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KERSTZEGELS. 
II. 
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De kleederdrachten serie, 
in 1915 begonnen, eindigt 
met de uitgifte van 1917. Op 
deze laatste zien wij vrou
wen in ouderwetsche kleedij 
uit Wallis, Unterwaiden en 
Tessino. 

De ontwerpen zijn even
eens van Wilhelm Holmer 
in Bern, terwijl de staal

gravure werd verzorgd door den reeds eerder genoemden J. 
Sprenger te Biel. 

De waarden zijn: 
3 + 2 centimes, violet; Wallis. 
5 + 5 „ groen; Unterwaiden. 

10 + 5 „ rood; Tessino. 
Verkocht werden 1.079.244, resp. 1.727.433 en 1.206.685 stuks. 
Het volgend jaar brengt de eerstelingen der kantonale wapens, 

te weten Uri en Geneve, ontworpen door den sierkunstenaar 
Rudolf Münger te Bern. 

De 10 centimes geeft het wapen van Uri, de 15 centimes dat 
van Geneve weer. De extratoeslag bedraagt voor eiken zegel 
5 centimes. 

Gedrukt in de oorspronkelijke kleuren van de wapens maken 
deze zegels een allerbekoorlijksten indruk. 

Verkocht werden 1.567.404 resp. 1.820.600 stuks. 
In 1919 verschijnen, ontworpen door denzelfden kunstenaar, 

de zegels met de wapens: 
Midwalden; lYi + 5 centimes. 
Waadt ; 10 + 5 centimes. 
Obwalden; 15 f 5 centimes. 
Hiervan werden verkocht 1,650.601, 1.491.793 en 1.916.588 

stuks, of totaal 5.058.982 stuks. Vergeleken met de uitgifte van 
1916, die eveneens uit drie waarden bestond en waarvan in 
totaal 3.754.665 stuks werden verkocht, kän men dus een meer
deren verkoop copstateeren van ongeveer 1.300.000 stuks. Dit 
wijst er op — en de hieronder volgende getallen onderstrepen 

zulks — dat de Zwitsersche Pro Juventute zegels inderdaad 
veel gebruikt worden voor hun eigenlijke doel; het frankeeren 
van stukken. Dit in tegenstelling met de Nederlandsche kinder
zegels, die, hoe bemoedigend de verkoop zich ook ontwikkelt, 
nog betrekkelijk weinig als frankeermiddel worden benut. Dien 
indruk ten minste hebben wij, die een vrij belangrijke post ont
vangen, hiervan gekregen en wij worden in onze zienswijze ge
steund door gelijke waarnemingen van belangstellend postper
soneel. 

Naar onze meening ligt dan ook hier een taak voor de voort
varende dames en beeren, die den verkoop verzorgen; het aan
moedigen van het gebruik. 

Keeren wij thans tot de Zwitsersche zegels terug. 
Het jaar 1920 brengt ons de wapens der kantons Schwyz, 

Zurich en Tessino. Ook deze — en dit geldt voor alle verdere 
kerstzegels — werden ontworpen door Rudolf Münger. 

De waarden 7 ^ , 10 en 15 centimes, elk met een toeslag van 
5 centimes, werden tot de volgende aantallen gesleten: 1.613.057, 
1.674.251 en 2.002,357 stuks, of totaal nog 230.000 stuks meer 
dan in het vorige jaar! 

In 1921 verschijnen de wapens; 
Wallis; 10 + 5 centimes, 
Bern; 20 J/2 5 centimes, 

terwijl de derde waarde, de 40 + 10 
centimes, het landswapen weergeeft, ge
flankeerd door de schilddragers; den kei
zer en Teil (episode uit den tijd van den 
Rutlieed). 

De verkoop, voor de eerste twee waarden 
2.344,968 resp. 2.124.607 stuks, stelt voor 
de hoogste waarde te leur, daar deze 

slechts 674.356 stuks bedraagt. Naar onze meening ligt de oor
zaak daarvan voor de hand; de zegel, ter waarde van 50 centimes 
is te duur om populair te worden. Wij zien hetzelfde verschijnsel 
zich herhalen in do twee volgende jaren, 1922 en 1923, waarin 
men doorging met het uitgeven van een dergelijke hooge waarde. 
Als men in 1924 daarmede breekt en de hoogste waarde terug
brengt tot 30 + 10 centimes, ziet men den verkoop onmiddellijk 
boven het millioen stijgen, een verschijnsel, dat tot nadenken 
stemt en aanspoort tot het maken vaïi een rekensommetje, wat 
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voordeeliger is: grooter omzet met lagere waarde of kleinere 
dito met hoogeren prijs. Wij komen hierop nader terug. 

De kantonale wapens van Zug, Freiburg en Luzern, alsmede 
het landswapen, thans gedragen door Sempachsoldaten, ver
schijnen op de uitgifte 1922. De waarden en verkoopcijfers zijn; 

5 + 5 centimes; 1,348.181 stuks. 
10 + 5 „ 2.193.108 „ 
20 + 5 „ 1.954.481 „ 
40 + 10 „ 638.372 „ 

Bazelstad, Glarus en Neuenburg en het 
landswapen, geflankeerd door soldaten uit 
den slag bij St. Jacob a, d. Birs, prijken 
op de uitgifte 1923. 

De waarden zijn dezelfde als bij de 
vorige uitgifte; de verkoopaantallen be
dragen resp. 1.582.978, 2.487.396, 2.211.630 
en 687.875 stuks. 
Dan geeft 1924 ons de wapens van Appen
zellInnerrhoden, Solothurn en Schaffhau
sen, benevens het Zwitsersche wapen, thans 
geflankeerd door een Bourgondischen en 
een Zwitserschen soldaat, herinnering aan 
de Bourgondische oorlogen. 

De waarden en verkoopcijfers zijn; 
5 + 5 centimes; 1.854,424 stuks, 

10 + 5 „ 2.677,028 „ 
20 + 5 „ 2.441.280 „ 
30 + 10 „ 983 825 „ 

Het feit, waarop wij hierboven reeds de 
aandacht vestigden,, dat de verkoop stijgt 
bij een lagerstellen der waarde, manifes
teert zich hier wel zeer duidelijk. Waar 
toch het accres der drie eerste waarden, 
vergeleken met 1923, ruw gerekend 500.000 
voor elk der drie laagste waarden bedraagt 
or resp. + 33,25 en 25%, geeft de hoogste 

waarde een meerderen verkoop te zien van 
± 350.000 stuks, d, i. ongeveer 55%. 

Ook de uitgiften 1925 en 1926 geven 
dit zelfde beeld. De wapens van St. Gallen, 
Apoenzel lAusserrhoden en Graubunden 

en het landswapen met als schildhouders 
soldaten uit den tijd der Italiaansche veld
tochten zijn in deze serie verwerkt. 

Verkocht werden; 
5 + 5 centimes; 2.045.117 stuks, 

10 + 5 „ 2.902.640 „ 
20 + 5 „ 2.605.740 „ 
30 + 10 „ 1.070.577 „ 

Dan verschijnen in 1926 de laatste kan
tonale wapens benevens het landswapen 
met aan den voet den gewonden leeuw, 
symbool van den tot in den dood trouwen 
Zwitserschen landsknecht, naar het mees
terstuk van Thorwaldsen. 

De waarden zijn dezelfde als die der 
vorige uitgifte. De verkoopaantallen be
dragen' 2.363.698 resp. 3.109.609, 2,735 793 
en 1,139 427 stuks. Totaal derhalve 
9.348 527 exemplaren, een aantal, waarop 

de Zwitsers trotsch mogen zijn, daar het een duidelijk beeld 
geeft van hun weldadigheidszin en van het doeltreffende van 
hun pogingen de zegels aan den man te brengen. Doch hierover 
straks meer. 

Het aftieloopen jaar bracht een noviteit; na^st een tweetal 
kinderbeeldjes het portret van den man, die zijn leven wijdde 
aan het heil der leutfd J. H Pesfa l r rz ' , w i e s hrnderds te sterf
dag ook hier te lande in 1927 plechtig werd herdacht. 

De booéste waarde toont ons een ver
waarloosden jongen, terwijl de volgende 
ons laat zien in welk een betere omgeving 
dit veronachtzaamd kind dank zij Pro Ju
ventute is terecht gekomen. De beeldjes 
zijn uiterst primitief, maar door hun een
voud spreken zij tot de massa, die er als 
het ware met den eersten oogopslag mede 
vertrouwd is, wat n o.m. een niet te onder
schatten voordeel is bij dergelijke zegels 
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en in hooge mate den verkoop bevordert. 
Uiteraard ontbreken over den verkoop 

dezer zegels nog de gegevens. 
De waarden zijn gelijk aan die van 1926 
De teekeningen zijn van de hand van 

E. G. Ruegg, behalve die van de 20 cen
times, die afkomstig is van K. Bickel. Deze 
laatste werd gedrukt door de fa. Enschede 

'^m^amtéaétim te Haarlem, de ardcre in Zwitserland. 

Hoewel hierbij de chronologische volgorde in het gedrang 
komt, achten wij het van belang, thans eerst onze eigen, Neder

landsche Kerst en kinderzegels de revue te laten passeeren 
Wij zullen daarbij eenige vergelijkingen treffen, niet ingegeven 
door bemoeizucht of uit lust tot critiseeren; het doel, dat deze 
zegels dienen, is daarvoor te sympathiek. Mocht door het opvol

gen van een enkele aanwijzing, door het geven van een korte, 
populaire uiteenzetting dezer zegels hun verkoop worden be

vorderd, dan is daarmede bereikt, wat wij wenschten. 

De eerste Kerstzegels dan verschenen hier te lande in Decem
ber 1923 in de bekende teekeningen, die al heel wat pennen 

in beweging hebben gebracht. 
De ontwerpen zijn van Jan 
Toorop. De wijze waarop deze 
kunstenaar met het woord „Ne
derland" omsprong op de laag
ste waarde, is al een heel eigen
aardige! 

Zij werden aangemaakt in een 
oplaag van 500.000 exemplaren 
voor elke waarde; wat niet ver
kocht werd, zou worden vernie
tigd, zooals het in de ambtelijke 
toelichting heette. 

Met den verkoop wilde het 
klaarblijkelijk niet vlotten, ten 
minste een dienstorder van Ja 
nuari 1924 verzocht den ambte
naren met een enkel bescheiden 
woord de aandacht van de 
zegelkoopers op deze uitgifte te 
vestigen. Naar onze meening zijn 

voor dien tragen verkoop drie oorzaken aan te wijzen; het min 
of meer bizarre in de teekeningen, die de groote massa wan
trouwend maakte of, wat nog erger was, de lachlust opwekte; 
het vreemde aan het nieuwe verbonden bij een wéinigenthou
siast volk als het onze; de onbekendheid met het doel der 
geldelijke opoffering in ons landje, verdeeld als het is in tal 
van politieke en godsdienstige partijen en partijtjes. 

Dat de zegels, laat ons zeggen ,,vreemd" aandeden, blijkt wel, 
dat in een wedstrijd, door een groot Engelsch philatelistisch 
orgaan gehouden inzake het meest humoristisch bijschrift bij 
een zegel, de 10 cent dezer uitgifte met den hoogsten prijs ging 
strijken! Wij zullen er verder maar het zwijgen toe doen. 

De waraden bestonden uit de 2 en 10 cent, die met een extra

toeslag van 5 cent werden verkocht. Waar de nettoopbrengst 
ƒ 18.656.— bedroeg, werden vermoedelijk + 200.000 stuks van 
elke waarde verkocht. 

Voorwaar een pover resultaat! 
Men mag deze uitgifte beschouwen als de eerste, wankele 

schrede op het nieuwe pad. Het Koninklijk Besluit toch van 
8 December 1923 gaf den Minister van Waters taat de bevoegd
heid, jaarlijks gedurende een door dezen bewindsman te bepalen 
tijd dergelijke bijzondere postzegels verkrijgbaar te stellen. 
Voorts werd de Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw gemachtigd de extra-opbrongst na aftrek der gemaakte 
onkosten in overleg met zijn ambtgenooten ten goede te doen 
komen aan nationale vereenigingen, welke een menschlievend 
doel nastreven, doch zonder nadere preciseering had de Hol-
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December 1924 brengt het tweede 
resultaat der pogingen om een goeden 
Kerstzegel te leveren; het ontwerp van 
Georg Kueier, een kinderkopje, ver
schijnt op de waarden 2, 73^ en 10 
cent, die verkocht worden tegen 4, 
resp, 11 en 123/2 cent. 

iK»M:>!IJiÉ I 3 ' Ihans een teekening, die omtrent 
r ' .^E^al^ijKJ V het karakter der zegels geen twijfel 
I f t l O C E N T Ä '^^^' ^^^^^ ®^" betere voorbereiding 
' ^̂= ^ van den verkoop zal het aardige zegel

beeld met vreemd zyn aan den bedui
dend grooteren verkoop, te weten: 

2 cent 757.600 stuks. 
73^ „ 551.600 „ 
10 „ 977.100 „ 
Een bedrag van ƒ56.723.— kwam daardoor ter beschikking 

om te worden verdeeld onder onderscheidene vereenigingen. 
Op 17 December 1925 verschijnen de eerstelingen der provin

ciale wapenserie, in navolging van het Zwitsersche voorbeeld. 
De ontwerpen zijn van Ant. H. J . Molkenboer en geven weer 
de wapens van Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. 
De extra-toeslag komt ten bate van den arbeid voor het bescher
ming- en hulpbehoevende kind, uitgezonderd de zuigelingenver
zorging. 

Hoewel ook hier het zeer te waardee
ren streven naar voren komt om wat 
fraais te leveren, ontkomt men niet aan 
den indruk, dat het hoofdmotief of dat, 
wat zulks moest zijn, a.w. het provin
ciale wapen, opgeofferd is aan of ver
drongen door de bijkomstige versiering: 
lelies, mispelbloem en roosje. Hierdoor 
is een zeer sterke tegenstelling ontstaan 
tot den Zwitserschen Kerstzegel, die den 
beschouwer omtrent de bedoeling niet in 
twijfel laat: de boer uit Uri herkent met 
éen oogopslag zijn eigen kantonaal wa
pen wij zouden wel eens den Gelderschen 
landman willen zien, die zonder voor
lichting uit den n.o.m. werkelijk fraaien 
zegel van Molkenboer zijn levendig pro
vinciaal wapens herkent. 

Wie de wapens onzer provinciën eens 
meer aandachtig heeft bekeken — en wij 
kunnen onzen lezers mededeelen, dat zij 
daartoe binnenkort in het Maandblad in 
de gelegenheid zullen worden gesteld, 
zal tot de ervaring komen, dat van wat 
een fraaie wapenserie had kunnen wor
den, maar een klein deel is overgebleven. 

Dit bezwaar geldt naar onze meening 
ook voor de in de volgende jaren ver
schenen Kerstzegels. Toegestemd zij 
evenwel, dat het Hoofdbestuur moeilijk 
op den ingeslagen weg kon terugkeeren, 

wilde het karakter der reeds begonnen serie niet geheel worden 
verbroken of geweld aangedaan. 

Men voert ons dan ook wellicht tegen: waarom aan een der
gelijk voldongen feit zooveel woorden verspild Hier hebben wij 
het oog op de toekomst. De Kerstzegels zijn of worden, geluk
kig, ook in ons land meer en meer populair. Elk jaar opnieuw 
brengt zijn moeilijkheden om geschikte ontwerpen te scheppen, 
die voldoen aan de eischen, die een goed, modern zegel stellen 
mag. Het Hoofdbestuur der Posterijen kiest n.o.m, met ernst 
de paden, die naar het gestelde doel leiden: een fraai zegel, 
voldoende aan aesthetische eischen, waarvan opvoedende kracht 
uitgaat door onbewust den wensch naar schoonheid op te wek
ken en dezen te bevredigen en dat in een vorm, waarbij steeds 
het karakter van staatspapier onaangetast blijft, derhalve zonder 
te vervallen in wanstaltigheden of plaatjesfabricatie. 

Dank zij den kunstzinnigen hoofdambtenaar, wiens • adviezen 
bij de uitgifte van een nieuw zegelproduct van het hoogste 
belang zijn, is het Hoofdbestuur geslaagd in zijn streven, het 
gehalte onzer zegels in den loop der laatste jaren aanzienlijk 
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te verbeteren, al werden wel eens op dit gebied beslissingen 
genomen, waarmede het overgroote deel der postzegelgebruikers, 
die wat anders in een postzegel zien dan een gegomd frankeer
middel, het niet eens was. 

Wordt deze li)n, wat de gewone zegels betreft, door het Hoofd
bestuur strak getrokken en aangehouden, het eindresultaat zal 
er slechts bij winnen. Anders staat het evenwel n o,m. met de 
Kerst of kinderzegels, die met een zeer belangrijke neven
bedoeling worden geschapen: het zoo hoog mogelijk opvoeren 
van den verkoop. En deze laatste wordt het beste gediend door 
te zorgen voor fraaie en begrijpelijke zegels, ook al moet daarbij 
iets van de eischen der esthetiek worden opgeofferd. Juis t dit 
speciale doel doet het verantwoord zijn, wanneer men zorgt 
voor een, wat de volksmond zegt ,,aardig zegeltje". En dit nu 
hebben de Zwitsers, zooals wij het inzien, zoo uitstekend 
verstaan. 

Dit jaar zal ons eenige zegels brengen in navolging van de 
jongste Kerstzegels van Helvetia, dus o.a. met de koppen van 
naar voren getreden mannen. Wij zullen geen ongevraagd advies 
uitbrengen, wie daartoe wel moeten behooren. Het Hoofdbestuur 
zal in den loop der maanden aanwijzingen in dezen te over 
ontvangen. Doch één wensch brengen wij m a r voren: dat het 
zorge, dat de zegels populair worden door hun uitvoering, door 
hun teekeningen of portretten, zoodat de „men in the street" 
er met één slag vertrouwd mede geraken, v. B. 

(Wordt vervolgd). 

Uft^iflen 
ALGIERS. 

Portzegel in de koerseerende teekeing: 
60 centimes, groen. 

BRAZILIË (Febr. '28). 
De serie luchtpostzegels, vermeld in het vorige nummer, werd 

volgens het jongste Bulletin Mensuel aangevuld met de waarden: 
2000 reis op 200, blauw 
2000 „ „ 10000, zwart. 
5000 „ „ 20000, blauw. 
5000 „ „ 50000, groen, 
500O „ „ 100000, vermiljoen. 

10000 „ „ 500000, bruin. 
10000 „ „ 1000000, bruinzwart . 
Alle op de dienstzegels van 1913 in het Hermestype. 
De serie ter herinnering aan het invoeren der koffiecultuur, 

een eeuw geleden, is thans verschenen in de waarden: 
100 reis, groen. 
200 „ , rood, 
300 „ , bruin. 
De teekening stelt een vrouw voor, werkzaam in een koffie

plantage. 
De oplaag bedraagt 2, resp. 2 en 3 millioen stuks, 

BULGARIJE. (Febr. '28). 
In het oude leeuwentype verscheen de frankeerzegel: 
50 centimes, zwart en rose, 

1 

CYPRUS. 
Ter herinnering aan het feit, dat 

een halve eeuw geleden het Britsche 
gezag op Cyprus gevestigd werd, ver
scheen een fraaie serie in de onder
s taande waarden en kleuren: 
% piaster, violet; afbeelding van een 
OudGrieksche munt. 
1 piaster, blauwgroen en zwart; beel
tenis van den philosoof Zeno, 
13^ piaster, karmijn; landkaar t van het 
eiland, 
23̂ 2 piaster, blauw; stoffelijk overschot 
van St. Barnabas. 
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l a w w i • • I ■ • rr^r«^ 4 piaster, bruin; kloostergang 
van de abdy Bella Paise. 
6 piaster, donkerblauvi'; vi^apen
schild der Kolonie, 
9 piaster, lilabruin; graf van 
Umm Haram te Larnaca, 

18 piaster, bruin en zwart; standbeeld 
van Richard Leeuwenhart , 
45 piaster, blauw en violet; St, Nico
laaskerk te Famagusta. 
1 Pond, grijs en blauw; Koning Geor
ge V van Engeland. 

' 
De zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig water 

merk in schrijfletters. 
DOMINICA, 

In het koerseerend type verschenen de frankeerzegels: 
2Y2 pence, blauw en zwart, 
3 pence, rood en zwart op geel. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk in sierschrift. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK, 
Een serie dienstzegels is hier te melden in de waarden: 

1 centavos, lichtgioen, 
2 ,, , karmijn, 
5 „ , blauw. 

10 „ , lichtblauw, 
20 „ , geel. 
De teekening bestaat uit het bovenstuk van een vuurtoren, 

waarboven het opschrift „Republica Dominicana—Faro A Co
lon". 
DUITSCHLAND (Febr. '28), 

Dienstzegel in de koerseerende teekening: 
40 pfennig, violet, 

EGYPTE, 
In nevenstaande teekening verschenen de frankeerzegels: 

20 Millièmes, grijs olijf, 
100 „ , lila. 
200 „ , violet, 

In groot liggend formaat: 
500 Millièmes, bruin en blauwgroen, 
1 Pond, donkergroen en bruin. 

FINLAND (Febr. '28) 
Frankeerzegels in het koerseerend type, watermerk post

horen: 
V/l Mark, groen en violet, 
3 ,, , blauw en zwart , 

ITALIAANSCH TRIPOLIS, 

Ter gelegenheid van de tweede 
Jaa rbeurs verscheen een serie van zes 
waarden, waarvan een tweeta l hierbij 
is afgebeeld: 
30 + 20 centimes, roodbruin; gezicht 
op de stad. 

BttW-
^Iplüj 

goede aan het Jaarbeursfonds. 

ITALIË, 

50 + 20 centimes, groen; 
oase, 
1,25 Lire + 20 centimes, 
steenrood; kameelruiters. 
1.75 Lire + 20 centimes, 
blauw; 
2.55 Lire + 50 centimes, 
bruin; 
beide tafereelen uit Tripolis, 
5 Lire + 1 Lire, paais ; oase. 

Het middenstuk is voor 
alle waarden in grijs. 

De extratoeslag komt ten 

Voor de penumatische post verscheen in de gebruikelijke 
teekenind de 15 centimes, karmijn. 

LIECHTENSTEIN. 

Ten einde dat deel der bevolking, dat door de jongste over
strooraingen van den Rijn 
van have en goed is beroofd 
financieel te hulp te komen, 
verscheen onderstaande wel
dadigheidsserie: 
5 + 5 rappen, bruinlila, 

10 + 10 ,, , groen. 
20 + 1 0 ,, , karmijn. 
30 + 10 „ , blauw. 

■ ■■■■»■ » f ■»»>iw<rprwr 

ISSS^ 
5RpiiMüliËli!t5Rp 

i d f c i » * i « * « * » i i « * i 

De zegelbeelden stellen voor: 
De verwoeste brug bij Schaan, het overstroomde dorp Ruggel 

en hulpverleenende soldaten. 
De oplaag bedraagt 300000 series. 

LITAUEN. 
Ter gelegenheid van de tienjarige onafhankelijkheid van het 

land verscheen de volgende 
serie: 

5 cental, bruin en grijsgroen, 
10 centu, violet en zwart. 
15 „ , oranjerood en bruin, 
25 cental, blauw en zwart. 

Alle met het portret van pre
sident R. Smetona, 
50 centu, blauw en bruin. 
60 „ , karmijn en zwart. 

Allegorische voorstelling. 
1 Lita, donkerbruin. 

Episode uit den onafhankelijk
heidsoorlog. 

lüiiiTiniflïia 
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De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk honing
raat . 
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MONACO. Ter gelegenheid van de, 
in de vorige maand ge

houden Internationale 
Postzegeltentoonstelling 

verscheen de volgende 
serie; 
50 centimes, karmijn, 
1 franc 50, blauw 
5 francs, violet. 

De vorsten, die op de 
zegels zyn afgebeeld, zijn 
Charles III, Albert I en 
Louis II, 

NABHA, 
Dienstzegel met opdruk ,,Nabha Sta te" — één regel — op de 

1 anna bruin van Britsch-Indië met het meervoudig watermerk 
ster. 
NICARAGUA. 

De koerseerende serie werd voorzien van den opdruk „Re-
sello 1928": 

y2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25 en 50 centavos, 1 colon. 
B, M. 

NOORWEGEN. 
In het koerseerende type, papier met het watermerk post-

horen, is te melden de frankeerzegel; 
30 ore, blauw, 

PALESTINA. 
Een nieuwe serie portzegels is verschenen in een teekening, 

die in enkele kleinigheden afwijkt van de thans in gebruik zijn
de. De waardeaanduiding „Millième" is thans verkort tot 
,,mils" Het Arabisch opschrift rechts is thans omgekeerd ge
plaatst . 

Tot dusverre zijn verschenen: 
1 millième, bruin. 
2 „ , geel 
4 „ , groen. 
8 ,, , karmijn. 

10 „ , grijs. 
13 „ , blauw. 
20 „ , olijfbruin. 
50 „ , violet. 

PANAMA. 
Ter gelegenheid van het bezoek van Lindbergh verscheen een 

twee-tal zegels in de waarden: 
2 centesimos, karmijn op rose. 
5 centesimos, blauw op groen. 
De ,,Spirit of St, Louis" is er op afgebeeld. 
De 2 centesimos draagt den zwarten opdruk ,,Homenaj? a Lind

bergh", 
De oplaag bedraagt volgens het Bulletin Mensuel 300,000 resp, 

150 000 stuks. 
De zegels zijn doorstoken. 

PARAGUAY. 
Met het portret van Caballero verscheen de frankeerzegel 

1 peso, groen. 
POLEN, 

Frankeerzegel met den kop van Maarschalk Pilsoedsky: 
25 groszy, grijsbruin, 

PORT-SAID. 
In nevenstaande teekening 

— men lette op de aandui
ding der munt „MM" in het 
waardeschild, verschenen de 
frankeerzegels; 
50 milliémes, rood en blauw
groen. 
100 milliémes, blauw en 
bruin, 
250 milliémes, groen en 
rood. 

Voorts de volgende portzegels volgens af
beelding; 

1 millième, zwart, 
2 „ , lichtblauw. 
5 „ , olijfgroen, 

20 „ , roodbruin. 
40 ,, , violet. 

RUSLAND 

Hww^iTmi IUI m u m I 

M**t 

Ter gelegenheid van het tien-jarig 
bestaan van het Roode Leger versche
nen vier zegels in de onders taande 
waarden en kleuren; 

8 kopeken, bruin; soldaat met, op 
den achtergrond, het Kremlin en het 
Mausoleum van Lenin. 

14 Kopeken, blauw; matroos met op 
den achtergrond de kruiser Aurora. 

18 Kopeken, rood; cavalerist met de 
Sovjet-vlag. 

28 Kopeken, groen; militaire vlieger. 
De zegels zyn zeer fraai van ui tvoe

ring. 

SIAM. 
Opdrukken op de volgende frankeerzegels; 

5 Satang op 15 Satang, karmijn. (Yvert No. 174). 
10 Satang op 28 Satang, bruin. (Yvert No. 107). 
De laatste opdruk is in rood. 

SIERRA LEONE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water 

merk in sierschrift: 
7 pence, violet en oranje. 

TSJECHO-SLOWAKIJE 
In het kasteelen-type, op papier zonder watermerk, verscheen 

de frankeerzegel; 40 Heller, bruin. 
De eerstelingen der nieuwe, 

definitieve portzegels zijn ver
schenen in nevenstaande t eeke 
ning. Te melden zijn: 
10 Heller, karmijn. 
40 „ 
50 „ 
60 „ 

1 kroon, blauw. 
2 „ 

TUNIS. 
De reeds vroeger aangekondigde kinder-zegels zijn thans ver

schenen in nevens taande tee 
kening en in de volgende 
waarden en kleuren: 
40 centimes, geelbruin. 
50 „ , lila. 
75 ,, „ blauw, 
1 franc, rose-karmijn, 
1/^ fi I groenblauw. 
2 „ , olijfgroen. 
5 „ , roodbruin. 

De zegels worden verkocht tegen het dubbele van de waar
de; de extra--opbrengst komt ten goede aan de daar te lande 
gevestigde vereeniging ,,Pro Juventute" , 

Het zegelbeeld brengt den tocht van den Franschen resident-
generaal te Tunis in herinnering, per rupsauto van Gabes naar 
het Tchad-meer. 

De oplaag bedraagt 100000 series; wat niet binnen een be
paalden tijd is verkocht, wordt vernietigd. 

