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KERSTZEGELS. 
III. 

Keeren wij thans, na ons met de toe
komst te hebben bezig gehouden, tot het 
verleden en het heden terug. 

December 1925 dan bracht ons de eer
stelingen der provinciale wapen-serie in 
de waarden en teekeningen; 
2 + 2 cent; wapen van Noord-Bra-

bant, 
73̂ 2 + 33̂ 2 cent; wapen van Gelderland. 

10 + 2 M c e n t Zuid-Holland. 
Hiervan werden verkocht 966.407, resp. 

740.236 en 1.406.350 stuks. 
Het volgend jaar zagen het licht: 

2 + 2 cent; wapen van Utrecht . 
5 + 3cen t ; „ „ Zeeland. 

10-1-3 cent; „ „ Noord-Holland. 
15 + 3 cent; „ „ Friesland 

De verkoop-aantal len bedragen; 1.077.235, 894.382, 1.427.395 
en 584.104 stuks. 

Het afgeloopen jaar bracht ons de vier, nog on tbrekende p ro 
vinciale wapens, waa rmede de serie Molkenboer is afgesloten. 

Aan de Kinderbescherming kwamen de volgende bedragen 
ten goede; 

1924: ƒ 56.723,—, 
1925; „ 77.356,—, 
1926: „ 108.721 —, 

terwij' voor 1927 dit bedrag is te ramen op — f 125.000,—. 
Wii zullen thans deze getallen eens gaan vergelijken met d.en 

uitslag van den Zwitserschen verkoop, doch daarbij o.m. de 
eerste Nederlandsche uitgifte (de Toorop-zegels) buiten be
schouwing laten, alsmede de uitgifte 1927, daar hieromtrent nog 
geen definitieve gegevens bekend zijn. 

Ond rstaande tabel geeft een overzicht van den groei van 
den verkoop (een en ander afgerond). 

Zwitserland. 

Jaar . 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Nederland. 

Jaar . 
1924 
1925 
1926 

Aanta l 
waarden. 

2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

Aanta l 
waarden. 

3 
3 
4 

Totaal 
aantal 

verkocht. 
2.896.000 
3.755.000 
4.013.000 
3.388.000 
5.059.000 
5.289.000 
5.144.000 
6.134.000 
6.970.000 
7,956.000 
8.624.000 
9.348.000 

Totaal 
aantal 

verkocht. 
2.286,000 
3.113.000 
3.984.000 

B 
den 

Holl 

B 
den 

edrag van 
verkoop in 

jndsch geld. 
%.000,— 

182.000,— 
204.000,— 
299.600,— 
406.700 — 
426.600,— 
610.000,— 
635.800,— 
714,100,— 
795,500,— 
859,800,— 
921,200,— 

ädrag van 
verkoop in 

Hollandsch geld. 
169,400,— 
295,800,— 
397,400,— 

B)i de Zwitsersche zegels Lenen de jaren 1919 en 1920 als
mede 1922 en 1923 zich bij uitstek tot bewijs, hoe regelmatig 
de verkoop stijgt. In beide eerstgenoemde jaren toch werden 
telkenmale drie zegels verkocht met een zelfde totaal bedrag: 
de verkoop stijgt in één jaar met 230.000 exemplaren! 1922 en 
1923 geven een soortgelijk beeld: ook hier bij gelijke waarden 
een toeneming van 836.000 stuks. 

Een nadere bestudeering van de Nederlandsche en Zwit
sersche gegevens leert voorts, dat de ,,populairste" zegels 
zijn: de laagste waarde en die, welke overeenkomt met het 
gewone briefport. Te hooge waarden deugen niet voor het 
doel. 

Hoe bemoedigend het verloop van den Nederlandschen omzet 
ook is| wij blijven nog enorm achter bij onze Zwitsersche 
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vrienden. Wel is vitara speelt daar de ervaring een rol 
van beteekenis — de Zwitsers doen het reeds tien jaar langer 
dan wij — doch, houdt men rekening met het dubbele zielen 
aantal van ons land vergeleken bij Helvetia, dan is het resul
taa t hier te lande er nog verre van om er prat op te gaan. 

Voor de verzamelaarswereld .heeft als verzamelobject de 
Zwitsersche Kerstzegel dezelfde waarde als de Nederlandsche; 
men mag aannemen, dat van deze zegels van beide landen 
evenveel huist in de verzamelingen en de voorraadboeken 
van den handelaar. De beduidend grootere verkoop wordt dan 
ook n.o.m. veroorzaakt door een grooter gebruik; dit aan te 
moedigen en onvermoeid te propageeren is de taak, wegge
legd voor het comité, dat den verkoop regelt. De intensieve 
campagne, om het hulpbehoevend kind bij te staan door het 
koopen van een Kerstzegel, is onvermoeid voort te zetten. 
Daarbij het Zwitsersche voorbeeld gevolgd; huis en kantoor
bezoek, waarbij de zegels worden aangeboden, enz. 

Ook het Hoofdbestuur kan den verkoop zeer bevorderen, 
door toe te staan, dat de gelden, verschuldigd voor frankeering 
bij abonnement, gedurende den verkoopsduur der Kerstzegels, 
mede door deze kunnen worden voldaan. 

Slaan wij thans hier en daar nog een blik op het zich steeds 
meer uitbreidend terrein der Kinderzegels. 

Daar beperking geboden is, zullen wij ons moeten bepalen 
tot die uitgiften, welke regelmatig om Kerstmis verschijnen en 
in de bespreking niet opnemen de 
zegels met een beperk te strekking, 
b.v, voor oorlogsweezen. 

Regelmatig terugkeerende gasten 
dan zijn de Kinderzegels van Jamai 
ca, die elk jaar opnieuw gedurfinde 
eenige w_eken verkrijgbaar worden 
gesteld en dat steeds in het zelfde 
bekende drietal, waarvan er hier een 
afgebeeld is. 

De waarden zyn H . 1 en 2 H pence, 
die met een toeslag van een half 
penny per stuk worden verkocht . De 
laatste jaren — de eerste verschij
ning dateer t van 1923 — gaat de verkoop niet al te vlot, wat 
niet te verwonderen is, daar verzamelaars en handelaars vrij
wel voorzien zijn. 

Men is dus uitsluitend aangewezen op het gebruik als fran
keerzegel, wat een handicap is voor een grooten omzet, 

In navolging van het Zwitsersche voor
beeld begint Duitschland in 1925 met het 
uitgeven van een wapensene . Als eerste
lingen verschijnen de wapens van Prui
sen, Beieren en Saksen, in 1926 gevolgd 
door die van Wurtemberg, Baden, Thü
ringen en Hessen. 

Het jaar 1927 brengt de Hindenburg
zegels ter gelegenheid van diens tachtig
sten verjaardag. Waar de opbrengst ten 
goede kwam aan de publieke weldadig
heid, zag men af van de uitgifte der wa

penserie met Kerstmis van het zelfde jaar, wijl men anders wel 
een beetje te veel van het goede kreeg, 

Wat de teekening en de kleuren d e c Duitsche zegels betreft, 
wij kunnen hen niet bewonderen. Zij maken een min of meer 
kakelbonten indruk. 

Met den verkoop vlotte het tot dusverre niet zoo, als men 
verwachtte. Wellicht waren daaraan de financieele omstandig
heden in 1925/26 niet geheel vreemd. 

De Luxemburgsche kinderzegels ver
schenen voor het eerst in 1926; de 
Caritasuitgifte van 1924 kan men als 
hun voorloopers beschouwen. 

Het kopje van Prins J a n verschijnt 
op deze serie in een aardige omlijsting 
en de geheele uitvoering doet den 
drukker, de firma Enschedé te Haar
lem, alle eer aan. 

De serie bes taa t uit de waarden 5, 
40, 50 en 75 centimes en 1 fr. 50„ die 
met een toeslag worden verkocht . 

De zegels vielen algemeen in den smaak, wat men eveneens 

zegden kan van de uitgifte van 1927 en waarop Jean 's zusje is 
afgebeeld, 

Ook hier waren de voorraden spoedig uitgeput. 

Het Saargebied zette in 1926 de 
eerste schrede op het nad der kinder
hulp door de uitgi'te van een 
serie in vier waarden. Ook hier 
stond het publiek aanvankelijk vrij 
nuchtei tegenover deze eers te po
ging De verkoon vlotte niet hard, 
met het gevolg dat in 1927 bij 
de uitgifte voor dat jaar de oude 
voorraden werden benut, voorzien 
van de aartallen 1927—28. 

Rest ons nog de vermelding van de 
serie, door I jcchtenstein in 1927 uitgege
ven, in de waarden 10, 20 en 30 rappen, 
verkocht met een toeslag van 5 rappen. 

Blijkens den uitslag moet ook nier het 
publiek worden „bewerkt", moeten er de 
zegels populair worden gemaakt. 

Laten wij, voor het goede doel, er het 
beste van hopen! 

p i n » t n > u n m » » 

V. B. 

Uitgiften 
ALEXANDRIE. 

In nevenstaand type ver
schenen de frankeerzegels: 
50 Millièmes, rood en 

blauwgroen. 
100 Millièmes, blauw en 
bruin. 
250 Millièmes, groen en 
rood. 

BELGIË. 
Frankeerzegel in het Houyoux type ; 
1 franc, rood. 

BERMUDA. 
In het scheepjestype verscheen de frankeerzegel: 
1 shilling, zwart op groen. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk in sierschrift. 

BRAZILIË. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de drie herinnerings

zegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van het tweehonderdjarig jubileum 
van de invoering der Koffiecul
tuur. 

Voor de nieuwe lezers zij geme
moreerd , dat de serie bes taa t uit; 
100 reis, groen, 
200 „ , rood. 
300 „ , bruin. 

'■■_■'■''l" 

{BRASlLCÖRREiÖ 
. . . - - - . . m m i 

CHINA. 
Met de bee ' tenis van Maarschalk Tchang So Ling verschenen 

de frankeerzegels; 
1 cent, oranje bruin. 
4 „ . olijf. 

