. 

Frankeerzegel in het koerseerend type met watermerk sier-
schrift: 3 pence, violet op geel . 

TOGO. 
Opdrukken op koerseerende portzegels. 
2 f op I franc, karmijn en violet. 
3 f op I franc, geelbruin en blauw, 

TSJECHO SLOWAKIJE. 
In nevenstaande teekening, 

gezicht op het Tatra-gebergte, 
verscheen de frankeerzegel: 

4 kronen, bruinlila, op 
papier met het watermerk 
linde-blad. 

In eenigszins afwijkende 
teekening — gewijzigde rand
versiering — is voorts te 

melden in het Masanjk-type de frankeerzegel: 
1 kroon rood (zonder watermerk). 
Als verdere noodporten verschenen, met den diagonaal-opdruk 

»Doplati t : 
Frankeerzegels 50 op 20, rood. 

60 op 25, lila. 
100 op 25, lila, 

alle in het bevrijdings-type. 
Portzegel 200 op 500, groen. 

TRIPOLIS. 
Volta-zegels als onder Cirenaica. 

WALLIS EN FUTUNA. 
Opdrukken op koerseerende portzegels; 
2 f op I franc, violet. 
3 f » I » , bruin. 

ZUID W E S T AFRIKA. 
r *» i f ^w^*w*w* r»»w 

ffizdmÜi-; 
-̂* 

De nieuwe serie van de Zuid-
Afrikaansche Unie werd voorzien 
van den opdruk 

S. W. A. 
Aldus zijn te melden : 
i/j , I, 2, 3 en 6 pence, i , %, 5 

en 10 shilling. 
Met denzelfden opdruk verschenen 

voorts in het koningstype der Unie : 
1/3, licht violet. 
I Pond, groen en rood. 

V. B. 

VcrWacMcn 
WeinVe Uitgiften 

Opka^ci|fers,en5.j 
ESTLAND. 

Dit land gaat de nieuwe munt »Taler« invoeren, onderverdeeld 
in 100 Groschi (i Groschi is dan-gelijk aan den tegenwoordigen 
Eesti-mark). Nieuwe zegels zullen daarvan wel het gevolg zijn. 

In den loop dezer maand zal een serie weldadigheidszegels 
verschijnen in de waarden 5, 10, 12, 20 en 40 mark. 
FRANSCHE KOLONIEN. 

In de loop dezer maand zullen de volgende waarden van onder
staande koloniën in andere kleuren woiden gedrukt : 

Cameroen, 15,20,30,45 c. i fr. Nieuw Caledonië, 75 c. 
Congo, 30 c. 
Ivoorkust, 30 c. 
Somali, 20, 30 c . 
Dahomey, 30 c. 
Opper Volta, 30 c. 

Oubangui, 30 c. 
Soudan, 15 c. 
Tchad, 30 c. 
Togo, 30 c. 
Wallis en Futuna, 30 c. 

Deze zegels kunnen worden besteld aan het postkantoor rue 
Vaneau 36, Parijs (7'). 
LEEWARD EILANDEN. 

De koerseerende 5 pence zal niet verder worden aangemaakt, 
daar deze waarde komt te vervallen. 
MONTSERRAT. 

Als bij Leeward-Eilanden. 
RUMENIE. 

Naar verluidt is een serie zegels met het portret van den 
jongen Koning Michael in voorbereiding. 
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TURKIJE. 
Door de verhooging der posttarieven is de behoefte ontstaan 

aan verschillende nieuwe waarden. Voorloopig zullen van de 
uitgiften 1924/25, waarvan noa; groote voorraden in magazijn zijn, 
verschillende soorten van een nieuwen waardeopdruk worden 
voorzien. 
V. S. VAN N. AMERIKA. 

Van den Lindbergh
zegel zijn gedrukt 
5707000 exemplaren. 

Een tweede oplaag, 
groot 2 500 000 stuks 
is thans ter perse. 

B. M. 
v. B. 

tmcMipost 
XXII. 

Ecuador. Op 4 November 1920 vond hier de eerste vlucht 
plaats tusschen de havenstad Guayaquil en Cuenca. De Italiaan
sche vlieger Elia Livt vervoerde in zijn vliegtuig sTelegrafo I< 
ongeveer 500 stuks, voor dit doel speciaal aangemaakte lucht
postbriefkaarten. Deze dragen op de achterzijde den zwarten 
stempelafdruk 

PRIMER 
CORREO AEREO 
DEL ECUADOR 

Sommige kaarten hebben bovendien deze gestempelde aanwij
zing op de voorzijde. 

De frankeering geschiedde met gewone frankeerzegels. 
Echt gevlogen zijn zij zeer zeldzaam. 
Op 17 Juli 1923 vond wederom een vliegtocht plaats, thans 

tusschen Quito en Ibarra. 
Verschillende zegels der uitgiften 1915 —1920 werden voor deze 

gelegenheid voorzien van een afbeelding van een vliegtuig, 
ééndekker (a) of tweedekker (b). 

I centavo, groen (opdruk b). Yvert 189. 
' 204. 1 

2 

s 
4 
■i 
6 
7 
8 
q 

1 0 

» 
p 

« 
s 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

, groen 
, karmijn 
, geelbruin 
, donkergroen 
, blauw 
, oranje 
, bruin 
, geelgroen 
, karmijn 
, blauw 

» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

b. 
b. 
b. 
b. 
b. 
a. 
b . 
b. 
a. 
b . 213. 

De opdrukken komen voor in zwart, rood of blauw. 
Deze opdrukzegels zijn niet officieel. 
De frankeering geschiedde met de gewone frankeerzegels. 
In den loop van 1924 vond weder een vlucht plaats, eveneens 

tusschen Quito en Ibarra. 
Van de uitgifte 1920 werden daartoe onderstaande waaiden 

voorzien van een afdruk van een vliegtuig (opdruk b), die op 
alle waarden voorkomt in zwart en in rood. Men heeft dus iwee 
verschillende series te onderscheiden. 

Overdrukt werden : 
I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 centavos. 
Ook deze opdrukken zijn niet officieel. 
Speciale stempels werden niet benut. Alle deze luchtpost

brieven zijn in gebruikten staat zeldzaam. 
Egypte. De eerste vlucht vond hier plaats op 3 Februari 1914 

tusschen Heliopolis en Chartoem (Soedan). Vervoerder was de 
Fransche aviateur Mare Pourpe. In het geheel werden slechts 
vijf brieven overgebracht, die dan ook tot de grootste zeldzaam
heden behooren. 

De gebezigde gewone frankeerzegels van Egypte of Soedan 
werden vernietigd met den grootformaat ronden stempel, aan

gevende in dubbelcirkel »Poste Aerienne Caire—Khartoum« en 
in het midden 

L. N. A. 
MARC POURPE 

1913—14 
De letters L N. A. zijn de afkortingen voor Ligue Nationale 

Aerienne onder wier auspiciën de vlucht plaats vond. 
In December 1918 werd een vlucht georganiseerd tusschen 

Cairo en Delhi (Britsch Indië), door den Generaal Majoor W. 
Salmond. 

De vlieger, die een 30tal stukken vervoerde, bracht het even
wel niet verder dan Calcutta ; vandaar werd de post per trein 
naar haar bestemming gevoerd. 

De gewone Egyptische zegels werden voor deze gelegenheid 
vernietigd met een specialen cirkelvormigen stempel : 

Carried By First Aerial Mail 
Cairo—Delhi 
Dec. 1918. 

Elk stuk draagt bovendien de handteekening van bovenge
noemden generaalmajoor. 

Van Maart tot April 1919 vond, gedurende een spoorwegstaking, 
een geregelde luchtpostdienst plaats tusschen Cairo, PortSaid en 
Alexandrie. Uitsluitend dienststukken werden hiermede vervoerd, 
aanvankelijk voorzien van de geschreven aanwijzing »By Air Mail«, 
waarna onderstaande stempels in gebruik werden genomen : 

Aerial Post E E F in cirkelvorm. 
AERIAL POST 

E E F 
A E R I A L P O S T 

E. E. F. 
De letters E E F zijn de afkortingen voor Egyptian Expedi

tonary Forces, waaruit blijkt, dat het vervoer plaats vond door 
den mihtairen vliegdienst. 

Waar met dezen dienst uitsluitend dienstcorrespondentie werd 
overgebracht, werden geen frankeerzegels benut. De brieven zijn 
alleen te herkennen aan de stempels, hierboven beschreven ; zij 
zijn zeer zeldzaam. 

In Augustus 1923 werd de eerste vlucht volbracht op het traject 
CairoBagdad. Bovenmenschelijke inspanning heeft de voorbe
reiding en uitvoering van dezen dienst gekost, die vooral uit een 
militair oogpunt van groot belang is. In een Engelsch tijdschrift 
troffen wij een interessant artikel aan, dat daarop een kijkje 
geeft en waarvan wij in het vervolgartikel het een en ander 
zullen mededeelen. v. B. 

lyoloniein jf^ 
NEDERLAND. 

De nieuwe Kinderzegels. 
Aan dit nummer is als bijlage toegevoegd een vergroote, ge

kleurde afbeelding van de op 15 December a. s. verschijnende 
weldadigheidszegels. 

De volgende waarden verschijnen: 
2 | 2 cent, roodlila en violet (wapen van Drente). 
5 4  3 cent, grijsgroen en geel (wapen van Groningen). 
7Va f 3V2 cent, rood en zwart (wapen van Limburg). 

15 "1" 3 cent, blauw en bruin (wapen van Overijssel). 
Voor de kleuren zijn wij afgegaan op de bijlage; het is mogelijk, 

dat deze op de zegels zelf nog iets anders zullen zijn. 
Van het Hoofdbestuur der P. en T. ontvingen we hierover het 

navolgende persbericht: 
Weldadigheidszegels 19251927. 

In de maand December van de jaren 1925 en 1926 is telkens 
een serie weldadigheidszegels verschenen, welke te zamen met 
de dit jaar te verwachten uitgifte een serie zullen vormen van 
de wapens der elf provinciën. 

Voor de illustreerende bloemen en planten bij de provinciale 
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wapenschilden is de ontwerper, Antoon Molkeboer, geïnspireerd 
door de heraldische eigenaardigheid, dat vele landen en geslachten 
bij hun bekend blazoen nog een bepaald herkenningsteeken voeïen, 
zooals de lelies der Bourbons, de klaver der Ieren, de roos der 
Tudors , enz. Dit werd het uitgangspunt bij het ontwerpen der 
zegels, waarbij voor de provinciën, welke geen erkend motief 
opleveren, een keus is gedaan uit de 'vele gegevens, welke land 
en geschiedenis verschafifen. 

De gekozen motieven vullen elkander aan en herdenken samen
vattend de meest karakteristieke gesteldheid van ons »lage Land 
bij de Zee<t, waarin tevens uitkomt, hoezeer deze zegels echt-
Nederlandsche postzegels zijn. 

In 1925 verschenen van deze serie de zegels met de wapens 
van Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland, in 1926 die met 
de wapens van Utrecht, Zeeland, Noord-Holland en Friesland; 
in December van dit jaar zijn dus nog te verwachten die met de 
wapens van Groningen, Drente, Overijsel en Limburg, waarvan 
de motieven hierna zijn aangegeven onder i , 2, 5 en 3. 

De elementaire motieven van land, water en geschiedenis zijn 
aldus verwerkt: 

Land: i . vette weiland: gras met boterbloemen ( ^ l a n d b o u w , 
veeteelt) (Groningen). 

2. Heidegrond; heidebloem (Drente). 
3. Kolengrond: (het zwarte goud) fond van Limburg. 

Water: 4. Zee motief: witgekuifde golven met zwalpend zee
wier (storm op zee) (Zeeland). 

5. Riviermotief; stroomend water met wuivend riet 
(water en wind), Overijsel. 

6. Binnenwatermotief: de drijvende waterlelie (der stil
staande plassen) (Friesland). 

7. Bevroren water: ijskristallen: sneeuwbloem (koude 
en grijze mist) (Utrecht). 

Historische?).di^ lelie van Genova van Brabant (Karel de Groote-
motieven; tijd) (Noord-Brabant). 

g. de mispel der Gelsche Hertogen-(Graventijd) (Gel
derland). 

10. de oranje-appel, der Oranjes (Stadhouderstijd) (Noord-
Holland). 

11. de roos (Koningsmotief uit den Hollandschen Tuin) 
(Koninkrijk) (Zuid-Holland). 

Voorts is een herinnering aan onzen vóór-christelijken tijd 
(Bataven) aangegeven in het ijsbloemzegel, waar de Germaansche 
sneeuw-God het motief suggereerde (Utrecht). 

Nu de serie met de provinciewapens volledig is, moet voor de 
in 1928 uit te geven zegels een nieuw motief worden gekozen. 
Hierover deelt het Hoofdbestuur ons het volgende mede : 

Overwogen wordt om het volgend jaar een aanvang te maken 
met een serie zegels, waarop de beeltenissen zijn geplaatst van 
Nederlanders, die door hunne ontdekkingen der menschheid heil 
hebben gebracht. 

Omtrent de Nederlanders, die het meeste in aanmerking zouden 
komen om door het aanbrengen van hun beeltenis op de wel-
dadigheidszegels te worden gehuldigd, wordt het advies van de 
Koninklijke Academie van Wetenschappen ingewonnen. 

De oplaagcijfers der Kerstzegels 1926. 
Wij mochten ontvangen de officieele cijfers van de aantallen 

verkochte Kinderzegels van 1926, die hieronder volgen. Ter ver
gelijking daarachter nog eens de cijfers voor 1925. 

Verkoop 1926. Verkoop 1925. 
2 + 2 cent I 107003 ( 2 c.) 966407 
5 + 3 cent 861491 ( 7V2 c.) 740236 

1 0 + 3 cent 1423860 (10 c ) 1406350 
' 5 + 3 cent 579663 — — 
Een stijging dus weer, zij het ook een zeer geringe. W e zijn 

nog lang niet bij de Zwitsersche cijfers ! 
Toch toont de aan de Kinderbescherming ten goede komende 

opbrengst een verbeugenden vooruitgang. Aan het »Tijdschrift 
voor Armwezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbescherming«, 
ontleenen we de volgende cijfers: 

Opbrengst 1923 (Tobrop) : f 18656,82. 
1924 : f 56 723,32Vi. 
1925 : f 77356,77. 
1926 : f 108 721,13. 

(Overname door andere bladen alleen geoorloofd onder bron
vermelding). 

De Olympiade-zegels. 
Hoewel het woord Olympiade voor de komende spelen niet 

juist is (een Olympiade is het tijdperk van 4 jaar tusschen twee 
opeenvolgende Spelen), wordt het toch door de officieele propa
ganda gebruikt, en wij zullen het dus ook maar voor de propa-
ganda-zegels overnemen. 

Uit zeer goede bron vernemen wij over de zegels het volgende: 
Verschijnen zullen de waarden 2, 3, 5, 7Vj, 15 en 30 cent. 

Omtrent de ontwerpen bestaat nog geen zekerheid. Voor het 
oogenblik zijn de juiste gegevens: 
Ontwerp Fokko Mees: 2 cent — een degenschermer. 

5 cent — een roeier in giek. 
15 cent — een springend paard met 

ruiter. 
Ontwerp L. O. Wenckebach : 3 cent — een voetballer. 

7'/i cent — een speerwerper. 
30 cent — een bokser. 

Omtrent het te gebruiken drukprocédé is nog niet beslist. 
Uil het bovenstaande, waaruit blijkt dat men het zelfs over de 

ontwerpen nog niet geheel eens is, volgt wel dat de zegels voor
eerst nog niet zullen verschijnen. 

Portverlaging voor brieven naar Indië. 
Met ingang van i November is het port voor per zeepost naar 

Ned.-Indië te verzenden brieven van niet meer dan 20 gram 
verlaagd van 10 tot 7','j cent. Het port der brieven naar Ned.-
Indië per landman blijft ongewijzigd. 

(KB. van i4 October 1927 (Staatsblad nr. 336), en Dienstorder 
H 665 van 19 Oct.). 

Nieuwe oplaagletters. 
I cent F ; 2'/j cent G ; 15 cent G. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent F : R 115, tanding Nb. 
R 127, » Gr. 

7Vs cent A: L 148, » Nb. 
R 151, » Nb. 
152 R, « Gr. 
L 153, » Nb, 
L 154, « Nb. 
R 154, » Nb. 
L 156, . Nb. 

10 cent D: L 107, » Gr. 
15 cent G: 136 , » Gr. 

145 , » Gr. 
Van de 5 cent F werden enkele vellen gevonden zonder plaat-

nummer. Wat de oorzaak van deze »afwijking« is, is ons nog 
steeds niet duidelijk. 

Nieuwe drul^kersteekens en tandingen. 
1 cent F : cirkel waarin cijfer l, tanding Gr. 
2 cent G : cirkel waarin cijfer i (Gl); cijfer 4 (Gl); cijfer 6 

Nb); cijfer 10 (Nb, ; cijfer 13 (Nb); cijfer i4 (Nb); cijfer 15 (Nb 
en Gl); cijfer 16 (Nb en Gl); cijfer 19 (Nb); cijfer 22 (Gl); cijfer 
24 (Nb); cijfer 25 (Nb en Gl); cijfer 26 (Nb en Gl); cijfer 27 (Gl); 
cijfer 28 (Gl). 

Ons nog onbekend zijn dus de nummers 7, 8, 18 en 23. 
2Vj cent G: cirkel waarin kopstaand cijfer i, links daarvan 

cirkel waarin Malteser kruis. Tanding Gr, teeken boven zegel 10. 
3 cent C: grootere ronde vlek, roltanduig. 

-ronde vlek, tanding Nb. 
4 cent F : cirkel waarin cijfer i, in tanding Gr. 
Merkwaardig is, dat de oplaagletters G van de "^k cent geheel 

verschillen van die van de 2 cent ; bij de 2V1 cent zijn zij nagenoeg 
vierkant, bij de 2 cent rond. 

Dubbeldruk van de 2 cent. 
In het Juli-nummer van 1926 werd een dubbeldruk van de 

3 cent beschreven, waarbij op den rechterzijrand van het vel nog 
deelen van zegelbeelden te zien waren. We ontvingen deze maand 
een dergelijken dubbeldruk van de 2 cent, waarbij de eene, veel 
lichtere druk ongeveer een halve c.M. naar onderen verschoven 
is ten opzichte van den anderen druk. 

Afhalen van aangeteekende stukken aan postagentschappen. 
De gelegenheid is opengesteld om, evenals dit voor de wijk-

kantoren geldt, in het vervolg aangeteekende stukken af te halen 
aan postagentschappen. Dit geschiedt (als bij de wijkkantoren) 
kosteloos wanneer het stuk boven het adres van een desbetreffende 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 203 

aanduiding is voorzien; men kan, tegen betaling van f 10 per 
jaar, ook alle aanget. stukken aan een vooraf op te geven wijk
kantoor of postagentschap afhalen. (D.O. H 665). 

NEDERLANDSCHINDIË. 
Opheffing luchtpostdienst. 
In verband met de opheffing, eind November, van den lucht

dienst BataviaSemarangSoerabaja, vindt 3 November voor het 
laatst verzending plaats van correspondentie, welke met genoemden 
luchtdienst moet worden doorgezonden. (D.O. H 702 van 2 Nov.). 

CURACAO. 
De OpdrukBrandkastzegels. 
Ze zijn er! De heer Van Romondt, Cnra(ao, was zoo vriende

lijk, ons de zegels toe te zenden; wij danken hem ook voor de 
volgende bijzonderheden. 

Op 3 October verschenen: 
3 cent op 15 cent, donkergroen. 

10 » t do f , karmijnrose. 
I2i/j » » 7 5 » , sepia. 
15 » » 1 . 5 0 g l d , donkerblauw. 
25 » » 2 25 » bruin. 
30 » » 4.50 » zwartgrijs. 
50 » » 7.50 » rood. 
De opdruk is aangebracht als in het vorig nummer reeds be

schreven werd voor Suriname, en bestaat 
a. bij de zegels van 3, 10, 12V2 s" 5° cent uit het woord 

F R A N K E E R / = Z E G E L = (in twee regels), de waardeaanduiding 
in kloeke cijfers, en C E N T ; 

b. bij de zegels van 15 en 25 cent uit een zwarte balk (over 
de woorden »Drijvende Brandkast«) aan den bovenrand van het 
zegel, FRANKEERZEGEL (op één regel), waardeaanduiding, en 
C E N T ; 

c. bij het zegel van 30 cent uit het woord FRANKEERZEGEL 
(op één regel), waardeaanduiding, en CENT. 

r » ^ w n i i m i » 

. . . . . . . . . . » . . . j 

» i i » i i > » » i » » » ^ 

Van de drie »typen« gaan de afbeeldingen hierbij. De oor
spronkelijke zegels komen in teekening overeen met de Neder
landsche en Indische, in de tanding vonden we verschillen. De 
ons gezonden zegels zijn getand : 

11 : IIV»; 3, 10 en 12V2 cent. 
l l ' A : i r » ; 15, 25, 30 en 50 cent. 
Kent iemand andere tandingen ? 
Op 3 October werd de voor den loketvoorraad bestemde hoe

veelheid, die 1000 series bleek te bedragen, binnen twee uren 
verkocht. Van de schriftelijke bestellingen (naar wij vernamen 
I miljoen series, alleen uit Nederland 2500 bestellers !) kon slechts 
I ' / j , zegge één procent, toegewezen worden, met een minimum 
van 4 series per besteller, die meer dan dit aantal had aange
vraagd. Bestellers dus van 4 tot en met 400 series kregen er 
4 toegewezen, van 500 series 5, enz. 

Aan mevrouw bsse. Van HeerdtKolfïf en de beeren Heldewier 
Vignon, Smeulders en Voss dank voor mededeelingen van gelijke 
strekking. 

Plaatnummers. dr. Frenkel gaf ons o p : 3 cent plaat 2; isVacent 
plaat 3 ; 15 cent plaat i. Wie helpt ons aan verdere opgaven? 

SURINAME. 
De Yi cent 1912 op ongeprepareerd papier. 
Naar aanleiding van het stukje van den heer Sluijp in deze 

rubriek in het vorig nummer zond ons de heer Van Peursem 
een blokje van het zegel van Vi cent in nietloslatende kleur, op 
papier met volle gom. Beide beeren hebben dus gelijk; de 
'A cent met vaste kleur komt voor in een oplaag mét en een 
zonder gom, beide met blancoranden. 

12V. op 22Va cent 1926. 
Wij danken de firma Hekker voor de toezending van enkele 

blokjes van dit zegel, waarvan telkens één zegel met de duide
lijke afwijking: ontbrekende punt achter Ct. Deze fout komt 
tweemaal op elk vel voor, en wel op het eerste en zesde zegel 
van de tweede horizontale rij. 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 16 September 1927. 
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OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Binnenlandse he frankeer zegels 
4600 stuks 
46oo » 
4ooo » 
4ooo » 
3750 » 
3000 » 
2200 » 
5200 » uitgave 1924/1925 w.o. Reddingszegels 

en Luchtposfzegels 
3000 » gemengde Ned. frankeerzegels . . 
2000 » » » j> 
4400 » diverse opdrukken 

500 » met gummi stempeling 
500 » » » » 

5 » van f 10, 1905 . . . . . . . . 
Luchtpostzegels. 

i4oo » 
Strcokfn van Adreskaarten van de Pakketpost. 
50 kilogram 

100 » 
150 » 

Jubileumzegels. 1813—1913. 
60 stuks in 5 complete seriën 
30 » v a n f 10,— 

300 » ,, » 5 , — 
200 » » » 2,50 
200 » ♦ » I ,— 
900 » gemengd 

Jubileumzegels. i8gS—ig23. 
4300 » gemengd 
3600 » » 

Porizegels. 
7600 » 
6000 » 
2400 » 

60 » opdruk op frankeerzegels . . . . 
120 » » » » . . . . 
240 » » » » . . . . 
400 » » » » . . . . 

2000 » gemengde Portzegels ' . . . . 
Frankeerzegels van de Ned.Koloniën. 

6000 stuks gemengd w.o. div. opdrukken. . . 
4200 » > » » » . . . 

455 » van Suriname en Curasao . . . . 
Jubileumzegels Ned.Indië 18981923. 

650 stuks gemengd 
Buitenlandsche Frankeerzegels. 

loooo stuks gemengd 
8000 » » 
6 0 0 0 T> » . . 
4 0 0 0 j> » 

Zegeh afkomstig van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken 

6300 stuks gemengd 

Hoogste 
in

schrijving. 

/ 4 8 , 
49,07 
52,25 

121,89 
101,65 

8 7 , 
61,65 

1 2 1 , 

75,25 
55,25 

180,15 
15,65 
15,65 
60,15 

181,80 

262,65 
311,65 
4 5 5 , 

i4o,— 
5 7 3 , 
344,44 
170,— 

6 5 , 
238,65 

204 ,— 
1 5 5 , 

225,70 
192,65 
165,69 
71,71 

143,43 
2 8 0 , — 
436,91 

81,10 

5 1 , 
63,11 

147,10 

150,10 

115,76 
83,11 
53,16 
45,07 

» HO,IO 
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De Staaldrukzegels van Zweden 1920/26. 
Voor verzamelaars, die van specialiseeren houden en voor wie 

zekere redenen een ernstig bezwaar vormen om zich met Sydney
views, Pence-uitgiften van Ceylon en zooveel andere klassieke 
gebieden bezig te houden, bestaan gelukkig ook onder de nieuwere 
zegels verschillende groepen, die zich eerst recht thuis gevoelen 
onder het specialisten-oog. Een van de aantrekkelijkste onder 
deze vormen de Zweedsche zegels van 1920 en later, die in 
Zweden zelf reeds jaren in het middelpunt van de belangstelling 
staan (er verschenen al verschillende monografieën over), welke 
belangstelling zich langzamerhand oak over het overige Europa 
uitbreidt. Wat de buitenlandsche verzamelaars op de Zweedsche 
voor hebben is, dat talrijke zeldzamere soorten hier voor heel 
weinig geld uit rondzendingen of bij handelaars te verkrijgen zijn, 
door onbekendheid met de bijzonderheden ervan. Tegenwoordig 
worden bovendien van verschillende zijden kilo's van deze uit
giften aangeboden, die door de Zweedsche posterijen werden 
geveild en van postpakket- en postwisselformulieren afkomstig 
zijn, en die nogal eens betere stukken bevatten. 

Met de serie van 1920 verschenen de eerste door de Zweedsche 
postadministratie zelf gedrukte zegels; daarvóór werd de druk 
door particuliere drukkerijen bezorgd. Nieuwe machines werden 
in Amerika besteld, waarbij een rotatiepers die per dag ongeveer 
4 miljoen zegels kan drukken en gommen, de Stickney-machine, 
die, wat Europa betreft, nog in Tsjecho-Slowakije en binnenkort 
ook in België gebruikt wordt. De eerste platen werden gegra
veerd door de British American Bank Note Company te Ottawa 
(die ook de Canadeesche zegels drukt), later werden de platen 
te Stockholm zelf vervaardigd. Behalve platen voor nieuwe waar
den werden er ook aangemaakt voor reeds verschenene, wanneer 
de oude versleten waren, terwijl in andere gevallen de oude 
platen bijgegraveerd werden. Hieraan hebben de zoo interessante 
typenverschillen bij verschillende waarden hun ontstaan te danken. 