De zegels zijn mede geldig in het internationaal verkeer, 
Frankeerzegels in het koerseerend type; 
30 centimes, groen. 
90 ,, , oranjerood. 
1 fr, 50, blauw. 
20 francs, oranje en paars. 
De beide laats te zijn in het bekende groot formaat (afbeel

ding van het Colosseum). 
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Voorts verschenen de luchtpostzegels! 
1 fr. 30, paars en oranje, 
1 fr. 80, oranje en groen 
2 fr. 55, bruin en paars . 
Zij dragen alle een afbeelding van een vliegtuig in den rech

ter bovenhoek en het onderschrift ,,Poste Aér ienne" . 
URUGUAY. 

Ter gelegenheid van de opening van den nieuwen spoorweg 
San Carlos—Rocha werd de 12 centesimos blauw in het vogel-
type in rood overdrukt met 

Inauguracion 
Ferrocarri l 
San Carlos 

a Rocha 
14/1/1928 

en de waarden 2, 5, 10 resp. 15 ets. 
Deze zegels waren slechts één dag verkrijgbaar; naar verluidt 

bedraagt de oplaag 25.000 series. 
De 8 centesimos rose van hetzelfde tvpe, doch ongetand, ver

seht en met den opdruk „official" in ovaal. 
ZWITSERLAND. 

De, in het vorige nummer aangekondigde nieuwe 5 francs is 
verschenen in nevenstaande 
teekening, die zich van de 
vorige onderscheidt door de 
volgende verschillen: 

de teekening is scherper; 
de band, waarin het woord 
„Helvetia" is vermeld ver
toont slechts zeer fijne scha-
duwHjntjes, terwijl het woord 
zelf veel scherper is gedrukt. 

De waardecijfers en de af
korting „fr" hebben een an
deren vorm. 

Op den nieuwen zegel staan aan den voet vermeld de namen 
van den teekenaar en den graveur, Grasset resp. Sprenger, in 
tegenstelling met de vorige uitgifte, waarop vermeld stonden 
de namen Grasset en Burkhard. 

Het papier is gevezeld en toont het watermerk kruis, 
v, B, 

^kimic Uil^ifteil 

BARBADOS, 
Het onverkochte restant van den Jubileum-zegel van 1927 is 

verbrand ten getale van ± 100.000 exemplaren. Waar de oplaag 
1 millioen stuks bedroeg, bedraagt de verkoop derhalve onge-
1 millioen stuks bedroeg, is de verkoop derhalve ongeveer 
900,000 stuks. 

Van de watersnood-serie van 1926 werden de volgende aan
tallen verkocht ; 

30 + 30 centimes, ± 420,000 stuks. 
1 + I franc (type Montald), ± 176.000 stuks, 
1 + 1 franc (type Lemairej, ± 270.000 stuks, 

FRANKRIJK, 
Binnenkort verschijnt een frankeerzegel ïn de waarde van 

13^ franc met het portret van Berthelot, dat reeds prijkt op de 
90 centimes rood, 
HONGARIJE, 

Een nieuwe , ,portret ten-serie" is in voorbereiding, waarop 
o,a, zal voorkomen de beeltenis van admiraal Horty, 
LUXEMBURG, 

Verschillende opdrukken, o.a, 60 centimes op de 80 centimes 
van 1921 en 1926, zullen binnenkort verschijnen, 
MADEIRA, 

Voor deze kolonie verschijnt binnenkort een serie in het 
gewijzigde Ceres-type, Aan het hoofd komt te staan „Portugal-
Correio", aan den voet „Madeira", 
MAROKKO (Spaansche Kantoren). 

Een fraaie serie zegels verschijnt binnenkort . Onder meer zal 
men daarop kunnen bewonderen de moskee van Alcazarquivir, 

een Moorsche poort te Larache, Moorschen koerier op galop-
peerend paard enz. 
RUSLAND. 

De in het Januar i -nummer vermelde opdrukken 8 kopeken op 
de 7 kopeken van verschil lende uitgiften, zijn klaarblijkelijk in 
zeer geringe aantallen gedrukt, van een drietal zijn de oplaag-
cijfers 3000 ä 5000 exemplaren, 
SYRIË, 

Hier — en dit geldt mede voor Groot Libanon en Alawieten — 
zullen binnen niet t e langen tijd de frankeerzegels in geheel 
nieuwe teekening verschijnen, 
UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 

Ter vervanging van het driehoekig exemplaar der 4 pence, dat 
te lastig in het gebruik is, zal een nieuw zegel dezer waarde 
verschijnen in het gewone rechthoekig formaat met de afbeel
ding van een inboorlingen-kraal. 
V.S. VAN N,-AMERIKA, 

Een viertal luchtpostzegels in de waarden 30, 40 en 50 cents 
en 1 dollar zal b innenkort verschijnen, 

V, B. 

ImcMiposf 
XXV, 

FRANKRIJK. 
Het is vrijwel ondoenlijk in een beperkt bestek een résumé 

te geven van den lustpostdienst hier te lande. Wij zullen ons 
daarom een groote beperking moeten opleggen om wellicht na
derhand, buiten deze maandelijksche rubriek, in een of meer 
afzonderlijke art ikelen op dezen belangwekkenden dienst terug 
te komen. Want belangwekkend is hij inderdaad, waar een groot 
deel van zijn pract ische bruikbaarheid viel in een tijdvak, dat 
voor het land al zeer tragisch was. 

Voor onze nieuwe lezers moeten wij even teruggaan en het 
een en ander vermelden, wa t wij reeds vroeger op deze plaats 
ter kennis van den lezer brachten. Voor hen, die zelf over de 
noodige gegevens beschikken aan oudere jaargangen van het 
Maandblad, verwijzen wij naar de desbetreffende artikelen in 
de nummers 6 en volgende van den vierden jaargang. 

De insluiting van Metz met het leger van Bazaine ter s terkte 
van ongeveer 200.000 man maakte , dat de belegerden naar mid
delen zochten, om met de buitenwereld in verbinding te komen. 
De ijzeren ring. door de Duitschers om de vesting gesloten, was 
niet te doorbreken, dus zocht men de verbinding door de lucht. 
Verschillende ballons, met eene afmeting van — 3 Meter in 
diameter, werden opgelaten. Zij waren vervaardigd naar het type 
Montgolfière uit zijdepapier en gevuld met heete lucht. De eer
ste werd opgelaten op 16 September 1870 en vervoerde, in een 
stevig pakket verpakt , ruim vijfduizend briefjes. Deze ballon 
landde denzelfden dag in de omgeving van Neuf-Chateau, Van 
de vondst werd proces-verbaal opgemaakt door den prefect en 
de briefjes werden ter verzending afgegeven aan h t postkan
toor aldaar. 

De tweede ballon ondernam op 29 September d,a,v, de reis 
naar het onbekende en vervoerde op dezelfde wijze ongeveer 
32000 briefjes. Ook deze landde of onbezet gebied. Alle andere 
ballons werden öf neergeschoten öf verdwaalden zonder een 
spoor na te laten; vermoedelijk kwamen zij terecht in de dichte 
bosschen rondom Metz, 

Daar het draagvermogen van de ballons gering was, mocht 
telken male slechts een deel van he t garnizoen van de geboden 
gelegenheid, verwanten schriftelijk te bereiken, gebruik maken. 
De briefjes waren van zeer dun papier; op de voorzijde was het 
adres, op de achterzijde de mededeeling van den geadresseerde 
geschreven. Stempels of zegels komen er niet op voor. Enkele 
briefjes dragen den dagteekeningsstempel „Neufchateau 17 Sept, 
70," Deze zijn zeer zeldzaam. 

Dit laatste geldt eigenlijk voor alle deze ,,papillons de Metz", 
zooals zij heeten, daar er van de duizenden, die verzonden zijn, 
slechts zeer weinige overgebleven zijn, In het Berlijnsche post-
museum treft men eenige van deze merkwaardige stukken aan. 
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-Op 27 October 1870 capi tuleerde Bazaine en kwam aan het 
bes taan dezer primitieve luchtpost een eind. 

De Duitschers hadden intusschen ook elders niet stilgezeten 
en langzaam maar zeker werd de ijzeren ring om Parijs gesloten. 
Op 19 September 1870 werd de bevolking der Fransche hoofd
stad de mededeeling gedaan, dat de laats te spoorweglijnen, die 
Parijs met de buitenwereld nog verbonden, afgesneden waren. 
Daarmede was het lot van bevolking en bezetting reeds duide
lijk uitgestippeld. Met een militaire macht van een half millioen 
man en een burgerlijke bevolking van ongeveer twee millioen, 
een verplaatsing der regeering naar Tours, zag de overheid zich 
geplaatst voor de zware t aak maatregelen te treffen om met de 
buitenwereld in verbinding te blijven. Het smokkelen van brie
ven door de Duitsche linies was, afgescheiden van het gevaar, 
een onvoldoend hulpmiddel, waarvan slechts enkelen konden 
profiteeren. De aangewezen weg was derhalve het vervoer door 
de lucht met behulp van ballons en duiven. 

Op 22 September 1870 eindigde praktisch het postaal ver
keer van Parijs met de bui tenwereld en vier dagen daarna ver
scheen een decreet, dat de ,car te-poste" schiep, bestemd om per 
ballon te worden vervoerd. 

Het was evenwel niet voldoende om te voorzien in de post
verbinding van Parijs naar de buitenwereld; ook de post in om
gekeerde richting eischte haar voorziening, daar o.a. de regee
ring te Tours in staat moest worden gesteld haar instructies aan 
de hoofdstad te doen geworden. Het eenige middel, dat den 
autoriteiten daarbij ten dienste stond, was de postduif. Deze 
gevleugelde boden werden per ballon van uit Parijs vervoerd 
naar Tours en elders, om daarna met berichten belast, naar de 
hoofdstad terug te keeren. 

Men onderscheidt derhalve bij de Parijsche luchtpost twee 
wijzen van verzending; 

a. ballonpost van Parijs naar de provincie; 
d. duivenpost van de provincie naar Parijs. 
Klaarblijkelijk heeft aanvankelijk het voornemen bestaan de 

post per ballon op dezelfde wijze te vervoeren als te Metz 
geschiedde, dus met ballons zender bemanning (ballons non 
montés). De eerste en laats te proef, door Parijs hiermede geno
men, eindigde evenwel met een fiasco. De ballon steeg op 30 
Seotember des morgens om negen uur op, vervoerende meerdere 
oakket ten met brieven, die met verschillende tusschenpoozen 
automatisch moesten vallen. Binnen zeer korten tijd lag even
wel de ballon met inhoud in de Duitsche linie. Bij deze eerste 
poging bleef het en alle verdere opstijgingen geschiedden met 
bemanning (ballons montés). 

V. B. 

tyolomicri ^ 
NEDERLAND. 

De Olympiade-postzegels. 
Van het Hoofdbestuur ontvingen we nog het volgende pers

bericht: 
„In den loop van de volgende maand (d.i. in Maart) zullen 

Olympiadezegels verkrijgbaar worden gesteld. De zegels zullen 
met een bijslag boven de frankeerwaarde worden verkocht, 
waarvan de net to-opbrengst ter beschikking van het N O.C. 
gesteld wordt. Overigens gelden voor deze zegels dezelfde bepa
lingen als voor -de gewone frankeerzegels, behoudens dat de 
geldigheidsduur 31 December 1928 eindigt; de niet-verkochte 
zegels worden daarna vernietigd. 

Zooals bekend is, zullen de zegels in 8 waarden verschijnen, 
met voorstellingen welke alle op de sport betrekking hebben en 
ontworpen zijn door de kunstenaars Mees (voor de waarden 
V/2, 2, 5 en 15 cent) en Wenckenbach (voor de waarden 3, 7J^, 
10 en 30 cent). 

De zegels zijn: 
frankeer- verkoop

waarde: 
2}^ 
3 
4 
6 

kleur; 

bruin 
violet 
lichtgroen 
lichtblauw 

voorstelling: 

roeier 
schermer 
voetballer 
zeiljacht 

VA 
10 
15 
30 

10 
12 
17 
33 

donkergroen kogelstooter 
rood afstandlooper 
donkerblauw ruiter 
roodbruin bokser ." 

W e vernemen nog, dat het oorspronkelijk in de bedoeling 
van het Hoofdbestuur lag, een geheele serie tot en met de 5 
Gulden te doen verschijnen, maar dat we het aan den Bond en 
vooral aan onzen voorzitter te danken hebben dat de serie tot 
de lagere waarden beperkt blijft. Gelukkig maar; voor de pro
paganda, waar de serie in de eerste plaats voor bedoeld is, 
komen toch uitsluitend de lagere waarden in aanmerking, ter
wijl we de guldenwaarden wel als philatelisten-belasting-zegels 
zouden moeten beschouwen. 

De zegels zullen medio Maart verschijnen. 
De algemeene penningmeester van het Olympisch Comité ver

zoekt ons het volgende ter kennis van de lezers te brengen; 
,,Het Hoofdbestuur van Posterijen stelt briefkaarten dispo

nibel, die gebruikt kunnen worden als bes te lkaar ten. De waar 
den der diverse Olympiade-zegels staan hierop vermeld; de 
kaar ten, waarop de bestelling van den aanvrager genoteerd is, 
kunnen als dienstkaarten, dus zonder porto, aan de Posterijen 
ingezonden worden. Bedraagt de bestelling meer dan ƒ 5,—, 
dan worden de postzegels tegen betaling van het bestelde be
drag zonder verdere verhooging van kosten bij den aanvrager 
thuis bezorgd." 

De nieuwe portzegels. 
Op 25 Februari verschenen de portzegels van 3, 7 en 12 cent. 

Zij zijn in de nieuwe teekening zonder schakelrand, in licht
blauwe kleur, afwerking als bij de andere waarden. 

X 
Bij de tot dusver verschenen waarden 6, 11, 25 cent en 1 Gld. 

waren de let ters van de Inschriften smal, de onderbalk van de 
E van TE was langer dan de beide andere balken. Hetzelfde 
geldt voor de juist verschenen 12 cent. 

De 3 cent vertoont iets grooter letters, de middenbalk van de 
E van TE is kor ter dan de beide andere, die even lang zijn. 

Bij de 7 cent zijn de letters van TE BETALEN, behalve veel 
dikker, ook iets grooter dan van de vroegere waarden. De drie 
balken van de E van TE zijn even lang. Ook de let ters van 
PORT zijn dikker en iets grooter, de staart van de R is iets 
meer gestrekt. 

De rolperforaties. 
Ons in het vorig nummer geuite vermoeden was juist; de oude 

tweezijdige rolperforatie wordt niet meer aangemaakt . De heer 
Lampe zond ons het onders taande van het Hoofdbestuur ont
vangen schrijven; 

„I. In antwoord op Uw schrijven heb ik de eer U mede te 
deelen, dat voortaan alle frankeerzegels met roltanding worden 
geperforeerd op de wijze als de hierbij teruggaande frankeer
zegels van 1/2 cent. 

2. Geleidelijk zullen de frankeerzegels in de verschillende 
waarden van dit perforaat worden voorzien. 

3. De betreffende zegels worden mede aan de verzamelaars
loket ten verkrijgbaar gesteld. 

4. De tot dusver gebezigde wijze van rolperforatie wordt niet 
meer toegepast ." 

Tenzij er nog een of meer nieuwe waarden met de oude rol
tanding in het Magazijn gereed lagen en b i rnenkor t uitgeiJeven 
worden, zullen dus niet meer met de tweezijdige roltanding op 
wate imerkpapier verschijnen de waarden, 2)^, 9, 12J/2i 20, 30 
en 50 cent. 

Op 3 Maart verscheen als verdere waarde de 1 cent met vier-
zijdige rolperforatie, tv/ee groepen van vier gaatjes. Het zegel 
van 73/2 cent met zijn tweemaal drie gaaties blijkt slechts een 
„provisorium" geweest te zijn; het is op het oogenblik niet meer 
verkrijgbaar. 



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

Nieuwe waarden met watermerk. 
Op papier met watermerk verscheen de 20 cent, in 4-zijdige 

rolperf, de 1 cent. 

Nieuwe oplaagletters. 
1 cent G; 20 cent D. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent G; L 167 tanding Gr. 
7 H cent A; R 154 „ Gr. 

159 L, „ Gr 
162 L, „ Gl. 

20 cent D; 174, „ Nb. 
25 cent D: 173 , „ Nb, 
V e r b e t e r i n g : Het nummer van de 7J/2 cent uit postz. 

boekjes is niet 160, zooals door een drukfout in het vorig num
mer opgegeven stond, maar 161. Verder behoorde no. 147 na
tuurlijk bij de 15 cent, en niet bij de 25 cent, en de nos. 162 L 
en R bij de 7J^ cent A. Het zetsel was blijkbaar wat door elkaar 
geraakt. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen, 
1 cent : in de postz.-boekjes (met wmk.) komt als t eeken voor 

een blokje waarin 4 kleinere blokjes, teeken 20 van de tabel in 
het Februarinummer 1926. 

I H cent: A: — naar links hellend ovaaltje, tanding Gl, Vellen 
met dit teeken zagen we in een zeer slechte, , ,verschwommen" 
druk. 

— Idem, iets grooter, met punt in het midden. Tanding Gl 
— rechtopstaand ovaaltje, grooter dan uit het vorig no. Tan

ding Gl, 
— ovaaltje met een kruis er door, iets rechters taand dan dat 

uit het vorig no. Tanding rolperf. — (Alles weer naast de A 
onder zegel 200). 

3 cent D: De heer Gordon toont ons twee vormen van het 
t eeken : cirkel waarin cijfer 1. Het eerste, ons bekende, heeft 
een groote 1 en is zeer onduidelijk afgedrukt; het tweede, zeer 
duidelijk, heeft een kleinere 1. 

Dubbele tanding IJ^ cent. 
Gevonden werd een gedeelte van een vel der IJ^ cent met 

dubbele perforatie aan de rechterzijde van het vel, te r afwisse
ling van de veel meer voorkomende dubbele tandingen aan den 
bovenrand. 

Den Heer Schwager dank voor zijn mededeelingen hierover. 

Ontbrekend telciiier. 
De heer Sluyp maakt ons erop opmerkzaam, dat bij de V/z 

cent in rolperf. (en dus bij dr. teeken; doorgestreept ovaaltje) 
het telcijfer 10 op den l inkervelrand ontbreekt , iets wat naar 
wij meenen nog nooit eerder voorgekomen is. 

Valsche 1 2 ^ cent, 
In het Decembernummer van 1927 beschreven wij een verval-

sching van de grijze 10 cent van 1922, waarvan een gebruikt 
exemplaar juist gevonden was. In de Dienstorder, die de zegels 
vermeldde (H 557 van 25 Juli '23) werd ook gewag gemaakt van 
een vervalsching van de 12J^ cent rood, cijfertype. 

Onze vraag of een van de lezers ons hierover nader kon 
inlichten bleef niet onbeantwoord; de heer A. J . van de Moer te 
's-Gravenhage schreef ons dat hij als ambtenaar aan het Dep. 
van Buitenl, Zaken de stukken had ingezien die betrekking 
hadden op de aanhouding in het buitenland van een persoon 
die daar getracht had valsche zegels van 1 2 ^ cent te verkoo-
pen. Onder de bijlagen bevonden zich drie ongebruikte exem
plaren van het bewuste zegel, die zouden berusten bij den Of
ficier van Just i t ie te Rot terdam. Via dezen, en via den Pro
cureur-Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam ontvingen 
wij een_ schrijven van de „Nederlandsche Centrale inzake Falsi-
ficaten" van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam, waar
aan we het volgende o n t k e n e n : 

„Bij schrijven dd. 11 November 1925 van het Hoofdbestuur 
der P, en T, te 's-Gravenhage werden vijf brieven namens den 
Directeur-Generaal opgezonden aan den Officier van Justi t ie 
te Amsterdam ter fine van onderzoek, aangezien deze vijf 
brieven voorzien waren van valsche afdrukken van frankeer-
^^ßels van 1214 cent. Een onderzoek is toen vanwege de 
„Nederl. Centrale inzake Falificaten" ingesteld, zonder resultaat . 

De vijf converts met valsche zegelafdrukken zïin wederom aan 
den Directeur-Generaal der P. en T. opgezonden." 

Verder informeeren had tot resultaat, 
dat wij van den heer Tresling een loto 
ontvingen van een ongebruikt exemplaar, 
met de mededeeling, dat zich in het Post-
museum twee cngebruikte bevinden. Een 
reproduct ie van deze foto gaat hierbij. 

Het is jammer,( dat het niet mogelijk was, het zegel zelf ter 
inzage te ontvangen; de beschrijving kan nu alleen aan de hand 
van de foto geschieden. In de betreffende Dienstorder werd op
gegeven: De valsche zegels van 123̂ -2 cent zijn te onderkennen 
aan de lichtere kleur (de heer Van der Moer herinnert zich dat 
deze sterk naar het oranje overhelde), het grooter formaat en 
aan de geperforeerde lijnen, die zelden op een kruispunt overeen 
uitkomen. 

De juiste afmetingen kunnen we niet opgeven; op de foto is 
het zegel ongeveer even groot als het echte, evenmin kunnen 
we iets over druk of papier meedeelen. De vlek in den linker
bovenhoek komt niet voor op het andere zegel in het Post-
niuseum. 

De tanding (lijntanding 11) is echter ruimschoots voldoende 
om de vervalsching te herkennen. 

Afwijkingen in de leekening konden we niet ontdekken; het 
zegel is bliikbaar als imitatie bedoeld van het type met de 
wijde R in NEDERLAND. 

Alles te zamen zijn dus bekend drie ongebruikte exemplaren 
en vijf exemplaren op brief, welke laatste waarschijnlijk in de 
archieven van het Hoofdbestuur berusten. 

Een ontdekking bij de De Ruyter-portzegels, 
Zooals bekend is komt op de vellen van de 7J/2 cent op 14 cent 

De Ruyter-port één exemplaar voor in type II, met een afstand 
van 14 inplaats van 1 mm. tusschen 7 en 3^. Dit is het 10de zegel 
\ an de 3de horizontale rij. 

De firma Hekker zendt ons nu ter inzage een blok van 9 met 
in het midden het zegel in type II. Bovendien is echter ook 
het rechteronderzegel van het blok in type II. 

Deze zetting was tot dusver geheel onbekend. De Leiddraad 
schrijft dan ook: ,,De 114 cent, waarvan slechts ééne oplage 
schijnt geweest te z i j n . . . . " 

Bij de gewone blokken van 9 met type II in het midden (der
gelijke blokken komen nogal eens voor, omdat het typenverschil 
werd ontdekt terwijl de zegels nog verkrijgbaar waren) heeft 
het zegel boven d i t met type II de plaatfout 9 van den Leid
draad. Op dezelfde plaats vinden wij bij het beschreven blok 
deze plaatfout. Het eene exemplaar van type II bevindt zich 
dus weer op het 10de zegel van de 3de horizontale rij, het 
anders, nieuw-ontdekte exemplaar op het 11de zegel van de 4de 
horizontale rij. 

Het blok zal op de eerstkomende veiling verkocht worden; 
wij hopen er binnenkort een afbeelding van te geven. 

Weldadigheidszeg.als 1928, 
In December a.s. zal een nieuwe serie weldadigheidszegels 

worden uitgegeven, welke de beeltenis zullen dragen van Neder
landers, die door hun ontdekkingen bijzondere verdienste voor 
de menschheid hebben gehad. 

Het ligt in de bedoeling, hiervoor te nemen de beeltenis van 
een of twee verdienstelijke mannen, resp. uit de 17e, de 18e en 
de 19e eeuw. 

CURAgAO. 
GEEN onoverdrukte Brandkastzegels, 
Wij namen de vorige maand een berichtje op, dat er onover

drukte brandkastzegels in den handel zouden zijn. Dit blijkt 
echter naar uit door ons ingewonnen inlichtingen blijkt, niet 
juist te zijn; de melding berust te slechts op losse geruchten. In 
afwachting van een officieel bericht van het Ministerie van 
Koloniën, kunnen wij reeds he t volgende van dit Ministerie 
ontvangen nieuws mededeelen: 

Brandkastzegels zender opdruk van Suriname en Curasao zijn 
aan n i e m a n d verstrekt, en kunnen dus niet in den handel 
voorkomen. Zelfs zijn de zegels nog niet afg.egeven aan het 
Postmuseum, De enkele vellen, di.2 onoverdrukt zijn gebleven, 
maar die i n g e e n g e v a l uitgegeven zullen worden, liggen 
onder de berusting van den Controleur bij de F, en T, te 
Haarlem, 
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De heer Van Peursem verzoekt ons, te berichten dat zijn 
inlichtingen over deze zegels niet juist waren. Een handelaar in 
Den Haag beweerde, dat een zijner klanten de zegels had. De 
heer Van Peursem zag de zegels nooit, zoodat hij allerminst 
voor de juistheid van het bericht kan instaan. 

Toen, na de mededeeling van den heer Van P., een ander 
Haagsch handelaar ons vertelde, dat inderdaad genoemde han
delaar de zegels bezeten zou hebben, hebben wij niet meer aan 
het bericht getwijfeld. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat 
aan dezen handelaar de zegels aangeboden zijn, maar dat de 
aanbieder de zegels niet wilde laten zien. 

De heer Gerdes Oosterbeek, referendaris bij het Departement 
van Kolonien, verzoekt ons het volgende op te nemen; 

1. dat het door den heer Van Peursem aan de redactie 
medegedeelde bericht, dat ongeveer 10 Januari bij e«n handelaar 
te Den Haag Cur. brandkastzegels zonder opdruk verkrijgbaar 
waren, onjuist was; 

2. dat dit eveneens het geval is ten aanzien van de Surinaam-
sche brandkastzegels zonder opdruk; 

3. dat de groote verschillen tusschen de oplaagcijfcrs van de 
oorspronkelijk vervaardigde hoeveelheden Surinaamsche en Cu-
rafaosche brandkastzegels en die van de na opdruk als fran-
keerzegels uitgegeven hoeveelheden (zie Maandblad 1927 blz. 
120) zooals reeds in de noot der Redactie daar tei plaatse 
bleek, verklaard worden door de groote hoeveelheid druk-uit-
schot (beter: misdruk); 

4. dat er, zooals wel vanzelf spreekt, nimmer sprake van is 
geweest noch zal zijn, om tot uitgifte van de zegels zonder 
opdruk over te gaan en dat van die zegels geen enkel exemplaar 
is afgegeven. 

Een nieuwe serie, in gewijzigde Jubileumteekening. 
Het Dep. van Koloniën machtigde ons, mede te deelen dat 

evenals voor Suriname nu ook voor Curasao een serie plaat-
drukzegels in een gewijzigde Jubi leum-teekening zal verschijnen. 
De proeven zijn reeds goedgekeurd, zoodat spoedig met den 
aanmaak zal worden begonnen. 

De serie zal omvatten de volgende acht waarden: 7^^, 10, 
1 2 ^ , 15, 20, 25, 30 en 35 cent. 

Van Curasao zal de 73̂ 2 cent cijtertype dus wel niet, zooals 
bij Suriname gebeurde, zijn kleur in rood veranderen. 

Luchtpost. 
In het Engelsche blad ,,The Aero Field" van Jan. /Febr . '28 

lezen we, dat op 17 Maar t 1927 een proefvlucht plaats vond van 
de S.C.A.D.T.A,, de bekende Columbische maatschappij, van 
Curasao naar Columbia. Er werden 50 brieven vervoerd, die 
naast een zegel van 15 cent van Curasao een zegel van 30 c. 
van de Maatschappij droegen, beide met het gewone stempel 
Curasao afgestempeld. De s tukken dragen het aankomsfstempel 
van Barranquilla 2 April. 

SURINAME. 
De onoverdrukte Brandkastzegels. 
Voor nieuws hierover zie men bij Curasao, 
Geen intrekking koerseerende zegels. Nieuwe 2 2 ^ cent. 
Er gingen „hardnekkige geruchten van welingelichte zijde", 

dat de serie in gewijzigde Jubileumteekening ingetrokken zou 
worden wegens te hooge kosten van aanmaak. Wij kunnen ver
klaren dat hier niets van waar is, maar dat integendeel de 
serie binnenkort nog met een nieuwe waarde, de 223^ cent, zal 
uitgebreid worden. 

De nieuwe 7J^ cent. 
Naar wij nader vernemen verscheen de nieuwe oranjeroode 

73/2 cent in Suriname op 27 December 1927. Het zegel is onder-
tusschen ook aan de verzamelaarsloket ten verschenen. Wij ver
zuimden nog te vermelden dat het de tanding 123̂ 2 heeft. 

Portverlagingen, 
Het port voor brieven en briefkaarten, welke uit Suriname of 

Curasao worden verzonden naar Nederland, bedraagt 
voor brieven; voor de eerste 20 gram 73̂ 2 cent, daarboven per 

20 gram 5 cent; 
voor briefkaarten: per kaar t 5 cent. 