10 „ , blauw. 
1 dollar, karmijn, 

CUBA. 
Ter herinnering aan het bezoek van Lindbergh per vliegtuig 

in Frbruar i j.1., werd de luchtpostzegel van 1927 opnieuw ge
drukt, thans in rood, en voorzien van den tweeregeligen op
druk „Lindbergh Febrero 1928". 
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Te melden is dus: 
5 Centavos, karmijn. 

CYPRUS. 

In het koerseerend koningstype verscheen de frankeerzegel; 
5 Pond, geel op zwart . 
Het papier draagt het meervoudig watermerk in sierschrift. 

DANZIG (Poolsch Kantoor). 

De 25 groszy, grijsbruin, met het portret van Maarschalk 
Pilsoedsky, verscheen met den zwarten opdruk: 

Port Gdansk. 

DENEMARKEN 
In het koerseerend konings-type verscheen de frankeerzegel: 
10 kronen, rood en groen. 

DUTTSCHLAND. 

t - n i i m i i 

Dienstzegel in nevenstaande teekening: 
60 pfennig, roodbruin. 

ESTLAND. 
Ter herinnering aan de tien-jarige onafhankelijkheid werden 

Dnderstaande waarden der uitgifte 1922/25 voorzien van een 
waard -opdruk en de data 

24 
1918 — 1928: 

11 
2 S 
ö „ 

10 , 
15 „ 
20 „ 

. op 2 Mark, groen. 
„ 5 , , karmijn 
„ 10 „ , blauw. 
„ 15 ,. , violet. 
„ 20 „ , blauw 

»*lw«*«i«l.*«*.-

'INLAND (Maart '28) 
In het koerseerend type, papier met het watermerk posthoren, 

ersehenen de frankeerzegels: 
10 Mark. bruin en zwart . 
25 „ , roodbruin en oranje. 

RANKRIJK. 
In verband met de wijziging der tarieven werden verschillen

de pakketpostzegels voorzien van den op
druk „A", in afwachting van nieuwe 
waarden of waarde-opdrukken op be
s taande zegels. 

Aldus zijn te melden: 
I. Apport a la gare, 

1 franc, bruin op geel. 
1 Ir. 50 
1 fr .65 

II . Valeur déclarée. 
50 centimes, roo ? 

Livraison par expres. 
1 franc, groen, 
1 fr. 50, „ 
1 fr 65, „ 
De letter A is de afkorting van „Augmentation", vandaar dat 

hierboven genoemde zegels, ongeacht de daarop vermelde 
larde worden verkocht tegen resp, 1 fr. 45, 2 fr, 15. 2 fr 35, 
centimes, 1 fr, 45, 2 fr. 15 en 2 fr. 35. 

Behalve deze opdrukken met let ter A zijn ook reeds versche-
n de waarde-opdrukken: 
I. 1 fr. 45 op ÊO centimes, bruin op geel. 
I. o fr. 75 op 50 centimes, rood. 
/ a n de opdrukken ,,A" zijn verschillende waarden in zeer 
inge oplaag aangemaakt. 

GRIEKENLAND. 

Ter herdenking aan den zeeslag 
bij Navanno op 20 October 1927 
verscheen onders taande serie; 

V/2 Drachmen, blauwgrijs; ge
zicht op Navarino. 

4 Drachmen, blauw; zee
gevecht 
5 Drachmen, karmijn en 
zwart; Van der Heyden. 
5 Drachmen, blauw en 

zwart; de Rigny. 
5 Drachmen, bruin en 
zwert; Codrington. 

De drie genoemden wa
ren de aanvoerders der 
Russische resp. Fransche 
en Engelsche vloot, die 
onder opperbevel van Co
drington waren gesteld. 

Bij den eersten druk droeg de 5 Drachmen bruin en zwart het 
opschrift .,Sir Codrington", in plaats van „Sir Edward Co
drington". Deze ,,fout" IS hersteld, doch de zegels met eerst
genoemd opschrift zijn, zoover de voorraad reikte , aan het 
publiek verkocht . 

De serie bes taat dus uit z e s waarden. 
De zegels zijn primitief gedrukt. 

GWALIOR. 
De volgende zegels van Bntsch-Indië — lokale druk — wer

den voorzien van den landsnaam; 
1 Anna, bruin. 
2 Anna's , grijsbruin. 
3 „ , blauw. 
4 , , olijfgroen 
2 rupees, bruin en karmijn. 

HONDURAS. 
In primitieve teekening verschenen onders taande frankeer

zegels: 
5 centavos, violet. 
6 ,, zwart , 

10 „ lichtblauw, 
15 ,, donkerblauw. 
1 peso, rood. 

De zegelbeelden stellen o.a voor: 
Koffieplant, Standbeeld van Columbus, enz, 

HONGARIJE (Febr. '28). 
Gedrukt op het papier met het nieuwe watermerk verscheen 

de frankeerzegel: 
2 filler, blauw, 
in de koerseerende teekening. 

ITALIË. 
De , ,zwart-hemden" serie van 1926 verscheen in de oude 

teekeningen, doch in nieu- | p v * w « w m w W W V W W W < 
we waarden en kleuren: 
30 + 10 centimes, violet. 
50 + 20 centimes, olijf
groen. 
1 Lire 25 + 50 centimes, 
blauw. 
5 Lire + 2 Lire, karmijn. 

Het middenstuk is in 
zwart gedrukt. 
JOHORE. 

In de koerseerende teekening, watermerk in sierschrift, zijn 
te melden de frankeerzegels: 

2 cent, groen. 
3 „ , lila. 

LIBERIA. 
In nieuwe teekening, palmengroep, verscheen de frankeer

zegel: 
2 cents, donkerviolet , 
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De fraaie zegel is gedrukt bij de American Banknote Comp, 
te New-York. 
LUXEMBURG, 

Opdrukken op frankeerzegels van verschillende uitgiften; 
15 op 20 centimes, geelgroen. 
60 „ 80 „ , zwart. 
15 „ 25 „ , geelgroen, 
60 „ 65 „ , grijsbruin, 
60 ,, 80 „ , lichtbruin. 
De twee eerstgenoemde in het type Adelaide, de andere in de 

koerseerende teekening. 
MAROKKO (Spaansche Kantoren), 

Een prachtig ui tgevoerde .serie ver
scheen hier naar de ontwerpen van den 
kunstenaar M, Bertuchi en gedrukt door 
de bekende Engelsche firma Delarue te 
Londen. 

De zegelbeelden stellen voor: Mos
kee van Alcazarquivir, Moorsche 
poort te Larache, gezicht op Tetuan 
enz. 

De waarden en kleuren zijn; 
1 centimes, rood, 
2 „ , purper. 
5 ,, blauw. 

10 ,, , groen, 
15 ,, , bruin, 
20 „ , olijfgroen. 
25 „ , karmijn, 
30 „ , sepia. 

i t . . . r » . É . . . . . . . . . . É . . . . 

>«««.«««««»»»««« 

NOORWEGEN. 

50 „ violet. 
1 peseta , groengeel, 
23^ ,, , paars . 
4 ,, , b lauw 

Expresse zegel: 
20 centimes, zwart . 

Ter herinnering aan den honderdsten ge
boortedag van den bekenden dichter en 
tooneel-schrijver H. Ibsen, verscheen een 
viertal zegels, alle volgens afbeelding in de 
volgende waarden en kleuren: 
10 Ore, groen. 
15 ,, , bruin, 
20 „ , rood, 
30 „ , blauw. 

De zegels worden zonder eenigen toeslag 
verkocht . 

De koerseerende 25 Ore rood werd overdrukt met de waar
de 30 -
PERU. 

Aan de serie plebisciet
zegels komt geen einde; 
thans is wederom een 
nieuw exemplaar te mel
den; 

2 centavos, blauw, in 
nevens taande teekening. 

RAROTONGA. 

De 3 shilling, violet, van Nieuw-
Zeeland, werd in rood overdrukt met 
den landsnaam. 

ROEMENIE. 
Met het kopje van den jeugdigen koning Michaelis, versche

nen de volgende frankeerzegels; 
25 bani, zwart . 
50 ,, , olijfgroen, 

1 Leu, violet. 
2 Lei, groen. 
3 ,, , rose. 
5 ,, , bruin. 
7 H „ , lichtblauw. 

10 „ , blauw. 
De beide eerste waarden zijn in boek- l 

druk, de andere naar het offset-procéde| 
vervaardigd. 

TSJECHO-SLOWAKIJE (Maart '28). 
In het kasteel- type verscheen de frankeerzegel; 
20 Heller, rood. 
De zegel is uitsluitend vert ikaal getand; het papier heeft | 

geen watermerk. 
TURKS EILANDEN, 

In nieuwe teekening, overeenkomende met de koerseerende, 
doch met de opschriften „Postage and Revenue", zijn te meldenj 
de frankeerzegels; 

Yl penny, geelgroen, 
1 ,, , bruin. 
XYi „ , karmijn. 
2 pence, grijs, 
2 H I, , violet op geel. 
3 ,, , lichtblauw. 
6 ,, , bruinviolet, 
1 shilhng, bruinoranje. 
2 ., , karmijn op groen. 
5 „ , groen op geel, 

10 „ , violet op blauw, 
VIRGINISCHE EILANDEN. 

In de koerseerende teekening, meervoudig watermerk in sier 
schrift, verschenen de frankeerzegels: 

3 pence, violet op geel. 
1 shilling, zwart op groen, 
2 sh. 6 pence, zwart en donkerrood op blauw, 

v, B. 

