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KERSTZEGELS. 

I. 
On 1 PpfprnKpr a s zal het vijftien jaren geleden zijn, dat de 
^ ^ ^ ^ • ^ • ^ " • ^ ^ eerste officieele Kerstzegel verscheen, 

die tevens frankeerwaarde had. 
Het is de 5 centimes groen van Zwit

serland, die met een toeslag tot het
zelfde bedrag aan het publiek werd 
verkocht en het, voor die daj?en on
gehoorde bedrag van 331,406 Zwitser-
sche francs -n het laadje bracht . Niet 
minder dan 3,314,050 stuks werden van 
dezen zegel verkocht, waar toe in niet 
geringe mate het populaire zegel
beeldje medewerkte : de maagd Helve
tia, met op den achtergrond den Mat-

terhorn. 
Het jaar daarvoor, op 1 December 1912, had de vereeniging 

' ,Pro Juventute" (Voor de Jeugd) de eerste poging gedaan 
om het groote publiek op een voor die dagen nieuwe wijze 
zijn bijdragen te doen offeren voor het groote sociale doel dat 
zij voorstaat; practische hulp bij jeugdverzorging en -voorziening in 
den meest uitgebreiden zin van het woord, alsmede rechtskundige 
en moreele hulp voor ongehuwde moeders. 

Op het voorbeeld van Denemarken, dat reeds van af 1904 elk 
jaar tegen Kerstmis het land deed overstroomen van zooge
naamde „Julpn" of Kerstzegels, gelukte het de medewerking 

te verkrijgen van het Zwitsersche 
postbestuur en werden in December 
1912 drie kinderzegels aan de post
kantoren verkrijgbaar gesteld. De ze-
(fels, alle in dezelfde teekening — zie 
afbeelding — hadden geen frankeer
waarde; toch was het publiek er zóó 
op gesteld, dat de verkoop het niet 
onbelangryke bedrag van 127,593 
francs bedroeg, een som, die het bes te 
deed verwachten voor de toekomst 

Ten einde de geheele Zwitsersche 
bevolking te bereiken, werd deze 
Kerstzegel uitgegeven met Duitschen, 
Franschen en Italiaanschen tekst , 

' 1 

Soleil flt sofite k t c u i ' J 

om de bewoners van de kantons, waar een diertalen de hoofdtaalvormt. 
met de zegels ver t rouwd te maken. 

De zegel met den Duitschen tekst was in roodbruin, die met 
het onderschrift in het Fransch was in groen, de derde in kar -
mijnrood gedrukt. De zegels droegen aan de voorzijde het on
derschrift: „Viel Sonnenschein im neuen Jahr", ,,Soleil et santé 
ä tous" of ,,Un anno di sole". 

Op de achterzijde was een korte uiteenzetting van het doel 
der uitgifte gegeven, eveneens in een der drie talen en luidende 
als volgt: ,,Für die Jugend — Der Ertrag dieser Weichnachts
marke dient zur Bekämpfung der Tuberkulose bei den Kin
dern"; ,,Pour la jeunesse — Le produit sera affecté a la lutte 
contre la tuberculose chez les enfants"; ,,Pro Gioventu — II 
provento servira a combat tere la Tubercolosi nei fanciulli". 

Hierboven zeiden wij reeds, dat het Deensche voorbeeld de 
Zwitsersche Vereeniging Pro Juventu te tot richtsnoer diende 
Daar te lande toch was men, op advies van den postdirecteur 
Holbóll, er toe overgegaan om de Kerstmis- en Nieuwjaars
kaar ten behalve van de gewone frankeering, mede te voorzien 
van een specialen ,Julen" zegel. Het gebruik van deze zegels, 
die geen frankeerwaarde hebben, is zóó algemeen geworden in 
Den marken, dat in weerwil van den geringen verkoopprijs — 
2 Ore — de net to-opbrengst het eerste jaar reeds bijna 74000, 

in 1924 zelfs 223365 kronen bedroeg. 
Groote verplichting heeft de Deen

sche jeugd aan Holböll, den eenvoudi-
gen postambtenaar , die eenigen tijd 
geleden is gestorven en aan wiens ge
dachte het te danken is, dat verschil
lende Kinder-Tehuizen hun zegenrijk 
werk kunnen voortzet ten, dat meer
dere duizenden kinderen gespaard ge
bleven zijn voor den sluipmoordenaar, 
de tuberculose. 

Van enkele dezer Julen-zegels ge
ven wij hierbij de afbeelding; in den 
loop der jaren zyn tal van motieven 
in de teekeningen verwerkt ; naast 

por t re t ten uit het Deensche vorstenhuis treft men er allerlief
ste kinderkopjes op aan — men zie de zegels van 1909 en 
1910 —, omgeven door een krans van bloemen in zachte 
kleuren gedrukt. 

iMAMMAÉMÉMÉÉld 
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Elk jaar, van 1 December tot 
6 Januar i , worden deze Julen-
zegels op de pcs tkan tc ren ver
krijgbaar gesteld; de \ e r k o o p 
wordt bovendien aangemcedi'jd 
deer aan particulieren, die een 
geheel vel kocpen van 50 stuks, 
ter waarde van 1 Kroon, daarop 

___^^ een reductie te geven van 10 
Ore. Dit geldt evenwel alleen voor de zegels, die buiten de post 
om worden verkocht. 

Het Deensche voorbeeld vond spoe
dig navolging in Zweden, de V. S. van 
Ncord-Amerika en, zocals wij reeds 
zagen in 1912 in Zwitserland 

Hoe bemoedigend ook de verkoop 
was van de drie hierboven beschre
ven zegels, toch waren de verwachtin-
(Sen hooie r gespannen geweest, De 
vereeniging Pre Juventu te toch had 
n i t t minder dan 10 millicen exempla
ren laten drukken, waarvan slechts 
één derde deel werd verkocht De rest 
werd vernietigd. 

Dat niet geheel aan de verwachting 
werd voldaan vond zijn oorzaak daar

in, dat de grccte massa der verzamelaars en postzegelhandelaars 
zich deze zegels niet aanschafte, daar zij geen cfficieele uit
gifte waren met frankeerwaarde. Bovendien mocht men ver
wachten, dat een verdere uitgifte van niet-officieele zegels in 
de toekomst minder zou opbrengen, daar de eerste keer zeer 
zeker tal van lieden de zegels kochten, wijl het een nieuwig-
heidje betref. Wilde men de zekerheid hebben, dat elk jaar op
nieuw voldoende keepers zouden opdagen, dan dienden de 
postzegelverzamelaars- en -handelaars daarbij be t rokken te 
worden 

De bepalingen der Wereldpcstvereeniging verzet ten zich op 
dat tijdstip evenwel tegen het gebruik van dergelijke zegels in 
het internationaal verkeer. Wel liet artikel 11 §1 van het W e 
reldpostverdrag van Rome (1907] toe, dat dusdanige zegels in 
het binnenlandsch verkeer mochten werden gebruikt. 

Kon men derhalve den verkoop stimuleeren en de philatelie 
daarbij be t rekken door de zegels als cfficieele uitgiften te doen 
verschijnen, een universeel gebruik in het geheele gebied der 
Wereldpostvereeniging was evenwel uitgesloten. Het gebruik 
was geoorloofd in het verkeer met andere landen, die daartoe, 
op verzoek van het Zwitsersche postbestuur, een speciale ver
gunning hadden verleend. 

Het verdient wellicht aanbeveling eens in het kort weer te 
geven welke de zienswijze der postadministratiën in den loop 
der jaren met betrekking tot deze weldadigheidszegels was en 
hoe deze zich gaandeweg wijzigde. Wij zullen daarby ui tspraken 
ontmoeten, die we thans schouderophalend voorbijgaan. 

Reeds in 1897, tijdens het eerste Wereldpostcongres te Wash
ington, werden van Duitsche zijde bezwaren geopperd tegen 
het gebruik van speciale zegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van bepaalde gebeurtenissen, voor weldadigheidsdoeleinden 
enz. De Duitsche afgevaardigden deden dat onder ongeveer de 
volgende bewoordingen: 

,,In verschillende landen zijn herhaaldelijk zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van plaatselijke feesten, ter herinnering aan be
langrijke gebeurtenissen enz. Het gebruik dezer zegels uit te 
breiden tot het internationaal verkeer brengt het bezwaar mede, 
dat bij de postambtenaren in het land van bestemming onzeker
heid ontstaat of deze zegels wel geldig zijn voor de frankee
ring." 

Uit de gevoerde besprekingen bleek, dat verschillende post-
besturen, o.a Enge land, IJortugal en Britsch-Indië tegen het 
Duitsche standpunt bezwaren aanvoerden; zij wenschten de 
vrijheid der postadministrat ies op dit punt te handhaven. 

De Fransche afgevaardigden kwamen de Duitschers te hulp 
onder de volgende bewoordingen: 

,,Le délegué de la France croit cependant devoir préciser; la 
,,dignité des administrations est en cause dans cet te affaire et 
„c'est la raison de son intervention. Il faijt empêcher que l'on 
,,batte monnaie avec ces t imbres ephemeres; telle est la vraie 
,,raison de l ' interdiction." (Beelenkamp: Les lois postales uni
verselles). 

PR 10 CENT 
IZn 13 - 28 D 14 

Wat is er van dit Fransche standpunt in den loop der jaren 
overgebleven? Moge men eendeels betreuren, dat meer en 
meer bij het uitgeven der zegels het beginsel ging voorzitten 
om daarmede een aanslag te doen op de portemonnaie der ver
zamelaars, anderdeels valt niet te ontkennen, dat juist die 
speciale uitgiften ons dikwerf zeer interessante en fraaie zegels 
hebben gebracht. 

Het Postverdrag van Madrid nam ten opzichte van die gele-
genheids- en weldadigheidszegels de laatste barricade weg; hun 
gebruik, ook in het internationaal verkeer, w e d tcegestaan, in-
(5.aande 1 Januari 1922. 

Keeren wij na deze uitweiding te l rnze Kcr sUc ' e l s terug. 
Nadat het Zwitsersche Pcstbcstuur er veer gewenden was 

thans eens de proef te nemen met f . i cfficicden zefel en 
Beieren, Denemarken, Ho.igarije, \ia.\ïl, i e-tugal en Ruc'and z'ch 
bereid verklaarden een derSelijken zegel te e r k e m e n als geldig 
voer de frankcering in het verkeer met Zwitserland, werd den 
kunstenaar E. Grasset te Parijs de opdracht vers t rekt de tee -
kening te leveren 

Het resultaat van zijn arbeid was de zegel in 
PRO JUVENTUTc ncvenstaande afbeelding en hierbeven reeds na

der omschreven. 
De druk geschiedde in de Mur t te Bern in 

vellen van 200 stuks, onderverdeeld in 4 blokken 
elk van 50 exemplaren. Elk blok draagt een der 
cijfers 1, 2. 3, of 4. Het werd gevormd door twee 
blokken van 25 cliehé's. 

Een maatregel, die in niet geringe mate den 
verkoop beverderde , bestond daarin, dat men het 
pcstperseneel geldelijk bij deze uitgifte interes
seerde; van den extra-toeslag ad 5 centimes 

kwam 43/2 centimes ten goede aan de Vereeniging Pro Juven
tute, Y2 centime vloeide m de kas van een ondersteuningsfonds 
van het Zwitsersche postpersoneel. 

Deze maatregel, die in Zwitserland reeds dateert van af 1913, 
werd in 1926 eveneens hier te lande ingevoerd en wij mogen 
•-et eenigen trots hierbij verklappen, dat een postambtenaar-
philatelist hieiop de aandacht vestigde van den Nederlandschen 
Bond tot Kinderbescherming, die hier te lande hetzelfde werk 
doet als Pro Juventute in Zwitserland. Genoemde Bond bracht 
de opmerking over bii de regeering en thans vormt een aandeel 
in den verkoop een der bronnen van inkomsten van het kor t 
geleden opgericht postaal ondersteuningsfonds. 

Van den eersten officieelen zegel werden 3.314.050 stuks ver
kocht, wat aan Pro Juventute een uitkeering bezorgde van 
149,132 francs, aan het ondersteuningsfonds van het postperso
neel 16 570 francs. 

Hoe duidelijk demonstreert zich hier de macht van het kleine! 
De zegel werd gedrukt op wit papier, blauw en rood geve

zeld, dat een kruis als watermerk draagt. 
Het onheiljaar 1914 belet te de bereids voorgenomen uitgifte 

van een of meer nieuwe zegels. 
Dan verschijnen op 1 December 1915 

de twee kinderkopjes: jongen uit Ap
penzell, meisje uit Luzern. 

Het ontwerp is van Wilhelm Bolmer 
te Bern, de gravure van J. Sprenger 
te Biel. 

Gedrukt — en dit geldt voor alle 
Zwitsersche Kerstzegels — werden de 
zegels in de Munt te Bern. 

De waarden zijn 5 en 10 centimes, 
die met een toeslag van 5 centimes 

per s tuk werden verkocht. 
De verkoopcijfers zijn; 
1.958.593 stuks van de 5 centimes. 

537.358 „ „ „ 10 
Ook hier kregen Pro Juventu te en het postpersoneel het hun 

toekomende van de opbrengst. 

Nog zij vermeld, dat de 5 centimes 
voorkomt in tê te-bêehe paartjes, (aan
maak voer postzegelboekies). 

Het jaar 1916 brengt drie waarden; 
3 centimes, meisje i uit Freiburg 
5 ,, herdersjongen uit Bern. 

10 „ cogster uit Waadt land. 
Teekenaar en graveur zijn dezelfden 

als bij de uitgifte van 1915, 

file:///erkoop
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De extra- toeslag bedraagt 2, resp. 5 en 
5 centimes 

Verkocht werden de volgende aantal
len; 
1.114.253 stuks van de 5 centimes. 
1.754.910 10 

885.502 „ „ „ 15 
Totaal derhalve 3.754.665 stuks tegen 

2.895.951 in 1915. 
Voorwaar een resul taat om trotsch op te zijn! 
(Wordt vervolgd). v. B. 

Uitgiften 
ALGIERS. 

De 25 en 30 centimes der koerseerende serie verwisselden van 
kleur. Te melden zijn dus: 

25 centimes, lichtblauw. 
30 „ groen. 

BOLIVIA. 
Het wapentype van 1919/1921 is thans weder in eere hersteld. 

In deze teekening zijn verschenen: 
2 centavos. 
3 
4 

20 
25 
30 
40 
50 

geel. 
rose. 
lichtblauw, 
olijfgroen. 
blauw. 
violet. 
oranje. 
bruin. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 

10 
15 

Boliviano 

n 

centavos. 

rood. 
purper. 
groen. 
ultramarijn 
lichtbruin. 
groen. 
grijs. 
rood. 

200 „ 
200 „ 
300 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 

„ 2000 
„ 5000 
„ 500 

50 
20 

„ 100 

De drie laatste waarden zijn voorzien van den opdruk ,,Octu-
bre 1927" en ster. Dit geschiedde omdat een groote partij van 
de niet overdrukte zegels gestolen werd tijdens het vervoer van 
Londen naar Bolivia. Op deze wijze zijn de niet-overdrukte 
exemplaren waardeloos gemaakt. 
BRAZILIË. 

Het „Bulletin Mensuel" vermeldt de volgende luchtpostzegels, 
verkregen door den opdruk 

Servico 
Aéreo 

en waarde op de dienstzegels van 1913 (Maarschalk Hermes): 
50 reis op 10 reis, grijs. 

roodbruin. 
bruin. 
geel. 
grijs. 
olijfgroen. 
vermiljoen, 

BRITSCH-NOORD-BORNEO. 
Van de serie 1909, getand 14, verschenen onderstaande waar

den in de tanding 123̂ 2 en- dezelfde teekening; 
1 cent, bruin. 
3 „ groen. 
4 „ rood. 

10 „ grijsblauw, 
BULGARIJE. 

De 30 centimes van 1927, zwartgroen en bruin, 
verscheen thans in blauw en bruin, 
CUBA. 

Ter gelegenheid van 
het thans te Havana ge
houden 6e Pan-Ameri-
kaansche congres ver
scheen onderstaande se
rie zegels in de waarden; 

1 centavos, groen. 
2 ,, karmijn, 
5 „ blauw, 
8 ,, roodbruin, 

10 „ bruin. 

ftwtmrr^r^r^n^n^ 

13 centavos, oran'ebruin. 
20 
30 
50 

1 peso, 

olijfgroen. 
violet. 
karmijn. 
zwart. 

i _ 

Het hoofdmotief der 
teekening wordt geflan
keerd door de landkaar
ten van Noord- met Mid
den- en Zuid-Amerika. 

Van een drietal waar
den geven wij hierbij de 
afbeelding. 

DUITSCHLAND (Jan. '28). 
i i i i i i i g i i i f i i v i 

EGYPTE (Jan. '28). 

Dienstzegel in de koerseerende teeke
ning: 

30 pfennig, olijfgroen. 
De 60 pfennig roodbruin van 1924, met 

het portret van Stephan verscheen op 
groengetint papier. 

Wij verzuimden tot dusverre te ver
melden, dat de koerseerende 3 pfennig 
(Goethe) in den laatsten tijd verschijnt 
in lichter bruin. 

In nevenstaande teekening verscheen 
de frankeerzegel: 

4 millièmes, groen. 
Ter gelegenheid van het statistisch 

Congres, in December 1927 te Cairo 
gehouden, verscheen een serie van drie 
waarden: 

5 millièmes, bruin. 
10 ,, karmijn. 
15 „ blauw. 
Het zegelbeeld geeft weer Koning 

Amenhotep III uit de Achtt iende Dy
nastie, op wiens last de eerste volks
telling in zijn rijk gehouden werd. 

Het is een afbeelding van den be
kenden Mennon-kolossus bij Thebe 

EGYPTISCH SOEDAN. 
Met het nieuwe meervoudige watermerk S G zijn te melden 

de frankeerzegels: 

2 millièmes, bruin en oranje. 
10 „ zwart en karmijn. 
2 piasters, roodoranje en bruinlila, 

alle in de koerseerende teekening. 

^'^ " " " r r !t êmmmméê 

FINLAND. 
In de koerseerende teekening, doch op papier met het water

merk posthoren is te melden de 1 mark, oranjerood. 
GUATEMALA. 

Dienstzegels, verkregen door de perforatie Oficial in de fran
keerzegels der uitgifte 1926-'27: 

1 centavos, olijfgroen. 
12J^ „ groent 
2 pesos, oranje. 
2 p. 50 c , violet. 
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15 pesos, zwart. 
In de teekening, postkantoor, verscheen voorts de frankeer

zegel; 
1 centavo, olijtgroen. 

B. M. 
HONGARIJE. 

In de koerseerende teekening verscheen de frankeerzegel: 
8 filler, lila rose. 
Hij is gedrukt op een nieuw watermerk, bestaande uit vier dub

belkruizen, die diagonaalsgewijze tegenover elkander zijn ge
plaatst . 

Op dit papier zullen alle waarden verschijnen, daar van de 
thans in koers zijnde zegels uitmuntend gesla'gde verval
schingen zijn gemaakt en in groote getale uitgegeven, tot schade 
der post. 
LITAUEN. 

Frankeerzegels in nieuwe teekening, ruiter; watermerk ruit: 
1 Litai, groen en grijs. 
3 ,, violet en lichtgroen. 
5 ,, bruin en grys. 

LUXEMBURG. 
De 75 centimes rosekarmijn van 1926 verkreeg den waarde 

opdruk z= (io. 
MAROKKO (Fransche kantoren) . 

De frankeerzegel van 1 fr. 40 en de luchtpcstzegel van 2 
francs, beide druk Hélio, verschenen in lichtere nuance dan 
de tot op heden gebruikte. 
MAURITIUS. 

In het koerseerend type verscheen de frankeerzegel; 
6 cents, bruin. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

NEWFOUNDLAND 

Hier verscheen een serie frankeer
zegels, bestaande uit de volgende 
waarden en kleuren; 

1 cent groen; landkaar t van New
Foundland. 

2 „ donkerrood; S.S. Caribou, 
3 ,, donkerbruin; Engelsch ko

ningspaar. 
4 ,, wijnrood; Prins van Wales. 
5 „ grijsgroen; mailtrein. 
6 ,, blauw; NewFoundland Ho

tel te St. Johns. 
8 ,, lichtbruin; Hearts Content 

(d. i. de plaats waar in 
1866 de eerste Transatlan
tische kabel aan land werd 
gebracht). 

9 ,, groen; Cabot Tower. 
10 ,, donkerviolet; Oórlogsge

denkteeken. 
12 ,, donkerrood; Postkantoor te 

St. Johns. 
15 ,, blauw; Vertrek in 1919 \ a n 

het eerste vliegtuig voor 
den TransatNntischen tocht 

20 ,, grijs; Colonial Building St. 
Johns . 

30 ,, grijsbruin; Grand Falls La
brador. 

De zegels zijn zeer fraai uitge
voerd in koperdruk; n o.m. hadden 

zij er bij gewonnen, indien de kleuren wat levendiger waren 
genomen. 
PATIALA. 

De 1 anna bruin van BritschIndië in den lokalen druk (meer
voudig watermerk ster), verscheen met den opdruk 

Patiala State 
Service. 

PORTUGAL. 
Van de Camoënsserie werden onderstaande waarden voor

zien van rooden opdruk Porte franco 1928 en kruis: 

15 centavos, olijfgroen. 
16 „ bruin lila. 
25 „ grijs violet. 
40 „ lichtblauw. 

1 Escudo 20 centavos, bruin. 
2 Escudo's, olijfgroen. 

RUSLAND (Jan. '27). 

I ■ ■ ■■ ai^bfcfc^jfcajLfcJ 

In het werkmanstype verscheen de 
frankeerzegel: 

8 kopeken, geelgroen. 

M V W 

thti iiliii» I I u m i I I I 

S. MARINO. 

In navolging van het Italiaansche voorbeeld verschenen hier 
vier waarden ter herden

^Wl^^WWI^^B king van den zevenhon
derdsten sterfdag van 
Franciscus van Asisien: 

50 centimes, karmijn. 
1 Lire 25, blauw. 
2 Lire 50, bruin. 
5 Lire, lichtviolet. 
Het op de zegels afge

beelde gebouw stelt het 
klooster der Franciscanen 
voor. 

In de koerseerende tee
kening verschenen voorts 
de reeds vroeger aange
kordiftde portzegels: 

15 Lire, oranje. 
25 „ 
50 „ 

Het waardecijfer is in 
bruin fedrukt. 

Het papier draagt het 
watermerk kroon. 

TUNIS. 

De 75 centimes der koerseerende serie verscheen in wijnrood, 
de 25 centimes in lila 

ZUIDWESTAFRIKA (Nov. '27). 
De koerseerende 4 pence grijsgroen der ZuidAfrikaansche 

Unie verscheen met de opdrukken; 
Scut West en SuidwesAfrika, 

Africa 
Zcoals bekend, is de 4 pence in driehoekvorm der Zuid

Afrikaansche Unie ongetand. Deze zeöel, voorzien van den 
2rcgeligen opdruk ,,South West Africa", is thans op last van 
h t t pcstbestuur vooriien van een perforatie, daar dit bestuur 
terecht de mecning is toegedaan, dat het gebruik van ongetande 
zegels, die slechts met behulp van een schaar van elkander 
gescheiden kunnen worden, uit den tijd is. 

ZWITSERLAND (Jan. '28). 
De, in het vorige nummer vermelde, nieuwe waarden, zijn 

thans ook verschenen met de opdrukken: 
S. d, N. Sociétés 
Bureau en des 

International Nations, 
du Travail 

Behalve de drie waarden 23^, 73/2 en 15 centimes, verscheen 
bovendien de 10 centimes, donkergroen op grijs, in het Teiltype 
met en zonder laatstgenoemden opdruk. 

v. B. 
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'̂kuiVe Uitgiften 
0plaa^ci/fers,en3.i 

Ierland. De eers te , ,Saorstat" opdrukken werden gedrukt door 
Alex Thom en Co, Hierop werd het jaartal ruim of wijd uit 
elkander gedrukt, In 1925 werden de opdrukken vervaardigd in 
de Landsdrukkerij , waarbij het jaartal „1922" meer in elkander 
gsdrongen werd gedrukt, 

In een nieuwe zending van de waarden 2/6, 5 en 10 shillings, 
die de bekende Engelsche firma Whitfield King en Co dezer 
dagen mocht ontvangen, vindt men den nauwen en den wijden 
opdruk verdeeld over de zegels van een en hetzelfde vel, en 
wel op een vel der 2/6 zegels 14 stuks in de nauwe, 26 stuks in 
de wijde zetting. Waar de geheele druk vrij slordig 's uitge
voerd, vermoedt genoemde firma, dat deze druk weder bij een 
anderen drukker werd verzorgd, 

Portugal en Koloniën. Gedurende twee maanden zullen ver
schillende buitenkoers gestelde zegels — Eeuwfeest van Indië, 
Ceres, Don Manuel, enz. — weder aan de postkantoren ver
krijgbaar worden gesteld. Men kan dus in verschillende onge
btuikte waarden dezer uitgiften een prijsdaling verwachten. 

Na afloop van bovengenoemd tijdvak zullen ongeveer 30 mil
lioen exemplaren der buitenkoers gestelde zegels worden ver
brand, zijnde ongeveer de helft van den aanwezigen voorraad, 

Zwitserland, Van den koerseerenden 5 francs zegel blauw 
(Rütli) is een nieuwe druk in voorbereiding, die zich van den 
tegenwoordigen zal onderscheiden door de volgende bijzonder
h tden; 

het berglandschap is scherper; 
de naam Helvetia op den band aan de onderzijde is fijner 

gcteekend, bovendien vertoont deze band geen schaduwlijnen; 
de cijfers 5 en de afkortingen „fr" hebben een anderen vorm. 
De thans in koers zijnde 5 francs draagt onderaan de namen 

van den teekenaar en den graveur, zijnde E, Grasset, resp. 
A, Burkhard. 

De nieuwe gravure naar dezelfde teekening werd thans gele
verd door J, Sprenger, zoodat deze namen onder aan den nieu
wen zegel zullen worden vermeld, 

V, B. 

XXIV, 
Estland, De hoofdstad Reval, tevens belangrijkste havenplaats 

van het land, onderhoudt vrij drukke handelsbetrekkingen met 
Helsingfors, de hoofdstad van den nabuurstaat Finland, Ge
scheiden door den Einsehen Golf, is het postverkeer, wil het den 
grooten omweg per spoor via Petrograd vermijden, aangewezen 
op het vervoer per stoomboot. Via Helsingfors bereikt de cor
respondentie van Estland Zweden en de andere Scandinavische 
landen. De geografische ligging moge blijken uit onderstaande 
eenvoudige schets. 

Finland, 
Helsinjffors 

Stockholm 
• Petrograd 

spoorweg 
stoomboot 

Riga [Letland] 

In Februari 1920 was het scheepvaartverkeer tusschen Helsing
fors en Reval wegens zware vorst wekenlang geheel gestremd. 
Daarbij kwam nog, dat van het verzenden der buitenlandsche 
post via Riga moest worden afgezien, daar door het dichtliggen 
van de haven van Riga (Golf van Riga) van hier uit evenmin 
verbinding was te verkrijgen. Voegt daarbij het feit, dat de 
spoorwegverbinding tusschen Letland en Duitschland eveneens 
gedeeltelijk onbruikbaar was en men begrijpt, voor welke moei
lijkheden de Estlandsche post geplaatst was. Het is daardoor 
verklaarbaar, dat zij redding in den nood verwachtte van de 
luchtpost, die dan den 7 Februari 1920 haar eerste vlucht ver
richtte tusschen Reval en Helsingfors, Meerdere vluchten von
den nadien plaats, zonder dat daarbij speciale zegels of stem
pels werden benut. Men verzond alleen bij wijze van nood
maatregel de aanwezige correspondentie met den in der haast 
ingestelden luchtpostdienst, hetzelfde verschijnsel dus, wat wij 
enkele weken geleden hier te lande meemaakten met de post 
voor Ameland en Schiermonnikoog, die tijdens de hevige vorst
periode in de eerste dagen van Januar i j , l . haar bestemming 
lanös den gewonen weg — r e r postschuit via Holwerd, resp. 
Oostmahorn — niet kon bereiken, daar de Waddenzee onbe
vaarbaar was. Deze correspondentie werd toen via Amsterdam 
per K.L.M, naar genoemde eilanden overgebracht, zonder dat 
speciale stempels hiervan getuigenis aflegden. 

Op 28 Februari 
1920 werd op de 
vlucht Reval—Hel
singfors voor het 
eerst de luchtpost
zegel gebruikt, waar
van de afbeelding 
hierbij gaat. Echt ge
bruikt als luchtpost
zegel, derhalve op 

luchtpoststukken, komt deze zegel zelden voor en is dan ook 
vrij schaarsch. Speciale stempels worden niet benut. Het gebruik 
als zoodanig is dan ook alleen af te leiden uit de stempels van 
vertrek en aankomst, waarbij nauwkeurig de tijdsduur in aan
merking is te nemen. Het afleggen van de route over den Fin
sch n Golf per vliegtuig vereischte slechts enkele uren; komt 
deze korte tijdsduur tot uiting in de afstempeling van vertrek 
en aankomst, dan eerst kan men besluiten met echtgevlogen 
stukken te doen te hebben. 

Bovenbedoelde luchtpostzegel werd ongetand uitgegeven; in 
een drietal postkantoren, o,a, Reval, werd voor het gemak der 
ambtenaren een nieZofficieele perforatie benut. 

Nadat de verbinding per boot was hersteld, werd de lucht
postdienst opgeheven, waaraan het geringe gebruik, dat het 
publiek van deze verzendingsgelegenheid maakte, niet vreemd 
was. 