In tegenstelling met de Nederlandsche Posterijen hebben de 
Zweedsche de vervaardigingswijze niet geheim gehouden maar 
steeds bereidwillig inlichtingen verstrekt, waardoor talrijke bijzon
derheden van de zegels verklaard konden worden. Een korte 
beschrijving van het Zweedsche procédé moge hier volgen; de 
mogelijkheid bestaat dat deze ook mutatis mutandis op de ver
vaardiging der tegenwoordige Nederlandsche rotogravurezegels 
van toepassing is. 

Als bij alle diepdrukzegels wordt eerst een zegelbeeld in nega
tief in staal gegraveerd; dit wordt gehard en de afdruk overge
bracht op een stalen cylinder. Nadat deze eveneens gehard 
is (het zegelbeeld hierop natuurlijk in positief), wordt het 
benoodigde aantal afdrukken hiermee op de drukplaat 
overgebracht; bij de. Zweedsche zegels op twee platen van 
elk 170 zegels, 17 breed en 10 hoog. Hierop worden de 
platen halfcirkelvormig omgebogen, gehard en tegen elkaar 
in de drukpers geplaatst, waardoor dus een cylinder ont
staan is. met 10 banden van 34 zegels. Een papierbaan 

wordt onder de cylinder doorgescho
ven terwijl deze ronddraait. De twee 
verbindingsplaatsen van de beide 
halve cylinders sluiten niet nauw
keurig tegen elkaar; de inkt dringt 
er tusschen en levert tusschen de 
zegels in den geperforeerden rand 
het verticale lijntje, waarvan elke 
verzameling wel voorbeelden bezit. 

Het is in 1921 bij de 10 öre groen eenmaal voorgekomen, 
dat de beide platen kopstaand ten opzichte van elkaar in 
de drukpers geplaatst werden, waardoor dus elke strip van 
17 zegels kopstaand tusschen de voorafgaande en volgende 
strip stond, en het 17de en 18de, 34ste en 35ste. enz. zegel tête-
bêche-paren vormden. Om de beurt staan bij deze paren de 
koppen Van de leeuwen en hun staarten naar elkaar toe. Opeen 
rol van 500 zegels komen 29 tête-bcche-paren voor (14 van de 
eene en 15 van de andere soort), en aangezien steeds 10 rollen 
tegelijk gedrukt worden, geeft dit 290 paren. Het schijnt, dat 
na het drukken van deze 10 rollen de fout verbeterd is. Talrijke 
paren zijn natuurlijk verloren gegaan, zoodat de tête-bêche van 
de 10 öre een groote zeldzaamheid is (Michel prijst hem 100 
Mark). 

Na den druk worden de zegels gegomd en geperforeerd, d.w.z. 
dit laatste alleen verticaal (tanding 9V'*), terwijl horizontaal het 

vel in strooken van één zegel hoog gesneden wordt. Alleen 
enkele waarden verschenen voor postzegelboekjes met vierzijdige 
tanding (elk boekje bevat 2 velletjes van 10 zegels), terwijl in 
1920 als proef enkele waarden in vellen van 100, 2000 en 5000 (!) 
zegels verschenen, eveneens vierzijdig getand. Verder zijn de 
5 en 10 öre-zegels, die in automaten gebruikt worden, verticaal 
getand 13'/« en horizontaal ongetand. Omgekeerd als de Neder
landsche zijn de Zweedsche automaatzegels dus fijner getand dan 
de gewone. 

Dit is alles, wat over de tandingen mede te deelen valt. 
Na het perforeeren worden de zegels van elke rol geteld, en 

de rollen op de benoodigde lengte (100, 500 of 1000 stuks) 
afgesneden. De later verschenen waarden worden hierb;j tevens 
aan de achterzijde genummerd, en wel wordt elk twintigste zegel 
van een getal voorzien, in zwarte inkt op de gom gedrukt (dus 
bij afgeweekte exemplaren in den regel niet meer zichtbaar). 
Het eerste zegel van iedere rol krijgt een zwart sterretje, het 
twintigste het cijfer 2, het veertigste cijfer 4, enz. tot 50. 

Met één paar platen kunnen op zijn hoogst 50—80 miljoen 
zegels gedrukt worden. Op het laatst gaan verschillende zegels 
witte vlekken vertoonen; de platen zijn versleten, en een nieuw 
stel is noodig. Hiertoe wordt óf het oorspronkelijk cliché weer 
gebezigd, óf dit wordt geretoucheerd, óf er wordt een geheel 
nieuw cliché gegraveerd, en op de boven beschreven wijze een 
nieuw stel platen hiervan aangemaakt, waarvan de afdrukken, 
vergeleken met die van de vroegere platen, natuurlijk grootere 
of kleinere verschillen vertoonen. 

Twee typen komen voor van de volgende waarden: 5 öre 
leeuw (beide in groen en roodbruin), 30 öre leeuw, 35, 40 en 
45 öre posthoorn, en van de 60 öre posthoorn drie typen. 

5 öre, eerste type. In groen uitgegeven van lo.V.20 tot 17.III.21, 
in roodbruin van 18.III tot 30IX.21 (en daarom vrij zelden voor
komend). Kenteekenen: (zie figuur). 

1. Boven de staart wordt de donkere achtergrond links door 
twee lijntjes afgesloten. 

2. De eerste neerhaal van de 5 wordt door een recht lijntje 
afgesloten. 

3. Be krul van de 5 wordt naar het einde toe iets smaller. 
4. Van de rechterachterpoot zijn de aangegeven schaduw-

lijntjes anders van vorm dan bij het volgend type. 
5. De derde haarkrul op den kop heeft in het midden een 

indeuking. 
6. Het wapenschild is bij de randlijn hoekig gebogen. 
7. De r van öre staat op dezelfde hoogte als de ö en de e. 

Tweede type, waarvoor een nieuw cliché werd gegraveerd, 
vandaar de talrijke verschillen met het eerste. Het kwam in 
roodbruin uit van 1.X.21 tot 1.X.25, en in groen van 2.X.25 tot 
heden. Verschilpunten: 

1. Achtergrond boven den staart afgesloten door één lijntje. 
2. De eerste neerhaal van de 5 wordt door een gebogen 

lijntje afgesloten. 
3. De krul van de 5 eindigt iets verdikt. 
4. Schaduwlijntjes op rechterachterpoot anders geteekend dan 

bij type I. 
5. De derde haarkrul op den kop is van boven meer rond, 

zonder indeuking. 
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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, Willielminapark 128, Breda. 

Verzoei(. 
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. 

Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat i December a.s. per postkivitantie over den abon
nementsprijs voor den volgenden jaargang (met de invorderings
kosten f5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier kwitantie onbetaald 
mocht terugkomen en die nalatig blijven het verschuldigde vóór 
10 Januari a.s. over te maken, zal het blad niet meer worden 
toegezonden. Voor eventueele toezending van den abonnementsprijs 
gelieve men zooveel mogelijk gebruik te maken van den post-
cheque- en girodienst, door overschrijving of storting op onze 
rekening no. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs è. f6,— per postwissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februar i a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1927. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den zesden jaargang zal aan het 

December-nummer worden toegevoegd. 

Waarschuwingen! 
De heer J. Mebus^ Amsterdam, verzoekt mij het volgende te 

plaatsen : 
De heer ERNST ZAHN, dr. Philos, Villa Alexandra, te Brixen 

bij Bozen (Italië), vraagt postzegels op zicht en schrijft later den 
brief ledig ontvangen te hebben. 

Ik ben toevallig op het spoor gekomen, dat het zwendel is, 
aangezien een Zwitsersche firma met genoemden persoon dezelfde 
ervaringen had opgedaan. 

* * * 
Namens den heer F. E. J. de Jong, Copernicusstraat 65, Den 

Haag, worden de lezers gewaarschuwd tegen P. J. LUKWEL, 
Schenkstraat 236, 's-Gravenhage. 

Genoemde heer blijft in gebreke aan zijn belofte, om gekochte 
zegels te betalen, te voldoen. 

De Beheerder van H Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 

Opgericht 26 Juni 1908, 
Als Rechtspersoon erkend bfl Kon. 

Besluit ran 27 Juli 1908, No. 67. 

Aan de lezers! 
't Secretariaat van 't Informatiebureau van den Ned. Bond van 

Vereenigingen van Postzegelverzamelaars is verplaatst naar onder
staand adres: 

j . A. KASTEIN, 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

iiiiiiiiniiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiuiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

HERMAN COHN \ 
P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU. | 

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

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 ZEQELS EN ZELDZAAMHEDEN. | 
I . (559) I 
"siiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

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

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

Straatweg 25, Felp. 
Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. T romp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wyater laan 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 I en II samen Prijs - 12.50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 

Nieuwe leden. 
91. dr. Bakker, Magelang, (N.-L). 

113. H. W. A. Hofmeester, adm. ondern. Amplas bij Medan (N.-L). 
118. J. H. Kan, Seteran 13, Semerang (N.-L). 
132. James Mac Queen, p/a Harrison en Crossfield, Poloniaweg, 

Medan (N.-I.). 
149. A. J. W. Scheffer, luit. inf., Koetaradja (N.-L). 
150. W. Frederiks, Molenwater 48, Middelburg. V.L. 
152. G. Stapel, tandarts, Groote Noord, Hoorn. 
154. mr. C. van Nievelt, van Limburg Styrumlaan 5, Arnhem. 

V. (oud-lid). 
157. ir. F . F . G. Kauf bach, Zijdeweg 38, Wassenaar. V. A. L. 

Aanmeldingen. 
A. J. M. Snoekc p/a. fa. Koek & Co., Medan. (N.-L). 
mr. A. M. F. Boeye, Voorz. Landraad, Magelang. (N.-I.) 
G. L. N. Them, Saidan 15, Semarang. (N.-I.) 
G. Nijenhuis, Embong Tjempaka 28, Soerabaja. (N.-I.'* 
J. P. W. van Dijk, 2e Beukenlaan 19, Apeldoorn. 
W. L. Davids, apotheker, Gondhokoesoeman 7, Djocja (N.-I.) 
C. D. Klaassen, Lange Noordstr. Z 188, Middelburg. 
Jos Preiss, Rozengracht 7, Amsterdam. 

Ingetrokken bedanken: 
615. J. S. van Hensbergen. 
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Ontzet van het Lidmaatschap wegens wanbetaling. 
251. G. Aars. 892. J. C. Lutkie. 
717. T h . J. W. Buijs. £99. J. C. Lutkie. ! 
724. Ph. Fröhlich. 654. P. Noordeloos. ' 
255. A. E. W. de Jong. 898. J. J. Roestenburg. ' 
726. P. Kamphuis. 822. mevr. A. SijthoffBurgerhout. 

Overleden. 
147. B. Hedeman. 1 

Bedankt met 3113'27. j 
435. mevr. J. Scheltemade Heere. 44i . W. P. Schotman. 1 
314. F. B. Wicherink. 901. C. H. Keuker. 

Adresveranderingen. 
326. A. C. Banting, Graaf Wichmanlaan 32, Bussum. 
328. L. van den Burg. Seinpostduin 25, Scheve/tingen. 
941. W. Ph. Coolhaas. Rozenhoflaan 23, Zut/en, 
276. J. L. Gilhuys, postfach 94, Emmerik. 1 
632. J. P. de Graaf, p/a. Dep. v. O. en E., Weltevreden (N.L). ^ 
642. A. Michielsen, Ginnekenweg 37, Breda, 
673 P. J. Strik, adres onbekend. 
921. A. Wisse, Frederik Hendrikstraat (>\, Utrecht. j 
473. mr. J. H. J. Zuidema, Driehuizerweg 60, Nijmegen. | 
615. J. S. van Hensbergen, Burgem. 's Jacoblaan 53, Bussum. , 
419. J. C. de Quant, kapt. inf., PoeroekTjahoe (Z. en O. afd. 

Borneo, N.I.). 
142. E. J. Martens p/a. kantoor Nieuwendijk 207, Amsterdam. \ 
624. P. H. Hoog, p/a. mevr. C. J. MooyHaakbos, Plantage 2, 1 

Leiden. j 
Bestuur Afd. 'sGravenhage. I 

dr. B. Daamen, Voorzitter. j 
A. S. Doorman, Secretaris. 
J. F. van Strijen, penningmeester. i 
J. F. van der Maesen, ondervoorzitter. i 
K. N. Korteweg, bibliothecaris. i 

Sprekerslijst. ' 
J. D. van Brink, Postkantoor, Hoek van Holland[3\\één Z.Holland). 
L. van Essen, Melkpad 37, Hilversum. 
Th . H. Klinkhamer, Zevenhuizen (Z.H.). 
G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 
Bovengenoemde beeren leden hebben zich bereid verklaard een 

voordracht over een philatelistisch onderwerp voor afdeelingen 
te houden. 

Bij aanvrage door de afdeeling worden de gemaakte reis en | 
verblijfkosten van den spreker door de Vereeniging aan de j 
afdeeling gerestitueerd. i 

Sprekershonorarium wordt door de Vereeniging niet vergoed. ! 
Leescirkel. 

Geregelde maandelijksche portefeuille met Fransche, Duitsche 
en Engelsche tijdschriften. Aanmeld ing : Burgemeestersplem 2, 
Arnhem. 

De Directeur der Afd. Verkoop verzoekt den inzenders der 
circulatieboekjes beleefd deze aitsluitend 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 . 

Kort verslag der Bestuursvergadering op 2 October 1927. 
1. Medegedeeld wordt, dat alle Vereenigingen, eigenaressen 

van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, toegestemd 
hebben om den hoofdredacteur en den administrateur, persoonlijk 
en voor zoolang zij die functies vervullen, een beslissende stem 
te geven in den Raad van Beheer. 

De heer Costerus meent, dat het Bestuur het recht mist dit 
besluit te nemen. 

2. De onderhandelingen met »HoUandia« over terugkoop van 
het Tentoonstellingsmateriaal verloopen niet volgens onze gerechte ■ 
verwachtingen. 

3. De heer Van Essen zal, in samenwerking met den heer 
Pareira, een wijziging ontwerpen van het Reglement afdeeling 
»Verkoop«, ten einde het sneller afrekenen in deze afdeeling te 
bevorderen. De verkoop bedroeg op i October 1927 reeds 
f26825,— tegen op i Oct. 1926 f19557,—. 

4. Vaststelling der Begrooting 1928. Be post voor zegelver
lotmg onder alle leden werd verhoogd. 

5. De heer Costerus merkt op, dat de hoofdstukken in het 
Jaarboek 1927, handelende over de Poststukken van Nederland, 
zijn tot stand gekomen door samenwerking der dne bewerkers. 

6. Een voorstel om een motie aan het Bondsbesluur te doen 
toekomen, opdat dit aan de autoriteiten afkeuring te kennen zal 
geven over de uitgifte der overdrukte brandkastzegels, wordt 
behandeld. 

Vermeld wordt, dat het overdrukken der bij vergissing aan
gemaakte brandkastzegels voor Suriname en Curasao een wensch 
is der Rekenkamer uit bezuinigingsoogpunt. De Bond heeft ge
tracht de uitgifte te voorkomen ; omdat dit niet mogelijk bleek, 
werd, ten einde de speculatie te verminderen, de beschikbaar
stelling in Nederland voor de verzamelaars aangevraagd en 
verkregen. 

De motie werd ingetrokken. 
7. Aangezien het voorkomt, dat retributie door een afdeeling 

wordt ontvangen voor wanbetalers, wordt besloten alleen retri
butie te verleenen voor leden, die vóór i Juli van het loopende 
jaar de contributie hebben voldaan. 

8. Royeeren van wanbetalers. 
9. Behandeling van klach;en, schadeloosstelling, propaganda, 

en organisatorische aangelegenheden. 
De secretaris, A. VAN D A M . 

Verloting onder alle leden. 
De prijzen zijn ten deel gevallen aan de leden : 
I, 19, 45, 68, 73, 93, 94, 122, 141, i42, 167, 191, 193,196,220, 

229, 236, 237, 293, 304, 315, 334, 339, 364, 387, 389, 393, 397, 
417, 419, 425, 442, 497, 523, 528, 531, 551, 552, 565 568, 590, 
6o4, 615, 619, 625, 673, 676, 698, 709, 712, 731, 753, 797, 829, 
831, 839, 849, 858, 865, 872, 918, 925, 930, 955, 960, 967, 977. 

De prijzen zijn door de goede zorgen der afd. Gooi en Eemland 
aan de bekende adressen der winnaars verzonden. 

Onbekende adressen : 
866. mr. W. Birnie. 
967. ir. M. C. Kort, Siam. 

94. F. J. N. Postma. 
De winnaars worden verzocht bericht van ontvangst der prijzen 

te doen toekomen aan den heer L. van Essen, Melkpad 37, 
Hilversum. 

AGENDA der Algemeene Vergadering op 37 November 
1927, 's nam. 3 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 Nedeil . Maandbl. voor Philatelie 
Dec. 1926). 

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

der Financieele Commissie (Zie jaarboek 1927). 
5. Voorstel van het Bestuur tot wijziging art. 33 Huish. 

Reglement : 
Aan elke afdeeling wordt jaarlijks uitgekeerd een som van f 30, 

bovendien voor ieder lid boven de «c^/voor retributie in aanmer
king komende afdeelingsleden, eene retributie van vijf en zeventig 
cent (fo.75). 

6. Begrooting 1928. 
7. Verkiezingen: 

a. periodiek aftreden der bestuursleden mr. E. Bonn en 
T h . H. Klinkhamer. 
b. periodiek aftreden van het lid G. J. Stork en het plaats
vervangend lid J. F. Burgersdijk der Financieele Commissie. 

8. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats, waar de vol
gende Algemeene Vergadering zal worden gehouden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
De secretaris, A. VAN D A M . 

Begrooting 1928. 
(Zie Mededeelingen in het nummer van October j.l.) 

Gezien. 
De Financieele Commissie : 

(w.g.) 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie 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 
7 November 1927, des avonds te 8 uur, in de beneden
zaal van Café „Moderne", te Breda. 

Aanwezig 32 leden en i introducé. De voorzitter, de heer 
Cramerus, heet allen welkom, in het bijzonder den introducé, 
den heer Michielsen. De notulen der vorige vergadering worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, terwijl de ballotage 
tot uitslag heeft, dat de candidaat-leden allen als lid worden 
aangenomen. 

De heer Smeulders deelt mede vernomen te hebben, dat de 
bestellers van de opdruk-brandkastzegels van Curagao 1% van 
hunne bestelling, met een minimum van 4 series, kregen toege
wezen, terwijl aan de loketten slechts 1000 series zijn verkocht. 

De heer Janzen heeft mededeeling gedaan, dat de opdrukzegels 
van België 10/15 d 35/4-° in den Yvert 1928 geprijsd zijn voor 
fr. 0,20, doch dat deze prijzen in het supplement reeds zijn gete-
dresseerd in fr. 2,50. 

De voorzitter deelt mede, dat alle leden van het eere-comité 
voor de feestviering in 1928 hunne benoeming hebben aangenomen. 

Voor de bibliotheek is ontvangen een Nachtrag op den Michel 
1928. Vervolgens heeft verloting plaats, waarvoor zegels zijn ge
schonken door de beeren Cramerus en Hekking. 

De eerste Maandag in December valt op St. Nicolaas-avond. 
In verband daarmede wordt besloien de volgende vergadering te 
houden op Dinsdag 6 December. Besloten wordt dien avond een 
groote St. Nicolaas-verloting onder de aanwezigen te houden, 
waarvoor schenkingen in zegels gaarne worden ingewacht. De 
beeren Michielsen en Veen gaven reeds het goede voorbeeld, de 
eerste door schenking van een briefkaart, verzonden per »Post
duif« van Batavia naar Amsterdam, de tweede door het afstaan 
van een serie »Hindenburg«-zegels, terwijl meerdere leden toe
zeggingen deden. De voorzitter dankt hartelijk voor de giften. 

Waarna de vergadering door den voorzitter gesloten wordt. 
Breda, 7 November 1927. De ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. \ 
i,()(i. 5. Bok, Westers t raat 23, Enkhuizen. (VI) 
E. Z. i 
497. A. M. H. de Jongh, Kweekschool, Beverwijk. (VI) 
E. Z. 
498. N. Reinalda, Teslastraat 36, Haarlem. (VI) 
E. Z. 
499. W. A. H. van Peski, Vijverlaan 48, Rotterdam. (V) 
E. Z. 
500. J. M. van den Berg, Burgemeester Passtoorsstraat 5, Ginneken. ' 
E. Z. (II) 
501. J. A. Gra tama, Verhulststraat 54, 's-Gravenhage. (V) 
Z. R. 

Candidaat-leden. 
A. C. Francq, dameskleermaker, Van Trierstraat 27, / i«to«r/( ;«. 

(Eigen aangifte). 
P. J. Straathof, Stroomarkt 17, Deventer. (Eigen aangifte). 
Jac. J. M. Hageraats , boekhouder, Catharinastraat 48, Eindhoven. 

(Eigen aangifte). 
mej. W. E. Hoffscholte, Ootmarsumschestraat 76, Almelo. (Voor

gedragen door H. J. H. M. Janzen, te Breda). 
P. H. de Bont, makelaar, Tongelreschestraat 34, Eindhoven. 

(Voorgedragen door Th . Welp, te Eindhoven). 
A. Michielsen, inspecteur van financiën N.O.I., Ginnekenweg 

37, Breda. (Eigen aangifte). 
J. T. J. M. Theunissen, commies P. & T., Taaistraat 19, Vught. 

(Eigen aangifte). 
Bedankt als lid. 

379. E. J. Klaverwijden. 288, J. N. A. Arnhardt . 
6. B. J. de Heer . 72. C. Willeboordse. 

128. A. S. M. J. Meeüs. 375. H. S. Hoven. 
351. D. J. Klink. 147. A. Hofman. 
456. J. C. de Jong Czn. 208. Th . M. D. G. van Haelen. 
322. H. Ph. Wilkens . 340. Ph. A. D. A. van Rees. 

Adreswijzigingen. 
486. J. N. Optendrees. te Paramaribo, thans Prinsessestraat 20, 

aldaar. 
420. N. H. Hendriks, te Breda, thans Baronielaan 277, aldaar. 
Z. (Van sectie 1 naar II). 
103. A. G. WiUemse, te Breda, thans Hortensiastraat 7, aldaar. 
z. ai)-
228. P. A. J. van Oirschot, te Breda, thans Wilhelminapark 48 a, 
Z. aldaar. (II). 
294. P. A. M. Uavyt, voorheen te Maastricht, thans Villa »Ben 

Frorato«, Oosterbeek. (Van sectie VI naar IV). 
131. ir. E. Strens, voorheen te Delft, thans Steegstraat 3, Roer

mond. (Van sectie V naar VI). 
359. baron dr. Guido Albori, te Triest, thans Via Universita 12, 

Triest ( i io) , 
235. C. A. Cerpentier, voorheen te Äö^w^ri;^/, thans Eur . sergeant 

inf., 9e Bat. 2e Comp., Tjimahi (Java). 
390. mevr. L. A. E. Hauegraaff van der Colff-Meerkerk, voorheen te 

Breda, thans Burgemeester Passtoorsstraat 5 bov. Ginneken. (Il) 
267. mr. F. C. A. M. Tilman, voorheen te Roermond, thans 

Engelbert van Nassauplein 155, te Breda. (Van VI naar II.) 
330. J. J. C. de Kort, voorheen te Geleen, thans Ed. Wintgens-

straat 20, Treebeek, L. (VI) 
431. A. Theunen, voorheen te Amsterdam, thans Heuvel 10, 
Z. Dongen. (Van VI naar III). 
211. mevr. wed. W. F. G. Veldhuijzen-Mulder, te Amsterdam, 

thans P. C. Hooftstraat 158, Amsterdam, Zuid. (VI) 
Bekendmakingen. 

Voor degenen , die zich thans by een der be s tnu r s l eden als 
l id aanmelden TOor he t ye r een lg ings j aa r 1928, g a a t h e t l id 
m a a t s c h a p r eeds nu in en behoeven zfl voor h e t t i jdvak t o t 
en me t 31 December a .s . n o g geen c o n t r i b u t i e t e b e t a l e n , 
t e r w ^ l zö rech t hebben deel te nemen aan de g r o o t e a l g e -
meene v e r l o t i n g (zonder n ie ten) in de J a n n a r i - v e r g a d e r i n g . 

* * 
De groote toevloed van boekjes met a l l e r l e i zegels m a a k t 

h e t gewensch t de ge legenheid to t i n z e n d i n g van 1 December 
af t e s l u i t e n to t n a d e r be r i ch t . 

De administrateur van de rondzendingen, 
H. J. H. M. JANZEN. 

Aankondiging. 
LBDeN-VERG4DERING op Dinsdag 6 December 1927, des 

aA'onds t e 8 u u r , in de bovenzaal van de , , B e u r s van B r e d a " . 
( I n g a n g St . J a n s t r a a t . ) 
JÜg" M e t h e t o o g o p h e t S t . N i c o l a a s - f e e s t , 

w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g n i e t g e h o u d e n 
o p 5, d o c h o p D i n s d a g 6 D e c e m b e r . 

Ver. van Postzegelverz. ,,Hollandia", te Amsterdam. 
S e c r e t . : J. A. K A S T E I N , Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
29 October 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warraoesstraat, Arasterdam. 
Aanwezig 60 leden en 4 introducé 's . Nadat laatstgenoemden 

en de vele nieuwe leden, die voor het eerst aanwezig zijn, 
speciaal verwelkomd zijn, herdenkt de heer Vredenduin den 
Nederland-Indië vUegtocht van It. Koppen en zijn beide tocht-
genooten, waarbij een uit Batavia medegekomen luchtpostbrief 
van den heer Pootjes rondgaat, evenals de serie brandkast-
opdrukzegels van Curasao van den heer Traanberg. Gewaarschuwd 
wordt tegen Felix Chruszcz, Hasselbrookstrasse 27, Hamburg 
23, die beschadigde 2e en 3e kwaliteit-zegels te koop vraagt met 
het kennelijk doel deze te restaureeren. De heer Zwolle heeft 
bevestiging gekregen van het gerucht, dat er wederom postbladen 
en enveloppen in Nederland zullen worden uitgegeven, al zal de 
aanmaak daarvan nog geruimen tijd vorderen. 

Ingekomen zijn brochures over internationale tentoonstellingen 
in 1928 te Monaco (18-26 Februari) en Durban (2-12 Juli). 

Na ballotage is »HoUandia« 8 leden rijker door toetreding der 
beeren H. Beunen, C. H. Biansert, W. B. Brocx, Gaston Halle, 
A. M. J. K. Hijmans, J. M. Looman, J. Selman en J. Vleugel, 
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die, voorzoover aanwezig, met hunne toelating worden gecom
plimenteerd. 