^kuiVc Uitgiften 
Opkat^cjifcrs,enj.| 

ANDORRA. 
Voor deze miniatuur-republiek in de Pyreneeën, waar me 

tot op heden de zegels van Spanje benutte, verschijnen, moge 
we de buitenlandsche pers gelooven, binnenkort de Spaansch 
zegels, voorzien van den opdruk ,,Andorra", 

Wanneer deze voorloopige uitgifte is uitgeput, zullen ei 
zegels verschijnen! 
BELGIË, 

Van de watersnood-ser ie van 1926 werden de volgende aan| 
tallen verkocht; 

30 + 30 centimes, ± 420.000 stuks 
1 + 1 franc (type Montald), ± 176.000 stuks. 
1 + 1 franc (type Lemaire), ± 270.000 stuks, 

(Herplaatsing wegens misstelling). 
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CUBA. 
Van de, in het Februar i nummer vermelde zegels, uitgegeven 

ter gelegenheid van het PanAmerikaansche Congres, zijn vol
gens l'Echo de la Timbrologie de volgende aantallen gedrukt: 

1 centavo 1.000.000. 
2 „ 1.500.000. 
5 „ 500.000. 
8 „ 125,000. 

10 „ 500.000. 
13 „ 250.000. 
20 „ 200.000. 
30 „ 100.000. 
50 ,. 60.000. 

1 dollar 50.000, 
FALKLAND EILANDEN. 

Een nieuwe serie, met kiekjes van het land is einde dezes 
jaars te verwachten, 
GRIEKENLAND. 

B'nnenkort zullen frankeerzegels verschijnen in de waarden 
50, 75 en 100 drachmen. 

Bovendien verschijnt een serie luchtpostzegels. 
ITALIAANSCH TRIPOLIS . 

Van de in het vorige nummer vermelde gelegenheidsserie 
geeft het jongste Bulletin Mensuel de oplaagcijfers. Deze zijn 
voor de vier laagste waarden elk 100.000, voor de beide hoog
ste 30.000 resp. 20.000 stuks. 
ROEMENIE. 

Binnenkort worden hier luchtpostzegels verwacht. 
SPANJE. 

Ter gelegenheid van de SpaanschAmerikaansche Tentoon
stelling, in het najaar t e Sevilla te houden, zal een speciale serie 
verschi'nen. 
V S. AMERIKA. 

Een serie luchtpostzegels zal worden uitgegeven, waarbij de 
„luchtvisites" van Lindbergh op papier worden vastgelegd. 

v, B. 

luclltlpQSt 
XXVI. 

•RANKRIJK (vervolg). 
Op 26 September 1870 gelastte de Parijsche Postadministratie, 

at de post voor de provincie per ballon zou worden vervoerd 
)e brieven mochten niet zwaarder wegen dan 4 gram; het bin
enlandsch port bedroeg 20 centimes; dat voor het buitenland 
^erd niet verhoogd; in beide gevallen was frankeering door de 
fzenders verplichtend. 
Den luchtschlppers was opgedragen na landing de zak (ken) 

riefpost ten snelste te doen overbrengen naar het naastbij
elegen postknatoor, dat voor de doorzending met de gewone 
liddelen van vervoer had zorg te dragen. De ballon werd 
edcmonteerd en naar Tours — tijdelijke zetel der regeering — 
ezonden, waarheen de luchtschipper zich eveneens begaf en 
aar hij persoonlijk de regeerings en dienstcorrespondentie 
verhandigde. 

Toen de zetel der regeering werd verlegd naar Bordeaux 
 12 December 1870 — geschiedde een en ander in deze plaats. 
Behalve post vervoerden de ballons passagiers en postduiven. 
Totaal vertrokken 55 postballons gedurende de belegering uit 

arijs, die + 10.000 kilogram post vervoerden. 
Reeds in een der eerste artikelen deelden wij enkele namen 

1 vertrekdata van de meest bekende ballons mede. 
De correspondentie, die met de ballons vervoerd werd, is te 
iderscheiden in vier categorieën; 
a. Die, welke rechtstreeks door de post werd behandeld, 

eze draagt den Parijschen stempel van vertrek. 
b. Die, ter verzending in handen gesteld van den luchtdienst. 
eze stukken dragen geen poststempel, doch den afdruk van 

een stempel in dubbelcirkel, vermeldende ,,République Fran

(paise", en in het midden: 
óf '— 1 Aérostiers — Nadar, Dartois, Duruof, 
of Dartois et Yon — Aéronautes Du Gouvernement. 
Eerstgenoemde stempel was in gebruik tot 31 October 1870, 

de tweede vanaf 1 November d.a.v. 
c. Die, rechtstreeks toevertrouwd aan den luchtschipper zelf 

of aan een passagier. Deze stukken dragen geen stempel. 
d. Officieele dienstcorrespondentie, opgenomen in een spe

ciale brievenmaal, door den luchtschipper bij aankomst te Tours, 
later Bordeaux, te overhandigen aan de regeeringsautoriteitcn. 

Deze stukken dragen den afdruk van den stempel (in schrijf

letters) : 
,, Gouvernement 

de Ia defense Nationale". 

De correspondentie, die rechtstreeks door den postdienst werd 
behandeld, is onder te verdeden in de volgende rubrieken; 

I. brieven; 
II. courantbrieven; 

III kaar ten; 
IV. gedrukte stukken. 
Gaan wij deze rubrieken eens nader bekijken. 
Het decreet van 26 September, 1870, waarbij de ballonpost 

voor het publiek gebruik werd opengesteld, voorzag tevens in 
de behoefte, voor het vervoer geëigende formulieren verkrijgbaar 
te stellen. Daartoe werd de enveloppebrief geschapen, waarvan 
de afbeelding hieronder volgt. 

o41„_„ 

Onder het wapenschild is in boogvorm aangegeven ,,Decret 
du 26 septembre 1870". 

Voor het adres waren vier regels gereserveerd; aan den voet 
staat vermeld; ,,Art. 2. Le poids des lettres expédiées par les 
Aerostats ne devra pas dépasser 4 grammes". 

Het was geoorloofd, deze enveloppebrieven zelf te drukken, 
wat de particuliere nijverheid dan ook spoedig deed. 

Een afbeelding van deze enveloppebrieven volgt hieronder: 

PAR BALLON | 

Occf i t du Ifi eiplsnbre 117n 

FRINCE UGERIE 
■ 2 0 CENTIinCI • 

/^ 

Voor de adresseering zijn vier regels uitgespaard; aan den 
voet dezelfde vermelding als bij de officieele uitgifte. 

Laatstgenoemde uitgifte, eerste afbeelding, is ongebruikt zeer 
zeldzaam, terwijl de particuliere uitgifte in ongebruikten staat 
vrij veelvuldig voorkomt. Deze zijn gedrukt op papier van ver
schillende kleuren. 

Waar het desbetreffend decreet geen andere voorwaarden 
voor de verzending stelde dan een maximaal gewicht van 4 
gram en een verplichte frankeering, ging de particuliere industrie 
nog een stapje verder en vervaardigde enveloppebrieven, in 
het formaat van gewone couverten, waarop linksboven de aan
wijzing: , ,Par Ballon Monte" was gedrukt, terwijl rechts een 
ruimte was opengelaten voor de bevestiging van den frankeer
iegel. 

Deze enveloppebrieven werden het veelvuldigst gebruikt en 
zijn dan ook beduidend goedkooper dan de beide eerst
beschrevene. 

Behalve de enveloppebrieven maakte men gebruik van enve
loppen of omslagen, waarin de brief, op een afzonderlijk velletje 



62 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

papier geschreven, werd gestoken; ook kent men brieven, be
staande uit een dubbel-velletje, dus vier bladzijden en waarbij 
het adres en de aanwijzing „Par ballon Monte" beide op de 
laatste blanco bladzijde werden geschreven. 

Zeer interessant zijn de courant-brieven (Lettres-journaux), 
stammende uit die veelbewogen dagen. Het is een combinatie 
van courant en brief, waarin de rubriek nieuwstijdingen en be
richten is gedrukt, terwijl een ruimte is opengelaten, die de 
afzender kan benutten voor het neerschrijven van eigen mede-
deelingen aan den geadresseerde. Waa r ook voor deze stukken 
een maximum gewicht van 4 gram gold, begrijpt men, dat een 
dergelijke courant zeer compact en op uiterst dun papier werd 
gedrukt. 

De ,.uitvinder" van dit handigheidje was de heer Jouaust , 
die het de wereld inzond onder den titel „Let t re-Journal de 
Paris", meer bekend onder den naam ,,La Gazette des Absents". 

Spoedig vond dit voorbeeld navolging en werdan tal van der
gelijke courant-brieven uitgegeven en verzonden. Wij noemen; 
Agence Fournier, L'Ami de la France, Le Ballon-Poste, Dé
pêche-Ballon, La Chronique lUustrée, Correspondance Havas 
(met Franschen en met Duitschen tekst) , Le Gaulois, Le Petit 
Journa l en vele andere. 

Van sommige zijn slechts enkele nummers verzonden, (De 
luchtpost-catalogus van Champion geeft van al deze bladen een 
volledige lijst). 

De kaarten, die per ballonpost werden vervoerd, zijn alle van 
particuliere makelij. Benut werden gewone correspondentiekaar-
ten, voorzien van het geschreven of gedrukte opschrift „Par 
Ballon Monte". Ook bestaan er met de gedrukte aanwijzing 
„Correspondance Aérienne", welke volgens meergenoemden cata
logus zeer zeldzaam zijn. 

Nog is te vermelden het bestaan van een particuliere kaart , 
zeer waarschijnlijk eerst nä het beleg gedrukt, doch nimmer 
verzonden. Zij draagt in het midden het wapen der Republiek 
— zie de afbeeldingen hierboven —, voorts links ,,Par Ballon 
non Monte" en rechts de aanwijzing ,,Art. 4. Le Gouvernement 
se réserve la faculté de retenir toute carte-poste qui contien-
drai t des renseignements de nature ä être utilises par l'ennemi". 
(Het Gouvernement behoudt zich het recht voor de kaarten, 
bevattende mededeelingen, die voor den vijand van nut kunnen 
zijn, niet te verzenden). 