In 1923 werd wederom op het traject Reval—Helsingfors een 
luchtverbinding in bedrijf genomen. De zegel van 5 Mark, hier
boven omschreven, werd daartoe voorzien van verschillende 
opdrukken als volgt: 

1923 op 5 Mark, 
10 Marka 1923 ] 
20 Marka 1923 }■ horizontaal op een paar der 5 Mark, 
45 Marka 1923 ) 
15 Marka 1923 op 5 Mark. 
De luchtpostzegels dienden tot kwijting van het luchtrecht; 

de gewone frankeering was te voldoen door frankeerzegels. 
Ook dezen luchtpostdienst was geen lang leven beschoren, 

wat mede te wijten zal zijn aan het betrekkelijk hoog luchtpost
recht. 

Ook deze opdrukken komen, als luchtpostzegels gebruikt, 
vrij zeldzaam voor; alleen de afstempeling kan zulks uitwijzen 
en hiervoor geldt hetzelfde als bij den zegel van 1920. 

In Februari 1924 verschijnt de serie luchtpostzegels in neven
s taande teekening en in 
de waarden: 

5 Mark, geelbruin. 
10 „ 
15 „ 
20 „ 
45 „ 

alle met 
in zwart. 

blauw, 
karmijn. 
groen, 
violet, 

het middenstuk 
Zij komen on

getand en getand (14) 
voor. 
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Deze uitgifte ziet men, als luchtpostzegel gebruikt, veel meer 
dan de beide voorafgaande. Dit wordt verklaard door het feit, 
dat Reval opgenomen werd in de luchtpostroute Helsingfors— 
Reval—Riga—Danzig met aansluiting op het groote Duitsche 
luchtnet. 

Vergelijkt men de belangrijkste luchtpostcatalogi, dan ziet 
men in de oplaag-cijfers der onderscheiden Estlandsche lucht
postzegels groote verschillen. Wij zijn in de gelegenheid, hiervan 
onzen lezers nauwkeurige gegevens te vers t rekken, ontleend 
aan ambtelijke bronnen. 

Deze onderscheiden evenwel bij de opdrukken van 1923 twee 
drukken, de eerste ongetand, de tweede getand H H , welke 
onderverdeeling wij hier eveneens volgen; 

oplaag 
5 Mark van 1920 511643 stuks. 
5 Mark opdruk 1923; ongetand 39800 „ 

getand 6000 „ 
10 op 5 + 5 Mark; ongetand 30000 „ 

getand 10300 „ 
15 op 5 Mark; ongetand 39800 „ 

getand 5600 „ 
20 op 5 + 5 Mark; ongetand 19900 „ 

getand 10300 „ 
45 op 5 + 5 Mark; ongetand 9900 „ 

getand 3234 „ 
Van de uitgifte 1923 beschikken wij alleen over de oplaag-

cijfers der ongetande uitgifte; deze zijn: 
5 Mark 52448 stuks, 

10 „ 52298 „ 
15 „ 52340 „ 
20 „ 51268 „ 
45 „ 11850 „ 
Wij vermoeden, dat de verdere aanmaak dezer zegels alleen 

geschiedt in getande exemplaren. 

Resumeerende; 
Estland benutte geen speciale poststempels en doet dit ook 

tot op heden niet. Van de twee eerste uitgiften, 1920 en 1923, 
zijn echt-gevlogen brieven vrij zeldzaam, 

V. B. 

en Koloïiiein 
NEDERLAND. 

De portverlaging. 
De in het vooruitzicht gestelde verlagingen van de drukwerk

en andere tarieven zijn op 1 Februari ingegaan, goedgekeurd 
bij K. B. van 21 Jan , 1928 (Staatsblad no, 9) en aangekondigd 
bij Dienstorder H 49 van 19 Jan . Het voornaamste nemen wij 
hieronder over; 

Brieven binnenland: Het tarief bedraagt nu: tot 20 gram 7J/2 
cent, boven 20 tot en met 250 gram 15 cent, tot en met 500 
gram 20 cent, enz. 

Lokaal port: Ingevoerd is een lokaal port voor briefkaarten 
en voor brieven van niet meer dan 20 gram. Dit port bedraagt 
voor een briefkaart 3 cent, voor een brief 5 cent. 

Drukwerk: Ingevoerd is een tweeledig tarief voor gedrukte 
stukken, n.1.: 

o. een port voor drukwerken, waarvoor spoedbehandeling 
wordt verzocht, door middel van een in het oog loopende, boven 
het adres gestelde aanwijzing „Spoed" of een soortgelijke aan
duiding; dit port is gelijk aan het bestaande drukwerkport ; 

b. een port voor de overige gedrukte stukken, hetwelk tot 
en met 500 gram bedraagt V/2 cent per 50 gram, enz. 

De stukken die volgens tarief b zijn gefrankeerd of niet de 
aanduiding ,,Spoed" dragen, kunnen tot een gunstiger gedeelte 
van den dag of uiterlijk tot den volgenden morgen blijven 
liggen. Dit geldt echter — althans voorloopig — alleen voor de 
massa-reclamedrukwerken. 

Monsters: Het port wordt 2 cent per 50 gram, met behoud 
van het minimum van 5 cent per zending. 

Expresse-bestelling: Het expresserecht voor brieven is ver
laagd tot 10 cent, voor postpakketten tot 15 cent. 

Zeepost: Voor drukwerken en monsters per zeepost voor Suri
name en Curasao gelden vanaf 1 Februari dezelfde tarieven 
als voor het binnenland; voor Ned, Indië gaan deze verlagingen 
eerst op 16 Febr. in. 

Frankeerzegels: In gebruik worden gesteld: 
a. frankeerzegels van l^ en 11^2 cent. 
d. postzegelboekjes, inhoudende 24 frankeerzegels van I H et. 
f. portzegels van 3, 7 en 12 cent. 
Voor nieuwe briefkaarten, enz. zie men de Poststukken

rubriek. 
De postzegelboekjes met frankeerzegels van 2 cent en de 

portzegels van 4, 6 en 11 cent worden niet meer aangemaakt. 
Aan het portzegel van 6 cent, dat eerst in Augustus ver

schenen is, is dus geen lang leven beschoren geweest. 
Het „Handelsblad" vestigde er de aandacht op dat in het 

locale verkeer een brief, zwaarder dan 20 gram, 15 cent kost en 
men brieven tot 40 gram dus goedkooper in twee enveloppen 
verzenden kan. 

De Olympiade-zegels. 
Hieronder volgt het K. B. van 30 December 1927 over deze 

zegels, opgenomen in Staatsblad no, 466. Wij danken den heer 
Davids voor de toezending. 

Wij Wilhelmina, enz, enz,, Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Art ikel 1, 
Ter gelegenheid van de in 1928 hier te lande te houden Olym

pische Spelen worden van Rijkswege Olympiade-postzegels 
uitgegeven. 

Art ikel 2. 
1, De Olympiade-postzegels zijn gedurende een door Onzen 

Minister van Waterstaat te bepalen tijd verkrijgbaar in de waar
den van VA, 2, 3, 5, 7J4, 10, 15 en 30 cent. 

2. De zegels vertoonen ontwerpen, op de sport betrekking 
hebbende. 

Art ikel 3. 
1. De Olympiade-postzegels worden verkocht met een toe

slag boven de frankeerwaarde van 1 cent voor de zegels van 
lA, 2, 3 en 5 cent, van 2)/2 cent voor de zegels van 7J^ cent, 
van 2 cent voor de zegels van 10 en 15 cent en van 3 cent voor 
de zegels van 30 cent. 

2, De opbrengst dezer zegels na aftrek van de frankeer-, 
waarde, de kosten van aanmaak, administratiekosten en andere 
onkosten uit de uitgifte voortvloeiende, wordt ter beschikking 
gesteld van het Nederlandsch Olympisch Comité. 

Art ikel 4. 
Op de Olympiade-postzegels zijn van toepassing de bepalin

gen, welke gelden voor de gewone postzegels, behoudens dat 
de geldigheidsduur voor het gebruik eindigt met den 31 sten 
December 1928. De Olympiade-postzegels, welke, nadat de ter
mijn van verkrijgbaarstelling is verstreken, nog niet zijn ver
kocht, zullen worden vernietigd. 

De penningmeester van het Olympisch Comité verzoekt ons 
de aandacht der verzamelaars t e vestigen op de op 1 Maar t 
e.k, te verschijnen speciale zegels. 

Gaarne voldoen wij aan dezen wensch, hopende dat de zegels 
er zoo fraai uit zullen zien, dat de verzamelaars hen heel ge
willig en gaarne zullen koopenl 

De Kinderzegels, 
De aantallen verkochte zegels zijn natuurlijk nog niet bekend; 

wel is reeds gepubliceerd de opbrengst van Amsterdam en Den 
Haag, In Amsterdam werden verkocht: 

261.384 stuks van 2 cent. 
227.236 „ „ 5 
361.455 „ „ 7 H „ 
221.194 „ „ 15 

met een winst op de postzegels van ƒ31.331,49. In Den Haag 
was de extra-opbrengst voor het kind ƒ11,689,97 (vorig jaar 
ƒ9,116,61). De verkoop schijnt dus dit jaar wel heel wat grooter 
te zijn geweest dan in 1926, Een voorloopige raming gaf als 
opbrengst voor het geheele land ƒ 120.500, dat is ongeveer 
ƒ 12.000 meer dan verleden jaar. 

Bet kinderzegel van 15 cent komt ook in tanding Nb voor. 
Een aardig bewijs ervoor, dat de druk in twee kleuren niet 

ineens i raar in twee drukgangen geschiedt, zond ons ds heer 
Meyler, Goes. Van een zegel van 5 cent ontbrak een deel van 
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den groenen druk, terwijl de gele druk intact was. Eerst was 
dus het zegel met geel bedrukt, daarna was er een papiersplinter 
op het zegel terechtgekomen, waardoor de later volgende groene 
kleur zich niet geheel kon afdrukken. 

De heer de Joncheere te Dieren vond een opvallend foutje in 
de 2 cents 6e zegel bovenste rij, n.l. een punt in de T. „Ik heb 
twee bovenrijen en vond de fout in beide". 

De nieuwe zegels. 
Hierbij de afbeelding van ons nieuwe tweetal; 

IMEDERtüND 

De zegels van H ^^ 'van 13/2 cent verschenen op 28 J a n u a n ; 
de eerste exemplaren ontvingen wij van den heer Lampe. De 
kleur van de 3^ cent is grijs, van de XYz cent lila, Velgrootte, 
perforatie, enz. zijn gelijk aan die van de overige lagere waar
den. Beide waarden zijn op papier met watermerk. 

De 3̂2 en 13̂ 2 cent verschenen ook met vierzijdige rolperforatie 
(zie hieronder). 

De nieuwe rolperforatie, in twee vormen. 
Over de nieuwe roltanding ontvingen wij van het Hoofdbestuur 

het volgende schrijven dd. 25 Januar i 1928: 
„1. In antwoord op Uw aan het Hoofdpostkantoor te Am

sterdam gericht schrijven heb ik de eer U mede te deelen, dat 
de daarin bedoelde wijze van perforatie toepassing vindt in 
verband met in gebruik zijnde postzegelplakmachines, welker 
gebruik vereischt, dat de postzegelrollen zijn gesneden uit de 
breedterichting der vellen. 

2, Naar behoefte en geleidelijk worden ook andere dan de 
iy2 cent frankeerzegels met deze roltanding geperforeerd. Zij 
zullen dadelijk na gereedkomen ook aan de verzamelaarsloketten 
worden verkrijgbaar gesteld." 

Het zegel van lYz cent is in de laatste week van Januar i 
aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar gesteld, uitsluitend in 
rollen. Hierbij de afbeelding van een paartje dezer zegels, die 
duidelijker dan de vorige de nieuwe versterking laat zien. 

De heer Lampe zond ons de nieuwe 3̂2 cent met vierzijdige 
rolperforatie, in een rol, uit de lengte der vellen gesneden. Het 
is ons nu geheel duidelijk waarom de nieuwe rolperforatie aan 
de vier zijden is ingevoerd; naar behoefte kunnen nu rollen 
met de breede of met de smalle zijde der zegels aan elkaar 
geleverd worden, zoodanig dat steeds tusschen twee zegels ver
sterkte perforatie aanwezig is. De zegels voor beide soorten 
van rollen worden dus met een en dezelfde machine geper
foreerd. 

Uit Amsterdam ontvingen we 4 Febr, de %, I H c " 25 cent 
met de vierzijdige rolperforatie, in vellen. De 73^ cent sch)jn'^ 
nog niet in vellen te bestaan. 

Bij nadere beschouwing bleek, dat er twee verschillende nieu
we rolperforaties ingevoerd zijn. Bij de eerste (73^ cent) vindt 
men tusschen de zegels twee groepen van drie gaatjes, bij de 
tweede [Y, XYi en 25 cent) twee groepen van vier gaatjes. 

5 cent bl. 
6 cent D; 
lYi cent A: 158 R, 
lYz cent bl.; 160, 

162 L, 
162 R, 

15 cent G: 135, 
25 cent D; 173, 

147, 
50 cent D; 168, 

Of de eerste perforatie slechts een voorloopige was, of dat 
beide vormen naast elkaar in gebruik zullen blijven, dienen wij 
nog af te wachten 

Zegels met de oude, tweezijdige rolperforatie zullen wel niet 
meer aangemaakt worden. 

N i e u w e waarden met watermerk. 
Yl cent grijs, 13̂ 2 cent lila; 4zijdige rolperf. A, lY cent, 

B. Yl, ^Yl en 25 cent. 
Nieuwe oplaagletters, 
Y cent A, lY cent A, 

6 cent D, 25 cent D, 50 cent D. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent G; R 114, tanding Nb. 
L 164, tanding Nb en Gr. 
R 164, „ Nb en Gl. 
L 166, „ Nb, Gl en Gr. 
R 166, „ Nb en Gr, 
R 167, „ Gr. 
R 169, „ Gr. 

: 160, „ (Gr.) uit boekjes. 
171, „ Gr. 

Gr. 
(Gr.) uit boekjes. 

Gr. 
Gr. 
Gr. 
4zijdige rolperf. 
Nb. 
Nb. 

Verbetering; De in het vorig nummer opgegeven 5 cent 164 Gr 
moest zijn R 164, 

De 8 van plaatno. 168 van de 50 cent is duidelijk over een 
7 heen gegraveerd. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
Y cent A; Er is geen ruimte voor een dr. teeken opengelaten; 

rechts van de letter A onder zegel 200 staat een met de hand 
geteekend ovaalvormig figuurtje. Tanding Gl. en rolperf. 

\Y cent A; Ook hier geen plaats voor een drukkersteeken; 
het staat als bij de Yz cent rechts van de A onder zegel 200. 
De teekens zijn moeilijk te beschrijven; we hopen duidelijk ge
noeg te zijn. 

— rechtopstaand ovaaltje, tanding Gl. 
— boven toegespitst ovaaltje (peervorm), tanding GI. 
— ovaaltje met punt erin, tandingen Nb en Gl. 
■—• ovaaltje met een kruis erdoorheen, tandingen Gl en rolperf. 
— ovaaltje waarvan naar 4 zijden een lijntje uitgaat. 
2 cent G; Cirkel waarin cijfer 6, rolperf. 
— cirkel waarin cijfer 23, Nb, 
Zonder dr. teeken, cehter met open ruimte boven zegel 10 

der eerste rij. Tandingen Gl en Gr. 
Er is blijkbaar ter drukkerij gebrek aan letters G. Waren voor 

de 2 cent G reeds letters van geheel afwijkenden vorm genomen, 
op de vellen van de 2 cent G zonder dr.teeken zijn de oplaag
letters veel kleiner dan op de andere vellen. 

Bij de in het vorig nummer reeds genoemde 3 cent D staan de 
oplaagletters (en het dr.teeken) kopstaand ten opzichte van de 
rest van het vel (zegels en telcijfers). — De heer Manus liet 
ons een vel zien, waarbij door een vouw gedurende het drukken 
het dr.teeken benevens een deel van het hoekzegel op het vel 
niet afgedrukt waren maar aan de achterzijde stonden, 

Achtergeplakte strook. 
Wij ontvingen een boekblok van een vel der 73̂ 2 cent, waarvan 

na het bedrukken en voor het perforeeren een hoek was afge
scheurd; de scheur loopt door de zegels heen. Vóór het per
foreeren werd de losse hoek door middel van drie strookjes 
papier weer aan het vel vastgehecht, echter zeer onnauwkeurig, 
zoodat de beide helften der zegels volstrekt niet op elkaar 
passen en de daarna aangebrachte perforatie voor een deel 
goed, voor een deel dwars door de zegels loopt. Hoewel de 
fout door de controle opgemerkt is (op den rand staat een 
blauwe streep), is het vel toch doorgelaten en aan het loket 
verkocht. 

Jubileumzegels 1923. De 35 cent 11 : 11, 
O.a. in de postzegelrubriek van ,,Het Volk" wordt de ,,ont

dekking" van drie exemplaren van de 35 cent Jubileum in 
tanding 11 ; 11 aangekondigd. Van dit zegel, waarvan de eerste 
berichten door ons in het Februarinummer van 1926 werden 
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opgenomen, waren tot voor kort slechts gebruikte exemplaren 
bekend, zoodat in verband met mogelijke rekking van het papier 
voorzichtigheid bij de beoordeeling geboden was. Nu drie onge
bruikte exemplaren te voorschijn gekomen zijn, kan ongetwijfeld 
het bestaan van dit zegel met zekerheid aangenomen worden. 

Een nieuwe dubbele perforatie van de 2 cent werd ons ge
toond door dr, Feriz, Amsterdam. Het interessante hiervan is, 
dat van de tweede perforatie een deel in blinddruk, een deel 
echter volkomen doorgeslagen is. 

Tenslotte nog een nieuw plaatnummer; de heer Rutgers meldt 
ons 10 cent p laat 1 in tanding 11 : 12, 

De heer Bunge, Nijmegen, zendt ons nog, behalve een tweetal 
Jubileumzegels, waarvan het eene 23, het andere 26 mm, breed 
is (op welke verschillen reeds eerder de aandacht gevestigd 
werd), een zegel van 73^ cent, dat zóó slecht gecentreerd is, 
dat het geheele schildje met de jaartallen 1898—1923 zich onder 
de rest van het zegel bevindt, 

2.50 op 10 Gulden Jubileum. 
Van dit zegel gingen op de laatste veiling van den heer Van 

Dieten twee interessante variëteiten, In de eerste plaats een 
dubbele opdruk, de eene opdruk ten opzichte van den anderen 
iets naar boven verschoven en heel wat onduidelijker. Het lijkt 
ons onwaarschijnlijk, dat een geheel vel dubbel overdrukt zou 
zijn; er zouden dan wel meer exemplaren bekend zijn. Mogelijk 
heeft door een of ander ongelukje een randrij of hoekstuk dezen 
tweeden opdruk ontvangen. 

De tweede afwijking was een strip van 5, waarvan het rechter-
(rand)zegel rechts ongeperforeerd was. Het betreffende vel 
heeft tweemaal, eens als zegel van 10 gulden en eens als zegel 
van ƒ 2,50, de controle moeten passeeren, zonder dat deze fout 
werd opgemerkt. 

De 1 cent zwart getand 14 : 14 grcote gaten. 
In het vorig nummei namen wij een mededeeling over de ont

dekking van dit zegel over, waarbij wij in onze opmerkingen 
hierbij deden uitkomen, dat we ons deze tanding bij dit zegel 
niet konden verklaren. En inderdaad bleek bij nader inzicht het 
zegel valsch te zijn, We ontkenen het onderstaande aan de 
„Philatelist"; 

,,De heer H, F, W, Becking deelt mede, dat zijn melding van 
dit zegel vooralsnog ingetrokken dient te worden, 

In September 1,1, werd het zegel kort na de ontdekking eerst 
wèl voor echt aangezien, omdat de tanding vrij goed klopte 
met een blok 14 : 14 gr,g, van andere zegels. Het zegel werd 
toen als een waarschijnlijke proef beschouwd. 

Echter kloppen de feiten bij nadere overweging niet. Was 
het een proef, zoo zouden toch ook de proeven der andere zegels 
in deze tanding hebben moeten bestaan en één van alle voor 
den dag hebben moeten komen, of reeds bekend zijn. De tan
dingen 14 : 14 groote gaten dateeren bovendien van 1872 of 
later, terwijl de zwarte 1 cent toen reeds jaren ingetrokken was. 

Tenslotte duiken tegenwoordig veelvuldig verdachte tandin
gen 14 : 14 gr, g, op, zoodat groote voorzichtigheid betracht 
dient te worden en dit zegel, zoolang geen authentieke zegels 
1869 14 : 14 gr, g. gevonden worden, als een vervalsching moet 
worden beschouwd," 

CURACAO. 
Onoverdrukte Brandkastzegels. 
De heer van Peursem berichtte ons, dat omstreeks 10 Januar i 

in Den Haag serie brandkastzegels zonder opdruk werden 
verkocht, 

Opdruk-brandkastzegels. 
De heer Preiss te Amsterdam zond ter inzage een zegel van 

3 op 15 cent, warabij van den opdruk de L van ZEGEL ont

brak, evenals een deel van het cijfer 3, Een en ander was het 
gevolg van gomvlekken op het zegel; op de gegomde plaatsen 
had het papier den zwarten inkt niet opgenomen. 

25 cent port. 
Het portzegel van 25 cent verscheen in een nieuwe oplaag, 

op zeer wit papier, 
SURINAME. 

Onov .rdrukte Brandkastzegels. 
In Den Haag werden ook van Suriname brandkastseries zon

der opdruk verkocht. 
De 73/2 cent in nieuwe kleur. 
Van de beeren Korteweg, Rutgers en Sluyp zagen wij de 73^ 

cent van Suriname in oranjeroode kleur, met de laatste mi i l uit 
SuHncime gearriveerd. Als eerste afsicmpcling zagen v/c 12 Ja 
nuari '28, 

Opdruk-brandkastzegels. 
Dr, Feriz, Amsterdam, ontving uit Suriname clle waarden met 

een dubbele perforatie verticaal door de zegels, die echter 
slechts in blinddruk was aangebracht, 

Aan nieuwe plaatnummers vermeldt de catalogus van de 
20ste veiling-Hekker; 15 cent plaat 3, 25 cent plaat 3, 30 cent 
plaat 2, 50 cent plaat 3, De heer Rutgers toonde ons 123̂ 2 cent 
plaat 1, 

De Groene-Kruis-zegels. 
Een correspondent in Londen schrijft dat meer dan één En-

gelsche handelaar deze zegels in Suriname besteld heeft (zelfs 
meer dan eens), maar ze niet heeft ontvangen, zoodat er zelfs 
gedacht wordt „there was something irregular about the issue 
or sale of the stamps". Genoemde correspondent meent te weten 
dat de zegels op het oogenblik zoo goed als nergens te krijgen 
zijn in Londen, 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. Dienstorder H 49 van 19 Januar i j.1. vermeldt de 

wijziging der tarieven, Aan deze order wordt het volgende, 
voor posts tukkenverzamelaars van belang, ontleeend: 

1, Aan het slot van deze dienstorder is afgedrukt het K. B 
van 21—1—'28 (Stbl, Nr, 9), houdende wijziging van het Post-
besluit 1925, het Pakketpostbeslui t en het Internationaal Post-
besluit 1925, 

2, Het besluit t reedt in werking op 1 Februari 1928, 
5, Ingevoerd is een afzonderlijk port (locaal port) voor brief

kaar ten afkomstig van en bestemd voor een door of vanwege 
den Directeur-Generaal vast te stellen kring. Dit port bedraagt 
voor elke briefkaart 3 cent, 

8, Indien binnen den kring van een kantoor of poststat ion 
locale briefkaarten zijn ter post bezorgd, welke op een buiten 
dien kring gelegen kantoor of poststat ion met den dagteeke-
ningsstempel worden gestempeld, zal op deze stukken, ter voor
koming van onrechtmatige portheffing, vóór de verzending de 
aanwijzing .,gepost t e . . . . " moeten worden gesteld, In geval van 
nazending buiten den voor de toepassing van het locaal port 
vastgestelden kring van briefkaarten, welke aanvankelijk waren 
bestemd om binnen dien kring te worden besteld en volgens 
locaal tarief ziin gefrankeerd, wordt van den geadresseerde een 
aanvuUingspcrt geheven gelijk aan het verschil tusschen het 
port van toepassing bij bestelling van het betreffende stuk bui
ten den vorenbedoelden kring en het op het stuk verant
woorde port, 

17, In Sebruik worden gesteld; 
b. briefkaarten (enkele en dubbele) met zegelafdruk van 3 

cent; 
c, formulieren voor adreswijziging met zegelafdruk van 13̂ ^ 

cent; 
e, arbeidslijsten met aangehecht briefkaartformulier, voorzien 

van een zegelafdruk van 3 cent, prijs 8 cent, 
18, Formulieren voor adreswijziging met zegelafdruk van 2 

cent worden niet meer aangemaakt, 
20, De in het ressort voorhanden formulieren voor adreswij-
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ziging met zegelafdruk van 2 cent moeten van 1 Febr. a s. af 
wfcrdtn verkocht tegen den prijs van Wj cent. 

24. De bij het publiek voorhanden formulieren voor adres
wijziging met zegelafdruk van 2 cent kunnen uiterlijk 31 Januari 
a.s. tegen ontvangbewijs ten kantore der posterijen worden in
geleverd. Op 1 Februari a.s. moeten de ingeleverde formulieren 
tegen intrekking van het ontvangbewijs aan belanghebbende 
worden teruggegeven met terugbetaling van J/2 cent voor elk 
ingeleverd formulier. 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan gemeld worden 
dat tot nu toe verschenen zijn; 

lo . briefkaart met zegelafdruk van 3 cent, groen op zeem-
kleurig. 

2o. dubbele briefkaart van 3 + 3 cent, groen op zeemkleurig. 
3o. arbeidslijst van 3 cent, groen op grijs. 
Bovendien kan het plotselinge verschijnen gemeld worden van 

de arbeidslijst van 73^ cent, bruin op zeemkleurig met den be
kenden opdruk „5 cent". 

Den heer Broekman dank voer zijn nieuwtjes. 
Curasj'o. De enveloppe met zegelafdruk 7]/^ cent grijsbruin, 

welke bekend was met een grof blauw netwerk, is nu verschenen 
met een fijn blauw netwerk, 

Suripamc. In de opgave van de vorige maand is een zetfout 
geslopen. Er staat dat de beide enveloppen een fijn ilauw net
werk hebben, bedeeld is een fijn blauw netwerk. 

Kaap Vcfd. De heer C. George is zoo vriendelijk mij de nieu
we dubbelkacrten voor deze kolonie te zenden; alle met de 
oogster als waardestempel; de voordruk is geheel gewijzigd; 
tusschen het zegel en het wapen staat; „BÏLHETE POSTAL" in 
een sierlijst. Oprecht dank! 

Br. 5 + 5 c. blauw op zeemkl. 
30 + 30 c. grijs op zeemkl, 
60 + 60 c. bruinrood op zeemkl. 

Karreroen, De enveloppe van Midden-Ccngo van 25 c , — 
waardestempel inboorling —, ontving den naam der nieuwe 
kclcnie als zwarten opdruk. 

Env. 25 c. geel en ultramarijn ferm, c. 
Kelantan. Ook hier was behoefte aan nieuwe posts tukken; 

voc- mij liggen met den bekenden waardestempel : 
P-, 11 c, bruincranje op zeemkl, 
Env, V, aanget, br, 10 c. ultramarijn cp wit, form, G,II, 
Letland. De kaart van 6 santimi verscheen in groot formaat, 
Br, 6 ( + 1 1 groen op roomkl, 
Madc.gai:car, Met het landschap rechts en den neger-postbode 

links en op de rugzijde veel tekst in 't Fransch en Madagascar 's 
ligt nu eer enveloppe van 50 c, voor mij; 

Env, 50 c, zwart en groen, op wit form, c, 
Ycugo-Slavië. Met een grooteren Koningskcp en denzelfden 

voordruk verscheen alweer een nieuwe kaart , 
Br. 50 (p.) groen op zeemkl, 
Zwitserland, Door de porto-verlaging van drukwerk zijn de 

Kruisbanden van 10 c, overbodig g e w c d e n ; zij werden zwart 
overdrukt met 73̂ 2 c.; tevens verscheen de nieuwe strook met 
Teil r. (Ganzsache), 

Str. 73̂ 2 op 10 c, groen op roomkl, 
73^ c, groen op roomkl. 

BUITENLAND. 
Argentinië. Met den kop van San Martin verscheen nu ook 

een kaart voor het binnenland in groot formaat, 
Br, 4 c, violetbruin op zeemkl. 
Australië. De strook van 1 p. ontving onder ,,N E W S 

P A P E R O N L IJ", 3 regels voordruk; kop Kening George, 
Str. 1 p, groen op zeemkl, 
België. Naast de kaar t met 2 waardestempels van 5 + 30 c , 

verscheen nu ook de difinitieve kaar t voor het binnenland van 
35 c , i'u weer in 2 talen; de dubbelkaarten schijnen spoedig te 
zullen volgen; 

Br, 5-1-30 c, smaragdgreen op éeel, 
35 c, grijsgroen op geel. 

Br.-Indië, Met het nieuwe, vierkante wapen verscheen nu ook 
de dubbeikaart voor het binnenland met Koning George in 
KroningsoTnaat als waardestempcl . 

.Br. 3^ + '-^ a .groen op zeemkl. 
De volgende dienstkaar ten heb ik nog niet gecatalogiseerd; 

beide dragen Koning George in Kroningsornaat als waardestem
pel, waarboven , ,0n Service", 

D, Br, 14 a, ultramarijn cp roomkl. 1 1 8 X 7 2 m.M. 
34 a., blauw, grijs ultra, op roomkl. 141 X 89 m.M, 

Bulgarije. Er is papiernood in Bulgarije of men zit met oude 
restanten carton; voor mij liggen 3 kaar ten van 1 1., juist gelijk 
aan de laast gemelde kaar t op lichtgroen carton; nu echter; 

Br. 1 1. grijsgrcen op roomkl., l ichtblauw en rose, groot for
maat. 

China, Met den ovalen waardestempel met korenaren ligt nu 
ook een ,.Umschlagbrief" voor mij; het zou mij wel interesseeren 
welke generaal het stuk heeft laten drukken! 