Na de pauze en afdoening van eenige interne vereenigings-
aangelegenheden, volgt een veiling, waarbij 19 kavels f 27,50 
opbrengen, en de maandelijksche verloting van 20 prijzen onder 
de aanwezigen. Sluiting omstreeks 10.30 uur. 

De waarn. 2e secretaris, 
J. P. T R A A N B L R G . 

Nieuwe leden. 
318. J. Vleugel, Kwakersplein 10 III, Amsterdam, W. (Voorgesteld 

door Th . H. van der Hurk.) 
316. J. M. Looman, Amstelveenscheweg 51, ̂ »25^«^«^aw, Z. (Voor

gesteld door H. Schmid). 
319. H. Beunen, Koen van Oosterwijklaan 38, Buitenveldert, 

(Amsterdam). (Voorgesteld door P. C. Hooijkaas) 
310. G. Halle, ie Helmersstraat 96, Amsterdam,"^. (Voorgesteld 

door A. Maijer). 
303. W. B. Brocx, Bergsche laan \\\ a, Rotterdim. (Eigen 

aangifte). 
301. A, M. ]. A. Hijmans, Amalia van Solmsstraat63, den Haag. 

(Eigen aangifte). 
293. J. Selman, Balistraat 6 >, Amsterdam, O. (Voorgesteld door 

H. F . J. Pootjes). 
295. C. H, Blansert, Plein 22 rd, Haarlem. 
223. P. H. Westerhuis, ie Jan Steenstraat 103 I , Amsterdam, Z. 

(Laatstgenoemde trok zijn bedanken voor het l idmaatschap 
weer in). 

Bedankt als lid. 
I. H. van Wijk, Sarphatipark 20, Amsterdam. 
H. H. Woonink, Rhijn van Feithstraat, Rotterdam. 
J. Woldr ingh, Van Helmontstraat, Rotterdam. 
P. C. Korteweg, d'Instuif, Laren. 
A. C. Francq, Van Trierstraat, Antwerpen. 

Adresverandering. 
J. A. Kästeln, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 19 November 1927, 

's avonds te 8 a a r , in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 26 November 1927, 

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

Mededeeiing. 
Gelieve s.v.p. goede nota te nemen van mijn adresverandering. 

J. A. K A S T E I N . 
Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Contributiebetaling. 
Gelieve om inningskosten te vermijden, vóór 1 December a.s. 

uwe contributie te storten op mijn postgiroreltening no. 77635. 
De penningmeester, 

T H . H . VAN DER H U R K , 
Sarphatistraat 89, Amsterdam, C. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
25 October 1927, in het Hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 
Aanwezig 27 leden en i introducé. Om ongeveer 8,05 werd 

deze vergadering door den voorzitter geopend. Nadat de notulen 
der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werden 
de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. De voor
gedragen candidaat-leden T. Doekes, W. M. M. Mengelberg, 
H. D. J. Boissevain, A. O. Tittmann en M. H. Petersen werden 
hierna met algemeene stemmen tot leden der Vereeniging aan
genomen. 

In verband met de vele werkzaamheden, verbonden aan den 
verkoophandel, konden de verslagen van den directeur van ver
koophandel en penningmeester alsmede de begrooting nog niet 
worden uitgebracht. Hierna werden de volgens rooster aftredende 

bestuursleden, n.l. de secretaris, de directeur van verkoophandel 
en sectiehoofd III, die zich herkiesbaar gesteld hadden, bij 
acclamatie herkozen. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Tholen inlichtingen omtrent 
de openstelling te Utrecht van een speciaal loket voor verzame
laars, wat door de U. Ph. V. indertijd werd aangevraagd. De 
voorzitter verstrekte hierop inlichtingen, terwijl de tweede vraag 
van den heer Tholen, n.l. op welke wijze postzegels met oplos
bare kleuren dienen afgeweekt te worden, door den heer Sluijp 
beantwoord werd. 

De heer Vuijstingh stelde voor, dat door de exposanten van 
collecties op vergaderingen, korte verklaringen of toelichtingen 
van bijzonderheden werden gegeven, wat naar zijne meening er 
toe kan bijdragen de philatelistische kennis der leden te verrijken. 
Hierop was niets tegen, mits die toelichtingen verstrekt werden 
na de stemming, zulks om te voorkomen, dat op de beoordeeling 
van aangeboden collecties onwillekeurig invloed zou worden uit
geoefend. 

De heer Sluijp deelde ten slotte mede , dat hij reeds eenigen 
tijd in het bezit is van de 4o cents rolperforatie met watermerk 
gebruikt en dat hij tot zijne groote verbazing er tot heden toe 
nog niet in geslaagd is, dit exemplaar ongebruikt aan een der 
speciale verzamelaarsloketten te bemacht igen. 

Na de verloting, waarvoor door den heer Spruit een prijs be
schikbaar gesteld was, kregen de leden de gelegenheid de twee 
medegebrachte collecties voor den landenwedstrijd, n.l. de fran-
kperzegels van Ctirofao, te beoordeelen. Het aantal tentoonge
stelde collecties was onbegrijpelijk klein, doch beide collecties 
bleken keurig verzorgd. De collectie van den heer Sluijp verwierf 
den eersten prijs, terwijl aan den heer Kaub de tweede prijs 
werd toegekend. 

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

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

Nieuwe leden. 
(e) T. Doekes, Geertekerkhof 20 bis, Utrecht. 
(e) W. M. M. Mengelberg, Stationsplein 17, Utrecht. 
(e) H. D. J. Boissevain, »de Nye W e h m e « , Utrechtscheweg 56, Zm^. 

A. O. Tit tmann, York Mansions Battersea Park 17, Londen. 
(e) M. H. Petersen, Fredericiagade 14, Kopenhagen. 

J. J. Uijterwaal, Bemuurde Weerd 4, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
M. J. van Nieuwekuijk wordt Wilhelminastraat 84, Den Haag. 
mr. G. W. A. de Veer wordt Vlissingschestraat 77, Middelburg. 
L. C. A. Smeulders wordt Wilhelminapark 128, Breda. 
mej. Wentink wordt Gijsbrecht van Amstelstraat 89, Hilversum. 
I. IJssel de Schepper wordt Baronielaan 227, Breda. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 22 November 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 November 1927. 

H a a g s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , te ' s - G r a v e n h a g e . 
Secretaris: A. STARINK J R . , Olijfstraat 4o, ''s-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN van de vergadering van 27 Oc-
tober 1927, des avonds te 8V4 uur, in Café 
„Boschlu$t", Bezuidenhout, den Haag. 

Aanwezig waren 27 leden, waaronder een introducé, die met 
de nieuwe leden door den voorzitter hartelijk welkom worden 
geheeten. 

Nadat de notulen waren voorgelezen en onveranderd goedge
keurd en de ingekomen stukken waren afgehandeld, bracht de 
heer Van 't Haaff verslag uit over de laatst gehouden vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad en deelde allereerst 
de heugelijke tijding mee, dat dit blad voor de Vereenigingen 
goedkooper (of minder duur!) zou worden; tevens dat voortaan 
ook de andere Vereenigingen eene adviseerende stem in dien 
Raad van Beheer zouden krijgen, hoofdzakelijk onze Haagsche 
zustervereeniging »Philatelica«, die langzram aan de grootste 
Vereeniging van Nederland is. 

Niemand verlangt naar aanleiding dezer mededeelingen het 
woord en nadat de voorzitter den heer Van 't Haaff den dank 
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der vergadering heeft gebracht, wordt overgegaan tot de perio
dieke verkiezingen ingevolge att. 19 van ons Huish. Reglement. 

Met op een na algemeene stemmen wordt het oude bestuur 
herkozen, dat de benoeming aanneemt. Applaus. Hetzelfde, ook 
met applaus, van de leden van den Raad van Beheer van het 
Maandblad en de verificatiecommissie. Dan moet er worden voor
zien in de functie van directeur der veilingen, na het heengaan 
van den laatsten functionaris waargenomen door den secretaris. 
Deze wordt gekozen en neemt eveneens de benoeming aan. 

De beeren Baron van Haersolte en Stoup, die het stembureau 
hebben gevormd, ontvangen den dank der vergadering, waarna 
de gehouden verloting eene vroolijke afwisseling brengt en de 
daarna gehouden veiling èn vroolijkheid in de vergadering èn 
geld in 't vereenigingslaadje! 

De secretaris, A. J. S T A R I N K J R . 

Nieuwe leden. 
W, E. Meulman, Theresiaslraat 158, Dm Haag. 
]. Repelius, Banslraat 30, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
H. van der Wijk, Veendam 
L. van der Burg, Seinpostduin 25, Schevenitigen. 
G. A. Tuijl Schuitemaker, Wassenaarscheweg 65, Den Haag. 
R. J. Tellegen, Prins Mauritslaan 13, Den Haag. 

Bedankt als lid met 1 Januari 1928. 
H. A. M. E. Janssen, Columbusstraat 247, Den Haag. 
H. F. W. Becking, Mesdagstraat 94, Den Haag. 

Nieuwe adressen. 
J. G. H. Voogd, Hotel Leinfelder, München. 
G. H. Ekering, Fahrenheitstraat 494, Deti Haa^. 
H. A. M. E. Janssen, Van der Woertstraat 24, Den Haag. 

Vergadering. 
NAJ4AKSVËRG4DEBING op Donderdag 24 November 1927, des 

avonds t e S'/j n n r , In Café »Boschlust«, Beza idenhon t , 
Den Haag:. 

Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. Mede-
deelingen. Verloting. Rondvraag. Veiling. Sluiting. 

Bekendmaking. 
Het nieuwe adres van den penningmeester is thans: W. R. C. 

Starink, Danci<ertstraat 85, Den Haag. (Postgironummer 19803.) 

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

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Dinsdag 25 October 1927, in Restaurant „National" 
te Arnhem. 

De door 2 dames en 18 beeren bezochte vergadering werd 
door den voorzitter, den heer Pos, geopend met een woord van 
welkom tot de aanwezigen. De notulen der vorige vergadering 
werden gelezen en goedgekeurd. 

Hoofdschotel voor de besprekingen was het bekende ingekomen 
schrijven van den Raad van Beheer van het Maandblad. De voor
zitter gaf een kort résumé van de oprichting door 4 vereenigingen 
van dit blad en wees erop, dat indertijd de Nederl. Vereeniging 
als stemhebbend lid tot den Raad van Beheer is toegelaten, 
terwijl dit voorrecht »de Globe«, als oudste abonné van het 
Maandblad, niet te beurt viel. *) Krachtens deze laatste kwaliteit 
voelt »de Globe« er niet voor het initiatief te nemen tot een 
stemming voor lid met adviseerende stem van genoemden Raad, 
maar wenscht eerst de houding, die de 8 andere vereenigingen 
te dezen opzichte zullen nemen, af te wachten. 

Het onderschrift der Redactie bij ons vorig verslag met be
trekking tot de overdrukte brandkastzegels werd aan critiek 
onderworpen. Men was het in 't algemeen met de mededeeling 
der Redactie niet eens. 

Niet uit het oog moet worden verloren, dat de samensmelting van „Het 
Philatelistiscli Maandblad" (eigendom van 4 vereenigingen-oprichtsters) met 
het „Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde" (orgaan der Nederlands(±e 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars) — een 6-tal jaren geleden — lot 
gevolg liad, dat de Ned. Ver. als mede-eigenares optrad van het door die 
fusie ontstane „Nederlandsch iVlaandblad voor Philatelie" en in verband hier
mede zitting kreeg in den Raad van Beheer van dit nieuwe blad. Adm. 

Het candidaat-lid werd met algemeene stemmen tot het 
lidmaatschap toege'aten. 

Met het oog op de a.s. Sint Nicolaasdrukte werd besloten, de 
a.s. ledenvergadering in plaats van op 29 op 22 November te 
houden. 

De voorzitter brengt alsnog ter sprake de vraag : Wat kan 
gedaan worden, om de vergaderingen nog aantrekkelijker te 
maken dan zij nu reeds zijn? Na ampele bespreking werd be
sloten in de volgende vergadering eene commissie van eenige 
leden te benoemen, die dit punt nader zullen bestudeeren. 

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

Nieuw lid. 
102. P. J. Steensma, Van Ruijsdaelstraat 38, Arnhem. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 22 November 1927. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 13 December 1927; beide 

's avonds te 8 uur in Restaurant „National". 

Philatelistenclub , ,Rotterdam", te Rotterdam. 
S e c r e t . : P . JORISSEN P . C . Z N . , Prinses Julianalaan 73, Rotterdam 

Voor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 October 1927, 
des avonds te 73^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 20 leden en als gasten de beeren Geerkens en Van 
Geijn. 

De voorzitter, de heer Van Harderwijk, opent de vergadering 
en verwelkomt de gasten, waarna de notulen der vorige verga
dering worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De inge
komen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Ter bezichtiging wordt voorgesteld het tweede gedeelte der 
verzameling Abessinië van ondergeteekende. De verzameling wordt 
met belangstelling bezichtigd, waarna de eigenaar door den 
voorzitter wordt dank gezegd. 

Vervolgens volgt de gewone verloting, waarna enkele zegels 
ten bate der Club worden geveild. 

Van den heer Stok ontvangt de Club ten geschenke een druk-
raampje, waarin enkele nieuw uitgekomen zegels rondgaan. Den 
schenker wordt hiervoor hartelijk dank gezegd. 

Voorts hebben enkele intieme besprekingen plaats, waarop de 
voorzitter in de jaarvergadering zal terugkomen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rondvraag 
de vergadering. 
GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 November 1937, 

des avonds te 7>^ uur, in Restaurant „Suisse". 
Aanwezig 21 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 

opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven, d.d. 12 October 1927, van den 
Raad van Beheer van het Maandblad, houdende uitnoodiging, 
om desgewenscht met de 8 kleinere Vereenigingen gezamenlijk 
één vertegenwoordiger aan te wijzen, die in de vergaderingen 
aan de discussies deelneemt en een adviseerende stem heeft. In 
verband hiermede is een schrijven ontvangen van de Postzegel-
verzamelaarsvereeniging »Zwolle«, te Zwolle, houdende mede
deeling, dat door haar aan bedoelden Raad verduidelijking is 
gevraagd omtrent het woord »desgewenscht«, en tevens het recht 
bepleit van iedere Vereeniging afzonderlijk met vergoeding van 
reis- en verblijfkosten; met verzoek hieromtrent ook onze mee
ning te vernemen. 

Ondergeteekende hierop het woord verkrijgend, zeide, dat het 
z.i. de beste oplossing zou wezen, dat, te beginnen met de oudste 
aangesloten Vereeniging en eindigende met de jongst aangeslotene, 
ieder jaar, door elk dier Vereenigingen één vertegenwoordiger uit 
haar midden worde aangewezen, zoodat na verloop van 9 jaar iedere 
Vereeniging is vertegenwoordigd geweest. Dit voorstel wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Ter bezichtiging gaat rond het laatste gedeelte der verzameling 
Abessinië (zijnde de portzegels) van ondergeteekende, en daarna 
pros\snv&n A^ederland en Koloniën \2in den heer Van Harderwijk. 
Beide beeren worden onder applaus dankgezegd. Hierna volgt 
de verloting, waarna nog enkele zegels ten bate der Clubkas 
worden geveild. 
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De heer Van der Lecq toont ons een couvert met diverse 
Nederlandsche zegels met de afstempeling van de vliegpost Ne
derland —Nederlandsch-Indië. 

De heer De Villeneuve doet enkele bijzondere mededeelingen, 
waarop nadere besprekingen zullen volgen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rondvraag, 
de vergadering. 

De secretaris P, JORISSEN P.C ZN. 

Aangenomen als lid. 
Jos. van Geijn, Straatweg 260, Hitlegersberg. 
L. van Emden, Wijnbrugstraat 10, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
L. van der Burg, Spaanschekade 12, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
J. Schoufour, thans Rozenburglaan 33, Rotterdam. 
jh i . L. C. de Villeneuve, thans Rijswijksche plein i, den Haag. 

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

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

Aanwezig 63 leden, waarvan 3 dames ; bovendien een gast. 
Als de voorzitter de vergadering opent, is reeds veel van de 
belangstelling der aanwezigen gevraagd. Onze 2de secretaris, de 
heer J. van der Veen, had gezorgd, dat klaar stond, een uur 
voor de vergadering begon, een tentoonstellingsinstallage of-rek, 
gedeeltelijk van eikenhout, gedeeltelijk van bordpapier; 't geheel 
is zeer gemakkelijk uilneembaar en weder op te stellen, evenzoo 
op te bergen. Lagen vroeger de albumbladen met zegels op de 
tafels plat neer, nu kon men twee bladen boven elkaar plaatsen 
en ze zien liggen onder een hoek van 45 ' . En er was wat fraais 
opgelegd! De heer Verhoeff had een deel van Nederland, de heer 
Lenze Diiitschland en Koloniën en de heer Tels België en -Mon
tenegro uitgelegd. Dit trok begrijpelijkerwijze veler aandacht 
reeds vóór de vergadering en gaf velen groote voldoening. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Melsert, 
H. van Beek, Van Leijden en Pena rd ; fasificaten door den heer 
Friederich. 

De heer Van Hoek doet toezegging in December zijn collectie 
van Rusland te zullen exposeeren. 

Aanwezig zijn de nieuwe opdrukken (brandkastzegels) van 
Ctcragao. Zij, die zich rechtstreeks gewend hebben tot het bestuur 
in Curafao, hadden hun bestelling ontvangen; zij, die betaald 
hebben aan 't Departement van Koloniën, ontvingen nog niets. 
Mede ter bezichtiging aanwezig zijn zegels met de beeltenis van 
Hindenburg, een stel slechte falsificaten, een Nachtrag van Michel, 
een Postwertzeichen Markt, een reglement voor de Intern. Ten
toonstelling te Monaco, gezonden door den heer De Raaij en lest 
best een prachtig Kabé-album van Nederland en Koloniën van 
f 7,50, om te verkoopen ten bate der kas, als een geschenk van 
den heer M. A. Manuskowski. 

Van de redactie van Postzegelnieuws in de »Avondpost« is een 
brief ontvangen met een groot aantal argumenten, waarom het 
artikel van den heer Budde, welk artikel wel in het Nederlandsch 
Maandblad te lezen was, niet opgenomen kon worden. Alle argu
menten waren niet van zuiver redactioneelen aard. Wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

De voorzitter leest het verslag voor der vergadering van den 
Raad van Beheer van het Maandblad, voorkomende in het October-
nummer. Van den inhoud hebben de meesten der aanwezigen 
reeds kennis genomen. Vergadering en bestuur meenen, dat wij 
hiermede op den goeden weg komen en stellen onze houding 
vast. Van den uitslag hiervan wordt zoodra mogelijk mededeeling 
gedaan. 

De notulen worden hierna onder dankzegging goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert 50 stemmen vóór en 9 blanco, 2 van 

onwaarde. Tegen een der candidaten werd bezwaar gemaakt en 
diens candidatuur door het bestuur aangehouden. 

Nadat nog velen hunne oogen verlustigd hadden aan het 
tentoongestelde, bracht de voorzitter den tentoonstellers een 
welverdienden dank en hulde. 

Bij de gewone verloting krijgt mejuffrouw Nieberding den 
isten prijs. De veiling van 36 kavels brengt f 43,60 op. 

Bij de rondvraag dankt de heer Gregoir voor de nieuwe in
stallatie, doch zou als volmaking gaarne zien, dat het tentoon
gestelde nog met glaspapier wordt afgedekt, hetgeen zoo mogelijk 
gebeuren zal. De heer Schnabel brengt ter sprake de prijzen 
der brandkast-serie van den heer Bunge, waarna de voorzitter 
deze uitstekend geslaagde vergadering onder dankzegging voor 
de opkomst sluit. 

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

Nieuwe leden. 
336. mevr. Cl. Simon T h o m a s - D e Vries, Huize de Vennen, 

Nunspeet. 
486. K. H. van Brederode, Arnoldystraat 5, Haarlem. 
515. C. G. P. Stevens, Ravelijn 6, Goes. 

Candidaat-leden. 
D. van der Meijden, adj.-commies b /h Departement van Buitenl. 

Zaken, Van Wassenaarstraat 27, Voorburg, (postbestelling Den 
Haag). (Voorgesteld door H. P. Nowee en A. J. van de Moer.) 

W. Patotzki, Noordeinde 115 a, Den Haag. (Voorgesteld door 
H. van Beek). 

mevr. Eijkman, Van Hoornbeekstraat 57, Den Haag. (Voorge
steld door W. A. J. Visée). 

A. van Straten, Chef-controleur N. V. Lensvelt-Nicola, Groene
wegje 9, Den Haag, lid no. i48 van »Breda«. (Eigen aangifte). 

V. A. Kramers, Kerklaan 258, Rijswijk (Z. H.), zoon van ons 
overleden lid van den zelfden naam. (Zelfde nummer overschrijven) 

M e t i n g a n g v a n i J a n u a r i a. s. v a n d e a f d e e -
l i n g D o r d r e c h t : 

H. F . KattemöUe, Ambonstraat 16, Dordrecht. 
W. van Aken, Korte Scheidingsweg 37, Dordrecht. 
C. Bonnin, Singel 343 H, Dordrecht. 
Joh. Visser, Hof de Vriendschap 40, Dordrecht. 

M e t i n g a n g v a n i J a n u a r i a. s. v a n d e a f d e e -
l i n g G o e s e n o m s t r e k e n . 

L. D. Boudeling, Groote Markt 30, Goes. 

Bedankt. 
174. F . M. Cowan, Den Haag. 
185. G. Vernert, Chattancourt. 

97. A. Greijskamp, Den Haag. 
io4. J. C. van Vliet, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
231. mr. D. J. W. J. Kluiver, Rijnsburgerweg 77, Leiden. 
286. G. J. F . Berkemeijer, Stille Veerkade 12, Den Haag. 

' 2. G. F . Slothouber, Antonie Duijckstraat 83, Den Haag. 
370. K. Jongens, Theresiastraat 231, Den Haag. 
359. W. Staudacher, Groesbeek'i, nader adres?? 
343. G. H. Ekering, Fahrenheitstraat 494, Den Haag. 
169. mr. G. W. A. de Veer, Vlissingschestraat 177, Middelburg. 

87. C. J. van Zanten Jut sr., Parkwerk 4, Voorburg. 
281. A. C. de Groot, Maagdepalmstraat 92, Den Haag. 

82. J. B. Verheijdt, Copernicusstraat 105, Den Haag. 
533. W. K. J. Souren, Kauwlaan 4, Deti Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7'/* i n r ? alg'emeene vergadering 

te 8V4 uur, op Woensdag 28 November 1927, in Café 
«Hollandai»«, Groenmarkt, t e 's-Gravenliage. 

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

LEDENVERGADERING afdeel ing „ D O R D R E C H T " 
(Ie secretaris A. Ronwenhorst , Celebesstraat 29) den Igten 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING afdeeling „ T I E L " , den 2den Donderdag 
der maand in liotel „CorbelQn". 

VERGADERING afdeeling G O E S en O M S T R E K E N (secr. 
J. M. Mejjler, Eversdtjkstraat 3 , Goes) , den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds te 8 uur, in ,,Café National", 
Groote Markt 30, Goes. 
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Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: L. G E R M E R A A D , Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG der leden-vergadering, gehouden op 
Vrijdag 28 October 1927, in het gebouw van den 
H. K. B., Tempeliersstraat, Haarlem. 

De heer Traanberg opent, bij afwezigheid van den voorzitter, 
te even 8 uur de vergadering en heet de aanwezigen, in het 
bijzonder diegenen, die voor het eerst aanwezig zijn, welkom. Wij 
tellen 24 leden en een adspirant-lid. In zijn openingswoord vindt 
de voorzitter gelegenheid te wijzen op het aantal nieuwe leden, 
dat den laatsten tijd toetrad. Hij wekt de leden op het goede 
voorbeeld van enkelen te volgen en mede te werken tot groei 
en bloei der Vereeniging door nieuwe leden aan te brengen; hij 
wijst daarbij op de werkelijk uitstekende rondzendingen en con
stateert het verbeterde vergaderingbezoek. 

Van de ingekomen stukken noemt de secretaris in de eerste 
plaats een schrijven van den Paad van Beheer van het Maandblad, 
waarin gemel'd wordt, dat besloten is aan de 9 kleinere Vereeni-
gingen in den lande tezamen een adviseerende stem in dien 
Raad te verleenen. Hij deelt mede, dat het bestuur nog geen 
gelegenheid had over deze zaak van gedachten te wisselen, doch 
geeft als zijn persoonlijke meening te kennen, dat wij deze ge
legenheid, om althans eenigen invloed uit te oefenen, in geen 
geval mogen laten voorbijgaan. Besloten wordt de aangelegenheid 
ter behandeling aan het bestuur over te laten en zoonoodig op 
de volgende vergadering opnieuw te bespreken. Verder zijn in
gekomen prospecti voor te houden tentoonstellingen te Monaco 
en te Durban (Z.-A.), respectievelijk van 18-26 Februari en van 
2-12 Juli 1928. Belanghebbenden kunnen van den secretaris de 
noodige inlichtingen bekomen. Naar aanleiding van een ontvangen 
kavelbeschrijving voor de laatste Rijksveiling deelt de secretaris 
mede, dat het niet mogelijk is alle leden van de te houden 
veiUng in kennis te stellen. Hij noodigt eventueele belangheb
benden uit, zich voor toekomstige veilingen reeds thans aan hem 
op te geven; hij zal dan zorgen, dat zij tijdig op de hoogte zijn. 

De notulen der laatste vergadering worden ongewijzigd goed
gekeurd. De noot, door de administratie onder ons laatste ver
gaderingverslag gemaakt, geeft aanleiding tot eenige discussie. 
In elk geval blijkt reeds ter vergadering, dat de nauwgezetheid 
bij de verzending der Maandbladen niet zoo groot is als voor
gesteld wordt. Een der aanwezige leden ontvangt n.1. dourloopend 
twee stuks, een aan zijn vroeger en een aan zijn tegenwoordig 
adres. 

Overgaande tot punt 3 van de agenda deelt de voorzitter mede. 
dat ons nieuwe jaarboekje in druk is en binnenkort zal worden 
toegezonden. Hij merkt hieibij op, dat een 35-tal leden de be
kende vragenlijsten ten behoeve van het ruilverkeer niet heeft 
ingezonden; hij verzoekt de lijsten, die bij het jaarboekje zullen 
worden ingesloten, thans omgaand toe te zenden. De voorzitter 
deelt verder mede, dat het bestuur besloot in verband met de 
uitbreiding der correspondentie een schrijfmachine aan te schaffen. 
In verband met de betrekkelijk hooge uitgave is het besluit niet 
uitgevoerd, alvorens het oordeel der vergadering te kennen. Het 
blijkt, dat tegen de aanschaffing geen bezwaren bestaan. 