Links onderaan is de ruimte gereserveerd voor het aanhechten 
van den frankeerzegel. Om de geheele kaar t is een randschrift 
aangebracht in Fransch en Duitsch, eendeels van verbroede
rende beteekenis, anderdeels opzwiepend tot haat en verzet. 

Waar de gedrukte stukken eveneens onderworpen waren aan 
de gewichtsbeperking (vier gram), is hun aantal en soort zeer 
beperkt. Slechts officieele of particuliere circulaires zijn als 
zoodanig verzonden. 

Men kent een circulaire van de spoorwegmaatschappij P . L . M . ; 
een brief aan de kiezers; een circulaire van de Verzekering Maat
schappij „La Nationale" en enkele andere meer. 

V, B, 

en./ 
,̂ lyoloiriieri .^' 
NEDERLAND. 

De Olympiade-zegels. 
Een persbericht van 15 Maar t meldde nog enkele wijzigingen 

in de vastgestelde kleuren. Voor de volgende waarden werden 
deze veranderd; 

\]/2 cent; donkergroen inplaats van bruin; 
7j/2 cent; oranjegeel inplaats van donkergroen; 
30 cent; bruin inplaats van roodbruin. 
De zegels werden aangekondigd bij Dienstorder H 164 van 

14 Maart, die geen nieuws bevatte, behalve dat de zegels ver
krijgbaar zijn van 27 Maart tot en met 15 September. 

Op 27 Maart waren de zegels overal verkrijgbaar, op enkele 
kantoren reeds een dag eerder (hetgeen verboden was. W e ont
vingen de zegels reeds op 26 Maar t op een aangeteekend stuk!). 
Hierbij gaan de afbeeldingen, terwijl aan dit nummer is toege
voegd een gekleurde bijlage met de nieuwe zegels. 

^ O ^ Z ^ ^ 

^32!a:^^_g». 

-S^^SOü^v 
Te melden zijn dus; 

13^ + 1 cent, donkergroen. 
2 + 1 cent, violet. 
3 + 1 cent, lichtgroen. 
5 + 1 cent, lichtblauw. 

73^2 + '2^2 cent, oranjegeel. 
10 + 2 cent, rood, 
15 + 2 cent, donkerblauw. 
30 + 3 cent, bruin. 

Wij bezitten de 10 cent ook in mat- rose kleur, met magerder 
letters dan bij de andere zegels. Over de teekeningen zullen wij 
hier niet oordeelen; er zullen als steeds wel mooi- en leelijk-
vinders zijn. Het oordeel van Echo en Postmarke is gunstig. 

De zegels zijn uitgevoerd in offset-druk en groot 2 bij 2]/^ c.M. 
(resp. 23^ bij 2 c.M. voor de 13^ en 2 cent). De vellen zijn 
groot 200 stuks, met op linker- en rechterrand telnummers van 
1 t;m. 20 resp. 20 t/m. 1, bovendien echter bij alle waarden be
halve de 2 en 5 cent aan alle vier zijden een randdruk van 
dikke, schuin verloopende strepen, zoodanig geplaatst dat boven, 
onder of naast elk zegel een s t reep valt. Waar in het buiten
land een dergelijke randdruk gebruikt wordt (Denemarken, 
Duitschland, Frankrijk) geschiedt di t om de randcliché's voor 
afslijten te behoeden (bij het aanbrengen van den drukinkt op 
de plaat b.v. wordt er een rol overheen gevoerd — dit geschiedt 
tenminste in het buitenland, waar men niet zoo karig is met 
inlichtingen als hier), en de Olympiade-randdruk zal wel voor 
hetzelfde doel aangebracht zijn. 

Het zou ons niet verbazen als deze randdruk in het vervolg 
ook voor de lagere waarden van de gewone serie wordt in
gevoerd. /-X 

j ^ __.^ . _ ^ 
De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk cirkeltjes. 
Perforatie. 
,,Von jeher sind die Marken Hollands für Zähnungssammler 

ein Dorado gewesen. „Bei Holland geht man in die Zähnungen" 
ist eine alte Tatsache. Es muss eine Eigentümlichkeit Hollands 
sein und dort in der Luft liegen". — Borek in zijn laatste 
Preisliste. 

En zoo is het niet te verwonderen dat ook de Olympiade
zegels voor variatie zorgen in di t opzicht. Het groote formaat 
van de zegels noodzaakte de firma Enschedé om lijntanding 
te gebruiken, de velhoogte van 20 zegels eischte een lijn van 
groote lengte, zooals die bij onze zegels nog niet voorgekomen 
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is; de voor deze serie gebruikte perforeermachines (met een 
lengte van de perforatielijn van ruim 56 c,M,!) zijn dus waar
schijnlijk speciaal hiervoor aangeschaft. 

Bij het meten van de tanding doet zich een moeilijkheid voor: 
de zegels hebben gedeeltelijk liggend, gedeeltelijk s taand for
maat. Hoe moeten we, het staande formaat als het , ,normale" 
aannemend (mede in verband met de inrichting der vellen), de 
zegels van 13̂ 2 en van 2 cent meten? Eenerzijds zou het aan
beveling verdienen, de V/i en 2 cent ook als „s taand" te be
schouwen, en dus ook van deze zegels de korte zijde het eerst 
te meten, omdat we dan zonder meer de tandingen van de 
verschillende waarden kunnen vergelijken, anderzijds zou het vrij 
dwaas zijn, om af te wijken van den regel om bij het opgeven 
der tanding eerst de bovenzijde, dan den zijkant te vermelden. 
Wij zullen niet van deze gewoonte afwijken, en bedoelen dus, 
als wij b,v, opgeven; 2 cent 11]^ ; 12, dat de bovenzijde (lange 
zijde) van dit zegel 113^ meet. 

We vonden de volgende tandingen; 
VA cent; 12(14) : 12, lYz cent; 12 ; \2(%). 
2 c e n t ; l l H ; 1 2 , 10 cent; l l j ^ ; 113^, 
3 cent: 12 ; \2[]4). 15 cent; 12 ; 12(34). 
5 cent; 12 ; 12(34). 30 cent: WA : IV^. 

De tanding 12 aan de lange zijde van de zegels is niet zuiver 
12, maar neigt over het algemeen naar 123^ en 1234. Op de 
19de horizontale rij der vellen is zij zelfs over een deel van de 
zegels zuiver 123/21 bij berekening vonden we echter dat de 
gemiddelde tanding voor de zegels van deze rij bedraagt 12,24, 

Een echte, zuivere 123/2-tanding hebben we nog niet gezien; 
natuurlijk is op tandinggebied bij deze serie nog veel moge
lijk, ook dit, 

Onnoodig te zeggen dat de serie niet met rolperforatie zal 
verschijnen. 

De roIperforati«s, 
Van de oude tweezijdige rolperforatie is nog verschenen de 

30 cent met watermerk, die dus nog in het magazijn gereed 
gelegen moet hebben. De 73̂ 2 cent verscheen met vierzijdige rol, 
in den tweede vorm met twee groepen van 4 gaatjes tusschen 
de zegels, in vellen. Naar wij op het postkantoor te Amsterdam 
vernamen, zou slechts een zeer gering aantal rollen van den 
voorloopigen vorm met tweemaal 3 gaatjes verkocht zijn, terwijl 
de op het moment van de intrekking nog niet verkochte rollen 
vernietigd zouden zijn. Een zegel met een goede toekomst! 

Nieuwe oplaagletter. 
3 cent E. 
Wat wij verwachtten is gebeurd; de heer Van Peursem meldt 

ons de 3 cent E en schrijft dat de vellen een randdruk van 
strepen vertoonen. De andere lagere waarden zullen nu ook 
wel volgen. 

Nieuwe waarden met watermerk, 
2-7ijdige rolperf.: 30 cent; 4-zijdige rolperf.: l'A cent (nieuwe 

vorm). 
Nieuwe plaatnummers en tanding«n, 
5 cent G; L 169, tanding Gr. 
7A cent A; R 179, tanding rolperf. 

15 cent G; 150, tanding Nb, 
30 cent E; 124, tanding rolperf. 
Nieuwe drukkersteekens en tandinglen. 
1 cent G; De vellen met oplaagletter G blijken geen d rukkers-

teeken te hebben. 
13^ cent A; Wij moeten het opgeven! Weer zijn enkele nieuwe 

teekens te melden, alle weer volgens het oude recept; ovaaltje 
of cirkeltje, al dan niet met punt erin of kruis erdoor, en niet 
afzonderlijk te beschrijven. Wij zullen met de opsomming wach
ten tot oplaag A beëindigd is, en dan een teekening van alle 
zien te geven. 

3 cent B; figuurtje en cijfer 2 in tanding Gr. 
Tandingafwijkingen. 
Van den heer Manus zagen we enkele ons nog onbekende 

afwijkingen. In de eerste plaats een strip van de koerseerende 
5 cent, oplaag G, met een dubbele perforatie in den l inkerrand 
van het vel (afstand tot de zegels ongeveer A c.M.). De in 
het vorig nummer vermelde dubbele tanding van de 13̂ 2 cent, 
in den rechterrand van het vel, kan ontstaan bij de Gl-, de 
jovengenoemde van 5 cent bij de Gr-perforatie, terwijl dubbele 
pandingen in den bovenrand bij tanding Nb kunnen voorkomen. 

Verder zagen we een exemplaar van de 2 cent „kersenmandje" 

\ a n 1923 met dubbele tanding aan den bovenkant van het zegel, 
afstand tusschen beide tandingen ongeveer 1 m.M, 

En tenslotte een blok van het Telegraafzegel van 1 cent, met 
rechterrand van het vel, waarvan 13̂ 2 ''ij ongetand was ge
bleven. 

Dubbel papier. 
Op de 61e veiling-Rietdijk ging een blok van de koerseerende 

2 cent, dat over een hoogte van ruim 13̂ 2 rij op dubbel papier 
gedrukt was, ontstaan door het aan elkaar plakken van de 
einden van twee papierrollen. 