Umschl br, 3 c, groenblauw op wit 
Finland, De nieuwe dubbeikaart voor het binnenland; 
Br, 1 + 1 m, oranje op wit, 
Frankrijk. Een nieuwe kaartbrief met de zaaister van 50 c, 

en een penumatisch? kaartbrief voor Marseille zijn te melden; 
Kbf, 50 c, rood op zeemkl. 
Pm. Kbf, v, Marseille 1 f. paars op lichtblauw, 
FranLch-Indië, De enveloppen van 10 c, en 25 c, (afgodsbeeld) 

ontvingen een zwarten opdruk ever den waardestempel, 
Env, 6 caches op 10 c, zwart en green op wit form, a, 

12 caches op 25 c, oranje en blauw cp wit ferm, c, 
Fr, Indochina, Ook hier kwam een nieuwe enveloppe in om-

locp van 5 c , met den ploeger als waardestempel, (Ganzsache), 
Env, 5 c, violet op wit, form, a, 
Italië. Twee nieuwe briefkaarten; die van 20 + 20 c, heeft het 

borstbeeld van den Koning, die van 15 + 15 c, den kop als 
waardcstempel , 

Br, 15 4- 15 c. bruin cp roomkl. 
20 + 20 c. „ „ 

Japan, Te catalogisceren zijn verschillende kaarten; met de 
chrysantenum, 1'/^ f 1]/^ s.; verder met den Heiligen Berg en 
deelstreep 6 en 6 + 6 S,; ten slotte werd de kaar t van 8 + 8 S, 
(Berg, zender deelstreep) in 't zwart met 6 S, overdrukt, 

Br, 13^ + 13^ Sen op wit, 
6 + 6 S. op 8 T- 8, Karmijn cp roomkl, 
6 en 6 + 6 S, Karmijn op roomkl, 

Internationale Tentoonstelling te M o n a c o van 18—26 
F fb ruaü 1928, 

Door vriendelijke bemiddeling van den heer Th, Champion 
te Parijs zijn wij in staat den lezers hierbij een aibeelding aan 
te bieden van den zegel, die bij gelegenheid dezer Ten-
'oonstelling zal worden uitgegeven in drie waarden. De vorsten, 
die er op afgebeeld zijn, zijn Charles III, Albert I en Louis II, 
onder wier regeering de diverse zegels van Monaco zijn uit
gegeven. De waarden en kleuren zullen zijn: 50 centimes kar
mijn; fr, 1,50 blauw; 3 francs violet. Dit gevoegd bij den entree
prijs ä 5 francs, brengt den kostprijs eener serie op 10 francs, 

Cver het philatc listisch festijn, dat den bezoeker wacht, kun
nen wij het volgende mededeelen; 

Onze landgenoot, de heer J, L, van Dieten jr. te Rotterdam, 
komt uit met zijn schitterende verzameling Nieuw-Zuid-Wales, 
die terecht de algemeene bewondering wekte in Amsterdam op 
de Nationale Tentoonstelling van ,,Hollandia", 

Van de buitenlandsche inzendingen zullen te bewonderen zijn 
tal van de kostbaarste verzamelingen. Zoo zullen in Monaco 
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niet minder dan 9 exemplaren van den zeldzamen „Post office" 
zegel van Mauritius present zijn, alsmede de kostbare eerste 
uitgiften van Britsch-Guyana, Hawai, enz. 

Voor amusement buiten de tentoonstellingsuren zal ruim
schoots worden gezorgd. 

Voor de liefhebbers van postale l i teratuur diene, dat in den 
catalogus der Tentoonstelling wordt opgenomen een studie over 
de post van het vorstendom vanaf de middeleeuwen, van de 
hand van den archivaris, den heer Sauve. 

Laat ons hopen, dat Nederland op deze Tentoonstelling een 
behoorlijk figuur maakt en door zijn inzendingen waardig is 
vertegenwoordigd. 

Het tentoonstellingscomité verzoekt ons nog te bericht, dat 
de inzenders van philatelistische bladen iwee exemplaren van 
hun uitgave hebben te zenden aan het secretariaat der Tentoon
stelling (Postbus 7, Monaco-Ville), daar één exemplaar in de 
tentoonstellingszaal wordt geëxposeerd, het andere ter beschik
king van de jury moet zijn. 

Internationale Tentoonstelling te Durban (Natal) Juli 1928, 
De heer Leon de Raay, benoemd tot Commissaris-Generaal 

voor Nederland dezer tentoonstelling, verzoekt opname van de 
\ olgende mededeeling; 

„Ofschoon ik persoonlijk Durban niet kan bezoeken, heb ik 
„reeds dusdanige maatregelen getroffen, dat alle inzendingen 
„uit Nederland met de meeste zorg zullen behandeld en door 
,.bevoegde deskundigen op de meest oordeelkundige wijze ge-
,,exposeerd zullen worden. 

,,Ik wensch op het volgende de aandacht te vestigen; 
, ,1" . Plaatsruimte wordt berekend k f 1.50 per M^. 
„2". Albums van ten hoogste 50 cartons ä ƒ 3.— per album. 
„3". Lit teratuur: Handboeken ä ƒ 3 . — per deel. 

,,Tijdschriften ä ƒ 3.— per deel. 
' „Albums met of zonder voordruk ä ƒ 6.— 

,,per deel. 
,,4". Verzamelingen van postzegels zijn vrij van invoerrechten 

,,in Zuid-Afrika. 
,,Daar het eerste Zuid-Afrikaansche Philatelisten-Congres 

,,tijdens de Tentoonstelling te Durban gehouden zal worden, is 
,,men verzekerd van een groot aantal bezoekers, temeer daar de 
,,toegang gedurende den geheelen duur der Tentoonstelling 
,,gratis is. 

,,Een speciale poststempel zal gedurende de Tentoonstelling 
,,gebruikt worden. 

,,Gaarne ben ik bereid alle verdere inlichtingen en prospecti 
,,te verschaffen, terwijl ik mij beschikbaar stel voor het ver-
,,zenden van inzendingen." 

De „Pressa"tcntoonstelling te Keulen. Mei—October 1928. 
Op deze Tentoonstelling, waar alles te zien zal zijn, wat 

op de drukpers enz. betrekking heeft, zal een speciale afdeeling 
aan de ,,Philatelie" worden gewijd. Hieruit zal blijken van welke 
groote beteekenis de postzegel en wat daarmede samenhangt, 
is geworden. 

De firma Paul Koch te Aschersleben, de uitgeefster der Ka 
Be postzegelalbums, zal haar verschillende uitgaven op phi
latelistisch gebied aldaar exposeeren. 

V. B. 

Rectüïcatie. 
In mijn artikel over , ,Jury's en Tentoonstell ingen" is een 

schrijffout geslopen, die ik mij haas t te herstellen. Ik schreef, 
dat men mij mededeelde, dat er een Commissaris-Generaal 
e t n e r tentoonstelling in 't buitenland was geweest, die de in
zending van een exposant kalm bij den expediteur had laten 
staan, uit vrees voor concurrentie met zijn eigen inzending. Ik 
had echter moeten schrijven, dat dit feit gepleegd was door een 
, .Secretaris-Generaal" (d.w.z. leider der tentoonstelling). Onze 
waarde vriend De Raaij vroeg mij over dit feit inlichtingen; 
hoewel uit deze rectificatie blijkt, dat noch hij noch een zijner 
collega's met den bedoelden persoon verwisseld kan worden, 
verklaar ik buitendien nog gaarne, dat ik op geen enkele ten
toonstelling over deze nuttige functionarissen ooit een klacht 
vernam, 

W. P, COSTERUS P z i , 

Amsterdam CS. 6 J a n u \ r i j . l . stempelde men aan het Cen
traal Stat ion in den reclamestempel ,,Koopt thans Weldadig-
heidszegels voor het kind" met een dagteekeningstempel zon
der streepjes tusschen Centraal en Station, met maandcyfer 1 
in plaats van I, terwijl de slot N normaal was. Den volgenden 
dag kwam de dagteekeningstempel met laatste N in Spiegel
schrift weer in gebruik, deze doet nog dienst met Inschrift 
,.Postzegels rechts enz." 

Delft. hr. H. Lampe Fzn. zendt ons onder dank dd, 9 Januar i 
jl, een nieuw machinaal proetstempel van een handstempel-
machine vervaardigd door den arssistent der Posterijen Sloenhek 
te 's-Gravenhage, met behulp van het technisch personeel der 
Rijksrijwielherstelinr, en Centr, Mag, der Rijkstelegraaf. 

De dagteekeningstempel is van het tegenwoordige typen-
radermodel , jaartal onderin, met stempelnummer 14, rechts hier
van tusschen dubbele golf lijnen in kloeke 8 m.M. hooge letters 
2-regelig 

ADRESSEER 
VOLLEDIG 

Mooi is anders, en de meeste afdrukken die wij tot nu toe 
zagen, waren zeer onduidelijk, evenals die van de proefmachine 
Fransch fabrikaat „Daguin", welke van 16 Oct. 1926 tot 25 Maart 
1927 te Delft werd geprobeerd, 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Batavia, hr. E. R. Lim verplichtte ons door toezending van 

een reclamestempel, rechts van een dubbelring-dagteekening-
stempel met 4 open 5-stralige sterren staat 3 regelig tusschen 
een sierrand: 

BEWAAR ONTVANGBEWIJZEN 
van AANGETEEKENDE ZEN-
DINGEN en POSTWISSELS. 

hr. C. Nieuwland was zoo vriendelijk ons nog een ovaal K. P. 
M. stempel te melden, n.l. van het s.s. „Tasman" en ons te 
wijzen op een drukfout in Nr. 72, waar de juiste naam in den 
ronden stempel moet luiden ,,stoomschip Palima" en niet 
„Palraia". J . P. TRAANBERG. 

'pMüM^^^g^erM 
Waarom men de koerseerende 1 Mark zegels Burcht 

Rheinstein zoo zelden ziet. 
Senfs Illustrierter Briefmarken Journal geeft daarvan de vol

gende verklaring, ontleend aan h'et , ,Amtsblatt" van het Rijks--
postministerie: 

Men heeft geconstateerd, dat het publiek dat aan de post-
loket ten postzegels van 1 Mark verlangde, zonder meer koper-
drukzegels (Burcht Rheinstein) ontving. Wanneer dez'^ zegels 
niet uitdrukkelijk worden verlangd, zijn zegels van 100 pfennig 
in het cijfertype te vers t rekken, waarvan overal nog groote 
voorraden aanwezig zijn. 

In het dienstverkeer zijn deze koperdrukzegels voor de on
derlinge verrekening van rechten in geen geval te gebruiken, 
zoolang nog zegels in het cijfertype voorhanden zijn. 

Een nijzuwe tak der philatelic. 
In Frankrijk is een nieuwe tak van verzamelsport ontstaan, 

het zoogenaamde ,,Carnétisme". 
Zooals het woord reeds aanduidt bedoelt men hiermede het 

verzamelen van postzegelboekjes. De aanhangers heeten: ,,Car-
nét is tes" en hun vakblad draagt den naam ,,La Circulaire Car-
nct is te". 

Wederom een bewijs van de groeikracht van den philatet is-
t ischen boom! 
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NIEUWE VASTE MEDEWERKERS. 
Het is de Redactie een genoegen te kunnen berichten, dat de 

heeren H. Lampe Fzn. te Sneek en Pierre Vos te 's-Gravenhage 
zich als vaste medewerkers aan ons blad hebben verbonden. 

Van eerstgenoemden heer publiceeren wij in dit nummer een 
uitvoerig artikel over posttrein-stempels; de heer Vos, exper t 
op het gebied van de zegels van Ned.-Indië, deed de toezegging 
regelmatig over de zegels van dit gebied het een en ander te 
publiceeren. 

Aan H.H. Secretarissen van alle Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars in Nederland. 

Bij dezen kom ik tot U met verzoek mij de ledenlijst uwer 
Vereeniging te willen toezenden. Uw bestuur zal, naar ik ver
trouw, wel bereid zijn, U daarvoor toestemming te virl.^enen, 
daar het zeer zeker in het belang der Vereeniging is. dat de 
Beheerder van 't Informatiebureau weet, wie er bij de onder
scheiden vereenigingen als lid ingeschreven staan. 

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

WAARSCHUWING. 
Namens binnen- en buitenlandsche handelaars moet ik ern

stig waarschuwen voor T. Hi.entjes Dckk.sr, Bali&traat 2d, Den 
Haag, die de aan hem geleverde postzegels niet betaal t . Hij is 
als lid der Vereeniging ,,Breda" reeds geroyeerd. 

De Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107'^^ 

Amersfoort: Secr.; J . Cramer, D. Fockemalana 94. 
Amsterdam: Secr.: P, G. Keijser, Overtoom 27/29. 
Apeldoorn: Secr.; G. H. Ebens ,Marktplein 26. 
Arnhem en Omstr.: Secr.: J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

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

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

Voorburg. 
Haarlem: Secr.; C. H. Blansert, Plein 22. 
's-Hertogenbosch: Secr.; Lambert W. C. Berge, Kerks t raa t 64. 
Nijmegen: Secr.; dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Leiden en Omstr.: Secr.; J . A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
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 II; 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. 
De Diretceur der ASd, Verkoop verzoekt den inzenders der 

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

Nieuwe leden. 
316. J . C. van Bortel, Jai^astraat 12, Weltevreden. (N.-L). 
482. L. Haedicke, c/o. Java-China-Japanlijn, Semarang. (N.-L). 
490. M. A. Reuter, ondern. Penataran bij Blitar. (N.-L), 
496, F, W. R. Setzekorn, Balistraat 26, Medan. (N.-L). 
515, E, F, W, Viefhaus, p/a, fa, Biedermann & Co,, Soerabaia. 

(N.-L). 
543. Mr. J. A. H. Coops, Paschlaan 10, Apeldoorn. 
554. A. Dupont, Ruijsdaalstraat 11, Bassum. 
576. A. M. N. van den Broeke, St, Jansstraat 29, Laren. 
577. H. J. P. van der Kolk, Helmerslaan 22, Hilversum. V. A. 

(lid „Globe"). 

578. M. J. van Nieuwkuijk, Van Loostr. 19, Den Haag (oud-lid). 
587. J , Schottee de Vries, Waldecklaan 7, Bassum. 
607. W. L. J. Sparenburg, ambt. Semarang—Cheribon-Stoom-

trammij., Tegal (N.-L). 
10. mej, Elisa de Meij, 15 Graaf van Vlaanderen Plaats , Gent 

(Belgiè), V. A. 
11. Bernhard Piotrowski, Wörth-str . 23, Bochum i/Westf. 

(Deutschland). 

Aanmeldingen. 
J. L. Graven, luit.-inf., Demmeniweg 1, Medan (N.-L). 
W. F. de Nieuwe, opperwachtmeester, Salatiga (N.-L). 
Ir. J . M. Leevert, Kramatlaan 7, Weltevreden (N.-I.). 
R. F. Bokelman, Rochussenstraat 3, Soerabaya (N.-L). 
W. Kleykamp, Embong Sawoh 12, Soerabaya (N.-L). 
K. R. van der Lee, s.f. de Maas, bij Besoeki (N.-L), (oud-lid). 
A. ten Seldam, Embong Plosso 6, Soerabaya (N.-I.j , (oud-lid). 
W. Brettschneider, lid fa. W. Brett & Co., 82 Pat terson Street, 

Middle Park, Postal District 6, Melbourne, Victoria, Australië. 
F. A. Lambach, gezagv. S.M.N., Prins Hendriklaan 16, Bassum. 
mevr. Brouwer-Jacobs, Emmalaan 21, Apeldoorn. 
C. Polling, Pontanuslaan 10, Arnhem. 

Bedankt met 31.12.'27. 
803. W. G. Abbink. 
667. Joh. D. Broers, 
504. mevr. B. van Engers. 
684. J . Franssen van der 

Putte. 

494. 
952. 

H. S. Hoven. 
P. Kroes. 

572. A. Lambermont. 
568. W. G. van Oijen. 
785. H. F . C Schölte. 

Afgevoerd. 
482. W. A. A, Vogel. 
439, mevr, wed, J . Kool. 

367. G. J, Stok. 

Bedankt met 31.12.'28. 
904. 
983. 

mevr. W. Toxopeus. 
J . C. Vemer. 

Adresveranderingen. 
A. E. Banse, Leidsche kade 77, Amsterdam. 
C, B. Brouwer, p/a Dep. v. Marine, Weltevreden (N.-L). 
J . van Dongen, Rijksstraatweg, Rhenen. 
A. J. P. Doom, Stadhouderslaan 95, Utrecht. 
S. van Doorn, onbekend. 
G. L, N. Thenu. 
J . H. Kam. 
L. Meulemans, onbekend. 
A. M. Kollewijn, p/a Agentschap Koloniale Bank, Padang 
(Sum. N.-L), 
W. Picard, chez K.L.M., 4 Rue Scribe, Paris. 
F. J. N. Postma, Delimij., Medan (N.-L). 
K. Prelle, p/a B. P. M., Pladjoe-Palembang (Sum., N.-L). 
J . W. Schachtschabel jr.. Bik- en Arnoldkade 40, 
IJmuiden. 
J. F. van Strijen, Mauritskade 25, Den Haag. 
jhr. H. P. C. de Stuers, Medan (N.-L), 
J. F. O. Bertling, Wilhelminastraat 25, Den Haag. 
W. J. Neeteson Lemkes, Burgem. Meineszlaan 45a, Rot
terdam. 

Sectiehoofd Soerabaya. 
G. Nijenhuis, Embong Tjempaka 28, Soerabaya N.-L). 

Afdeclingen. 
Apeldoorn. In de op 23 Januar i gehouden ledenvergadering, 

waarop 16 leden aanwezig waren, werd het concept-Huish. 
Reglement vastgesteld en het bestuur definitief gekozen. Het 
beslaat thans uit de heeren: 

C. C. Kayser, G. H. Ebens, J . W. Schut (bibliothecaris) en 
K. de Waard, van Heutzlaan 3, Comm. v. Rondzending. 

De eerstvolgende vergadering is bepaald op Dinsdag 28 Fe
bruari, 's avonds 8 uur in het Odd-Fellowhuis, Deventerstr. 38. 

Amersfoort. In de plaats van den heer L. den Houter, die ver-
liokken is, werd als penningmeester benoemd de heer W. K 
Rutgers, Pr. Mariclaan 9, giro 110161, 

Haarlem. In de plaats van de heeren dr. A. van Dam en 
dr. J . M. van Olst, die wenschten te bedanken als voorzitter 
en secretaris, werden gekozen als voorzitter de heer P. A. 

924. 
861. 
392. 
718. 
459. 
208. 
118. 
908. 
977. 

804. 
94. 

606. 
452, 

495, 
4b5. 
461, 
794. 
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Leupen en als secretaris de heer C, H, Blansert, De nieuwe 
voorzitter memoreerde het vele goede, dat de afgetreden be
stuursleden in de resp, 15 en 11 jaren hunner werkzaamheden 
voor de afd. hadden gedaan, waarvoor hij hen dankte, tevens 
in de toekomst op hun steun rekenende, Aan den heer Van 
Bilderbeek bracht hij dank voor zijn bemoeiingen in zake het 
nieuwe lokaal, Dt vergaderingen worden thans gehouden in de 
Sociëteit de Vereeniging, Zijlweg, Spreker herinnerde aan het 
groote succes, dat de Nationale Tentoonstelling te Amsterdam 
en de Internationale te Luxemburg voor enkele der leden ge
weest was, daar niet alleen de heer Van Niftrik op beide, maar 
ook de heer Blansert op de eerste bekroond werden. De heer 
Van Dam dankte den voorzitter voor diens hartelijke woorden, 
mede namens den heer Van Olst; gezien de keurige openings
rede, was hij overtuigd zijn functie in waardige handen te heb
ben overgedragen. Hierna kwam reglementsvoorziening aan de 
orde, daar hierin geen bepaling aangaande eerelidmaatschap 
voorkomt. Het bestuur stelde voor de beeren Van Dam en 
Van Olst het eerelidmaatschap aan te bieden, welk voorstel 
bij acclamatie werd aangenomen. Zichtbaar getroffen dankte 
dr, van Dam, ook namens dr, van Olst, voor de onderscheiding, 
verzekerende steeds als voorheen der afdeeling hun beste krach-

.. ten te zullen geven. De daarna gehouden verloting en veiling 
^'" t rokken als steeds de belangstelling, vooral sinds de leiding 

daarvan berust bij den heer E, J, Martens, 
West-Friesland. Jaarvergadering op 25 Januar i '28, Aantal 

leden thans 42. Het aftredende bestuur werd herkozen. De heer 
L, van Essen, Hilversum, hield een interessante voordracht over 
de zegels van Sicilië en toonde zijn mooie collectie van Kaap 
de Goede Hoop, Bij de zegelverloting onder alle leden werden 
de prijzen gewonnen door de beeren dr, de Heer Kloots te 
Hem, L, van Essen te Hilversum en W, P, Costerus te Edam. De 
volgende vergadering werd vastgesteld op 16 Maart 's av. 7 u., 
Hotel Doelen, Hoorn. 

Leescirkel. 
Door afwezigheid worden in Februari geen portefeuilles ver

zonden. 
Buitengewone Algemeen« Vergadering op Zondag 4 Maar t 

1928, 's middags 2 uur, te 's-Gravenhagc, Boschlust, Bozuiden-
hout, 

Eenig Agendapunt: 
Besluit tot voortzetting der Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars voor een tijdperk van 29 jaren. 
De Secretaris, A. VAN DAM. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris! J . C. G. VAN DEN BERG, Burg. Passtoorsstr . 5. 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 6 Februari 1928, des avonds te 8 uur, 
in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te 
Breda. 

Aanwezig 41 leden en 1 introducé. De voorzitter, de heer Cra-
merus, opent de vergadering en heet alle aanwezigen liartelijk 
welkom, in het bijzonder onzen eere-voorzitter, den heer Spitzen, 
en het candidaat-lid, den heer Wilthagen. Hij zegt het zeer op 
prijs te stellen, dat de heer Spitzen weer eens een vergadering 
bijwoont en verzoekt hem de leiding der vergadering op zich te 
willen nemen, waaraan deze gaarne gevolg geeft. 

De notulen der vergadering van 2 Januar i 1928 werden, zon
der op- of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 3 candidaat- leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

De heer Cramerus deelt mede, dat hij met de hee r tn Van 
Deventer en Jacobs den heer Spitzen heeft gecomplimenteerd 
ter gelgeenheid van diens 70sten verjaardag en hem namens de 
Vereeniging een bloemenmand heeft aangeboden. Van den heer 
Spitzen was een schrijven ontvangen, waarin hij zijn dankbaar
heid betuigt voor de afvaardiging en het bloemstuk. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Reclaire te Hilver
sum omtrent de in de vorige vergadering gecirculeerd hebbende 
Duitsche zegels, die schoongewasschen zouden zijn. Volgens 
mededeeling van bedoelden heer zouden deze zegels in grootere 

hoeveelheden in Amsterdam beneden nominale waarde aan de 
markt gebracht zijn. Wij zullen nadere berichten afwachten en 
zal mededeeling van anderen, die meer van deze zegels weten, 
ons aangenaam zijn. 

Van den heer Van Egmond te Amsterdam zijn eenige zegels 
voor de verloting ontvangen als contra beleefdheid voor het hem 
toegewezen zegel van de verloting in Januari , hetgésn door de 
vergadering zeer gewaardeerd wordt. 

De heer Luyk te Breda zond bericht van overlijden van zijne 
echtgenoote. De secretaris heeft reeds namens de Vereeniging 
een brief van rouwbeklag gezonden. 

Ten slotte komt onder de ingekomen stukken voor een schrij
ven van den heer Janzen, administrateur der rondzendingen, 
dat hij om gezondheidsredenen gedwongen is voor zijn functie 
te bedanken. Zijn groote verdiensten voor de Vereeniging in 
den loop der vele jaren worden door de vergadering op hoogen 
prijs gesteld en betreur t men het, dat de heer Janzen genood
zaakt is zijn ontslag in te dienen. Besloten wordt in de vol
gende ledenvergadering een voorstel van het bestuur af te 
wachten voor een plaatsvervanger. 

Daarna wordt door den heer Cramerus, Ie penningmeester in 
1927, rekening en verantwoording gedaan over zijn gehouden 
beheer over het jaar 1927. Volgens de hierna volgende reke
ning heeft het batig saldo bedragen / 606 ,30H. De in de 
December-vergadering benoemde commissie brengt, bij monde 
van den heer Mijnssen. verslag uit over haar onderzoek. Zij 
brengt den penningmeester lof voor de net te en accurate 
wijze, waarop hij de gelden beheerd en de administratie ver
richt heeft en stelt voor de rekening goed te keuren en den 
penningmeester te déchargeeren, waar toe met applaus wordt 
besloten. De heer Cramerus brengt hierna een groot gedeelte 
van den hem toegebrachten lof op den 2en penningmeester, den 
heer Van Deventer, over en waar nu zijn functie van penning
meester is geëindigd, dankt hij voor het vertrouwen hem vele 
jaren geschonken. 

De voorzitter, de heer Spitzen, haalt nog eenige aangename 
herinneringen uit vroeger jaren op, waarna mededeeling wordt 
gedaan, dat verschillende brieven zijn ingekomen, houdende 
dankbetuiging voor de gewonnen zegels van de Januar i -ver-
loting. 

Vervolgens heeft de maandelijksche verloting plaats, waar
voor behalve de reeds genoemde zegels van den heer Van Eg-
mond, zegels zijn ontvangen van de beeren Van den Berg, 
Cramerus, Homs, Martin en Spitzen. De hoofdprijs (Suriname 
koning 2J/2 gulden) wordt getrokken door den heer Mijnssen. 
Na afloop stelt de heer Cramerus nog als poedelprijs beschik
baar een stel opdruk brandkastzegels van Suriname. De heer 
Polke is de gelukkige poedel. 

Alvorens de voorzitter deze aangename vergadering sluit, zegt 
de heer Cramerus hem nog dank, dat hij zoo vriendelijk is 
geweest deze vergadering te willen presideeren. 

Breda, 6 Februari 1928. De Ie secretaris, 
J . C, G, VAN DEN BERG, 

Nieuwe leden. 
283, A, M. N, van den Broeke, St, Jans t raa t 29, Laren (N,-H,) 
— (VII), 

95. B. J . Westenburger, Badhotel, Domburg. (III) 
E. Z, 
503. mevr. S. Ie Heux-Hijner, Heiligenbergerweg 19, Amers-
E. Z. foort. (IV) 

Candidaat-leden. 
W, W, Dirven, werkmeester N, V. Looiextract Industrie, Wil

helminastraat 49, Dongen. (Voorgedragen door A, Theunen te 
Dongen). 

A, J, Verhagen, Eur, sergeant b, h. 4e Bataljon Inf., Tjimahi 
(Java) . (Voorgedragen door C. A. Cerpentier te Tjimahi). 

Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlin Friedenau. (Eigen 
aangifte). 

D. Wilthagen, Balfortst<-aat 8 a, Breda. (Eigen aangifte). 
F . E. van der Staaij, Kapitein der Genie, Boschlaan 8, Gin-

neken. (Voorgedragen door jhr. mr. F . E. M. de Roy van Zui
dewijn, te Breda). 

mej. W. P. B. Niemann, Nienwendijk 216, Amsterdam. (Eigen 
aangifte). 

Overleden. 
155, Hei:ri Boelaars te Tilburg. (III) 
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Adreswijzigingen. 
133. J . F. van Strijen, te 's-Gravenhage, thans Mauri tskade 25, 

aldaar. (V) 
166. A. L, van Donkelaar, te Werkendam, thans Sasdijk 614 g, 

aldaar. (III) 
432. J . A. F. Brand, te Maassluis, thans De la Reijstraat 3, 

aldaar, (V) 
397. L. B. J, Baetens, te Breda, thans Grazendonkstraat 5 a, 

aldaar, (II) 
413. W, C. Coenen, te Breda, thans Grazendonkstraat 36, 

aldaar. (II) 
161. L. Das, te Breda, thans Burgemeester Kerstenslaan 11, 

aldaar. (II) 
J . L. Vrij, te Rotterdam, thans Kaasmarkt 4, aldaar. (V) 
dr. O. E. Houtsma, te Doetinchem, thans Plantsoen 554, 
aldaar. (IV) 

17. P. Lugt, te Overveen, thans Zijlweg 263, aldaar. (VII) 
220. P. H. Wijntjes, te Rotterdam, thans Van Oosterzeestraat 

61 B, aldaar. (V) 
J. J . A. Polei), te Goes, thans Ganzenpoortstraat 11, 
aldaar. (III) 

56. 
278. 

158. 

234. D. H. Hageraats, te Rotterdam, thans Mathenesserlaan 
458 6, aldaar. (V) 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 5 Maart 1928, des 

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

Verzoek. 
De secretaris verzoekt den leden, die de gele kaart , gevoegd 

bij de circulaire van December 1927, nog niet inzonden, dit als
nog spoedigst te doen. daar anders wordt verondersteld, dat 
zij geen zendingen meer wenschen. 

Bekendmaking. 
Aan de leden wordt verzocht hunne contributie voor 1928 

aan den len penningmeester, den heer A. J. Jacobs, Wethouder 
Romboutsstraat 12, Breda, over te maken vóór 1 Maar t a.s., 
door overschrijving of stortin'g op zijn postrekening no. 88101. 
Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, 
verhoogd met ƒ 0.25 voor incassokosten, per postkwitantie wor
den beschikt. 

Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1927. 

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

1. 
2. 

Voordeelig saldo over 1926 
Contributie van 456 — 7 = 449 
leden (ä ƒ 4,— 
Contributie en entree van in 
1927 aangenomen leden , . . 
10 % van het verkochte in de 

rondzendingen 
Aandeel in de opbrengst der ad 
vertentiën, enz. van het vereeni 
gingsorgaan 

6. , Onvoorziene ontvangsten . . 

3. 

4. 

5. 