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat op de eerstvolgende 
vergadering een wedstrijd Frankrijk zal worden gehouden. Hij 
wekt de leden op, allen hieraan mede te doen. Bij den laatsten 
wedstrijd bleek reeds, dat ook bescheiden verzamelingen voor 
prijzen in aanmerking kunnen komen. 

Alvorens over te gaan tot het volgende punt circuleeren ver
schillende bezienswaardigheden, o.a. valsche zegels Suez-kanaal, 
alsmede de zoo juist ontvangen overdrukte Brandkastzegels van 
Curagao. Het speculatieve doel dezer emissie vormt een onder
werp van gesprek; o.a. blijkt dat verschillende insteUingen voor 
meer dan de geheele oplaag hebben ingeschreven, doch de ver
deeling schijnt weinig of niets te wenschen overgelaten te hebben. 
Verder circuleeren nog interessante afstempelingen van Ned.-Indië. 

Bij de verkiezing van een sectiehoofd voor Haarlem-Noord, 
verwerft de heer D. W. van Waard 22 van de 24 s temmen; de 
beide andere zijn blanco, zoodat genoemde heer is gekozen. De 
voorzitter deelt mede, dat door het vertrek van den heer Versteeg 
een nieuwe vacature als sectiehoofd zal ontstaan; inmiddels is 
de heer J. Germeraad te Santpoort bereid gevonden deze functie 
te aanvaarden. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Krans hoe het komt, dat hij 
nog geen zendingen Nederland en Koloniën ontving, waarop de 
voorzitter de noodige inlichtingen geeft. De voorraad Nederland 
is zeer klein en hiervoor zijn uiteraard de meeste l iefhebbers. 
De heer Krans vraagt verder bekend te maken, dat liefhebberij 
bestaat voor diverse afstempelingen, o.a. puntstempels, en zou 
gaarne zien, dat boekjes roet dergelijke zegels circuleerden. De 
voorzitter zegt maatregelen toe. De heer Rose vraagt advies voor 
de aanschaffing van een album Nederland en Koloniën, waarop 
hij van verschillende zijden inlichtingen ontvangt. Op een vraag 
van den heer J. Germeraad deelt de voorzitter mede, dat alle 
zegels, die onder berusting der Vereeniging zijn, tegen all risk 
verzekerd zijn. 

Voor de verloting zijn zeer fraaie prijzen Nederland en Koloniën 
beschikbaar, die door de gelukkige winnaars natuurlijk dankbaar 
worden aanvaard. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voor
zitter de vergadering, waarna de veilingscommissie aan het woord 
komt, die een twintigtal kavels, meerendeels met succes, onder 
den hamer brengt. 

Mededeelingen. 
De commissaris belast met de rondzendingen deelt mede, dat, 

behalve boekjes Nederland en Koloniën, ook boekjes met zegels 
van Europa weder ingezonden kunnen worden. Ook boekjes met 
puntstempels van Nederland en eventueel andere afstempelingen 
kunnen worden ingezonden. Hij verzoekt voor hem bestemde 
aangeteekende stukken steeds te adresseeren : »Postagentschap 
Wagenweg«. 

De secretaris verzoekt de in te vullen formulieren, die bij het 
jaarboekje gesloten waren, zoo spoedig mogelijk in te zenden. 

Het postgironummer van den penningmeester is 128227. 
Aangenomen als lid. 

i84. H. H. Ploeg, Meester Lottenlaan 28, Haarlem. 
Voorgesteld als lid. 

P. H. S. Mos, Veispronckweg 125, Haarlem, (Eigen aangifte.) 
A. Jacobson, Velserstraat 4, Haarlem, (door L. Germeraad.) 

Adresverandering. 
35. D. Kossen naar Hugo de Grootkade 3 'l_ Amsterdam. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 25 November 1927, 's avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeliersstraat, Haarlem. 

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

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Waarn.-Secretaris: K. A. CLEIJ , Petrus Hendrikszstr. 30, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Maan
dag 10 October 1927, des avonds te 8»/2 uur, 
in Café-Restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 22 leden. Na opening door den voorzitter deelt deze 
mede, dat een verzoek is ingekomen van den directeur van het 
postkantoor te Groningen, om voortaan de gewenschte zegels van 
het philatehstenloket vooraf schriftelijk te willen aanvragen bij 
den heer J. Beukema, beheerder van dat loket. Dan worden de 
gewenschte zegels klaargelegd en kunnen deze door de aanvragers 
worden afgehaald. Daardoor zal het lange wachten voorkomen 
worden. 

Na gehouden stemming worden alle 4 candidaat-Ieden als lid 
aangenomen. 

Door de firma Van Herwerden wordt een stel jubileum-zegels 
van Roemenië voor de verloting aangeboden. Deze worden onder 
dankzegging geaccepteerd en gevoegd bij de 4 andere prijzen. 

Daarna had nog een veiling plaats. 
De waarn.-secretaris, 

K. A. CLEIJ . 

Nieuwe leden. 
104. mevr. Kuiler, De Savornin Lohmanplein, Groningen. 
105. mevr. Van Bommel van Vloten, Munnekeholm, Groningen. 
106. J. M. Homan. Kleinemeer bij Sappemeer. 
107. S. J. Koning, Nieuwe Boteringestraat 22, Groningen. 



VIII NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 NOVEMBER 1927 

Candidaatleden. 
W. H. de Jonge, O.I. ambt . met verlof (adres nog onbekend). 
M. H. Petersen, Koßenha^en. 

Nummerveranderingen. 
l o i . A. Boelens, H. W. Mesdagstraat. 
102. dr. H. Posthumus, Radesingel 25. 
103. P. Jongebreur, Josef Israëlstraat. 

Bedankt met 31/12 '27. 
88. mevr. VerhaegBrantjes. 
43. J. L. Fijnvandraat. 

Vergaderingen. 
RUILAVOND op Maaudag 28 November 1927, 's avonds te 

8V^ uur, in Hotel „Victoria", Groote Markt. 
VERGADKRING op Maandag 12 December 1927, 's avonds 

te 8 V J uur, In »Suisse«, Heerestraat , Groningen. 

P h i l a t e l .  V e r e e n i g i n g „ Z u i d  L i m b u r g " , t e M a a s t r i c h t . 
Secre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^6, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 Oc
tober 1937, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de damesleden, die 
heden avond allen aanwezig zijn, opent de voorzitter te 8.20 voor 
een 22tal leden de vergadering. Na goedkeuring der notulen en 
nadat hij met een enkel woord de financieele moeilijkheden, 
ontstaan doordat verschillende leden hun rekeningen ééns of 
tweemaal per jaar betalen, besproken heeft, stelt hij voor, dat 
i 4 dagen na ontvangst der rekeningen deze betaald moeten zijn, 
waartoe met algemeene stemmen besloten wordt. 

Hij deelt verder mede, dat de penningmeester het wenschelijk 
vindt, om het penningmeesterschap en secretariaat te scheiden, 
en stelt voor met i Januari een nieuwen penningmeester te 
benoemen. De heer Otten, hiertoe verzocht, wenscht dit in 
beraad te nemen. 

Vervolgens bespreekt de voorzitter de rondzendingen en zag 
deze gaarne in één hand, ook wat de afrekeningen hiervan 
betreft. Dit zal van i Januari af door den heer Verzijl gedaan 
worden, terwijl de heer Dückers voor den aanvoer der zegels 
zorg zal dragen. 

Hierna wordt overgegaan tot het samenstellen der verlotings
commissie ; de beeren Duckers, Verwilst en Houbers, hiertoe 
bereid gevonden, worden hiervoor aangewezen. 

Ingekomen is een schrijven van het Ned. Maandblad voor 
Philatelie, om gezamenlijk met 8 andere vereenigingen één ver
tegenwoordiger in den Raad van Beheer van het Maandblad aan 
te wijzen. Vertegenwoordiging wordt niet noodig geoordeeld; 
wanneer de andere vereenigingen een andere meening zijn toe
gedaan, zal met de verkiezing worden medegewerkt. 

Nadat de voorzitter erop gewezen heeft, dat het vorig jaar 
besloten is, dat slechts een van de twee maandelijksche bijeen
komsten als vergadering te beschouwen is, deelt hij mede, dat 
de volgende bijeenkomst (dus 7 November) een vergadering is. 

Als candidaatlid wordt voorgedragen de heer Rutten. 
Met een verloting, waarvoor de beeren Smeets, Dückers, 

Schaepkens, Motké en Jacobs eenige waardevolle zegels schenken 
en eenige kienpartijtjes, wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Vergadering van Maandag 7 November 192'?. 
Met een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen, in het 

bijzonder tot mevrouw Dresens, als introducée, opent de heer 
Haenecour te 8.20 voor een i6tal leden de vergadring. Na diverse 
punten van internen aard behandeld te hebben, deelt hij mede, 
dat mevrouw Dresens en de beeren Rikmenspoel en Penders 
zich als lid hebben doen voordragen. 

Vervolgens worden de notulen voorgelezen en onveranderd 
goedgekeurd, waarna ballotage van nieuwe leden plaats heeft. 
De heer Rutten wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Met een verloting en eenige kienpartijtjes, waarvoor mevrouw 
Ising en de beeren Duckers en Otten eenige waardevolle zegels 
schenken, wordt de avond aangenaam doorgebracht. 

Nieuw lid. 
62. F. A. Rutten, Parkweg i 8 , Maastricht. 

, Candidaatleden. 
H. F. J. Rikmenspoel, Maastricht. 
P. Penders, Maastricht. 
mevr. Dresens, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
12. L. Hameleers, Huize »Rothem«. Meerssen. 

' 77. P. H. Jacobs, Brusselschestraat 150, Maastricht. 
' 50. L. Verwilst jr.. Graaf van Waldeckstraat 7, Maastricht, 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 21 November 1927 j te lkens tp 8 uur in de Socie
Maandag 12 December 1927 !' telt , ,Momns", Tr^thof, 

(vergadering) J te Maastricht. 

Bericht. 
Met het oog op mijn aftreden als penningmeester, verzoek ik 

den leden, die nog iets aan de Vereeniging schuldig zijn, mij 
dit te gireeren. j . W. JONKERS. 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g , , H e l d e r " , t e H e l d e r . 
Secretar is : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
21 October 1927, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 34 leden. Te ruim 8 uur opent de secretaris, plaats
vervangend voorzitter, met een woord van welkom de vergadering, 
in 't bijzonder gericht tot den heer Van Haaien, die na een 
tweejarig verblijf in de tropen weder in ons midden is, verder 
de beeren Fondse en Van Klaarwater, candidaatleden. 

~ De voorzitter herinnert aan het feit, dat het juist 5 jaar geleden 
.' is, dat zeven mannen bijeenkwamen met het doel tot 
■■ oprichting te komen van eene vereeniging van postzegelverzame

laars. Op deze vergadering werd de vereeniging opgericht en 
kreeg zij den naam van Postzegelvereeniging «Helder«. Spreker 
memoreert dan nog eenige gebeurtenissen tijdens deze 5jarige 
periode en legt vooral den nadruk op den gezonden groei en de 
plaats, die onze Vereeniging in de postzegelwereld inneemt. Hij 
herinnert die leden, die heel veel voor de Vereeniging hebben 
gedaan en die niet meer, door vertrek, in ons midden zijn. 

Overgegaan wordt tot ballotage van de beeren Van Klaarwater, 
Fondse en Pluim, die met algemeene stemmen als lid worden 
toegelaten. Hierna worden de notulen voorgelezen en onveran
derd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een telegram van felicitatie met 
het eerste lustrum van den heer D. de Leeuw uit Den Haag. 

Verder een mededeeling van den heer Van Peursem, dat hij 
onze Vereeniging een jaargang van den MichelNachtrag schenkt, 
wat dankbaar wordt aanvaard. 

Behandeld wordt een schrijven van den Raad van Beheer van 
het Maandblad. De secretaris krijgt opdracht den Raad van 
Beheer uit te noodigen eene vergadering uit te schrijven, om 
tot eene regeling hiervoor te komen. *) 

Verder wordt besloten lot aankoop van een Michelcatalogus. 
Alvorens tot verkiezing over te gaan van een nieuwen voor

zitter, neemt de secretaris het woord en spreekt den scheidenden 
voorzitter, den heer Rutgers, toe en dankt hem voor aldatgene, 
dat hij voor onze Vereeniging heeft gedaan. In verband hiermede 
stelt het bestuur voor den heer Rutgers tot eerevoorzitter te 
benoemen, waartoe onder applaus wordt besloten. Als blijk van 
waardeering wordt den heer Rutgers een blijvend aandenken 
geschonken. Zichtbaar getroffen dankt de heer Rutgers voor de 
hulde hem toegebracht ; naar zijne nieening is het toch niet 
zooveel geweest. Hij spreekt den wensch uit, dat de Vereeniging 
moge groeien en bloeien. 

Als voorzitter wordt gekozen de heer M. van der Sluijs. 
Voor de rondvraag heeft niemand iets, waarna het officieele 

*) Het ligt niet op den weg van den Raad van Beheer voor dat doel een 
vergadering bijeen te roepen, ook al niet met het oog op de groote kosten 
daarop vallende. De aangelegenheid dient geregeld te worden, buiten den 
R. v. B. om, door de daarvoor in aanmerking komende Vereenigingen zelf. 

Adm. 
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gedeelte wordt gesloten en gepauzeerd wordt. Na de pauze heeft 
plaats de groote verloting, welke op geanimeerde wijze is ver
loopen; elk krijgt zijn prijs. 

Men blijft nog tot ongeveer 11 uur bijeen, waarna sluiting. 
De secretaris, J. POLLING. 

Bedankt als lid 
J. C. Hartendorp. | G. C. Broeke. 

Nieuwe leden. 
A. Fondse, Spoorstraat 73, Helder. 
P. C. van Klaarwater, Basstraat 6, Helder. 
S. Pluim, Werts t raa t 113, Helder. 

Adresveranderingen. 
G. C. Broek, p /a. C, Snip, Mauritskade 94 "■, Amsterdam. 
J. Prins, Cannalaan 40, Socrabaja (Java). 

Postzegelvereeniging , ,Heerlen", te Heerlen (L.) 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13^ te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 24 October 
1927, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om ruim half negen opent de voorzitter met een woord van 
welkom de vergadering. Hij verzoekt den secretaris de notulen 
der vorige vergadering voor te lezen, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. 

Besproken wordt het schrijven van den Raad van Beheer van 
het Nederlandsch Maandblad. Na eenige discussie wordt besloten 
een afwachtende houding aan te nemen en eventueel de Ver
eeniging »ZuidLimburg« te Maastrirht te steunen. 

De vergadering wordt hierna gesloten. 
De verdere avond wordt nog doorgebracht met ruilen en ten 

slotte eenige kienpartijtjes. 
Adresveranderingen. 

J. Vogels, Vlotstraat 6, Heerlen. 
A. Lignon, Tempst raa t 4, Heerlen. 

Volgende vergadering. 
op Maandag 28 NoTcmber 1927, te 8,4 uur, in Hotel Roberts, 
Htationsstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwol le" , te Zwolle. 
Waarn.Secretaris : J. C. V E M E R , Diezerstraat 50, te Zwolle. 

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

Wegens afwezigheid van den voorzitter, van wien bericht is 
ingekomen niet ter vergadering te kunnen komen vanwege een 
lichte ongesteldheid, wordt de vergadering tegen kwart over acht 
geopend door den secretaris, den heer S. Keizer. Aanwezig zijn 
in het geheel i i leden. De notulen van de vorige vergadering 
worden voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen is een schrijven 
van den Raad van Beheer van het Maandblad, waarin wordt gemeld, 
dat aan d i 9 kleinere Vereenigingen, die het Maandblad als 
orgaan gekozen hebben, voorloopig gedurende 1928 het recht 
wordt gegeven, om in den Raad van Beheer desgewenscht ge
zamenlijk een adviseerende stem uit te brengen, waartoe aan 
een vertegenwoordiger vergoeding van reis en verblijf wordt 
gegeven uit de kas van het Maandblad. Na eenige discussie 
wordt besloten, den Raad van Beheer te vragen, waarom niet 
alle deze 9 Vereenigingen individueel dit recht kan worden toe
gekend, daar toch iedere Vereeniging in de zoover uit elkaar 
gelegen plaatsen haar aparte belangen heeft. Tegelijk zal aan de 
bedoelde Vereenigingen haar respectieve oordeelen worden ge
vraagd over deze aangelegenheid. *) 

•) Het betreffende besluit van den Raad van Beheer luidt als volgt: 
„Zoodra een aangesloten Vereeniging, niel eigenaresse, het ledental van 

„vijf h o n d e r d heeft bereikt, heeft zij het recht een door haar aan te 
,wi|zen lid dier Vereeniging af te vaardigen naar de door den Î aad van 
„Beheer te houden vergaderingen, alwaar deze afgevaardigde gerechtigd is 
„aan de discussies deel te nemen en een adviseerende stem heeft. 

„Alle overige aangesloten Vereenigingen met minder dan 500 leden kunnen 
„voor elke 500 leden, die zij gezamenlijk tellen, één door die Vereenigingen 
„onderling aan te wijzen lid op dezelfde wijze naar den Raad van Beheer 
„afvaardigen." 

Na rijp beraad en ernstige overweging besloot de R. v. B , om verschil
lende redenen, onmogelijk meerdere uitbreiding aan de afvaardiging te 
kunnen verleenen. Adm. 

De penningmeester deelt mede, dat hem gironummer 132330 
is gegeven en stelt voor de aanschaffing van kleine nummer
stempeltjes voor de leden, ten gebruike bij de londzending van 
boekjes. Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten. 

De heer Keizer deelt mede, wegens zijn vertek uit de stad en 
de drukke werkzaamheden zijner nieuwe positie, niet langer het 
secretarisschap te kunnen waarnemen en wil dientengevolge als 
zoodanig bedanken. Wegens de geringe opkomst zal zulks echter 
worden aangehouden tot de volgende vergadering, waartoe de 
leden dringend zullen worden opgeroepen en welke vergadering 
zeer spoedig zal worden uitgeschreven. 

Na geopperde bezwaren van eenige aanwezige leden tegen het 
waarnemen van het secretarisschap, stelt de heer Vemer zich 
beschikbaar de noodige werkzaamheden te vei richten tot de 
benoeming van den nieuwen secretaris zal hebben plaats gehad. 

Daarna wordt overgegaan tot de verloting van eenige zegels, 
welke nog bij het bestuur berustten. Ue heer Vemer stelt daar
bij nog een Ederzeelalbum Nederland en Koloniën beschikbaar. 
Alle aanwezigen waren vol lof over dit keurig album. Dit mooie 
lot viel den heer S. Ree ten deel. 

Hierna sluit de waarnemende voorzitter het officieele gedeelte 
der vergadering, waarna de leden uiteen gingen. 

De waarn.secretaris, J. C. V E M E R . 

Haagsche Postzegel Kring, te 's Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Parkstraat 31, Utreiht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 24 Oc
tober 1927, des avonds te 8 uur, in het caféhotel 
„de Mercuur", Anna Pauwlownaplein 4, te 'sGraven
hage. 

Nadat de voorzitter de vergadering van een 12tal leden had 
geopend en de notulen na voorlezing waren gearresteerd, werd 
op een desbetreffende vraag door den voorzitter geantwoord, dat, 
zoolang de H. P. K. nog niet krachtiger was, het geen doel had 
deel te nemen aan het Bondswerk, doch dat deze vraag niet 
vergeten zou worden. In de eerste plaats diende echter voor 
rechtspersoonlijkheid gezorgd te worden en werd een bestuurs
voorstel deze aan te vragen met algemeene stemmen aangenomen. 
Nadat de statuten en het Huish. Reglement artikelsgewijze worden 
behandeld en goedgekeurd werden, worden thans beide definitief 
met algemeene stemmen goedgekeurd en zal het bestuur onver
wijld stappen doen de begeerde rechtspersoonlijkheid te verwerven. 

Vervolgens wordt mejuffrouw G. Bolderdijk met algemeene 
stemmen aangenomen als lid van den Kring. 

Naar aanleiding van een schrijven van den Raad van Beheer 
van het Maandblad wordt opgemerkt, dat niet de Kring als de 
Benjamin, doch »de Globe«, »Rotterdam« of »Op hoop van Zegels« 
het initiatief zullen moeten nemen. 

De heer Verschoor doet mededeeling, dat er thans 35 koop
boekjes zijn ontvangen, ter waarde van f 1331,36, zoodat reeds 
drie zendingen in omloop konden worden gebracht. De heer 
Randoe doet belangrijke mededeelingen omtrent de verzekering 
dier boekjes. Voorts wordt besloten de volgende maal weer in 
»Boschlust«, Bezuidenhout, te vergaderen. 

De in het Maandblad no. lo (70I geconvoceerde expositie 
wordt uitgesteld tot later datum. 

Na een zeer geanimeerde veiling van een iotal kavelingen, 
ongelimiteerd en gedeeltelijk ten bate van de kas, waarvoor de 
schenkers dank wordt betuigd, wordt een gratis verloting onder 
de aanwezigen gehouden, waarna de vergadering te 11 uur wordt 
gesloten. • De secretaris van den H. P. K., 

P. C. DOZY. 
Nieuw lid. 

mej. G. M. Bolderdijk, Balistraat S a , 'sGravenhage. 
Adresverandering. 

W. Dozy, Pension »QuatreBras«, Hooge Naarderweg 23, Hil
versum. 

Vergadering. 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 28 November 1927, 

des avonds te 8 uur, in café* „Boschlust", Bezuidenhout, te 
's Gravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Expositie Nederland 
en Koloniën. Ballotage nieuwe leden. Verloting. Veiling. Sluiting. 
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Van den diredeur van het rondzendingsverkeer. 
M e t verwi jz ing n a a r d e m e d e d e e l i n g in b o v e n s t a a n d k o r t ver

s l ag , v e r z o e k t d e d i r e c t e u r d e l e d e n , die di t to t d u s v e s n o g 
v e r z u i m d e n , zich a l s n o g o p te g e v e n v o o r h e t o n t v a n g e n v a n 
k o o p b o e k j e s . N ä i D e c e m b e r zal h e t v e r p l i c h t zijn zege l s , b e s t e m d 
v o o r h e t r o n d z e n d i n g s v e r k e e r , te p l a k k e n in b o e k j e s , u i t g e g e v e n 
d o o r d e n K r i n g en a d f 0,10 p e r s t u k te v e r k r i j g e n bij 

G. A . M . V E R S C H O O R , 

L e u v e n s c h e s t r a a t 7 3 , Scheveningen. 

Eerste Surinaamsche PhilatelistenVer., te Paramaribo. 
Secretaris: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Nieuwe leden. 
18. D . J. Klink , A y l v a l a a n , Maastricht. 
19. A . E . L. de l P r a d o , ad j . ve r i f i ca t eu r b / d be las t ingen , K l e i n e 

W a t e r s t r a a t 9, Paramaribo. 
20. H . L. v a n d e r H e i d e , a d j . verif. b / d b e l , Keizers t raa t B . R. 

19, Paramaribo. 
De secretaris, H. R E L I J V E L D . 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,73, bij vooruitbetaling. 
Posiz. worden niet In betaling genomen. 

H. LAMPE Fzn., Sneek, 
zoekt in koop of in ruil afdrukken van 
de verschillende gelegenheidsafstem
pelin^en; verder aanbieding verzocht 
v,in oude brieven met stempels, zonder 
zCRels. (704) 
Occasion 1 Nederland! fr. 500 voor fl. 8.—. 
1924 25: 40, 50, 60 z. waterm. per ICO 
series f8.— (plus25c. portO;. 1925: 50c. 
z. waterm. 10.) stuks f2.50 fr.inco. Toez. 
na ontv. v. postw. of storiine op Giro 
119474. K. A. CLEIJ, 30 Petr. Hendr.str. 
Groningen. (707) 

T E K O O P : 
een bijna volledige verzameling plaat
nummeis in paren en drukkersteekens 
in blokken van 4 der tegenwoordige 

uitgifte. 
Brieven onder no. 710 aan dit blad. 

Bod gevraagd 
op serie Roode Kruis België, nos 150 
tot en met 163, ongebr., 'gegarandeerd 
echt. Brieven aan 

O. V A N LIJF , 
Oeverenwal 2, Maastricht. (731) 

T E K O O P : 
Belangrijke doublettenverzameling 

Zwitsersche Luchtpost. Brieven vóór 
25 November aan 

H. B R I N K M A N , 
Copernicusstraat 30, den Haag. (718) 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenlgingen. 

MONACO. 
48/50 . . f 2,50 90 . . f 0.45 
51/53 . . f 1,35 93 . . f 0,18 
65/69 . , f 0,90 105 . . f 0,25 
70/72 . . f 0,40 port 13/16 f 0,10 
85 . . . f 0,18 19 . . f 0,15 
Alle ongebr. Levering zoolang de kleine 

voorraad strekt. 
Vele andere .Monacozegels leverbaar. 

L. Werumeus Buning, 
A. Schelfhoutstr. 11, A'dam. (716) 

ZEGELS, AFKOMSTIG 
POSTERIJEN per kilo. 

1 kilo pakketafknipsels, inhoud pl.m. 
1300 stuks, t.w. 270 siuks 60 ct., 500 stuks 
50 ct., 250 stuks 40 et. en 300 andere 
waarden gemengd, alles zonder water
merk; prijs per kilo f 7,50. 

5 kilo Missiezegels, 
mooie kwaliteit f 3.50. Porto extra. 
Qroote partijen zegels te koop 

gevraagd. 
John Goede, Sloterdijk B 179, 

Amsterdam (W.) (720 
fo koop gevr. plaatnrs. tegenw. emissie 
69 rol, 71 gl, 72 gl en gr 2e type, L75 gl, 
L76 gl, 77L rol, L83 gr, R84 rol, L87 gl, 
R87 Nb, L88 gl, L95 rol, 96 gl, 103 2e en 
5e type, L106 rol, Rl06 rol, LI08 Nb, 
LI08 gr 2e type, L109 gl. Ril l gl, L115 
Nb, 118 rol, R119 gl, 120 Nb, R121 gr en 
R137 gr. D. Jonker, Rembr.kade 5 9 " , 
Utrecht. Voor aanget. afh. bijk. Biltstr. 

Te k o o p : Suriname 73/92 20,30,40, f 1,—, 
ongebr. en gebr., ook op geh. brl. Ned. 
52, 64, in paren en strippen, telegraafz. 
ook gr. coil, brieven v. 1852, o.a. A'dam 
posth. 1788 f 15,; Oouda posth. 1799 f 15 . 
F. H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam (723) 

G O E D K O O P E A A N B I E D I N G . 
serie 
0,48 
2,35 

5 ser. 10 ser. 
f 2,20 f 4,— 
f 9,50 

.Japan, Vredesuitg., Yvert 152 f/m 155, gebruikt f 
Samoa, Yvert 83. 84, 8688, 90, 91, gebruikt. . f 
Turkije, Yvert 189, gebruikt, 10 stuks f 1,95 

„ 256300, compleet, ongebruikt . f 0,40 f 1,75 f 3,— 
Siam, Roode Kruis, Yvert 129, „ . f 1,10 f 5,— 

130, „ . f 1,75 f 8,25 f !5,75 
„ Scouts fund, Yv. 152 t/m 157, cpl., ongebr. f 3,90 

Transvaal, Yvert 115 t/m 123, compleet, „ f 0,35 f 1,50 f 2,60 
Argentinië, „ 202 l/m 207, „ „ f 2,75 f 12,50 

„ 212 t/m 223, „ „ f 3,45 
Nyassaland, „ 1215, 1719. „ f 1,75 f 7,90 f 14,75 
Fidji, Yv. 81 en 82, ongebr., 100 stel f 7,15; Luxemburg, Yv. 88, ongebr, 10 stuks 
f5,75; Palestina, Yv. 2, gebr., 10 stuks f 1,65; Fr. Marocco, Roode Kr., Yv. 55 en 59, 
gebr.. 100 stel f 8,75; Uartiuique, Roode Kruis, Yv. 82, gebr., 100 stuks f 4,85. 