Geen intrekkini^ portz.9gels. 
Dienstorder 165 van 14 Maar t bericht; Met afwijking van het 

bepaalde bij D.0 , 49 (zie het Maandblad van Februari) zal de 
verstrekking van portzegels van 4 en van 6 cent voorshands 
worden bestendigd. 

Luchtpost. 
— Vier driemotorige Fokker-liegtuigen, bestemd voor de Ned,-

Indische Luchtvaart Maatschappij, zullen door de lucht naar 
Indië gebracht worden, en daarbij post vervoeren. Nadere ge
gevens ontbreken nog, 

— In 1928 zal, evenals vorig jaar, de correspondentie voor 
Denemarken, Zweden en Noorwegen per K'.L.M. vervoerd wor
den, zonder heffing van luchtrecht. Deze wijze van vervoer gaat 
in op 10 April (D.O. 223 bis van 3 Apri l) . 

— De gratis verzending per vliegtuig naar Basel zal dit jaar 
niet hervat worden. 

Philatel istenloket in Leeuwarden, 
Naar de heer Lampe ons schrijft, zal ook in Leeuwarden een 

loket voor verzamelaars worden geopend, op 21 April . 

„Olympiade", 
Op de vragen van het Eerste Kamerlid den heer Polak, waar

om de Olympische postzegels het opschrift dragen; „IXe Olym
piade", met welke ui tdrukking blijkbaar bedoeld wordt de 
Olympische Spelen aan te duiden, doch die deze beteekenis 
niet heeft, daar onder „Olympiade" verstaan wordt het tijdperk, 
dat ligt tusschen twee Olympische Spelen, antwoordde de minis
ter van Waters taa t , dat een antwoord op deze vraag overbodig 
zal blijken, zoodra de argumenteering, welke de steller aan 
deze vraag heeft verbonden, zal ziin weerlegd. Dat de vragen 
tot zulk een weerlegging in de gelegenheid stellen, is niet on
welkom, nu publicaties in enkele dagbladen, met een zelfden 
gedachtengang, der adminstrat ie een grief maken van de onder
st 1de fout in het opschrift, misschien ten nadeele van de sym
pathie van het publiek voor deze postzegelserie. 

De bedoelde argumenteering is, dat met ,,IXe Olympiade" 
zouden zijn bedoeld de Olympische Spelen en dat dit fout is, 
daar Olympiade be teeken t h t tijdperk tusschen twee Olym
pische Spelen (beter feesten!) 

Deze beteekenis , altfemeen bekend, is juist. Maar zij is niet 
de eenige, noch zelfs de oorspronkelijke. Oorsprong van het ten 
onzent gebruikelijke „Olympiade" is het Grieksche woord 
,,01umpias" (stam; ,,01umpiad"). Afgeleid van den plaatsnaam 
,,01umpia", be teeken t het ,,Olympisch". Het werd zelfstandig 
gebezigd, met weglating van het zelfstandig naamwoord „pane-
guris", en duidde dan aan de bekende algemeene feestelijke 
tezamenkomst te "Olympia, waar de Olympische Spelen werden 
gehouden. 

De oorspronkelijke en hoofdbeteekenis van Olympiade is het 
Olympische feest. Eerst later, toen deze feesten regelmatig 
elkaar opvolgden, is men de vierjarige periode tusschen twee 
feesten eveneens Olympiade gaan noemen. 

Ondersteld wordt, dat de steller der vragen thans een bewijs 
d a a r / o o r zal vragen. Hij moge dan worden verwezen naar een 
Grieksch woordenboek als bijv. dat van professor Van Es, en, 
indien hij au thent ieker mater iaal verlangt, naar de oude Griek
sche schrijvers, bijv. Pindaros, van wien slechts deze regel uit 
zijn eerste Olympische ode worde aangehaald (vers 94), waar 
de dichter „den roem der Olympiaden" („toon Olumpiadoon") 
bezingt als „van verre stralende onder de wedloopen van 
Pelops". 

Het voorgaande maakt duidelijk, dat hier geen sprake is van 
een vierjarige periode, maar ook. dat het volkomen iuist is te 
spreken van IXe Olympiade, zooals dit op de postzegels is ge
schied, om uit te drukken, in verband met de andere opschrif
ten, dat in 1928 in Nederland de 9e samenkomst is tot het hou
den van de weder ingevoerde Olympische Spelen. 
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Uit: Sport in Beeld. 
Men verkoopt, met 't oog op de aanstaande Olympische Spe

len, zg. Olympische postzegels in de lage landen aan de zee. De 
dingen zijn iets duurder dan de gewone frankeeringslapjes, en 
daarom ook minder mooi. Ja , ik schroom niet om het te zeggen, 
dat deze zegels vrijwel het leelijkste vormen, dat artistiek Ne
derland in dit eenre tot s tand kon brengen. 

De roeier van 1/^ cent heeft 'n paar caricatuur-billen, die 
als 'n arrogant schiereiland aan 's mans rug hangen. De schermer 
is een duf en oud model van 'n s c h e r m e r . . . . anno dazumal. 
Evenzoo de voetballer, dien men al vroeger als vignet op het 
feest-programma van een jubileerende voetbalvereeniging uit 
den Achterhoek zag orijken. Het zeilscheepie is inderdaad 'n 
zeilscheepie. . . . alleen de vlagge wijst niet vooruit, en waar 
blijft ons symbool? De hardlooper van 10 cent lijkt me 'n vege
tariër en kapellen-vanger (waar is de botaniseertrommel?), en 
-hij mag wel oppassen, dat ie niet achterover valt. Het spring
paard met z'n ruiter ä 15 cent is 'n caricatuur, krek uit Dickens' 
tijd. Als de bokser van 30 spie gaat boksen, krijgt ie op z'n ziel, 
want hij heeft blijkbaar te veel pleizier in z'n voeten-werk, en 
kijkt naar den grond. De bes te is nog de kogelstooter van 73^ 
cent. en hij vormt de eenige gunstige uitzondering. 

Dan leest men op alle zegels den naam ,,Olympiade", niet die 
van de „Olympische Spelen". Het Eerste-Kamer-l id Henri Polak 
vindt dit zoo typisch, dat hij al desbetreffende vragen tot den 
Minister heeft t^ericht, die waarschijnlijk deze vergissing niet op 
z'n geweten heeft. 

Er is 'n goed doel aan den verkoop van deze fraaie brief-
prentjes verbonden. Het prijsverschil komt ten bate van het 
N. O. C. Het fSoede doel doet veel vergeten. Anders kocht 
misschien niemand deze mislukkingen (sDortief en artistiek). 
Koopt dus, menschen! 

Het is intusschen jammer, dat de zegels ook naar het buiten
land gaan. Er bestaat nog zoo iets van 'n internationale reputat ie 
voor het land van Rembrandt van Rijn. . . . 

JOHN BUKS. 

Persbericht van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. 
De posts tukken welke ter post worden bezorgd op het post

kantoor, hetwelk op de terreinen van de Olympische Spelen te 
Amsterdam zal worden gevestigd, zullen met een bijzonder dag-
teekeningstempel worden gestempeld. Dit stempel zal worden 
uitgevoerd in den vorm van een vijjhoek. en het volgende in-
schrift langs de vijf zijden dragen; Negende Olympiade Amster
dam Stadion MCMXXVIII. 

Voor het Meinummer van Uw blad zal U een afdruk van het 
stemoel ter reproductie worden toegezonden. 

NED.-INDIE. 
Kleurwijzigingen. 
We ontvingen van de beeren Gerdes Oosterbeek en Van 

Peursem de mededeeling, dat binnenkort hier twee kleurveran
deringen zullen plaats vinden, n.l. 

4 cent groen, 
5 cent lichtblauw. 
Het buitenl. drukwerktarief in Indië is al jaren 4 cent, ein

delijk zal deze waarde dus in de internationaal voorgeschreven 
kleur verschijnen, (Het plan hiertoe bestond al veel eerder, 
zie Maanblad van Febr. '26), 

De zegels waren eind Maar t reeds naar Ned.-Indië verzonden> 
de verkoop hier te lande zal in den loop van April een aan
vang nemen, 

SURINAME. 
35 Cent scheepjestype. 
Sedert eenigen tijd is de 35 cent zwart en rood van 1926, 

die het vorig jaar vervangen werd door de 35 cent ongewijzigde 
Jubiltumteekening, met meer aan de verzamelaarsloketten ver
krijgbaar. 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Franker, 
Het blijkt dat de machines bij de afdrukken het datumstem

pel kunnen uitschakelen, en dus bij een combinatie van afdruk
ken slechts éénmaal dit stempel behoeven te plaatsen, In de 
meeste gevallen zal het wel gemakzucht zijn, die de gebruikers 
een tweede datumstempel doet plaatsen. 

Francotyp. 
Aanvullingen: Mach, 101; 1 ^ cent. Mach. 106 II: 5 en 1 0 ^ 

cent. Mach. 109: lOJ^, 15 en 21 cent. Mach. 112; 7 ^ cent. Mach. 
117: 2, 4 en 18 cent. Mach. 118: I K en 20 cent. 

Van mach. 106 II ontving ik een dubbelen afdruk van I H cent, 
de tweede geplaatst wegens onduidelijkheid van de eerste. 

De Blue-Band-fabriek te Rot terdam zal, naar de heer Gordon 
verneemt, binnenkort ook een Francotyp in gebruik nemen. 

Dank voor medewerking aan de beeren Van den Berg, Van 
Dongen, Gordon, Lampe en Schachtschabel, 

A, M. B. 

Tenlooiistelliin^€in 

IN EN OM DE TENTOONSTELLING TE 
MONACO. 

W a t mij het meeste op de 
tentoonstelling aantrok was 
de ligging van het gebouw, 
tegenover het beroemde Ca
sino, zoodat het Palais des 
Beaux Arts reeds door zijn 
ligging tal van bezoekers en 
vreemdelingen trok. 