(Dienstorder H 85 van 8 Febr, 1928), 
Wat is er aan de verzamelaarsloketten nog verkrijgbaar? 

Van het Hoofdbestuur ontvingen we een opgaaf van de in 
Amsterdam en 's-Gravenhage verkrijgbare zegels; voorzoover 

nog niet ui tverkocht zijn deze postwaarden ook verkrijgbaar in 
Rotterdam, Groningen en Arnhem, 

Amsterdam. — Ook schriftelijke bestellingen worden uitge
voerd, mits boven ƒ 5 , — , Het bedrag moet gelijk met de be
stellingen toegezonden worden, benevens het porto voor aan-
geteekende toezending. Verkrijgbaar zijn: 

Nederland. 
Uitg. 1924/28: alle waarden met uitzondering van de 60 cent. 

Alle waarden ook met rolperf. (ook de 60 cent). 
Portzegels. Uitg. 1912/22: 14, 1, 23^, 4, 12>^, 15, 20, 50 cent, 
Uitg. 1924: 5 op 1, 10 op 13^, 123/^ op 5 cent, 
Uitg, 1921/28: 3, 6, 7, 73^, 11, 12, 25 cent, 1 Gld, 
Briefkaarten, Binnenl. van 5 cent, dubbele 10 cent, 
Buitenl. in 18 soorten van 10 cent, dubbele 20 cent, 
Adreswijz,-form, van 2 cent. 
Ned. Indië. 
Uitg, 1912/13: 1, 2, 3, 4, 73^, 25, 30, 50 cent, 1,—, 2,50 Gld. 
Uitg, 1921/22: 20 op 223^ c , 60 c. op 1 Gld., 80 c. op 1 Gld. 
Uitg. 1922: 23^, 5, 10, 123^, 20, 321/2, 40, 60, 80 cent. 
Portzegels, Uitg, 1913/14: 2'/^, 5, 73^, 10, 123-^, 15, 20, 25, 40, 

50. 75 cent. 
Briefkaarten 83^ en 133^ c , dubbele 17 en 27 c ; postblad 

133̂ 2 C-; briefomslag 21 cent, 
Curafao. 
Uitg, 1915/20: 1, 2, 73^, 25, 30, 50 cent, 1.50 Gld. De 2.50 is 

tijdelijk niet verkrijgbaar. 
Uitg, 1922: 123^, 35 cent, 
Uitg, 1926: 3, 5, 10, 15, 20 cent, 
Portzegels. Uitg. 1914/15: 23^, 5, 10, 123^, 15, 20, 25, 30, 40, 

50 cent. 
Briefkaarten 5, 73.^ en 10 c , dubbele 10, 15 en 20 cent. 
Briefomslagen 8, 103^, 13 en 153^ cent, 
Suriname. 
Uit, 1913/15: 3^, 1, 13^, 2 234, VA, 10, 123^, 15, 20, 25, 30, 50 

cent, 1.—, 2,50 Gld, 
Uitg. 1922: 5, 1234, 20 cent, 
Uitg, 1926: 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 cent, 1,50 Gld, 
Uitg. 1927: 10, 123^, 15, 20, 25, 30, 35 cent. 
Uitg. 1927: 734 cent, 
Portzegels, Uitg, 1913/16: 234, 5, 10, 1234, 20, 25, 40 cent, 
Uitg. 1926: 15, 30, 50, 75 cent, 1 Gld. 

Briefkaarten 5. 73^, 10, 1234 c,, dubbele 10, 15, 20, 25 cent. 
Briefomslagen 11, 21 cent. 1927; 11, 16 cent, 
's-Gravenhage. Ook hier is schriftelijke bestelling mogelijk, 

echter voor bedragen boven ƒ 1.—. Het bedrag plus kosten 
voor aangeteekende toezending kan men ook s tor ten op post-
rek. 211. Verkrijgbaar zijn: 

Nederland. 
Uitg. 1898/1920: 234, 7>4, 10, 1234, 15, 25, 30, 40, 50, 60 

cent, 2.50 Gld, 
Uitg, 1919: 40 op 30, 60 op 30 cent, 
Uitg, 1921/22: 4 cent; cijfertype 5, 1234, 20 cent, 
Uitg. 1923; 2J4, 4 cent. 
Uitg 1923 (Jub,); 5, 7 ^ , 10, 20, 25, 35, 50 cent. 
Uitg, 1924/28: rolperf, alle waarden, 
Portzegels, Uitg, 1912/22: H, 1, 234, 4, 43^ ,̂ 534. 15, 20, 50 cent, 
Uitg, 1923/24: 234 op 7, ^ op 1, 10 op 134, 123^ op 5 cent, 
Uitg, 1922/28: 3, 6, 7, 73^, 11, 12, 25 cent, 1 Gld. 
Ned. Indië. • 
Als voor Amsterdam; de opdrukken van '921/22 zijn hier 

echter niet verkrijgbaar, 
Curafao. 
Als voor Amsterdam; bovendien nog van uitg, 1915/20 de 

134 cent, 
Suriname. 
Uitg. 1913/15: als Amsterdam; de 15 c, is echter niet meer 

voorradig, 
Uitg, 1922: alleen 12>4 cent. 
Overigens als voor Amsterdam, 
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Uitslag van de Rijks-zegelveiling op 16 December 1927. 
Nr v. d. Hoogste 

kavel . Omschrijving van den kavel. Inschrijving. 
Binnenlandsche irankeerzegels. 

1 4850 stuks . ƒ 77,75 
2 4500 stuks . . . . . . „ 6 7 , 1 0 
3 4500 stuks , 51,93 
4 4800 stuks . . . . , 106,65 
5 3500 stuks 80,75 
6 3100 stuks 84,75 
7 2600 stuks . . „ 81,20 
8 4800 stuks uitgave 1924/1925, w.o. Reddings

zegels en luchtpostzegels . . ,, 69,69 
9 4500 stuks diverse opdrukken . . . . , , 192,15 

10 500 stuks met gummistempeling . . . „ 22,85 
11 500 stuks met gummistempeling . . . ,, 23,05 
12 5 stuks van f 10.— 60,60 

Strooken van adreskaarten van de 
Pakketpost, 

50 K.G. ) . . . 
75 K.G. } opgehouden. 

100 K.G. 1 . . . 
Jubileumzegels 1813—1913, 

60 stuks in 5 complete seriën 
30 stuks van f 10,— . . . . 

300 stuks van { 5,— . . . . 
250 stuks van f 2,50 . . . . 
250 stuks van I I , — . . . 
100 stuks van f 0,50 . . . . 

1050 stuks gemengd 
Jubileumzegels 1898-1923. 

4515 stuks gemengd 
Portzegels, 

8000 stuks gemengd, opgehouden 
825 stuks diversen 

260O stuks diverse opdrukken 
60 stuks opdruk op frankeerzegels 

120 stuks opdruk op frankeerzegels 
240 stuks opdruk op frankeerzegels 
400 stuks opdruk op frankeerzegels 

3000 stuks gemengde portzegels 
1500 stuks gemengde portzegels 

Frankeerzegels van de Ned, Koloniën, 
6000 stuks gementfd w.o. diverse opdrukken 
4250 stuks (ïemengd w.o. diverse opdrukken . 

455 stuks Suriname en Cura<?ao, opgehouden 
Jubileumzegcls Ned.-Indië 1898—1923, 

655 stuks gemengd 

Buitenlandsche frankeerzegels, 
10000 stuks gemengd 
80O0 stuks gemengd . . . . . . . 
6000 stuks gemengd 

Zegels aikomstigv/h Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

4500 stuks gemengd 

„110,— 
„ 547,93 
„ 350,10 
„ 201,50 
„ 65,— 
„ 54,— 
„ 252,10 

„ 215,— 

, 45,60 
, 151,15 
, 85,30 
, 150,— 
, 240,— 
,460,— 
, 105,90 
, 58,50 

, 65,50 
, 42,61 

„ 167,21 

„116,11 
„ 85,11 
„ 57,15 

82,15 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Franker, 
Men zou door de invoering van het verlaagde drukwerk

tarief voor verschillende machines een V/i cent -waarde ver
wacht hebben, deze is echter voor zoover mij bekend nog slechts 
bij twee machines intfevoerd. 

Machine 1 (Twentsche Bank) kreeg op 1 Februari een nieuwe 
combinatie, n.1. 2, 3, 5, 7 ^ , 12)^, 15 cent. De datum bleef zwart. 
Er was eerst sprake van, dat de Twentsche Bank een Franco-
typ-machine in gebruik zou nemen, dit zal voorloopig niet 
gebeuren. 

Machine 21 (Zendingsbureau, Oegstgeest) kreeg de volgende 
combinatie; VA. 2, 5, IYT, 10, 15 cent. 

Machine 18 (N.C.B., Veöhel) kreeg eveneens: V/2, 2, 5, lYi, 
10, 15 cent. Bij het afdrukken van twee waarden wordt slechts 
éénmaal het datumstempel geplaatst. 

Bekend werd nog de afdruk van 3 cent van mach. 19 
(Philips) na 1 Juli '27. Deze moet dus van de lijst van nog 
onbekende afdrukken geschrapt worden. 

Francotyp, 
De onderscheiding van de beide modellen in A en B blijkt 

ook „officieel" juist te zijn. Het eerste model wordt ver
vaardigd door de A n k e r - W e r k e A. G , Bielefeld, het tweede 
door de Bafra, Maschinen-G.m.b.H., Berlijn. 

Aanvullingen; 
Machine 102 (Philips): 4 cent. 
machine 106 II (Nederland); WA cent. 
machine 103 (Handel Mij.); V/j en 5 cent. 
machine 110 (Bat. Import): De 1'cer Lampe bezit een couvert 

met stempels van Y2 en van 7 i ^nt, welke aardige vergissing 
ook reeds eenmaal bij mach. 106 voorkwam. Vooits 2 en Scent. 

Nieuw zijn: 
machine 109, Nederlandsch Olympisch Comité, Amsterdam; 

model A I; VA en VA cent; 
machine 112, Borneo Sumatra Handel Mij., 's-Gravenhage; 

model A II, naam afgekort tusschen beide stempels; 15 et. 
machine 113, Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co., 
Amsterdam; 

model A II, firmanaam onder waardestempel; 2, 7J^, 15 et. 
machine 117, Holland-Amerika Lijn, Rotterdam; 

model A II, tusschen beide stempels ovaal met vlag; 
6 en 12 cent; 

machine 118, Behangselfabriek van Rath & Doodeheefver, Am-
sterdcm; 

model A II; onder het waardestempel; R & D collectie/ 
Altijd keus. 4, 7 ^ . 15 cent. 

Dank voor medewerking aan de beeren Van den Berg, Bloys 
van Treslong Prins, Mr. Bontekoe, Helmut Diers, Korteweg, 
Lampe, Mijs, Schachtschabel, Traanberg, Mr. De Veer en Zwolle. 

A M. B. 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland, — Verschillende nieuwe spoorwegbriefkaarten zijn 
te melden; 

lo . Afz.; Nederl. Spoorwegen. Model 238 c. Gemerkt E.H. 
60.000 26/9 '27 (komt ook voor zonder deelstreep tusschen 
26 en 9). 

2o. Afz.; Doklaan. Model 238 c. Gemerkt E.H. 40.000 26/9 '27. 
3o. Afz.: Nederl. Spoorwegen. Model 238. Gemerkt E.H. 

600.000 17/11 '27, 
Van het model 1202 (door ons genoemd C) is verschenen 

kaar t C 4, gemerkt E.H. 20.000 18/10 '27, 
Daar de spoorwegen op 1 Febr. j.1. met de invoering van het 

locale tarief nog over een groote hoeveelheid kaarten beschik
ten, zien we de waardeaanduiding van deze restanten spoor
wegbriefkaarten zwart overdrukt met: „3 CENT". Met deze op
druk zijn tot nu toe bekend geworden: 

lo . Afz,; Ned. Spoorwegen. Model 238. Gemerkt E.H, 600.000. 
17/11 '27. 

2o. Afz.; Oostenburgergracht. Model 238. Gemerkt E.H, 25,000. 
14/12 '26. 

3o. Afz.; Oostenburgergracht. Model 238. Gemerkt E.H. 30.000. 
1/8 '27. 

4o. Afz,; Nederl. Spoorwegen. Model 238 c. Gemerkt E.H 
60.000. 26/9 '27. 

5o. Afz.;Doklaan. Model 238 c. Gemerkt E.H. 40.000. 26/9 '27 
De kaar t C 4 (model 1202) hierboven genoemd is eveneens van 

dezen opdruk voorzien en wordt dus C 5. 
Daar bovenstaande 4 onoverdrukte kaar ten op hetzelfde 

oogenblik bekend worden als die met opdruk, zullen eerstge
noemde jpoedig tot de kleine zeldzaamheden behooren. 

Van de arbeidslijst No. 8 zag ik een afwijking in de perforatie. 
Oorspronkelijk was deze grof, in 1922 verscheen een fijne per
foratie. 
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Suriname, — Van de in 't Januari-nummer gemelde nieuwe 
briefkaarten is nog te melden, da t de enkele kaa r t van 5 cent 
gevonden is met de slangenlijn van onderen naar rechts öf naar 
links wijzend. Bij de dubbelkaart 5 + 5 cent vond ik in een pak 
van 100 stuks de helft verkeerd gevouwen, dus als Ie kaar t die 
met „Betaald antwoord". 

BUITENLAND. 
Br. Guyana. Met den ouden waardestempel en voordruk kwam 

een nieuwe strook in andere kleur in gebruik, 
Str, 2 c, paars op geel, 
Bulgarije, Naast de kaar ten op lichtgroen, lichtblauw, rose en 

lichtgeel dun karton met den kop van Vorst Boris, verscheen nu 
een kaart op donkerblauw karton, groot formaat, 

Br. 1 1, bronsgroen op donkerblauw, 
Ceylon, De kaart van 3 c, met Koning George verscheen nu in 

grijze kleer; met deelstreep, 
Br, 3 c, grijs op wit. 
Gr. Britannië, Voor mij liggen 2 formaten met den kop van 

Koning George met nieuwe waarde: 
Env, V, Aangct, br. 5 p, (3 + 2) grijsgroen, form, F,G, 
Japan, Hier is de porto verhoogd. Voor mij liggen een nieuwe 

kaartbrief en 2 nieuwe kaar ten, 
Kbf, 4 sen lichtkarmijn op wit. 
Br, 2 sen blauw op wit, 
2 + 2 sen rood op wit, 
Luxemburg. De briefkaarten met de prentjes van Mondorf van 

40 c, ontvingen zwarte opdrukken van „30" en „35 cent imes" op 
den waardestempel, 

Br, 30 c, op 40 c, oranje op roomkl. 
35 c, op 40 c. oranje op roomkl. 

Mauritius, De enveloppe van 20 cents met den kop van Ko
ning George werd zwart overdrukt met ,,15 Cents" 

Env. 15 Cents op 24 c, blauw op wit. 
Palestina, In dit nieuwe Engelsche protectoraat kwamen de 

volgende poststukken in gebruik, voorzien o,m, van het nieuwe 
Engelsche wapen: de kaartbrief en de kaart van 7 vertoonen 
een burcht, de kaar t van 4 een kerk als waardestempel, 

Kbf. 5 (?) orange op blauw. 
K. 4(?) lichtrose, 7(?) rood op zeemkl, 
Portugal. De heer C, George is zoo vriendelijk mij de nieuwe 

kaart te doen toekomen; de bovenzijde is zeer versierd, links 
wapen, rechts waardestempel veranderde zaaister; voordruk 
rood. 

Br, 25 c, zwart op roomkl. 
Straits Settlements. Ook hier verschenen nieuwe enveloppen 

voor aangeteekende brieven, weder met denzelfden waardes tem
pel als vroeger (Koning George); de achterzijde is nu bedrukt, in 
plaats van zonder tekst , 

Env, v, aanget, br, 15 c, donkerblauw, form, G.H.K, 
Tunis. De kaart van 30 c , waardestempel moskee, ligt in 

groot formaat, voor mij. 
Br, 30 c, groen op grijsgroen. 
Zwitserland. De kruisband van 10 centimes, groen (No. 35) 

ontving een zwarten opdruk van „7}-^"; ook verscheen een 
nieuwe kruisband dezer waarde met Teil junior, 

Kr, 114 op 10 c, groen op roomkl, 
^14 c, groen op roomkl. 

De Postsegelvereeniging „Breda" heeft besloten, ter gelegen
heid van haar 35-jarig bestaan, een Nationale Tentoonstelling 
te houden op 15 en 16 September a,s, te Breda. 

De commissie, belast met het organiseeren dezer Tentoon
stelling, noodigt alle Philatelisten uit, hunne medewerking daar
toe te willen verleenen. 

Geëxposeerd zullen worden uitsluitend ongetande postzegels 
van vóór 1900 van de nader te noemen landen. 

De commissie stelt zich voor de inzendingen te verdeelen in 
de volgende groepen: 

EUROPA, 
Klasse I. Nederland. 
Klasse II, A, België. 

B, Frankrijk. 
C, Luxemburg. 

Klasse III, A, Beieren. 
B, Oldenburg. 
C, Hannover. 
D. Bergedorf. 
E. Wurtemberg. 

Klasse IV, A, Spanje. 
B, Portugal. 

Klasse V, Zwitserland. 
Klasse VI, A, Napels. 

B, Sicilië. 
C, Toscane. 

Klasse VII. A. Moldavië. 
B, Roemenië. 
C, Griekenland. 
D, Turkije. 

AZIË, 
Klasse VIII, Ceylon. 

AFRIKA. 
Klasse IX, A, Mauritius. 

B, Kaap de Goede Hoop. 
C, Natal. 
D, Transvaal. 

AMERIKA, 
Klasse X, A. Vereenigde Staten van Amerika (met inbegrip 

van de Postmeester zegels), 
B, Newfoundland. 
C, Brazilië. 
D, Uruguay. 

AUSTRALIË, 
Klasse XI, A. Nieuw-Zeeland. 

B. Tasmanië. 
De inzendingen mogen gespecialiseerd worden in den meest 

uitgebreiden zin des woords. 
REGLEMENT. 

Art ikel 1, De Tentoonstelling zal gehouden worden in de So
ciëteit „Concordia" te Breda, op Zaterdag 15 en Zondag 16 Sep
tember 1928, Zij zal geopend zijn op den eersten dag van 10 tot 
4 en op den tweeden dag van 10 tot 4j/2 uur. 

Art , 2, De Tentoonstell ing zal omvatten ongetande postzegels 
van vóór 1900, zooals nader omschreven in het beschrijvings
biljet. 

Art, 3, Tot inzenden en mededinging worden toegelaten alle 
Nederlandsche Philatelisten, 

Alle inzenders behooren zich te onderwerpen aan de bepa
lingen hieronder vermeld. 

De commissie heeft het recht , zoo deze het in het belang der 
Tentoonstelling acht, inzendingen te weigeren of te beperken 
zonder aanvoering van redenen. 

Ook handelaren in postzegels kunnen inzenden, doch blijven 
buiten mededinging. 

Zij, die wenschen deel te nemen aan de Tentoonstelling, 
moeten zorg dragen, da t het inschrijvingsbiljet *), behoorlijk in
gevuld, uiterlijk op 15 Juni 1928 is ingekomen bij den secretaris 
der Commissie, Daarna worden geen inschrijvingsbiljetten meer 
in ontvangst genomen 

Art, 4. De inzending geschiedt kosteloos. 
Art, 5, Verzamelingen in albums worden niet toegelaten. Alle 

inzendingen moeten op losse bladen gerangschikt zijn. 
Art . 6. De inzenders behooren zorg te dragen, dat hunne in

zendingen op Zaterdag 15 September 1928, uiterlijk te 8 uur 
voormiddag, aanwezig zijn in de tentoonstellingszaal. 

Inzenders kunnen vanaf Vrijdag 14 September, 10 uur voor
middag, aanvangen met het opstellen hunner inzendingen. 

Art, 7, Ter tegemoetkoming in de kosten van verzekering, 
enz,, wordt door alle inzenders eene vergoeding betaald, waar
van het bedrag bepaald is op twee gulden per duizend gulden 
aan te geven waarde, met een minimum van twee gulden. 
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De verzekering zal bij een Ie kl. Maatschappij worden onder
gebracht, echter zonder aansprakeli jkheid voor de Postzegel-
vereeniging ,,Breda", 

Art . 8, De bedragen, welke ten laste der inzenders komen, 
moeten door hen aan den secretar is der Commissie per post-
wissel worden toegezonden. 

Art. 9. De plaatsing der inzendingen geschiedt, bij loting, door 
de Commissie, 

Art. 10, Gedurende de Tentoonstel l ing mogen geene inzen
dingen worden teruggevraagd. 

Art, 11. De Juryleden, die door het Comité benoemd worden, 
doen ui tspraak zonder eenig beroep. 

Art. 12. Indien de Commissie zulks noodzakelijk acht, mag zij 
afwijken van dit reglement, terwijl zij tevens in éénige instantie 
beslist in alle gevallen, waarin bij dit reglement niet is voorzien, 

ALGEMEENE BEPALINGEN, 
De prijzen zullen bestaan uit diploma's voor gouden, verguld 

zilveren, zilveren en bronzen medailles. 
Behalve door de Jury, in bijzijn van den inzender, is het 

/en strengste verboden het tentoongestelde aan te raken. 
Na de officieele sluiting der Tentoonstell ing hebben de in

zenders er voor te zorgen, dat het geëxposeerde dien zelfden 
dag nog verwijderd wordt. 

Handelaren, die in de tentoonstell ingszaal een stand voor ver
koop van zegels en philatelistische benoodigdheden wenschen, 
kunnen de voorwaarden daarvoor aanvragen bij den secretaris 
der tentoonstellingscommissie. 

Namens de Tentoonstellingscommissie: 
De Secretaris, 

J, A, J, VAN HORSSEN, 
Engelbert van Nassauplein 156, Breda. 

*] Bij het April-nummer van het Maandblad zal een inschrij-
vingsbiijet worden ingesloten. 

Internationale Postzegeltentoonstelling te Melbourne 
October—November 1928. 

In de ,,Town Hall" van Melbourne (Australië) zal in boven
genoemde maanden een Internat ionale Postzegeltentoonstelling 
worden gehouden. Een speciale zegel, voor het ontwerpen waar
van reeds een prijsvraag is uitgeschreven, zal bij deze gelegen
heid verschijnen. 

De tentoonstelling te Monte Carlo. 
Onder de tentoonstellingen der laats te jaren neemt die te 

Monte Carlo een bijzondere plaats in. Ze is georganiseerd door 
een handelaar, den heer Theodore Champion te Parijs, die te 
Monte Carlo zijn villa bezit en door zijn bijzondere relatiën 
in staat was alle lagen der plaatselijke bevolking voor zijn on
derneming te interesseeren, De vorstelijke familie, alle regee-
ringsorganen, incluis de .geheele veiligheidsdienst deden om 
strijd hun best deze tentoonstellng in alles te doen slagen en 
de geheele bevolking zorgde er voor, dat de belangstelling voor 
de ext ra zegels, voorzoover ze niet te voren ter inschrijving 
waren aangeboden, constant en volhardend bleef. De serie 
kost te fr, 5,— + een entréebiljet evenveel, zoodat men voor 
— f 1.— bezi t ter werd van één serie der 147000 die zijn uitgege
ven, terwijl +oen ik Monte Carlo verliet er fr, 16,— voor werd 
geboden. 

Laten we dadelijk zeggen, dat deze tentoonstelling met alles 
wat er bij behoorde, buitengewoon is geslaagd. Alle eer aan den 
heer Champion en het krachtig werkend comité van inheem-
schen, dat hij om zich heeft weten te verzamelen, niet te verge
ten de secretaresse Mme Bonzonnie, wier dochtertje in de eer
ste philatelistische film, die ginds werd vertoond, „Sa Pet i te" , 
de hoofdrol op werkelijk v e r i e n s t e l i j k e wijze vervulde. 

De heer en mevrouw Champion geven zich de grootste moeite 
om het allen aangenaam te maken en vooral de 18 man sterke 
jury (12 nationaliteiten) die bijna nergens zoo keurig is ont
vangen, even als de exposanten, die te samen tot een prach
tige voorstelling van „Damnation de Faust" van Berlioz, tot de 
bovengenoemde film, tot een uniek vuurwerk dat de geheele 
rots van Monaco omvatte, werden uitgenoodigd, om nog van 
een concert met Mevr, Champion als soliste op de clavecimbel 
niet te spreken. Aan het feestmaal zat de ^eheele regeering van 
het Vorstendom inclusief de vreemde consuls (ook de onze) aan, 
in het bekende hotel de Paris! 

Maar laat mij komen, tot wat voor U, lezers hoofdzaak is: de 
postzegels! 

In den catalogus, waarin een ,,Essai historique" over La Poste 
dans la Principauté de Monaco van de hand van Fernand Sauve, 
Archiviste du Palais de Monaco, is opéenomen, vindt men 338 
nummers, die vrijwel zonder uitzondering aanwezig waren en 
in de ruime, niet al te lichte zaal van het Palais des Beaux Arts 
op ui ts tekende en vrijwel geheel in de juiste volgorde, waren 
geëxposeerd. Tegen de verwachting waren ook de inzendingen 
van l i t teratuur aanwezig en wel op een nieuwe manier: aan 
den wand op kleine stellingen, achter een koord. Een na te 
volgen voorbeeld! 

Er is zelden op philatelistisch gebied zooveel kostbaars, in-
en hors concours, te zien geweest. In de eerste plaats viel op, 
de vele en belangrijke inzendingen in de klassen der rari teiten 
(van de 24 bekende Mauritius Postoffice 1 en 2 pence, waren 
9 aanwezig). Arhtur Hind gaf hier met zijn unieke verzameling 
het cachet aan de tentoonstelling en behaalde dan ook de 
t rophee. Zijn eenig bekend exemplaar der 2 cent van 1850, Br, 
Guyane, was hier te zien, vergezeld van een uitgezochte collectie 
der Postmasterzegels van de Ver, Staten, Een blok van 45 on
gebruikte Beieren 1 kr. zwart van 1849, naast de ongebruikte 
tê tes-bêche der 20 en 25 c. Frankrijk 1849—50, enz. enz. 

De verzamelingen ver toonden natuurlijk veel dat der Jury 
bekend was, al viel hier en daar de verdere uitbreiding op; zoo 
de nieuwe studies in de bekende collectie Kastler van Elzas-
Lotharingen. 

Echter waren er tal van voor ons nieuwe objecten, vooral uit 
Italië, Spanje, Zwitserland enz., ook Frankrijk. 

Van Nederlandsche inzenders blonk uit de heer Van Dieten 
uit Rotterdam, die met zijn 10 inzendingen toonde, hoe hij met 
hart en nieren ook verzamelaar is. Zijn hier te lande bekende 
collectie Nieuw-Zuid Wales behaalde de Gouden Medaille, 

Een andere Rotterdammer, de heer van Zeevenhoven, dien ik 
voor het eerst op een tentoonstelling aantrof, behaalde met zijn 
goed gearrangeerde, de groote moeilijkheden goed omvattende 
inzending van Duitsch China en Kiautschau de verguld zilveren, 
terwijl A. C, baron van Heerdt te 's-Gravenhage door zijn in
zending in de luchtpostafdeeling, die eveneens veel studie toon
de, de gouden medaille verkreeg. 

Er waren hier collecties te zien van Griekenland, Uruguay, 
Peru; natuurlijk ook Fransche Koloniën en Monaco zelf, die men 
elders zelden aantreft 

Het bezoek aan de tentoonstelling was buitengewoon druk 
en de talrijke vreemdelingen, die aan de Cöte d'Azur verblijven 
waaronder natuurlijk vele verzamelaars, hebben daar toe het 
hunne bijgedragen. 

Dat onze bekende Mr. War ren uit Epsoni voor zijn collecties 
Nederland en Koloniën weer gouden medailles verwierf, behoef 
ik zeker niet te zeggen, evenmin als dat de bekende verzame
lingen van Leon de Raay, Fiume en Opper-Silezië, verguld zil
ver ontvingen, wél dat zijn inzending van eene Manuscript 
Nieuwe Republiek, met een zilveren medaille werd bekroond, 
evenals een dito over Monaco met goud. Het novum was hier 
een speciale door de Jury gecreëerde sectie voor manuscripten. 

Het Maandblad kreeg zilver, de Ned. Philatelist brons, en Het 
Handboek der Kolon, Postwaarden diploma voor gouden me-
dailel met verguld zilveren dito. 