J. J. Le Fèvre, Chasséstraat 109, A'dam (W.)
Lid „Hollandia" en 

Toezending na ontvangst van postwissel. 
s .K.". 

Porto extra. (708) 

Te koop gevraagd 
ongebruikt Nederland no. 64,93,96,97, 
127,128,129,131/132 en alle weldadigheid 
| Roode Kruis. Aanbiedingen 

„DE POSTHOORN", 
Hoofmanslraal 33, Haarlem. (730) 

A A N G E B O D E N 
Nederland, Yvert no. 180184 f 38,— : 
no. 159161 f 24,— ; no. 107110 f 6,50; 
no. 127 f 35,— ; porto no. 6871 f 17—; 

alles per 100. 
no. 96 f 2,25; no 97 f 2,— ; no. 64 f 13,50 

en no. 127 f 4,25 per stuk. 

„DE POSTHOORN", 
Hoofmanstraat 33, Haarlem. (729) 

Ik heb l e koop en lever volgens 
mancolijsi (Yvert 1928) zegels van de 
Br. Ind. Staten. Geen zichtzendingen. 

A. M. KoIIewijn jr., 
p/a wed. D. Wigbout, 

Uilhoornstraat 19<i, A'dam Z. (715>y 

T E K O O P : 
een partijtje lerlandoverdrukken, 

Yvert pl.m. fr. 1600,—, voor f 45,—. 
Omschrijving op aanvraag. 
L. WERUMRUS BUNINO, 

A. Schelfhoutstr. 11, Amsterdam. (717) 

PORTUGAL. 
Nieuw stel Independance 2 c tot f 50 

compleet f 3,—: met overdruk 
Acores f 2,50. 

P. G O R D O N , 
Dijkstraai 60 b, Rotterdam. (714) 

Gebruikte Nederl. en NedIndische 
post en portzegels koopt steeds per 
100, 1000 of meer van een soort: 

POSTZEOELHANDEL 
R. K O R M O S , DEN H A A O . 
A.M. V. SOLMSSTRAAT 21. (693 

Alléén plaats ing 
bij vooruitbetaling. 

laMiniLiniiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiin^ 

P ® S T Z I ^ E L S . P O ^ T l E © l L § . 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sGravenhage zal op Vrijdag 16 December 1927, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, 
Kortenaerkade, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
NOTITIËN zijn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (725) 

ri1iiiiiiiiiiiiiiiiii{iiiii{iiiiiiiiiiiiini{iiiiii!iiiii[i!iiiiiiiiijiiii!ii[iii[iiiiiiiiiiiiiiiini[iiii|iiiiiiiiiiiiii|i||iiiniiiiiiiiii^ 

KOERSEERENDE ZEGELS. 
Br. Marocco, (Br. Fr. en Sp. opdrukken) 

V, d. tot 1 0 /  / 1 7 , 
Gibraliar, % d. tot £ 1,—. . . . » 28,— 
Malta, V.d. tot 10/— »18,50 
Cyprus, V. pi tot £ 1 ,  . . . »30,— 

P. G O R D O N , 
DIJKSTRAAT 60 b, ROTTERDAM. 

Postrekening 129S9S. (694) 

POl ITII ̂■L8 
IN PRACHTEXEMPLAREN 
5 0  7 0 «/o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN KOLONIËN UITGESLOTEN.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P. SIRW^ÄS S H I T S , 
DIWHTIM. 

GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

Kilowaar. 
Wij koopen iedere hoeveelheid tegen 

contante betaling. Spoedige aanbieding 
met opgave van hoeveelheid en prijs 
aan 
BEERHENEE & Co., Köln
Rhein 518, Am alten Ufer 4755. 

(703) 
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I T BICOLMS RELiMEAlNBIEBIli; 
van den „Haagschen Posizegelhandel., 
NOCRDEINDE 90, Telefoon 13157, Giro 11Ö104, DEN HAAG. 
De drie zeldzame overdrukken van Suriname 1926^ 
en wel de 1Z}4 c. op ll}^ c., 1Z3^ c. op 40 c , porto no. 14 en de 123^ c. op 40 c, porto no. 25. 

Deze drie zoo zeldzame zegels voor den spotprijs van slechts f 12>50 
Verzameling van 1000 alle verschillende zegels voor slechts f 1,Q5 en f 2,50 
Verzameling van 2000 alle verschillende zegels voor slechts . . . . . . . f 6,50 en f 8,— 
Verzameling van 3000 alle verschillende zegels voor slechts f 17,— en f 19,50 
Verzameling van 5000 alle verschillende zegels voor slechts f 45,— en f 52,50 

Deze zes verzamelingen 
kosten te zamen slechts 

f 4,50 

100 verschillende zegels van AFRIKA f 0,75 
100 verschillende zegels van AZIË f 0,75 
100 verschillende zegels van BALKAN f 0,60 
100 verschillende zegels van SCANDINAVIË f 0,60 
100 verschillende zegels van ZUID EN MIDDENAMERIKA f 1,25 
100 verschillende zegels van NOORD AMERIKA f 1,50 

Prachtig eendeelig SchaubekAlbum voor slechts f 10,20 (porto f 0.50) 
3deelig SchaubekEuropaAlbum, laatste uitgave, van 43,20, nu f 28,80 

(Natuurlijk zoolang de voorraad strekt! Porto f 1,—.) 
Vierdeelig SchaubekAlbum der geheele wereld, houtvrij papier, laatste uitgave, van f 72,—, nu 

voor slechts f 60,— (porto f 1,—). 

Prachtig eendeelig Schwaneberger WereldAlbum voor 1928, slechts f 16,50 
Prachtig Schwaneberger tweedeelig WereldAlbum voor 1928, slechts . . f 20,— en f 22,50 

(Porto op deze albums f 0,50.) 

Ka.Be's eendeelig EuropaAlbum f8 ,—, f 11,— en f 12,— (porto f 0,50) 
Ka.Be's Speciaal Album voor Nederland en Koloniën f 7,50 en f 11,— 
Ka.Be's eendeelig Jeugd WereldAlbum voor slechts f 2,50 (porto f 0,25) 

_. p^T^ » T T A r '̂ '̂  a a n k o o p van a l b u m s 1000 tot 2000 echte Engelsche gomstrookjes, 
( jj\ 1 ) P i A 1 I X benevens een „SENF's" postzegelcatalogus 1927, bij aankoop boven f 15,—. 

(Dit laatste natuurlijk zoolang de voorraad strekt.) 

STEEDS ZEER OROOTE SORTEERING IN A L L E PHILATELISTISCHE BENOODIGDHEDEN. 
SERIES EN LOSSE POSTZEGELS TEGEN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN !!! 

Wij zijn steeds koopers van enkele zegels, groote als kleine partijen zegels, 
alsook van geheele verzamelingen, waarvoor wij steeds de hoogste prijzen 
betalen. Ook zijn wij steeds genegen TJw duplicaten, voor zoover wij deze kunnen 
plaatsen, om te ruilen voor andere, IJ nog ontbrekende zegels. 
DE HAAÖSCHE POSTZEGELHANDEL, Noordeinde 90, DEN HAAG, is en blijft het beste en 
meest vertrouwde adres voor den In en Verkoop uwer Postzegels en aanverwante artikelen. 

(■'>a8) 
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Uitslag Taxatiewedsirijd 
Hier volgen de nummers der kavelingen, die wij op de in Augustus 1927 plaats 

gehad hebbende 

^^HoUandia^Postzegeltentoonstelling^^ 
hebben geëxposeerd; achter die nummers staan de prijzen in guldens, welke die kavels 
in onze October-Veiling hebben opgebracht : 

8 15,— 
9 18,-
15 65,-
19 50,— 
27 1050,— 
47 18,— 
51 150,— 

55,-
80,— 
150,— 
175,-
105,-
15,-
116,— 
120,— 
48,-
210,— 
140,— 
65,-

n 
86 
110 
116 
126 
142 
165 
172 
173 
188 
215 
216 

232 42,-
293 130,-
294 110,-
295 210,— 
311 95,— 
318a 105— 
327 100.— 

480,— 
33,— 

342 
354 
360 
362 
364 
369 
374 
384 
835 
387 
408 
414 

73,-
130,— 
38,— 
50,— 
80,-
66,— 
36,— 
135,— 
31,-
75,-

428 24,-
433 41,— 
447 38,— 
448 52,— 
453 44,— 
455 21,— 
461 40,— 
462 45,— 
466 75,— 
467 16,— 
471 120,— 
476 40,— 
478 20,— 
482 20.— 
484 33,-
485 30,— 
491 21,— 
492 18,-
494 15,— 

495 36,-
498 36,— 
510 175,— 
512 23,— 
513 101,-
514 36,— 
515 260,— 
516 98,-
518 50,— 
520 60,— 
535 27,-
536 43,— 
538 70,— 
540 110,— 
544 26,— 
548 100,— 
550 31,— 
567 56,— 
570 22,— 

575 30,— 
581 55,-
585 18 — 
598 31,— 
602 38,— 
607 20,— 
613 15,— 
621 14,— 
623 31,-
624 75,— 
629 50,— 
630 36,— 
636 14,— 
643 21,— 
647 42,-
649 85,— 
650 21,— 
661 22,— 
665 26,— 

669 68,-
672 27,-
679 45,-
695 32,— 
697 43,— 
698 14,-
704 34,-
718 180,— 
720 55,— 
722 41,-
738 42,-
740 22,— 
745 22,— 
752 47,— 
754 115,-
767 IOC,— 
768 120,— 
769 45,-
770 40,— 

786 90,— 
790 25,-
792 16,— 
801 25,— 
813 56,— 
814 15,50 
815 210,— 
816 190,-
834 40,— 
835 35,— 
841 55,— 
843 23,— 
845 13,50 
852 18,50 
855 20,— 
860 32.— 
862 225,-
874 26,— 
875 72,— 

876 48,-
881 100,— 
888 66,— 
893 45,— 
895 18,— 
897 21,— 
906 22 — 
912 
918 
920 
921 
932 
941 
955 

19,— 
10,-
12,-
25,-
25,-
28,-
33,-

968 21,— 
971 32,— 
976 72,— 

De totale opbrengst bedraagt f 10257,50. 
in totaal zijn er 55 taxaties binnengekomen, varieerende van f 3333 

De beste taxaties zijn van de beeren: 
1. ]i)W. Y.W OVN^R% Rotterdam, f10250,— 4. 
2. J. WALRAVEN, ßo/sH'flA-rf, - 10337 , - 5. 
3. D. DE VRIES, Amsterdam, - 9 999,— 6. 

tot f 30225, 

L VAN WO\(.%%YH,Scheveningen, f10 519,— 
L. VANDEBRIEL, Amsterdam, -10580,— 
HENRI MARSÉ, Arnhem, - 9850,— 

Deze prijswinnaars kunnen een keuze doen uit een fraaie zichtzending postzegels van EUROPA 
en OVERZEE, en wel: 
No. 1 tot een Yvert-waarde van 600 francs 

» 2 » » » » 400 » 
» 3 » » » » 300 

No 4 tot een Yvert-waarde van 200 francs. 
» 5 » » * » 1 5 0 » 
» 6 » » » » 100 » 

Den winnaars zal een aantal boekjes met fraaie zegels worden toegezonden, waaruit ze hun 
keuze kunnen doen. 

N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, 
Reguliersbreesfraat 24 - AMSTERDAM. - Telefoon 33324 (546) 
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ijt') 

^ 

'S 

t ï f ••• •*•••* *«i«ï>*2«*?*S*tr««« «f •••?• • • • ! ? • • • * • • • • ! f • • • * • • ! • * •« •■ • *■ • • • J • • • ! ! • ■ • •• • • • • • ••• ■ • ■••; ■•••■••••"?••• ï J • • • *? • • • • • • • • " • • • • ? • • » ï r • • • ! ? • • • ï*»»«*••••• ï '»»«ïf • • • t 'Mat I •■•t***alt ••• •* •••<•< 
." •« • V \ • «* •* • V • * «* %" V *• • •* • * •• • • >* • " • • " • • " «• • * / • • . ' *• • » • ' • • »* *• • »• • " »• • " •* • " • • ■ •* % • / '• • » • • • * .* *•" / *• • • • • • • * • • / *• • »• • • »• *• • / • • .* \ • . ' • " •* '• • » ' * • • »* • • •* % • »• *• • •* • 

OudDuitschland  Duitsche Koloniën  Europa. ; 
Zeldzaamheden in prima toestand worden zonder verplichting tot koopen volgens ;; 

mancolijst op zicht gezonden. 
R e f e r e n t i ë n v e r z o c h t . ( 

Tegen contant geld KOOP ik: •• 
Geheele verzamelingen en zeldEaamheden van alle landen. 

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. ;• 

M. K U R T M A I ER. B E R L IJ N W. 8. j 
FRIEDRICHSTRASSE 7 9 a . T e l e g r a m a d r e s i K A M A P H I L . ( 

(720) 

Nederland, 19, 3 c , ongebruikt, compleet vel. . , . ƒ 10,— 
» 52a, 7'A ct., lête bêche, p, blok / 0,40, compl. vel » 18,b0 
» Jub.'13, ongebr.,def 1 0 , — / 25,—, decpl. serie » 37,50 
» Jub.'13, gebr., de f 10 , -ƒ21,50, de compl. serie » 26,— 
» Jub. '23, ongebr., complete serie » 19,50 
» 142, Plaat A der Tentoonst.zegels, ongebr. blok » 1,25 

Vel van 100 stuks » 30,— 
» Armenwet, 3 c , ongebruikt, compleet vel . . » 30,— 
» Portz. 1894/7, type III, complete serie, ongebr. » 25,— 

In blokken » 110,— 
» Toorop-serie, ongebruikt » 0,75 
» Vliegbrief, Ie tocht van v. d. Hoop 

met handteekening der vliegeniers » 90,— 
N.-Indlë, Java, vellen der V., l, 2, 2% 3, 5, 10, 12'A, 

15, 20, 25, 30, 50 c , f 1 , - en f 2,50 
» B. Bezit, vellen der Vz. 1, 2, 2V„ 3, 5, 10, \2% 

15,20,25 c., 59 c. blok van 50, f 1 , - ; strook 
van 10 stuks, Java en B. Bezit, te zamen voor »1000,— 

J. iDlllii 

/ 

waaronde r zeldzame, dep geheele w e r e l d ; 
H Neder land en Ko lon iën in typen en land ingen . 

AA.-/«rf/É',Javakopst. en Bez. Buiten inblokk. en veil. Allerlei fouten. 
» Bezit Buiten, 22% ct., ongebr. / 35,— . Paar / 85,— 
» Dienst i/j, met de 19a, ongebr., compl. serie » 17,— 

In blokken » 75,— 
>> Dienst m. kopst. opdr., handstempels en allerlei fouten. 
» Jub. 23, comp!, serie, ongebr. / 26,— gebr. 

Suriname, 22, 22V2 ct., compleet vel, ongetand . . . 
» 22, 2Vi ct., compl. vel, gedeeltelijk ongetand . 
» 40, 50 op f 2,50, gebr. of ongebr., pracht ex. 
» 1901/7, 41/57, complete serie, ongebruikt . . 
» 65, Hulpzeg., Vïc,compl. vel m.onget. onderrand 
» Kroontjesserie, 7 st. compl. / 6 5 , — 

Met 5 porfzegeltypen 
* Jubil., compleet, ongebr. / 70,— In blokken 
» Portz,, 9, 2V. et, compleet vel 
>• » 12, 20 c , compleet vel . . . , . 
» » 13, 25 ct., compleet vel 

Curagao, Jubil., compl. ongebr. / 60,— In blokken 

22,50 
125,— 
110,— 
37,50 
49,50 

165, -
300,— 

7 50 
135, -
220,— 
250,— 

iTR. I87i DIN HAAI 
(722) 

POSTZEGEL VEREEHIGIMG 

„ C O N T A C T S C H E P T K R A C H T " 
CONTRIBUTIE f 1.50 'sJAARS; ENTREE f 1 , - . 

U I T S L U I T E N D Z ICHTZENDINGEN VAN VERZAMELDE L A N D E N ! 
Afdeel ing 1, EUROPA : 220 deelnemers. 

2, BUITEN-EUROPA : 72 
3, NEDERLAND EN KOLONIËN . : 215 

„ 3A, NIEUW-NEDERLAND (u i twassen) : 16 
4, STEMPELS NEDERLAND . . . : 58 
5, SPECIALE GEBIEDEN . . . . : 268 inschr i jv ingen. 

ZIJ, DIE ZICH THANS ALS LID OPGEVEN, Z I J N V R I J G E S T E L D VAN V E R D E R E C O N T R I B U T I E 1 9 2 7 . 
Aanmeld ing bi j den Secretar is, 

318 L E D E N . p. c. KORTEWEG, LAREN, N.-H. 
(719) 
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He P O S T Z E G E L V E I L I N G 
der HAAGSCHE POSTZEGELBEURS, Stationsweg 2, den Haag, Tel. 17133, 
op MAANDAG 21 NOVEMBER 1927, te 7 uur precies, in de bovenzaal van HOTEL 
„VICTORIA", Spuistraat 16. Kijkdagen 16 t.m- 19 November ten kantore der H P. B., Stationsweg 2, 

den Haag, van 10—5 uur, Zondag 20 November van 10—5 uur in Hotel „Victoria". 
VERKOOPVOORWAARDEN. 

1. De verkoop geschiedt ä contant, met 10 % opgeld en 15 cent tafelgeid voor iederen koop. 
2. Gedurende het veilen wordt niets afgegeven, wel bestaat gelegenheid de gekochte kavelingen direct na afloop 

tegen betdiing in ontvangst te nemen. Gekochte kavels moeten anders binnen 4 dagen te onzen kantore afgehaald 
worden Daar wij onzen inzenders betaling binnen 7 dagen garandeeren, kunnen wij in geen geval uitstel van betaling 
toestaan. Orders van buiten de stad worden direct na de veiling onder rembours toegezonden. 

3 Wij garandeeren de echtheid van alle door ons verkochte stukken. Zegels, die door een erkend expert niet 
in elk opzicht als echt bevonden worden, nemen wij binnen 15 dagen onder vergoeding der kosten terug 

4. Wij garandeeren alle als pracht ex , onberispelijk of postfrisch beschreven nos. Van andere nos garandeeren 
wij alleen de echtheid. Kavels zonder kwaliteitsbeschrijving zijn goede doorsneestukken. 

5 Voor koopers, die de veiling niet kunnen bijwonen, worden orders waargenomen zonder dat hiervoor 
kosten berekend worden Orders gelieve men tijdig in te zenden. 
Nos en prijzen volgens Vvert 1928 en Mebus prijslijst 1927. 

I 
2 

3 
4 
5 
R* 
7 
8 
g» 

10 
11 
12* 
13* 
14 
15 
Ifi 
17 
18* 
19* 
20 
21* 
22 
2.1* 
24 
25* 
26 
27 
28 
29* 
JO* 

31* 
32 

33* 
34* 
35* 
36* 
37* 
38* 
39* 
40* 
41* 

42* 
43* 
44 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51* 
52* 
53 
54 

Aantal Mebus 
Nederland, 1—3 m pr ex 
No 2 strip geret hoorn 

kort 
No 6, pr ex 
No 4 paar 10, 12 enz 
No 11, pr ex drukuerkst 
No 41, postfr blok 
No 47a, pr ex 
89—92 63 (4), pr ex 
81a 12b, 130 postfr 
No 93 klein gebrek 
96, 97 pr ex 
97 posttrisch 
121 bovenz onget postfr 
127 pr ex 
128 pr ex 
128, pr ex 
Toorop, 4 stel, 153 (2) enz 
Toorop, 4 stel, postfr 
154—56 3 stel, postfr 
ld op brieven 
boekje R Kruis, postfr 
Interneering en divers 
Porto No 18 postfr blok 
Pto 18, 40, 27—39 m var 
No 24, T III, postfr blok 
Armenwet 1—8, Postbewijs 
Nederl Verzameling 
Ned -Indie 2, 15, 30, 37, 24 
79 Kopst opdr compl vel 
79—84, 86, 87, 90, 92, 94 

Kopst opdr 
ld , kopstaand in blok 
Curasao, 1, 4, 14 X 14 kl 

gaten 
No 12, postfr 
51 (6) 53 (4) postfr 
Porto 8. nostfr 

3 

3 
1 
6 
1 
4 
1 
8 
3 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
8 
9 
9 

20 
10 
6 

19 
4 

15 
303 

5 
2ÜÜ 

12 
48 

2 
1 

10 
] 

Suriname, 38, blok 11'/, X 12 4 
ld No 73 compl vel 
83, 85, postfr 
111—113, postfr 
ld in blok met foutdr 
Porto 9 compl vel T I, 

11, III 
ld ld 
ld ld 
Ned Kolomen Verz 

Amerika, 13, 27, 28 
18, 21—25 meest pr ex 
19 onget Z Michel Mk 
No 30, 34, 35 
48, 54, 56, 68, pr ex 
78—80, 90, 91, 119, 120 pr 
65, 84—89 enz , postfr 
Couranten 4, pr ex 
Pakket 11, Expr 3, 10 enz 
Amerika Verzameling 

100 
2 
3 

12 

100 
100 
100 
296 

; 6 
tó, 1 

; A 
ex 'i 

i 
1 
7 

175 

14,— 

9,50 
15,— 

4,— 
8,— 
4,75 
5,25 
3,85 

23,50 
4,75 
3,50 

—,— 4,50 
6,50 
6 50 
6,75 
4 — 
6 — 
9 — 

—,— 8 — 
12,— 
14,70 
8,— 

10,35 
—,— 18,90 
30,— 

7,— 
28,— 

10,25 
4,— 
4,80 
4,— 
7,10 
4,— 
3,35 

22,— 
88,— 

20,— 
20,— 
20,— 

Yvért 
150 
252 
— 180 

192 
192 
137 
100 
150 
— 

55 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66* 
67 
68* 
69 
70 

• 71 
72 
73 
74 
75 
7b 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97* 
9 8 * 
99 

100 
101 

102 
103 
104 

105 
106 
107 
i08 
109 

Yvert. 
Anuam en Tonkin, 1, 2, 4, 

m var 
Argentinië, Dienst 15, 24 
Baden, 2, 4—6, 8, 9 strip 
ld 9, 10, 10a, 15, 18, 25 enz 
Bechuanaland, Prot 3 pr ex 
Beieren, 4, 7, 9 12, 13 m var 
ld No 8, zeer fraai ex 
56 57, Dienst 1—12 enz 
Beieren Verzameling 
België, 1, 9, 12, 13, 20 
ld 23, 25, 29 pr ex 
144, 150—57, 172—74, 217 
149 pr ex 218 postfr blok 
214-226, postfr 
ld ld 
Eupen, Malmedy 
België Verz 
ld Spoorzegels 
Bosnië 1—23 m var 
ld 29—44, 61 pr ex 
64—84, compl pr ex 
45—60, compl pr ex 
87, 88, 120—137 pr ex 
Bosnië Verz 
Brazilië, enz Verz 
Britsche Kol \ erz 
Britsch Indie, enz 
Brunswijk, 6*, 7, 10 
ld No 8, pr ex 
ld No 9, zeer fraai ex 
ld No 16, fraai ex 
Bulgarije, 3, 9, 46—49 enz 
Bulgarije Verz 
Canada, 12, 14, 17a, 18, 20 

enz 
ld 42, 44—46, 89, 90, 92 
Ceylon, No 117a pr ex 
Chili enz Verz 
China 7—10, 12—15 
ld Japansche P 21 pr ex 
Costa Rica 25—28 pr ex 
Danzig 1—15 pr ex 
31, 35, 36, 38, 39, 41—46 enz 
Dienst 6, 11, 14, 19, 20, 23 
Dienst 17, postfr 

Danzig Verzameling 
Denemarken 1, 9, 12, 17 enz 
93—101, 103, 104, 130, 131 

enz 
Postfaerge No 119, 120 
Denemarken Verz 
D W Indie, 24—26 postfr 

blok 
Duitschland, 1—3, 7, 11 enz 
13, 18, 20, 25*, 26, 27, 29 
340, 342—47, 355*-57* enz 

No 77 pr ex 
Duitschland Verz 

9 
2 
8 

in 
1 
9 
1 

18 
292 

5 
3 

13 
5 

13 
13 
40 

260 
186 
25 
17 
21 
16 
20 
90 

162 
227 
155 

3 
1 
1 
1 

12 
166 

10 
7 

115 
8 
1 
4 

15 
18 
6 
1 

206 
8 

37 
2 

170 

12 
7 
8 

13 
1 

432 

210 
155 
130 
184 
100 
682 
300 
163 

472 
152 
155 
150 
150 
150 
194 
— — 180 
85 

309 
147 
90 

— 

370 
80 

175 
150 
173 
— 

306 
172 
750 

237 
200 
132 
75 

133 
103 
90 
— 233 

116 
162 
— 

240 
312 
251 
187 
80 
— 

110 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
14.3" 
144' 
U5 
146 
147 
148 
149' 

150 
151 

152 
153 
154 
1.55 
1.56-
156 
1,57 
158 
1,59 
160 
Ifil 
lb2 
163 

D Bezetting Verz 
D Kolomen Voorloopers 
D O Afrika 11 — 16, 19, 20*, 

22*, 40* 
D Kolomen Verz 
Oud D Staten Verz 
Eg Sotdan 8 postfr 
ld Dienst 9a 10 3 stel 
Engeland No 2 pr ex 
4, 15, 21, 25, 47, 52, 59, 64 

pi ex 
66, 71, 74, 75, 82, 85, 87 enz 
Engeland Verz 
Engelsche Kolomen divers 
Esthland, Finl Verz 
Finland 6, 8, 9, 18, 82 
F lume Verzameling 
Frankrijk No 15 pr ex 
42*, 43, 47, 49 
148—154 pr ex 
Frankrijk Verz 
Fransch China 13 pr ex 
Fr Kolomen divers pr ex 
ld Verz 
Fr Kongo 36—39 pr ex 
ld No 40 2 pr ex 
ld No 41 pr ex 
Griekenland 16, 18 postfr 
Griekenland Verz 
Goudkust 5, 7, 8 pr ex 
Haiti enz Verz 
Hamburg No 2, pr ex 
Hannover No 1, penbtr 
ld No 3 pr ex 
4, 10*, 11, 12 div kwal 
No 14 pr ex 
No 12 postfr , iets kort 
No 22 pr ex 
No 26 pr ex 
Hongarije, 11, 36, 371—78 enz 
Hongarije Verz 
Ierland, 1—4, 6—13, 16, 18 

postfr 
Ierland Verz 
Italië, 10, lOa, 110—12, 

134—42 
103—168 en reclamezegels 
Italië, Verz 
Japan, China Ver 
Kaap d O Hoop enz Veiz 
Kreta No 15 postfr 
ld ld pr ex 
Letland Verz 
Liberia, 199—212 pr ex 
ld ld 
ld Dienst 119—132 pr ex 
ld ld 
ld Dienst 133—46, pr ex 
ld ld 