Zij, die niet wisten dat er 
een postzegel-tentoonstelling 
te Monaco gehouden zou 
worden (en dit was bijna niet mogelijk, daar overal, letterlijk 
overal, zoowel in de kleinste restaurants als de grootste hotels 
de bekende schoone reclame-affiche hing), zouden dit wel ge
waar worden door de enorme menschenmassa, die lederen dag 
naar het paleis trok om op haar beurt een serie machtig te 
worden. 

Dit ging van 's ochtends 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur geregeld 
door, en niet een oogenblik was de orde verstoord. Ik kan dan 
ook niet nalaten een woord van hulde te brengen èn aan de 
organisators èn aan de politiebeambten, die het publiek op 
voorbeeldige wijze behandelden. Geen oogenblik kwam het 
voor, dat er gedrongen of gevochten werd. 

Zondagmiddag bij de sluiting waren groote borden geplaatst, 
waarop stond, dat ofsclioon de officieele sluiting om 5 uur zou 
geschieden, de verkoop om 4 uur gestaakt zou worden, en, 
ofschoon een groote massa om 4 uur nog in de rij stond, was er 
niet een die tegen het lange vergeefsche wachten protesteerde, 

In de voorhal waar een flink aantal oostbeambten zorg droeg 
voor afstempeling en verzorging der post, ging alles regelmatig 
en ordelijk toe; ook de post heeft getoond goed voor haar taak 
berekend te zijn geweest. 

Aan den anderen kant lagen het Secretariaat en een zaal 
voor de Jury; hier werden alle finantieele zaken geregeld. Aan 
het hoofd hiervan stond de bekende Parijsche postzegelhan
delaar Theodore Champion, die getoond heeft wat het zeggen 
wil een Internationale postzegeltentoonstelling naar aller tevre
denheid te organiseeren. Een vriendelijk woord, een lach. een 
excuus, en men was tevreden, en een ieder bedankte Cham
pion zeer oprecht na afloop der tentoonstelling voor alles, wat 
hij deed tot het welslagen van dit schoone philatelistisch feest. 
Onvermoeid werd hij bijgestaan door de Secretaresse Madame 
Louize Bouzonnie, door den Commissaris Generaal der Tentoon
stelling Henrv Gamerdinger, door den Adjunct Penningmeester 
Paul Terrin-Jaimes, en door nog eenige vrouwelijke Typisten 
en Secretaressen, die zorg droegen dat met alle excursiën 
feesten enz. de belanghebbenden in kennis werden gesteld. 

En dit was waarlijk niet een klein gedeelte, daat lederen dag 
minstens 50 of 100 personen reizen naar Nice, Menton, San 
Remo enz. maakten. 

En dit was waarlijk niet een klein gedeelte, daar lederen dag 
kets , vuurwerk, bezoek aan de musea enz. Dit wat het genoege,-
lijke betreft; er was hard gewerkt en de deelnemers haddei 
recht op ontspanning. De jury heeft nog nimmer een zwaardere 
taak gehad dan op deze tentoonstelling, doch ook hiervoor wa' 
op oordeelkundige wijze gezorgd, daar de Technische Commis 
saris, onze oude landgenoot de heer Antoon van Hoek, vooi 
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BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-secretar issen en Adver teerders worden 

er nogmaals met n a d r u k aan herinnerd, hunne kopij v ó ó r d e n 
S e n d e r m a a n d toe t e zenden aan de Administratie. Al wat 
na den Sen ontvan$^en wordt , zal in den regel tot het v o l g e n d 
n u m m e r moeten b e w a a r d blijven. 

De Administratie, 
Wilhelminapark 128 Breda. 

R A A D V A N BEHEER. 
UITTREKSEL uit het verslag van de vergadering van 

den Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelic, gehouden te Utrecht 
op 25 Maart 1928. 

Bij deze vergadering waren voor het eerst aanwezig met ad-
viseerende stem de heer C. J , Reijerse, vertegenwoordiger van 
„Philatelica" en de hee r J, P. Traanberg, vertegenwoordiger 
\ an de overige Vereenigingen, niet-eigenaressen van het Maand
blad, 

De rekening en verantwoording 1927 werden onveranderd 
goedgekeurd, evenals de verdeeling van het saldo over 1927. 

De gang van zaken met den nieuwen drukker en de expeditie 
der maandbladen m a a k t e een punt van bespreking uit. 

De waarnemend Secretaris, 
K. H. J. VAN HULSSEN, 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering van het Bonds« 
bestuur met de afgevaardigden der verschillende 
bij den Bond aangesloten Vereenigingen, op Zon
dag 11 Maar t 192S, des namiddags te 2 uur, in 
Hotel des Pays Bas, te Utrecht. 

Vooraf had a ldaar t e 11 uur eene vergadering plaats van het 
Bondsbestuur, waa rop de verschillende punten der agenda van 
bovenstaande a lgemeene vergadering werden besproken. Voorts 
was een schrijven ingekomen van den heer mr. E, Bonn te 
Den Haag, houdende den wensch als lid van het Bondsbestuur 
te bedanken. Noode zien wij den heer Bonn uit ons bestuur 
heen gaan, hem, die onder het vele goede, dat hij als bestuurs
lid heeft verricht, als secre tar is , de groote kracht is geweest 
van de door de Neder landsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars in 1924 gehouden Internat ionale Postzegeltentoonstel
ling. Een woord van warmen dank wordt hem dan ook hier 
gebracht, 

In de aanstaande najaarsvergader ing zal dus helaas in deze 
vacature moeten w o r d e n voorzien. 

Bij de hierop volgende aangekondigde, zoogenaamde vóórver
gadering, zijn aanwezig, vanwege het Bondsbestuur de beeren 
Van der Schooren, mr . Vuijstingh, mr. de Beer, Costerus, 
Kastein en Jorissen, Afwezig met kennisgeving de heer mr. 
Bonn. 

Terwijl de volgende vereenigingen zijn vertegenwoordigd: 
De Nederl, Ver. van Postzegelv., te Amsterdam (de heer Van 

Essen); 
de Postzegelver. , ,Breda", te Breda (de heer Smeulders); 
de Ver. v. Postzegelv. , ,Hollandia", te Amsterdam (de heer 

Kastein voornoemd); 
de Utrechtsche Phil. Ver. te Utrecht (de heer dr. van Gittert); 
Tie Ver. van Postzegelverz. „de Globe" te Arnhem (de heer 

Te Winkel); 
de Phil. Club , ,Rot terdam" te Rotterdam (de heer Jorissen 

i'oornoemd); 
de Ned, Phil. Ver. „ O p Hoop van Zegels" te Haarlem (de 

eer Traanberg); 
de Phil. Ver. „Zuid Limburg" te Maastricht (de heer Vroom); 

de Postz. Ver, „Helder" te Helder (de heer Polling). 
Niet vertegenwoordigd zijn de Phil. Ver. , ,Groningen" te 

Groningen en de Postzegel Ver. ,,Vlissingen" te Vlissingen. 
Nadat de voorzitter, de heer Van der Schooren, de vergade

ring heeft geopend, worden de volgende punten besproken: 
lo . Onderwerpen voor de vergadering der Federa t ion Inter

nationale de Philatelie. De voorzitter toont een ontwerp sluit-
zegel, dat echter aan wijziging onderhevig is, doch niettemin 
noodzakelijk. 

De heer Costerus dringt aan op eene internat ionale regeling 
der Jury; de heer Vroom op beperking der Jubi leum- en andere 
onnoodige uitgiften. 

De heer Costerus gaat in principe hiermede accoord, doch 
deelt mede, dat daar tegen in 1890 in Engeland is geprotesteerd, 
evenwel zonder resultaat . 

Deze uitgiften brengen zooals de heer Smeulders terecht op
merkt, een enorme bron van inkomsten voor den Staa t op. 

De beeren Costerus en mr. de Beer zijn van oordeel, dat de 
schuld bij de verzamelaars zelf ligt, daar deze s teeds toch die 
uitgiften blijven koopen. 

De heer mr. Vuijstingh vraagt, of het niet mogelijk is, bij de 
Regeeringen zelf aan te dringen. 

De heer Vroom bespreekt de mogelijkheid, dat de Bond zich 
beschikbaar stelt voor het bekomen van nieuwe uitgiften, waar
op door den voorzit ter wordt geantwoord, dat men zich dan 
gaat bewegen op handelaarsterrein, en de Bond de handelaars 
hiervan niet kan uitsluiten, terwijl ieder verzamelaar voor zich 
de nieuwe zegels, desnoods met een kleinen toeslag, kan be
machtigen. 

Voorts wordt besproken het tegengaan der falsificaten door 
tot eene uniforme wetgeving te komen, waardoor de zegels 
niet meer buiten koers worden gesteld; alleen dan kan iets 
bereikt worden, want dan zou het namaken een strafbaar feit 
zijn. 

De voorzit ter deelt vervolgens mede, dat door de Union Phil 
te Geneve het geheele archief is aangekocht van Fournier, den 
bekenden vervalscher en repara teur ; uit dit archief zal een 
album worden samengesteld, bevat tende de verschil lende ver-
valschingen. 

2o. Gevraagde medewerking der groote bladen 
Aan verschillende groote bladen is gevraagd eene philatelis

tische rubriek op te nemen, waarop door het meerendeel gunstig 
is beschikt, doch de heer Van Essen bepleit, deze rubriek ook 
in de bladen der kleinere plaatsen ingang te doen vinden. 

De heer Polling acht deze rubrieken niet in het belang van 
het Maandblad, aangezien hij meent, dat door meerdere publi
catie de lust om het Maandblad aan te schaffen, bij de verzame
laars, die geen lid eener vereeniging zijn, zal verflauwen, daar 
men dan toch alles in de courant kan lezen. 

De vergadering was het hiermede in het geheel niet eens, want 
juist, wijl slechts een klein deel wordt gepubliceerd, zal de lust 
worden aangewakkerd er meer van te willen weten. 