Begroot 
bedrag. 

ƒ - , -

„ 1796,-

„ 250,-

„ 550,-

>, 500,-
„ 3,-

Werkelijk 
bedrag. 

Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 770,55 

„ 1768,— 

M 198,— 

„ 619,06 

„ 564,75 
„ 47,— 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ3099,— 
Nagezien en accoord bevonden 6 Februari 1928. 

De Commissie van onderzoek: 
(get.) MIJNSSEN, rapporteur, 
(get.) JOH. D. W. CHATRER. 

1. 

2. 

3. 

4, 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18. 
19. 

Aandeel in de kosten van uitgaaf 
van het vereenigings-orgaan . . 
Kosten l idmaatschap van den Ne-
derlandschen Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars 
Kosten v. drukwerk, portefeuilles, 

Kosten van nummerstempeltjes en 
doosjes 
Porti en bureaubehoeften secretaris 

idem administrateur . . 
idem 2 penningmeesters 
idem 8 sectiehoofden 
idem bibliothecaris . . 

Zaalhuur en fooi kellner van het 
vergaderlokaal 
Kosten van 11 maandelijksche 
verlotingen 
Kosten der jaarlijksche algemeene 
verloting in Januar i 1927 . . . 
Assurantie-premie 
Veertiende jaarlijksche bijdrage 
aan het Reservefonds. (Besluit 
van 5 Mei 1913) 
Reis- en verblijfkosten van de 
vertegenwoordigers op de Bonds
vergadering 
Kosten der bibliotheek . . . . 
Vierde bijdrage aan het Fonds tot 
viering van het 35-jarig bestaan 
der Vereeniging in 1928 . . . . 
Onvoorziene uitgaven 
Voordeelig saldo over 1927 . . . 

ƒ 3967,36 

„ 500,— 
„ 124,65 
„ 606,30^ 

ƒ 3099,— I ƒ 3967,36 • Totaal der U i t g a v e n 
Aldus opgemaakt 31 December 1927. 

De Ie Penningmeester, J . C. CRAMERUS. 

Ver. van Postzegelverz, „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr,: J . A. KASTEIN, Koninginneweg 2Ö0, Amsterdam, Z. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Za
terdag 28 Januari 1928, des avonds te 8 uur, in 
hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Aanwezig 66 leden, een aantal dat tot nu toe nog niet weid 

bereikt, hetgeen ook door den voorzitter, den Heer Vredenduin, 
werd gememoreerd. De heeren Miranda en Gokkes, voor het 
eerst aanwezig, worden door den voorzitter welkom geheeten met 
opwekking tot bezoek van zoo mogelijk alle vergaderingen. 

Vervolgens kwam in behandeling het voorstel van den heer 
Vredenduin, om het door den heer Zwolle ingezonden werk, 
behandelende poststukken van Nederland, in ons jaarboekje te 
doen opnemen, waarvan, gezien de hooge kosten moest worden 
afgezien. Ten slotte werd besloten de inzending als boek-
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werkie te doen verschijnen, hetgeen goedkooper is, teiwijl 
het dan voor ieder verzamelaar te^en geringen prijs bij ,,Hol-
landia" beschikbaar zal worden gesteld. Ongetwijfeld zullen 
alle verzamelaars van pos ts tukken dit werkje als zeer welkom 
beschouwen. 

Na ballotage werden de beeren dr, H, P. Feriz en Prior mei 
bijna algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Thans deelt de jury. bes taande uit de beeren Van As, Dcna+h 
en Vc3S, den uitslag mede van de ingezonden zegels voor den 
wedstrijd en wel als volgt: de heer Poelman Ie en de neer 
Melchers 2e prijs. Ingezonden werden 7 exemplaren, hetgeen, 
gezien het grcote bezoek, zeer weinig te noemen is. Vervolgens 
werd vastgesteld, dat 22 in plaats van 20 prijzen beschikbaar 
zijn voor de verloting, waarui t dan de prijswinners van den 
wedstrijd eerst hunne keus kunnen maken. 

Nadat de voorzit ter een woord van dank had gebracht aan 
den heer Ocsterbaan voor het vertoonen van zijn 2e gedeelte 
Europa, werd de vergadering te 10.30 uur gesloten. 

De 2e secretaris, H. SCHMID. 

Aangenomen als lid. 
dr. H. P. Feriz, Binnengasthuis, Amsterdam, W. (Voorgesteld 

door E. Donath) . 
J. Prior, Soestdijkerstraatweg 73, Hilversum. (Voorgesteld 

door Th. H. van der Hurk) , 

Adresveranderingen. 
H. T. Liem, Tiefengasschen 38 II, Zürich (Zwitserland). 
D. E, Benjamins, Postbus 215, Paramaribo (Suriname). 
F. J . van der Sman, Singel 1146, Schiedam. 

V e r g a d e r i n g e n . 
BESTUURSVERGADERING op Zateidag 18 Februari 1928, 

ten huize van den heer H, SCHMID, Prins Hendrikkade 57, 
Amsterdam, 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 Februari 1928, 
's avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

De Ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

ütrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secre ta i i s : K. H. J. v. HULSSEN, Brigit lenstraat 17, Utrecht . 

IM MEMORIAM 
K. W, M, W I R T Z , 

cv(rieden 4 Januari 1928. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 31 Januari 1928, in het hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 21 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8 uur werd 
deze vergadering door den voorzit ter geopend. Nadat de notu
len der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, 
deelde de voorzitter mede, dat bij de U. Ph. V bericht ingeko
men was van het overlijden van ons lid K. W, M. Wirtz. Door 
zich eenige oogenblikken van hunne zetels te verheffen werd 
de nagedachtenis van dit lid door de aanwezigen herdacht . In
gekomen was een schrijven van den heer Jonker , waarin deze 
waarschuwde tegen de practijken van een Haagschen post
zegelverzamelaar. In dit schrijven deelde de heer Jonker mede, 
dat hij zich bovendien tot het Bondsinformatiebureau zal wen
den, zoodat dit schrijven en de overige ingekomen smukken voor 
kennisgeving werden aangenomen. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat- leden Ch. J. van 
Dorssen en Edw. E. Mculman tot leden der Vereeniging aange
nomen. Het inmiddels ter vergadering gekomen candidaat- l id 
Van Dorssen werd met diens aanneming tot lid in kennis ge
steld. 

Voor den landenwedstrijd, waarvoor ditmaal een gedeelte 
van nieuw Italië gekozen was, bestond geen belangstelling, zoo
dat het bestuur den leden verzocht mede te deelen, of zij de 
landenwedstri jden bestendigd wenschen te zien of dat zij liever 
iets anders ter vergadering wenschen. Bovendien zou op de 
algemeene vergaderingen in den vervolge ui tgemaakt kunnen 
worden wat geëxposeerd zou worden. De leden wenschten dit 

laats te echter aan het bestuur over te laten; de beeren 
Vuiistingh en Sluijp deden eenige goede aanwijzingen aan de 
hand, terwijl bovendien aanbevolen werd, dat leden een wille
keurig gedeelte uit hunne verzamelingen zouden exposeeren. 

Met algemeene stemmen werd besloten de landenwedstrijden 
op de algemeene vergaderingen te bestendigen. 

Inmiddels circuleerden in een drukraampje de nieuwe }/2 en 
13^ cent Nederland en een strip 7]^ cent rolperforatie aan vier 
zijden, meegebracht door den heer Sluijp. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Van Gittert en 
Sanders prijzen geschonken waren, de veiling en zichtzending, 
werd de vergadering opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e) Ch. J. van Dorssen, Koningslaan 29, Utrecht. 
Edw. E. Meulman, W. van Outhoornstraat 82, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
H. K. E, Wijers, Ambachtstraat 5, Utrecht. 

Overleden. 
K. W. M. Wirtz, Weistraat 95, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
A. Meijer, Koningslaan 35, Bassum. 
A. van der Giessen, Stadhouderslaan 108, Utrecht. 

Rectificatie adressen. 
H. C. Gabry wordt Burg. Martenssingel 13, Gouda. 
F. K. Reparon wordt Nieuwe Haven 124, Gouda. 

Vergaderingen. 
BESTUURS-VERGADERING op Dinsdag 21 Februari 1928, 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 23 Februari 1928. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris; A. STARINK Jr., Olijfstraat 40, ' s-Gravenhage. 

VERKORTE N O T U L E N van de vergadering van 
Donderdag 26 Januari 1928, des avonds te 8^4 
uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag. 

Op deze eerste vergadering van het jaar zijn 31 leden aan
wezig, waaronder 5 dames. Met een bijzender woord van wel
kom worden zij allen welkom geheeten door den voorzitter, die 
memoreert , dat het afgeloopen jaar de Vereeniging in alle 
opzichten reusachtig is vooruitgegaan en den wensch uit, dat de 
vergaderavonden even aangenaam en goed bezocht zullen blij
ven als zij dat het afgeloopen jaar zijn geweest. 

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

Alvorens over te gaan tot stemming der voergehangen can
didaat-leden, deelt de secretaris mede den heer Brinkman be
hoorlijk de stukken, die voor aanmelding etc. benocdigd zijn, te 
hebben toegezonden, hem er nog eens aan te hebben herinnerd, 
maar niets te hebben gehoord, zoodat deze candidaat buiten 
stemming moet blijven. 

De overigen worden met algemeene stemmen gekozen, waar
na de voorzitter het aanwezige nieuwe lid, den heer Kamme-
raad, met zijne aanname gelukwenscht. 

Dan volgt het punt ,,Bespreking van den Verkcophandel" , op 
verzoek van den voorzitter ingeleid door den secretaris. Deze 
zegt, dat onze verkoophandel, alhoewel hij volgens velen aan 
de spits staat, tóch nog veel beter worden kan, indien de deel
hebbers maar medewerken. Nog maar al te veel blijkt, dat zij 
de vrijwillig op zich fenomen verplichting van doorzending der 
boekjes binnen 4 dagen niet alleen niet nakomen, maar vaak 
de zoo noodige kennisgeving van doorzending niet eens ver
zenden! Daardoor ontwrichten zij het geheele rondzendver-
keer en maken al het werk van den directeur van den verkoop
handel onmogelijk! In weerwil dezer onbegrepen tegenwerking, 
is het ons toch gelukt den termijn van atrekennig te stellen op 
ongeveer één jaar, maar nooit later dan 13 maanden, hetgeen 
een record mag worden genoemd. Willen wij echter het hooge 
standpunt dat wij innemen, handhaven, dan moet er nog heel 
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wat gebeuren en daarom stelt hij voor eene regeling te treffen, 
die het mogelijk maakt, om dt drie maanden af te rekenen. Dat 
kan ,indien allen zich aan de verplichting houden de boekjes na 
drie dagen door te zenden, met kennisgave aan den directeur 
van den verkoophandel. Elke lijst zal dan bevat ten 12 boekjes, 
maar de deelhebber, die aan deze bepalingen niet voldoet, zal 
dan cok zender verdere formaliteiten, indien hij ten overstaan 
van den directeur van den verkoophandel en een der bestuurs
leden op 3 lijsten blijken heeft gegeven niet deze verplichtingen 
na te komen, van elke verdere rondzending worden uitgesloten. 

De dricmaandelijksche cfrekemng zal stellig meer werk, maar 
ook meer animo geven voer de inzendingen. Nu zijn inzenders 
tè lanö onzeker wat ze hebben verkocht en aarzelen daardoor 
uit andere boekjes te koopen, welk bezwaar dan is verdwenen, 
hetgeen aan eene herhaalde inzending zal ten goede komen èn 
aan den omzet, waarover wel geen reden van klagen is, maar 
die beter kon! 

Met algemeene stemmen wordt de regeling aangenomen. 
Neg eenige discussie ontstaat over de vraag door een der 

leden naar voren gebracht, hoe het bestuur denkt over hande
laren in de Vereeni^ing, waar er toch reeds zceveel pseudo 
handelaren in de Vereeniging zijn, zco goed bij ens als bij 
andere Vereenigingen, Besloten wordt dit punt op een der vol
gende vergaderingen op de convocatie te zetten. 

Nadat de voorzitter de vraag van een der aanwezigen, ,,of 
we nog iets te hooren of te zien zullen krijgen dezen winter", 
aan de leden heeft overgebracht, verklaart mevrouw Matzen-
Fleddérus zich bereid op den volgenden vergaderavond haar 
speciaal-verzameling Servië te exposeeren, waarvan de leden 
met ccn flink applaus acte nemen en waarvoor de voorzitter haar 
den dank der vergadering overbrengt. 

De steeds aangename maandelijksche verloting met „voor 
ieder een prijs" wordt gevolgd door eene zeer Geanimeerde 
veiling, die ons bijna een gratis zaalhuur oplevert, en met een 
wcord van dank voer de buitengewoon groote opkomst sluit de 
vccrzit ter deze prettige bijeenkomst. 

De secretaris. A. J . STARINK Jr . 

Candidaat-leden. 
mr. dr. P. A. Roeper Bosch, Leuvenschestr. 70, Scheveningen. 
A. M. N. van den Broeke, St. Jans t raa t 29, Laren (N.-H.). 
mevr. J . Kauffeld-Wenniger, Tegalombo 4, Semarang (N.-L). 

Bedankt als lid. 
J . Riemens, Rijswijk. (Nog met ultimo December 1927). 

Adresveranderingen. 
B. Tjepkema, Haneburglaan 76, den Haag. 
G. H. Ekering, Amstellaan 12 II, Amsterdam, Z. 
H. L. J . M. Schellart, Mariannelaan 44, Voorburg. (Recti-

licatie). 
Vergadering. 

BIJEENKOMST op Donderdag 23 Februari 1928, des avonds te 
8 ^ uur, in Caïé „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen, Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 

leden. Mededeelingen. Expositie speciale verzameling Servië 
van mevr. Matzen-Fleddérus, Verloting. Veiling, Sluiting. 

Vereen, van Pcstzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaris: H. J . VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 4 j , Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Dinsdag 31 Januari 1928, in Restaurant „Natio
nal" te Arnhem. 

Deze vergadering werd bijgewoond door 20 leden, onder wie 
2 dames. In zijn openingswoord uitte de voorzitter de beste wen-
schen voor 1928 voor de leden en hunne liefhebberij. 

Bij afwezigheid van den secretaris deed de 2e secretaresse voor
lezing van het jaarverslag, waaruit bleek, dat het aantal leden 
met slechts één steeg tot 121, waar tegenover evenwel vele, 
meer bemoedigende feiten staan. 

Uit het verslag van de penningmeesteresse bleek, dat in 1927 
vele bijzondere uitgaven tot een bedrag van omstreeks ƒ 450,— 
werden gedaan, waardoor de rekening over 't vorige jaar met 
een nadeelig saldo van ƒ 292,— sluit, 

't Verslag van den directeur der rondzendingen werd wegens 
diens afwezigheid voorloopig uitgesteld. 

Het candidaat-lid, de heer A. de Beer, werd met groote 
meerderheid van stemmen tot het l idmaatschap toegelaten. 

De aftredende bestuursleden (mevrouw Schuurman, mejuf
frouw Veering en de heer Kramer) werden bij acclamatie her
kozen. 

Ingekomen was een schrijven van den heer Blanken, waarbij 
deze bedankte als directeur der rondzendingen. 

Waar mevrouw Schuurman zich reeds bereid verklaarde deze 
functie op zich te nemen en zich ook m.et het geldelijk beheer 
dezer afdeeling te belasten, zal in de volgende vergadering 
moeten worden voorzien in de vacature van één bestuurslid, 
dat met een gedeelte van het tegenwoordige penningmeester
schap zal worden belast. 

De sectie „Nederland en Koloniën" werd toevertrouwd aan 
de leiding van den heer A. te Winkel; een 20-tal leden gaf zich 
reeds voor deze afdeeling op. 

Tot leden der kascommissie werden benoemd de beeren Van 
de Sandt en Heidenreich. 

Verschillende leden beklagen zich, dat zij de bestelde over
drukte brandksatzegels van Cura(ao niet ontvangen hebben, 
hoewel zij deze aan 't Departement van Koloniën bestelden en 
betaalden. Inlichtingen zullen worden gevraagd aan den Bond. 

Verschillende collecties , ,Nederland" waren ter bezichtiging 
aanwezig. Een gratis-verloting besloot de bijeenkomst. 

De secretaris, H. J . VAN ULSEN 

Nieu'w lid. 
137. A. de Beer, Spoorwegstraat 806, Arnhem. 

Candidaat'lid. 
mej. H. F. Schimmelpenning, Steenstraat 39, Arnhem. (Voor

gesteld door G. van de Sandt) . 

Bedankt met 1 Jan. 1928. 
7. mej. Backer van Ommeren, Arnhem. 

Adresverandering. 
72. F. Erkens naar Adr. van Ostadelaan 127, Utrecht. 

Mededeeling. 
Boekjes voor de rondzendingen, alsmede gelden voor de ge

kochte zegels, behooren voortaan gezonden aan mevrouw J. G. 
Schuurman-Meesters, Apeldocrnscheweg 57, Arnhem; boekjes 
voor de afdeeling „Nederland en Koloniën" aan den heer A. te 
Winkel, Valkstraat 3, Arnhem. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERING cp Dinsdag 28 Februari 1928. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdeg 13 Maart 1928; beide 

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

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Schrei.! P. JORISSEN P.Czn., Pr. Jul ianalaan 73, Rot terdam. 
Voor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

G E W O N E BIJEENKOMST op Dinsdag 10 Januari 
1928, des avonds te T^/j uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 17 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk, die 
de vergadering opent met een welkomstgroet in het nieuwe jaar, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Het candidaat-lid, de heer Geerkens, wordt als lid aangenomen 
en na zijn binnentieden door den voorzitter toegesproken, waarop 
door den heer Geerkrns wordt geantwoord. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen, 
waaronder het Ie jaarboekje der Rotteidamsche Philatelisten-
Vereeniging, waarvoor bij deze wordt dankgezegd. 

Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen Chili en 
Peru van ondergeteekende, welke met belangstelling worden 
gadegeslagen, waarna de eigenaar door den voorzitter wordt 
bedankt. 

Hierna heeft de gewone verloting plaats. 
De heer Pesch laat rondgaan de nieuwe Caritas-zegels van 

België; hiervan worden 13 stel verkocht, hetwelk een batig saldo 
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voor dp fondskfis oplevert van ƒ 6.55. De heer Pesch wordt 
hiervoor hartelijk bedankt. 

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

De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Aangenomen als lid. 
W. H. Geerkens, Hooidrift 286, Rotterdam. 

Internationale Ver, „Philatelica", te 's-Gravenhage, 
Secretaris: J . N. H. VAN REST, Ful tonstraat 69, 's-Hage. 

Aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
25 Januari 1928, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 59 leden, waarvan 4 dames. Met kennisgeving af
wezig de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van den 
voorzitter opent de heer Fiedrich de vergadering en heet allen 
welkom op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar en 
hoopt, dat het voor allen een voorspoedig jaar moge zijn en 
dat velen, evenals de heer Huijser heden avond, eens een ge
deelte van hun verzameling op de vergadering ter bezichtiging 
zullen stellen. Hij doet hierna mededeeling van het overlijden 
van ons medelid, den heer Tal, 

Ingekomen is het jaarverslag en het financieel verslag over 
1927 van de afdeeling „Dordrecht". Het jaarverslag wordt voor
gelezen, evenals het totaalcijfer van het financieel verslag. 

De voorzitter heet vervolgens welkom den heer Doli uit Leiden, 
voor het eerst aanwezig. 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door de beeren 
Scharrenburg, Winkelaar uit Bandoeng en D. van Rijswijk; voor 
de jaarlijksche verloting door den heer Verhoef. Voor de biblio
theek zijn van den heer F. A. van Buuren ontvangen enkele jaar
gangen van het Maandblad en catalogi en van den heer Kirchner 
jaargang 1927 van „De Philatelist", , ,Postzegelnieuws", en 
Stanley Gibbons Monthly Journal . 

Tegen den heer Haantjes Dekker wordt gewaarschuwd we
gens het niet nakomen van zijn verplichtingen; dit ingevolge 
een ernstige klacht van een onzer leden. 

Hierna ledenverkiezing. De stemming levert op 48 stemmen 
vóór, 7 blanco en 4 van onwaarde. 

Vervolgens geeft de voorzit ter gelegenheid om de verzame
ling Engeland van den heer Huijser te bezichtigen, waarin o.a. 
de plaatnummers zoo schit terend vertegenwoordigd zijn. 

De heer Van der Meer wordt als lid geïnstalleerd. Het lot is 
hem reeds direct gunstig. Bij de verloting ontvangt hij den 
Isten prijs. 

Hierna veiling; waarna rondvraag. Daarbij stelt de heer Kirch
ner een vraag, welke door den heer 't Hart naar genoegen wordt 
beantwoord. De voorzitter bedankt nog den heer Huijser voor 
het tentoonstellen zijner prachtige collectie en verzoekt de 
leden voor de volgende vergadering iets mede te brengen ter 
bezichtiging. 

Hierna sluiting dezer flink bezochte vergadering. 
De 2de secretaris, 

J . H. VAN DER VEEN. 
1928. 

Velen zonden mij voor de Vereeniging, zoowel voor de leden 
als voor mij persoonlijk, hun beste wenschen in den aanvang 
van 't nieuwe jaar, waarvoor mijn besten dank en niets minder 
wederkeerig voor 1928. 

Nieuwe leden. 
127. mevr. Boelen-Schletten, Laan van Meerdervoort 205, Den 

Haag. 
185. K. Walstra, Heijermansstraat 46, Huizum, bij Leeuwarden, 
195. J . Bonga, Smidstraat, Stavoren. 
197. J . Willems, Prinsegracht 99A, Den Haag. 
212. D. van Oosten Slingeland, Prinses Jul ianalaan 62, Rot

terdam. 
225. T, Numan, Badhuisplein 392, Tiel. 
289, O, J, van der Meer, Thomsonlaan 28, Den Haag. 
388, F, L, H, Dessauvagie, Hotel Centraal, Gang Pool 5, Wel

tevreden (Java) , 

514, A, Ankersmit, Uhlandstrasse 51, Mühlheim (Ruhr), 
523. Walther Schröter, Zwanenlaan 2, Den Haag. 

Overleden. 
84. B. G. Tal, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J . H. Lintz, Van Beuningenstraat 73, Den Haag. (Voorgesteld 

door G. Th. Slothouber). 
Rev. C. J . Koopman, Carpentierstraat 42, Den Haag. (Voorge

steld door Van Rest) . 
C. H. L. Kroes, Leonielaan 14, Meester Cornelis (Java) . (Voor

gesteld door A. Brandt) . 
W. J. van de Sant, Azaleastraat 88, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. J. 't Hart en Friederich). 

Adresveranderingen. 
343. G. H. Ekering van Den Haag naar Amstellaan 12II , 

Amsterdam, Z. 
120. F. C. Kraneveld, Tjikeumeuh 86, Buitenzorg. 

30. W. J. Pénard van Den Haag naar Reilstrasse 76, Halle 
(Duitschland), 

53. W. J. 't Hart van Eschdoornstraat naar Klimopstraat 109, 
Den Haag. 

35. A. 't Hart nog steeds Goudsbloemlaan 180, Den Haag. 
162. R. J . A. Stoup, Valkenboschkade 142, Den Haag. 
361. G. P, Topper uit Overveen naa r? 
296. J , D, H. Rahder, Indië? 

20, Ch, P, Hooydonk, Indië? 
498, R, B, Ronde, Indië? 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur; algemeene vergadering te 

814 uur, op Woensdag 22 Februari 1928, in Café „Hollandais", 
Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Verloting. 
Veiling. 
Rondvraag en sluiting. 

1, Mededeelingen, 5, 
2, Notulen, 6, 
3, Ledenverkiezing, 7, 
4, Verkiezing Commissie tot 

nazien der rekening en 
verantwoording van den 
penningm,-admih7strateur, 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(1ste secretaris A, Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING afdeeling „ T I E L " (secr. J. Sonneveldt), 
den 2den Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

VERGADERING afdeeling G O E S en O M S T R E K E N 
(secr. J. M. Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den 3den Woens
dag der maand, 's avonds te 8 uur, in „Café National", Groote 
Markt 30, Goes. 

Begrooting voor 1928. 
Inkomsten. 

Contributies , , , 
Entrée's . , , , 
Veilingen , , , 
Commissie rondzen-

dingen , , . . 
Interest . . . . 
Advert. Maandblad 

f 1200.— 
- 45.— 
- 50.— 

- 650,— 
- 75,— 
- 415.— 

Uitgaven 
Maandblad . . 
Diverse onkosten 
Zaalhuur . . . 
Verlotingen . . 
Assurantie , . 
Saldo winst . . 

f 1520.— 
- 375.— 
- 60.— 
- 410.— 
- 41,18 
- 29,82 

Totaal f 2435.— Totaal f 2435.— 
C. VAN DE WILLIGEN, 

Penningmeester. 

Ned, Phil, Ver, „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
Secretaris: L, GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem, 

KORT VERSLAG der leden-vcrgadering, gehouden 
op Vrijdag 27 Januari 1928, in het Gebouw van 
den Haarlemschen Kegelbond, Tempeliersstraat, 
Haarlem. 

Aanwezig zijn 33 bezoekers, waaronder twee introducé's en 
een adspirant-lid. De voorzitter roept allen het welkom toe, en 
opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering 
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worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Van de ingekomen 
s tukken noemt de secretaris brieven van de Vereenigingen 
,,Heerlen" en ,,Zuid-Limburg", met betuigingen van instemming 
met onze actie inzake de vertegenwoordiging in den Raad van 
Beheer. De voorzit ter deelt in aansluiting hieraan mede, dat 
wij op ons schrijven aan genoemden Raad, v/aarin door ons de 
verkiezing van den heer Traanberg werd gemeld, nog geen ant
woord hebben ontvangen. Hiermede tevens aan punt 3 van de 
agenda gekomen, deelt de voorzitter verder mede, dat de be
sprekingen inzake de voorwaarden, waaronder aan niet-leden 
gelegenheid zal worden geboden boekles ter circulatie in te 
zenden eenigszins zijn vertraagd, doordat geen bestuursverga
dering kon worden gehouden. Binnen enk Ie dagen zal de tekst 
evenwel officieel v/orden vastgesteld, en op de eerstvolgende 
leden-vcrgadering zal hij den leden ter beoordeeling worden 
voorgelegd. 

De mededeeling, dat de heer De Roo door het bestuur be
reid gevonden is, op de Februari-vergadering een causerie te 
louden ouer de vervaardiging van postzegels, wordt met groote 
instemming ontvangen. De voorzitter vestigt ten overvloede de 
aandacht op de belangrijkheid van dit onderwerp, waarvan 
slechts weinig Philatelisten iets weten zoodat waarschijnlijk 
zeer groote belangstelling zal bestaan. De heer De Roo is bo
vendien bereid binnen de grenzen zijner bevoegdheid vragen 
der aanwezigen te beantwoorden. 

Hierna verkrijgt de heer Traanberg het woord voor zijn cau
serie over frankeerstempels. Hij vertelt interessante bijzonder
heden over het onts taan van deze wijze van tl ankeeren, laat af
beeldingen zien van de beide hier te lande in gebruik zijnde 
types van machines en laat het uitgebreide materiaal, op dit 
gebied door hem verzameld, circuleeren. Het geheel wordt een 
vlotte en aangename verhandeling van hetgeen er op dit gebied 
te koop is, waarvoor de heer T. met applaus van de vergadering 
wordt beloond. 

De veiling brengt pl,m. 30 kavels onder den hamer, die nage
noeg alle tot behoorlijke prijzen koopers vinden. De verloting, 
aangevuld met eenige door de leden beschikbaar gestelde prij
zen, geniet de gewone belangstelling. 

Bij de rondvraag vraagt de heer De Roo, of in de Vereeniging 
een falsificaten-album bestaat , hetgeen niet het geval is. De 
heer De Roo krijgt de toezegging, da t het bestuur deze zaak 
zoo spoedig mogelijk onder het oog zal zien. De heer Traan
berg vraagt, of het bestaan van valsche zegels van Curasao, 
eerste emissie port, bekend is, daar hij exemplaren bezit, ge
tand 123/2/12, terwijl de tanding moet zijn 12J/2, De heer De Roo 
verklaart, dat de door den heer T, medegenomen zege's valsch 
zijn. Men zij dus op zijn hoede. 

Aangenomen als lid. 
192 A, Brabander, Valeriusstraat 9, Amsterdam. 
193, F J, Herman, p/a, J . E, C, Bisdom, Segbroeklaan 18, 

's-Gravenhage. 
194, J, Lottgering, Spaarne 108, Haarlem. 
195, G. A, Schuurman, Kruidbergerwcg 17, Santpoort. 

Bedankt als lid. 
27, A, H. van den Berg, Haarlem. 

151. W. Hamer, Haarlem. 
158, mevr, H, G. v, Oosterzee-de Hartog, Doorn. 

Voorgesteld als lid. 
W, Groenier, Willem Beukelsz.str, 2boven, Amsterdam (door 

P, Engelenberg), 
J . W J Konings, St, Willebrordusstraat 10III , Amsterdam 

(door P, Engelenberg), 
J, de Ruijter, Schermerstraat 28rd, Haarlem, (door F . de 

Konink), 
H, L, Zeelenberg jr,, Helmerslaan 41, Eindhoven, (door B, 

Emelung), 
E. Koiter, Graanhandclaar, Heemstede (door A, Jacobson), 
C, W, PoUé, Tandtechnicus, Heemstede (door A, Jacobson), 

Adresverandering. 
126, mej, H, Merens naar Schaapsdrift 26, Arnhem. 

Contributie 1928/1929. 
De penningmeester verzoekt den leden, hun contributie voor 

1928/1929 ad ƒ3,25 vóór 31 Maar t a.s, aan hem te willen vol
doen door storting of overschrijving op zijn postrekening No, 

128227, Bovendien bestaat op de Februar i - en Maar t -vergade
ring gelegenheid de contributie te voldoen. Na 31 Maar t zal per 
post over de nog niet betaalde gelden worden beschikt, onder 
bijberekening van incasso-kosten. Toezending van het verschul
digde zal echter op prijs worden gesteld, daar dit de admini
strat ie vereenvoudigt. 