G, V. VAN DER SCHOOREN, 

Bekroningen van inzendingen van landgenooten te 
Monte Carlo. 

J, L, van Dieten (Rotterdam), brons; Groot-Britannië, Mexico, 
Oud-Italiaansche staten; 
zilver: Kaap de Goede Hoop; 
verg. zilver: Finland, Ceylon, St, Vincent; 
goud: N, Z, Wales; 

diploma: Ned. Indië en Rusland. 
L. de Raaij (Amsterdam), verg. zilver: Opper-Silezië en Fiume 

(gecombineerd), 
H, L, Vogel (Goedereede), verg. zilver: Nieuwe Republiek, 
L, H, Zeevenhoven, (Rotterdam), verg, zilver: Duitsche post in 

China en Kiautschau. 
A, C. Baron van Heerdt ('s-Hage), goud: Luchtpost, 
L, de Raaij (Amsterdam), brons: boekwerk Poststukken Oranje 

Vrijstaat; 
zilver; manuscript Nieuwe Republiek, 

Aan bovengenoemde landgenooten en aan den nestor, den heer 
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Warren te Epsom, biedt de redactie haar gelukwenschen aan 
met het te Monte Carlo behaalde succes. 

Van den heer De Raaij te Amsterdam ontving de Redactie nog 
een uitvoerig artikel over deze tentoonstelling. Wegens plaats
gebrek moet dit helaas blijven liggen tot het April-nummer. 

Am-terdam, CS. In den continueerenden machinestempel met 
3 gegolfde stippellijnen, die sedert medio September 1927 in 
gebruik is, is de dubbelring-dagteekeningstempel sedert 2 Fe
bruari j.1. vervangen door een hoogst modern langwerpig stem
pel, waarbij men om een hoekje moet lezen om er achter te 
komen wat er staat. Links van boven naar beneden en vervol-
rcns rechts uit de flank leest men CENTRAAL STATION en 
van boven rechts naar beneden afzakkend AMSTERDAM. 
Daarbij de datum, meestal hooger dan het jaarcijfer en uuraan
duiding, nin het midden; het zou dan ook verwon
derlijk zijn als te midden van zoo'n warboel alle cijfers op een 
rijtje stonden! Het wordt m.i. tijd dat de hersenpan van den 
ontwerper en van dengene die dezen stempel goedkeurde eens 
gelicht wordt, om te zien of ze daar nog alle vijf op een rijtje 
staan! Haast ongelooflijk! 

A M S T E R 
E 
N 
T 
R 
A A L S T A T I Ó N ' 

2. 2. 28. 20 

Dienstorder H. 72 dd, 1 Februari 1928 luidt: 
Frankeerzegels. Verzuimde en onvoldoende stempeling, 
1, Niet tegenstaande hierop reeds herhaaldelijk de aandacht 

werd gevestigd, wordt op vele kantoren nog steeds niet vol
doende zorg besteed aan de afstempeling van de frankeerzegels. 
Bij herhaling worden s tukken aangetroffen met zegels, waarvan 
de stempeling is verzuimd of waarop de stempelafdruk nauwe
lijks zichtbaar en/of onleesbaar is. Te zwakke stempelafdrukken 
ontstaan meestal door het gebruik van onvoldoende bevochtigde 
stempelkussens. 

2, De medewerking van alle bet rokken ambtenaren wordt 
nogmaals ingeroepen teneinde de noodige verbetering te ver
krijgen. 

Het is te hopen, dat men te Krommenie dezen order goed 
leest; mogelijk dat ik dan ten slotte toch nog eens in het bezit 
zal komen van een duidelijken afdruk, waarop de Linoleum-
reclame leesbaar is! 

Dienstorder No. 73 dd. 1/2/28 vermeldt: 
Verzending, Postagenten a/b van de schepen van de Konink

lijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. 
1. De gezagvoerders van de schepen van de K.N.S.M, zullen 

voortaan als postagent optreden, 
2. De postagenten kunnen als zoodanig geen aangeteekende 

s tukken behandelen, 
3. Brieven en andere stukken, waarvan geen aanteekening is 

verzocht, en welke bestemd zijn voor landen welker havens 
door de schepen van genoemde Mij. worden aangedaan, kunnen, 
op verlangen van de afzenders, blijkende uit een desbetreffende 
aanwijzing op het adres, voortaan door tusschenkomst van voor
noemde postagenten worden verzonden. 

4. Verzending van aangeteekende stukken met de schepen van 
de K.N.S.M. kan slechts plaats vinden, indien overeenkomstig 
de aanwijzingen van de „Lijst van verzending der briefpost naar 
overzeesche landen", met die gelegenheid brievenmalen voor 
het land van bestemming dier stukken worden uitgewisseld. 

Wij moeten afwachten of aan de K.N.S.M.-postagenten nog 
bijzondere poststempels vers t rekt zullen worden. Op de mail-
booten van de S.M. , ,Nederland" en van den ,,Rotterdamschen 
Lloyd" zijn speciale poststempels in gebruik met Inschrift 
,,Postagent Amsterdam-Batavia", resp. ,,Postagent Rot terdam-
Batavia", op de thuisreis luidt de stempel „Batavia-Amsterdam" 
resp, „Batavia-Rotterdam", 

Wel bezit ik reeds brieven uit Cura?ao, Suriname, Pampatar , 
Goanives enz., waarop de Nederlandsche koloniale, Venezo-
laansche en Haiti-zegels aan boord van K.N.S.M.-schepen ver
nietigd zijn met den scheepsstempel, bv. 

K.N.S.M. 
s,s CRYNSSEN 

-4 JAN. 1928 
of STUIJVESANT 

1 FEB. 1928. 

of slechts met den naam van het schip, bv.: 
JAN VAN NASSAU S.S. Oranje Nassau 

Ook zijn op sommige K.N.S.M.-booten nog stempels in gebruik 
van den op 1 Februari 1927 reeds gelikwideerden Kon. West-
Indischen Maildienst, b.v. 

j K.W.LM. 
! s.S. VENEZUELA 
1 13 FEB. 1928 

I'^of een ovaal stempel, in het midden 
_ s.s, VENEZUELA met omschrift: 
Kon. West-Indische Maildienst AM
STERDAM. 

Mr. Bontekoe had de attentie ons den stempel | LOCAAL | 
toe te zenden, gebezigd in een postafdeeling op de tram Hooge-
veen—N. Amsterdam op 9 Februari 1928. Denzelfden stempel 
kennen wij op een brief uit Santpoort naar Haarlem, in 1914 
afgestempeld in den posttrein Uitgeest—Amsterdam. 

Op een krantenstrookje uit Rotterdam, onbestelbaar terug
gekomen te Wilhelminadorp, stond in rood een 2-regelig admi
nistratief stempeltje: 

STRAATNAAM TE 
ROTTERDAM ONBEKEND. 

Wij houden ons steeds warm aanbevolen voor dergelijke admi
nistratieve stempels, waarvan vele soorten bes taan en die voor 
een groot deel onvermeld zijn gebleven. 

NEDERL.-INDIE. 
Van de K.P.M.-stempels meldt It. Wit te ons nog een nieuwe, 

waarvoor beleefd dank! Het is een éénregelig stempel in blok-
letters S.S. RUMPHIUS. 

Verder zendt genoemde heer ons nog een typenraders tempel 
met gearceerde segmenten, in het midden de datum b.v. 22-5-26, 
onderin een dubbelkruis en omschrift MARINE-WELTEVRE
DEN, 

Wij zagen dezen stempel als vernietigingsstempel gebruikt op 
Indische postzegels op een brief bestemd voor een opvarende 
der K.N.M, en nagezonden door het Depar tement van Marine. 

hr. Lim zond ons nog een rond model scheepsstempel van het 
stoomschip SIAOE. 

Hartelijken dank aan de H.H. A. M. Benders, mr. G. A. Bon
tekoe, H. Lampe Fzn,, E. R. Lim, J. de Vries Jr., A. v. d. Wil
ligen, It, t.z. Wit te en kapt. Zwolle voor de spoedige melding 
van nieuwe stempels. J. P. TRAANBERG. 

IpMlateli^jildg^erki 
1® 

Het bestelkantoor voor Fransche en koloniale zegels. 
Dit bijkantoor der posterijen, gevestigd rue Vaneau 36, is 

verplaatst naar rue du Faubourg Saint Denis No, 80, te Parijs. 
Men kan aldaar — tegen vooruitbetaling — de koerseerende 

Fransche en Koloniale zegels per bestelling ontvangen; het mi
nimum te bes teden bedrag is thans verhoogd van 30 op 100 
francs. 
Het derde Congres der Internationale Philatelistische 

Federatie. 
Dit zal dit jaar te Weenen worden gehouden, van 5 tot 9 Juli 

e.k. Het valt samen met den 34en Duitschen philatelistendag. 

Zendingen postzegels naar en uit Rusland. 
Tot dusverre moesten de zendingen, welke postzegels be

vatten, een regeeringsbureau passeeren, waarvoor een extra 
recht geheven werd. Met ingang van 1 Januar i j.1. is hieraan 
een eind gekomen. Zendingen tot een gewicht van 20 gram 
worden zonder eenigen controle-maatregel ter verzending aan
genomen of bij den geadresseerde besteld. Die zwaarder zijn dan 
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20 gram passeeren bij aankomst de „postdouane", die een ge
ring ext ra recht heft, 

Umejiro Kimura. •{• 
Deze Japanner , die jaren lang in Duitschland woonde, voor

zitter was van de Japansche Philatelisten Vereeniging ,,Yura-
kukai" en uitgever van het postzegelkundig blad „The Yurako", 
is kor tgeleden overleden. Hij schreef tal van bijdragen over de 
eerste Japansche uitgiften. 

Een sensationeele mededeeling. . 
De opvolger van F, Fournier te Geneve: C, Hirschburger, is 

gestorven en L'Union Philatelique de Geneve is erin geslaagd 
het geheele materiaal aan machines, cliché's, voorraden facsi
mile's, alle bestemd geweest om als valsche zegels de wereld in 
te gaan, aan te koopen, 

Nu is het uit met de Fourniers en we mogen de Geneefsche 
vereenignig dankbaar zijn, dat zij dezen belangrijken aankoop 
— ook financieel belangrijk — heeft aangedurfd. 

Maar zij doet meer. Uit den voorraad van meer dan 800 kilo's, 
heeft zij 300 stel van de beste vervalschingen uitgezocht, aan 
de achterzijde gemerkt en deze in 300 albums doen plakken, 
vergezeld van artikelen over deze valsche zegels en afdrukken 
van de gebruikte opdrukstempels en afstempelingen. 

Op deze albums wordt tot 15 Mei de inschrijving opengesteld 
en wel uitsluitend voor experts , vereenigingen, handelaren en, 
bij introductie, voor verzamelaars. De bedoeling is dit vertfe-
lijkingsmateriaal in handen te doen komen van hen, die daarvan 
het meest nut voor zich en anderen kunnen hebben. 

De prijs is gesteld op Zw, fr, 50,—, dus — f 24,—, Het ver
schijnen kan in Juli a.s. worden tegemoet gezien. 

De geheele rest van zegels, de machines, cliché's, machtiging 
der federale en kantonale autoriteiten om facsimiles te vervaar
digen wordt vernietig! 

Inschrijvingen geschieden bij den voorzitter van genoemde ver
eeniging, M. E. Friederich, te Genève-Chêne Bourg. 

Vereenigingen in Nederland, doet hieimede uw voordeel. De 
Bond is reeds voorgegaan! 

tijdschriften, \ 

S. W. Hess. Speciaal-Catalogus van Duitschland. 
Wij ontvingen den 5en druk van dezen catalogus, een keurig 

en handig boekje in zakformaat, voor speciaal-verzamelaars van 
Duitschland, Oud-Duitsche Staten, Duitsche Plebeciet- en Be
zette gebieden, Duitsche Postkantoren in het Buitenland en 
Duitsche koloniën, een onmisbare handleiding. De prijzen zijn 
aangegeven voor ongebruikte en gebruikte zegels, zegels op 
brief, verder voor paren, strips, blokken, zeldzame afstempelin
gen, foutdrukken. voor posts tukken van Oud-Duitschland, voor 
z.g. voorloopers der Duitsche Koloniën, enz. Interessant zijn ook 
de noteeringen voor Duitsche inflatie-zegels op brief. De zegels 
van Memel zijn thans ook opgenomen. De catalogus is bijgewerkt 
tot ongeveer einde 1927, 

Het boekje heeft veel gewonnen door de opname van zeer 
duidelijke afbeeldingen. Men bemerkt onmiddellijk, dat voor elk 
gebied uitnemende kenners hunne medewerking hebben ver
leend. 

De catalogus telt 212 bladzijden tegen 160 bladzijden van den 
4en en 96 bladzijden van den 3en druk. 

Voor den billijken orijs van Mrk, 3,75 is deze alleszins aan-
bevelenswaradige catalogus bij de meeste postzegelhandelaren 
verkrijgbaar. 

Catalogus der bes taande zegels van Nederland en Kolo
niën met alle typen en tandingen. — Uitgegeven door 
N,V, J, Mebus, te Amsterdam, 

Van dezen catalogus, die zich meer en meer inburgert, ligt ds 
uitgave 1928 voor ons. 

Het is ons bekend, dat er tal van verzamelaars zijn, die dezen 
overzichtelijken, goed georiënteerden catalogus verkiezen boven 
den, door den Bond uitgegeven Leiddraad, die hun öf te ver 
gaat, öf voor de nieuwere uitgiften geen voldoend uitsluitsel 

geeft. Wie aan de hand van den Mebus-catalogus zijn collectie 
Nederland en Koloniën opzet, kan er verzekerd van zijn, dat hij 
niets belangrijks overslaat. 

De uitvoering is gelijk aan die der vorige jaren, d.w.z.; goed 
gedrukt en overzichtelijk gerangschikt. 

Wij wenschen de uitgeefster een welverdiend succes toe. 
V. B. 

Ter bcsctiermin^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
:^ 

De bekende Engelsche firma, Stanley Gibbons te Londen, 
verzoekt opname van het volgende bericht'. 

Twee maal binnen kor ten tijd werden ons zegels getoond, die 
op de achterzijde den afdruk van den handstempel 

Guaranteed 
By 

Stanley 
Gibbons 

droegen. 
Wij vestigen er den nadruk op, dat deze handstempel niet is 

o rze garantiestempel, dat deze nimmer door ons is gebruikt, 
noch dat wij tot het gebruik er van aan iemand vergunning 
g.iven. In geen enkel opzicht is deze stempel een bewijs, dat wij 
de echtheid van dergelijke gemerkte zegels garandeeren. 

Onze eigen garantiestempel is van zeer kleine afmetingen, 
zonder de woorden „Guaranteed by". 

De bovengenoemde stempel bedekt een groot deel van de 
achterzijde van den zegel, is achteloos afgedrukt in violet, tot 
groot gevaar van den zegel. 

Wij zullen het op hoogen prijs stellen, inlichtingen te ontvan
gen die mogen leiden tot het ontdekken van den persoon, die 
dezen stempel benut." 

Indien onze lezers dienaangaande inlichtingen kunnen ver
strekken, gelieven zij zich te wenden tot Stanley Gibbons, 391 
Strand, Londen W.C. 2. 

Polen, 20 groszy, scheepstype. 
Een ambtelijk bericht meldt het bestaan van de valsche 

20 groszy in het scheepstype. De vervalsching is gedrukt op wit 
papier en vervaardigd in boekdruk. Het geheel ziet er minder 
verzorgd en slechter gedrukt uit dan bij de echte zegels. 

Het opschrift „Poczta Polska" is dikker,de vorm der letters 
is onregelmatig De Letters G R bij het getal „20" zijn in elkan
der gevloeid en vrijwel onleesbaar. De tanding is grover en 
onderscheidt zich van de echte daardoor, dat aan de boven-
6'. onderzijde de valsche 14, de echte zegel 17 gaatjes heeft; 
vertikaal bij de vervalsching 18, bij de echte 21. 

v. B, 
Hongarite. Vervalsching der koerseerende uitgave. 
In Budapest is het de politie gelukt de hand te leggen op een 

bende, die koerseerende Hongaarsche zegels vervalschte, Met 
behulp van postpersoneel werden de valsche zegels, de 8 en 
16 filler, onder het publiek gdbracht. 

De valsche zegels zijn u i ts tekend nagemaakt; zij zijn ge
steendrukt , terwijl de echte zegels volgens het Offset-systeem 
worden vervaardigd. Het papier heeft geen watermerk; waar de 
echte zegels rond 15 zijn getand, is de tanding van de 8 filler 
\'JA--\5%, van de 16 filler 1 5 ^ , 

De politie heeft den geheelen voorraad valsche zegels in be
slag genomen; het zoeken van de verzamelaars is thans naar een 
de.rgelijk valsch, echt gebruikt stuk! 

V, B. 
Hongarije. Debreczin.-uitgave. 
Deze uitgave met den ei-ronden opdruk wordt, naar de Ger

mania Berichte melden, sedert September 1927 is omloop ge
bracht door een zekeren A, Poltzer, zich noemende advocaat 
te Budapest, 

Wie onzer lezers liep er eveneens in? Inlichtingen aan de 
redactie, v, B, 

Waarschuwing van den Engelschen Postmeester Generaal. — 
,,Ter kennisse van den Hoofddirecteur der Posterijen is ge
bracht, dat er handel wordt gedreven in zwendelzegels; wij ach
ten het wenschelijk de aandacht erop te vestigen, dat de Post-
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wet van 1908 geschonden wordt, door het maken, kennelijk 
wijzigen, verkoopen van of handel drijven in, ofwel in het bezit 
hebben, zonder wettelijke verontschuldiging, van eenig denk
beeldig zegel, van eenige stempel, plaat, werktuig, of grondstof
fen voor het maken van zulke zegels. Alle zegels, stempels, 
platen of materialen welke in het bezit van eenigen persoon 
gevonden worden en inbreuk op de wet maken, worden in 
beslag genomen. Als ,,denkbeeldig zegel" wordt bedoeld, alle 
facsimile of nabootsing of voorstelling van eenig zegel met aan
duiding van eenig postporto, daaronder begrepen eenig zegel 
met dergelijke aanduiding van eenige Britsche bezitting of eenig 
buitenlandsch gebied. — Of deze denkbeeldige zegels als zoo
danig worden verkocht of als echte doorgaan doet niets ter 
zake en de wet bevat geen termen, welke het verbod van 
namaaksels van bekrachtigde (wettelijke) zegels beperken." — 
Deze ,,waarschuwing" na twintig jaren is hoogstwaarschijnlijk 
een gevolg van het nü ter kennis gekomene, hieronder genoemde 
bedrogstuk. 

Groot-Britannië, GeTaarlijke vervalsching. — De 10 shill. van 
1882, watermerk Anker, is, volgens „Stamp Collecting", gevon
den „valsch", maar het watermerk is „echt". Vermoed wordt, 
dat gelijk groote stempelzegels met dat watermerk, verbleekt 
werden, ofwel chemisch werden verkleurd, en, daar deze zegels 
met dezelfde machines getand werden als de postzegels, had de 
vervalscher het papier met tanding slechts te voorzien van een 
afdruk van een nagemaakte teekening van de 10 shilling, om 
zijn werk gemakkelijk aan den man te brengen. Moge er tot nog 
toe slechts één stuk ontdekt zijn, het aantal aldus gemaakte 
en verspreide valsche is onbekend; het is toch niet aan te 
nemen, dat de vervalscher slechts een enkel stuk heeft ver
vaardigd. Wèl zijn er kleine afwijkingen in de teekening, maar 
het watermerk waarborgde de echtheid; dit is natuurlijk de 
conclusie van diegenen, die eenige afwijking opmerkten. Het 
valsche exemplaar bevond zich in een groote verzameling en 
was den eigenaar niet opgevallen. Bedenkt men, dat de Engel-
sche zegels zóó lastig waren na te maken (hoofdzakelijk te dan
ken aan de velerlei voorzorgsmaatregelen van het Postbestuur), 
dat er tot nog toe geen verdere nagemaakte bekend is, dan de 
1 shill. ter benadeeling van de Post; alle overige zijn gedeeltelijk 
vervalscht, ter benadeeling van de „liefhebbers", als b.v. ver
andering in plaatnummers, kopstaande plaatletters door ui tknip
ping en weder instelling doch onderstboven en zulksoortige door 
dwazen hoogbetaalde bedrogsplegingen; zoodat de genoemde 
namaak van de 10/- eene uitzondering is, welke als buitenge
woon gevaarlijk kan aangemerkt worden. 

J . B. R. 

G. A. te M. De reden waarom de zegels van La Guaira 
enz. niet door mij in mijn werkje over de zegels van CuraQao 
zijn opgenomen, is eenvoudig deze; het zijn geen zegels van 
Curasao. Het zijn betalings-etiquetten voor lokaal verkeer, uit
gegeven door een kustvaarder Robert Todd, die ongeveer 1865 
een geregelde vaart instelde tusschen St. Thomas, La Guaira en 
Puerto Cabello en daaarbij onder meer ook Curasao aandeed. 
Later deed hij zijn zaakje over aan de firma J. A. Jessurum &Zn. 
te Curagao en deze plaats te nu den nieuwen firmanaam op de 
zegels. Zij bleven echter gedrukt door de Engelsche firma W a -
terlow & Sons, London. Als bewijs dat het particuliere lokale 
zegels zijn moge dienen, dat bij verdere verzending, b.v. naar 
Europa, de brieven bijgefrankeerd moesten worden. Zij kunnen 
cnder geen enkel land ondergebracht worden en daarom vindt 
men hen in de weinige catalogi, die hen thans nog opnemen, 
onder een bijzonder hoofd vermeld. 

Yvert en Tellier vermeldt hen onder Saint Thomas-La Guaira; 
Service de Bateaux de la Cie Robert Todd entre Ie Vene
zuela et St. Thomas, terwijl ze in het handboek van Moskau 
onder den m.i. juisteren titel voorkomen van Dampschiffahrts 
Geselschaft zwischen St. Thomas La Guaira en Puerto Cabello. 

In Stanley Gibbons Mounthly Journal van 1925 verscheen 
op pag. 223, 243, 267 een zeer uitgebreide studie omtrent deze 
zegels, verlucht met talrijke, zeer fraaie cliché's. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

BRIEF VAN PRINS MAURITS AAN DEN 
SULTAN VAN ACHIN. 
De geschiedenis van het Postwezen is zoowel 

een nationaal als een internationaal belang. 
(Edwards; Encycl. Brittanica.) 

Een verblijdend teeken is het zeker te noemen, dat er zeer 
groote belangstelling blijkt te zijn voor de geschiedenis van het 
postwezen. De twee laatste tentoonstellingen, ' s-Gravenhage en 
Amsterdam, werkten zulks in de hand. 

Wanneer te zijner tijd het Postmuseum geopend wordt en de 
vorstelijke schenking van den heer P. W. Waller tot zijn volle 
recht komt, kan niet uitblijven, of de lust tot verdere studie 
wordt aangewakkerd. 

De voorteekenen zijn reeds nu te constateeren, door de meer
dere vraag naar l i t teratuur. 

Van zelf sprekend bezit Nederland niet die uitgebreide phila
telistische werken, welke het buitenland rijk is; ten onzent is 
het betrekkelijk nog een weinig ontgonnen terrein en is men 
op zelfstudie aangewezen, of op de mededeelingen van bevrien
de medeverzamelaars. 

Gememoreerd dient echter te worden, dat mannen als Mr. J . 
C. W. Ie Jeune, Mr. J . Meyer, Jhr. C. Ph, L. v. Kinschot, 
Schreuders, Bohlmeyer, e.a. ons veel geleerd hebben, waarvoor 
wij hun grooten dank verschuldigd zijn. 

Een zeer belangrijk werk is de Geschiedenis van het Post
wezen in Nederland vóór 1795 van Mr. Dr. J. C. Overvoorde, een 
arbeid die bewondering afdwingt, en in ruimen kring bekend 
dient te worden, gezien de schat van Posthistorie. 

Ook het handboek der Postwaarden van Ned.-Indië geeft in 
beknopten vorm een leerzaam historisch overzicht. 

In het Maandblad is het s treven merkbaar, om tot een uitge
breid overzicht te geraken, van de ontwikkeling van het Post
wezen, zoowel hier te lande, als in onze Overzeesche Gewesten. 
Bereids verschenen mededeelingen en bijdragen van eminente 
kenners . 

De fundeering is gelegd; ieder drage verder zijn steentje aan, 
om zoo volledig mogelijk gegevens te verschaffen. 

Holland heeft een schoone geschiedenis, waarin het Postwezen 
een gulden draad geweven heeft. 

Mijne bijdrage is opgebouwd uit losse aanteekeningen, in en
kele archieven verzameld, en die den philatelist mogelijk inte
resseeren zal. 

In de zest iende eeuw waren de Portugeezen de eers te Euro
peanen, die den Archipel bezochten, waar zy zich van den 
handel meester maakten. Onze koopvaarders haalden de pro
ducten dier rijke gewesten uit Lissabon. 

Portugal was in 1580 vereenigd met Spanje en door den 
opstand tegen den Spanjool, verloren wij onzen handel op 
Oost-Indië. 

Direct werden onzerzijds pogingen in het werk gesteld om 
een onafhankelijke verbinding te krijgen. 

De Noord-Oostelijke doortocht mislukte; die reizen zijn be
kend door de vermaarde overwintering op Nova-Zembla. 

Door ondernemende Amsterdamsche kooplieden werd een 
Compagnie gesticht, later meer bekend als de Oude Amster
damsche, of die Van Verre genoemd, welke vier schepen uit
rust te . De Staten van Holland moedigden de onderneming aan 
en voorzagen de vloot van geschut. 

Op 2 April 1595 ver t rokken uit Texel, op de schepen Mau
ritius, HoUandia, Amsterdam en het Duifken, tweehonderd negen 
en veertig Nederlanders, 

De vier schepen maten samen slechts 1230 ton. (De ,,P. C. 
Hooft" van de Maatschappij Nederland heeft een bruto inhoud 
van 14500 ton!) 

De tocht werd ondernomen onder leiding van Cornells de 
Houtman en Pieter Dirckz. Keyzer. 

Zij voerden lantfs de Afrikaansche kusten, dreven er handel 
en omzeilden Kaap de Goede Hoop. 

Door ziekte der equipage, averij, enz., had men omtrent vijf 
maanden oponthoud bij en op Madagascar. Zij ankerden ter 
reede van Bantam (Java) op 22 Augustus 1596 na een reis van 
446 dagen. (Er bestaan ook gegevens dat op 23 Juni reeds 
Bantam werd bereikt). 

De Houtman was in het bezit van brieven voor de Vorsten 
van Bantam en Jaccatra. 

Na een avontuurlijken tocht, waarbij een schip verloren ging en 
betrekkeli jk weinigen van de bemanning hun land terug zagen, 
keerde de kleine vloot terug. 
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Al waren de resultaten niet schitterend geweest, de nieuwe 
weg was gevonden. 

De eerste verbinding was gelegd tusschen Nederland en de 
SpecerijEilanden (het later Ned, Indië). 

De tweede tocht werd nu ondernomen. 
Deze vloot bestond uit acht schepen, onder bevel van Jacob 

van Neck, met Wybrand van Waerwyck als viceadmiraal on
der zich en zeilde in 1598 uit. 

In Bantam waren verwikkelingen met de Portugeezen ont
staan; de onzen werden echter vriendelijk ontvangen door de 
Vorsten. 

Van Neck bracht brieven van Prins Maurits en de Staten mede. 
In 1599 kwam hij te Amsterdam terug en werd er feestelijk 

ingehaald. 
Onder bevel van den inmiddels tot admiraal benoemden van 

Waerwyck en den viceadmiraal Jacob van Heemskerck werd 
een tocht naar de Molukken ondernomen. Laatstgenoemde keer
de met een rijke lading specerijen over Bantam, waar een brief 
van den Regent aan Prins Maurits in ontvangst werd genomen, 
naar Patr ia terug. 

Op belangrijke punten waren factoryen gevestigd. 
Aan dezen tweeden tocht moet groote waarde worden toege

kend, daar de grondleggers van deze onderneming het mogelijk 
maakten onzen handel blijvend te vestigen en het brievenver
kee r met bevriende Vorsten openden. 

Ook Balthazar de Moucheron zond twee schepen onder Cor
nells en Frederik de Houtman naar Achin (Atjeh). De gebroe
ders waren minder fortuinlijk. De Portugeezen wisten den Sultan 
tegen hen op te zetten door hen voor zeeroovers uit te maken. 