Yvert 
126 

7 

14 
138 
126 

1 
6 
1 

8 
12 

180 
20 

128 
5 

91 
1 
4 
7 

303 
1 

20 
148 

4 
2 
1 
2 

150 
3 

143 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

34 
380 

14 
39 

17 
18 

286 
183 
152 

I 
1 

84 
14 
14 
14 
14 

— — 
207 
— 
75 

180 
200 

175 
245 

.390 

145 
— 1.50 

445 
286 
— 175 

419 

93 
130 
200 
112 

1,55 
— 300 

225 
1,50 
510 
1.50 
2,50 
250 
200 
128 
— 

422 
— 

166 

— — 250 
250 

1.52 
1.52 
158 
158 

14 154 
14 154 
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164 Lithauen, 25—55 pr ex 
165 Litliauen Verz 
166 'Lombardo Ven 2, 15, 17, 21 
167 Luxemburg 1, fraai ex 
168 ld No 2, pr ex 
169 6, 16, 15b, 19, 26, 28, J2 35 
170 41, 46, 67*, 86—88, pr ex 
171 47—58, pr ex 
172 95—109, 114, 118, pr ex 
173 No 109, pr ex 
174 Dietibt 91—93, 96—110 enz 
175 Dienst No 112, pr ex 
176 114—128, compleet 
177 Luxemburg Veiz 
178* Marokko Britsch No 33, 

pnstfr 
179 Malta 4 23, 33, 47, pr ex 
180 Mecklenburg Schw , No 3, 

pr ex 
181 Memel Verz 
182* Montenegro 100—111 enz 
183 Montenegro enz Verz 
184* N Foundland 28, postfr 
185* N Borneo No 12b, pr ex 
186 N Borneo enz Verz 
187 N Duitschl 2, 6, 8, 11, 17, 

18, 21 
188 Noorwegen 11, 23, 32—34 enz 
189 Noorwegen Verz 
190* N W Pacific No 9, postfr 
191 Oldenburg No 2, pr ex op 

briefst 
192 ld No 6, pr ex op btiefst 
193* ld No 19, postfr 
194 Oosenrijk 1, 11, 13, 18, 27 
195 ld 119—132, pr ex 
196* 290—96, 304—12, 324, 325 
197 297300, 302—12, 326—30 enz 
199* 331—50, 368—73, postfr 

Yvert 
31 
126 
4 
1 
1 
8 
6 
14 
17 
1 
22 
1 
15 
126 
1 
4 
1 

148 
17 
168 
1 
1 

116 
7 
13 
101 
' 
1 
1 
1 
5 
14 
18 
27 
26 

81 
115 
175 
375 
205 
135 
173 
130 
40 
172 
225 
192 
— 
250 
93 
550 
78 
225 
200 

200 
141 
150 
100 
200 
160 
229 
153 
90 
107 
60 

200 
248 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
2U 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
220 
230 
231 
232 
233 
2M 

91 
750 

300 

Yvert 
351—66 met var en vlieg
Uruguay enz Verz 91 — 

brief 26 1J2 
Porto 121, 123—30, 131—38 

144—50 enz postfr 30 '88 
Oostenrijk Verz 343 — 
ld Veldpost Verz 112 — 
Duitsch Oostenr Verz 334 — 
Oost Levant Verz 62 — 
Peru enz Verz 125 — 
Polen 111—135, pr ex 25 306 
Polen Verzameling 550 — 
Porto Rico 136—48 enz 18 
Portugal No 1, pr ex Tliier 1 
Portugal Verz 173 
Pruissen, 2—5, 7, 15, 16 enz 9 
Roemenie No 12, pr ex op 

brief 
ld 23, 138—42, 144, pr ex 
Roemenie Verz 
Rusland, 19a, 55—58 enz 
Rusland Verz 
Rus Levant 34, 35, pr e \ 
Samoa No 81, pr ex 
Saksen 2—11, 13—17 
San Marino 1, 3, 4, 7, 10, 11 
ld 13, 14, 16—19, 21, 23—30 
32, 33, 40—42, 46, 48 enz 
50, 52—59, 62—67, 97—101 
68—82, 87—101, pr ex 
Porto 2—9, postfr 
Servië Bezetting 1—21 
Servië Verz 73 
Shanghai 56—60, pr ex 6 
Slam No. 28, iets dun 1 
Slam Perzie Verz 100 
Sicilie No 23, z fraai ex 1 
St Helena, 8, tic, pr ex 2 
St Vincent No 15, pr ex 1 

600 
160 

1 
7 

207 
12 172 

201 — 
2 200 
1 110 
16 765 
6 139 
15 117 
11 98 
26 174 
36 205 
8 309 
21 164 

177 
175 
550 
425 
400 

235 ld No 20, pr ex Thier 
236 Sleeswijk, Holstein 3 4, 7* 
2 n Spanje, 95, 104, 117, 230 enz 
238 Spanje Verz 
239 Tcheko Slow 58—60, 191— 

93, enz 
240* 197—200, 204—07 enz , postfr 
241 Tchecho Verz 
242 Thurn & Tax, No 1, pr ex 
243 ld 3—5, 9, 11, 19* 
244 23, 24 (2), 29, pr ex 
245 32—35, 37, 42—44, m var 
246 Trinidad, 24—26, pr ex 
247 Turkije Verz 
198 326—330 7 series, pr ex 
249* Virgin 20—26, postfr 
250 Wurtemberg 4, 28, 41, pr ex 
251 Wurtemberg Verz 
252 Yougo Slav Porto 36—48 
253 Yougo Slavie Verz 
254 Zweden 9, 10, 14, 50 
255 76—85, 134, 151 Colis 1, 2 enz 
256 Zweden Verz 
257 Zwitserland 20, 23 (2) 
258 26, 28—31, m var 
259 No 27, onderkant kort 
260 40, 41a, pr ex 
261 137, 149—56, pr ex 
262 Juventute 1918—1925, comp 
263 171, 194—99, 204—06, vliegbr 
264* 194—99, 204—06 enz postfr 
265 Dienst 14—16, 17—28 enz 
266 Porto 1—8, 35 enz , pr ex 
267 Zwitserland Verz 
268 tot 274 boek m zegels 
275 Stockboek m zegels 
276 Verzameling vliegbneven van 

Zwitserland, waarbij zeld
zame ex 

Yvert 
1 600 
3 215 
H 26 j 

171 — 

16 100 
23 147 

204 — 
1 100 
6 172 
4 185 
14 270 
3 160 

116 
35 
7 
3 

155 — 
13 112 

UI 
274 
175 

252 
151 
275 
200 
500 
210 

9 265 
27 273 

^ 

10 
14 
20 

115 
52 
88 

12 162 
190 — 

33 
Voor volgende veilingen kunnen nog eenige belangrijke objecten ingezonden worden. Afrekening binnen 7 dagen. Condities op aanvraag. 

Postzegelbeurs Zaterdags van 1 — 5 uur. Gebouw „Veritas", Westeinde 15, den Haag. Entree 15 cent. (713; 

aji» IIIIIIIIIIIIIIIIN mil llllllllllllllllilllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll 111 illlllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll llllllllllllllllll IIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIlL: 

Per 10 
fr. 25,
. 20,— 

» 300,— 
» 35,— 
» 6,— 
. 35,— 
» 45,

. 35,

» 60,— 
j. 45,— 
. 12,

» 130,— 
» 70,— 
» 180, 

Per 100 
fr 
» 
» 
X 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
■6 

» 
» 
* 

180,

170,

280,

50,

300,

400,

300,
— — 

400,
— — 
— — 
 _ 
—,

Montenegro 1919, compleet. . . . 
1907, . . . . . 

„ 4975 , A.R. 3, port 1418 
(catalogusprijs 222) . . . 

Italië, Manzoni 146—149. . . 
„ 95—99 

Nyassa, port 1—9, driehoek. . . . 
Frankrijk, weduwen en weezen 162168 » 
Liberia, 74, 109, 110, dienst 39—71 

(3 driehoeken) . . . . 
Lithauen, 25—55 
Perzië, 269284 
Siam, 96101 

„ 102—107 nieuw . . . . 
„ 135—139 

Griekenland, port 35—38 
FRANSCHE KOLONIËN. 

100 verschillende fr. 32,— fr. 300,— 
500 » » 600,— »  , — 
25 » van Algiers . » 25,— » 200,— 
25 » van Tunis. . . » 20,— » 175,— 

t Ö r VRAAGT MIJN VOLLEDIGE PRIJSLIJST ""SSQ 
Prijzen in Fnansche francs. 

Geld tegelijk met de bestelling. Porto bovendien. 
OOK AANBIEDINGEN VERLANGD. 

Nummers volgens YVERT & TELLIER. 

M^ B. DETREY, 
Rue d'Orsel 49, PARIJS. po2) 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Ongebruikte nieuwtjes. 
San Marino, Volont serie . . . . . . . f 2,15 
Liechtenstein, Pro Juv. serie » 0,55 
U S. A. Lindbergh, 10c » 0,35 
Hindenbnrgserie » 1,40 
Frankrijk, Legion Amer. 0,90 en 1,50 . . . . » 0,29 

Berthelot 0,11 
„ Amort, 3 waarden . . . . , . . . » 0,39 

Italië, 15/25 35/40 1,75 2,55 50/60 80,1.— 
0,03 0,06 0,28 0,40 0.09 0,13~ 

TjechoSlow. 0,60 1 Kr. 4 Kr. 60/25 100/25 200/25 
0,06 0,10 0,40 0,06 

Hongarije, Vliegpostserie, 8 waarden. 
België, 8/2, 10/15, 85/40 
Griekenland, Vliegpost 
Saargebiet, weldadigheid 27/28 . . . 

0,10 0,20 
. . . » 1,75 

. ■> 0,05 
. . . » 0,80 
. . . » 0,65 

Rusland, Jubilé 1,25 
1, 2, 4, 10 (laatste uitgifte) . . . . . 0,30 

Luxemburg, 25—IVï » 0,37 
dienst 25IV. 0,37 

Boven f 10,— franco. Vraagt zichtzending. 
(726) 
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heb een 
Zegels. 

Hieronder volgen eenige prijzen in het wild genomen uit mijn voorraad. Ik 
van de mooiste voorraden in de wereld van ZELDZAME Koloniale 
Indien de hieronder aangeboden zegels U niet interesseeren, laat mij dan uw ver
langens weten. Ik ben er zeker van iets te bezitten, dat U interesseert. 
Alleen zegels in den meest volmaakten toestand en tegen billij'ke prij'zen 

worden in mij'n boeken aangetroffen. 
Zichtzendingen worden óp aanvrage toegezonden. 

MANCO-LIJSTEN ontvangen mij'n persoonlij'ke nauwkeurige aandacht. 
De nummers zijn van den Catalogus YVERT & TELLIER 1928. 
De prijzen zijn in sterlings (Engelsch geld). 

Britsch Centraal-Afrika. 1891 95. £2, No. 14 
postfrisch 

1892-95. 8/- op 4/-, No. 18, postfrisch 
4/- op 5/-, No. 19, postfrisch 

189Ö. 3/-, No. 37, postfrisch . . . . 
5/-, No. 38, postfrisch . . . . 
£ l , No. 39, postfrisch . . . . 

1898-1900. 3/-, No. 48, postfrisch. . . 
Britsch Oost-Afrika. 1890. 'Ad. op ld. No. 1, 

postfrisch 
1890-94. 8 as., No. 14, postfrisch. . 

1 Rs., No. 16, postfrisch. . 
1894. 5as op 8as , No. 27, postfrisch 

7Vjas op 1 R. No. 28, postfrisch 
Bushire. 1915. 3c. No. 17, gebruil<t . . . 
Ceylon. 1863-67. 5d., No. 36, postfrisch . 

6d., No. 37, postfrisch . 
lOd., No. 40, postfrisch . 

1872-80. 2 Rs 50c., No. 64a, postfr 
1912-13. 20 Rs. No. 191, postfrisch. 
1918. 2c. No. 200a, postfrisch . . 

5c. No. 202b, postfrisch . , 
Goud kutt. 1884-91. ld. op 6d., No. 21, postfr 

1902-9. £ l , No. 48, postfrisch 
1907 12. 5/- No. 66, postfrisch 

Dominica. 1874-79. 1/- No. 9, postfrisch . 
1883-80. 1/- No. 24, postfrisch. 

Gambia. 1906. \ d op 2/6, No. 52, gebruikt 
" ld op 3/-, No. 53, gebruikt 

Britsch Guyana. 1851. I c , No. 5, gebruikt 
4c,, No. 6, » 

1856. 4c., No. 13, » 
Irak. 1918. la., No. 1, postfrisch . . . . 

1 
1 
2-
1 
1 

25 
30-

140-
5-

8-10-0 
3- 0-0 
1- 5-0 

16-0 
1-14-0 
6- 0-0 
1-15-0 

1-15-0 
1- 5-0 
1- 5-0 
1- 0-0 
1- 0-0 
2- 0-0 

16-0 
16-0 
15-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

2- 0-0 
2- 5-0 

5-0 
5-0 

10-0 
0-0 
5-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 

Irak. 1918. 2a„ No. 3, postfrisch . . 
V.a, No. 17, » 
la., No. 20, » 

India. 1856-64. 2as., No. 12, postfrisch 
1921. Pies Pies, No. 108b, . 
1911-26. V.a., No. 97a, 

Ierland. 1922. 2d., No. 4a, 
1922-23. V.d., No. 15a, » 

Johore. 1904-12. 50 Dols, No. 58, postfrisch 
Lagos. 1876. 1/-,' No. 12, 

1882-85. 2d.. No. 14, 
1885-86. 2/6, No. 24, 

5/-. No. 25, 
10/-, No. 26, 

SiraUs-Seitlements. 1902. 5 Dols, No. 90, postf 
1905.5 Dols, No 107, ;. 

Malta. 1913. 10/-, No. 53, postfrisch . . . 
1919. 2/6, No. 57, 

Pahang. 1890-91. lOc, No. 3 postfrisch 
2c, No. Ic. 

1898-99. 50c., No. 17, 
1 Dol.. No. 19, » 

Rhodesia. 1909. £2, No. 15, 
1910, £ l , Nö. 88b, 

St. Helena. 1868. Id., No. 3, 
Id., No. 3a, 
4d., No. 4, 

St. Vincent. 1871-81. 5/-, No. 18, . 
1880. 4d. op ]/-, No 28, postfr. 

Samoa. 1914. 5/-, No. 71, postfrisch. . . 

£ 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

r. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
, 

Sierra-Leona. 1883-95, 4d., No. 26, postfrisch » 
Victoria. 1864. 3d., No. 51a, postfrisch. . 

1868. 5/-, No. 63, gebruikt. 
» 
» 

4- 0-0 
10- 0-0 
6-10-0 
3-10-0 
1-15-0 

15-0 
4- 0-0 
4- 0-0 

24- 0-0 
8- 0-0 
1-12-0 
9- 0-0 

14- 0-0 
32- 0-0 

2- 0-0 
2- 0-0 

30 0-0 
2-10-0 
1- 5-0 
1- 0-0 
1-10-0 
1-12-0 

10- 0-0 
20- 0-0 

1- 5-0 
1-10-0 
2-15-0 

26- 0-0 
45- 0-0 
12-10-0 
8-10-0 
5- 0-0 
8-10-0 

Eenige van bovengenoemde zegels kunnen op zicht worden gezonden tegen depot. 
Ik heb in voorraad alle tij'dvakken — 19e en 20e eeuw. 

T. ALLEN, 
5 Blake HaU Rd., WANSTEAD, LONDON £ 11̂  England. 

\^ 

i€ 

ï ^ 

(706) 
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6. Het wapenschild is bij de randlijn afgerond. 
7. De r van öre staat een lijntje hooger dan de ö en de e. 
Van de groene 5 örezegels zijn bovendien die in type I donker

groen, in type II lichtgroen. 
30 öre bruin, leeuw. Eerste type, van 11.V.20 tot 3.IV.22: 
1. De afgrenzing van den bovenkant van den linkerachterpoot 

met den achtergrond is vaag. 
2. Boven de tweede E van SVERIGE bevindt zich een hori

zontaal wit streepje. 
Latere afdrukken vertoonen vaak lichte vlekken in de teekening, 

veroorzaakt door slijtage van de cliché's. 

Voor het tweede type werd geen nieuw oerstempel vervaardigd, 
maar het oude werd bijgegraveerd. Daarom zijn de verschillen 
met het eerste vrij gering. Het werd uitgegeven van 4.IV.22 tot 
27.XI.23. Kenmerken : 

1. De bovenkant van de linkerachterpoot is duidelijk afge
grensd. 

2. Het witte streepje boven de E is korter en veel minder 
duidelijk. 

De zegels van het tweede type zijn over 't algemeen dieper 
gegraveerd en vaak donkerder van kleur. 

35 öre geeL Type I, van 21.IX.22 lot 20.II.25. 
1. Achter de T van POST bevindt zich een van de voet 

opstijgend wit lijntje. 
2. De staart van de R van het linksche ORE is gebogen. 
Type II, van een geretoucheerd cliché gedrukt. 21.II.25 tot 

heden. 
1. Het lijntje achter de T ontbreekt. 
2. De staart van de R is recht. 
Bovendien dieper gegraveerd dan type I. 

40 öre olijf. Type 
I, van 5.VÏI.20 tot 
I.XI.20. 

I. De nerf in het 
bladornament aan 
de linkerzijde van de 
kroon ontbreekt (is 
rechts wél aanwezig). 
Zie figuur. 

2. Om het zegel loopt een duidelijke donkere rand. 
3. De beide punten voor en achter POST zijn rond en omlijnd. 
Type II, van 2.XI.20 tot 3.VI.21 (donkerolijf) en 1.X.23 tot 

heden (lichtolijf). Geretoucheerd. 
1. De genoemde nerf is aanwezig, echter korter dan rechts. 
2. De rand om het zegel is veel minder opvallend. 
3. De punten voor en achter POST zijn slecht begrensd en 

lijken meer vierkant. 
45 öre bruin. Type I, van 21 IX.22 tot 16.IV.25, 
1. Boven de O van het rechter woordje ÖRE staat de lin

kerpunt iets lager dan de rechter. 
2. Om het zegel loopt een duidelijke donkere rand. 
3. De verticule schaduwlijntjes in het ovaal van de kroon 

loopen in het midden tot de derde horizontaalgebogen 
lijn van onderen af. Zie de teekening van de 4o öre 
type I, waar het vorenstaande ook voor geldt. 

Type II, van 17.IV.25 tot heden. Geretoucheerd. 
1. Beide punten boven de Ö van het rechter woordje ÖRE 

staan even hoog. 
2. De rand om het zegel is veel minder duidelijk. 
3. De genoemde verticale lijntjes loopen tot de tweede lijn 

van onderen af, als in de teekening van de 40 öre type II, 
waar dit ook weer voor geldt. 

3
4. 

60 öre lila. Het eenige zegel, dat 
totnutoe tweemaal geretoucheerd 
werd, de eerste maal gering, de 
tweede maal zeer grondig. De drie 
types zijn op het eerste gezicht ter
stond van elkaar te onderscheiden 

door hun kleur en die van het papier, hetgeen bij de beschrij
vinging als punt i genoemd zal worden. 

Type I, van 30.VIII.20 tot 5.VII.25. 
1. Lila op lila getint papier. 
2. De rijksappel op de kroon is door een duidelijk horizon

taal streepje van het kruis gescheiden, waardoor de 
appel rond lijkt. (In het figuurtje iets overdreven 
geteekend). 

3. Donkere lijn om het zegelbeeld. 
4. De verticale lijntjes in het ovaal van de kroon reiken 

tot de tweede horizontale gebogen lijn van onderen af. 
Type II, van 6,VIII.25 tot 5.III.26. Eerste retouche. 
1. Lila op wit papier. 
2. Het streepje bij type i genoemd is korter en veel 

minder duidelijk, waardoor de rijksappel in het kruis 
overgaat en van boven puntig lijkt. 

3. en 4 als bij type I. Iets dieper gravure dan bij type I. 
Het voornaamste onderscheidingspunt blijft de papierkleur. 

Type III, van 6.III.26 tot heden. De verschillen met de beide 
voorafgaande zijn hier zóó talrijk, dat het een geheel nieuw zegel 
inplaats van slechts een retouche lijkt. 

1. Donkerroodlila op niet of zeer gering getint papier. 
2. Rijksappel geheel rond. 

Geen lijn om het zegelbeeld. 
De verticale schaduwlijntjes in de kroon raken de onderste 
horizontaalgebogen lijn. 

5. De schaduwlijntjes van de posthoorn zijn langer. 
Het zegel is bovendien dieper gegraveerd dan de beide andere, 

en ongeveer een halve mM. breeder. 
Behalve deze ge

noemde verschillen, 
die op alle zegels van 
een rol voorkomen, 
zijn ook soms door den 
graveur nog afzonder
lijke zegels bijgewerkt, 
gewoonlijk zóó goed, 

*■ dat er met het bloote 
oog niets van te zien 
is. Enkele malen echter 
schoot de graveernaald 
uit ; twee aardige voor
beelden hiervan bij de 

*" 30 öre leeuw werden 
vermeld in Stanley 
Gibbons Monthlyjour
nal van Maart 1927, 
die ik ook beide zelf 
gevonden heb en hier

naast afbeeld. In beide gevallen gebeurde het ongelukje bij het 
bijwerken van den rand. Stellig zullen er nog wel meer voor
beelden te vinden zijn. 

De papiersoorten, die voor de zegels gebruikt worden, kan men 
in twee groote groepen verdeelen, namelijk die zonder en met 
watermerk. 

In het begin werd het papier genomen, dat ook voor de vorige 
serie gebruikt was, en uit twee soorten bestaat : 

a. met het watermerk KUNGL P O S T V E R K E T . 
b. met het watermerk l " » * i I p »lil ■ ■ ■ ■ ■ » w i m m 

KUNGL P O S T V E R K E T en 
golflijnen. 

Dit KUNGL POSTVER
KET ( = Koninklijke Pos
terijen), in dubbellijnige let
ters, komt in de lengte van 
de papierrol op een hoogte 
van 10 zegels tweemaal voor. 
De 15 letters beslaan een rij 

van 9 zegels, zoodat op elk zegel ongeveer twee letters voor
komen. Aangezien op een vel van^ioo zegels slechts twee hori

bifti>i>i>i 

http://27.XI.23
http://17.IV
http://30.VIII.20
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zontale rijen het watermerk vertoonen, volgt hieruit dat het 
grootste deel van de zegels (ongeveer 8o»/„) zonder watermerk 
blijft. Zegels met dit watermerk zijn zeer gezocht. 

Door het willekeurig inleggen van de papierbaan kan het 
watermerk in verschillende standen voorkomen, en wel: 

1. rechts taand; 
2. kops taand; 
3. in Spiegelschrift, rechtstaand; 
4. in Spiegelschrift, kopstaand. 
Bij papier b. (met KUNGL P O S T V E R K E T en golflijnen) zijn 

de woorden van het watermerk op dezelfde wijze over de vellen 
verdeeld; de tusschenruimten zijn aangevuld door de golflijnen. 
Ook hier de vier mogelijkheden van stand bij de woorden; bij 
de golflijnen bestaan natuurlijk slechts twee mogelijkheden: van 
links onder naar rechts boven en van links boven naar rechts 
onder. 

De bovengenoemde papiersoorten bleken echter voor de meeste 
inktsoorten minder geschikt te zijn, daarom werd een derde 
soort gebezigd, dikker en meer poreus, en geheel zonder water
merk, dat verreweg het meest voorkomt. Het watermerkpapier 
wordt nog slechts in enkele gevallen gebezigd, en wel voornamelijk 
bij de zegels met groenen inkt, verder bij de zegels voor automaten, 
met tanding i s ' / i -

Ook van het papier zonder watermerk treft men meerdere 
soorten aan, verschillend in dikte en hardheid (deze verschillen 
zijn echter niet zeer belangrijk). Één levering bestond uit duidelijk 
grijsachtig papier, waar men voornamelijk enkele waarden van 
de serie van 1920 en de Wasa-zegels op kan vinden. — De 
zegels van papier a. afkomstig, die zonder watermerk gebleven 
zijn, zijn meestal aan het dunnere papier kenbaar. 

Het zou te veel plaatsruimte eischen, hier een lijst te geven 
van alle bestaande combinaties. Slechts zal hieronder worden 
opgegeven welke waarden met de verschillende watermerken 
voorkomen. De opstelling van Yvert, die tot voor kort alles te 
wenschen overliet, is voor 1928 veel verbeterd, zoodat veel van het 
onderstaande ook daar te vinden is Alleen met het watermei k 
Kungl. Poslverket en de typenverschillen wordt daar geen reke
ning gehouden. 

Zonder watermerk. 
Tweezijdig getand g'/»: alle nummers . 
Vierzijdig getand g ' / i : nos. 123 type I, 125, 126, 128,129,130, 

131, 135 type I, 195, 196. 
Tweezijdig getand 13V4: "O- '24 type II. 
Met wmk. KUNGL POSTVERKET. 
Tweezijdig getand 974: nos. 123 type II, I 2 4 t y p e l , i 2 4 t y p e l l , 

125, 126, 129, 130, 131, 138 type II, 144, 147, 151, 152, 15s. 
Vierzijdig getand 9I/4: nos. 126, 129, 130. 
Tweezijdig getand: 13V4: geene. 
Met wmk. golflijnen en KUNGL POSTVERKET. 
Tweezijdig getand 9'/»: nos. 155 type I, 155 type II, 154 type II, 

156, 157 (uiterst zeldzaam!), 157a, 158 type II, 159 type I, 160, 
161, 162. 

Vierzijdig getand 9V4 • "OS. 155 type I, 156. 
Tweezijdig getand i3 ' /4: i54 t>pe II, i55 type II, 156, 205. 
Ruim een maand geleden verscheen ook de 5 öre groen (no. 

123 type II) in boekjes, vierzijdig getand 91/4. Of dit nieuwe zegel 
een watermerk heeft of niet, is mij nog niet. bekend. 