3o, Kosten Postkantoor op Philatelistendagen. Dit naar aan
leiding van de hooge kosten, die te Amsterdam in 1927 zijn ge
heven. Hierover was een schrijven ingekomen van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie mededeelende, dat in het 
vervolg elk geval afzonderlijk zal worden behandeld, in verband 
met de gemaakte recet te , 

4o. Bespreking wijziging reglement . ,Wisselbeker". Als ant
woord dient, dat zoolang de bestaande beker niet definitief is 
toegekend, tot geen reglementswijziging kan worden overgegaan, 
doch dat men naast den bestaanden beker een tweeden beker 
zou kunnen instellen, met een ander reglement. 

Ook verdient het aanbeveling, dat het reglement, vóór het 
houden der voordrachten, nog eens wordt voorgelezen, öf in het 
Maandblad opgenomen 

5o. Tandenmetcr . De heer dr, van Gittert brengt hieromtrent 
verslag uit, doch is met de andere commissieleden nog niet tot 
een definitief resul taat gekomen, 

6o, Philatelistische Radio-voordrachten. Hiervoor is een op
roep gedaan, waarop niet is gereflecteerd. Er zal nogmaals 
worden beproefd iemand te vinden, die zich daarvoor bereid 
verklaart , 

7o, Jeugdopvoeding, De heer Van Essen, als leider eener 
jeugdafdeeling in Gooi- en Eemland, heeft groote moeite om 
deze afdeeling s taande te houden; daarvan is de tegenwoordige 
toes tand der sport de groote schuld, want hoe aantrekkeli jk hij 
ook die bijeenkomsten maakt, mede door verlotingen als anders
zins, is er soms heel weinig animo. 
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De heer Vroom zou de leeraren willen opwekken tot verbrei
ding der Philatelie op de scholen. 

De heer Van der Schooren deelt mede. dat het in Duitsch
land zeer algemeen is en men daar veel succes heeft. 

De heer Polling zou willen voorstellen, dat dit uitgaat van de 
Oudercommissie op den Ouderavond en is van meening. dat 
hierdoor wel iets zou kunnen bereikt worden. 

Dit plan vindt algemeen bijval. 
80. Voorstel Postzegelver. „Helder", te Helder, tot afschaf

fing van deze gecombineerde vóórvergadering, waarvoor in de 
plaats schriftelijke behandeling. 

De heer Costerus vindt echter deze vergadering terecht zeer 
nuttig en kan niet begrijpen, dat de heer Polling daartegen op
komt, aangezien hij zelf in deze vergadering wenken heeft ge
geven, die zoo juist en doeltreffend zijn. 

9o. Wat verder ter tafel komt. 
De heer mr. de Beer deelt mede, dat de heer Korteweg in 

een door hem gehouden voordracht (die ook in het Maandblad 
zal worden opgenomen), heeft aangetoond, dat de La Guaira
zegels voorloopers zijn van de zegels van Curafao en deze 
zegels dus in de verschillende catalogi zouden moeten worden 
ondergebracht bij Curasao. De heer Van der Schooren vindt 
dit mede een punt ter bespreking op de a.s. Bondsvergadering. 

De heer Van Gittert vraagt of de Bond de mogelijkheid zou 
willen onderzoeken of de royeering van leden in een of andere 
Vereeniging ook in toepassing kan worden gebracht bij de an
dere vereenigingen. 

De heer Vroom deelt mede, dat leden, die bij zijn Vereeniging 
zijn geroyeerd, bij andere vereenigingen zijn aangenomen, het
geen toch een verkeerd systeem is. 

In dien geest spraken ook de beeren Traanberg en Te Winkel. 
De motieven der royeering zouden bij het Bondsbestuur moe

ten worden ingebracht, dat dan in deze zou moeten beslissen of 
deze royeering al dan niet gegrond is, en zoo ja, daardoor voor
komen, dat een dergelijk persoon niet bij andere Vereenigingen 
wordt aangenomen. 

De verschillende vereenigingen zouden een algemeen artikel 
daaromtrent in hun reglement moeten opnemen. 

De heer Kästeln zou willen voorstellen de personen, die de 
laatste jaren onbetrouwbaar gebleken zijn, in het Maandblad 
op te nemen, op een zoogenaamde zwarte lijst. 

De heer Van Gittert vraagt hoe het staat met het postloket 
voor verzamelaars te Utrecht, waarvan de openstelling tot heden 
is geweigerd; zijn daar soms bijzondere redenen voor? 

De voorzitter zal dit onderzoeken. 
De heer Polling bespreekt de mogelijkheid, om een vasten 

snreker te krijgen voor de verschillende vereenigingen op een 
of meer der vergaderavonden. 

Ten slotte deelt de voorzitter mede, dat de contributie aan 
het Bondsinformaliebureau, voor de verschillende bij den 
Bond aangesloten vereenigingen, wordt opgeheven. 

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

De 2e Secretaris, P. JORISSEN P.Czn, 
» ♦ 

* 
De aangesloten Vereenigingen worden beleefd verzocht even

tueel in te dienen voorstellen, cnz., ter behandeling op de 
Bondsvergadering te Breda, mede te deelen aan den Isten 
Secretaris, vóór 1 Juni, ten einde die in het Juninummer 
van het Maandblad tegelijk met de agenda te kunnen opnemen. 

De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan art. 9 
H. R. (het indienen vóór 1 Mei van candidaten voor het Bonds
bestuur). Dit jaar treden af de beeren mr. E, Bonn, commis
sairs en mr. W. S. W. de Beer, commissaris. De heer Bonn 
stelt zich niet herkiesbaar. 

Namens het bestuur: 
De Ie Secretaris, 

mr. J. H. VUIJSTINGH, 
Utrecht, Plompetorengracht 24. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107O3 

Afdeelingcn. 
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 Joncheere, Arnhemsche 

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

Naarden. 
'sGravenhage: Secr.: A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem: Secr.; C. H. Blansert, Plein 22. 
'sHertogenbosch: 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,: Gh. A, Struyck, Almelo, 

iWestFriesland: Secr.: dr, J, C, de Ruiter de Wildt, Hoorn. 
Handboek der Postwaarden van NcderlandschIndië. 

Deel I; Frankeerzegels. Prijs ƒ 5 . 
Deel II; Portzegels. Prijs „ 8.50. 
Deel I en II samen Prijs „ 12.50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Het aantal onderscheidingen is weer vermeerderd. Op de 

Intern. Tentoonstelling in Monaco verkreeg het Handboek een 
Diploma voor Gouden Medaille en een fraai uitgevoerde verguld 
Zilveren Medaille. 

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

Afdeeling Verkoop. 
Ten einde een vlugge afwikkeling te bevorderen, raadt de 

Directeur dezer afdeeling den inzenders aan, zich, wat het aan
tal aan den Administrateur D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, 
Amsterdam, in te zenden boekjes betreft, eenige beperking op 
te leggen. De voorraad boekjes is zeer groot en het gevolg zal 
anders zijn, dat de thans versnelde afrekening niet verder kan 
worden doorgevoerd. 

Nieuwe leden. 
688. R. F. Bokelman, Rochussenstraat 3, Soerabaya (N.-L). 
694. W. Kleykamp, Embong Sawoh 12, Soerabaya (N.-L). 
707. K. R, van der Lee, s.f. de Maas, bij Besoeki (N.-L), 

(oud-lid). 
710. A. ten Seldam, Embong Plosso 6, Soerabaya (N.-L), 

(oud-lid). 
23, W. Brettschneider, lid fa. W, Brett & Co., 82 Patterson 

Street, Middle Park, Postal District 6, Melbourne, Victoria, 
Australië. 

714. dr. F, A. van der Breggen, Nieuwe Gracht 60, Haarlem. 
715. H, Amesz, Westerlaan 6, Aerdenhout (corresp.adres: 

N. Z. Voorburgwal 326/8, p. a. Cultuurmij. v.h. Smidt & Amesz, 
Amsterdam). 

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

Afgevoerd. 
602, mevr. M. Kemper. 

Bedankt met 31-12-'28. 
101, L. Frankenberg, 

Aanmeldingen. 
J. F. L. Rietdijk, s.f. Petjangaän S. J. S. (Java, N.-L). 
dr. C. Rutteman, Beursstraat 7, Hengelo (O.). 
W. J. Schokker, Stadhouderslaan 35, Hilversum. V. L. 
mevr. C. Eichljfiltz, Rahderstraat 2, Medan (N.-L). 
J. M. van Ditmars, Adm. ond. Karang Inoué, Peureula, 

Atjeh (N.-L). 
Ä. Smits, Srondol 64, Semarang (N.-L). 
W. van Someren Greve, p. a. Fa. Ruhaak & Co,, Ketoepa-

straat 16, Soerabaya (N.-L). 
E. Dunlop, Rijperweg 7, Bloemendaal. 
P. J. Steensma, cand.-not., v. Ruijsdaelstr, Arnhem (lid Holl.) 
H. O'Herne, Ambarawa (N.-L). 
N. Straatman, adm, s.f. Majong bij Koedoes (N.-L), 

Adresveranderingen. 
E,L. — H. F. W, Becking, Mesdagstraat 110, den Haag. 
183. H. Broekhuis, adres onbekend. 
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603. A, L. de Bruyn Kops, Kedjaksan 55, Cheribon (N.-I,). 
941. W. P . Coolhaas, Sibolga (Res. Tapianaoeli, Sum, West

kust, N.-I.). 
745. H. Dekker, Koetaradja (N.-I.), 
552. J . A. "Corver, Dewitteweg 350, Salatiga (N.-I.). 
370, mej. A, A, C. van Drunen Littel, Gemeentehuis, Ma-

lang (N.-L), 
554, A, Dupont, Ruysdaelstraat 13, Bussam. 
120. F . Edixhoven, Hazenkampscheweg 110, Nijmegen. 
423, C. Eeltjes, Eemwijkstraat 14, Voorburg. 
397, F, A. M. fïarterink, le^ luit. inf., Bandoeng (N.-L). 
895. dr, W. van Heyningen, Hollanderstraat 85, den Haag. 
325. N. Hoekstra, Pegangaän 53, Weltevreden (N,-I.). 
113, H, W. A. Hofmeester p.a. C. W. L. Zwaai, Heerengracht 