De penningmeester, B, Amelung, 
Vergadering. 

LEDENVERGADERING op Vrijdag 24 Februari 1928, 's avonds 
te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschcn Kegelbond, 
Tempelierssttaat, Haarlem, 

De Ic secretaris, L, GERMERAAD. 

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

K O R T VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 9 Januari 1928, des avonds te SJ/j ""i"' 
in Café-Restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 24 leden. Na opening der vergadering komt de 
voorzitter al dadelijk met de verblijdende tijding, dat de opdruk-
brandkastzegels van Curasao aanwezig zijn, zoodat, vooral door 
de activiteit van den voorzitter, thans alle leden in 't bezit zijn 
van een stel dezer zegels, zoowel van Suriname als van Curafao. 

Naar aanleiding van de gelezen notulen, waarin o.a. voor
komt, dat de heer Donath bedankt als lid der Vereeniging, 
\ raagt de heer Beukema, of dit ook beteekent een bedanken als 
keurmeester . Hiernaar zal iseinformeerd worden. 

Ingekomen is een schrijven van enkele leden betreffende den 
duur der veilingen. Gr aag zouden ze zien, dat genoemde veilin
gen niet te lang duurden door b,v. hoogstens 15 kavels toe te 
laten. Over dit punt ontspint zich een discussie over bepaal
den tijd of aantal kavels. Ten slotte wordt besloten een tijd 
vast te stellen, door het bestuur te bepalen. 

De heer Wichers zou graag zien, dat de slecht bezochte ruil-
avonden werden opgeheven en ervoor in de plaats kwam een 
veilingavond, b.v. om de 2 of 3 maanden. Dit plan wordt goed 
ontvangen en zal in de e.k. bestuursvergadering een punt van 
bespreking uitmaken. 

Aan de orde is nu bestuursverkiezing. De beeren Nieland en 
Kuitcrt moeten reglementair aftreden. Eerst genoemde stelt ?ich 
niet herkisbaar. Overgegaan wordt tot een vrije stemming, welke 
geen resultaat oplevert. Bij de tweede stemming idem. Bii de 
derde stemming wordt de heer Kuitert herkozen, terwijl er her
stemming moet plaats hebben tusschen de beeren Stiensma 
en Ongering. De vierde stemming brengt nog geen overwinning, 
zoodat het lot moet beslissen. De heer Stiensma wordt verko
zen. Beide beeren nemen hun benoeming (respectievelijk her
benoeming) aan. 

Daarna volgt de gewone verloting van 3 series postzegels. 
Bij de rondvraag komt de heer Buschmann met het voorstel 

in 't vervolg een kort verslag der vergadering op te zenden aan 
de pers, om zoo meer bekendheid aan de Vereeniging te geven. 
Dit voorstel wordt door enkele leden ondersteund. De voor
zit ter en verscheidene andere leden ont raden het echter. Ze 
zijn bang voor ongewenschte elementen, die dan niet zoo ge
makkelijk zijn te weren. Besloten wordt dit punt te laten rusten. 

Na gehouden ballotage werden nog 3 candidaat- leden als lid 
aangenomen. 

Tot slot een veiling, Hierna sluiting. 
De waarn.-secretaris, 

K, A, CLEIJ, 
Adresverandering. 

7, J. H, Frerks, Stationsplein 117, Hoogezand. 

Nader adres. 
108, W, H, de Jonge, Kertosono ( Java) , 

Bedankt. 
73, G, Westra, Hoogeveen. 

Nieuwe leden. 
110, A, M, N, van den Broeke, St, Janss t raa t 29, Laren. 
111, J, J, Gilissen, Visscherstraat 44, Groningen. 
112, J , B, Nanninga, Verlengde Heereweg 144, Groningen. 
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V e r g a d e r i n g e n . 
Vergadering op Maandag 12 Maart 1928, 's avonds te 814 uur, in 
„Suisse", Heerestraat. 

RUILAVONDEN op 27 Februari tn 26 Maart 1928, 's avonds 
te 8̂ /2 uur, in „Victoiia", Gioote Markt, 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Ster . : J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastr icht . 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag f 
Januari 1928, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de 42 aanwezige 
leden en nitroducé, opent de voorzitter te 8.15 de vergadering, 
wenscht alle leden en hunne gezinnen een gelukkig jaar toe 
en hoopt, dat de vergaderingen in 1923 even druk bezocht 
mcgen werden als deze vergadering. 

Na goedkeuring der notulen en nadat het jaarverslag voor
gelezen is, heeft ballotage van nieuwe leden plaats. De beeren 
Doornbosch en Meulman worden met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

De volgens reglement aftredende Bestuursleden, de beeren 
Haenecour en Verzijl, worden bij acclamatie herkozen. In de 
plaats van d'>n heer Marres, die zich niet herkiesbaa, ' stelde, 
werd de heer Verwilst gekozen. Nadat de voorzitter den heer 
Marres bedankt heeft voor zijne goede diensten de Vereeniging 
bewezen, vooral gedurende de Philatelisten-dagen te Maastricht, 
heet hij den heer Verwilst welkom achter de bestuurstafel. Aan
gezien de heer Verwilst geen bezwaar heeft het penningmees
terschap cp zich te nemen, wordt hij als zoodanig aangesteld. 
Met het oog op de afrekeningen over het 4de kwartaal zal de 
heer Jonkers voorloopig nog het penningmeesterschap waar
nemen en dit geleidelijk den heer Verwilst overdragen 

Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat van den heer Henri 
Marsé uit Arnhem een pracht-geschenk voor de verloting is 
binnen gekomen, n.1. een echt gevlogen Grieksche brief. Met 
een hartelijk woord van dank wordt dit geschenk aanvaard. 

Ter tafel wordt gebracht het niet ontvangen van de Curai;ao-
opdruk-brandkastzegels . De voorzit ter deelt mede dat, niet
tegenstaande een volledige ledenlijst was opgezonden, slechts 
4 series werden ontvangen. Hij laakt de handelwijze van het 
Postbestuur te Curasao en deelt mede, dat hierover geklaagd 
is bij den ,,Bond", die bij het Ministerie van Koloniën hiervan 
verder werk zal maken. Het resul taat hiervan is neg niet be 
kend, doch hij rekent er vast cp, dat de „Bond" in dezen voor 
de gedupeerde leden onzer Vereeniging alsnog het verlangde 
zal bereiken. 

Alvorens tot de verloting wordt overgegaan, dankt de voor
zitter de verlotings-commissie voor hare goede diensten. 

Nieuwe leden. 
8. A. K. Doornbosch, Brandenburgerweg 12, Maastricht. 

27. Edw. E. Meulman, Outhoornstraat 82, Den Haag. 

V o l g e n d e b i j e e n k o m s t e n . 
Maandag 5 (vergadering) en 19 Maart 1928, telkens te 8 uur, 

in de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris: J, G. J . POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrij
dag 27 Januari 1928, in de zaal van den heer Van 
Weelde. 

Aanwezig 22 leden. Te ongeveer 8 uur opent de voorzitter, 
de heer M. van der Sluijs, met een kort wcord van welkom de 
vergadering. In 't bijzonder worden welkom geheeten de can-
didaat- leden, J. Slort en Gottmer. 

Eerst wordt overgegaan tot ballotage van de candidaat - leden 
J. Slort, Got tmer en Van Praag, welke allen met algemeene 
stemmen als lid worden toegelaten. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
De ingekomen s tukken worden voor kennisgeving aangenomen, 

alsmede twee bedankjes, n.1, van de beeren J. van der Hilst en 
H, C. Brouwer. De jaarverslagen van secretaris, penningmeester 
en administratieur der rondzendingen worden onder applaus 
goedgekeurd. 

Aan de beurt van aftreden zijn de beeren M. van der Sluijs en 
J. Peiling, respectievelijk voorzit ter en secretaris, die beiden 
herkiesbaar zijn en als zoodanig worden herkozen. 

Tot leden der commissie tot het nazien der bescheiden van 
penningmeester en administrateur worden benoemd de beeren 
Veenstra, Kreijger en Bienteker. 

Daar de penningmeester, de heer de Klerk, zijne functie wilde 
neerleggen, moest formeel worden overgegaan tot het benoemen 
van een opvolger. Daar echter de heer Veenstra in beginsel op 
de vergadering van November 1927 als zoodanig was benoemd, 
was het vanzelfsprekend, dat dit op deze vergadering definitief 
plaats vond. 

Een voorstel, verdedigd door den heer Peiling, om de aange
kondigde vóórvergadering van den „Bond" na deze niet meer 
te doen plaats vinden, maar daarvoor een andere regeling te 
treffen, om meer contact met het Bondsbestuur te krijgen, werd 
aangenomen en zal bij het Bondsbestuur kenbaar gemaakt 
worden. 

De begrcoting voor 1928 wordt na enkele opmerkingen goed
gekeurd. 

Tijdens de pauze wordt gestemd over het wedstrijdzegel 
114 cent De Ruyterport. De heer Wolters heeft eene overwel
digende meerderheid, alsmede den prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen, waarna ongeveer 
11 uur huiswaarts wordt gegaan. 

De secretaris, J . POLLING. 

Nieuwe leden. 
J. H. Slort, Middenstraat 10, Helder. 
C, Gottmer, Krugerstraat 37, Helder. 
M. van Praag, Pretoriusstraat 88, Amsterdam. 

Bedankt. 
J. van der Hilst, Latherusstraat 35, Amsterdam. 
H. C. Brouwer, Javast raat 31, Helder. 

Adresveranderingen. 
J. C, Brouwer, Departement van Marine, Batavia (Java) , 
J . van Leijden, Offic. M. S. D. Ie kl.. Machinefabriek „Bur

gerhout", Rotterdam. 

Begrooting voor het jaar 1928. 
Ontvangsten. 

Contributies en entrée's f 382,— 
Rondzending . . , ,, 70,— 
Maandblad 50,— 
Verloting ,. 57,— 
Toevallige inkomsten . ,, 6,— 

Uitgaven. 
Maandblad . . . . f 200,— 
Porti en drukwerk . ,, 50,— 
Boekerij , 7,50 
Zaalhuur ,, 55,— 
Assurantie 12,— 
Bondscontributie , „ 22,— 
Afgevaardigde Congres ,, 25,— 
Verloting ,, 190,— 
Onvoorzien . . . . , , 3,50 

Totaal f 565,— Totaal f 565,-

Pcstz2gelverecniging ,,Heerlen", te Heerlen (L,) 
Secr.! P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de jaarvergadering van Maandag 30 
Januari 1928, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De secretaris opent de vergadering met een wcord van wel
kom en spreekt de beste wenschen uit voor het nieuwe |aar. De 
laatste vergaderingen waren minder druk bezocht. Hij verwacht 
in het vervolg weer een flinke opkomst, nog beter dan heden 
avond. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en ongewijzigd goedgekeurd. 

Vervolgens brengt de secretaris verslag uit over het afgeloo-
pen vereenigingsjaar. Er is wel geen achteruitgang, doch een 
vooruitgang blijkt gewenscht. 

Als leden der kas-commissie worden aangewezen de beeren 
Rijkhoek en Verbeek, die op de volgende vergadering verslag 
zullen uitbrengen, 
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Met algemeene stemmen worden als lid aangenomen de 
beeren Van de Voort, Bloemen en Haenen. 

Bij de verkiezing van een voorzitter verkrijgt de heer 
A, Widdershcven op' één na alle stemmen. Op de vraag, of hij 
de benoeming aanneemt, antwoordt hij, dat hij, ofschoon hij 
eerst had willen weigeren, thans wel verplicht is de benoeming 
aan te nemen, alleen met het vocrbehcud ,,vcorlocpig", daar hij 
niet steeds over zijn tijd kan beschikken, Hij dankt de leden 
en zegt voor de vcléende vergadering eenige prachtige zegels 
ter verloting toe. Onder applaus neemt hij aan de bestuurs
tafel plaats. 

De heer Baar wcrdt herkozen als penningmeester. 
Na de rondvraag heeft de groote verloting plaats, waarna de 

vergadering werd gesloten. 
De verdere avond werd nog aangenaam doorgebracht met 

kienspel. 
Nieuwe leden. 

H. van Voort, Schoolstraat 14, Heerlen. 
A. Bloemen, Schoolstraat 12, Heerlen. 
M. D. H. Haenen, Franciscusweg 31, Heerlen (oud-lid). 

V o l g e n d e v e r g a d e r i n g 
op Maandag 27 Februari 1928, te 83^ uur, in Hotel Roberts, 
Stationsstraat, Heerlen. 

Pcst7egelverzamelaarsvereen, „Zwolle", te Zwolle, 
SeTctaris: J. C. VEMER, Diezerstraat 50, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Dinsdag 24 Januari 1928, in de Openbare Leeszaal, 
Kamperstraat. 

Aanwezig 10 leden; voorzitter de heer K. S. Moolenbeek. 
Eenige voorstellen van het bestuur tot wijziging van het huis

houdelijk reglement moeten blijven liggen tot een volgende ver
gadering, daar het vereischte aantal leden (tweederde) niet 
aanwezig is-. Deze vergadering zal gehouden worden op Dins
dag 7 Februari a.s. te gewoner plaatse en ure. 

De voorzitter deelt mede, dat aan het Hoofdbestuur der 
Pesterijen is aangevraagd, om ook te Zwolle een philathelisten-
loket te doen open stellen. Een paar dagen na het gedane ver-
zf.ek werd er in het maandblad „De Philathelist" ook juist een 
bi'lletje opgegooid, om o.a. te Zwolle daar toe over te gaan. 

Besloten wordt, om voor de jaarlijksche verloting een bedrag 
ad ƒ40 .— beschikbaar te stellen; deze verloting zal plaats heb
ben op de eerstvolgende vergadering. In verband hiermede 
wordt besloten, dat de penningmeester in den vervolge iedere 
n a a n d een bedrag zal reserveeren voor aankcopen der ver
loting. Dit bedrag moet ieder jaar op de algemeene jaarverga
dering voor het komende jaar worden vastgesteld. Voor het 
jciar 1928 wordt dit gesteld op ƒ45 .—. Annex met dei:e beslui
ten wordt nog door het bestuur voorgesteld en door de verga
dering met algemeene stemmen aangenomen: De zegels voor de 
verloting in den vervolge te koopen uit de in circulatie zijnde 
beek,es der leden. Daartoe zal de leider van het rui lveikeer de 
ingezonden boekjes nazien en aanteekening houden van de 
dparin, volgens zijn oordeel voorkomende zegels, welke voor 
eene verloting geschikt worden geacht. Het bestuur zal verder 
eene beslissing daaromtrent nemen. 

Ook wordt op voorstel van den penningmeester wederom een 
bedrag gereserveerd tot aanvraag der Koninklijke goedkeuring 
0(1 de statuten der Vereeniging. Na eenige discussie wcrdt thans 
daartoe ƒ 15.— uitgetrokken. De goedkeuring zal binnen twee 
jaien dienen te worden aangevraagd. 

Volgens art. 6 der s ta tuten t reedt daarna het bestuur af. Bij 
acclamatie wordt het bestuur echter onveranderd herkozen, ook 
in hunne respectieve functiën. 

Verschillende leden hebben gevolg begeven aan het verzoek 
van het bestuur door eenige zegels beschikbaar te stellen ter 
verloting. Alle aanwezige leden ontvingen een prijsje. 

Daarna circulecren eenige boekjes, welke toevallig uit de 
rondzending ,,thuis" zijn. De heer Vemer vraagt, of het geoor
loofd is uit deze boekles thans te koopen. Na eenig praten 
v/ordt besloten, dat de leider ruilverkeer de ingezonden boekjes, 
welke toevallig binnen zijn, ter vergadering mag laten circu-
ke ren , waaruit de leden dan mogen koopen op dezelfde voor-
w.Tarden als bij andere aankoopen door bemiddeling van de 

Vereeniging, Door eenige leden wordt dan ook direct daarvan 
gebruik gemaakt. 

Te 10 uur sluit de voorzit ter de vergadering. 
De secretaris, i. C. VEMER. 

Nieuwe leden. 
J. Rotteveel, Stationsstraat, Epe. 
Sneeuwvliet, Deventerstraatweg 1, Zwolle. 

Afgevoerd. 
C. Haeck, Voorstraat, Zwolle. 

Adresverandering. 
H. van Delden, thans Alexanderlaan 13, Apeldoorn. 

Haa^sche Postzegel Kring, te 's-Gravenhage. 
Sp'iretaris: P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht . 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 23 
Januari 1928, des avonds te 8 uur, in het café 
„Boschlust", Bezuidenhout, te 's-Gravenhage. 

Voorzitter de heer R. H, Driessen. Aanwezig 13 leden en 1 
introducé. 

Nadat de voorzitter in het bijzonder den heer D, van Rijswijk, 
voor het eerst ter vergadering aanwezig, den introducé, wiens 
tegenwoordigheid bijzonder op prijs wordt gesteld en voorts 
alle aanwezigen hartelijk welkom heeft geheeten op deze eerste 
vergadering in het nieuwe jaar, spreekt hij den wensch uit, 
dat in 1928 ieder lid een nieuw lid moge aanbrengen tot onze 
zich steeds uitbreidende jonge vereeniging. 

De door den heer Meuffels te berde gebrachte eerste stap, 
welke mogelijk tot een Internationaal ruilverkeer kan leiden, 
is door het bestuur overwogen, doch moet vóór alles de Kon. 
Bewilliging verkregen zijn. 

Nadat de beeren Rinders en mr. Stuurman uitvoerig door 
den voorzitter beantwoord zijn geworden en dit naar aanleiding 
der gehouden bestuursvergadering, met welke beantwoording de 
hteren accoord kunnen gaan, wordt de ter ballotage voorge
dragen candidaat, de heer M. E, Bouwmeester te Haarlem met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Nadat de heer L. Cremer Eindhoven bedankt is geworden 
voor zijne gift voor de verloting en de beer D. van Rijswijk, 
erkentelijk voor de welkomstwoorden van den voorzitter, de 
verzekering heeft gegeven een goed en getrouw lid te zullen 
zijn, wordt het officieele gedeelte te 9}/2 uur gesloten, waarna 
mr. P. H. Stuurman het woord verkrijgt tot het houden zijner 
causerie over historisch verzamelen, waarvan talrijke voorbeel
den ter tafel liggen geëxposeerd. Als de meest markante landen, 
die daartoe aanleiding gaven, vonden wij wel: Duitschland, 
Oostenrijk, Griekenland, Rusland, Liberie, Zuid-Afrika (Trans
vaal, Natal etc.), om de vele andere belangwekkende zegels niet 
te vergeten, zooals b.v. dat van Brazilië, waarop nevens den 
president ook de koning van België voorkomt en al die vele 
zegels nä den wapensti lstand; Roode ster op Turkije, vredes-
zegel van Japan, enz. 

Applaus onderstreepte de Woorden van den voorzitter, waar
mede deze den exposant dank bracht. 

Na de kleine veiling, waarbij het zoo weinig geziene Lind-
bergh-zegel ter tafel kwam, volgde een keurige graiis-verloting 
zonder nieten voor alle aanwezigen; waarna de samenkomst 
opgeheven werd. 

De secretaris van den H. P. K. 
P. C. DOZY. 

Nieuw lid. 
M. E. Bouv/mecster, Jansweg 31, Haarlem. 

Vergadering. 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 27 Februari 1928, 

des avonds te 8 uur, in calé „Boschlust". Bezuidenhout, te 
' s -Gravenhcge, 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. 
Rondvraag. Sluiting. Event, veiling. Verloting, 

Causerie over den oorsprong der Rijksveilingen. 

t 

• 
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DOE HET NU! DE GELEGENHEID IS ER NOG. 
Door den grooten omzet zijn wij in de gelegenheid onze lots steeds beter en interessanter 
samen te stellen, zoodat het uiterst mogelijke voor den prijs bereikt is. 
leder, die iets in zegels verdienen wil of voor andere doeleinden veel zegels tegen den laagst mogelijken prijs gebruiken kan 
koope mijn lots, zonder concurrent ie. \A/ij bieden aan 

L o t S P E C I A L . 
Zeer interessante sorteering Dit sortiment bevat 
1500 zegels, gedeeltelijk Fransche en Engelsche 
Koloniën, verder Chili, Saargebied, Turkije, Italië, 
zeer interessant quantum Luxemburg, Rusland, enz , 
enz Dit lot bevat vele steeds mankeerende en 
schaarschc zegels Zeer hooge waarde Yvert en 
kost slechts l 12,—, franco aangeteekend Geen 
Duitschland e d 

L o t 1'E U R O P E. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa, gelegenhcidskoopie voor iedereen De vele 
goede zegels hieronder stellen U zeker zeer tevre
den Uit de rijke sorteering noem ik hier o a 
Turkije, (Adrianopelj e a , Noorwegen, Zweden, 
Denemarken, België, Saargebied, Italië, Bosnië, vele 
nieuwe uitgiften van diverse landen, enz , enz Dit 
sortiment 4000 zegels, waarde Yvert enorm, kost 
slechts f 15,—, franco aangeteekend 

L o t S U P E R B E . 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 
2500 zegels der geheele wereld Een mooier samen
stelling IS niet denkbaar, het overtreft uwe ver
wachtingen, IS ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld Uit de zeer groote ver
scheidenheid noem ik slechts Jamaica, div andere 
Engelsche Koloniën, Australië, Finland, Luxem
burg, Fiume, Venezuela, Bosnië, Chili, Arjfentinië, 
enz , enz Dit sortiment „Superbe", extra mooi, 
kost slechts i 12,—, francu aangeteekend. Giatis premie 150 versch Nederland en Koloniën. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Lot Special, Lot l'Europe, Lot Superbe, te zamcn 8000 zegels, voor slechts I 35,—, 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 
Bestellingen worden in volgorde van ontvangst verzonden Zendingen naar Indie 50 % portkosten extra. Wie niet koopt, koopt nooit 

Let wel!! Deze maand op lot Special nog gratis premie van 175 verschillende van Scandinavië, waarde volle collectie, waarvan 
U nog vele mankeert . De collectie van 400 verschillende Duitschland (premie der vorige maand) is te koop voor den spotprijs 
van ƒ 6,—: 

Verzoeke betaling op mijn postrekening 118330 of per postwissel Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. (4?) 

Postzegelhandel „THE GLOBE" , Krugerstraat 39 , ZAANDAM. 

^ Oud-Duitschland - Duitsche Koloniën - Europa. 
^ Zeldzaamheden in prima toestand worden zonder verplichting tot keepen volgens 
^ mancolijst op zicht g e z o n d e n . 
^ R e f e r e n t i ë n v e r z o c h t . 
^ Tegen contant geld KOOP ik: 
P Geheele verzamelingen en zeldzaamheden van alle landen. 
^ Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 

I M. KURT MAIER. BERLIJN W. 8. 
^ FRIEDRICHSTRASSE 7 9 a . Telegramadres : KAMAPHIL. 
iM (720) 

Koerseerende zegels van: C y p r u s , I e r l a n d , M a l t a en 
G i b r a l t a r , 10 "/o boven nominaal plus porto. 
G i b r a l t a r , £ 1 .—, [nieuw] f 13,50 
C y p r u s Jubilé, stel tot £ 1.— f 21 ,— 
Z u i d - W e s t - A f r i k a met opdruk S. W. A. (in paren 

behalve 1/3 en £ 1.—;, complee t f 46,50 

P. GORDON, Dijkstraat 60 b, ROTTERDAM. 
G I R O 1 2 9 5 9 8 . [694] 

NEDERLAND EN KOLONIEN, 
Zwitserland en Engelsche Koloniën zijn mijn specialiteiten. 

Steeds mooie zichtzendingen ter beschikking. 
Mancoslijsten verzocht. 

W, WINDRATH, LUGANO (Zwitserland), (1) 

PHILEA-AUF DER HEIDE - HET BESTE. 
Philea Blanco Album No, 1, 25 X 30 c.M. Sterke linnen klemrug. Luxueus. Met 80 zwak geruite bladen. I jzers terk , Slechts 

f 3 , 0 0 ; vier voor i 10,—j losse bladen 2K cent, 100 f 2 ,— 
Philea Blanco Album No, 2, Zwaar papier J 3,75; losse bladen 4 cent, 100 voor f 3.—. 
Philea Voorraadboek, 25 X 30 c.M. Met 25 zware manilla-cartonbladen, elk met 10 strooken. De bladen aan rug en sneêkant 

met linnen. I j ze rs te rke klemband, Goedkooper dan het buitenland f 6,50, 
Philea Posts tukken-Album, 25 X 30 c.M. Met 15 zware car tonbladen met aan beide zijden strooken. Ruimte voor 5 ä 600 

Posts tukken. Luxueus. I j ze r s t e rke klemrug; prijs slechts f 6,—. 
Philea-Album voor de postzegels ( e tc ) van Nederland en Koloniën, zonder variëteiten, 24 X 32 c.M. Permanent-ui tgave. 

Schroefsysteem, gewoon papier f 2,50. 
Philea-Luxe Album voor Nederland en Koloniën, zonder variëtei ten, 24 X 32 c.M. Carton-papier . Prachtige klemrug in 

twee (donkere) kleuren met beschaafden goudtitel. Het Succes-Album f 6,50. 
Radio-Philea verschijnt om de 2 maanden. Aanbiedingen, ruil- en koop-advertent ies . Prijsvragen met mooie prijzen, 60 cents 

per 6 nummers, franco. 
Alle Art ikelen voor den verzamelaar en handelaar vindt U in de uitgebreidste sorteering (voor den handel met reductie) bij 

A U F D E R H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L . 
HILVERSUM, Postbus 1. Giro 1700. Telefoon 1323. AMSTERDAM. Gravenst raat 17, aan de Nieuwe Kerk, (14) 
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Jliilililiiiiliililiiililiiiiiilllilliiiiiiiillilliliiliililiililiililiilliililiiiilliil^ 

I Enkele speciale aanbiedingen; | 
B NEDERLAND WELDADIGHEID 1926 , postfrisch, met verkeerd watermerk, zeldzaam, = 
J de 2 cent voor f 2 , 5 0 ; de 10 cent voor f 4 , 5 0 . Ook in paren en blokken verkrijgbaar. H 

g TURKIJE , de zoogenaamde Keveropdrukken, complete serie postfrisch, Yvert Nos. 4 3 3 B 
B tot en met 568, met enkele afwijkingen, Yvert-waarde circa 8 3 0 0 francs, voor f 2 7 5 . m 

= Een collectie van 5 0 0 0 verschillende postzegels der geheele wereld, landsgewijze in B 
g cahiers geplakt, prima kwaliteit, voor slechts f 52,50. g 

■ Sluit U aan bij onze Affdeeling voor de levering van nieuwe zegels direct na B 
J verschijnen van: Nederland en Koloniën, Europa, Engelsche Koloniën en Fransche H 
J Koloniën. Maandelijksche toezending; geen koopdwang. H 
H Matige opslag op de nominale waarde. M 

I N A D E R E I N L I C H T I N G E N B I J : | 

I N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL. | 
§ R E G U L I E R S B R E E S T R A A T 24, A M S T E R D A M , C. ■ 
lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiHiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiHniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii^ 

|PostzegeIBerP.HOOGERDUK| 
1 M O L E N S T R A A T 2 2 . D E N H A A G . f 
1 TELEFOON 12874. POSTREKENING 92993. 1 

i steeds voorhanden alle soorten | 
I Schaubek-, Scliwaneberg en K. B.-ALBUMS. | 
§ Alle benoodigdheden verkrijgbaar. | 
^ iiriiiiiiiiiiiii = 

I Weldad ighe idszege l s 1927. | 
= België, 5 stuks, compleet . . . . ƒ 0,90. = 
1 Lichtenstein, 3 stuks, compleet . . ,, 0,50. f 
Ë Luxemburg, 5 stuks, compleet. . . „ O 50. | 
I Saargebied ,4 „ „ . . . ,, 0,60. | 
§ Zwitserland, 4 stuks, compleet . . „ 0,55. 1 
1 Gelegenheids-aanbieding. | 
I 1 gulden Suriname, bruin, Yvert 84, f 0,50. | 
I 5 „ Nederland, zwart, „ 153, „ 0,35. | 
1 1 „ „ blauw, „ 152, „ 0,15. g 
i Roode-Kruis Nederland, compl., gebr. ,, 0,45. | 
s 100 verschillende postz., betere soorten „ 1,50. J 
I Bestellingen boven 5 gld. franco. | 
llllllllllllIlllllllllllllllllllinilIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

I Postzegelhandel ANT. FORSTER, I 
I PAPESTRAAT 24 - Giro 136315 - DEN HAAG. | 
I 1926/27. België, Nos. 240/244, 5 St. ongebr. f 1,25 | 
1 1920. Bulgarije, Nos. 142/147,6 st. gebr. „1,10 | 
« 1924/25. Hongarije,Nos.345/350,6 St. gebr. „0,95 « 
2 1921. Hongarije, Dienst, Nos. 1—31, | 
♦ compl. „ 0,75 • 
S 1927. Luxemburg, Tentoonstelling, S 
.♦' ongebr. „ 1,25 • 
« 1924. Wurtemberg, 176—180, 5 st. . „0,95 ? 
9 100 verschillende zegels van Bosnië . „ 3,50 9 
ë 200 „ „ „ Danzig . „3,25 | 
S 1000 „ „ slechts . . . „1,70 | 
i 2000 „ „ „ 6 ,  ï 
I 3000 „ „ f 16,50 I 
* 5000 „ „ (prachtcollectie) „45 ,— * 
a 100 „ „ van Curagao en S 
• Suriname, slechts ,, 21,— .♦' 
9 Bestellingen boven f 5,— franco. 9 
g Groote sorteering in Albums en g 
'2 philatelistische benoodigdheden. '2 
S (8) ê 
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Zeer belangrijke Postzegelveiling 
HALF MAART A.S. TE 's-GRAVENHAGE. 