Litteratuur. Een complete lijst van alle beslaande combinaties 
geeft »De Svenska Bandfrimärkena 1920—1926«, door A. Pihl. 
Onbekendheid met de taal is slechts een zeer gering beletsel, 
omdat de hoofdinhoud uit een groote tabel bestaat, met een
voudige afkortingen. 

Vergroote afbeeldingen van de typenverschillen zijn te vinden 
in »Olika Gravyrtyper«, door Johannes Rudbeck. 

In dit laatste werkje tevens een opgave van de tijdschrift
artikelen over deze serie. A. M. B 

'oststukkem. 
«.'iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii \mmi!e 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. In 't vorige nummer werd reeds met een enkel 

woord melding gemaakt van het verschijnen van den opdruk 5 

cent (in groen) op de briefkaart 7V2 + 7'-^ cent no. 168 van 
den catalogus Ascher, dus op het zeemkleurige karton. Mijn dank 
aan de beeren Broekman, van Eyndhoven en Kirchner voor de 
toezending van deze kaart. 

Eenige maanden geleden heb ik vergeten te bedanken een 
verzamelaar, schijnbaar woonachtig te Nijmegen, die mij den 
opdruk 5 cent op "jY^ cent meldde. De handteekening was voor 
mij onleesbaar. 

Naar aanleiding van het courantenbericht over postbladen en 
briefomslagen heb ik mij om inlichtingen gewend tot het Hoofd
bestuur der P. en T. Ik mocht hierop het volgende antwoord 
ontvangen: 

»'s Gravenhage 10 Oct. 1927 NR 20708 Afd. 4. 
1. Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven heb ik de eer 

U mede te dealen, dat het inderdaad in het voornemen ligt 
weder postbladen en briefomslagen verkrijgbaar te stellen. 

2. Beide soorten formulieren zullen worden voorzien van een 
zegelafdruk van 7V2 cent. 

3. Omtrent den datum van verkrijgbaarstelling op de kantoren 
der posterijen kunnen nog geen inlichtingen worden verstrekt. 
De aanmaak zal nog geruimen tijd vorderen. Te zijner tijd zullen 
ter zake o m. bekendmakingen in de dagbladen worden geplaatst.« 

Mij werd verzocht een woord te wijden aan de nieuwe »Jan 
Steen« briefkaarten. Gelet op het goede doel, dat met deze 
kaarten wordt beoogd, wil ik dit gaarne doen, hoewel deze kaarten 
feitelijk niet in ons Maandblad thuis hooren. 

De Ned. Bond tot Kinderbescherming heeft voor het eerst in 
Dec. '26 om den arbeid ten behoeve van het hulp- en bescher
ming behoevende kind te steunen een eerste serie van 6 prent-
kaarten uitgegeven. In het »Tijdschrift voor Armwezen, Maat
schappelijke Hulp en Kinderbescherming van verleden jaar schreef 
mr. H. de Bie, kinderrechter te Rotterdam, een artikel gewijd 
aan de weldadigheidspostzegels en -briefkaarten. Deze laatste 
vergeleek hij met de Pro Juventute prentkaarten van Zwitserland, 
waarvan de opbrengst in 1925 ongeveer i ton opleverde. Deze 
vergelijking gaat echter mank. De Zwitsersche kaarten zijn prent
kaarten met ingedrukte waardeaanduiding en worden als zoodanig 
gaarne door ons poststukkenverzamelaars in onze collectie opge
nomen De Nederlandsche kaarten daarentegen zijn prentkaarten 
zonder eenige waardeaanduiding, zoodat ze voor ons van geen 
belang zijn, tenzy als voorloopers indien de Ned. Bond tot Kinder
bescherming het van ons Hoofdbestuur den P. en T. gedaan kon 
krijgen dat ze b.v. voorzien werden van den zegelafdruk van het 
in omloop zijnde 2 cents zegel of van het weldadigheidszegel van 
2 cent. Nemen we nogmaals Zwitserland als voorbeeld, dan blijkt 
dat daar de zegels worden uitgegeven in December en de kaarten 
in Augustus. Dit zal zijn reden wel hebben, op deze manier zal 
er wel meer geld in 't laadje komen (en daar is 't toch maar om 
te doen), dan zooals nu bij ons geschiedt: zegels en kaarten 
gelijktijdig in December. Ik vermoed, dat wanneer de »Jan Steen« 
kaarten op een ander tijdstip dan de weldadigheidszegels en 
voorzien van een officieele waardeaanduiding worden uitgegeven, 
de baten meer zullen bedragen dan nu. Zij krijgen dan verzamel-
waarde en meerdere series zullen dan haar weg vinden niet alleen 
in ons land, maar ook in 't buitenland. 

In December 1926 werd uitgegeven : »Eerste Serie«. 
No. I. Fragment uit Jan Steen, Herbergtuin. 

» 2 . » • • » , De teekenles. 
» 3 . » » » » , Sater en boer. 
» 4 . » » » » , De school. 
» 5 , » » » » , Soo gewonnen, soo verteert. 
» 6 . » » . » , Teekenles. 

Dit jaar zal in December worden uitgegeven : »Tweede Serie«. 
No. I. Michel Sweerts, Slapende jongen (fragment). 
No. 2. Gerard Dou, Meisje bij de wieg (fragment). 
No. 3. Gerard ter Borch, Moeder en kind. 
No. 4. Frans van Mieris de Oude, De bellenblazer. 
No. 5. Johan van Staveren, Jongen in een toog. 
No. 6. Gerard ter Borch, Jongen met hond. 
De kaarten, welke uitgegeven zijn in het nieuwe groote formaat 

148 X '05 mm. bevatten zooals wij dus zien, alle kinder motieven. 
De serie kost 35 cent. 

Wij wenschen het Comité veel succes en hopen, dat het moge 
ondervinden dat ons Nederlandsche volk ook op deze wijze wil 
toonen, dat het wil steunen den arbeid voor het hulp- en bescher
ming behoevende kind. 
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BUITENLAND. 
België. Een definitieve dubbellcaart van 30 c. 
Br. 30 + 30 lichtgroen op geel. 
Bulgarije. De kaart van het binnenland werd, uit papiergebrek, 

zoowel op blauwgrijs als op rose carton gedrukt. (Ganzsache). 
Br. I lev. olijfgroen a. blauwgrijs. 

b. rose. 
Duitschland. Bij het verjaarfeest van president Hindenburg 

verscheen een kaart met den waardestempel (zijn portret) van 
8 pf., die voor 15 pf. werd verkocht; het verschil is voor een 
weldadig doel. 

Br. 8 pf. donkergroen op wit. 
Frankrijk. Met de zaaister verscheen een nieuwe kaartbrief. 
Kbf. 50 c. rood op zeemkl. 
IJsland. De kaartbrieven van 10 uur veranderden van kleur; 

deze werd van groen, bruin. 
Kbf. 10 uur bruin op lichtblauw. 
Italië. Dr. Poggio Poggi zendt mij een nieuwen kaartbrief 

met den koning als waardestempel van 25 c. 
Kbf. 25 c. groen op lichtgrijs (jaarcijfer 27). 
Malta. Hier verscheen kaart van i'/i p. met koning George en 

wapen in den waardestempel. 
Br. i ' j d. rood op zeemkl. 
Noorwegen. Die Ganzsuche meldt een nieuwe dubbelkaart voor 

het binnenland. 
Br. 10 -|- 10 öie, groen op wit. 
Spanje. Het gemelde blad deelt ook het verschijnen van 2 

nieuwe kaarten mede met den kop des konings in het tegen
woordige zegeltype. 

Br. 10 -|- 15 c. geel, 25 c. blauw op wit. 
Syrië. Volgens l 'Echangiste werd de kaart van 20 c. bruin-

violet met de zaaister zwart overdrukt met : »Syrië, Grand Liban« 
en de nieuwe waarde. 

Br. 1.50 piastre op 20 c. bruin-violet op groen. 

Ainsterdam. 27 October j . l . zagen wij voor het eerst op een 
aangeteekend pakket, afgezonden door de Nederlandsche Bank, 
een afstempeling, die aan een rolstempel doet denken. De dag-
teekeningstempel — dwarsbalk met Arabische dag- en maand-
cijfers — staat 90" gedraaid tusschen 6 golflijnen, welker uiteinden 
bijna den stempelcirkel raken. In het bovenste gedeelte staat 
AMSTERDAM, in den dwarsbalk de datum b.v. 27.10.27 17-18 en 
onderin tusschen 2 dichte vijfstralige sterren het cijfer 2. Op 
een gewonen aangeleekenden brief 29.10,27 afgezonden door de 
Amsterdamsche Bank, was het 22^! et. postzegel met een dergelijk 
stempel vernietigd, doch hiervan was het stempelnummer 3. 

Een eigenaardige stempelfout toonde hr. Kirchner ons van 
den alternatief-continueerenden machinestempel »Adresseer resp. 
Vermeld ook etc « uit Amersfoort. Terwijl één der dagteekening-
stempels als datum 26 7.27 aangeeft, vermeldt de tweede 26 8.38. 

hr. D. O. Kirchner jr. danken wij voor de toezending van den 
stempel van het 17 October j . l . geopende postagentschap 's-Gra-
venhage-Meesenlaan in het typen-rader model. 

Rotterdam. Sedert 9 November is de machinestempel met 3 
open vijfstralige sterren in den dagteekeningstempel, voorzien van 
het 4-regelige Inschrift tusschen dubbele flauw gebogen lijnen : 

STEUN DEN NATIO 
NALEN ARBEID V H 
ALGEMEEN NEDER-
LANDSCH VERBOND 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
hr. Banse, Semarang, verraste ons met een briefkaart mede-

gegeven per »Postduif«. Het 71/̂  et. postzegel is met den gewonen 
dagteekeningstempel van &»wra«_;^ vernietigd, doch het 2Vi gulden 
toeslag-zegel is afgestempeld 

POSTVLUCHT NED. INDIË-NEÖERLAND* BATAVIA« 17 OCT.27; 
de stempel is van het zelfde type als in het voorgaand nummer 
voor de heenreis afgebeeld. 

Weltevreden, dr. W. Weigand had de attentie ons 4 machine
stempels toe te zenden, die reeds sedert 27 Januari 1927 in ge
bruik moeten zijn en afwisselend voor vertrek- en aankomststempels 
worden gebezigd. In den dubbelring van den dagteekeningstempel 
staat bovenin WELTEVREDEN, onderin 3 zesstralige open sterren, 
in het midden 3-regelig de datum, bv. 10-11 v 13-IX 1927, rechts 
h iervan: 

1. onder en boven 3 bladeren takken waartusschen 2-regelig 
ADRESSEER VOLLEDIG MET STRAAT EN NUMMER. 

2. onder en boven streepjeslijn, waar doorheen een uitge
spaarde golflijn en 3-regelig: MELD ADRESWIJZIGING TIJDIG 
AAN POSTKANTOOR EN CORRESPONDENTEN. 

3. onder en boven 3 evenwijdige lijnen waartusschen gescheiden 
door lijnen 3-regelig VERZENDING VAN GELD IN GEWONE 
BRIEVEN IS VERBODEN. 

4. onder en boven golflijnen, waartusschen onderlijnd VERMELD 
OOK UW EIGEN ADRES ALS AFZENDER. It 

Verder verplichtte dr. Weigand ons met den dwarsbalkstempel 
met gearceerde segmenten van de Jaarbeurs te i?a«ß'(7<'«_§. Bovenin 
BANDOENG, in den geheel doorloopenden dwarsbalk de datum 
bv. 6.7.27. 8-9 V en onderin JAARBEURS. 

Voor de Jaarmarkt te Soerabaja werd dit jaar in tegenstelling 
met vorige jaren geen post-reclame gemaakt. 

De handstempel uit 1926, welke nog niet vermeld werd, wordt 
ons eveneens door dr. Weigand toegezonden, waarvoor beleefden 
dank. Bovenin SOERABAJA-, in den dwarsbalk de datum 
7.10.26 5-6 N, onderin JAARMARKT, in het bovenste segment 
25-9 en in het onderste 10.10.26. 

De beeren E. Colago Belmonte, Lim en Lnt. Wit te toonden ons 
lafigiverpige scheepsstempels op Ned.-Indische postzegels afge
stempeld aan boord van K. P. M.-schepen. Het zijn waarschijnlijk 
gummistempels met omschrift KONINKLIJKE PAKETVAART-

S S MAATSCHAPPIJ in het midden de bootnaam b.v. RäDFiOTSZ 
Wij zagen tot nu toe de namen : s s. Alting, s s. Barentsz, s.s 
Baud, s s. Buyskes, s s. Elout. s.s Houtman, s s. Janssens, m s. 
Loudon, s.S. Kumphius, s s. Schouten, s s de Weert, verder ronde 
stempels met hetzelfde omschrift, in het midden : stoomschip 
Benkoelen rasp. Barentsz en Swartenhondt en een éénregelig 
stempel s s MELCHIOR TREUB. Gezien de uitgebreide K. P. M. 
vloot bestaan er natuurlijk meer. Wie onzer lezers |meldt ze ons ? 
Zijn dergelijke stempels ook in gebruik op de schepen der Java 
China Japan lijn ? J. P. T R A A N B E R G . 

Internationale Tentoonstelling te Durban (Natal) van 
2 tot 12 Juli 1928. 

Onder het hooge patronaat van Z. M. koning George V en den 
graaf van Athlone, gouverneur-generaal van deZuid-Afrikaansche 
Unie, zal de Philatelisten-Vereeniging van Natal in samenwerking 
met die van Kaapstad, Johannesburg enz. op bovengenoemde 
data een internationale postzegeltentoonstelling houden. 

In een en twintig verschillende klassen zijn de inzendingen te 
rangschikken. Klasse I omvat: a. Zuid-Afrikaansche Unie; 
b. Zuid West-Afrika op Unie-uitgiften. In klasse II zijn onder
gebracht de landen, deel uitmakende van de Zuid-Afrikaansche 
Unie ; Nederland is met Frankrijk, Luxemburg, Belgiè, Spanje, 
Portugal en Turkije ondergebracht in klasse 7, d. 

Een afzonderlijke klasse is gemaakt voor philatelistische literatuur. 
Het adres van het tentoonstellingscomité luidt : Secretary 

Philatelic Society of Natal, p.o. Box 588, Durban, Natal. 
Voorts is de heer Leon de Raay te Watergraafsmeer bereid 

tot het verstrekken van alle gewenschte inlichtingen. 
Internationale Tentoonstelling te Monaco van 

18 tot 26 Februari 1928 
In het eere-comité dezer tentoonstelling hebben o. a. zitting 

genomen de beeren H. Becking te 's-Hage, W, P. Costerus te 
Edam, H, Manus te Amsterdam en J. B. Robert te 's-Hage. 
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In de jury zijn o.m. benoemd de beeren G. V. van der Schooren 
te Arnhem, B. Bigwood te Brussel, dr. Diena te Rome en A. F. 
Lichtenstein te New-York. 

Commissaris voor Nederland is de beer Leon de Raay te Water
graafsmeer. 

In twaalf klassen worden de inzendingen ondergebracht; 
Nederland, België en Luxemburg zijn geplaatst in klasse IV, 
afdeeling D. 

Literatuur is in te zenden in klasse XII. 
Secretaresse is Mme Louise Bouzonnie, Case Postale 7, Monaco-

Ville. 
Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door bovenge-

noemden commissaris-generaal. 

Door de N. V. Hekker 's Postzegelhandel te Amsterdam zal van 
21 November tot i December a s . hare 19e postzegelveiling 
gehouden worden, terwijl de 20e veiling zal plaats hebben in 
Januari 1928, op welke laatste de collecties van wijlen de beeren 
J. E. Bohlmeijer en A. F . Singels onder den hamer zullen worden 
gebracht . 

Frankeermachines. 
Dank zij veler medewerking kan de in het vorig nummer 

gegeven lijst op verschillende punten gecompleteerd worden. 
Door twee deze maand verschenen Dienstorders is het mogelijk 

geworden, in bet vervolg ook afgestempelde «Freistempel« *) (wie 
bedenkt een goed, kort, Nederlandsch woord ?) aan te treffen. 
De eerste, no. H 653 van 12 October, be r ich t : 

Frankeermachines, i . Het gebruik van losse strooken papier 
voor het aanbrengen van de stempelafdrukken van een frankeer
machine is geoorloofd, indien de vorm van de zendingen niet 
toelaat, dat die stempelafdrukken op de omslagen of op de ver
pakking der zendingen worden aangebracht. 

2. Op de strooken moet een gedrukte aanwijzing voorkomen, 
aangevende den naam en het adres van den gebruiker der machine. 

3. Stukken, als hier bedoeld, moeten afzonderlijk ten post
kantore worden aangeboden. 

4. Ten kantore van afzending worden de betreffende stempel
afdrukken, aangevende het bedrag van het betaalde port, door 
middel van den dagteekeningstempel onbruikbaar gemaakt. 

De tweede, no. 679 van 26 October, l u id t : 
Frankeermachines. 1. Aan de gebruikers van frankeermachines 

wordt toestemming verleend om bij de door ben te verzenden 
stukken omslagen of kaartformulieren te voegen voor terugzending, 
welke door middel van de frankeermachine zijn gefrankeerd. 

2. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid moeten de ge
bruikers de betreffende stukken doen vergezeld gaan van een 
opgaaf van bet aantal bijgevoegde omslagen en kaartformulieren, 
met vermelding van de waarde der daarop voorkomende stempel
afdrukken. 

3. Bij de terugzending kunnen de omslagen en kaartformu
lieren, als bier bedoeld, in de brievenbussen worden geworpen. 
Ten kantore van afzending wordt in dat geval over de aanduiding 
van het betaalde port een afdruk van den dagteekeningstempel 
worden geplaatst. 

W e hebben hier dus het vreemde geval, dat door de ontvangers 
van de »omslagen en kaartformulieren, als bier bedoeld« deze 
gepost worden in een andere plaats en op een anderen datum 
dan door het stempel van de frankeermachine wordt aangegeven. 

Aanvullingen op de lijst. 
Van machine 5 blijkt ook in de eerste combinatie een stempel 

van 20 cent aanwezig te zijn geweest, zoodat hier nu ook alle zes 
waarden van bekend zijn. 

Twee nieuwe machines van het type Universal Franker zijn 
voor den dag gekomen, te weten : 

machine 8. Firma R. Bakhuis en Zonen, Olst. 
van 14.1.27 tot 1.VII.27 : 2, 5, 10, 15, 20, 25 cent. rood. 

na » 5, 7}/2, 10, 15, 20, 25 cent. rood. 
machine 22. Firma G. Dikkers & Co., Hengelo (O.). 
sinds 14X.27 : 2, 3. 5, 7'/2, i2'/2, 15 cent. rood. 

— Van de Francotyp werden nog bekend: 
machine 101. Gazelle-Rijwielfabriek, Dieren. 
sinds 24X.27: 2, 4, 5, 6, 7V2, 15 en 30 cent. 
machine 106. (»Nederland«) : 6, 10, 12, 18, 40 en 50 cent. 

NEDERLHIlDn 

15 
CENT 

UMSTTRÜENU 
-101-

De Gazelle-machine 
verschilt wat de afdruk
ken betreft op verschil
lende punten van de in 
het vorig nummer af
gebeelde. De hoogte 
van datum- en waar
destempel is kleiner 
(beide 2 mm. lager) ; 
het lettertype van NE
DERLAND en CENT 
is iets anders, bet num
mer van den afdruk 
staat even boog als de 

woorden NEDERLAND, het nummer van de machine staat tusscben 
twee streepjes, maar vooral : de waardecijfers zijn dikker en dui
delijker, terwijl op de plaats voor de guldens f;een nul staat. Deze 
machine is dus waarschijnlijk slechts ingericht voor waarden 
beneden i gulden (tot 9972 cent). 

— Binnenkort zal ook de Twentscbe Bank, Amsterdam, een 
Francotypmachine in gebruik gaan nemen, waardoor machine i 
zal komen te vervallen. 

Nog onbekende stempels. 
Om tot een overzicht te komen van wat er nu van de Universal 

Franker bekend is en wat nog niet, hieronder een lijstje van af
drukken, die niet voorkomen in de mij bekende verzamelingen. 
Wie nog een of meer van de bieronder genoemde stukken bezit, 
wordt verzocht, deze aan den heer Traanberg of aan mij op te 
geven. 

Mach. I. vóór Juli '27 : 5, 20, 25 cent. 
2. (Robaver): 5, 20, 25 cent. 
2. (Ruys) vóór Juli ' 2 7 : 5, 15, 25 eent. 

na » : alle behalve 7'/2 cent. 
3. 5, 15, 20, 25 cent. 
4. vóór Juli '27 : 5, 20, 25 cent. (datum rood). . 
5. na » : 10, 12I/2, 20 cent. 
7. vóór VI (?). 26 : 5, 20 cent. (datum zwart), 

vóór Juli '27 : 5, 20, 25 cent. (datum rood). 
8. vóór » : 15) 20, 25 cent. 
9. vóór Oct. '26: 5, 15, 20, 25 cent. (datum zwart), 

vóór Juli ' 27 : 5, 15, 20, 25 cent. (datum rood). 
19. tot ?? : ? , 40 cent. 

na Juli '27 : 3, 10, 121/2, 15 cent. 
20. vóór A u g . ' 2 6 : 3, 5, 7'/2, 15 cent. (datum zwartl. 

Aan de beeren Van den Berg, Van Dongen, Murk, Traanberg 
en Zwolle hartelijk dank voor de melding of toezending van aan
vullingen. 

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

*) Wat denkt de heer Benders van „frankeerstempels" ? 
**) Uitstekend! B. 

(Red.) **) 

Oude stempels. 
Ik dacht niet, dat reeds zoo spoedig na plaatsing van mijn 

artikel over oude stempels bet bewijs geleverd zou worden, dat 
in Amsterdam ruim 22 jaar vroeger dan in Edinburg een post
stempel in gebruik is geweest. Naar aanleiding daarvan toch 
schrijft de heer Waller te Overveen aan de redactie het volgende, 
waarmede ik gaarne onder dankbetuiging aan genoemden beer de 
lezers in kennis stel : 

»In mijne verzameling die ik aan het Postmuseum gaf heb ik 
2 brieven die verzonden zijn van den-Haag naar Amsterdam en 
door den paelhuysknecht zijn geburineerd (afgestempeld). 

Zij dateeren van 23 en 26 Februari 1676 en zijn geadresseerd aan 
Monsieur Jean Deelen 

Vendrigh int vat van aduantuse bij den dam op dit water 
tot Amsterdam. 

Hü werkelyke paelhuys is niet zoo lang in gebruik geweest, 
maar hierover later. Wel is er een kantoor geweest, maar bet 
oude paelhuys is naar ik meen afgebrand, heb geen tijd het 
na te zien. Toen is er ook een ander stempel gekomen, de 
paelhuysknecht bleef bestaan en ook de naam«. 
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Verder merkt de heer Waller op, dat het wapen van Amsterdam 
niet is afgedekt door een kroon, en met aanduiding 5 st doch 
met een posthoorn, die bij de eerste stempels naar links, bij de 
latere naar rechts is geplaatst en de waardeaanduiding 3 stuivers 
is. Deze rectificatie neem ik gaarne over, daar de in mijn bezit 
zijnde stempels juist op deze punten zeer onduidelijk afgestem
peld zijn. 

Het verbranden van het paalhuisje is ook zeker oorzaak, dat ik 
er niet in heb kunnen slagen de origineele stempels, noch in het 
archief, noch in het oudheidkundig museum te vinden. Deze 
zijn bij dien brand waarschijnlijk verloren geraakt. 

A. C. Voss. 

Geachte Redactie ! 
Vriendelijk verzoek ik U opname van het volgende stuk, naar 

aanleiding van de woorden van den heer Budde, met noot van 
de Redactie, in het October-nummer. 

1. Inderdaad is er de laatste jaren eenige (sic!) variatie in 
onze zegels gekomen ! 

Zooveel nieuwtjes komen hier uit, dat het Maandblad reeds in 
1923 kon schrijven : opdrukken und kein Ende ! Sindsdien werd 
het er niet bepaald beter op, men denke aan de van alle kanten 
zoo aangevallen postpakketverrekenzegels ! 

2. De uitdrukking . »wij hebben eerst net zoolang gehamerd 
enz.« is mij niet duidelijk. 

De koloniale zegels waren steeds in Haarlem verkrijgbaar. 
Overigens juichen we openstelling van verzamelaarsloketten 

toe, het is in het belang van de verzamelaars en — van den Staat. 
3. Zou de regeling werkelijk voor het gemak der verzamelaars 

zijn gemaakt ? Wij meenen eerder, dat de posterijen er nog wat 
meer uit konden halen, door de systematische propaganda harer
zijds {b.v. vermelding van de oplaag voor het verschijnen, iets 
wat anders niet gebeurt!) ; tevens is ons het bedrag van 50 cent 
per aanvraag onbegrijpelijk; hier worden alleen portokosten 
berekend ! 

4. Natuurlijk vinden wij de opkooperij door handelaars niet 
aangenaam; zeer in het oogloopend was het bij de i2'/2 Ct. 
opdrukken van Sur iname! Het gaat bij ons evenmin als bij 
Michel — (De insinuatie is onjuist; de schrijver van dat artikel 
in Michel is een Hollandsch verzamelaar, die met i serie tevreden 
is en er niet zooals de heer Budde meerdere wil hebben !) om 
het systeem, maar om de zegels zelf. 

5. Nattiurlijk bestaan de posterijen niet voor de verzamelaars ; 
dit mag echter geen reden zijn dat een Staatsbedrijf dergelijke 
speculatieve zegels uitgeeft. 

6. De opmerking van den heer Budde en van U, geachte 
redactie, »dat het toch moeilijk aangaat groote partijen als de 
overdrukte brandkastzegels zoo maar »mir nichts, dir nichts« te 
vernietigen, lijkt mij niet juist. 

In de eerste plaats waarom wel de Nederlandsche Brandkast-
zegels vernietigen (een eenige malen grootere voorraad !) waarom 
wel millioenen jubileumzegels van Indië, Suriname en Curasao, 
echter niet deze ^bij vergissing aangemaakte^ vodjes papier? 

Waar in de tweede plaats — ik deel wat dit betreft volledig 
de opvatting van den heer Korteweg, die in »de Philatelist« van 
October 1927 het volgende schreef: Wij leggen de Rekenkamer 
het navolgende vraagstuk voor : Men heeft cliché's van een koer-
seerend zegeltype, maar anderzijds heeft men eenig — niet veel 
— reeds geperforeerd papier (in dit geval de bij vergissing aan
gemaakte brandkastzegels, die slechts papierwaarde hebben en 
niet meer). Wat is nu het goedkoopst voor een verderen aan
maak van frankeerzegels, (die normaal gebruikt moeten worden) : 
ie het bestaande type nä te drukken of 2e voor die kleine 
oplage geperforeerd papier nieuwe cliché's of zetsels en platen 
maken en opdrukken vervaardigen? Of de vraag nog eenvoudiger 
gesteld: Wat kost duurder het papier in het ie of de cliché's 
in het 2e ? bij eenig nadenken begrijpt men dat het antwoord 
luiden moet: de cliché's zijn oneindig veel duurder ? Daar is dunkt 
mij niets tegen in te brengen in dit verband. 7 Unnötige Selten
heiten . . . ik vind zegels met een oplaag van ruim 18.000 wel 

zeldzaam (waar de heer Budde de minimale oplaag van 36000 
vandaan haalt ? ? ? 