Onze schepen werden verraderlijk overvallen, de meeste man
schappen die aan wal waren, werden onthoofd of gevangen ge
nomen, Cornelis de Houtman liet hierbij het leven, terwijl zijn 
broeder gevangen werd genomen. Een deel der bemanning wist 
te ontkomen en bracht deze jobstding naar het Vaderland over. 

Hierop werd een s terkere expedit ie uitgerust, niet om den 
Sultan van Achin te tuchtigen, maar om de ware bedoelingen 
van de Hollanders toe te lichten, de loslating te bewerken van 
de gevangen schepelingen, het verkrgen van privilegies en het 
voeren van eerlijken handel, zooals goeden kooplieden betaamt. 
De expeditie bestond uit vier bodems, de Zeelandia, de Middel
bogh, de Lange Barcke en de Sonne, welke den 28sten Januar i 
1601 uit Zeeland vertrokken. 

Behalve rijke geschenken voerden zij 450,000 gulden aan 
Spaansche realen mede. 

Prins Maurits gaf een brief voor den Sultan aan den bevel
hebber der expeditie mede, waarvan wij den lezers een repro
ductie aanbieden, naar het origineel, dat in het Rijksarchief 
berust. Hij is calligrafisch in het Spaansch op fraai perkament 
geschreven en versierd met gouden randwerk. 
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<oma lo hanpzcundxdjo de kadezen efiaiftovmaoi poi el ifpatw de moi di. tuuica ivuws 
wnnnoi fo aile'ßiOS no ha. quaido "^asa nzes (es hemos uiifLdo ccnfaezcadxaunai 
comoculntSKaicnwi ie comma CU^OltOntvSufipl^ KVmSAa^ <3c m; dojfe 0

CciduJjosI'oiuui^es dl paiaciueyia'ÏMa noten^dccrj^mai occ^wndeaUnnafo/^echa. 
dcCoi Qux.<Uaqtu venieiaxciuiitai cnsas^^ijnoi \hLc da^Li azd^n i^juouißofi aOaqdo 
dcuaneiiai que ion quarto Capuanes (CÜI^DS nimbus ion. CoXM'C{jp3AiyUiM'Siy9vA 
'^oxmMAH,CXlJI7tno (HfTTtlo.Vlß ijßoJOKiio AtmxV^.j^onostxmtOi CxiMlSSJl 
sum amicüaman ^ i r ^ f ö j o y (oR^co'i(jji\,Gva}cüjico^sfy'yicoUovMVis. 
li{ quebüeltiajtciihtm^ conquatio nauws entnx.Twmhit^coruaJf^ca^peiAonadc.'^viS^DsAa Ij 
cèiviüi sübditoi a.auadäjoccoao que a.uia mentftez conacsiii enenene. quc^neSto effetoy 
ÜcuCLnoiientj fodezbaSuuuti ^ J amhiaiCeshcMuic ca^o dcda^aSVüiXia. a^^unos' 
pzcfentei avsrdiilaj,tu22aj,cn{cfuildK(Ußcc queieiwoicAMiucimmaA^coTinxa.dxA 
SlWpllColoCos acctftC dxjan Sucnavolontad como ^oCos emhlo, Q/Con,ep:o lojam^ a.mu> 
'~' " ,uuAuCcaualpezsonadc'\M^la^enadticnifliAosaJXitfcïentó,conwlioJe.C^ 

"'^CcüfDJt a.sCl'de.'Seccmbujde.'^UuSeifciauos anosai"^ 

Facsimile van een briei, üüor FrujM MaunU {»■ezonden aan den Sultan 
van Atjeh naar aanleiding waarvan deze den PnnH een gezantachap zomi 
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De Prins deelt hierin den Sultan mede, dat de Portugeezen 
op bevel van den Koning van Spanje, de inwoners van zijn Rijk 
van hun vrijheid t rachten te berooven en als slaven aan zich te 
onderwerpen. 

,,Gelijk zij dit reeds gedurende meer dan 30 jaren pogen te 
,,doen in de Nederlandsche gewesten." 

,,Maar God gedoogde dit niet, 
,,Met kracht van wapenen hebben wij hen weerstaan, (gelijk wij 

dit altijd zullen blijven doen," 
En het luidt dan verder in den brief; 
, ,Weshalve ik (Jwe Majesteit verzoek, aan gezegde Portugee

„zen geen geloof te slaan, en opdat Uwe Majesteit van den 
,,huldigen dag af geen aanleiding moogt hebben om eenige ach
„terdocht te koesteren ten opzichte van hen, die van hier zullen 
,,komen naar Uw Rijk, om daar handel te drijven, zoo heb ik 
„aan hen die dezen brief overbrengen, bevel en volmacht gege
,,ven, dat zij opnieuw, met vier schepen en in mijn naam, met de 
,,Koninklijke persoon van Uwe Majesteit en Haar onderdanen 
„gaan onderhandelen over de hulp, welke Zij tegen Hare vijan
,,den zou benoodigen. 

„Nog heb ik hun opgedragen om aan Uwe Majesteit eenige 
„geschenken, naar het gebruik dezer landen, ter hand te stellen, 
„ten teeken van mijne begeerte om met Uwe Majesteit vriend
„schap te onderhouden. 

,,lk verzoek Haar, die met dezelfde goede gezindheid te 
,,willen aanvaarden, als waarmede ik ze zend, 

,,En hiermede zal ik onzen Heer bidden, dat Hij de Konink
,,lijke persoon van Uwe Majesteit in Zijne hoede neme en Hare 
„Staten uitbreide, zooals ik Haar dat toewensch. 

,,Den Haag, in Holland de 11de Dec. van het jaar 1600. De 
handen Uwer Majesteit kust Haar dienaar. 

Maurice de Nassau. 
(De laatste regel is door den Prins persoonlijk geschreven). 
De Zeelandia en de Langhe Barcke kwamen onder de com

miezen Gerard de Roy en Lourens Bicker, den 23sten Augustus 
op Sumatra aan. 

De genoemde kooplieden begaven zich met den brief van Prins 
Maurits en de geschenken, welke o.m. bestonden uit duizend 
realen van achten, vergulde wapens en spiegels, aan land. 

De Vorst was' in vol ornaat, gezeten op een olifant en van 
zijn adel omgeven. Hij ontving de beide commiezen, en nam 
uit hun handen met groote plechtigheid den brief van Prins 
Maurits aan. 

Ten bewijze dat 's Prinsen schrijven wel ontvangen was en 
dat de Sultan van Achin de waarde er van erkende, zoomede 
dat de letteren hem aangenaam waren geweest, zette de Sultan 
er zijn zegel op, hetwelk duidelijk op de reproductie zichtbaar is. 

Na op vredelievende wijze onderhandeld te hebben, de vrij
heid van Frederik de Houtman te hebben bewerkt en op vriend
schappelijken voet met den Sultan te zijn gekomen, bevrachtten 
de Roy en Bicker hun schepen met een rijke peperlading. 

Door den Grootmachtigen Vorst van het Oosten werd be
sloten, een gezantschap met de naar Holland terugkeerende 
schepen aan Prins Maurits te zenden. 

Aangezien de Vorst een goed diplomaat was, vond hij het 
raadzaam het gezantschap eerst de Nederlanden te laten be
zichtigen, ten einde er zich van te overtuigen, ,,dat er nog 
andere witte menschen syn dan alleen de ondersaten van den 
Coningh van Spaengién ende Portugael" (zegt van Meteren), 
want dat de Hollanders geen zeeroovers waren, daarvan was 
hij reeds overtuigd, doch hij wenschte dienaangaande beter te 
worden onderricht, om daarna te beoordeelen, of het dienstig 
was, de zijde der Portugeezen voor die der Nederlanders te 
verlaten. 

Het gezantschap des Konings was rijk voorzien van kostbare 
tegengeschenken, zooals een kris versierd met robijnen, een 
gouden kop en schotel gevuld met kamfer uit Borneo, enz. Het 
bestond uit Abdoel Hamid, Sri Mohammed (Admiraal van 
Achin), Mir Hasan, een edelman van vorstelijken bloede en 
Leonard Werner, een Luxemburger, tolk der ambassade. Boven
dien eenige dienaren, Arabische kooplieden en gevolg. 

Tijdens de reis werden zij aangevallen door het Portugeesche 
oorlogsschip .,San Jago"; de Zeeuwen vochten als leeuwen en 
schoten den Portugees lek als een mand, zoodat hij zich moest 
overgeven. 

De buit bestond uit paarlen en andere kostbaarheden, die in 
Brazilië vor een goeden prijs van de hand werden gedaan. 

Op 20 Juli 1602 vielen de beide schepen in Zeeland binnen 
Het prijsverklaarde schip, dat was hersteld, voerden zij ook 
mede. Ér heerschte hierover groote vreugde, temeer daar dit 

het eerste schip was, dat door de koopvaardij in tochten buiten 
Europa was veroverd. 

Ter herinnering aan dit roemrijke feit sloeg men gedenk
penningen. 

's Lands kas ontving uit den vekoop der buitgemaakte lading 
een aanzienlijk bedrag; den armen van Middelburg werd de voor 
dien tijd niet geringe som van 10.000 guldens uitgekeerd. 

Het gezantschap begaf zich den Isten September 1602 uit 
Middelburg over Dordrecht en Bommel naar het hoofdkwartier 
van den Prins, die vóór Grave zijn eerste proef in den belege
ringsoorlog deed. Prins Maurits zond den gezanten zijn karos 
met zijn stalmeester en een compagnie ruiters als eerewacht 
tegemoet. 

Na hun een maaltijd te hebben aangeboden, ontving de Prins 
de gezanten voor zijn tent. Z. Hoogheid was in gezelschap van 
den markgraaf van BrandenburgAnspach, den landgraaf Phi
lips van Hessen, de Graven van Solms en de Graven Ernest 
Casimir en Lodewijk Günther van Nassau, benevens nog vele 
andere beeren en krijgsoversten. 

Na vele eerbetuigingen begon de hoofdgezant Sri Mohammed 
zijn toespraak, zeggende dat hij God dankte, dat de gevaarlijke 
reis zoo voorspoedig volbracht was en zij het geluk genoten van 
Zijne Excellentie te spreken. Voorts bood hij den Prins, uit 
naam van zijn Koning, alle vriendschap en wederdienst aan, 
waarvoor als bewijs de brief van Prins Maurits diende, waaraan, 
zooals reeds vermeld, de Koning zijn zegel had bevestigd. 

Nog ontving de Prins twee brieven van den Koning van Achin, 
gewonden in zilverlaken, alsmede de reeds genoemde geschenken. 

Wij besluiten deze korte geschiedenis met het vermeldens
waardige feit dat Abdoel Hamid, 71 jaar oud, in de kerk van 
St. Pieter te Middelburg werd begraven, wat met groote statie 
geschiedde. 

De bewindhebbers der Ver. Oost Indische Compagnie, welke 
inmiddels was opgericht (20 Maart 1602), lieten een hoogdra
vend Latijnsch opschrift op zijn graf plaatsen. 

PIERRE VOS. 

TYPEN DER PORTZEGELS. 
Hoewel over dit onderwerp reeds veel geschreven is en de 

ouderen onder de verzamelaars, dank zij de handboeken, enz., 
alles hieromtrent weten, meende de redactie van ons Maandblad 
den jongeren een dienst te bewijzen door in zijne kolommen 
ruimte aan een artikel over dit onderwerp te geven, om hen 
op de hoogte te stellen van de wijze, waarop deze typen zijn 
ontstaan, waarom sommige zoo zeldzaam zijn en waaruit de 
groote prijsverschillen voortvloeien. 

Het verschil der typen bestaat uitsluitend in de omranding 
en hoewel ik de verschillen wel als algemeen bekend mag 
■achten, laat ik volledigheidshalve de omschrijving enz. volgen. 

Type m. Type IV. 
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Sinds de invoering der portzegels voor Nederland en Kolo
niën in 1870, is de omlijsting onveranderd gebleven. Pas de 
laats te jaren is voor sommige waaiden een andere omlijsting 
in gebruik genomen (1921). 

Toen in 1870 het wenschelijk bleek om ,,te betalen port" 
zegels in te voeren, werden door Nederland twee waarden uit
gegeven, n.l, de 5 en de 10 cent, die reeds het verschil in type 
aangeven; de vijf cents is in type 4, de tien cents in type 3. 

De uitgifte voor Nederl,-Indië in 1872 bes taa t uit vier waarden 
en wel de 5, 10, 15 en 20 ct., waarvan de 5 cents in Type 4, 
10 cents in type 3, 15 cents in type 1 en de 20 cents in Type 2, 
Bij dit stel zijn dus alle typen vertegenwoordigd. 

Hoe zijn nu deze typen ontstaan? Een zeker antwoord op deze 
\ r a a g is niet te geven. De oplossing zal waarschijnlijk zijn, dat 
verschillende graveurs van de goedgekeurde proef-omlijsting, 
cliché's hebben gemaakt en dat bij deze bewerking de kleine 
afwijkingen zijn ontstaan, waarop destijds geen acht geslagen is. 
Het duurde dan ook tot 1884, dat voor het eerst de aandacht 
der verzamelaars door den heer D. E. Schreuders hierop werd 
gevestigd in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
welk artikel ik in het Nederl. Maandblad voor Philatelie, 4e 
Jaargang, pag, 89, gereleveerd heb. 

In 1881 had door uitbreiding der waarden van de portzegels 
een wijziging plaats. De omlijsting kreeg toen één kleur, n.l. 
voor Nederland in blauw, Nederl.-Indië rood, Suriname in lila 
en Curasao in groen. Het waardecijfer wordt later in zwart 
ingedrukt. In plaats van nu nieuwe cliché's te maken, gebruikte 
men de oude, waarvan het cijfer uitgeboord werd. Men voegde 
deze cliché's samen in een raam 10 bij 20 stuks, zoodat men 
vellen kreeg van 200 stuks, drukte in de gewenschte kleur een 
groote hoeveelheid dezer vellen af en plaatste naar behoefte 
bij een tweeden druk de waarde-aanduiding in. 

Nu heeft men bij de samenstelling dezer drukplaten een andere 
werkwijze gevolgd dan bij die der postzegels. Heeft men van 
deze laatste toch het noodige aantal cliché's bij elkaar, dan 
wordt daarvan één vorm gemaakt en maakt men dus een z.g. 
sterijotype. Komt op zulk een plaat een afwijkend cliché voor, 
dan blijft het altijd op zijn vaste plaats staan; wordt dit door 
een ander vervangen, dan brengt dit in den ouderlingen afstand 
der andere geen wiizi(öing. 

Bij de portzegels zet te men het raam uit losse cliché's in 
elkander, evenals een zetter bij gewoon drukwerk met letters 
doet. Raakte dus zoo'n gezet raam los, hetzij bij ongeluk, óf om 
reden van schoonmaak of door invoeging of vervanging van een 
beschadigd cliché, dan moesten de 200 cliché's opnieuw gezet 
worden, en daar men bij de firma Enschedé geen aandacht 
schonk aan de diverse typen, baar t het geen verwondering dat 
de volgorde in het nieuwe raam geheel anders werd. Men kreeg 
dus een z.g. nieuwe zetting. 

Den heer J . E. Bohlmeijer komt de eer toe een der eersten 
te zijn geweest, die hiervan een speciale studie maakte. Hij 
stelde in den loop der jaren, door anderen gesteund, de vol
gende lijst der zettingen op. Reeds uit de jaartal len blijkt, dat 
de volgorde niet geheel juist was, terwijl latere onderzoekingen 
de verkeerde volgorde ook bevestigden. Om echter verwarring 
te voorkomen, heeft men deze volgorde of liever lettering be
houden: 

A. 1881/2. B. 1881. C. 1881. 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 
22 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 
2 2 13 3 3 112 2 
2 2 3 3 3 1112 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 3 3333 
4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 
2 2 3 3 3 3 3 3 221 
2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 1 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 
2 2 13 3 3 1122 
2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 3 3333 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 ! 

122222222331 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 
1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
3 3 1 3 1 1 2 3 1 3 
1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 
3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 3 3333 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 

Type I 44 Type I 44 Type I 38 
„ II 43 „ II 43 „ II 19 
„ III 99 „ III 100 „ III 130 
„ IV 14 „ IV 13 .. IV 13 

D I 1881 D II. 1889. E. 1888/9. 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 1 3 1 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 
2 2 13 3 3 112 2 
2 2 3 3 3 1112 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 3 3333 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
3333 3 4 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 
2 2 13 3 3 112 2 
2 2 3 3 3 1112 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 4 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
13133333131 
1 1 1 1 1 3 113 3 
3 3 1 3 1 1 2 3 1 3 
113 3 133311 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 
3 113 3 3 1 3 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

Type I 44 Type I 42 Type I 99 
„ II 43 „ II 43 „ II 19 
„ III 110 „ III 112 ,. III 148 
„ IV 3 „ IV 3 

F, 1890 . G. 1892. H. 1887. 
12222222233] 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 
1 1 1 1 1 3 1133 
3 3 1 3 1 1 2 3 1 3 
1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 | 
3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 33 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3333 3 333331 

3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ! 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 
1 3 1 2 3 3 3 3 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 
1231 1 3 1 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 
|2233233222l 

122222222221 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 
1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 
3 3 1 3 1 1 2 3 1 3 
1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 
3 113 3 3 13 3 3 
1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 
1 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3 
1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
133333333331 

Type I 31 Type I 28 Type I 36 
„ II 19 „ II 16 „ II 21 
„ III 150 „ III 156 „ III 143 

De uitgifte 1894/6 verscheen alleen in type 3, terwijl de latere 
uitgiften in type 1 zijn. 

Voor hen, die omtrent deze zettingen meerdere bijzonderheden 
willen weten, verwijs ik naar; 

S tandaardwerk over de Postwaarden van Nederland en Kolo
niën 1894/5, Uitgave Ned. Ver. v. P. 

Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel II, 
1924, Uitgave Ned. Ver. v. P. 

Handboek Postzegels van Curasao en Suriname 1925, door 
A. C, Voss, 

Leidraad voor den speciaal verzamelaar van Nederland, Uit
gave Ned. B. v. Ver, van Post . Verz. 

Wat leert men nu uit deze zettingen? 
1. Dat men geen moeite behoeft te doen de portzegels van 

Nederland en Koloniën te verzamelen in een blok of strip met 
de vier tvpen aan een, 

2, Dat type 3 het meest voorkomende type is, type 1 en 2 
in minder mate voorkomen en type 4 bij elke zetting het zeld
zaamst is en het eerst bij de latere zettingen verdwenen is. 

Op de vraag waarom dit aantal typen zoo ongelijk gebruikt 
is, moet ik het antwoord schuldig blijven; dit voor mij onver
klaarbare feit heeft mij steeds bijzonder getroffen, daar bij de 
eerste uitgiften der portzegels van Nederland en Nederlandsch 
Indië van elke soort volledige platen van 200 stuks zijn gemaakt. 

Ten slotte wil ik de belangstellende lezers een opgave geven, 
welke portzegels in de diverse zettingen zijn uitgegeven. 
Zetting Nederland, Nederlandsch Indië, 
A VA, 214, 12H cent ƒ 1, Zonder cent 2 ^ , 5, 20, 40 cent, 
B 1, 15, 20, 25 cent. Zonder cent 5, 75 cent. 
C 5 cent. 
D l 10, 25 cent. Zonder cent 5, 10, 15, 20 cent. 
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D II 5 cent.' Zonder cent 5, 10, 50 cent. 
E 1, 114, 2M, 5, 10, 121/2, 15, 20, 25 cent. 

Zonder cent 20 cent. Met centlO cent. 
F 1, 2H, 5, 10, 123^, 15 cent, ƒ 1 . 
G 1, VA, 2}A, 5, 10, 20, 25 cent. Met cent 20 cent. 
H 21^, 5, 10, 123^, 15, 25 cent. Zonder cent 30 cent. 

Bij de zegels van Curasao en Suriname deed zich bij de 
zettingen een groote bijzonderheid voor: zij komen voor in de 
zettingen D I, E, G en H, doch alvorens de viraarde in te druk
ken, deelde men de vellen in tweeën en kreeg dus vellen van 
10 X 10 of 100 stuks. Daardoor werd de verdeeling der typen 
voor de verschillende waarden geheel anders. In ondersta.inde 
tabel heb ik de bovenste helft met I, de onderste helft met II 
gemerkt. 

Zt Iting Curacao Suriname 
r Type I 16 Zonder cent 214, 5, 20 cent. 

D I i Type II 42 
I Type III 42 
f Type I 28 

D i l I Type II 1 Zonder cent 10, 25, 40 cent. 
1 Type III 68 
I Type IV 3 
f l'vpc I 29 Zonder cent 2 ^ i 10, 12]^, 15 cent. 

E I i Type II 18 50 cent. Met cent 2 ' ^ , 5, 10 cent. 
I Type III 53 Mi.t cent 12}^, 25 cent. 
r Type I 4 Zonder cent 5, 20, 25, Met cent 2}4, 5 cent. 

E l l \ Type II 1 30, 40 cent. 
1 Type III 95 
( Type I 14 

G I \ Type II 1 Met cent 2M, 10, 12!^, Met cent 10, 20, 25 et. 
I Type III 85 25 cent. 
f Type I 14 

G I I \ Type II 15 Met cent 5, 10 cent. 
( Type III 71 

Zonder cent 2^2, 5, 50 cent. 
Type II 29 

[ Type III 51 
H II i Type II 1 

f Type I 7 
[ Type III 92 

Een aandachtige lezer zal het nu zeker niet moeilijk vallen, 
zelf te bepalen welk portzegel in een bepaald type het zeld
zaamste is. Ik hoop met dit artikel de lezers van het Maand
blad van dienst te zijn geweest. 

A. C, VOSS. 

EEN EN ANDER OVER DE ZEGELS DER 
STOOMVAART-MAATSCHAPPIJEN. 

I. 

r Type I 20 

H H " 
Zonder cent 214, 5, 30 cent. 

De opvatting, dat tot de zegels van een land mede zijn te 
rekenen die uitgiften, die als , ,voorloopers" zijn aan te merken, 
vindt in dezen tijd van steeds intensiever specialisatie meer en 
meer toepassng. 

Verwonderlijk is zulks niet; immers wil men door het opzetten 
van een verzameling een beeld verwerven van de postale ont
wikkeling van een land, zooals deze zich aan ons openbaart 
door ziin zegel-uitgiften, dan mogen daarin naar onze meening 
de stukken niet ontbreken, die vóór de instelling van den offi-
cieelen postdienst en de invoering der van staatswege uitgege
ven zegels, dienden tot qui tant ie voor ontvangen vracht. Wij 
zeggen opzettelijk , ,auitantie", wijl aan verschillende dezer zoo
genaamde locale zegels of voorloopers der staatsuitgiften, geen 
ander karakter is toe te kennen. Hen negeeren beteekent voor 
den speciaal-verzamelaar hetzelfde als het opzettelijk uit de 

verzameling weren van staatsuitgiften, die niet overeenstem
men met zijn persoonlijken smaak of politieke overtuiging. Hoe 
vreemd dit laats te ook moge klinken, het doet zich inderdaad 
voor. Wij herinneren ons b.v. een verzamelaar, die een fraaie 
collectie zegels der Duitsche staten zijn eigendom kon noemen 
doch die beslist weigerde de opdrukken „Freis taat" en „Volks
s taa t" een plaatsje in te ruimen, daar hij de geschiedenis, aan 
het ontstaan dezer uitgiften verbonden zóó verfoeilijk vond, dat 
het hem niet mogelijk was deze zegels aan te zien! 
Wij kunnen een dergelijk standpunt niet anders dan bekrompen 
vinden en als niet pleitende voor de objectiviteit van bedoelden 
verzamelaar. 

Bij de locale zegels ligt het geval evenwel anders. Hier 
een voor velen vrijwel onlsekend terrein, jarenlang uit onwe
tendheid verwaarloosd. Toch komt den laatsten tijd een kente
ring, naast de steeds meer doorgevoerde specialisatie mede te 
danken aan het volgend feit; 

Tijdens den Duitschen Philatelistendag, in 1925 te Hamburg 
gehouden, werd door de deelnemers een bezoek gebracht aan 
het mailschip ,,Albert Ballin" der Hamburg-Amerika Lijn", waar
bij de directie den bezoekers een exemplaar aanbood van een 
zegel, dat in de zeventiger jaren diende tot frankeering van 
stukken, die door tusschenkomst van haar s toomvaartverbindin-
gen in West-Indië werden vervoerd. 

W a s de belangstelling in deze : t j ' e ls vóór dien slechts be
perkt tot enkele ingewijden, deze dasd bracht den zegel in het 
bereik van tal van verzamelaars, onder wie kops tukken der 
philatelic. Het gevolg was een drang naar meerdere kennis r a a r 
het wezen en het ontstaan dezer uitgifte en wat van groot be
lang was, Senf nam haar op in zijn catalogus. Wij komen in den 
loop van dit artikel op dezen zegel nader terug, 

Hoe belangwekend deze uitgiften ook mogen zijn, de verzame
laar, die zich slechts bezig houdt met het bijeenbrengen der 
staatsuitgiften, behoeft zich n o.b.m, over deze zegels het hoofd 
niet te breken, daar zij — behoudens een zeer enkele ui tzonde
ring — geen officieele uitgiften zijn, doch slechts een hulpmiddel 
vormen bij de verantwoording en voldoening der vracht voor 
den part iculieren ondernemer. Wij zullen ons dan ook bij de 
verdere bespreking door geen andere overwegingen laten leiden 
dan eenitfe meerdere bekendheid aan deze uitgiften te geven, 
met vermijding van prijs-schattingen, die alle niet anders kun
nen be teekenen dan even zooveel slagen in de lucht. 

Het terrein, dat deze locale zegels bestrijken — gemakshalve 
beti telen wij de zegels der stoomvaartmaatschappijen eveneens 
hiermede — is zeer groot. Tal er van staan nu reeds in het 
middelpunt der belangstelling, b.v. die van Rusland. In dit en 
de volgende art ikelen zullen wij ons dan ook beperken tot de 
zegels der stoomvaartmaatschappijen en ons in de eerste plaats 
bezig houden met die, welke werkzaam waren in de West , wijl 
daarmede de verzendingsgelegenheid naar en van onze Kolonies 
Curagao, Suriname enz. nauw verband houdt. 

Deze toch werd grootendeels verzorgd door de schepen der 
navolgende maatschappijen; 

a. Royal Mail Steam Packet Cy. 
b. Hamburg-Amerika Lijn. 
De in de groote havenplaatsen gevestigde postagenten zorg

den, dat van af de havens, door bovengenoemde lijnen aange
daan, de post verder werd doorgezonden door kleinere vaar
tuigen of kustvaarders . Omgekeerd werd de post, die laats tge
noemde aanbrachten door tusschenkomst dier agenten doorge
geven aan de groote lijnen, die haar medenamen naar Europa. 

Op deze wüze werkte daar gedurende tal van iaren een stelsel 
van uitwisseling van correspondentie, dat. toen de Wereldpost -
vereeniginö haar intrede deed, met geringe wijzigingen kon 
worden overgenomen. 

Onder de kleinere lijnen, die de post aan de maatschappijen 
onder a en 6 afleverden of van deze overnamen, treden in het 
bijzonder naar voren; 

c. ,.Ladv Mc Leod", een kustvaarder onder bevel van kapi 
tein David Bryce. 

d. , ,Captain Todd", een vaartuig genoemd naar den kapitein, 
den Schot Robert Todd. 

e. de lijn der firma J. A. .Jesurum en Zonen te Curasao, een 
voortzetting van de lijn onder d vermeld. Hieruit ontstond 
in 1869 

/. de lijn der firma Cameron Macaulay te St. Thomas. 
v. B. 

(Wordt vervolgd). 
(Nadruk verboden). 
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EENIGE OCCASIONS! 

Nederland, Yvert no. 13, ^ c , bruin, blok van 6, ongebruikt ƒ 6.— 
M „ „ 14, 1 c , zwart, op officieel drukwerk ƒ4,50 
" " " 14, 1 cent, zwart, s tr ip van 4 en 1 los op 

brief met puntafstempeling 40 (Goor) 
z- z ƒ 60.— 

" •' .. 15, 1 c , groen, strip van 10 ƒ 12.50 
« « 1, 15, 1 cent groen blok van 4 ƒ20 .— 
" " II 16, V/2 c , rose, blok van 4 ƒ 4 5 . — 

„ 17, strip van 5 1ste kleur . . ƒ20 ,— 
„ „ 17, blok van 4, 2de kleur ƒ20 .— 

„ „ „ 29, prachtparen, gebruikt ƒ 15.— 
ongebAiikt 

„ 128, 5 gulden, J u b i l gebr, prachtex, ƒ 6 , — 
" " 1. 142,10 cent, rood z.g,n, Delftsche spiegel-

druk; slechts 60 exemplaren zijn be
kend; prijs op aanvraag. 