Deze veiling bevat o. a. ± 3 0 0 Restant-verzamelingen van alle landen ; een prachtige ver
zameling EUROPA, ongebruikt , alsmede een prachtvolle collectie Engetsche^ Koloniën. 

Catalogus met photobijlage gratis op aanvraag verkrijgbaar bij den Auctionaris (686) 

J. K. RIETDIJK, DEN HAAG, T.tlolTr^^^to. 

Amsterdamsche Postzegelbeurs. 

Belangrijke Veiling, 
te houden einde Februari a. s., 
in Hotel „de Pool", Damrak 43, Amsterdam. 

VEL-E F R A A I E K A V E L S 
H O L L A N D E N K O L O N I Ë N , 

GEBRUIKTE D U I T S C H E 
K O L O N I Ë N E N E U R O P A , 
E N G E L S C H E K O L O N I Ë N , 

ENZ. , E N Z . 
ZULLEN TER TAF6LWORDEN GEBRACHT. 

Op aanvraag Catalogus gratis verkrijgbaar 
bij den Auctionaris G. SANDERS, Ie Helmers-
straat 37, Amsterdam, en bij den ondergetee-
kende, W. H. HOEFSMIT sr.. De Clercqstraat 
95', Amsterdam (West). 

P.S. Bezoekt onze wekelijksche veiling op Donderdag. 
(35) 

1928. ƒ 0.25. 

:: PRIJSLIJST :: 
VAN 

Nederland 
en Koloniën-
Uitgegeven en bewerkt door 

den Haagschen 
Po stzegelhandel, 

Noordeinde 90, Den Haag. 
GIRO 110104. TELEFOON 13157. 

[12] 

T E K O O P : 
K o s m'o s - B a n d e n , 

leeren ruĝ  en hoeken, 200 goed als nieuw. 
Gekost hebbende f 15 per stuk, nu voor f 5. 
W. B. BR-OCX, Ber^schelaan l i l a , 
Rotterdam. (33) 

Afname gezocht 
Olympiade-zegels. 
en f 5.— zegels, a! 
alle Ned. zegels 
Haarlem. (43) 

engros van de a.s. 
Tevens nieuwe f 2,50 
smede in 't algemeen 

,,De Posthoorn", 

Te koop gevraagd: 
Drukkersteeken 2 C, 
plaat G, nummer 1, 7, 8, 23. 

P. GORDON, Dijkstraat 60b, 
Rotterdam. [38] 

Kilowaar, 5 K. G. Verpakking. 
onder rembours, plus porto. 

CANADA & U. S. A. 30,—; - *DUITSCHLAND, 
- BEIEREN, enz. 13 ,—; *FRANKR1JK 10 —; -
*OOSTENRIJK 15,— ; ZWITSERLAND 25,— ; 
SPANJE 25,—. Een gemengde collectie van alle 
landen met 70 "/o van Zwitserland 20,—. 

Prijzen in Zwitsersche francs. 
* = 90''/o vóór-oorlogsche ultg îften. 

ERNST SANER, (16) BERN (Zwitserland). 
^ ^ 1 ^ Vraafift mijn speciale engros prijslijst van 

Zwitserland 1928. (27b) 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Bod gevraagd op Interneeringszegel op 
brief, echt gebr., Kamp bij ZeistBelgie 
(pl.m, 15 st.) en Ned Brandkastserie 
compl., ongebr. België Helmserie, 

A. J, Valewink, Amersfoort, (44) 
i i i i inii i i i i iMii i i inii i i i t i i i i i i i i 

M A C H INESTEMPELS. 
OUD ARCHIEF. 

Zoek te koopen oude briefkaarten, Ansichten, 
(ook enveloppo's vanaf 1904), MITS MET 
MACHINESTEMPELS. 
H. L A M P E Fzn . , S n e e k . (45) 

Weid. zegels 1927, circa 2000 serie's, 
te koop ä f 22 per 100, Ook eenige hon

derden aparte 15 c. ä f 12 per 100. 
,,De Posthoorn", Haarlem. (42). 
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W a t 1927 aan nieuwe uitgiften bracht. 
Georges Brunei, de bekende Fransche publicist, geeft in 

1 Echo de la Timbrologie zijn jaarlijksche lijst van nieuwe uit
giften. De volgende cijfers zijn er aan ontleend; 

Het afgeloopen jaar bracht 1576 nieuwe zegels, zijnde 132 
meer dan het jaar 1926 

Verdeeld over de verschillende werelddeelen, luiden de ge
tallen: 

1926 1927 Verschil 
Europa 575 513 — 62 
Azië 163 291 + 1 2 8 
Afrika 455 423 _ 32 
Amerika 192 288 + 96 
Australië 59 61 + 2 

Totaal 1444 1576 + 132 
Naar de onderscheiden landen met hun koloniën komt Brunei 

tot de volgende verdeeling; 
1926 1927 Verschil 

Frankrijk en Koloniën 281 388 -f 107 
Engeland „ „ 140 230 + 9 0 
Spanje „ „ 90 59 — 31 
Portugal „ „ 129 36 — 93 
Italië , „ 141 69 — 72 
0v2r ige landen van Europa en 

Koloniën 413 415 + 2 
Amerika 141 201 + 60 
Azië, Afrika en Austral ië 109 178 + 6 9 

Totaal 1444 1576 + 132 
Men ziet, dat Frankrijk en Engeland zorgden voor de groot

ste toename. 
Van Duitsche zijde is verleden jaar de opgave van den heer 

Brunei aangevochten; wij zullen er ons niet warm om maken 
of Brunei al dan niet precies de juiste getallen geeft. Voor 
ons doel, de verzamelaars een idee te geven van de toename 
der zegels, zijn de door hem gepubliceerde cijfers voldoende; 
bij het geweldig groote aantal zegels komt er een meer of min
der niet op aan! 

Duitsche Veldpost in Rumenië, Juni 1917. Foutdruk? 
Senfs ,,111, Briefmarken-Journal" bevat, volgens de redactie, 

een geheel onbekend bericht, dat „fen volle gewaarborgd is, 
zoowel door den naam ah door de positie van den schrijver". 

Dit bericht luidt: ,,Ik ben in de gelegenheid, volkomen authen
t ieke opheldering over deze foutdrukken (15 Bani op 15 Pf., en 
40 Bani op 30 Pf., beide opdrukken ,,zwart" i. p, v. rood, Senf 
nrs, la en 3a) te geven. De zaak is deze. Bij de bezett ing van 
Rumenië moest ook de Post weder haren geregelden gang gaan; 
door gebrek aan een vakman (deze t rad eerst later op) werd de 
leiding aan eenen heer toevertrouwd, die nooit in het postbe
drijf werkzaam was geweest, ook nooit zegels verzameld had 
en van zegels niet het geringste begrip had. Op zekeren dag 
kwam iemand bij hem met een gewichtig voorstel. De postzegel-
industrie(!) was, in tegenstelling met die in andere landen, in 
Duitschland door de autori tei ten altijd zeer slecht behartigd 
geworden, en nu was er gelegenheid die industrie wat te doen 
opleven: door eenige van de te overdrukken vellen in eene 
andere dan de voorgeschreven kleur te doen aanmaken, was 
het zaakje in orde. De leider liet zich bepra ten en gelastte 
voor enkele vellen den , .zwarten" opdruk De heer, die den 
stoot gegeven had, kocht een aantal van deze vellen en ver
dween er mede. Toen eerst bemerkte men, met welk doel het 
voorstel gedaan werd en trok de nog voorradige vellen in. 
Deze vellen bleven nog lang liggen. W a t er van geworden is na 
de opheffing van de Post en den terugtocht uit Bucharest , kan 
ik niet verklaren. In elk geval is het een kunstmatig aange
maakte opdruk, ter misleiding van de verzamelaars. Hierom heb 
ik ze dan ook niet in mijne verzameling opgenomen, al kon ik 
ze toenmaals ook krijgen." J. B. R, 

Het beroemde vel der 3 pfennig Saksen. 
In de veiling der Ferrari-collectie kwam een geheel vel van 

d« zeldzame 3 pfennig rood van Saksen onder den hamer, dat 
tegen den prijs van pl.m, fl. 2500,— in handen overging van den 
Elzasser groot-industrieel Burrus, 

Van ,dit vel wordt beweerd, dat het, bij het afscheuren van 

een behang, voor den dag kwam als grondpapier. Ja ren lang 
heeft dit verhaal de ronde gedaan, tot de bekende Duitsche 
philatelist Louis Senf, een van de grootste kenners der Sak
sische zegels, dezer dagen in de „Post" het resul taat van zijn 
onderzoekingen naar dit vel mededeelt . 

Het vel was geplakt aan een houten pilaar in het pla t te lands-
postkantoor te Eibenstock, Op een goeden dag werd het „ont
dek t" en vrij ruw van de houten zuil verwijderd, waarbij het 
eenige beschadigingen opliep. Deze werden door een kunst
schilder zeer fraai weggewerkt , 

In 1875 was het vel. bes taande uit vier rijen van 5 stuks, te 
Leipzig, waar een klein handelaartje het kocht voor 50 Mark, 
In die dagen was de prijs van een gebruikten 3 pfennig 3 ä 5 
Mark; ongebruikt wilde men er niet aan, 

In het voorjaar 1876 werd het vel verkocht aan den Ween-
schen handelaar Sigmund Friedl voor 300 Mark, nadat de eige-
tiaar vergeefs getracht had het elders te plaatsen, Friedl liet het 
vel opnieuw opknappen en plaats te het in zijn eigen postmu-
stum, waar het tot ongeveer 1890 bleef. Toen Friedl vergeefs 
getracht had zijn postale collectie te verkoopen aan het Berlijn-
sche postmuseum, loste hij zijn verzameling op en deed het vel 
over aan Ferrar i voor den prijs van 1000 Mark. 

Philatelistenloket in Stockholm. 
Door de Zweedsche postadministrat ie is een philatelistenloket 

geopend in het pos tkantoor No. 2 te Stockholm (Lilla Nygatan 6), 
Wij ontvingen van het postbestuur een circulaire over dit on

derwerp met verzoek mede te deelen, dat aan bovengenoemd 
adres koerseerende zegels ongebruikt en gestempeld verkrijg
baar zijn, welke op aan genoemd adres verkrijgbaar gestelde 
lijsten kunnen worden besteld. 

m 

„De Nederlandsche Philatelist", — Bij de drie bes taande 
Nederlandsche philatelistische bladen heeft zich een vierde ge
voegd, waarvan wij het Januar i -nummer mochten ontvangen. 
Het blad is geheeten: ,,De Nederlandsche Philatelist" en blijkt 
uit een tekst in verschillende talen en het groote aantal adver
tenties voornamelijk een internationaal- en handelaars-blad te 
willen zijn. De redactie schijnt te worden gevormd door den hier 
en in de Fransche en Engelsche pers welbekenden heer G. A. 
G. Tooien, 

In het hoofdartikel schrijft de redactie; ,,De Ned. Philat ." 
streeft er niet naar slechts een advertentie- en nieuwtjesblad 
te zijn, zij (d.w.z, de Ned, Philat,) wil meer. Haar doel is weke
lijks een inhoud te brengen, die van de eerste tot de laats te 
pagina noodt tot lezen." En in dit nummer is zij daarin voor
treffelijk geslaagd; zelden hebben wij met meer plezier een tijd
schrift verslonden. Wij kunnen niet nalaten, hier enkele van 
de mededeelingen die ons het meest troffen over te nemen. 

Onder een lijst van ontvangen prijscouranten staat vermeld, 
„Les annonceurs desirent gratuitement circuler sur cette doivent 
par lettre envoyer leur prix-courant min, 10 jours avant Ie 
prochain numero. Seul ceux des maisons honorablement connus 
par Ie direction sont publicés, 

Le maison de la GrGange, notre devoué representant k Tanger 
nous informe qu'il maintenant presque ent ierement mieux de 
son maladie. Dès maintenant il recevra avec plaisir les com-
mandes pour a nouvelle serie d'avenir de Maroc ä para i t re . 
(Voir rubrique „Ceux qui va parai t re") ." 

Als wij een raad zouden mogen geven is het dezen, om in 
het vervolg dergelijke mededeelingen niet meer in een nieuwe 
wereldtaal, maar in een algemeen bekende moderne taal, bij
voorbeeld Fransch, te doen; de berichten zullen dan meer alge
meen begrepen worden. 

Plaatsruimte belet ons om nog meer belangrijks over te nemen. 
Slechts nog een tweetal aanbiedingen uit de advertenties van 
den heer Tooien, waarmee de verzamelaars hun voordeel kun
nen doen: Cuba commemartarisstré rare la serie Fr. 125,—; 
Holland novelty Olympiade issue of 15-2-28 I H + H , 2 + 1 c , 
3 + 1 c , 5 + 2 c , 7J^ + IJ^ c , 10 + 1 c , 15 + 2 c , 30 + 3 c. 
Un used 10 set % 3,90. Mint 10 set $ 2,80, — Bij vergelijking 
van de prijzen voelen wij meer vQor Mint, 
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Abonnementen worden aangenomen bij de Drukkerij Hollan- Hartelijk dank aan de beeren Altorffer, van den Berg, Bunge, 
dia, Den Haag, Holland, Europa. „La direction de „Le Phila- Van Dongen, Doorman, Korteweg, Lampe en Traanberg voor de 
teliste Neerlandais" esphere qu'il devra votre journal préféré." opgave of toezending van aanvullingen. A. M. B 

B. 
Kohl-Brieimarken-Handbuch. 14e aflevering, bevat tende het 

vervolg van Frankrijk en het begin der Fransche postkantoren 
in het buitenland. 

Uitgave: Verlag des Vereins der Freunde des Kohl-Briefmar-
kenhandbuchs E. V. Berlin W. 8, Friedrichstrasse 162. 

Bij elke nieuwe aflevering stijgt de bewondering voor dit 
werkelijk grootsche werk, dat met groote kennis van zaken 
en liefde voor de philatelic geschreven werd. Wij kunnen de 
reeds telkens neergeschreven aanbeveling slechts herhalen: 
Verzamelaars, gij die in het verzamelen van postzegels iets 
meer ziet dan het inplakken van gekleurde papiertjes, schaft u 
dit schit terend werk aan. De gevraagde prijs is voor wat gebo
den wordt uiterst laag en zal zeer zeker rijke vruchten af
werpen. V. B. 

Naar aanleiding van een correspondentie met mevrouw C, de 
Bruijn—Vrins te Maastricht en ten vervolge op mijn ingezonden 
stuk in het November-nummer, diene, dat aangezien in het 
programma van de oprichtingsvergadering te Parijs van de 
Federation Internationale reeds was opgenomen eventueele 
voorziening van nieuwe postzegels, ik bedoelde er op te wijzen, 
dat ik daar, in verband met voorafgaande besprekingen in Zwit
serland, de mogelijkheid van de fourneering direct via de Union 
Postale te Bern heb ter sprake gebracht. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Franker . 
Van reeds bekende machines is het volgende nog voor den 

dag gekomen: 
Machine 7 met zwart datumstempel: 5 en 20 cent. 
De heer Doorman te Voorburg bezit een afdruk van 73^ en 

een van 10 cent van machine 24 (Steenkolen-Handelsvereen.) 
met zwart datumstempel, terwijl mij slechts afdrukken met roo-
den datum bekend waren. De genoemde afdrukken zijn van 
III en VIII. 26. Aan de lijst moeten dus toegevoegd worden: 

machine 24 met zwart datumstempel: 5, Ij^, 10, 15, 25 cent, 
1 gulden. 

Machine 5, vroeger in gebruik bij de S. M. ,,Nederland", werd 
op 9 Jan . '28 in gebruik genomen door de N. V. Automatic 
Screw Works te Nijmegen. De zes waarden zijn: 

machine 5: 2, 3, V/z, 10, 123̂ 2 en 15 cent, datum rood. 
De heer Lampe heeft de combinatie 2 + 3 cent op briefkaart, 

waarvan hê t merkwaardige is dat niet zooals bij alle andere 
machines het datumstempel ook tweemaal afgedrukt is, doch 
slechts eenmaal (zooals dit bij de Engelsche machines steeds 
het geval is). 

Francctyp. 
De heer Traanberg zond mij een afdruk van een nieuwe 

machine, 111, in gebruik bij de Bataafsche Petroleum Mij., 
's-Gravenhage. De afdrukken vermelden geen afzender en even
min staat deze op de enveloppen aangegeven, alleen staat aan 
de achterzijde het adres. Het model is A I. 

Verdere aanvullingen zijn: 
mach. 101 (Gazelle); 35 cent; 
mach. 102 (Philips): 37i^ en 45 cent; 
mach. 1061 (Nederland): 3 cent; 
mach. 106 II (Nederland): VA, 3, 9, 25 cent; 
mach. 108 (Handel Mij): 30 cent; 
mach. 110 (Bat. Import): 15 cent, 27J/2 cent (op expresse-

brief) 30 cent: 
mach. 111 (Bat. Petr . ) : VA cent. 
De heer Bunge zendt mij een enveloppe met twee afdrukken 

van 2 cent van mach. 106 I over elkaar heen, met verschillend 
afdruknummer. Vermoedelijk is de tweede afdruk gestempeld 
omdat de eerste volkomen onleesbaar was. 

ACHTSTE PRIJSVRAAG. 
Van dertien, in den catalogus Yvert & Tellier 1928 opeen

volgende zegels, ver toonen de teekeningen eenige gelijkenis met 
de volgende (niet in volgorde opgenomen) zegels: 

1, 
2 
3 
4. 
5 
6 
7. 
8 
9 

10 
11 
12. 
13 

Vereenigde Statea, 244. 
Liberia, 93. 
Peru, 138. 
Compagnie de Mozambique, 115. 
Tunis, 125. 
Liberia, 177. 
Rarotonga, 14. 
Geconfedereerde Staten, 
Haiti, 133. 
Brunei, 13. 
Liber i i , 208. 
Belgisch Congo, 116. 
Hongarije, 241. 

Welke zegels zijn bedoeld? 
Oplossingen, onder motto: ,,Achtste Prijsvraag", vóór 15 Jul i 

1928 te zenden aan dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72bis, 
Utrecht. ' • • '' \:i]i 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan over deze prijsvraajf niet gevoerd worden. 

EEN TAAK VOOR DEN BOND? 
Een vraag, welke mij gesteld is, is: Waar blijven de toe

gekende prijzen, enz. van de Tentoonstelling te Luxemburg? 
Deze is nu reeds ruim twee maanden achter den rug. Hoewel 
de „Bond" hierin niet rechtstreeks betrokken was, vervulde 
zijn voorzitter bij deze Tentoonstelling twee eervolle functies 
en mogen de verzamelaars in Nederland toch wel verlangen, 
dat door hem eens krachtig voor de belangen der Nederlandsche 
verzamelaars wordt opgetreden. Ik vind wel, dat waar Neder
landsche verzamelaars kosten en moeite hebben gedaan, om in 
te zenden, zij nu toch ook recht hebben op de hun toegekende 
prijzen. 

Het is heel aardig, op feestvergaderingen van den Bond bui-
tenlandsche bezoekers te befuiven in speeches, maar de Bond 
moet toch iets verder gaan en m.i. tegen buitenlanders niet 
schromen op te treden, als deze de belangen van hun eigen land-
gcnooten te kort doen. 

Zie hier een taak voor den Bond, om te toonen, wat hij 
voor de verzamelaars is en kan doen, en door dit te doen, 
zal hij zich ook bij de verzamelaars meer populair maken. 

A. C. VOSS. 

Korte opmerkingen 
betreffende afd. Nederland en Koloniën 
op de j . l . tentoonstelling te Amsterdam. 

Bij de beschouwing van het ingezondene op genoemd gebjed, 
valt de zoo goed als complete collectie {--"even van Nederland 
en Koloniën van den heer J. v. Nifterik op door hare overzich
telijke opstelling en wetenschappelijken opzet. Zooals de inzen
der in den tentoonstellingcatalogus bij zijne collectie toelicht, 
is het ,,ondoenlijk in een kort bestek de voornaamste stukken te 
noemen, daar alles even belangrijk is". In het volgende wil ik 
trachten in mijne herinnering terug te roepen dalgene, dat een 
blijvenden indruk maakte, voor minder gevorderde speciaal
verzamelaars van belang is en eenige opmerkingen daaraan 
vastknoopen. 

Te beginnen met de uitgifte van 1852. Als voorlooper heeft 
zij de 5 cent zwart (Plaat I) op cartonpapier zonder watermerk, 
gegraveerd door J. Wiener (7 October 1851), een proef, die 
zeer gezocht is wegens zijne bijzonder fraaie uitvoering. Door 
bestudeering van de vier velblokkcn, elk van 25 stuks (Warren) 
is de reconstructie van plaat I mogelijk gebleken. F. Serrane 
zegt in zijn werkje over de eerste uitgiften van Nederland, dat 
men dezen proef niet verwarren kan met den Moesman-herdruk 
in grijszwart, die aan de achterzijde het woord „NADRUK" 
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draagt. Nu leert de praktijk dat dit woord zoo goed als altijd 
ontbreekt. Bovendien draagt de herdruk van Moesman het 
cijfer 10 en niet 5, zoodat verwarring absoluut uitgesloten is. 
De herdruk is van Plaat IV van de 10 Cent. 

In 1856 werden kleurproeven gemaakt op gewatermerkt ge
tint papier, van alle drie waarden, n.1. van de 5 Cent in 4 kleur-
tinten, de 10 Cent in 6 en de 15 Cent in 1 kleurtint. 

De meest voorkomenden van deze reeks zijn de 5 Cents in 
een aan staalblauw nabijkomende tint, de 10 Cent in dofkarmijn 
en de lichtgeeloranje 15 Cent, alle zonder gom. 

Wat de 5 Cent betreft, dient opgemerkt dat zij wel eens, 
speciaal van buitenlandsche zijde, als de zeer zeldzame onge
bruikte origineele staalblauwe wordt te koop aangeboden. Daar 
er alleen origineele staalblauwe en staalblauwachtigen, al of niet 
op getint papier, van Plaat 1 en 2 bestaan, ziet een kenner 
der platen ditect dat deze proef afkomstig is van Plaat 3. 

De 10 Cent, afkomstig van Plaat 4, heeft als kenteeken het 
met de loupe duidelijk zichtbare roode puntje op de wang van 
den koning. 

De 15 Cent is niet te onderscheiden van een origineel exem
plaar zonder gom. Van de 15 Cent heeft slechts één plaat 
bestaan. Van deze zelfde uitgave moet een proef bestaan van 
de 5 Cent in zwart, dus met watermerk. Mij is geen enkele 
verzameling bekend waarin deze proef voorkomt. 

Een interessante proef is verder de 10 Cent van deze uitgifte 
in donkerblauw op gewatermerkt papier. Ook dit zegel heeft 
het herkenningsteeken op de wang van den koning. 

Van de uitgiften van 1864, waarvan de origineele plaat gegra
veerd is door J. W. Kaiser, Amsterdam, zijn in de verzameling
van Nifterik verscheidene proeven, n.1. die op kartonpapier en 
wel in geheele velen van 200 zonder gom. In totaal zijn het 9 
stuks, als volgt verdeeld over de 3 waarden: 

5, 10 en 15 Cent in zwart. 
10 en 15 Cent in blauw. 

5 en 15 Cent in rood. 
5 en 10 Cent in oranje. 

We zien hier dus het ontbreken van de gekozen kleur, welk 
feit zich bij de proeven der latere uitgiften dikwijls herhalen 
zal. 

Van deze uitgifte bestaan ook proeven met volle origineele 
gom, zoowel ongetand als getand (12>2 : 12). De druk i s ' zwar t 
op gekleurd papier en van de 5 cent-waarde bestaan 8 ä 9 ver
schillende gekleurde papiersoorten, n.1. gr el, okergeel, grijs-
violet, grijsbruin, lichtblauw, donkerblauw, groenblauw en nog 
enkele schakeeringen. 

De 10 Cent-waarde bestaat alleen getand 12'A ; 12, zwarte 
druk op blauw pap)';r met volle gom. 

Het 10 Cent horizontale paar getand 10 K : 10, met volle gom 
in de gekozen kleur, voorkomende in de collectie Warren, is 
waarschijnlijk ook als een proef te beschouwen. 

Over de proeven der 3de <;n volgende uitgiften hoop ik bij 
gelegenheid iets mede te deelen. 

FR. 

De onjuiste benaming „Briefkaart". 
Bijna 60 jaren is het geledea, dat hier te lande voor het eerst 

briefkaarten verkrijgbaar werden gesteld, en steeds hebben die 
kaarten de onjuiste benaming „briefkaart" gedragen. 

Gaan wij na, hoe de benaming van de in het buitenland ge
bezigde kaarten luidt, dan vinden we hiervoor de navolgende 
aanduidingen: *) 

1. Bilhete postal. 14. Korrespondanskorl . 
2. Brefkort. 15. Korrespondenskort. 
3. Brevkort. 16. Levelezö-Lap. 
4. Carta de posta. 17. Otkritajo piesmo, 
5. Carta postale. 18. Otworeno piesmo. 
6. Carte-correspondance. 19. Poscenska karta . 
7. Carte postale. . 20. Postowaja kartocka. 
8. Carte postale - Postkaart . 21. Postcard. 
9. Cartolina postale. 22. Postkarte. 

10. Correspondenz-Karte. 23. Postkort. 
11. Dopiesna karta. 24. Postikortti . 
12. Dopiesnica. 25. Tarjeta postal. 
13. Karta dopiesnica. 

Met uitzondering van de aanduiding ,,Brefkort" en ,,Brevkort", 
welke de kaarten van Denemarken, Noorwegen en Zweden dra
gen, en ,,Briefkaart" van de Nederlandsche en koloniale kaarten, 
hebben die van alle andere landen eene aanduiding, welke het 
woord ,,post" of „correspondentie" tot grondslag heeft. Dat 
genoemde Noorsche landen de aanduiding ,,Brefkort" resp. 
,,Brevkort" dragen, zal wel veroorzaakt zijn door de taaiver
wantschap en het feit, dat die landen briefkaarten verkrijgbaar 
stelden, kort nadat ook Nederland daartoe was overgegaan. 

Nevens de aanduiding ,,Briefkaart" zijn de kaarten van Ncd. 
O. Indië nog voorzien van de aanduiding „Kartoe pos", waarin 
het woord „post" ligt opgesloten. 

Zooals uit het bovenstaande blijkt, dragen de kaarten van 
sommige landen eene aanduiding, waarin het karakter van cor-
respondeeren ligt opgesloten, zooals die, genoemd onder nos 
6, 10, 14 en 15, ,,Carte correspondance", „Correspondenz-Karte" 
, ,Korrespondanskorl", , ,Korespondenskort", de Boheemsche, 
Italiaansche, Poolsche, Rutheensche en Sloveensche aanduiding 
op de Oostenrijksche kaar ten resp. ,,Korrespondencni listek", 
,,Carta da corrispondenza", „Karta korespondencyjna", ,,Karta 
korespondencijnaja", en ,,Listnica", terwijl de Illyrische aan
duiding luidt , ,Karta dopisnica" of alleen ,,Dopisnica", hetgeen 
beide „postkaart" beteekent; voorts die op de Hongaarsche kaar
ten ,,Levelezö"-Lap", hetgeen letterlijk beteekent „correspon-
deerend kaar t" . Een verband met het woord „brief", met uit
zondering dan van onze eri de Noorsche kaarten, is nergens 
te vinden. 

Opmerkelijk is het wel, dat de oorspronkelijke aanduiding 
van de Russische kaar ten ,,Otkritajo piesmo" (no. 17), hetgeen 
wil zeggen ,,open brief", in 1909 officieel veranderd werd in 
„Postowaja kar tocka" (no. 20), waarin het woord ,,post" ten 
grondslag ligt, terwijl de oorspronkelijk gelijkluidende aandui
ding van de Bulgaarsche kaarten ,,Otworeno piesmo" in (no 18^, 
hetgeen eveneens „open brief" beteekent, reeds in 1884 werd 
omgedoopt in ,,Poscenska k a r t a " (no. 19), en die van Mon
tenegro, eveneens ,,Otworeno piesmo" in 1893 in ,,Dopiesna 
kar ta" (no. 11), eigenlijk een pleonasme, daar het eerste woord 
op zich zelf reeds , ,postkaart" beteekent. 

Is het niet beschamend voor ons, dat de Belgische kaarten, 
nevtns de Fransche aanduiding „Carte postale" de juiste Neder
landsche aanduiding , ,Postkaart" dragen (no. 8)? 

Dat de aanduiding , ,postkaart" juister is dan ,,briefkaart" 
springt in het oog, indien men bedenkt, dat we spreken van 
een ,,postblad" en niet van een ,,briefblad"! Nu bestaat er 
bij onze posterijen wel het woord „postkaart", doch daarmede 
wordt bedoeld ,,Kaart der post- en hulpkantoren", welke even 
goed deze omschrijvende benaming kan dragen, waardoor ver
warring wordt voorkomen. 

Het is mij twee malen gebleken, dat onze benaming ,,brief
kaar t" in het buitenland aanleiding tot verwarring kan geven; 
de eerste maal in Freiburg Breisgau, toen ik een landgenoot 
aan een der loketten hoorde vragen om eene ,,Briefkarte"; de 
ambtenaar, die veronderstelde, dat een „Kartenbrief" (=; post-
blad) bedoeld werd, gaf hem toen een postblad; en daarna in 
Magdeburg, toen een Nederlander, die blijkbaar in het idee ver
keerde heel goed op de hoogte te zijn van de Duitsche taal, 
aan een der loketten vroeg: „vier Ausland-Briefkarten bitte", 
hetgeen de loketambtenaar blijkbaar niet begreep, wa.irop ik 
den landgenoot terecht hielp. Luidde eene dergelijke kaar t in 
ons taal ,,postkaart", dan zou zulks in Duitschland en België 
zeer zeker wel begrepen worden, en in Engeland en Frankrijk 
waarschijnlijk ook, al deed men het verzoek in het Hollandsch. 