We mogen toch niet veronderstellen, dat de heer Budde, die 
toch ambtenaar P. T. T . is ? welk feit ook misschien zijn opvat
ting betreffende de welwillendheid der P. T . T. verklaar t! — 
het beter zou weten dan het Maandblad. Of zijn de oplagen, die 
— enfin we zwijgen hever verder ! 

8. Wat betreft de opmerking over Het Volk, dat naast de 
Avondpost het eenige blad is dat een geregelde postzegelrubriek 
heeft! — meerdere bladen namen, zonder vermelding »Het Volk« 
deze opmerking over! 

9. Dat de passage uit het Maandblad, door den heer Budde 
aangehaald, wel een kritiek is op de P. T. T . — we kunnen ons 
lastig anders voorstellen. Even te voren toch lezen we : » . . . a a r 
zelen we niet om deze opdrukseries tot de meest speculatieve 
te rekenen waarover wij in langen tijd gehoord hebben.« 

10. Onze bedoeling hebt U niet begrepen — we zouden willen 
dat de P. T . T. de sleepboot der Philatelisten moest volgen ? ? ? ! ! ! 

11. Het meest eigenaardige vinden we het slot van des beeren 
Budde betoog ! »men kan dan tenminste wat meer waardevolle 
zegels met het buitenland ruilen.« 

Even te voren vindt de heer Budde de opmerking van Michel: 
»Unnötige Seltenheiten« onjuist! De heer B. blijkt dus dezegels 
te beschouwen als gunstig speculatie object — terwijl de hande
laren ze niet zouden mogen opkoopen ! 

Dit, geachte Redactie, gaat ons verstand te boven — zijn we 
overigens wel ingelicht, dan zijn er bijna 19000 aanvragen, dus 
meer dan er series uitgegeven zijn ! De heer Budde kan dus niet 
ruilen met het buitenland, evenmin komen er zegels van de 25 
cent aan de loketten, tenzij misschien eenige pro forma! Wij 
blijven dus bij onze opvatting. Het eenige wat tegen dergelijke 
uitgaven helpt is : Algemeene afkeuring, dat de posterijen nooit 
en nimmer deze grap herhalen. 

We gelooven wel het schrijven van den heer B. voldoende te 
hebben weerlegd en willen eindigen met twee vragen ! 

Wat gebeurt er met de niet overdrukte restanten, te weten 
resp. 39.900 en 22.200 zegels, waaronder 2650 resp. 1700 complete 
series! »Men« mompe l t : deze zegels (overigens totaal waardelooze 
plaatjes !) komen ook los. Wij zijn er bang voor! 

Ten tweede is het bekend, wat een nog talrijker »men« (waar
onder bekende personen) beweert of ook de, nog niet vernietigde, 
Indische Brandkastzegels worden overdrukt ? Wij meenen zeker 
te weten : ja ! 

U, hooggeachte redactie, dankzeggend voor de plaatsruimte, 
teeken ik onder mededeeling, dat doorslag van dit schrijven zal 
worden verzonden aan de »Philatelist«, aan het Bondsbestuur en 
aan den heer Budde ! 

Hoogachtend, Uw dw. 
»Ster« medewerker »Postzegelnieuws«. 

Den Haag, October 1927. 

Noot van de Redactie. — Het lijlct ons niet juist om van 2650 resp. 1700 
series onoverdrukte restanten te spreken. De door het Maandblad gegeven 
oplaagcijfers hadden betrekking op de voor den verkoop bestemde hoeveel
heden. Maar behalve deze zijn er altijd nog meerdere honderden series die 
voor andere doeleinden gebruikt worden, zoo b.v. meer dan 400 series voor 
het Postbureau in Bern, series voor het Ministerie van Koloniën en hooge 
regeeringsambtenaren, ongetwijfeld een vel van elke waarde voor het Post-
museum, waarvoor vermoedelijk ook onoverdrukte vellen zijn terzijde gehouden, 
en tenslotte het onvermijdelijke drukuitschot bij den aanmaak, waarvan wij 
de hoeveelheid niet kunnen gissen. 

Het is mogelijk, dat er na aftrek van dit alles nog eenige series overblijven, 
waarvan het lot onbekend is, maar, ondanks haar laatste schreden op het 
speculatieve pad, hebben wij toch nog voldoende vertrouwen in onze Post 
behouden om aan te nemen, dat zij ons niet met onoverdrukte series zal 
komen verrassen. 

Hoe de „Ster"-medewerker zeker kan weten, dat ook de Indische brandkast
zegels overdrukt zullen worden is ons een raadsel; wij kunnen hem, onge
twijfeld tot zijn groote verlichting, mededeelen, dat hiervan geen sprake is. 

Arnhem, October 1927. 
Zeer geachte heer Hoofdredacteur, 

In een ingezonden stuk in het October-nummer doet mevrouw 
de Bruijn-Vrins het voorkomen, alsof ik het reglement van de 
Federation Internationale niet zou kennen! 

De eventueele verschaffing van nieuwe postzegels is er n.b. 
op mijn voorstel in opgenomen! 

Aan dit punt is heel veel vast. Er is veel vóór en er is ook 
veel tegen en slechts onder bepaalde voorwaarden is de uitvoering 
van iets dergelijks mogelijk. Waar men in den Bond deze zaak 
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om die reden nog niet nader is getreden en er dus niets te 
vertellen viel, heb ik er het zwijgen toe gedaan. 

Mijn vraag, waar zij (mevr. de Bruijn) daarover iets gelezen 
had, betrof natuurlijk niet het mij uitteraard zeer goed bekende 
reglement, maar ik meende, dat er ergens anders hierover iets 
geschreven stond en dat interesseerde ook mij. 

Met vriendelijken dank voor de opname. 
Hoogachtend, 

G. V . VAN DER SCHOOREN. 

Arnhem, 7 November 1917. 
In het October-nummer in het verslag van »HoUandia« staat 

een weinig vriendelijke zinsnede aan mijn adres. Ik heb daarover 
geschreven aan den secretaris dier Vereeniging, die mij verzocht 
mij te wenden tot den heer Van der Hurk, die de bedoelde 
woorden zou gezegd hebben. 

Ik heb dat gedaan, hem om inlichtingen verzocht en hem 
erop gewezen, dat hij vermoedelijk bedoelde zijn bekroning, in 
Luxemburg, waarmede hij niet tevreden was. Iedereen weet, dal 

»!!lliiiiii«!iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiHii>iiii>iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiivi"iiiininininini>iiNiiiini>iiiii!viiii>t>ii<iii>iii 

1 Te koop aangeboden. | 
1 Tegen aannemelijk bod Ie koop aangeboden parlij | 
! ENVELOPPEN, enz | 
E met zegels van alle deelen der wereld, verzameld gedu- | 
i rende den oorlog, waarbij groote curiositeiten. i 
I Brieven onder no. 701, Bureau van dit blad. | 
i[|{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiii)iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«ii^ 

Wegens reorganisatie mijner verzameling 
verkoop ik Afrika, Australië en Amerika 
(behalve Vereenigde Staten en Mexico) uitsluitend 
landsgewijze, grootendeels tegen 3 cent per franc 

YVERT 1928. 
PRIMA CONDITIE. 

Leden Ned. Ver. v. P. voorkeur. 
HERM. SCHELTEMA, 

UTRECHTSCHEWEG 79, HILVERSUM. 
(712) 

het werk van een jury zich niet leent tot besprekingen en geheim 
is, wat de overwegingen betreft, zoodat ik op dergelijke bezwaren 
niet zou kunnen ingaan. Dat er overigens sprake is van den 
»Bondsvoorzitter« en dat ik niet als zoodanig in een jury zitting 
neem, maar ik hem in elk geval verzocht zijn buitengewoon on
welwillende woorden te willen toelichten. 

In de paar weken, welke sedert zijn verloopen, is die toelichting 
door mij niet ontvangen. Evenmin heeft de heer v. d. H. mij 
medegedeeld, dat de bewuste notulen zijn woorden niet juist 
weergaven. Ik kan thans niet anders zeggen, dat, indien men 
een zoo krasse bewering onbewezen laat, of ten minste niet tracht 
haar te bewijzen, ze een zeer bedenkelijk karakter krijgt, en ik 
het oordeel over een dergelijk optreden gaarne aan anderen 
overlaat. 

Dit spijt me te meer voor den heer Van der Hurk, waar hij 
als secretaris der Amsterdamsche tentoonstelling goed en nuttig 
werk heeft verricht. 

Ik mocht echter een dergelijke opmerking niet onbeantwoord 
laten, waar zij in het openbaar geuit werd. 

G. V . VAN DER SCHOOREN. 

^ V E R Z A M E L A A R S ! 
Wanneer gij Uwe posfzegelverzameling op prijs stelt, 
verzekert U dan tegen BRAND EN/OF INBRAAK bij: 
F. H. Wiscbholl, Laan Copes van Cattenbuiych 131, 's-Hage, Tel. I299S 
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 komt. (662) 

TE 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®(ö>®®®®®®®®®®®®®®®®(ö)® 
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KOOP: 
I. Een verzameling Fransche, Duitsche en Belgische 

Koloniale Zegels van 37^0 zegels, waarvan 2950 post
frisch; francwaarde YVERT 1928 rui.Ti 42 000 fr. 
De nieuwere series zijn compleet. 

II. Een verzameling van overige Koloniën (Spaansche, 
Italiaansche, Portugeesche, enz.) met 1670 zegels, 
waarvan 1040 ongebruikt; francwaarde W E R T 1928 
ruim 13 000 fr. 

III. Een verzameling Zelfstandige Staten, buiten Europa, 
met 5500 zegels, waarvan 2506 ongebruikt; franc
waarde ruim 55 000 fr. W E R T 1928. 

TE BEVRAGEN: (711) 

Fraiikenslas; 339, 's-Gravenhage. 

® 
® 
® 
® 

® 
® 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

ZIE D IT OOK EENS N A ! 
Beieren, No. 86-91 f 10,50 
Malta, No. 84-94 en 96-101 . . » 35,— 
Oostenrijk, Jubilé No. 110—182 . . » 5,-^ 

» No. 110—135 . , » 35,— 
Spanje, No. 291-303 » 9,50 

No. 304—313, » 3,75 
Portugal, No. 299-829 » 7,— 

Franco onder rembours of per postwissel. 
SPUI 13, AMSTERDAM. 

J. J. A. ENGELKAMP. 024) 

®@>.>i<«g)@!.>a^®(^wsg)@>.>t<^®@!k>b«g)@«.M<«é)® f f 
I „De Weldadigbeidspostzegels \ 

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, 

ï „de Globe", h 
I Elandstraat 56, 's-Gravenhage. f 
h (689) I) 
®@,:^««g)@^<^@@,»<«£)@;»««g)®@!n«<>@@«»f<!®® 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 

K I L O ' S 
POSTZEGELS, 

ook de gewoonste soorten, 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Aanbieding met prijs aan 

Auf der Heide's 
Postzegelhandel, 

POSTBUS 1, 
H I L V E R S U M . 

(531) 
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Uli volledige verzameling lot 1907, 
waarin Europa compleet, kunnen alle U 
ontbrekende nummers door ons worden 
uitgevoerd. U kunt ons met vertrouwen 
Uw Mancolijst zenden, welke met de 
meeste zorg zal worden uitgevoerd. 

Tevens zijn wij voorzien van eene 
groote sorteering Posizegelalbum« en 
benoodigdtieden 

Ons telefoonnummer is 34929. (613) 

Postzegelhandel „Insulinde", 
Z O U T M A N S T R A A T 1 4 a . D E N H A A G . 

Ongeveer half December a. s. 
T E K O O P 

een groote partij gestempelde 

V^eldadiglieidszeoels voor liet M, 
Ook per 100. 

Aanvragen aan B VAN ARKEL. 
Papaverstraat 22, Haarlem. (^2S) 

^ TE KOOP GEVRAAGD: ■ 
Suriname en Curasao 
Brandkastoverdrukken. 

AANBIEDINGEN FRANCO 
(Iiindert niei welke Iioeveeliieid). 

T E D O E N A A N : 

O. A. O. TOOLEN, 
Dieni i van Nieawiäheden voor Handelaren, 

■ 'S.GRAVENHAGE (X)E. (709) ■ 

I 
^<^<^<^^^^^^<^<^^^<^<^^^^^<^^^'^^^<^<^^<^^^^<^^<^^^<^<^<^<^^ 

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 verdienen wil o ' 
voor andere doeleinden veel zegels tegen uiterst lagen prijs gebruiken kan, koope mijn lots, zonder concurrentie!! Wij bieden aan ; 

L o ( SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering. Dit sortiment 
bevat 1500 zegels, gedeeltelijk Frantche en 
Engebche Koloniën , verder Chili,Saargebiet, 
Turkije, Italië, zeer interessant quantum 
Luxemburg, Rusland, enz., enz. Dit lot bevat 
vele steeds mankeerende en schaarsche zegels. 
Zeer hooge waarde Yvert en kost slechts 
{12,—, franco aangeteekend. 

L o t 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.: Turkije, (Adrianopel) e a., Noor . 
wegen, Zweden, Denemarken, België ,Saar
geblet , Italië, Bosnië, vele nieuwe uitgiften 
van diverse landen, enz., enz. Dit sorliment 
4000 zegels, waarde Yvert enorm, kost slechts 
f 15,—, franco aangeteekend. 
Gratis premie : 150 versch. Nederland en Kol. 

L o t 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 Eogelsche Koloniën. 
Australië, Finland, Luxemburg, Flume, 
Venezuela , Bosnië, Chili, Argentinië, enz , 
enz. Dit sortiment „Superbe" extra mooi kost 
slechts t\Z,—, franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Lot Special, Lot l'Europe, Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor slechts f S S ,  , franco aangeteekend. 
Elk kooper van deze 3 Lots te zamen ontvangt 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 „THE GLOBE", K R U G E R S T R A A T 39, ZAANDAM. 
(724) 

^GEVRAAGD onderstaande Piaatnummers"^ 

De 

5 c 

10 
«ai 

tegen MEBUSprijzen in ongebruikte paren, 
vet gedrukte nummers bezit ik reeds en zoude ik 

tegen paren willen omruilen. 
J U B I L E U M 1913, 

e n t . 11 ' / X 11. 3, 5. 
1 1 ' / , . 3, 5. 

„ 11'7, X 11. 4. 
11 ' / 1. 

" '  j j ! ^ ^ . ' ' "  ) Zonder No. 

J U B I L E U M 1923. 
2 c e n t . 11 X U V J . 1, 4, 13, 13. 

11 X 12. 4. 5, 6, 8, 9, 11, 12, IS, 14, 15. 10, 17. 
11 X 12Vï. 3, 6, 10, 11, 13. 
I IV , X 11. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 
I V» 5. 
UVi X I2V2 15, 16, 17. 
12 X U V , 1, 4, 10, 12. 
12. 1, 3, 5, «, 7, 8. 
12 X UVj ' , 5, 7, 8, 9, 12. 

5 c e n t . 11 X 11 VJ . 2, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13. 
II X 12. 1, 2, 3, 4, 5 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 
IIV». 5, 6, 7, 10, 11, 12. 
11"/, X 12 4, 8. 

TL „ 11 X IIV2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
UV, X 11 1, 2, 3, 5, 6, 7, S 

10 „ 11 X 11'/, . 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
11 X 12. 3, 4, 5, 7, 9, 11. 13, 14, 15. 
1 1 ' / , X 11. i , 2, 4, 5, . 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16. 
11»/,. 4, 12, 13, 15, 16. 
1 1 ' / , X 12 1, 5, 12, 13, 14, 15, 16. 
12 X U ' / , . 1. 3, 7, 13, 16. 
10 « 

20 

25 

50 

f2 ' / , 
f 5 , 

^ 

12 X 12 ' / , . 3, 6, 7, S 
„ 11 X 11';^. 6. 

12 X 1 1 ' / , . S, 6 
„ 11 X 11'^, 2." 

12 X 1 1 ' / , 1, 2, 3, 4. 
12 X 12 ' / , . 2. 
11 X 12 ' / , . 3, 4. 
11'/ , 1. 
1 1 ^ , . 2. 

k. P. M A N u s , '™̂' 
LANGEBRUGSTEEG 911, AMSTERDAM, mm 
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M. Z. BOOLEMANS' 
POSTZEGELHANDEL, 
Ie HhLMhkSSlKAAl 190, 
A M S T E R D A M . 
C O R R E S P O N D E N T I E  A D R E S : 
POSTBUS 280.  POSTQIRO 61152. 

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

RoodeKruiszegels v. Nederland 
in complete vellen. 

ENOROS OFFERTEN VAN GOEDE 
EXPERTISE. Z E O E L S W O R D E N S T E E D S 
TAXATIE. G A A R N E T E G E M O E T G E Z I E N . 
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Tagal klein lOod ovaal stempel Ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs 
Toeban rood ovaal stempel Franco verzonden naar Lassem 
Toeban rood ovaal stempel Ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs f 2,50 
Toeban zwart ovaal stempel Ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs 
Batavia naar Soerabaya, type stempel Schreuders 107, jaar 
1861, 1862, per stuk prijs 
Soerabaya naar Bangkallang, origineele brief over betaling 

2 
postpaarden, met rond rood stempel -fr 1864 . prijs 

f 2 , -

f 1,50 

f 

Brieven vóór de invoering der postzegels. 
In verband met de zeer interessante mededeelingen in de »Philatelist« en in het »Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie« betreffende de afstempelingen vóór de invoering der postzegels, vond ik het aciueel hiervan een offerte te maken. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van September 1927, pag. 166, geeft de heer J. P. Traanberg 

een verslag over de afstempelingen op de Hollandia-Tentoonstelling. 
De beroemde collectie brieven van den heer Van Nifterik wordt hierbij mede aangemerkt als een van de schoonste 

onderdeden, welke geëxposeerd waren. 
Wijlen mr. M. J. Meijer heeft de belangrijkheid hiervan reeds lang tevoren ingezien. 
Door het opzetten van een stempelboek, waarvoor beschadigde brieven zijn gebezigd, heeft hij getracht een afgerond 

geheel te vormen. Uit zeer betrouwbare bron is mij vermeld (1918), dat er nimmer afdrukken van deze afstempelingen 
zijn verstrekt. 

Door den Gouvernements Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië zijn alle vroeger in gebruik 
geweest zijnde stempels verminkt en daarna met behulp van een sleepboot in zee geworpen. 

1. Veldpostkaart. Kaart /A met zwarten opdruk „Specimen" in een 
lijnen-achtlioek. Zie handleiding W. P. Costerus Pzn. 

Verzonden van Kotta Radja met rond stempel Veldpostkantoor-
Atieh 13-5. 1875, aankomst Batavia 25 iMei 1875. 

Deze briefkaart is verzonden door een officier der intendance, 
„dus autlientiek", en als historisch stuk tijdens den Atjeh-oorlog 
officieel gebruikt. Een zeldzaam object . . . prijs f 25,— 

2. Zeebrief, ovaal zwart stempel Amboina, ongefrankeerd 
verzonden naar Batavia (1857) . . . . prijs 

3. Zeebrief, ovaal rood stempel Banda, ongefrankeerd ver
zonden naar Semarang prijs 

4. Zeebrief, ovaal rood stempel, ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs 

5. Zeebrief, ovaal rood stempel Macassar, Franco verzonden 
naar Semarang (1847) prijs 

6. Zeebrief, ovaal rood stempel Padang, ongefrankeerd 
verzonden naar Salatiga (1850) . . . . prijs 

7. Zeebrief, ovaal groen stempel Samarang, ongefrankeerd pr. 
8. Dienstbrief, ovaal rood stempel Franco met Posthoorn, 

verzonden van Madioen naar Bangkallang, z. prijs f 7,50 
9. Bodjo Negoro, ovaal rood stempel Franco, Chineesche 

briefomslag, verzonden naar Rembang . . prijs f 2,50 
Cheribon ovaal rood stempel Franco, Chineesche brief
omslag, verzonden naar Rembang . . . prijs f 2,— 
Cheribon, ovaal rood stempel Ongefrankeerd, Chineesche 
briefomslag, verzonden naar Tegal . . . prijs f 2 50 
Rood Franco stempel in omlijsting van 40 bij 13 m.M., 
vermoedelijk verzonden van Semarang naar Batavia, 
waarvoor aan porto 150 duiten is betaald . . prijs f 4,50 
Rood Franco stempel, eveneens in omlijsting met apparten 
rooden omlijsten stempel Grissee, verzonden naar Rembang f 4,50 
Blauw omlijste stempel Grissee, waaronder blauw omlijste 
stempel Franco, verzonden naar Rembang . . prijs 
Grissee ovaal rood stempel Ongefrankeerd . prijs 

16. Grissee ovaal zwart stempel Ongefrancerd . prijs 
17. Madioen, ovaal rood stempel Franco . . . prijs 
18. Passaroeang ovaal rood stempel Franco, verzonden naar 

Rembang prijs 
19. Passaroeang, ovaal rood stempel Ongefrankeerd ver

zonden uit Soerabaya naar Malang (1835) . . prijs 
20. Preanger Regentschap, ovaal rood stempel Ongefrankeerd 

verzonden naar Samarang (1841) . . . . prijs 
21. Postkantoor Salatiga, ovaal rood stempel Franco ver

zonden naar Karang Anam, Residentie Soerakarta (1860) f 3,50 
22. Rembang zwart omlijste stempel, waaronder zwart omlijste 

stempel Franco verzonden naar Cheribon . . prijs f 4,50 
23. Samarang ovaal groen stempel Franco verzonden naar 

Rembang prijs 
24. Samarang ovaal blauw stempel Franco verzonden naar 

Boyolalie prijs 
25. Samarang ovaal blauw stempel Ongefrankeerd verzonden 

naar Soerabaya prijs f 1,50 
Sourabaya ovaal rood stempel Franco verzonden naar 
Rembang prijs f 1,50 

27. Sourabaya ovaal zwart stempel Ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs f 1,— 

28. Sourabaya ovaal blauw stempel Ongefrankeerd verzonden 
naar Rembang prijs 
Tjilatjap, Residentie Banjoemaas, rood ovaal stempel 
Ongefrankeerd verzonden naar Batavia . . prijs 
Tagal klein zwart ovaal stempel Franco verzonden naar 
Rembang prijs f 1,50 
Tagal klein rood ovaal stempel Franco verzonden naar 
Rembang prijs f 1,50 

1,50 

Brieven van NED. OOST-INDIË naar HOLLAND verzonden, 
zg.n. afgaande brieven. Zie Staatsblad 1818 No. 64. 

1. Zeebrief, ovaal blauw stempel Ongefrankeerd met kleinen post
hoorn, en cursief stempel 60 cent, eveneens in blauw. 

Aan de adreszijde bevindt zich ook de roode Zee-Brief stempel, 
gedateerd 15 Dec. Hellevoetsluis, Schreuders No. 40, aan de 
achterzijde rood aankomststempel, Sehr. No. 29, Amsterdam. ^5 

Deze zeilschip-brief werd 14 Juli 1839 uit Batavia verzonden 
en maakte de reis via Mauritius, langs Kaap de Goede Hoop en 
St. Helena. Duur der reis 155 etmalen of 3720 uren. (Lt. Koppen 
doet het nu in 80 vlieguren.) 

Zeer mooi geconserveerde brief . . . . prijs f 27,50 
2. Japara ovaal rood stempel. Gefrankeerd met posthoorn, 

5 27 
verzonden uit Batavia T^ 1863, aankomst J \msterdam - - 1864. 
5—9, (proefstempel) Schreuders 106 en zwart bestellers-stempel 
Schreuders 701. (Duur der reis 53 dagen) . . prijs f 2,50 

3. Padang klein ovaal rood stempel Ongefiankeerd met 
Posthoorn, verzonden naar Delft via Batavia . prijs 

4. Postkantoor Macassar ovaal rood stempel, verzonden 
10 Oct. 1857, aankomst Schiedam 1 Januari 1858 prijs 

5. Riouw Ongefrankeerd ovaal rood stempel, met rood aan-
26 komststempel Amsterdam — 1861 . . . prijs 

f 2,50 

f 2,50 

f 2,50 
6. Soerabaya klein rond rood stempel, waarin in het midden 

horizontaai Soerabaya, z g.n. Mailstempel, z. . prijs 
7. Tjilatjap, Residentie Banjoemaas, ovaal rood stempel 

Ongefrankeerd, verzonden 31 Aug. 1856 via Triest, aan
komst Amsterdam 1 October, duur der reis 31 dagen, z.z. 
Brief, verzonden uit Batavia 27 Maart 1853, aankomst 
Utrecht 15 Mei, met rood kaststempel Indië over Triest 

9 
9. Enveloppe, verzonden uit Amboina -^ 1875 rond zwart 

stempel, en vierkant stempel Ned. Indië via Brindisi Brit 
Pakket b. Ofschoon er reeds 11 jaar postzegels bestonden, 
is voor dezen brief, bij aankomst te Utrecht, 80 et. betaald 

22 Enveloppe, verzonden uii Batavia -=- 1871 met apart zwart 
stempel FRANCO zonder omlijsting, aank. Utrecht 5 Juli'71 f 1,50 

II . Batavia rond rood stempel,type Schreuders 107, verschil
lende jaartallen, per stuk 
Bandjermassin rond rood stempel, alleen met datum en 
maand, zonder jaartal, verzonden 14 Dec. 1865, aankomst 
Utrecht 27 Febr. 1866. Dit stempel komt zeer zelden voor f 2,50 
Bandjermassin, Soerabaya, Samarang, ronde roode stem
pels, verzonden naar diverse plaatsen in Nederland, type 
Schreuders 107, per stuk f 1,— 

8. 

10, 

12 

13. 

f 3 , -

4,50 

2,50 

f 2 , -

f 1 , -

B E L E E F D E M E D E D E E L I N G . On« Philatelitiif ch Bureau wordt 1 D e c e m b e r a. s. VERPLAATST naar de 
PRINS MAURITSLAAN 108, 's-Gravenhage. 

Adres voor aangeteekende (tukken uil Indië; Bijkantoor Willem de Zwijgerlaan, 't-Gravenhage. 
Tijdelijk correspondentie-adres voor Holland : 

Pierre Vos, Postzegelhandelaar, Postbus 104, Den Haag. Postgiro 133631. 



PRIJS 4 CENT PRIJS 8 CENT PRIJS 11 CENT PRIJS 18 CENT 

DE GELDIGHEIDSDUUR IS ONBEPERKT. OOK VOOR HET BUITENLAND TE GEBRUIKEN 

TEN BATE VAN HET BESCHERMING- EN HULPBEHOEVENDE KIND 

15 DECEMBER 1927 TE?^ 14 JANUARI 1928 

Bijvoegsel van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie No. II, van 16 November 1927. JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN 