Port, Yvert no, 40, 3 cent op ƒ1 ,—, T, I ƒ 1,25 
„ 40, 3 „ „ ƒ 1 , — , T , I I ƒ2 ,75 
„ 40, 3 „ „ ƒ 1 , — , T, III ƒ 1.25 

ongebruikt 
, " , '<„ " , „ . . 40, 3 „ „ ƒ 1 , — , de 3 typen samen
hangende I II en III ongebruikt ƒ 8,50 

Idem blok van 4, type 2, ongebruikt ƒ 12!50 
Telegraaf-serie compleet (verhoogd in prijs) ƒ 6 5 , — (onge

bruikt) ; de 25 cent ongebruikt ƒ30,—. 

Nederlandsch-Indië. 
No, 1, op brief, prachtexemplaar ƒ 12,50 
No, 2, bijzonder mooie exemplaren, gebruikt ƒ 17,— 
No, 3, 1 cent, olijf, type I ƒ 0,60 ƒ 0,35 
No, 16, 1 cent, olijf, type II ƒ 0,40 ƒ 0,20 
No, 4,2 cent, bruinviolet ƒ 5,— ƒ 6.— 
No. 5, 2 cent, donkerbruin ƒ 1.75 ƒ 0.60 
No. 6, 2 H cent, geel ƒ 2.— ƒ 2.— 
No. 7, 5 cent, groen ƒ 0.75 ƒ 0.25 
No. 8, 10 cent, bruin ƒ 0,60 ƒ 0,01 
No, 9, 121^ cent, grijs ƒ 0.15 ƒ 0,15 
Dito gebroken C, paartje ƒ 1.50 
No. 10, 15 cent, grijsbruin ƒ 1,50 ƒ 0,15 
No, 11, 20 cent, blauw ƒ 2.— ƒ 0.15 
No. 12, 25 cent, violet ƒ 2.— ƒ 0.15 
No. 13, 30 cent, groen ƒ 0,60 ƒ 0,20 
No. 14, 50 cent, karmijn ƒ 2.— ƒ 0.20 
No. 15, 214 gld., violet en groen ƒ 6.50 ƒ 2.50 

Voor speciaalverzamelaars altijd interessante stukken in voor
raad, alsmede de zeldzame tandingen in de oude uitgiften. Zicht-
zendingen op aanvraag. (Voor bekende verzamelaars zonder 
storting van depot). 

Zegeltjes, welke de aandacht verdienen, zijn de nos. 106 en 
107. Goede exemplaren worden steeds zeldzamer; een prijs-
verhooging kan niet uitblijven. 

Wij noteeren voor de 1 ongebruikt ƒ 2 . — en voor de ƒ2.50 
eveneens ongebruikt ƒ 5.50. 

Gebruikte exemplaren komen chemisch vervalscht op de 
markt; dus verdient het aanbeveling deze ongebruikt te ver
zamelen. 
Brandkastserie, ongebruikt, ƒ 27.50. 

In het Buitenland schijnen philantropische philoutelisten werk
zaam te zijn. 

Voor spotprijzen (?) worden de zeldzame tandingen 14 X 14 
aangeboden. 

De duurdere Curapao-porten mogen zich ook in de belangstel
ling van de beeren verheugen en zijn bedriegelijk goed nage
maakt. 

Nu er vraag is voor gebruikte kopstaande opdrukken Java en 
Batten Bezit, verschijnen zelfs de lagere waarden, op licht 
gestempelde gebruikte exemplaren, aan de markt, welke valsch 
zijn. De vervalschers schijnen dit de moeite waard en loonend 
te achten, ofschoon deze speculatiezegels hoogstens nominaal 
waard zijn, daar zij moedwillig op bestelling vervaardigd werden, 
en een verdere inzinking der prijzen niet onmogelijk is, daar 
groote voorraden, welke, ofschoon niet zichtbaar, nog sla
pende zijn. 

Sedert 1 Januar i 1926 zijn deze zegels niet meer voor fran
keering toegelaten; ook afstempeling ten postkantore is nu offi
cieel verboden. 

Wij maken de verzamelaars hier opmerkzaam op, met het oog 
op eventueele belegging in deze zegels, wat wij beslist moeten 
afraden. 

Voor den verzamelaar, die deze zegels wenscht te bezitten, 
adviseeren wij deze ongebruikt te koopen. 

Wij kunnen nog tegen sterk verlaagden prijs leveren; men 
heeft dan tenminste de zekerheid, dat de zegels werkelijk aan 
de Landsdrukkerij te Batavia bedrukt zijn. 

Opdruk Java. Opdruk Bezit Buiten. 
ƒ0.05 
„ 0.05 
„0.10 
„0.10 
„ 0.50 
„ 0.20 
„ 0.20 
„ 0.25 
„ 0.45 
„ 0.40 
„ 0.50 
„ 0.60 
„ 1 — 

Postvlucht Ned.-Indië—Nederland. 
Per vliegtuig ,,Postduif". 
Briefkaart verzonden van Weltevreden ƒ 5.—. 
Landmail Port stempel, verzonden 22 Februari 1847 uit Rot

terdam, een van de eerst bekende stempels, prachtstuk, afkom
stig uit de collectie van mr. J . Meijer. Prijs op aanvraag. 

'A c. 
1 c. 
2 c. 
2H c. 
3 c. 
5 c. 

10 c. 
12J^ c. 
15 
20 
25 
30 
50 

y? 
1 
2 
2'^ 
3 
5 

10 
12'^ 
15 
20 
25 
30 
50 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

ƒ0.05 
„ 0.05 
„0.10 
„0.10 
„ 0.50 
„ 0.20 
„ 0.50 
„ 0.25 
„ 0.75 
„ 0.40 
„ 0.50 
„ 0.60 
, . 1 . -

Phiiatelistisch Bureau PIERRE VOS, 
PRINS MAURITSLAAN 108. 

Bij aangeteekende correspondentie wordt men beleefd verzocht boven het adres te stellen: 
Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. — (674) Postgiro 133631, 
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HET MAANDBLAD WEDEROM BEKROOND. 
Het is ons aangsnaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 

dat aan het Nederland.ch Maandblad voor Philatelie wederom 
een onderscheiding is ten drei gevallen en wel een ZILVEREN 
MEDAILLE op de Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Monte-Carlo (Monaco) van 18—26 Februari 1928. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, hunne kopii' v ó u r d e n 
5 e n d e r m a a n d toe te zenden aan de Administratie. Al wat 
na den Sen ontvangen wordt, zal in den regel tot het v o l g e n d 
n u m m e r moeten bewaard blijven. 

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

R a a d v a n B e h e e r . 

Voorjaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, op 
Zondag 25 Maart 1928, des voormiddags te 11 uur, in het z.g. 
„Gele Zaaltje" van het Café-Restaurant „Jaarbeurs" te Utrecht 
(Ingang Rijnkade). 

BREDA, 5 Maart 1928. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid vjd R. v. B. 

WAARSCHUWING. 
Namens den heer G. de Ruijter, Godelindeweg, Bussum, moet 

ik de lezers waarschuwen voor het Brielmarken-Versandhaus te 
Köln, dat zijn verplichtingen niet nakomt. Het plaats te inder
tijd een annonce in ,,De Gooi- en Eemlander", om met Neder-
landsche verzamelaars in connectie te komen. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908, 

Als Rechtspersoon erkend bij Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

Aan de Besturen van enkele Vereenigingen. 
't Is mij als Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau opge

vallen, dat enkele vereenigingen leden aannemen zonder dat 
hun namen vooraf in 't Maandblad vermeld worden onder de 
rubriek „Caniddaatleden". In 't algemeen is dit niet aan te 
raden, omdat er zoowel onder de verzamelaars als onder de 
handelaars elementen schuilen, die meer of minder be t rouw
baar z,ijn. 

't Is daarom zeer aanbevelenswaardig, dat de namen der 
voorgestelde leden een maand vóór de ballotage in ons orgaan 
afgedrukt worden, dan kan degene, die al eens minder aange
name ondervindingen met een candidaAt-lid opgedaan heeft, bij 
het Bestuur zijn bezwaren tegen het l idmaatschap inbrengen. 

Bovendien beschik ik, als Beheerder van 't Bonds-Infotmatie-
bureau, over verschillende gegevens, waarvan de besturen der 
vereenigingen niet altijd op de hoogte zijn. Zoodra ik dan ook 
bij het verschijnen van het Maandblad de namen der candidaat-
leden controleer, waarschuw ik de betreffende vereeniging, in
dien mij omtrent een der candidaten minder gunstige informaties 
vers t rekt zijn. 

'k Zou daarom de enkele vereenigingen, die nog niet in boven-
genoemden geest handelen, in haar eigen belang willen aanra
den de namen der candidaat- leden vooraf in 't Maandblad t e 
publiceeren. 

In dit verband zou ik ook gaarne zien, dat men het Informatie
bureau bij royement van een lid op de hoogte stelde van de 
redenen, waarom dit heeft plaats gehad, dan kunnen deze gege

vens weer dienen om andere vereenigingen te wairschuwen, als 
zoo'n geroyeerd lid te eeniger tijd zijn geluk weer eens bij een 
andere vereeniging beproefde. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Nederlandsche VerecL. van PcstzegelverzameJaars. 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr . 49, Haarlem, Tel 1 J7<)3 

Amersfoort: Secr.: J , Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Secr.: P. G. Keijser, Overtoom 27/29. 
Apeldoorn: Secr.: G. H. Ebens, Marktplein 26. 
Arnhem en Omstr.: Secr.: J . R. de Jpncheere, Arrhemsche 

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

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

Voorburg. 
Haarlem: Secr.: C. H. Blansert, Plein 22. 
's-Hertogenbosch: Secr.: Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 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 ƒ 5.—. 
Deel I I : Portzegels. Prijs - 8.50. 
Deel I en II samen Prijs - 12.50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
De Directeur der Afd. Verkoop verzoekt den inzenders der 

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

Nieuwe leden. 
621. J, L. Graven, luit.-inf., Demmeniweg 1, Medan (N.-L). 
626. W. F. de Nieuwe, opperwachtmeester, Salaiiga (N.-L). 
649. Ir. J . M. Leevert, Kramatlaan 7, Weltevreden (N.-L). 
653. F . A. Lambach, gezagv. S.M.N., Prins Hendriklaan 16, 

Bussum. 
666. mevr. Brouwer-Jacobs, Emmalaan 21, Apeldoorn. 
674. C. Polling, Pontanuslaan 10, Arnhem. 

Aanmeldingen. 
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.-L), (oud-lid). 
W. Brettschneider, lid fa. W. Brett & Co., 82 Patterson Street, 

Middle Park, Postal District 6, Melbourne, Victoria, Austral ië. 
dr. F . A. van der Breggen, Nieuwe Gracht 60, Haarlem. 
H. Amesz, Wester laan 6, Aerdenhout (corresp.adres: N. Z. 

Voorburgwal 326/8, p. a. Cultuurmij. v.h. Smidt & Amesz, Am
sterdam). 

mej. E. C. A. Guldenarm, Melkpad 33, Hilversum. V. L. 
E. H. de Koning, Singel 137, Dordrecht. 

Bedankt als lid. 
602. M. Kemper. 723. M. Feuer. 

502, J . C, E. van Herwerden. 

138. A. Soriac. 
Overleden. 

592. A. Sijthoff. 
Adresveranderingen. 

280. A. M. W. Bussemaker, p . a. Ned. Handelmij., Medan (N.I.). 
941. W. Ph. Coolhaas, Ned. Indie. 
685. L. F. W. Godin, luit. genie. Dep. v. Kol., Bandoeng .(N.-L). 
778. I J van Heekeren, Ned. Indië. 

1. N. J , C, .Teekei, Crayenesterlaan 32, Haarlem. 
766. J . C. de Lang Evertsen, Kali Badjing, Djember (N.-L). 
410. Th. R. Parmentier, Jenners t raa t 20, Amsterdam (Oost). 
786. Ch. F. Seeger, Ned. Handelmij., Medan (N.-L). 
976. A. G. A. Stakenburg, Pangkalpinang, Banka (N.-L), 
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265. D, G. Vervooren, Leeuwendaallaan 48, Rijswijk (Z.-H.). 
829. A. C. A. Heshusius, van Merlenstraat 122, den Haag. 
454. dr. L. J . Terneden, J a n van Eijckstraat 26, Amsterdam. 

De Secretarissen der Afdeelingen, die nog in gebreke zijn 
gebleven hunne jaarverslagen en een afschrift van hunne leden
lijst, volgens art . 31 Huish. Reglement, in te zenden bij den 
Secretaris dér Vereeniging, worden dringend verzocht alsnog 
deze aan den Secretaris te doen toekomen. 

De leden worden opmerkzaam gemaakt op art. 7 van het 
Reglement der afdeeling Verkoop: Leden, die een zending ont
vangen, waarin een of meer onafgestempelde open vakjes voor
komen, zijn verplicht in die vakjes te schrijven ,,open bevonden 
door" en dit te onderteekenen. Zij brengen hunne bevinding 
onmiddellijk ter kennis van hun voorganger en van het Sectie
hoofd. 

Afd. 's-Gravenhage. 
In de vergaderingen dezer afdeeling worden telkens wed

strijden uitgeschreven onder de leden, ten einde het te verge
makkelijken ook anderen eens een indruk van ieders verzame
ling te geven, door het medebrengen van verzamelingen, be 
paalde landen of groepen, De bedoeling is de leden voor dit doel 
op te wekken en ook om het bezoek ter vergadering te ver-
grooten, Of het zijn oorzaak vindt in bescheidenheid van de 
meeste leden of uit vrees, dadelijk door anderen overtroefd to 
worden met nog mooiere objecten, is tot dusverre niet bekend 
geworden, doch zeker is het, dat het gemiddeld aantal inzen
dingen beneden de algemeene verwachting bleef. Toch werd er 
heel wat goeds vertoond en waren de weinige inzendingen — 
als mede die ter opluistering van de heeren Keiser, Becking en 
Van der Maesen, zeer de moeite waard goed bekeken te 
worden. 

Hieronder volgt een overzicht van de wedstrijden, waarvoor 
telkens 2 prijzen in zegels beschikbaar waren. 
' Vergadering van 16 Noyember 1927. Vraag: een land van 

Europa. Ingekomen 7 inzendingen, waarbij na stemming van alle 
aanwezigen Ie en 2e prijzen aan Luxemburg en Gibraltar, resp. 
van de heeren Hamilton en Ferf. 

21 December 1927, vraag: een land buiten Europa (behalve 
Nederlandsche koloniën); 2 inzendingen; Ie en 2e prijs: Sey-
schellen en Oranje-Vrijstaat. 

18 Januar i 1928, vraag; 10 ä 12 mooie objecten van Nederland; 
3 inzendingen. Prijs aan de heeren Doorman en Hamilton. 

15 Februari 1928, vraag: de 3 Nederlandsche koloniën ver
tegenwoordigd, tot een maximum van 30 zegels (geen tandingen, 
typen, fouten, enz.) 3 inzendingen; prijzen de heeren Hamilton 
en van Toorenenbergen. 

Terwijl voor de a.s. Maart-vergaderingen — allen, op 2 na — 
der aanwezige leden zich verbonden hebben 20 Europa-zegels 
mede te brengen, waarvoor dan 3 prijzen, ter waarde van 5 
gld. ieder, zullen beschikbaar zijn. 

Bovendien zal op die vergadering door den heer Manders 
eene voordracht worden gehouden over; „de belangrijkheid van 
de afstempelingen, kennis en de verzamelbaarheid van afstem
pelingen", ter weerlegging van het daaromtrent voorkomende in 
de voordracht van den heer Jacobs (Maandblad 1928, blz, 6). 

Postzegelvereeniging „Bi^eda", te Breda, 
Ic Secretar is : J, C. G. VAN DEN BERG, Burg. Passtoorsstr . 5. 

Ginneken bij Breda, Tel, 38 of 884. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 5 Maart 1928, des avonds te 8 uur, in 
de benedenzaal van Café „Moderne", te Breda. 

Aanwezig 37 leden en 4 introducé's . De voorzitter, de heer 
Cramerus, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, 
in het bijzonder de heeren Van Mierlo, Molenaar en Van der 
Staaij, die onze vergadering voor het eerst bijwonen. 

De notulen van de vergadering van 6 Februari 1.1. worden, 
zonder op- of aanmerkingen, goedgekeurd en vastgesteld. De 
ballotage heeft tot uitslag, dat de 6 candidaat- leden als lid wor
den aangenomen. 

Wordt medegedeeld, dat van den heer Broekhuizen, te 
Rotterdam, eenige valsche zegels voor het lalsicifatenalbum 
zijn ontvangen, terwijl de heeren Cramerus, Hekking, Loeff, 
Martin en Veen eenige zegels voor de verloting afstaan, waar
voor allen dank wordt gezegd. 

De voorzitter deelt mede, dat het Maandblad te Monaco met 
een zilveren medaille bekroond is, 

Vervougens wordt overgegaan tot benoeming van een admi
nistrateur der rondzendingen, ter vervanging van den heer J an -
zen, die wegens gezondheidsredenen voor deze functie had be
dankt . De heer Broeders krijgt 32, de heer Hekking 6 stemmen, 
terwijl 1 stem in blanco wordt uitgebracht, zoodat de heer 
J, Broeders is gekozen. Deze neemt de benoeming aan. 

Daar de heer Broeders hoofd van secties VI en VII was, 
wordt door het bestuur voorgesteld mevrouw Hanegraaff van 
der Colff deze secties in handen te geven en sectie I onder te 
brengen bij den heer Sikkans, waarmede de vergadering zich 
kan vereenigen. 

Voorts moet benoemd worden een sectiehoofd van de nieuwe 
afdeeling „Buiten Europa". Op den heer Van Horssen worden 
26, op den heer Van Reijen 12 stemmen uitgebracht, terwijl 
wederom 1 stem blanco is, zijnde dus de heer J . A. J. van Hors
sen gekozen, die, op een desbetreffende vraag van den voorzit
ter, antwoordt de benogming gaarne aan te nemen. 

Door de vergadering wordt goedgekeurd een voorstel van 
het bestuur onze Vereeniging officieel zonder bezwaar van de 
kas, te doen vertegenwoordigen op de Duitsche Philatelisten-
dagen te Weenen op 2, 3, 4 en 5 Juli a.s., door ons lid, den heer 
dr. Gommers, 

Als afgevaardigde voor de vergadering van het Bondsbestuur 
op 11 Maart a.s, wordt aangewezen de heer L. C. A, Smeulders 
en als plaatsvervanger de heer A. J. Jacobs, 

De vergadering gaat daarna in comité-generaal tot het doen 
van eenige mededeelingen. 

Na heropening wordt overgegaan tot de verloting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond

vraag, onder dankzegging voor de opkomst deze vergadering, 
Breda, 5 Maart 1927, De Ie Secretaris, 

J, C, G. VAN DEN BERG, 

Bekendmakingen. 
I. 

In de plaats van den heer H. J . H. M. Janzen is tot admini
strateur der rondzendingen benoemd de heer J . Broeders, Tete-
ringschedijk 61, Breda, Postrekening 135259. Bij hem kunnen 
worden ingezonden: , 

1. Boekjes met uitsluitend zegels van Nederland en Kolo
niën, inniën, in onbeperkt aantal . 

2. Tot nader bericht boekjes met zegels van Europa, tot een 
maximum van 5 boekjes per inzender en per jaar. 

3. Boekjes met zegels van Buiten Europa, in onbeperkt aantal. 
IL 

Afdeeling B (duurdere zegels) wordt tot nader bericht stop 
gezet. Loopende zendingen met blaadjes worden afgewerkt, 

IIL 
Ter vervanging van den heer J, Broeders is benoemd tot 

hoofd van secties VI en VII L, A, E, Hanegraaff van der Colff-
Meerkerk, Burgemeester Passtoorsstraat 5 boven, Ginneken, 
Postrekening 138302, 

IV. 
Ter vervanging van mevrouw L, A, E, Hanegraaff is benoemd 

tot hoofd van sectie I de heer J , Sikkens, Sophiastraat 35; 
Breda, Postrekening 109380, 

V, 
Tot hoofd van de afdeeling Buiten Europa is benoemd de 

heer J , A. J , van Horssen, Engelbert van Nassauplein 156, 
Breda. (Wijkkantoor Parks t raa t ) . 

Nieuwe leden. 
155, W. W, Dirven, Wilhelminastraat 49, Dongen. (III) 
E.Z, 
288, A, J, Verhagen, Eur, sergeant, 4e Bataljon Inf., Tjimahi 
E. (Java) . 
199, Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlin-Friedenau. 
E, 
379. D, Wilthagen, Balfortstraat 8a, Breda. (II) 
E, 
504, F . E, van der Staaij, Boschlaan 8, Ginneken. (II) 
E.Z. 
505, mej, W. P, B, Niemann, Nieuwendijk 216, Amsterdam C, 

(VH). 
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Hersteld als lid. 
62. jhr. A. E. F . Graswinckel, Haarlemschestraat 4, Scheve-

ningen. (V) 
Candidaat'leden. 

J . Molenaar, Marksingel 23, Breda. (Voorgedragen door F. 't 
Sas te Breda). 

dr. K. T. A. Halbertsma, oogarts. Oude Delft 38, Delft. (Voor
gedragen door C. A. Oudemans te Delft). 

A. Jaasma, Blokhuisplein 18 boven, Leeuwarden. (Eigen aan
gifte). 

mr. J . P. M. van Mierlo, advocaat. Willemstraat 22, Breda. 
(Voorgedragen door A, J . Jacobs, te Breda). 

S. Kuiper, hoofdgasmeester lichtbedrijven, Nijverheidssingel 1, 
Breda. (Voorgedragen door W. Chatrer, te Breda). 

Adresveranderingen. 
439. Franz Bäcker, te Delft, thans Maria Kulm bei Eger, 

Böhmen, C.S.R. 
281. J . D. A. Rahder, te Weltevreden, thans Van Loostraat 137, 

's-Gravenfiage. 
275. J. A. L. Aarts, te Rotterdam, thans G. W. Burgerplein 2, 

aldaar. (V) 
366. mr. R, H. Nierstrasz, te Heemstede, thans J a n van Eijk-

straat 6, Amsterdam Z. (VII) 
203. L. A. van Doorn, te Haarlem, thans Rijksstraatweg 220, 

aldaar, (VII) 
438. F . J . Kuipers jr., te Amsterdam W., thans Overtoom 381, 

aldaar. (VII) 
131. ir. E. Strens, te Roermond, thans Korte Dam 9, Schiedam. 

(Van VI naar V). 
298, A. F . van den Burg, te 's-Gravenhage, thans Eerste van 

den Boschstraat 175, aldaar. (V) 
475. A. M, Solleveld, te Rotterdam, thans Korteweg 4, Hille-

gersberg. (V) 
A a n k o n d i g i n g . 

LEDENVERGADERING op Maandag 2 April 1928, des avonds 
te 8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda". (Ingang 
St, Janst raat ) . 

Ver. van Postzegelverz, „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.! J . A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Za
terdag 25 Februari 1928, des avonds te 8 uur, in 
hotel „Krasnapolsky", te Amsterdam. 

Aanwezig 54 leden. Nadat de voorzitter een woord van 
welkom gesproken had tot den heer Querido, voor het eerst 
aanwezig, kwam ter sprake, dat Frankrijk zijn naam helaas 
wederom hoog wil houden door de uitgifte van een nieuwe 
serie zegels, ditmaal met bijzondere monumenten, als; Are 
de Triomphe, Cathedraal van Reims, e.a. 

Vervolgens memoreerde de voorzitter het belangrijke ver
schil in prijzen betaa ld op de veilingen, welke hier te lande 
gehouden worden en de prijzen, die betaald worden op 
buitenlandsche veilingen; o.a. noemde hij prijzen op veilingen 
te Parijs en Praag, sommige boven Yvert & Tellier. 

Een verheugend feit is het voor alle Philatelisten, dat men 
ook het onnut der zware afstempelingen inziet, getuige een 
ministerieele opdracht in Frankrijk en België, om zegels licht 
af te stempelen. Tevens werd ons medegedeeld, dat de Olym
piade-zegels op 1 Maar t verkrijgbaar zullen worden gesteld; 
oorspronkelijk was het plan ook hooge waarden in deze serie 
uit te geven, maar door bemiddeling van den Bond zijn deze 
uitwassen voorkomen. 

Aanvrage werd ontvangen tot steun, op elke wijze, der nieuW 
opgerichte Jeugdclub, Watergraafsmeer, uitsluitend leden van 
12 tot 18 jaar. 

Ten slotte werd nog aangenomen voor den volgenden wed
strijd het zegel van Nederlandsch Indië no. 1, gebruikt. 

Nadat de veiling van ongeveer 35 kavels had plaats ge
vonden, werd te ongeveer half elf deze verjSadering gesloten. 

De 2e secretaris, H. SCHMID, 
Adresveranderingen. 

Th. H. de Haan, Nassaukade 146, Amsterdam (W.) 
dr. L. J, Terneden, Jan van Eijkstraat, Amsterdam (Z,). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 24 Maar t 1928, 

's avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 31 Maar t 1928, 's avonds 

t e 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoess t raa t , Amsterdam. 

Medcdeeling. 
De 25 prijzen .der gehouden maandelijksche verloting zijn ten 

deel gevallen aan de volgende leden; Nos. 259, 276, 232, 134, 
144, 7, 279, 5, 305, 159, 12, 16, 181, 97, 180, 280, 218, 108, 52, 
92, 231, 261, 226, 45 en 224. 

De Ie Secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Verecniging, te Utrecht, 
Secre tar is ! K. H. J . v. HULSSEN, Brigi t tenstraat 17, Utrecht . 

K O R T VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 28 Februari 1928, in het Hotel Des Pays 
Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 25 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8 uur werd 
deze vergadering door den voorzitter geopend, die, in verband 
met de beschikbare ruimte van de vergaderlokaliteit en de vele 
uitgebreide collecties voor den landenwedstrijd, voorstelde van 
de volgorde der agenda af te wijken en eerst den landen
wedstrijd Bulgarije te houden. Dit voorstel werd aanvaard, zoo
dat de aanwezigen in de gelegenheid gesteld werden de tentoon
gestelde collecties van Bulgarije te beoordeelen. De collectie 
van den heer Spruit verwierf den eersten prijs, terwijl aan den 
heer Raatgever de tweede prijs werd toegekend. Alle aan
geboden collecties bleken keurig verzorgd, zoodat de beoor
deeling ditmaal niet gemakkelijk geweest is. Van deze gelegen
heid maakte de heer Moesman gebruik, zijne verzameling Bul
garije, zegels op geheelen brief, alsmede briefkaarten, enz. van 
dit land ter bezichtiging te stellen. 

Hierna werden de notulen der vorige vergadering onveranderd 
goedgekeurd. Nadat de voorzitter den heer Moesman namens 
de aanwezigen bedankt had voor het ter bezichtiging stellen 
zijner interessante collectie, werd het meerendeel der ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Bij de behandeling van den brief van het Bondsbestuur over 
de vergadering op 11 Maar t a.s. werd aan het bestuur der 
U. Ph. V. machtiging verleend bij de rondvraag op die vergade
ring een voorstel in te dienen. Hierna werd het voorgedragen 
candidaat-l id H. K. E, Wijers met algemeene stemmen als lid 
der Vereeniging aangenomen. 

Bij de rondvraag deed de heer Vuijstingh het voorstel, om 
het bestuurslid Raatgever, die 10 jaren achtereen de functie 
van sectiehoofd verricht heeft, voor diens vele werkzaamheden 
namens de U. Ph. V. een huldeblijk aan te bieden. Dit voorstel 
werd met algemeene stemmen aangenomen, waarbij bepaald werd 
de keuze van het huldeblijk over te laten aan het bestuur. De 
voorzitter deelde dit besluit aan het inmiddels ter vergade
ring gekomen bestuurslid Raatgever mede, waarbij hij diens vele 
verdiensten memoreerde. De heer Raatgever toonde zich zeer 
erkentelijk en bedankte met eenige welgekozen woorden. 

De vraag van den heer Sluijp over de toezending der Maand
bladen werd door den voorzitter toegelicht, terwijl medegedeeld 
werd, dat op de a.s. vergadering van den Raad van Beheer de 
verzending der Maandbladen ter sprake gebracht zal worden. 

Inmiddels circuleerden in een drukraampje blokken van de 
nieuwe 3, 7 en 12 cents portzegels van Nederland, medegebracht 
door den heer Sluijp. 