Vraagt men mij, waarom ik in mijne functie van controleur 
bij de posterijen en telegrafie niet op de onjuiste benaming heb 
gewezen, dan moet ik eerlijk antwoorden, dat zij mij nimmer 
was opgevallen; dit is te begrijpen, als men van zijne prilste 
)eugd af geen andere benaming dan „briefkaart" heeft gehoord. 
Bovenstaande twee voorvallen brachten mij tot nadenken en 
gaven mij aanleiding thans op de onjuiste benaming te wijzen 

Haarlem, Jan . 1928. j _ c . PULL 
- Oud-controleur P. en T. 

*) Da.T de drukkerij niet over Russische boekdruktvpcn beschikt, heb ik de Rus-
«iscbe aanduidingen in Latijnsche letters geschreven, en wtl zooals zij in het Hollandsch 
worden uitgesproken, daarbij bedenkende dat eene Russische „o" steeds klinkt als 
de „o" in „Kok". 
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De blokstempcls (type 1910) van Spoorweg, Train
en Boottrajecten, 

Evenals zoovele andere stempels, t rekken ook de stempels in 
postrijtuigen gebruikt, de aandacht der verzamelaars. Dit blijkt 
ook uit de verschillende verzoeken welke ik, naar aanleiding 
van de expositie mijner collectie op „Hollandia" ontving, om 
een overzicht hiervan te geven. Met genoegen voldoe ik aan 
deze verzoeken, in de hoop hiermede velen van dienst te zijn. 

De vorm van dit achthoekig blokstempel, hetwelk in 1910 is 
ingevoerd, is algemeen bekend; afwijkingen hiervan zijn niet 
voorgekomen. Een enkele keer wordt wel eens verondersteld, 
dat het stempel , ,Kampen—Zwolle" een afwijkend type met 
ronde hoeken zoude zijn, dit is echter niet het geval; door het 
gebruik zijn de hoeken bij dit stempel iets afgerond. 

De verdeeling van het stempel is over het geheel uniform, het 
is nl. door twee paralel loopende lijnen in drieën verdeeld, waar 
in het bovenste en onderste 1/3 gedeelte een eenregelige plaats
naam voorkomt, en daartusschen de datum alsmede een cijfer of 
letter. De datum wordt aangeduid met: datum, maandcijfer 
(steeds in romeinsche cijfers) en jaar ta l (door de twee laatste 
cijfers). 

Bij deze stempels heeft men de volgende afwijking. 
Daar de naam hier te lang is, 

is men er bij drie routes toe 
r^—^~—^r. _,,~ .^f'^T'^mn moeten overgaan, deze als hier

*■■ ' "V boven over twee routes te ver
H A A R L E M deelen. De stempels, welke in 

dit type voorkomen, zijn; 
Amsterdam/Haarlem via 

Aalsmeer 
Haarlem/Amsterdam via 

Aalsmeer 

L ^ MOm ^^'''^"' „ Hoofddorp 
^   mmmamm Haarlemmermeer 

Hoofddorp 
Haarlemmermeer/Leiden 

Coevorden/Dedemsvaart 
station. 

Lutten/Dedemsvaart 
station 

1 

AMSTERDAM V!A 
\ . A AL SM F-ER.. 

Dedemsvaart 
station /Coevorden 

Dedemsvaart 
station /Lutten 

Een enkele maal wordt ook een afwijking in het le t ter type 
geconstateerd, zoo heeft men; 

waar „Leeuwarden" in het gewor ' ' • i il — ' ne en ,An)um" in een iets breeder 

I F F I i W i R n P N I ^" hooger le t ter voorkomt, 
L t t U W A H L  t l N Aardig is ook het stempel in 

1 " *• (ïebruik in het postrijtuig op de 

l ' ' I 2 7 i l ' tramlijn SneekHarlingen v.v.; 
hier heeft men voor de aanduiding 

_ _ » , ,Sneek" twee vormen, welke bei
l A N J U M j de worden gebruikt. Zoo komt het 
\ / voor, dat in dit stempel nu eens 

, ,Sneek" in het gewone, dan weer 
in het afwijkende le t ter type, hetwelk aanmerkelijk breeder is, 
regelmatig voorkomt. Zoo bezit ik b.v. het stempel ,,Harlingen/ 
Sneek" afgestempeld op 23 Dec. '26 waarin „Sneek" voorkomt 
in het afwijkende le t ter type, hetzelfde stempel op 14 Febr. '27 
m?t „Sneek" in het gewone le t ter type en op 2 Juni '27 weer als 
23/12'26. Nadien is dit stempel reeds weer enkele malen gewij
zigd. Voor zoover mij bekend, is dit het eenige stempel wat van 
■tijd tot tijd in le t ter type wordt gewijzigd. 

Zie hier de afdrukken van beide type 's ; 
HAaUNBEN 

14127. M 

SNEEK 

( HÄRLIN6EN 

23.Xfl26. 11 i 
1 ^ • -

[ SNEEK"J 

In elk der stempels komt steeds een cijfer of le t ter voor, dat 
dient ter aanduiding van den postrit , 

Arabische cijfers 
Letters 

Volgens officieele mededeeling worden de middelen van ver
voer alleen reeds door de cijfers en letters voldoende aange
duid; de vermelding van den )uisten afstand is dan van onder
geschikt belang. 

Van deze cijfers en letters zijn de hierna volgende bekend; 
deze komen voor in diverse collecties. 

Romeinsche cijfers I t & m. X II 
IA t & m IIIA en VA t & m XA 

en VIII B en XB 
1 t & m 4 

A t & m H e n J t & m L 
Al t & m Fl 

en A2 en G^ 
Het cijfer IVA en de letters I en ,,G1 " zijn nog niet gevonden 
Als regel stempelt de heengaande richting met een romeinsch 

cijfer en de teruggaande met een letter. 
De eerste postrit stempelt I resp. A en zoo vervolgens, naar 

gelang er werkende postkantoren in de treinen op dat traject 
loopen. Wordt er nu definitief, ofwel bij speciale gelegenheden 
een postri t tusschen de reeds bestaande gevoegd, zoo wordt 
deze genoemd met hetzelfde cijfer of letter als de voorgaande, 
doch met bijvoeging van een ,,A" resp. „1" ; wordt er somtijds 
nog een tweede tusschen gevoegd (wat weinig voorkomt), dan 
wordt deze met een ,,B" resp ,,2'.' achter het cijfer of let ter aan
geduid. 

Komt om de een of andere reden later een voorgaande trein 
te vervallen, zoo blijft een eenmaal gegeven nummering be
staan, zoo is het dan ook te verklaren, dat men thans nog een 
rit ,,G2" heeft, terwijl , ,0^" momenteel niet meer voorkomt. 

Wat deze cijfers betreft, zoo stempelen bijna alle trajecten 
met een aanduiding in romeisch cijfer, maar ook hierbij komt 
een enkele afwijking voor; het stempel „Kampen/Zwolle" b.v.; 
hier worden de vier dagelijksche r i t ten genummerd met Arabi
sche cijfers, 1 t & m 4. 

Een verdere afwijking, op de algemeen bestaande regeling, 
waarvan een verklaring nog steeds op zich laat wachten, 
komt voor bij de volgende in mijn bezit zijnde stempels 

WINSCHOTEN 

29, IV. 27.» B 

WINSCHOTEN 1 i fei STAOSKM-Î AL 

Zooals men ziet, op denzelfden dag, heen en terugreis beide 
door een letter aangeduid, terwijl de bovenstaande tw jc stem
pels op 13,1,27 beide in plaats van deze letters, het arabisch 
cijfer „2" bevatten, M n zou haast moeten aannemen, dat een 
en ander op een vergissing berust, maar het feit, dat in Januar i 
en April nog steeds heen en terugreis beide in cijfer; resp, 
letters worden afgedrukt, doet hier haast op een regelmatigheid 
duiden. 

Als verd .re onregelmatigheid is op het tramtraject van het 
stempel „Eindhoven/Reuzel" bekend, warbij de eerste en twee
de rit werd aangeduid met rom, cijfer I & II, en de derde met 
de let ter ,,C". 

Het is vanzelfsprekend, dat men bij deze stempels welke alle 
uit losse, verstelbare deelen bestaan, nog voor allerhande ver
rassingen zal kunnen komen; er zijn er echter tot heden zeer 
weinig bekend en gevonden. Voor eventueele melding of toe
zending houd ik me aanbevolen. 

Een der drukfouten is gemeld in het Maandblad 1925( blz. 
46, n,l. van het stempel , ,Antwerpen/Amsterdam", hetwelk abu
sievelijk , ,Amsterdam/Amsterdam" luidde. Ook bezit ik een af
druk , ,Helder/01denzaal". wat ook een drukfout zal moeten zijn. 

Tenslotte zal ik dit overzicht beëindigen met een lijst waarop 
vermeld deze stempels, welke in de mij bekende verzamelingen 
voorkomen. 

Aangezien men echter de plaatsnamen in deze stempels al 
naar believen kan uitnemen en vervangen en te meer diiar vol
gens mededeeling van het Hoofdbestuur der Posterijen en Te
legrafie de vermelding van den juisten afstand van onderge



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 31 

schikt belang is, is het vanzelfsprekend dat sinds 1910 dikwijls 
meerdere stempels op één traject zijn voorgekomen. 

Ook is de aanduiding det ' terugreis niet steeds gel'jk aan de 
plaatsnamen der heenreis, in tegenovergestelde volgorde. 

Zoo heeft men b.v. het traject , ,Kampen/Zwolle", waar het 
werkend postvervoer alleen in één richting plaats heefc en men 
naar een stempel „Zwolle/Kampen" dus lang tevergeets zal kun
nen zoeken, aangezien het niet bestaat . 

Zoo komt ook voor het stempel „Leiden/Woerden", waarvan 
de tegenovergestelde tekst niet bestaat , daar de teruggaande 
werkende postverbinding stempelt , ,Utrecht/Leiden". 

Voor zoover in de diverse collecties nog stempels voorkomen 
welke hieronder niet zijn vermeld, houd ik mij voor melding of 
toezending daarvan aanbevolen. 

Sneek. H. LAMPE Fzn. 
Stempels gebruikt in de postrijtuigen op treintrajecten. 

Aalsmeer—Haarlem. 
Aken—Maastr icht , 
Alkmaar—Amsterdam. 
Alkmaar—Haarlem. 
Alkmaar—Hoorn, 
Almelo—Apeldoorn. 
Almelo—Zwolle, 
Alphen—Amsterdam. 
A'phen—Uithoorn. 
Alphen—Utrecht. 
Amersfoort—Amsterdam. 
Amersfoort—Kesteren, 
Amersfoort—Nijmegen, 
Amsterdam—Alkmaar. 
Amsterdam—Almelo, 
Amsterdam—Alphen, 
Amsterdam—Amersfoort. 
Amsterdam—Antwerpen. 
Amsterdam—Apeldoorn. 
Amsterdam—Arnhem, 
Amsterdam—Bentheira, 
Amsterdam—Boxtel, 
Amsterdam—Breda. 
Amsterdam—Eindhoven. 
Amsterdam—Emmerik. 
Amsterdam—Enkhuizen. 
Amsterdam—^'sGravenhage. 
Amsterdam—Haarlem via 

Aalsmeer. 
Amsterdam—Helder. 
Amsterdam—'s Hertogenbosch 
Amsterdam—Kesteren. 
Amsterdam—Nijmegen. 
Amsterdam—Oldenzaal. 
Amsterdam—Roosendaal, 
Amsterdam—Rotterdam. 
Amsterdam—Uitgeest. 
Amsterdam—Utrecht. 
Amsterdam—Venlo. 
Anjum—Leeuwarden. 
Antwerpen—Amsterdam 
Antwerpen—Rotterdam. 
Apeldoorn—Almelo. 
Apeldoorn—Amsterdam. 
Apeldoorn—Arnhem. 
Apeldoorn—Dieren, 
Apeldoorn—Oldenzaal. 
Apeldoorn—Winterswijk. 
Aneldoorn—Zuphen. 
Aoeldoorn—Zwolle. 
Arnhem—Amsterdam. 
Arnhem—Apeldoorn. 
Arnhem—^Bentheim. 
Arnhem—Breda. 
Arnhem—Dordrecht, 
Arnhem—Eindhoven, 
Arnhem—Emmerik, 
Arnhem—Enschede. 
Arnhem—Hengelo. 
Arnhem—'s Hertogenbosch. 
Arnhem—Oldenzaal. 
Arnhem—Rotterdam. 

Arnhem—Tilburg. 
Arnhem—Utrecht . 
Arnhem—Venlo, 
Arnhem—Winterswijk. 
Arnhem—Ze venaar. 
Arnhem—Zwolle. 
Assen—Stadskanaal , 
Bentheim—Amsterdam, 
Bentheim—Arnhem, 
Boxtel—Amsterdam. 
Boxtel—Gennep. 
Boxtel—Goch. 
Boxtel—Maastricht . 
Boxtel—Roermond. 
Boxtel—Rotterdam, 
Boxtel—Utrecht, 
Boxtel—Venlo, 
Breda—Amsterdam, 
Breda—Arnhem. 
Breda—'s Hertogenbosch, 
Breda—P otterdam, 
Breda—Vlissingen, 
Cor vorden—Stadskanaal , 
Coevorden—Zwolle, 
Delfzijl—Groningen. 
Delfzijl—Zuidbroek. 
Deventer—Amsterdam, 
Dieren—Apeldoorn, 
Dieren—Zwolle. 
Doetinchem—Ruurlo, 
Dokkum—Leeuwarden. 
Dordrecht—Amsterdam. 
Dordrecht—Arnhem. 
Dordrecht—Nijmegen. 
E'ndhoven—Amsterdam 
Eindhoven—Maastricht , 
Eindhoven—Roermond, 
Eindhoven—Rotterdam, 
Eindhoven—Utrecht, 
Eindhoven—Venlo, 
Emmerik—Amsterdam, 
Emmerik—Utrecht, 
Enkhuizen—Amsterdam, 
Enschede—Arnhem. 
Enschede—Ruurlo, 
Enschede—Zutphen. 
Enschede—Zwolle. 
Gennep—Boxtel 
Goch—Boxtel. 
Gouda—'sGravenhage. 
' s Gravenhage—Gouda. 
' sGravenhage—Haarlem. 
' s Gravenhage—Utrecht 
Groningen—Delfzijl 
Groningen—Harlingen. 
Groningen—Nieuweschans, 
Groningen—Roodeschool. 
Groningen—Stadskanaal , 
Groningen—Zwolle. 
Haarlem—Aalsmeer. 
Haarlem—Amsterdam via 

Aalsmeer 

Haarlem—'sGravenhage. 
Haarlem—Leiden. 
Haarlem—Rotterdam. 
Haarlem—Uitgeest, 
Harlingen—Groningen. 
Harlingen—Leeuwarden. 
Harlingen—Nieuweschans. 
Harlingen—Stiens. 
Helder—Alkmaar. 
Helder—Amsterdam. 
Helder—Oldenzaal. 
Hengelo [Ov.)—Arnhem. 
Hengelo—Arnhem. 
Hengelo—Ruurlo. 
Hengelo—Zutphen, 
' s Hertogenbosch—Amsterdam, 
' s Hertogenbosch—Arnhem. 
' s Hertogenbosch—Breda. 
■ sHertogenbosch—Eindhoven. 
' sHertogenbosch—Lage 

Zwaluwe. 
' s Hertogenbosch—Roosendaal . 
' s Hertogenbosch—Utrecht . 
'sHertogenbosch—Vlissingen 
' sHertogenbosch—Zwaluwe. 
Herzogenrath—Sittard, 
Hoek V. Holland—Rotterdam. 

Hoofddorp 
Haarlemmermeer—Leiden. 
Hoorn—Alkmaar. 
Hoorn—Medemblik, 
Kampen—Zwolle. 
Kerkrade—Sit tard . 
Lage Zwaluwe—'sHertogen

bosch. 
Leeuwarden—Anjum. 
Ljeuwarden—Dokkum. 
Leeuwarden—Harlingen. 
Leeuwarden—Meppel . 
Leeuwarden—Stavoren 
Leeuwarden—Zwolle. 
Leiden—Haarlem. 
Leiden— Hoofddorp 

Haarlemmermeer. 
Leiden—Utrecht . 
Leid'en—Woerden. 
Maassluis—Rotterdam. 
Maastr icht—Aken. 
Maastricht—Boxtel . 
Maastr icht—Eindhoven. 
Maastr icht—Roermond. 
Maastricht—Venlo. 
Medemblik—Hoorn 
Meppel—Leeuwarden, 
Nieuweschans—Groningen. 
Nieuweschans—Harlingen. 
Nijmegen—Amsterdam. 
Nijmegen—Arnh em. 
Nijmegen—Dordrecht . 
Nijmegen—'sHertogenbosch, 
Nijmegen—Kesteren, 
Nijmegen—Rotterdam. 
Nijmegen—Venlo. 
Oldenzaal—Almelo. 
Oldenzaal—Amsterdam. 
Oldenzaal—Apeldoorn. 
Oldenzaal—Arnhem. 
Oldenzaal—Zwolle. 
Rheine—Amsterdam. 
Ro ermond—Boxtel. 
Roermond—Eindhoven. 
Roermond—'sHertpgenbosch. 
Roermond—Maastr icht . 
Roermond—Venlo. 
Roodeschool—Groningen. 
Roosendaal—Amsterdam. 
Roosendaal—Vli singen. 
Rotterdam—Amsterdam, 
Rotterdam—Antwerpen, 

Rotterdam—Apeldoorn. 
Rotterdam—Arnhem. 
Rotterdam—Boxtel , 
Rotterdam—Breda. 
Rotterdam—Eindhoven, 
Rotterdam—Haarlem, 
Rotterdam—Hoek v, Holland 
Rotterdam—Kesteren, 
Rotterdam—Nijmegen, 
Rotterdam—Roosendaal 
Rotterdam—Utrecht , 
Rotterdam—Venlo, 
Ruurlo—Enschede, 
Ruurlo—Hengelo, 
Sittard—Herzogenrath, 
Sit tard—Kerkrade. 
Schagen—Alkmaar. 
Stadskanaal—Assen. 
Stadskanaal—Coevorden, 
Stadskanaal—Groningen. 
Stadskanaal—Terapel , 
Stadskanaal—Winschoten, 
Stadskanaal—Zuidbroek. 
Stavoren—Leeuwarden. 
Stiens—Harlingen. 
Terapel—Stadskanaal , 
Uitgeest—Amsterdam, 
Uithoorn—Alphen, 
Utrecht—Amsterdam, 
Utrecht—Arnhem, 
UtrecSt—Boxtel . 
Utrecht—Eindhoven. 
Utrecht—'sGravenhage, 
Utrecht—Helder, 
Utrecht—'sHertogenbosch. 
Utrecht—Leiden, 
Utrecht—Rotterdam, 
Utrecht—Zwolle, 
Venlo—Amsterdam, 
Venlo—Arnhem. 
Venlo—Boxtel. 
Venlo—Eindhoven. 
Venlo—Maastricht. 
Venlo—Nijmefien, 
Venlo—Roermond. 
Venlo—Rotterdam. 
Vlissingen—Amsterdam. 
Vlissingen—Breda. 
Vlissingen—'sHertogenbosch, 
Vlissingen—Roosendaal. 
Vlissingen—Rotterdam, 
Winschoten—Stadskanaal 
Winsum—Zoutkamp, 
Winterswijk—Apeldoorn, 
Winterswijk—^Arnhem, 
Winterswijk—Doetinchem. 
Winterswijk—Rotterdam. 
Winterswijk—Zutphen. 
Ze venaar—Amsterdam. 
Zoutkamp—Winsum. 
Zuidbroek—Delfzijl. 
Zuidbroek—Stadskanaal . 
Zutphen—Amsterdam. 
Zutphen—Apeldoorn. / 
Zutphen—Arnhem, 
Zutphen—Enschede. 
Zutphen—Hengelo, 
Zutphen—Zwolle, 
Zwolle—Almelo. 
Zwolle—Apeldoorn. 
Zwolle—Arnhem. 
Zwolle—Coevorden, 
Zwolle—Dieren. 
Zwolle—Groningen, 
Zwolle—'sHertogenbosch, 
Zwolle—Leeuwarden, 
Zwolle—Utrecht, 
Zwaluwe—'sHertogenbosch, 



32 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Stempels gebruikt in de posirijtuigen op tramtrajecten. 
Alkmaar—Schagen. 
Amsterdam—Laren. 
Arnhem—Driebergen. 
Arnhem—Rhenen. 
Arnhem—Zeist. 
Assen—Oosterwolde. 
Beringen—Venlo. 
Blokzijl—Zwolle 
Breskens—Maldeghem. 
Brouwershaven—Steenbergen. 
Buren—Culemborg, 
Buren—Tiel. 
Burgh—Steenbergen. 
Coevorden—Dedemsvaart 

station. 
Dedemsvaart 

station —Coevorden 
Dedemsvaart 

station —Lutten, 
Dieren—Terborg. 
Domburg—Middelburg, 
Driebergen—^Arnhem. 
Driebergen—Rhenen. 
Eindhoven—Reuzel, 
Gennep—Venlo, 
Goudswaard—Krooswijk, 
's-Gravenhage—Naaldwijk, 
' s -Gravenzande—'s-Graven

hage, 
Groningen—Marum, 
Harlingen—Sneek, 
Heerenveen—Lemmer, 
Hellevoetsluis—Rotterdam, 
Hengelo—Doetinchem, 
Hilversum—Huizen, 
Huizen—Hilversum, 
Hulst—Walsoorden, 
St, Jac , Parochie—Leeuwarden, 
Kessenich—Roermond. 
Krooswijk—Goudswaard, 
Laren—Amsterdam, 
Leeuwarden—St, Jac , Parochie, 
Lemmer—Heerenveen, 
Lutten—Dedemsvaart 

station. 
Maldeghem—Breskens. 
Marum—Groningen, 
Middelburg—Domburg, 
Naaldwijk—'s-Gravenhage, 
Nijmegen—Wamel, 
Oosterwolde—Assen, 
Oosterwolde—Steenwijk, 
Oostvoorne—Spijkenisse, 
Oss—B.xte l , 
Oud Beierland—Rotterdam, 
Reuzel—Eindhoven, 
Rhenen—Arnhem, 
Rhenen—Driebergen, 
Rhenen—Zeist, 
Roermond—Kessenich 
Roermond—Vlodorp, 
Roosendaal—Willemstad 
Rotterdam—Hellevoetsluis, 
Rotterdam—Zuid-Beierland, 
Schagen—Alkmaar, 
Schagen—Wognum. 
Sneek—Harlingen. 
Spijkenisse—Brielle, 
Spijkenisse—Oostvoorne 
Steenbergen—Burgh, 
Steenwijk—Oosterwolde, 
Terapel—Winschoten, 
Terborg—Dieren, 
Tiel—Culemborg, 
Ulrum—Winsum 
Venlo—Beringen, 
Venlo—Gennep 
Vlodorp—Roermond, 
Walsoorden—Hulst . 
Wamel—Nijmegen,-
Weert—Eindhoven, 
Willemstad—Roosendaal 
Winschoten—Terapel , 
Wognum—-Schagen, 
Zeist—Arnhem, 
Zeist—Rhenen, 
Zuid-Beierland—Rotterdam, 
Zwolle—Blokzijl. 

Stempels gebruikt in de postaideelingen op boottraiecten. 
Enkhuizen—Stavoren, Stavoren—Enkhuizen, 
Folkestone—Vlissingen. Vlissingen—Folkestone. 
Harwich—Vlissingen. Vlissingen—Harwich, 

Onze koopboekjes en de Amateur-Handelaar. 
Onder dezen titel namen wij in het Juli-nummer 1927 een uit

voerig art ikel op van de hand van den heer A. J . Starink Jr., 
Secretaris der H, P, V, en spraken daarbij den wensch uit, dat 
de punten, die de schrijver aanroerde, voor de lezers aanleiding 
mochten zijn ook eens naar de pen te grijpen en van hun 
meening blijk te geven. Wanneer evenwel de zegswijze ,jWie 
zwijgt stemt toe", waarheid bevat, dan zijn alle lezers van het 
Maandblad het roerend met den schrijver eens en kan deze 
met recht pra t gaan op het behaalde succes! 

Toch verdient dit artikel ruimschoots, dat het hier en daar 
eens nader worde belicht, al is de schijf, die wij voor de lens 
plaatsen, hier en daar van een andere kleur dan de schrijver 
deed, waardoor het lichteffect wel eens contrasteeren zal met 
het door den heer Starink gegevene. 

Zeer zeker, de schrijver slaat den spijker op den kop, waar 
hij herinneringen oproept uit zijn jeugdjaren als philatelist en 
met weemoed den tijd herdenkt, dat er verzameld werd in den 
waren zin van het woord, den tijd, waarin de „sport" slechts 
,,p<)rt" kostte. Hij vervolgt dan: , ,Ouderen onder hen (de Phila
telisten) zullen vaak met verwondering, maar ook met leed
wezen, de meer dan oppervlakkige kennis hebben geconstateerd, 
die de speciaal-verzamelaar heeft van landen, ,,die hem niet 
aangaan", en naar mijn bescheiden meening raken zij, die uit
sluitend en alleen hun eigen land en de koloniën verzamelen, 
dan ook, indien zij de studie niet ijverig bijhouden, geheel en 
al uit de eigenlijke philatelie," 

Wij vragen ons evenwel af is deze specialisatie niet uit drin
gende noodzaak in den loop der jaren geboren. Het aspect toch 
onzer liefhebberij — op gevaar af, dat men ons aanvalt verkla
ren wij openhartig de philatelie niet te kunnen erkennen als 
een wetenschap — heeft zich in de laatste kwarteeuw wel 
zeer gewijzigd. Van een oppervlakkige liefhebberij is zij gewor
den tot een bezigheid, die meer en meer tot de kern der zaak 
wil doordringen. En het was niet alleen de zucht tot meerdere 
kennis, die de verzamelaars daar toe bracht: het steeds grooter 
aantal zegels, het steeds duurder worden van de gewilde exem
plaren, gevolg van het groeiend aantal verzamelaars, het plaats 
nemen in de gelederen van minder met aardsche goederen ge
zegende verzamelaars, dit alles en nog veel meer maakte , dat 
de verzamelaar, die niet stil wenschte te blijven staan, het 
stuur omwierp en bevrediging zocht op een beperk ter terrein, 
in een specialiseeren van eenige uitgiften of landen. 

Zestig jaren bestaat de philatelie en de verzamelaar, die het 
durft te ondernemen algemeen-verzamelaar te zijn, ziet zich 
voor de bovenmenschelijke taak geplaatst om en de bij 50,000 
verschillende zegels bijeen te garen. Wie, die niet zeer kapi
taalkracht ig is, durft zoo iets te bes taan? Het is dan ook niet 
te verwonderen, ja zelfs zeer verklaarbaar dat men zich ging 
beperken, ook al bracht dit nadeelen mede. Maar daarnaast 
s taan zeer groote voordeden . Wij zullen niet de loftrompet 
blazen ter eere van hen, die de philatelie meenen te dienen 
door het naspeuren van futiliteiten — „Lasset jeder selig wer
den nach seiner FaQon", zooals de oude Frits reeds zeide — maar 
naast deze, wij zouden haast zeggen min of meer ziekelijke af
wijkingen, heeft de specialist, die zich op breeder basis beweegt, 
de hedendaagsche philatelie groote diensten bewezen en doet 
hij dit nog. 

Terugkeer tot den ouden toestand, toen een ieder algemeen 
verzamelaar was, is onmogelijk. De feiten bewijzen het dagelijks: 
nagenoeg iedere verzamelaar begint met een algemeene col
lectie op te zet ten om na eenigen tijd, als regel een zeer korten, 
öf moedeloos de geheele liefhebberij te laten varen öf zich 
te beperken. Oudere Philatelisten mogen dit met verwondering, 
met leedwezen gadeslaan, het feit wordt er niet door veranderd 
en kan er niet door veranderd worden. 

Naast de beweegredenen, die naar onze meening voerden tot 
beperking, is het mercantile, dat meer en meer in onze lief
hebberij de eerste viool gaat spelen, een factor, die niet te 
onderschat ten valt. 

En daarmede komen wij tot de kern van het betoog des 
beeren Starink, 

Ook hier zijn licht- en schaduwzijden aan te wijzen. Juist het 
feit, dat de postzegel een handelswaarde heeft maakt, dat het 
verzamelen zoo in t rek is en steeds nieuwe aanhangers wint. 
Men kan door werkelijke postzegelliefhebbers meermalen de 
theorie hooren verkondigen, dat zij daarom het verzamelen zoo 
aardig vinden, wijl het bij oordeelkundig koopen een vrij groote 
zekerheid biedt er zonder financieele aderlatingen af te komen, 
wanneer zij vroeg of laat, om welke redenen ook, hun verzame
ling realiseeren. 

Dit wordt beschouwd als een voordeel, dat nagenoeg geen 
enkele liefhebberij kan bieden en het is inderdaad een voor
sprong dien de philatelie heeft bij tal van andere takken van 
sport. 

Wij willen hiermede volstrekt niet zeggen, dat het mercantiele 
in onze liefhebberij den boventoon mag voeren; onzerzijds is 
en wordt steeds getracht in het Maandblad het geldelijk deel, 
dat inhaerent is aan de philatelie, terug te dringen tot de plaats, 
die het toekomt, wanneer het dreigt ons te overvleugelen of 
meer ruimte opeischt. Doch even goed als men de specialisatie 
heeft te aanvaarden, evengoed is rekening te houden met de 
geldelijke waarde der zegels. 