Na de verloting kregen de aanwezigen de gelegenheid de 
collecties van de beeren Van Gittert en Raatgever, respectieve
lijk Italiaansche koloniën en Rusland, te bezichtigen, waarbij 
bleek, dat het ter bezichtiging stellen van collecties door de 
vergaderingbezoekers zeer op prijs gesteld werd. 

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

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

Nieuwe leden. 
[ei H. K. E. Wijers, Ambachtstraat 5, Utrecht. 
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Candidaatleden. 
jK B. B. Paans, Nieuweweg 392, Werkendam. 
K G. A. M. Verschoor, Leuvenschestraat 73, Scheveningen. 

P Bedankt als lid. 
t' dr. A. H. van den Berg, Onder de Boompjes 20, Hoorn. 
tf J . C. E. van Herwerden, Oude Ebbingestraat 21, Groningen. 
ff dr, S. Hoogerwerf, Morschweg 71, Leiden. 

Adresveranderingen. 
C. G. A. Wijnmalen wordt Parklaan 35, Driebergen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 20 Maart 1928. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 Maart 1928, 

Haagsche PhilatelistcnVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Olijfstraat 40, ' s Gravenhage. 

V E R K O R T E N O T U L E N van de vergadering van 
Donderdag 23 Februari 1928, des avonds te 8% 
uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag. 

Nog meer leden dan de vorige maal, thans n.1. 32, waaronder 
5 dames, zijn aanwezig, die door den voorzitter hartelijk welkom 
worden geheeten, in het bijzonder de beeren Duijsberg en Tel
legen, die voor het eerst aa/.wezig zijn. De notulen der vorige 
vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd, 
terwijl de ingekomen stukken geen redenen tot bespreking geven. 

De voorgehangen nieuwe leden worden allen met algemeene 
stemmen tot lid aangenomen, waarna overgegaan wordt tot de 
hoofdzaak van dezen avond, n.1. het bezichtigen van de op vele 
tafels geëxposeerde speciaalverzameling Servië van ons mede
lid, mevrouw MatzenFleddérus, nadat de eigenaresse zich nog 
bereid had verklaard on de te stellen vragen te antwoorden. 
Inderdaad een buitengewone verzameling! Een die op zichzelf 
reeds een respectabel dik album zoude vullen! Daarom zoo inte
ressant, omdat het een absoluut afgesloten, niet verder aan te 
vullen, geheel vormde van een „afgesloten land". Alles met de 
uiterste accuratesse verzorgd en opgezet, verduidelijkt door alle 
noodige gegevens. 

De voorzitter vertolkte dan ook, blijkens het ferme applaus, 
de dankbaarheid aller leden aan mevrouw Matzen, die ons 
allen in staat had gesteld onze philatelistische kennis dezen 
avond weer eens te vermeerderen. 

Daarna vond de traditioneele verloting „zonder nieten" plaats 
en eene geanimeerde veiling volgde, die èn verkoopers èn pen
ningmeester reden tot tevredenheid gaf. 

Allen gingen dan ook tevreden op een reeds laat uur huis
waarts , vooral waar onze voorzitter de vergadering sloot met 
de mededeeling, dat hij zelf de volgende maand zich voor
stelde een causerie te houden over het veelbesproken en veel 
aangevochten „Speciaal verzamelen". 

De Secretaris, 
A. STARINK Jr . 

Candidaatleden. 
G. Berends, Velperbuitensingel 2, Arnhem. 
C, von Bornemann, Willem de Zwijgerlaan 15, den Haag. 
W. Jolles, Willem de Zwijgerlaan 130, den Haag. 

Nieuwe leden. 
W. H. van Pesch, Muzenstraat 25, den Haag. 
W. J . van Duijsberg, Roodborstlaan 6, den Haag. 
C. Kammeraad, Stephensonstraat 55, den Haag. 
F, H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam. 

^ mr. dr. P, A. Roeper Bosch, Leuvenschestraat 70, Scheve
■^ ningen. 

A. M, N. van den Broeke, Sint Jans t raa t 29, Laren. 
mevr. J , Kauffeld—Wenniger, Tegalombo 4, Samarang (Ned.

Indië). 
Bedankt als lid. 

W. A. Smit, Badhuisweg 105, Vlissingen. 
Adresveranderingen. 

A. G. Ferf wordt Hooigracht la , den Haag. 
F, H. D. A. von Ende wordt Irisplein 5, den Haag. 

W • S, Leopold wordt Witte de Withstraat 88a, Rotterdam. 

Vergadering. 
BIJEENKOMST op Donderdag 22 Maart 1928, des avonds te 

8% uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag, 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe 

leden. Mededeelingen. Causerie van onzen voorzitter over 
„speciaal verzamelen". Verloting, Veiling, Sluiting. 

Mededeeling. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat zij, die zich tot en 

met den 25en April a.s. als lid onzer verceniging aanmelden, ten 
volle deelnemen in de gratis verloting zonder nieten, die in de 
vergadering van 26 April a,s, plaats heeft en waar voor a l l e 
leden een prijs beschikbaar is. 

Vereen, van Postzegclverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaris; H, J, VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 28 Februari 1928, 
gehouden in Restaurant „National", te Arnhem. 

De vergadering, bijgewoond door 3 dames en 17 beeren, werd 
door den voorzitter geopend met een woord van welkom, spe
ciaal tot den heer Ketting, die voor ' t eerst de bijeenkomst 
bezocht. 

De agenda bood ditmaal weinig belangrijks. Een breed debat 
werd nogmaals opgezet over de veel besproken Curagaozegels, 
die door sommige leden wel besteld, maar niet ontvangen wer
den. Een der gedupeerden, de heer A, te Winkel, werd aan
gewezen als vertegenwoordiger van „de Globe" bij de a.s. 
Bondsvergadering, om deze zaak nader uiteen te zetten, Overi
gens werd over de op deze a.s, vergadering te bespreken punten 
weinig gediscussieerd, omdat de onderwerpen der agenda te 
vaag, te weinig omlijnd waren. 

Tot penningmeester werd met meerderheid van stemmen de 
heer J . C. Heidenreich gekozen, tot nieuw lid met algemeene 
stemmen mejuffrouw H. Th, Schimmelpenning, alhier. 

De voorzitter hield vervolgens een breedvoerig betoog over 
de verplichting der leden ten opzichte van artikel 4 van het 
reglement op de rondzendingen. Sommige leden gaan daarbij 
zeer eigendunkelijk te werk, houden de boekjes veel langer dan 
geoorloofd is, vullen geen datum van ontvangst en verzending 
in, enz. Met algemeene stemmen werd besloten, dergelijke leden 
voortaan voor korteren of längeren tyd van het rondzendings
verkeer uit te sluiten. Na de gratisverloting sluit de voorzitter 
de vergadering. 

De Secretaris, 
H. J . VAN ULSEN. 

Nieuw lid. 
143. mej. H. Th. Schimmelpenning, Steenstraat 39, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
33. G. J. van Herwerden, Groningen. 

Mededeelingen. 
Boekjes voor het rondzendingsverkeer, ook die van de afdee

ling „Nederland en Koloniën", wordt men verzocht voortaan te 
zenden aan mevrouw J, G. SchuurmanMeesters, Apeldoorn
sche weg 57, alhier. 

De leden, die zich niet stipt houden aan de bepalingen, ver
vat in artikel 4 van het reglement op de rondzendingen, zullen 
voortaan voor längeren of kor teren tijd van het rondzendings
verkeer worden uitgesloten. 

De bibliothecaris, de heer H. J. van Balen, verzoekt het lid, 
dat in bruikleen heeft ontvangen deel I van ,,Kohl's Handbuch", 
dit zoo spoedig mogelijk terug te zenden aan zijn adres Isac 
Evertslaan 22, alhier. 

V e r g a d e r i n g e n . 
SOCIETEIETSAVOND op Dinsdag 10 April 1928; 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 27 Maart 1928; beide in 

Retaurant „National", des avonds te 8 uur. 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn,, Pr. Julianalaan 73, Rot terdam. 
Voor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

G E W O N E BIJEENKOMST op Dinsdag 14 Februari 
1928, des avonds te 7 -̂̂  uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 24 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter, wordt 
de vergadering geopend door den vice-voorzitter, den heer dr. 
Van der Hoven van Genderen. De notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen is de oproeping van de vóórvergadering Van den 
Nederl. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars op 
11 Maart a.s. te Utrecht, met verzoek tot opgaaf van den afge
vaardigde. Aangezien de voorzitter beloofd had, indien mogelijk, 
nog ter vergadering te komen, wordt dit punt nog aangehouden. 

Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen Siam en 
Uruguay van ondergeteekende, waarna hiervoor door den voor
zitter wordt dank gebracht. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de gewone verloting, waarna 
een veiling plaats heeft van enkele gebruikte tête-bèche exem
plaren der l]/2 cent Nederland, daartoe welwillend door twee 
leden afgestaan ten bate van het fonds. 

De heer van Hoogst ra ten schenkt een falsificaat driehoek 
Kaap de Goede Hoop. 

Hierna treedt de voorzitter, de heer Van Harderwijk, binnen 
en wordt het aangehouden punt besproken. De voorzitter zal 
trachten op 11 Maar t de Club te vertegenwoordigen, terwijl de 
heer dr. Frenkel zich bereid verklaart als plaatsvervanger op 
te treden. 

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

De Secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Adresveranderingen. 
H. J . A. Dolders thans Bergweg 334b, Rotterdam. 
H. R. Haijen thans Rochussenstraat 177a, Rotterdam. 
A. M. E. van Reijn Snoeck thans Diergaardelaan 70, Rot

terdam. 

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

Aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Copernicusplein. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
22 Februari 1928, in Café „Hollandais", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 53 leden, waarvan 3 dames. De voorzitter opent de 
vergadering met een bijzonder welkom aan onze twee gasten, 
waarvan één zich inmiddels als candidaat-lid opgaf. Hij deelt 
mede, dat 't den bibliothecaris gelukt is de hand te leggen op 
17 jaargangen met duplicaten van het Ned. Tijdschrift voor 
Postzegelkunde. Ter circulatie zijn medegebracht; ,,De Post", 
,,Gibbons", ,,Die Pos tmarke" , ,,Philatelia". 

Voor de verloting zijn zegels geschonken door Scharrenburg 
en Winkelaar; van den heer Lenzen voor 't falsificatenalbum. 

Voor de twee verlotingen op onze a.s. jaarvergadering door 
de beeren Rootlieb (ook van hem een album), Toorens, Win
kelaar uit Bandoeng en Patotzki, waarvoor dank. 

Van de afdeeling Tiel is het derde jaarverslag binnengekomen, 
alsmede het verslag van den administrateur van het rondzend-
verkeer. De secrectaris leest beide voor. Het voornaamste eruit 
volgt hier. Het ledenaanta l verminderde met 2, Herdacht wordt 
het overlijden van het lid burgemeester Schuijt, 9 vergaderingen 
werden gehouden. Hetzelfde bestuur was in 1927 in functie. 
Het falsificatenalbum van het hoofdbestuur had aller aandacht 
getrokken en veel leering aangebracht. In verschillende plaatse
lijke bladen werden verslagen opgenomen. Over den administra
teur is men zeer tevreden. Het totaal gekochte bedrag in de 
rondzendintfen liep terug van ƒ 1684,— in '26 tot ƒ 1443.— in 
'27. Meer dan anders werd gevraagd naar Nederland en kolo
niën in landingen en typen. De financieele resultaten waren 
zeer bevredigend en het was mogelijk een flink bedrag beschik
baar te stellen voor den aankoop van zegels voor de groote 
verloting. (Verslag van den penningmeester niet ontvangen). 
Tot penningmeester werd gekozen de heer G. N. N, Udo, in 

de plaats van den heer Van den Heuvel, die om studieredenen 
had bedankt. 

Ook is ontvangen het verslag der afdeeling „Goes en Omstre
ken". Eveneens wordt dit voorgelezen. Het volgende is er uit. 
Het aantal leden steeg van 5 tot 16 plus 1 aspirant-lid. De 
vergaderingen hadden steeds een aangenaam verloop. Op iedere 
vergadering werd van ruilgelegenheid gebruik gemaakt. Soms 
waren er verlotingen van zegels. Uit de rondzendingen is voor 
ruim ƒ 400.— gekocht. Het bestuur kan niet anders dan met 
groote voldoening terugzien op het afgeloopen jaar en hoopt 
de afd. Goes en Omstreken meer en meer de vereeniging voor 
Goes en omstreken te doen worden. De penningmeester geeft 
een tekort van ƒ 0.63. Het recht van bestaan dezer vereeniging 
is hiermede wel bewezen. Voor de verloting waren prachtige 

grijzen binnengekomen, o.a. van de beeren Mebus, Auf der 
eide en Ederzeel een album Nederland en koloniën, van Kacha 

mooie zegels, van Philadelphia een prachtig boekwerk, verder 
nog van de beeren Kingma en Van der Loo. 

Naar aanleiding van mededeelingen van den secretaris van 
Goes komen in bespreking een paar fouten op zegels: I, Kin
derzegel 1927, 5 c ; het woord „Nederland" bijna geheel weg
gevallen (zie Maandblad Febr. blz. 22, 2de kolom). II. Suri
name, Prinses 30 c. een takje in de omlijsting van het zegel 
juist boven de S, van Suriname. Dit is bij geen der aanwezigen 
bekend. 

Ter sprake wordt gebracht het ophouden van kavels op de 
z.g, Rijksveilingen. 

Een der leden had een beroep gedaan op de meening der 
vergadering, omdat een paar rondzendboekjes van hem wegens 
„te duur geprijsd" en sommige beschadigde zegels ter circulatie 
waren geweigerd. De boekjes worden intusschen door de aan
wezigen bezichtigd. 

Bij punt 4 worden de beeren Lenzen en Verheydt gekozen, 
nadat de notulen waren goedgekeurd en dank werd gebracht 
aan den 2en secretaris. 

Bij de ledenverkiezing wordt medegestemd over 2 nieuwe 
leden van Goes en Omstreken. De candidaten worden aan
genomen met 44 stemmen voor en 8 blanco. 

Bij de verloting verkrijgt de heer Berkemeijer den Isten prijs. 
Hierna veiling. Daarna bespreking der bovengenoemde boekjes. 
Algemeen is men van meening, dat terecht geweigerd is. Enkele 
leden lichten het met voorbeelden uitvoerig toe. De voorzitter 
zegt, dat bovendien op een der vorige vergaderingen een soort
gelijke kwestie is besproken; 3 c. de franc Yvert voor een goed 
zegel vindt hij genoeg. Aan den administrateur is het best over
gelaten te weigeren, wat trouwens reglementair zijn recht is. 
Hiermede is de vergadering het ook volkomen eens. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Boogaardt, hoe het komt, 
dat het Maandblad zoo laat komt. De voorzitter en de heer 
't Hart komen hierover nog aan 't woord. 

De voorzitter wijst er vervolgens op, dat onze volgende ver
gadering begint om half acht en sluit met een woord van dank 
voor de opkomst de vergadering. 

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

Nieuwe leden. 
84, J . H, Lintz, Van Beuningenstraat 73, Den Haag. 

284. Rev, C. J . Koopman, Copernicusstraat 42, Den Haag. 
337, C. H. L. Kroes, Leonielaan 14, Meester Cornells ( Java) . 
354, W. J. van de Sant, Azaleastraat 88, Den Haag. 

De volgende van de Afdeeling Goes en Omstreken. 
359, P . J . Luijk, Groote Markt 22, Goes. 
477. J . M. Bielen, Klokstraat 11, Goes. 

Bedankt. 
477. M, Kuiper, Noordeinde, Den Haag. 

Afgevoerd. 
284. N. A. de Voogd, 's-Heer Arendskerke. 

Candidaat-leden. 
F. J, Winnen, Paardenst raa t 23, commies Ned. Spoorwegen, 

Hoek van Holland. (Voorgesteld door W. Schornagel), 
C. Brandes, architect, Nassaulaan, Park Dijneroord, Wasse

naar. (Voorgesteld door M. J . A. van den Berg). 
P. Loujetzky, Rijswijkscheweg 676, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. Patotzki) . 
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L, Urie, Papavers t raa t 4, Zwolle. (Voorgesteld door L, H, 
Slothouwer), 

P. Roodhuijzen, assuradeur, Schenkstraat 15, Den Haag. 
(Voorgesteld door F, Scharrenburg en Rootlieb), 

Adrcsvcrandcringen. 
65, F, H, D, H, von Ende, van Asters t raat naar Irisplein 5, 

Den Haag. 
271, J, G, H, de Voogt, Hotel Balmoral, Mentóne (Fr. Rivièra), 
296, J . D, H, Rahder, uit Indië naar Van Loostraat 137, 

Den Haag. 
508, C, Moll, Suezkade 164, Den Haag. 
498, R, B, Ronde, uit Indië naar Butjesstraat 2a hoek Oude 

Ebbingestraat, Groningen. 
441, H. Hanekamp, Kerkstraat 307 I I , Amsterdam. 
361. G. Topper, uit Overveen naar ?? 
254. F, H, Wischhotf, Van Neijenrodestraat 51, Den Haag. 
308. J . Struijk, Const. Rebecquestraat 48, Den Haag. 
368. mej. H. Bakker, Carptnt iers t raat 107, 's-Gravenhage. 
362. F. A. La Rose, Nassauweg 30, Wageningen. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING te 7 uur; JAARVERGADERING 

Ie 7M uur, op Woensdag, 28 Maart 1928, in caié „HoUandais", 
Groenmarkt , Den Kaag. 

1, Opening; 2, Mededeelingen; 3, Notulen; 4, Verslag van de 
Commissie tot nazien der rek, en verantw,; 5. Verslag van den 
penningmeester; 6. Begrooting; 7 Verslag van den bibliothecaris; 
8. Verslag van den secretaris; 9. Bestuursverkiezing (aftredend 
C, J. Reijerse en F. K, Friederich — beiden herkiesbaar); 10. 
Verloting. 11. Jaar l . verloting; 12. Veiling; 13. Rondvraag en 
sluiting. 

LEDENVERGADERING afdeeling „DORDRECHT" (ste 
secretaris A. Roiiwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten Woens-
da«! van de maand, 

VERGADERING afdeeling „Tiel" (secr. J. Sonneveldt), den 
2den Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

VERGADERING aideeling GOES en OMSTREKEN (secr. J. 
M, Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den 3den Woensda«? der 
maand, 's avonds te 8 uur, in „Café National", Groote Ma^kt 30, 
Goes. 

RUILMIDDAG den derden Zaterdag der maand van 3—i}4 
uur, in caié „Boudeling", 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Vrij
dag 24 Februari 1928, in den Haarlcmschen Kegel
bond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 25 leden, waaronder twee adspirant-leden. Na 
de opening geeft de voorzitter het woord aan den secretaris 
voor de notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. In
gekomen zijn een Nachtrag op den Michel-catalogus, die cir
culeert, een schrijven van den Raad van Beheer van het Maand
blad, dat kennis genomen is van de benoeming van den heer 
Traanberg tot afgevaardigde voor de 9 kleinere Vereenigingen, 
een ledenlijst van de afd, Haarlem van de Ned, Ver,, door 
ons aangevraagd om de leden dier afdeeling te kunnen uit-
noodigen de lezing van den heer De Roo bij te wonen en 
verder de mededeeling van het Bondsbestuur, dat de Bonds
vergadering op 11 Maar t zal worden gehouden. De agenda 
wordt ter kennis van de vergadering gebracht. Ten sloUe 
nog een schrijven van de Philatelisten-Club „Rotterdam", waarin 
ook deze Vereeniging zich ermede accoord verklaart, dat de 
heer Traanberg naar den Raad van Beheer wordt afgevaardigd. 

Als punt 2 van de agenda staat vermeld ,,Mededeelingen", 
De belangrijkste mededeeling, n.1, dat de heer De Roo de 
lezing over de vervaardiging van postzegels niet zal kunnen 
houden door ongesteldheid, stond reeds op de agenda ver
meld, terwijl deze mededeeling in zijn openingswoord door 
den voorzitter nogmaals was bevestigd. Verder deelt de voor
zitter mede, dat in principe besloten is een falsificaten-album 
aan te leggen. De leden worden uitgenoodigd, valsche zegels 
te willen doen toekomen aan den heer J . P, Traanberg, Brou

wersplein 25 rood, Haarlem, die zich met het beheer en de 
rangschikking zal belasten. 

De bespreking van het inzendingsreglement voor niet-leden 
leidt tot vrij lange discussies, maa r ten slotte wordt het regle
ment met een kleine wijziging aangenomen, zooals het door 
het bestuur was opgesteld. Het zal als afzonderlijk reglement 
aan de overige worden toegevoegd en worden afgedrukt in 
het eerstvolgend jaarboekje. 

De stemming voor de benoeming van de verificatie-commissie 
heeft tot resultaat, dat na een herstemming benoemd worden 
de beeren Misset en Rol, die hun benoeming aanvaarden. De 
veiling heeft dezen keer niet zooveel animo als gewoonlijk, 
dv ch verschillende kavels vinden tcch kcopers . Anders is het 
roet de verloting, die aan alle a n . w t z i g c n grcotere of kleinere 
prijzen brengt. 

De heer Rol maakt van de rondvraag gebruik, om nogmaals 
de aandacht te vestigen op de buitensporige prijzen, die som
mige leden voor hun zegels vragen. De voorzitter antwoordt, 
dat deze aangelegenheid de volle aandacht van het bestuur 
heeft, doch dat het niet mogelijk is dit bezwaar geheel uit 
den weg te ruimen. De heer Van Waaifd vraagt, of het bestuur 
maatregelen zou willen nemen, om de leden in de gelegenheid 
te stellen, zegels van het Amsterdamsche Philatelisten-loket 
te betrekken. Na eenige bespreking verklaart de secretaris 
bereid te zijn, voor leden, die zulks wenschen, de aldaar ver
krijgbare zegels uit Amsterdam van het philatelisten-loket mede 
te brengen. Nauwkeurig cmschreven opgaven derhalve aan hem 
te richten. De eventueele kosten voor de toezending komen 
voor rekening van den aanvrager. 

Met een opwekking, om de a.s. jaar-vergadering in Maar t 
in grooten getale bij te wonen, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Aangenomen als lid. 
196, W. Groenier, Willem Beukelsz.straat 2 boven, Amsterdam. 
197, J . W, J. Konings, St, Wil lebrordusstraat 10 III, A'dam. 
198, J, de Ruyter, Schermerstraat 28 rood, Haarlem. 
199, H. L, Zeelenberg, Helmerslaan 41, Eindhoven. 
200, E, Koiter, Spaarnzichtlaan 2a, Heemstede. 
201, C, W. Polle, Binnenweg 144, Heemstede. 

Bedankt als lid. 
180. mr. R. H. Nierstrasz, 

Voorgesteld als lid. 
J, van Bemmel, Baan 43, Haarlem (door W, Oostwald jr,) , 
Th, van Rossum, Schreveliusstraat 2 rood, Haarlem (door 

H, R, J, A, van Thienen), 
Adresveranderingen. 

81, J , van Noort J ,Jzn, naar Nassaukade 69 Belet,, A'dam. 
105, C, Tellekamp naar Kloppersingel 169, Haarlem. 
126, mej, H, Merens naar Sanator ium Velperweg, Arnhem. 
154, P, J, van Daalen naar Brederodeweg 92b, Santpoort. 

Mededeeling. 
In herinnering wordt gebracht de mededeeling van den pen

ningmeester in het vorig Maandblad inzake contributie 1928/29. 

Vergadering. 
JAARLIJKSCHE ALGEMEENE LEDEN-VERGADERING op 

Vrijdag 30 Maart 1928, in het Gebouw van den Haarlemschen 
Kegelbond, te Haarlem. 

De Ie secretaris, L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Gioningen", te Groningen. 
Secretaris : H. STIENSMA, J. W. Frisostraat 60, Groningen. 

Keurmeester: E. DONATH, N. Z. Voorburgwal 116, Amsterdam. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 13 Februari 1928, 's avonds te 8}/^ uur, 
in Café-Restaurant „Suisse", Groningen. 

Aanwezig 26 leden. De voorzi t ter opent de vergadering en 
deelt mede, dat de heer H, St iensma bij de verdeeling der be
stuursfuncties tot secretaris is benoemd. Hij spreekt de hoop 
uit, dat deze zijn taak serieus zal opvat ten tot heil en bloei 
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der Vereeniging. Tevens richt hij zich in hartelijke bewoor
dingen tot den heer K. A, Cleij, die tot dusverre als waarne
mend secretaris gefungeerd heeft en bedankt dezen namens de 
Vereeniging voor de accura te wijze, waarop hij het secretar iaat 
heeft waargenomen, hetgeen door de vergadering met applaus 
wordt onderstreept. 

Onder de ingekomen s tukken is een schrijven van den heer 
E, Donath, die zijn verbazing te kennen geeft als lid der Vereeni
ging „Groningen" te zijn afgevoerd. Waar dit blijkt op een mis
verstand onzerzijds te berusten, zal de heer Donath wederom 
in het ledental worden opgenomen. Tevens worden de leden 
hiermede herinnerd aan het feit, dat de heer D. als keurmeester 
der Vereeniging optreedt en bij voorkomen gaarne zijn diensten 
als zoodanig aanbiedt . 

Daarna heeft verloting plaats van een 3tal zegels, welwillend 
voor dit doel door enkele leden afgestaan, hetgeen door de 
vergadering op prijs wordt gesteld. 

Het bestuur komt thans met het voorstel plan voor een vasten 
verkoopavond. De bedoeling is, dat hiermede de ruilavonden, 
welke blijken geen reden van bestaan te hebben, komen te ver
vallen. Deze verkoopavonden zullen eens per maand worden 
gehouden en is ieder lid op deze manier in de gelegenheid zijn 
betere doubletten te la ten veilen. Als vendumeester is door de 
vergadering bij acclamatie gekozen de heer A. Boelens, die 
deze avonden zal leiden, bijgestaan door een der bestuursleden. 
De bijzonderheden betreffende wijze van inzending, enz. zullen 
nader per rondschrijven aan de leden worden bekend gemaakt. 
Als proef zal op algemeen verlangen van den eerstvolgenden 
verkoop een beschrijvingslijst der te veilen kavels worden op
gemaakt en allen leden worden toegezonden. 

Bij de rondvraag blijkt, dat enkele leden nog niet in het bezit 
zijn van statuten en huishoudelijk reglement; de secretaris zegt 
toe hiervoor te zullen zorgdragen. De heer Cleij deelt verder 
mede, dat het geval zich heeft voorgedaan, dat een boekje uit 
een rondzending van , ,Groningen" verdwaald is in een zending 
van een andere Vereeniging. Het betreffende lid zal op zijn 
nalatigheid worden gewezen en wordt een ieder in eigen belang 
aanbevolen, steeds het getal boekjes der rondzendingen te con
troleeren ter voorkoming van abuizen. 

Voorts maakt de heer Beukema bekend, dat aan het verzamel
loket verkrijgbaar zijn gesteld: postzegels Nederland H , IJ^ en 
25 et. vierzijdige roltanding, Suriname V/i et. roodoranje. 

Daarna sluiting. 
De Secretaris, H. STIENSMA, 

Blijft lid. 
10. E. Donath, Amsterdam. 

V e r g a d e r i n g e n . 
VERGADERING op Maandag 9 April 1928, 's avonds te ^Vi uur, 

in „Suisse", Heerstraat. 
VERKOOPAVOND op Maandag 26 Maart 1928, 's avonds te 

83̂ 2 UUT, in „Suisse. 

Philatel.Vcrecnigmg „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Sccr.! J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

j ' - — ■ ■ — — 

Adresverandering. 
57. J. Theelen, Postkantoor, Djombang (Java) , 

Vergaderingen. 
VOLGENDE BIJEENKOMSTEN op Maandag 19 Maart 1928 

en Maandag 2 April 1928, telkens om 8 uur, in de bovenzaal 
van Sociëteit „Momus", Vrijthof, Maastricht. 

Mededeelingen. 
Zij, die nog iets verschuldigd zijn aan de Vereeniging, moeten 

van heden at de gelden zenden aan den heer L, Verwilst Jr,, 
Graaf van Waldeckstraat 7, Maastricht. 

Zij, die de genomen zegels uit de rondzendingen direct wen
schen te betalen [wat ten zeerste op prijs gesteld wordt) , moeten 
3it geld zenden aan dr. Verzijl, Minderbroedersberg 5, Maastricht 
(Postgiro 65978). 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrij
dag 24 Februari 1928, in de Sociëteit van den heer 
Van Weelde. 

Aanwezig 21 leden. Te ongeveer 8 uur opent de voorzitter, de 
heer M, van der Sluijs, met een kort woord de vergadering, in 
' t bijzonder welkom heetende de beeren Pool en Trans, die den 
verren tocht hebben ondernomen van uit hun woonplaatsen, om 
op de vergadering tegenwoordig te zijn. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

De ingekomen s tukken worden voor kennisgeving aange
nomen. 

Behandeld wordt d e agenda voor de op 11 Maart te houden 
voorvergadering van den Bond, Als afgevaardigde voor deze 
vergadering wordt aangewezen de heer J. Polling. 

De commissie tot nazien der bescheiden van penningmeester 
en administrateur brengt, bij monde van den heer Krijger, ver
slag uit over hare bevindingen en deelt mede, dat de commissie 
alles in de beste orde heeft bevonden. 

Besloten wordt de verloting weder op de zelfde wijze te doen 
plaats hebben. 

Verder wordt besloten weder eene tentoonstelling te houden 
van de prijzen op Zaterdagmiddag 18 Maart, waar tevens en
kele leden hunne verzameling ter opluistering ter beschikking 
stellen. 

Bij de rondvraag deelt de heer Bakker mede, wat hem is over
komen omtrent de brandkastoverdrukken van Curafao; hij had 
twee stel aangevraagd, doch niets gekregen en van zijn geld 
kreeg hij, door middel van het Departement van Koloniën onge
veer de helft terug. Op zijn vraag hoe dat zat, kreeg hij van het 
Departement totaal geen antwoord. Voorwaar een fraaie boel! 
Het bestuur zegde genoemden heer in deze steun toe. 

Tijdens de pauze heeft de wedstrijd plaats over zegel No, 59 
Ned.Indië, Het blijkt, dat de heer Wolters de meeste stemmen 
heeft en dus den prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. Ongeveer te elf 
uur sluiting. 

De Secretaris, 
J, POLLING. 

Adresverbetering. 
C, Gottmer, Krugerstraat 37, moet zijn: 
H, Gottmer, Krugerstraat 47, Helder. 

PostzegeSvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L,) 
Secr.j P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen, 

VERSLAG der vergadering van Maandag 27 Februari 
1928, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van wel
kom. Tot zijn tevredenheid constateert hij een flinke opkomst 
en verwacht dat zoo wordt voortgegaan. Door het bestuur zal 
getracht worden de vergaderingen zoo aangenaam mogelijk te 
maken, waarbij dan ook op de medewerking der leden wordt 
gerekend. Voorgesteld wordt, dat zij een gedeelte uit hun ver
zameling zouden exposeeren. De heer Closset verklaart zich 
bereid op den volgenden vergaderavond zijn verzameling Neder
land en Koloniën mede te brengen. 

De notulen der vorige vergadering, worden zonder aanmer
kingen goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een Michel
Nachtrag en de voorwaarden en kavelbeschrijving der Rijks
zegelveiling. 

De heer Widdershoven stelt een tiental prachtige zegels ter 
gratis verloting beschikbaar, waarbij de 2}^ gulden Jubileum 
1923, Na afloop hiervan nog eenige kienpartijtjes. 

Om 11 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

Bedankt als lid. 
P, Klinkers, Heerlen. 
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V e r g a d e r i n g . 

VERGADERING op Maandag 26 Maart 1928, te 8 ^ uur, in 
Hotel Roberts, Stat ionstraat , Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvcreen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretar is! J . C. VEMER. Diezerstraat 50, t e Zwolle, 

VERSLAG der vergadering, gehouden op 7 Februari 
1928. 

Bij de opening waren slechts vijf leden en een genoodigde 
aanwezig; twee leden hebben bericht van verhindering gezon
den wegens ziekte. Voorzitter is de heer Moolenbeek, 

De reeds in de vorige vergadering besproken wijzigingen van 
het huishoudelijk reglement worden opnieuw voorgesteld en on
gewijzigd met algemeene stemmen aangenomen. In hoofdzaak 
komen de wijzigingen neer op het volgende: 

De penningmeester behoefde voor uitgaven boven ƒ 15,— 
machtiging van het geheele bestuur; thans kan deze functiona
ris alle betalingen doen tegen ontvangst van behoorlijke kwi
tantie . De bedragen van de uitnamen moeten in den vervolge 
binnen drie dagen aan den penningmeester worden overge
maakt, met vermelding van het nummer der zending, waarui l 
de zegels genomen zijn. Bedragen beneden ƒ 1,— kunnen wor
den bewaard tot de eerstvolgende vergadering. 

Daarna heeft de jaarlijksche verloting zonder nieten plaats. 
De eerste prijs, een Suriname Kroonport 10 op 30, valt den heer 
Van Ommen ten deel; de tweede prijs, een serie brandkastzegel-
opdrukken van Curasao, trekt de heer Gerbranda, 

Ter circulatie gaat rond een Michel-Nachtrag en Neuheiten-
Bericht, ingezonden noor den heer Van Peursen, 

Tegen 10 uur wordt de vergadering gesloten. 

De secretaris, J . C. VEMER. 

Nieuwe leden. 
G. P. van Loo, „Hofvliet", Zwolle. 
H. Altena, Alexanderstraat 6, Zwolle. 

Candidaat'lid. 
N. A. Malcofs, Sallandstraat 21, Zwolle. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretar is : P. C, DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht . 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 27 
Februari 1928, des avonds te 8 uur, in het café 
„Boschlust", Bezuidenhout, te 's-Gravenhage. 

Voorzitter de heer R. H, Driessen. Aanwezig 12 leden, waar
onder 2 dames. De voorzit ter hee t de leden hartelijk welkom, 
in het bijzonder mevrouw M, Verhaegh-Brantjes, voor het eerst 
aanwezig, waarna de notulen der vorige vergadering onveran
derd worden goedgekeurd. 

Onder de ingekomen s tukken is een schrijven van den be
heerder van het Bonds-Informatiebureau, waarbij o.m, in over
weging wordt gegeven candidaat- leden vóór hunne ballotage in 
het Maandblad voor te dragen. Waar tot dusver slechts leden 
werden aangenomen, die den voorsteller persoonlijk goed be
kend of over welke door het bestuur nauwkeurige inlichtingen 
konden worden verstrekt , werd deze methode tot dusver niet 
gevolgd. Met algemeene stemmen wordt echter, erkentelijk voor 
den wenk van den heer Kästeln, besloten, voortaan de candi
daat- leden in het orgaan te vermelden. 

Overgaande tot ballotatfe worden de beeren Th. G. van der 
Garden, H. E. Meulman. H. H. Overduin en H, van Riezen tot 
het l idmaatschap toegelaten. 

Bij de rondvraag deelt de voorzit ter mede, dat onze vereeni-
ginö bij Kon. besl . van 20 Januar i 1928, No. 48, rechtspersoon
lijkheid heeft verkregen. 

Bij eene gedachtenwisseling over de vraag of het niet aan
trekkelijk is — nu het eerste 50-tal leden overschreden is — bij 

loting aan het thans aangenomen 50ste lid een prijs uit te 
Keeren, wordt besloten een jaarlijksche gratisverloting onder 
alle leden te houden op nader t e bepalen datum en dit bij voort-
durenden bloei van den Kring te bestendigen. 

De voorzitter stelt vervolgens de nieuwe Monaco-zegels be
schikbaar ad f 1,50 per serie. De nieuwe Nederlandsche por tze -
gels van 3, 7, 12 cent worden daa rna door den heer Meuffels 
ter tafel gebracht. 

Een veiling van 15 kavelingen, alle prachtexemplaren en waar
onder Oud-Daitschland en Zuid-Afrika goed vertegenwoordigd 
zijn, worden met een minimum van 3 et. per franc alle geveild. 

Ten slotte wordt nog eene causerie over het onts taan der 
Rijksveilingen door den heer Dozy gehouden. De inleider had 
daarbij veel te danken gehad aan de hulp van den heer J . B. 
Robert, die een ui ts tekend overzicht had geleverd van den loop 
der veilingen in de afgeloopen 10 jaren. Speciaal echter ves
tigde inleider er de aandacht op, hoe de veilingen ontstaan 
waren door particulier initiatief, gevolg van de aansluiting der 
verzamelaars, zich uitend in de stichting der Philatelisten-dagen 
van 1906 en 1907, waardoor contac t verkregen werd met de 
regeerings- en postautori tei ten, en het aan het toenmalige z.g 
, ,permanente-comité" mogelijk was vergunning te krijgen tot het 
organiseeren „bij wijze van proef" van een openbare veiling van 
buiten-gebruik gekomen zegels. 

Nadat de voorzi t ter den inleider op hartelijke wijze bedank t 
heeft voor het gegeven historische overzicht, wordt, niets meer 
aan de orde zijnde, deze zeer geanimeerde bijeenkomst opge
heven. 

De secretaris, P, DOZY, 

Mededeeling. 
De leden van den Kring, die de nieuwste Monaco-tentoon-

stellingszegels wenschen te ontvangen (nominale waarde 15 
francs), kunnen deze bekomen ad f 1,50 per serie ( + port). Aan
melding vóór 1 April 1928 bij den secretaris H. P, K, 

Nieuwe leden. 
Th, G, van der Garden, Hoogwerflaan 3, Den Haag. 
H. E. Meulman, Theresiastraat 158, Den Haag. 
K, H. Overduin, Kerkstraat 29, Hilversum. 
H. van Riezen, Kruisweg 41, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
A. G. G, M, Giorgis, Ridders t raat 18, Haarlem. 
B, C, Krüsemeijer, Directeur Hotel Kuik en Daal, Bloemendaal. 

(Beiden voorgesteld door M, E, Boumeester te Haarlem). 

Vergadering. 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 26 Maart 1928, des 

avonds te 8 uur, in café „Bcschlust ' ' , Bezuidenhout, te 's-Cg-a-
venhage. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken, Verkiezing kas-com-

missie (art. 19 H.R.), Ballotage nieuwe leden. Rondvraag, Slui
ting, Veiling o.m, van een b loks tuk brandkastzegels Curasao, 
blokstukken jubileum der Belg, Posterijen en „zegels der Haag
sche Tentoonstelling", Verloting. 

Tentoonstelling van eene verzameling oude posts tukken met 
zeldzame stempels, vóór het gebruik van frankeerzegels, eigen
dom van den heer M, Cremer, Eindhoven, 

l l ^ ^ ^ ^ i m M I I ■■■■II.HIIBPIIWM^IIIMMW^^IIWII I W I — i ^ — ^ ^ B I I I ^ M i — M — — P I U W i H I , ^ ^ M | | WBIjIM 

Eerste Surinaamsche Philatelisten-Ver., te Paramaribo. 
Secretaris; H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Nieuwe leden. 
24, A. J. G, de Maesschalck, pi. Kroonenburg, Ben. Commew. 

(Suriname). 
25, S. J, Taytelbaum, Industrieel, Costerstraat 37, Paramaribo 

(Suriname), 



16 MAART 1928 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. IX 

A " T T " P M T I P I Wij berichten U, dat wij in onze Lots geheel uitverkocht zijn. Van Lot „SPECIAAL" zijn nog slechts enkele 
O * — ^ ' ^—!—!_=_■ ad f 12,— leverbaar. Wij hopen U het a.s. najaar, d. i. ongeveer September, weder van dienst te mogen zijn. 
Nu gaan wij U eens iets fijns aanbieden uit onze Landensamenstellingen. Profiteer! U krijgt van ons meer en beter. 

ONZE SAMENSTELLINGEN ZIJN ANDERS DAN ANDERE SAMENSTELLINGEN, ZE ZIJN BETER! 
Alle samenstellingen, verschil'ende zegels, in prima conditie. 

100 Scandinavië f 1,25. 
175 ,, extra mooi „ 2,50. 
100 Chi l i , Brazi l ië en Argent in ië . . . „ 1,50. 
200 Duitschland „ 0,50. . 
400 „ • •. • : .»6,—. 

De collectie Duitschland met alle provisoriën, gewerbeschau, RheinRuhr hilfe, weld, enz. kost in Duitschland f 10,—. Buitengewone aanbieding. 
Elk kooper van alle samenstellingen tezamen betaalt daarvoor slechts f 15,̂ — en ontvangt bovendien als gratispremie een fraaie serie van 
L u x e m b u r g , 23 fr. Yvert. Toezending van zegels franco na ontvangst van het bedrag. 

Betalingen verzoeke op gironummer 188330 of per postwissel. Aanteekenen 15 cent extra. 
Steeds te koop gevraagd kilo's van N e d e r l a n d of gemengd met buitenlandsche zegels op kantoren verzameld. 

Wij koopen ook per 100—1000 afgeweekt en gesorteerd. Verzoeke prijsopgave van wat U aan te bieden hebt, eventueel met monsters. 
POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE", ZAANDAM. (59) 

100 Rumenië . . 
40 Finland . . . 
55 Denemarken. 
65 Z w e d e n . . . 

100 Polen . . . . 

. f 1,60. 

. „0,50. 

. „0,75. 

. „0,80. 

. „1,25. 

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

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

Prijzen in Zwitsersche francs. 
* ^— 90% vóóroorlogsche uitgiften. 

E R N S T SAN ER, (16) BERN (Zwitserland). 
IMF" V r a a g t mijn s p e c i a l e e n g r o s prijslijst v a n 

Zwi tse r land 1928. (27b) 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

„De Weldadigheidspostzegels f) 
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. 

'^ I 

Drukwerk voor alle doeleinden 
Smaakvolle uitvoering 
Scherpe prijsnoteering 

Drukkerij „Modern"  Den Haag 
Schiestraat 68  Tel. 72674  Postrekening 138407 
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Oude WereEdverzameling, 
gaande tot 1903, van particulier te koop, bevattende 
i 13.500 zegels. Cataloguswaarde 360.000 frs., valsche 

en beschadigde zegels niet meegerekend. 
Bij goede referenties betaling in termijnen. 

Brieven onder letters T„IH!-S- aan NIJGH & VAN DITMAR's 
Alg. Adv. Bureau te Rotterdam. (60) 

Ë Oud-Duitschland - Duitsche Koloniën - Europa. ^ 
^ Zeldzaamheden in prima toestand worden zonder verplichting tot koopen volgens ^ 
^ mancolijst op zicht gezonden . Wl 
^ 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 verkoojDer. ^ 

I M. KURT MAIER. BERLIJN W. 8. | 
^ FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres: KAMAFHIL. ^ 

2 ^ ^ / ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ f e ^ ^ i^^k^m m 
(720) 

i i ^ ^ y ^ ^ ^ i^^ói^^ 
Koerseerende zegels van: CypruSg Ier land, Malta en 

Gibraltar, 10 "/o boven nominaal plus porto. 
Gibraltar , £ 1—, [nieuw] f 13,50 
C y p r u s Jubilé, stel tot £ 1.— f 21,— 
Zuid-West -Afr ika met opdruk S. —. A. (in paren 

behalve 1/3 en £ l.~), compleet f 46,50 
P. GORDON, Dijkstraat 60 b, ROTTERDAM. 

GIRO 129598. [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. Ijzersterk. Slechts 

f3,00; vier voor f 10,—; losse bladen 2K' cent, 100 f 2.—. 
Philea Blanco Album No. 2. Zwaar papier f 3,75; losse bladen 4 cent, 100 voor { 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. Ijzersterke klemband. Goedkooper dan het buitenland f 6,50. 
Philea Poststukken-Album, 25 X 30 c.M. Met 15 zware cartonbladen met aan beide zijden strooken. Ruimte voor 5 ä 600 

Poststukken. Luxueus. Ijzersterke klemrug; prijs slechts f 6,—. 
Philea-Album voor de postzegels (etc.) van Nederland en Koloniën, zonder variëteiten, 24 X 32 c.M. Permanent-uitgave, 

Schroefsysteem, gewoon papier f 2,50. 
Philea-Luxe Album voor Nederland en Koloniën, zonder variëteiten, 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-advertenties. Prijsvragen met mooie prijzen, 60 cents 

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

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL. 
HILVERSUM. Postbus 1. Giro 1700. Telefoon 1323. AMSTERDAM. Gravenstraat 17, aan de Nieuwe Kerk. (14) 
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Jillii 
j a 
Ik 

I Enkele speciale aanbiedingen; | 
= NEDERLAND WELDADIGHEID 1926, postfrisch, met verkeerd watermerk, zeldzaam, ■ 
J de 2 cent voor f 2 , 50 ; de 10 cent voor f4 ,50 . Ook in paren en blokken verkrijgbaar, g 

g TURKIJE, de zoogenaamde Keveropdrukken, complete serie postfrisch, Yvert Nos. 433 J 
I tot en met 568, met enkele afwijkingen, Yvert-waarde circa 8300 francs, voor f275. | 

g Een collectie van 5000 verschillende postzegels der geheele wereld, landsgewijze in g 
m cahiers geplakt, prima kwaliteit, voor slechts f 52,50. J 

g Sluit U aan bij onze Afdeeling voor de levering van nieuwe zegels direct na B 
m verschijnen van: Nederland en Koloniën, Europa, Engelsche Koloniën en Fransche B 
H Koloniën. Maandelijksche toezending; geen koopdwang. g 
■' - " ' - ' I T 

m Matige opslag op de nominale waarde. B 

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

I N.V. H E K K E R ' S P O S T Z E G E L H A N D E L . | 
1 REGULIERSBREESTRAAT 24, AMSTERDAM, C, m 

Postzegelhandel P. HOOGERDMK 
M O L E N S T R A A T 2 2 . D E N H A A G . 

TELEFOON 12874. POSTREKENING 92993. 

Steeds voorhanden alle soorten 
I Schaubek-, Scdwaneberg en K. B.-ALBUMS. 

Alle benoodigdheden verkrijgbaar. i 

Weidadigheidszegels 1927. 
B e l g i ë , 5 stuks, compleet . . . . ƒ 0,90. 
L i c h t e n s t e i n , 3 stuks, compleet . . „ 0,50. 
L u x e m b u r g , 5 stuks, compleet . . . „ O 50. 
Saargebied,4 „ „ . . . ,, 0,60. 
Zwitserland, 4 stuks, compleet . ' . „ 0,55. 

Gelegenheids-aanbieding. 
1 gulden Suriname, bruin, Yvert 84, / 0,50. 
5 „ Nederland, zwart, „ 153, „ 0,35. 
1 „ „ blauw, „ 152, „0,15. 
Roode-Kruis Nederland, compl., gebr. ,, 0,45. 
100 verschillende postz., betere soorten „ 1,50. 
Besiellingen boven 5 gid. franco. 

(11) i 
IIUIIIillllllllUllllllllllllllillllllllHlilllllilllllllllllllttllllllllHIMIflIIIIHIIIflIlllllllllllllllllllllllllliin 

Postzegelhandel ANT. FORSTER, 1 
PAPESTRAAT 24 - Giro 136315 - DEN HAAG. | 
1926/27. België, Nos. 240/244, 5 st. ongebr. f 1,25 
1920. Bulgarije, Nos. 142/147,6 st. gebr. „ 1,10 
1924/25. Hongarije,Nos.345/350,6 St. gebr. „0,95 
1921. Hongarije, Dienst, Nos. 1—31, 

compl. „ 0,75 
1924. Wurtemberg, 176—180, 5 st. 

100 verschillende zegels van Bosnië 
200 
1000 
2000 
3000 
5000 

100 

„ Danzig 
slechts . , 

0,95 
,, 3,50 
„ 3,25 
„ 1,70 
» ,̂— 

f 16,50 
» 4 5 , -(pracht-collectie) 

van Curagao en % 
S Suriname, slechts „ 21 ,— 9 
g 10000 verschillende postzegels der ge- g 
9 heele wereld, landsgewijze geplakt, 9 
g prima kwaliteit, voor slechts . . . . „ 190 g 
9 Bestellingen boven f 5,— franco. 9 
5 Groote sorteering in Albums en § 
Y' philatelistische benoodigdheden. '2 
S (8) S 
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Kaufe gegen Kassa: 
Schöne Sammlung der neueren 

Ausgaben (Allegorien, Palmen, 
etc.) der 
FranzÖsichen Kolonien. 

Katalog Wert Yvert mindestens 
fr. 75O0O,. 

Offerten erbeten an 
JOHN BIANCHI, 

58 Rennwegplatz, Zürich 1. (43) 

N I E U W E N O U D . 
M o n a c o Tentoonstelling f 1,75 
C y p r u s , nieuw, gedenkserie, compl. tot en 

met 1 pond f 21,— 
R u s l a n d , gedenkserie f 1,25 
Ierland, 25—36, 52—54 f 18,50 
Spanje, 291—303 f 9,50 
Spanje, 304—313 f4,— 
Zweden, gebr. 163—177 . . . . f 13,50 
Zweden, gebr. 178—192 . . . . f 13,50 
1 0 g i d . Jubilé 1913, prachtex. . . . f 19,50 

Franco onder rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP. 

SPUI 13, (2,, AMSTERDAM, 
■ 

Te koop gevraagd 
voor Speciaal-Verzameling 

GRIEKENLAND: 
Yvert Nos. 1 tot 100, 113 tot 
145, enz. gebruikt of ongebruikt, 
alsook alle afwijkingen, paren, 
bloes, enz. 

Aanbiedingen of zichtzendin jen 
aan H. J. J. VAN SEVENTER, 
Galerij 4, Rotterdam. Tel. 41919. 

(57) 

Compagnon Postzegelhandel. 
Sedert jaren gevestigde zaak in een der 

groote steden van ZuidHolland, met prima 
cliënteele en groot afzetgebied, zoekt voor 
uitbreiding COMPAGNON. 

Benoodigd kapitaal 5 ä 10 mille. 
Prima positie. Geen risico, Eenige vak

kennis gewenscht, doch niet noodzakelijk. 
Brieven onder No. 56, bureau van dit Blad. 

P o r t u g a l 1894, Yvert Nos. 96108 , 
compleet f 13,50 

R u m e n i ë 1903, Yvert Nos. 137151 , 
compleet 15 st. f 16,— 

Z w e d e n 1855, Yvert No. 1 f 1 0 0 ,  ; 
No. 4 f 2 1 ,  ; No. 5 f75,— 

Postzegelhandel „INSULINDE", 
Z O U T M A N S T R A A T 14a. - DEN HAAG. 
TELEFOON 34929. GIRO 46266. s 

ZE WORDEN GOEDII! 
Oplaag gering en eenige maanden 
in omloop geweest. Wacht niet te 
lang zooals met de Helmzegels van 

Zweden, Congr., 5-80 öre 12 st. f 4,90 
„Post. Juli,, 5-80 öre 12 St. f4,90 

Beide series ineens f 9., Z e g S e 
n e g e n g u l d e n 11 Nog voor
radig 2 compl. series tot en met 5 
Kronen, waarvan gaarne prijs ge
geven wordt. 

Zweden 85, 90, 115, 120, 145 öre 
(̂ °*'/204) f !•—■ Denemarken, Yv.no. 
84f 1.10—No. 1.02f 2,—,No.l30 
en 131 f 1,30, 5 Kr. Porto No. 18 
f 1,70, Finland 25 Mark, No. 82, 
f 0,85. Zendt mij Uw mancolijst 
eens op van Zweden, Denemarken 
en Noorwegen. 
H.Teunisse, Oacostastr.17, Dordrecht 

[Lid Philatelica.] (55) 

OORLOGSZEGELS. 
DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN 

P O S T IN H E T J A P A N S C H E KAMP 
BANDO, 2 sen en 5 sen comp]., uiterst zeldz. 
RUHLEBEN, post voor de Engelsche krijgs
gevangenen, 
compl. serie frankeer en portzegels, ongebr. 
D U i r S C H INFLATIEZEGEL, 2 millionen 
op 200 Mark, rosa, het zeldzaamste inflatie
zege], opl. 200 st., alles met gar.stempeltje 
Kosack en Borek, ter overname aangeboden 
door J . C. CRAMERUS, Academiesingel 46, 
Breda. [58] 

B o d gevraagd portze^els . 80 van 1 op 
3 ong. ; 12 bl. v. 4 21/2 op 7 geb. 125 pr. 
4 op 3 geb. pracht ; 20 pr. 5 op 1 g e b . ; 
200 zegels 10 op 11/2 geb en de 51020 
en 50 Jub. Suriname ong., tanding 11x11; 
n l / j ^ ^ ' ' ^ ; " " " V z ; " ' ' " V 2  ß"even aan 
Th. MUNIER, Kenn.straatw. E.90, Alkmaar 

(54) 

TE KOOP: 
SURINAME, brandkastzegels met opdruk, 
ongebr., per serie f 3,—. C U R A S A O idem, 
per serie f 1 0 ,  . — NICO J. BAKKER, 
Drift 23, Laren (N.H).. (50) 

TE K O O P aangeboden verzamelinsT der 
^ehee l e w e r e l d , in 4 banden, z. g. a. n. 
Prijs f 140,—; waarde Yv. 1928, 6875 fr. 1 
4265 verschillende. Zeer geschikt om verder 

L. V. NIEU'WENHOVEN, Kaapscheplein 
49, Den Haag. (51) 

N E D E R L A N D , 20 c , 30 c , 40 c , 50 c , 
60 c. Uitg. 1908—20 en 1 gld., uitg. 1899, 
per 100 Series f 6,—. 40 c. op 30 c. en 
60 c. op 30 c , uitg. 1919, per 25 stel f 4,25. 
Prima ruilmateriaal. Franco toezending na 
storting op giro 134957. C. Broekhuizen , 
Vr. Jannestraat 13, Rotterdam. (52) 

Gevraagd 
te koop of in ruil voor andere zegels een 
postpakket verrekenzeg'el 15 op 17 /2 et.' 
getand 11. 

" ~ TELS, Ant. Heijnsiusstraat 6, G. F. 
D e n Haa^. (49) 

T e k o o p : Ned. 1852 5 cl. bl. f2 ,— ; id. 
melkbl. f 3 , — ; id. donkerbl. f 3 , — ; id. staalbl. 
f 6,— ; 10 ct., 75 ct. id. hoorn f 2,— ; 1864 
5 ct., 60 ct.; paar f 2,—; 18691 ct. zw. f 2,50; 
1888 221/2 ct., f 1,90; id. 71/2 ct.—35 ct., 
telegr. 1 ct.—f 1,—; exe. 25 ct. f 3 ,  . Ned. 
en Kol. in alle tand. — F. H. Brinkman, 
Singe l 145, Amsterdam. (28) 

Gebruikte Nederl. en Ned.ladische post
en portzegels k o o p t s t e e d s per 100, lOOO 
of meer van een soor t : 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
R. KORMOS,  DEN HAAG. 
AM. v. SOLMSSTRAAT 2L (693) 

Adverteert in dit Blad. 

Haagsche Postzegelbeurs. Stationswey 2, Tel. 17133, Den Haag. 
Postzegelredactie „Avondpost" en 20 andere Dagbladen, verschijnende in Nederland. 

Leest onze artikelen over de Brandkastzegels. „Uiteenzetting van het Departement 
van Koloniën" Is d e h e e r V a n B l a a d e r e n h o u d e r van 2650 s te l 
o n o v e r d r u k t e Zegels van S u r i n a m e en C u r a 9 a o ' \ ^ ü bewijzen 
dat zulks onjuist is. (Nrs 10 cent incl. porto). 

Maakt gebruik van onze bemiddeling door middel van de ons ten dienste staande 
Postzegelrubrieken. Vraagt proefnummers en maandelijks gratis verschijnende circulaires. 

(713) 

I „ S G H L A G E R" - Pakketten - Zwitserland. \ 
* per 10. per 100. ♦ 
* 50 verschillende 5,— 45,—■ « 
: 75 „ 14,— 130,— 
; 100 „ 26,— 240,— 
: 150 „ 73,— 660,— ♦ 
{ 2 0 0 „ 170,— 1580,— J 
: Prijzen in Zwitsersche francs onder rembours plus porto. * 
: Uitgezochte collectie in zeer elegante cell, vensterenveloppen. 

j ERNST S A N E R , (16) Bern (Zwitserland). 
: Vraagt mijn speciale EN GROS prijslijst van Zwitserland 1928, 
* (2/a) 

j ^ _ nitiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiD.'Miiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiumiiiiiiiiiii ^ 

m TE KOOP GEVRAAGD: | 
^ = lo. SCHREUDER, De afstempelingen, voor = 
= komende op de Postzegels van Nederland. = 
^ = 2o. Beschrijving van alle Ned. Postzegels, enz., = 
= = uitgegeven door de Ned. Vereeniging van = 
^ = Postzegelverzamelaars, 3 deeltjes, S 
= Aanbiedingen onder motto „Postzegels" aan = 
^ ALLERT DE LANGE's Boekhandel, | 
g Amsterdam. (53) | 
^ ^ iiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii = 
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