De tijd, dat de verzamelaar verrast werd door de gratis-aan-
bieding van waardevolle zegels, is zoo goed als voorbij. Wie 
ruilt met het buitenland of daarmede geruild heeft, weet, dat 
op een hooge uitzondering na het den meer-gevorderden verza
melaar niet lukt langs dien weg de zoo begeerde betere zegels 
te krijgen, om van de zeldzaamheden te zwijgen. En mocht men 
daarin geslaagd zijn, dan was de ruilprijs als regel zeer hoog. 
Onze liefhebberij moge verworden zijn tot eene ,,hebberij", 
zooals de heer Starink in zijn artikel zegt, aan het feit, dat de 
postzegel is geworden tot een object met internationale han
delswaarde, valt niet te tornen. Men kan dit bet reuren; men 
moge bij het voeren van ruil-transacties als rechtgeaard phila
telist een ruim standpunt innemen, men laat niet na in zijn ver-



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 33 

zameling den belangstellenden beschouwer naast de zegels, waar
aan voor den bezitter ean geschiedenis is verbonden, de zeld
zaamste en dus de duurste stukken te toonen. 

De kwestie op welke, dikwerf zeer eenzijdige wijze de uit
gevers der fïroote catalogi komen tot een waardebepaling, blijve 
hier buiten beschouwing. Zij is een van de schaduwzijden onzer 
liefhebberij en van voldoende belang om daaraan eens een 
afzonderlijk artikel te wijden. 

Van de erkenninj van den postzegel als internationaal han
delsobject tot het bes taan van den amateur-handelaar , il n'y 
a qu'un pas. 

Men dient evenwel het onderscheid te maken tusschen hen, 
die voor alles verzamelaar zijn gebleven en de bate, die de ver-
kccp hunner zegels of doubletten benutten voor den verderen 
uitbouw hunner verzameling en hen, die onder het mom van 
postzegelverzamelaar niet anders zijn dan verkapte handelaars . 

Naar onze meening is tegen het bedrijf van eerstgenoemden 
geen steekhoudend argument aan te voeren: de een ziet zijn 
voordeel in ruilen, de andere acht den weg van koop en ver
koop voor hem het gemakkelijkste en voordeeligste. In het 
algemeen gesproken is het niet te gedurfd te zeggen, dat een 
groot deel der verzamelaars behoort tot eerstgenoemde cate
gorie. Te verwonderen is dit niet; het verzamelgebied is in den 
loop der jaren mede be t reden door tal van personen, wien het 
niet ..schikt daarvoor vrij belangrijke bedragen uit te geven en 
die, in hun streven gesteund door de verkoop-afdeeling hunner 
vereeniging, probeeren —en dikwerf met groot succes — hun 
collectie op de beschreven wijze uit te breiden. In hoevelen 
van ons, die buiten het zakenleven staan, sluimert niet de 
koopmansgeest en aan dezen, zij het ook op bescheiden schaal 
te kunnen voldoen, vormt juist voor deze categorie van verza
melaars een groote a t t ract ie onzer liefhebberij. 

Anders staat het met den verkapten handelaar die zich aan
dient als verzamelaar maar het niet is, dien slechts winzucht 
drijft om onder het mom van verzamelaar zijn handelstalenten te 
benutten. 

Het is begrijpelijk, dat de bona-fide handel met ergernis 
het bedrijf van den verkapten handelaar gadeslaat, te meer 
nog, waar verschillende onder hen zich niet ontzien zelfs in 
kocpboekjes der vereenigingen een vergelijk te t rekken tus
schen hun prijs en dien van den gevestigden postzegelhan
delaar. Een dergelijke deloyale concurrentie is uit den booze 
en wij geven dan ook de vereenigingen in overweging zulke 
prijsvergelijkingen in haar boekjes niet toe te laten. 

Terecht merkt de heer Starink op, dat de verkapte han
delaar geen naam als zoodanig heeft te verliezen; wij gaan 
nog verder; hij camoufleert dikwerf zijn naam door in de door 
hem ingezonden boekjes niets of hoogstens zijn diplomanummer 
te vermelden. Ook aan dit euvel behooren de vereenigingen naar 
onze meening een eind te maken, te meer waar de simpele 
vermelding van den naam des inzenders dikwijls voor den 
keurmeester de aanleiding kan zijn om bijzonder goed uit 
zijn oogen te kijken. 

Wie het rondzendingsverkeer van meerdere vereenigingen 
van nabij volgt, kan tot de gevolgtrekking komen, dat een 
bepaalde categorie van personen zóó veelvuldig inzendt, dat 
de vereenigingen gedwongen zijn verdere inzending tijdelijk 
stop te zetten. Ook hier dus een verdringen van de verza
melaars, die van hun recht gebruik maken hun doublet ten enz. 
in te zenden door hen die een sluikhandel in postzegels drijven. 
Als middel tegert dezen kwaal mochten wij een vereeniging 
reeds adviseeren, die overkropt dreigde te geraken van de 
inzendingen, deze desverlangd te beperken tot een bepaald 
aantal boekjes per jaar en per lid, waardoor de belangen van 
den bona-fide verzamelaar niet in het gedrang komen. 

Op de keurmeesters gaat door de inzending van de boekjes 
van weinig scrupuleuze inzenders, die zuiver door winstbejag 
worden geleid, een grootere verantwoordelijkheid drukken. Hun 
zij toegeroepen; verlangt steeds, dat het boekje dan naam van 
den inzender vermeldt en plaatst uw opmerkingen zonder 
eenige restrictie. Aan de vereenigingen den raad; brengt 
boekjes, die een beduidend percentage valsche zegels bergen, 
niet in circulatie. 

Rest nog de vraag of het standpunt, dat verschillende ver
eenigingen innemen inzake het toelaten als lid van handelaren 
houdbaar is. 

Naar onze meening heeft de bona-fide handel recht op er
kenning van zijn volwaardigheid. Het is uit den tijd, dat men 
een handelaar, alleen omdat hij zijn brood verdient met het 

verkoopen van postzegels, weigert toe te laten als lid eener 
vereeniging. 

Voldoet de candidaat aan de voor iedereen gestelde voor
waarden voor het l idmaatschap, dan mag men hem dit n o.m. 
niet onthouden uitsluitend en alleen omdat hij postzegelhan
delaar is. 

Het is een merkwaardig teeken des tijds, dat verschillende 
vooraanstaande verzamelaars o.w, groote kenners — wij her
inneren b.v. aan den heer Bauer te Straatsburg — overgaan 
tot de postzegel-branche en de betrokkenen zouden daardoor 
plotseling de eer niet meer waardig zijn lid eener vereeniging 
te blijven? 

Naar onze meening is het voor een vereeniging eervoller 
te goeder naam en faam bekend s taande handelaars , wier vlag 
openlijk de lading dekt, onder haar leden te tellen, dan ver
kap te handelaars, die met de noodige geheimzinnigheid hun 
dikwijls onvoldoende en gevaarlijke waar t rachten te slijten in 
vereenigingen en op wie geen enkel verhaal is. v. B. 

EEN NIEUW SYSTEEM VAN VERZAMELEN. 
Voordracht, gehouden dcor den heer L. de Raaij op het 

Ned. Phil. Congres van 27 Augustus 1927. 
Menig verzamelaar heeft vaak de verzuchting geslaakt; ,,Ik 

zou graag iets nieuws willen bedenken, maar ik weet niet wat". 
Tot mij is ook deze vraag gericht, daar men denkt, dat ik, die 
zoovele tentoonstellingen heb meegemaakt, allicht iets bijzonders 
zou kunnen bedenken. 

Maar die vraag is gemakkelijker gedaan dan beantwoord. 
Immers, zij, die iets nieuws willen bedenken en uitvoeren, 
moeten ook niet tegen groote kosten opzien en zullen daardoor 
alweder in dezelfde banen vervallen als hunne voorgangers. 

Ik kan mij zeer goed indenken, dat zij, die over niet te groote 
geldmiddelen beschikken, het zeer moeilijk vinden zullen, iets, 
dat niet algemeen is, samen te stellen, en dat toch de aandacht 
kan trekken. Iets dat nuttig kan zijn en hunzelf hetzelfde genot 
\erschaft, als een verzamelaar, die met flinke financiëele offers, 
een verzameling te zamen brengt. 

Al deze factoren te vereenigen is zeer moeilijk; zij zijn door 
menig verzamelaar ernstig overdacht, doch niet ten uitvoer 
gebracht. 

En toch meen ik eindelijk iets gevonden te hebben, dat in 
menig opzicht aan de hierboven omschreven eischen zal voldoen. 
Ik wil hiermede niet beweren, dat ik iets nieuws heb ontdekt , 
of dat nog nimmer het plan gevolgd is, dat ik hierna zal t rach
ten uiteen te zet ten Ook is het best mogelyk, da t ik plagiaat 
pleeg, doch ik geef U de plechtige verzekering, dat ik dit ge
heel onwetend doe, daar ik, voor zoover mij bekend is en voor 
zoover ik kan nagaan en ondervonden heb, de lijnen, die ik 
hierna zal aangeven niet heb zien volgen door wie dan ook. 
Er mag hier of daar eenig punt van overeenkomst bestaan; 
zeer gaarne wil ik dit toegeven, want het is onmogelijk iets ge
heel nieuws te bedenken, dat een ieder bevredigen zou; doch 
ik meen aan veler verlangen te voldoen indien zij mijn schema 
volgen. 

Om te beginnen moet ik bekennen dat het voor mij zeer moei
lijk was een keuze te doen, om een niet al te bekend onder
werp te behandelen, en juist daarom is mijn keuze gevallen op 
eenige Zuid-Amerikaansche republieken. Dit kan men ui tbrei
den tot andere landen 

Maar waarom juist eenige Zuid-Amerikaansche republieken 
gekozen en geen ander? zult U allicht vragen. En mijn antwoord 
is, omdat de zegels dier republieken (op eenige uitzonderingen 
na) gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar zijn; zeei groote 
bronnen van studie geven en waarvan men niet zoo goed op 
de hoogte is als met de zegels van andere landen. 

Aldus; ik heb mij een verzameling als volgt voorgesteld; — 
Men schaffe zich aan eenige zegels der Zuid Amerikaansche 
Sta ten welke men van plan is te bewerken, doch zulke, waarop 
beeltenissen van de voornaamste geschiedkundige personen 
voorkomen; personen die zich voor hunne landen verdienstelijk 
of beroemd hebben gemaakt, en waarvoor hunne landen hen in 
eere houden door hunne conterfeitsels op de zegels te herden
ken. Alsdan t racht men hun geschiedenis op te sporen en deze 
naast den zegel of zegels op het blad te vermelden, zoodat een 
blad niet alleen het land, doch ook de geschiedenis van het tijd
perk vermeldt, waarin de bewuste persoon als publiek man 
optrad. 

Ik heb voor ditmaal als onderwerp de volgende landen ge-
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kezen; Argentijnsche republiek, Venezuela en Uruguay; maar 
zooals ik gezegd heb, kan men een uitgebreider keuze maken 
v.in die landen, waaraan men de voorkeur geeft. 

Wannee r dit voorbeeld, door mij aangegeven, van alle kanten 
gevolgd wordt, dan wordt zoo langzamerhand de geschiedenis 
van de geheele wereld voltooid en zal later dit thema door spe
cialisten uitgebreid kunnen worden. 

I. Argentijnsche Republiek, 
Hiervoor is het noodig een kort overzicht te geven van de 

geschiedenis van dit land, onder vermelding van de voornaam
ste gebeurtenissen, die tot het oprichten van de republ iek aan
leiding hebben gegeven. 

1809—13. Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Spanjaarden in 
de la Pla ta Staten, 

1810. Voorloopige Jun ta van Patr iot ten. 
1813. De Spanjaarden uit de La Plata Sta ten verdreven. 
Na de bevrijding van Argentinië, namen de Argentijnsche 

Generaals en t roepen deel aan de verdere verdrijving der 
Spanjaarden uit Zuid-Amerika. Zij vochten aan de zijde van de 
t roepen van die landen, die eindelijk in 1822 bevrijd werden; 
alle onder commando van de Argentijnsche Generaals Bel-
grano en San Martin en daar onder den Columbiaanschen Ge
neraal Simon Bolivar, totdat Zuid Amerika in 1825 geheel be
vrijd was van de Spaansche heerschappij. 

Van 9 Juli 1816 tot 1852, was Argentinië bekend onder den 
naam van ,de Vereenigde Provinciën van de Rio de La Pla ta" 

1825. Eers te conferentie onder Rivadavia. 
1829—52. Dictatuur van Don Juan de Rossa. 
1845—52. Oorlog met Frankryk, Gr. Britannië, Uruguay, Pa

raguay en Brazilië, omdat Rossa de onafhankelijkheid van 
Uruguay niet wilde erkennen. 

1850—52. Generaal Urquiza, gouverneur der Provincie Ent re -
Rios, werk t samen met den vijand, waardoor dictator Rossa 
overwonnen wordt . 

1852—54, Voorloopig Gouvernement onder Lopez en Urquiza. 
1854—61 Tweede Confederatie. 
1854. De provincie Buenos-Aires ont t rekt zich aan de con

federatie, en heet nu „Estado Indep'endiente de Buenos-Aires" . 
1860. Buenos Aires sluit zich weer bij de confederatie aan. 
1861. Oorlog tusschen Buenos Aires en de overig« provinciën. 

Eers tgenoemde is overwinnaar en de tegenwoordige Republiek 
wordt geconstitueerd onder President Mitre. 

1864. Oorlog tegen Uruguay. 
1864—70. Oorlog van de Triple Alliantie, Argentinië, Uruguay 

en Brazilië tegen Paraguay. 
Zooals U ziet is de wording van deze republiek met veel 

moeite, strijd en woeling tot stand gekomen en is het van groot 
belang nadere bizonderheden te weten omtrent de personen, 
die de geschiedenis hebben helpen maken. Ik zal dus over
gaan met eenige der voornaamste personen te laten volgen. 

Chronologische volgorde; 
1. Dr. MARIANO MORENO. (Uitgifte 1867, 4 ct. bruin, enz. 

Y & T No. 17). Advokaat . Hoofd der Creolen, eers te patr iot 
tische partij tegen de Spanjaarden onder Vice-Koning CISNE-
ROS in 1809; hij werd later SAAVEDRA's secretaris . St ichter 
van de bibliotheek te Buenos-Aires; opgestaan tegen Saavedra 
en verdreven Stierf in 1809 tijdens een reis als Gezant naar 
Engeland op 33-jarigen leeftijd. 

2. CORNELIO SAAVEDRA. (Uitgifte 186/, 90 c , blauw, Y, 
& T, No. 23). Generaal . Vocht tegen de Spanjaarden onder 
Vice Koning CISNEROS in samenwerking met Moreno, Bel-
grano e a. en werd benoemd tot President der Vereenigde 
Jun ta in 1810. Aan het hoofd zijner t roepen werd hij in Sep
tember 1811 afgezet. 

3. MANUEL BELGRADO. (Uitgifte 1867, 10 c. groan, Y. & 
T. No. 19, enz.). Geboren 3 Juni 1770 in Buenos Aires Gene
raal. Versloeg de Spanjaarden in 1812 bij Tucuman en in 1813 
bij La Salta; doch werd hierna tweemaal verslagen in 1813, 
waarna hij het commando overgaf aan Generaal San Mart in. 
In Jul i 1817 verzamelde hij een nieuw leger om Peru te bevri j
den, doch zijn officieren sloegen aan het muiten en hij werd 
van zijn commando ontheven. Overleden in 1820. 

4. J O S E DE SAN MARTIN. (Uitgifte 1867 15 c. blauw, Y. & 
T. No. 20, enz.). Geboren 25 Februari 1778 te Yapeyu. Overle
den 1850 te Boulogne. Generaal . In 1812 Kolonel der rijdende 
grenadiers, de eers te in Zuid Amerika; versloeg de Spanjaarden 
en Roijalisten op 5 Febr, 1813 bij Lorenzo. Einde 1813 volgde 

hij Generaal Belgrano op als opperbevelhebber; werd Gouver
neur van de provincie Cuyo in 1814; in 1816 opperbevelhebber 
der t roepen ter bevrijding van Chili; in 1816 opperbevelhebber 
met de Chileenen, de Spanjaarden bij Santiago en bevrijdt Chili 
op 5 April 1818, bij den slag van Maypu. 

Onmiddellijk daarna begint hij met medewerking van Bel
grano de bevrijding van Peru, doch het leger van Belgrano 
sloeg aan het muiten, waardoor deze den dienst verlaat . Op 3 
Augustus 1821 wordt San Martin protector later dictator in 
Peru; doch door tegenspoeden ontmoedigd, geeft hij het bevel 
over aan Generaal Simon Bolivar, onttrekt zich aan het open
baar leven en ver t rekt in 1828 naar Frankrijk. 

5. GERVACIO ANTONIO DE POSADAS. (Uitgifte 1867, 60 
c , zwart, Y, & T. No. 22) Directeur Generaal der Posterijen; 
Eers te dictator van de vereenigde provinciën, na de nederlaag 
der Spanjaarden, doch doet afstand ten gunste van zijn neef 
Alvaer. 

6 CARLOS MARIA ALVAER. (Uitgifte 1867, 30 c , geel, 
Y. & T. No. 21). Generaal . Vecht met Belgrano in 1813, 
voor de bevrijding; werd President van de Nationale vergade
ring te Buenos Aires op 30 Jan . 1813, later dictator der Ver
eenigde provinciën; werd la ter verbannen. 

7. JOSE ANTONIO ALVAREZ ARENALES. (Uitgifte omsla
gen 1878, 1 c. rood). Generaal . Gevochten voor de vrijheid in 
1809; overwinnaar in den slag van 25 Maart 1814 in de provin
cie Cohabamba tegen de Spanjaarden; opvolger van Generaal 
Rondeau; opperbevelhebber der patriott ische troepen, die Mon
tevideo belegerden op 20 Juni 1814. Marcheerde met San Mar
tin in October 1820 op ter bevrijding van Peru Bevocht de 
Spanjaarden in Juni 1822 in samenwerking met Simon Bolivar 
en bemachtigde de provincie Lima. In 1823 onder denzelfden 
opperbevelhebber, als generaal der Vereenigde provinciën van 
de Rio de la Plata, tezamen met den Columbiaanschen Gene
raal Sucre, overwon hij Alto Peru (Bolivia). Op 1 April 1825 is 
Alto Peru en geheel Zuid-Amerika van de Spaansche over-
heersching bevryd. 

8. MANUEL DORREGO. (Uitgifte 1888. 30 c , bruin, Y. & T. 
No. 69) Kolonel in 1813; gedurende den oorlog Luitenant Kolo
nel. Van 5 Juni tot 26 September 1820 „Gobernador ad interim 
van Buenos Aires", Van 1 Sept. 1827 tot 9 Dec. 1828 derde p re 
sident van de vereenigde provinciën van de Rio de la Plata. 
Werd op 9 Dec. 1828 te Buenos Aires doodgeschoten. 

9. J Ü A N RAMON BALCARCE. (Uitgifte 1867, 1 c , violet, Y. 
& T. No. 16). Gedurende den oorlog 1809—11 Kolonel, later 
Generaal der Huzaren. Overwon tweemaal de Spanjaarden, en 
vierde het eerste jaarbestaan der onafhankelijkheid in de na
bijheid van het Tit icaca-meer in Mei 1811 Van 6 tot 11 Maar t 
Gouverneur van Buenos Aires. Van 1832 tot 1835 President , 

10. LA MADRID. (Uitgifte 1891, 5 pesos, l ichtbl , Y. & T„ 
No. 88). Generaal . 'Gevochten onder den opperb>,velhebber Ge
neraal Paz tegen den dictator Rossa, doch werd in 1845 bij 
Tucuman verslagen. 

11. WILLIAM BROWN. (Uitgifte 1891, 20 pesos, groen, Y. & 
T. No. 89). Geboren 22 Juni 1777 te Foxford in Ierland. Admi
raal. Aan zijn vloot was het voornamelijk te danken dat Mon
tevideo in 1814 zich moest overgeven. In 1828 benoemd tot 
Gobernador Sostituto van Buenos Aires. Blokkeerde als schout 
bij nacht in 1824 Montevideo tegen de troepen van Generaal 
Paz. Overleden Mei 1857. 

12. BERNARDINO RIVADAVIA. (Uitgifte 1864, 5 c , karmijn, 
enz., Y. & T. No. 8). Geboren 20 Mei 1780 te Buenos Aires. 
Stichter van de Argentijsche Republiek. Generaal Kapitein van 
Buenos Aires van 1821—26; st ichtte de constitutie op 24 Dec. 
1826 en werd president der Vereenigde Provinciën der Rio de 
la Plata (de Confederatie). Deed afstand op 7 Juli 1827, omdat 
het hem onmogelijk bleek een Unie te stichten. Overleed 2 
September 1845 te ' Cadix. 

13. VINCENTE FIDEL LOPEZ. (Uitgifte 1877, 2 c , groen, Y. 
& T., No. 37). Generaal. Van 8 Juli tot 10 Aug. 1827 president 
der vereenigde provinciën van de Rio de la, Plata (2e president 
van de eerste confederatie). Werd, na de onderwerping van den 
dictator Manuel Juan de Rossa, Gouverneur van Buenos Aires 
en president van het voorloopige Gouvernement van Mei 1852 
tot 19 Nov. 1853. Dichter en componist van het nat ionale 
Volkslied, 

(Slot volgt). 
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Wijkkantoor Willem d e Zwijgcrlaan. 
PostTiro 133631. 

's-GRAVENHAGE, 15 Februari 1928. 

Door aankoop van een gespecialiseerde collectie „Nederland 
en Overzeesche Gewesten", ben ik in de gelegenheid bijzonder 
mooie zichtzendingen te maken. 

Dientengevolge zal het mij ongetwijfeld mogelijk zijn, ook 
Uw verzamelmg met menig zegel aan te vullen. 

De eerste uitgiften zijn bijzonder goed vertegenwoordigd. 
De ongebruikte exemplaren zijn voornamelijk in de zoo ge

zochte superbe kwaliteit ,,gomme craquelé". 
De gebruikte ongetande emissies zijn meerendeels randstukken. 
De nuances, zoowel in staal, melk en korenblauw, zijn in 

een ongeëvenaarde verscheidenheid, in één woord schitterend. 
Zooals algemeen bekend, beschik ik over een goeden voorr iad 

Tropisch Nederland, welke door deze transactie met menig 
zeldzaam exemplaar is verrijkt. 

De prijzen zijn niet hooger dan bij anderen, welke hoofdzake
lijk uitmuntende kwaliteit verhandelen. 

Bij bedachtzamen aankoop zal Uw hobby een zekere geld
belegging blijken. 

De beslist niet te ontkennen waardevermindering dient dan 
ook in het oog gehouden te worden, zonder dat dit juist de 
stimuleerende factor zal behooren te zijn. 

Uw principe zij er dan ook op gebaseerd, voornamelijk kwa
liteit te koopen. Dan alléén is desillusie tot een minimum be
perkt, een blijvende waarde verzekerd, welke zelfs gunstige 
perspectieven opent. 

Overweegt bij wien U koopt, stelt eischen, laat U adviseeren 
door een vertrouwden dealer, die zijn reputatie niet wenscht 
te verliezen. 

M i g ik eens van U vernemen, wat Uw manco's zijn, waarin 
U belang stel t? 

Het zal mij hoogst aangenaam zijn met U in relatie te treden; 
gaarne maak ik U een zichtzending. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
V A N 

Nederland en zijne Overzeesche Gewesten, 
zoowel losse exemplaren als geheele verzamelingen en partijen. 

Voor zorgvuldig samengestelde Speciale Collecties en rariteiten betaal ik de werkelijke handelswaarde. 
Alles wat hiervan philatelistische interesse bezit. 

OFFERTES ZIJN ZEER GEWENSCHT. 

Philatelistisch Bureau PIERRE VOS, 
PRINS MAURITSLAAN 108. 

Bij aangeteekende cor respondent ie w o r d t men beleefd v e r z o c h t boven het adres te s te l l en : 

Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. — Postgiro 133631 . 
[674] 
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T e koop g e v r a a g d : 
a. por ten 1881, postfrisch, in blokken en 

str ippen, (alle behalve 1 en V/z et.) 
b. rolperforatie zonder watermerk, ongebr 
c. idem met idem , gebruikt. 
d. idem zonder idem , gebruikt, 
e. portzegel 6 cent, gebruikt, per 100 en 1000. 

Offerten aan: (46) 

C. DEENIK, 
Stationsplein 16, Utrecht . 

N i e u w e Uitgiften. 
G i b r a l t a r , 1 pond f 13.50. 
15 verschillende van P o r t u g a l . . 
B e l g i ë , Weldadigheid 
Estland, 
1-3-5 Litas van L i t h a u e n . . . 
S u r i n a m e , Brandkastzegels m. opdr, 
C u r a f a O , Brandkastzegels met opdr. 
L u x e m b u r g , tentoonstelling. . . 

Franco onder rembours of post wissel. 
J. J . A. ENGELKAMP. 

SPUI 1 3 , (21) AMSTERDAM. m 

„De Weldadigheidspostzegels 
der Wereld". 

Het speciale album voor deze zegels. 
V r a a g t U eens de betreffende 

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

„de Globe", 
Elandstraat 56. - 's-Gravenhage. 

(689) 

P O S T Z E G E L S . P O R T Z E G E L S. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op V R I J D A G 2 MAART 1928, 
des namiddags te 2 uur . in het Hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 's-Gravenhage, 
Kortenaerkade 1, bij inschr i jving v e r k o o p e n : 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIÉN zijn g r a t i s verkrijgbaar aan dat gebouvkr. (34) 

PRIJSVERLAGING ZWEDEN. 
1 R iksda l e r , Yv. 25a f 3 , 6 0 
10/12—10/24, ,, 39—40 . . - 0,85 
5 K r o n e n , b l . ,, 50 - 0 , 8 0 
5 ,, ,, 61 - 0,25 
L a n d s t o r m I, ,, 76—85 . . - 1,60 

,, 10 op 5 Kr. (86) . . - 9,50 
Landstorm II op Porto, 87—95 . . - 3,90 

„ „ „ 10 op 1 Kr. (96) 
f 18,50 

Lands to rm III, Yv. 112—121 - 1 50 
O p d r u k 27 ,, 109—111 - 0,40 
Luch tpos t cpl. „ 148—150 - 1,05 
O. W a s a ep. ,, 151—153 - 1,55 
Post. Congres, 5-80 öre (163-174) - 4,80 
Post. Jub, 5-80 öre (178-189) - 4,80 
F a k e t 1.98 + 2.12 op 5 Kr, - 1,40 
Diens t 10/12 + 10,24 No. 13-14 - 1,75 

,, 1 Kr . + 5 Kr . No. 30-31 - 0,45 
P o r t o 1—50 ore No . 1-9 - 1,45 
Leden eener Postzegelvereeniging ge

nieten 5 pCt. korting extra. 
Spec ia le ve rzend ing naa r Ned . - Ind ië , 

ook o n d e r r e m b o u r s . 
H. Teunisse , Dscostastraat 17, 

Dordrecht. (40) 

Speciale aanbieding. 
R o e m e n i ë 1922, Kroning com
pleet, nrs. 302/8 . . . . f 1,50 
L i b e r i a 1923, Ic.—5 D., com
pleet 199/212 f 3 , — 
ld. Dienst 1923, I c — 5 D., com
pleet, 133—146 . . . . f 3 ,— 
S u r i n a m e Porto 1892, 2V2ct., 
nr. 9, compl. vel van 100 stuks, 
waarin typen I, II, UI (Yvert Cat. 
400 fr.) f 5 , — 
N e d e r l a n d 1894, porto 25 ct., 
type III, postfr. blok. . f 10,— 

HAAGSCHE POSTZEGELBEURS, 
Sta t ionsweg 2, Tel . 17133, Den Haag . 
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Zendt U eens een Mancali)st. 
In 7—10 dagen ontvangt U ge
heel vrijblijvend een zichtzen-
ding. Momenteel eenige zeer 
mooie boekjes Oud-Europa en 
Engelsche Kol. voorradig, welke 
gaarne op zicht gezonden 
worden. (39) 
L. Werumeus Buning, A, Schelf
houts t raat 11, Amsterdam. 

TE K O O P : K a a r t Koningin , 
hangend haar, 5 ct., verzonden per 
specialen vliegdienst: Rotterdam-
Marseille-Sabang-Batavia 18/3 '27. 
5postbl.,id. 3/12V2ct.,zelfde vlucht. 
Verder nog andere aerogrammen 
dezer vl., alsmede anderervluchten. 
Ganszachen afstempelinjen enz., te samen 
pl.m. 271) stuks, alles f 125. 

J. F. CORRY DELLEVOET, Hazelaar
straat 52, D e n H a a ; . (36) 

TE KOOP voor m e e s t b i e d e n d e ; België 
Yv. b l . 213/220, 234/242, 237 (waarvan 
1 zond . pun t op i), cpl . ve l 244, 10 st, 
243, po r t bl , 32/38, 5 p a a r 237 met 
lou tdr . B E L G I Q U F , cpl . ve l Car i t as '27 
5 fr. 1 b l . id,, a l les postfr . 't Gilde, 
S t e e n b e r g e n l a a n 8, Terneuzen. (41) 

Gebruikte Nederl en Ned.-Indische post
en portzegels k o o p t s t e e d s per 100, 1000 
of meer van een soor t : 

P O S r Z E G E L H A N D E L 
R. K O R M O S , - DEN H A A G . 
AM. V. SOLMSSTRAAT 21. (69)) 

T e k s t d e z e r A n n o n c e s 
voor d e n Sen in t e z e n d e n 

a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

„SCHLAGER"-Pal ( l (e t ten-Zwi tser land. 
50 verschillende 
75 

100 
150 
200 

per 10. 
5 — 

1 4 , -
26,— 
73,— 

170,— 

per WO. 
45,— 

130,— 
240,— 
660,— 

1580,— 
Prijzen in Zwitsersclie francs onder remliours plus porto. 
Uitgezochte Gollectie in zeer eiegante cell, vensterenveloppen. 

ERNST S A N E R , (16) Bern (Zwitseriand). 
Vraagt mijn speciale ENGROS prijslijst van Zwitserland 1928. 

Duitsche Rijk 
zonder BEIEREN, WURTEIVIBERG. 
400 verschillende f 10,-, franco. 

CARL HOPPEN, ANNEN (Westfalen). 
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A l l e e n p l a a t s i n g bij vooruitbetal ing 
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