42, Amsterdam. 
687. U. J , Huber, Medan (Sum., N.-L). 
501, H, J , Kleer, Pemafang Siantar (N.-L). 
142. E, J, Martens, bij te voegen Postbus 139, Amsterdam. 
578. M, J , van Nieuwkuyk, Frederik Hendriklaan 285, den 

Haag. 
872, A. J, van Pcsch, Ericalaan 33, den Haag. 
877, F, Poortman, p.a. E. M. Poortman, Alexander Numans-

kade 37, Utrecht. 
47, M. A. van Regieren Altena, Huize Louisehoeve, 

Heerde (G,). 
786, Ch. F, Seeger, Ned. Handelmij. Batavia (N.-L), 
637, mevr. M. E. F . van Seters—Hageman, van Boetselaer-

laan 81, den Haag. 
171. A, J . M, Snoeke, p.a, fa, F, Kehding & Co„ Medan 

(Ned,-Indië). 
938, A, A. Sweep, Ned. Indië. 
701, H. Tervooren, Heydenrijkstraat 21, Nijmegen. 
208. G. L. K. Thenu, Villapark 6, Semarang (N.-L). 
812, G. J . F . Tjassens Keiser, Slibzuiger Java, (Palembang 

(Ned.-Indië). 
675, ir. A. N. P . de Wit, onbekend. 
950. J . Ph, van de Water, Valkenboschkade 610, den Haag. 
356, W. S. van der Zee, Amstellaan 26 I, Amsterdam, 
385. W. M. Beijerinck, Prof. Lorentzlaan 77, Zeist. 
676, mevr. C, A. Petit, p/a Henri Petit, Mathenesserlaan 236, 

Rotterdam. 

KORT VERSLAG der Algemeene vergadering, gehou-
den op Zondag 4 Maart 1928, te 's-Gravcnhage. 

Aanwezig de vertegenwoordigers van 7 afdeelingen, uitbren
gende 24 stemmen. 

Met algemeene stemmen wordt besloten de Vereeniging op 
nieuw aan te gaan voor een tijdperk van 29 jaren en het Be
stuur te machtigen de Koninklijke Goedkeuring op de Statuten 
aan te vragen en daartoe de noodige maatregelen te treffen. 

Tevens werd het Bestuur gemachtigd de wijzigingen, die door 
het Departement van Just i t ie voor de goedkeuring der Statuten 
alsnog noodig mochten worden geacht, eventueel aan te 
brengen. 

De Secretaris: A. VAN DAM. 

KORT VERSLAG der bestuursvergadering, gehouden 
op Zondag 4 Maart 1928. 

Bericht is ontvangen, dat ons Handboek op de Intern. Ten
toonstelling in Monaco een Diploma voor Gouden Medaille 
is toegekend[ tevens is een fraai uitgevoerde verguld zilveren 
medaille ontvangen. 

Bij de Union Philatélique de Geneve zal een Fournier-Nach-
bildungen Album voor onze bibliotheek worden besteld. 

In het Jaarboek 1928 zal als bijdrage verschijnen de lijst 
der Poststukken van Nederlandsch-Indië, bewerkt door de 
beeren Costerus en Zwolle. 

Het herziene Reglement Verkoop wordt vastgesteld. 
Ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering te Arnhem 

zal een concours worden gehouden van de zegels gebruikt 
Nederland no, 3 en Ned,-Indië no, 1, Voor dit doel worden voor 
elk zegel drie prijzen beschikbaar gesteld, n,l. een verguld 
zilveren, een zilveren en een bronzen medaille. 

De Secretaris: A, VAN DAM. 
Afdeelingsmededeelingen. 

Apeldoorn. Vergadering op 28.2. '28. De heer J . S. Tromp 
vordt als 5e bestuurslid gekozen. De veilingsprovisie is vast

gesteld op 3 %. De in de gemeente woonachtige, maar niet 
aangesloten leden zullen worden uitgenoodigd tot de afdeeling 
toe te t reden Een verzameling van Zuid-Afrika en Ceylon 
enz. wordt bezrchtigd. Aan de leden worden geen convocaties 
voor de volgende vergadering toegezonden. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 24 April a.s., des avonds 
8 uur, in het Odd-Fellowhuis, Deventers t raa t 38, 

West-Friesland. Op de Maartvergadering werden de prijzen 
geloot door de beeren dr. L. J . Terneden te Amsterdam, 
A. Kriebel te Tiel en H. J . P. Huizinga te Alkmaar , De 
volgende vergadering werd vastgesteld op 11 Mei a.s. te Hoorn, 
Hotel Doelen. 

LeescirkeL Portefeuille No. 59b verzonden 14 Oct. 1927 is 
nog niet terug! Ze circuleerde bij de beeren Brave, Van Dam, 
Van Nifterik, Klinkhamer, Korteweg, Bontekoe, Van Peursum 
en Boerrigter. 

Aangezien 60b, 61b en 62b reeds terug zijn, worden deze 
beeren beleefd verzocht, naar het verblijf van deze portefeuille 
onderzoek te willen doen. 

Mededeelingen nara Arnhem, Burgemeesterplein 2, s.v.p. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda, 
I e Secr.! J . C. G VAN DEN BERG, Hortensiastr . 25, Breda. 

Tel. 38. 

K O R T VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 2 April 1928, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van het „Zuid Hollandsch Koffiehuis", 
te Breda. 

Aanwezig 39 leden en 3 introducé's De voorzitter, de heer 
Cramerus, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, 
in 't bijzonder de beeren Kuiper en Smagghe, die onze vergade
ring voor het eerst bijwonen, alsook den heer P. Veen, oud-lid, 
die weder tot onze Vereeniging wenscht toe te t reden. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 5 candidaat- leden met 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 4 candidaat - leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Vervolgens wordt door den heer Cramerus medegedeeld, dat 
in verband met de benoeming van den heer Broeders tot admi
nis t ra teur der rondzendingen, deze heeft bedankt als 2e secre
taris en dat de heer Van Horssen bereid is deze functie op zich 
te nemen, waarmede de vergadering zich kan vereenigen. 

Door het bedanken van den heer Sikkens als sectiehoofd I 
wordt de heer Brantjes verzocht deze sectie over te nemen, 
waar toe deze zich onder dankzegging door den voorzi t ter gene
gen verklaar t . 

De heer Cramerus deelt verder mede, dat de Raad van 
Beheer van het Maandblad het op prijs zal stellen, ter bevorde
ring van het meer op tijd verschijnen van het blad, indien onze 
vergaderingen een week vroeger zouden kunnen gehouden 
worden. De vergadering heeft er geen bezwaar tegen onze 
vergaderingen in het vervolg op den laats ten Maandag der 
Maand te houden. 

Yerder wordt ter sprake gebracht het weder invoeren van 
een leescirkel, waar ongeveer 20 van de aanwezige leden zich 
voor verklaarden. Nu zooveel liefhebbers zich ervoor aanmel
den, zal het bestuur dit punt nader overwegen en zoo noodig 
een voorstel tot weder-invoering ter tafel brengen. 

Daarna verleent de voorzitter het woord aan den heer Smeul-
ders, die als afgevaardigde van de Vereeniging de Bondsverga
dering te Utrecht op 11 Maart 1.1. heeft bijgewoond. De heer 
Smeulders brengt een uitvoerig verslag uit over zijne bevin
dingen en doet eenige interessante n?ededeelingen, waarvoor 
de voorzit ter hem namens de vergadering weigemeenden dank 
brengt. 

De heer Smeulders schenkt de Vereeniging vervolgens twee 
boekwerkjes, w.o. ,,Catalogue des Timbres-poste d e la France 
et des Colonies" van Yvert, welke in dank worden aanvaard. 

De voorzit ter deelt verder mede, d a ' het bes tuur den heer 
Janzen, den afgetreden administrateur der rondzendingen, nog
maals schriftelijk heeft bedankt, voor de vele en belangrijke 
diensten, die hij gedurende een lange -eeks van jaren aan de 
Vereeniging heeft bewezen. 

Vervolgens wordt door den voorzitter de vergadering ermede 
in kennis gesteld, dat door de Tentoonstellings-commissie beslo-
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ten is de 4e alinea van artikel 3 van het reglement be t r euende 
de Tentoonstell ing te wijzigen als volgt: 

,,Ook handelaien in postzegels kunnen inzenden, doch alleen 
dan mededingen, als zij de verklaring afleggen, dat de te expo-
seeren collecties geen handelsobject vormen." 

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

Na heropening wordt overgegaan tot de maandelijksche ver
loting. Buiten de door de Vereeniging aangekochte zegels, zijn 
voor hetze ' fde doel zegels ingekomen van de beeren Cramerus, 
Hekking en Jacobs. Na afloop stellen de beeren Cramerus en 
Veen nog een troostprijs ter beschikking. 

Tenslot te deelt de heer Cramerus nog mede, dat door het 
bestuur onder de oogen zal gezien worden, waar voortaan de 
maandelijksche vergaderingen zullen plaats hebben, zulks in 
verband met minder prettige ervaringen, opgedaan in de ,,Beurs 
van Breda". 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzit ter na rond
vraag, onder dankzegging voor de t rouwe opkomst deze ver
gadering, 

Breda, 2 Apri l 1928. 
De 2e Secretaris: J. A, J . VAN HORSSEN. 

Nieuwe leden. 
316. J . Molenaar, Marksingel 23, Breda. (I) 
(E.Z,) 

78. dr. K. T. A. Halbertsma, Oude Delft 38, Delft. (V) 
(E.Z.) 
478. A. Jaasma, Blokhuisplein 18 boven, Leeuwarden. (IV) 
(E.Z.) 
128. mr. J . P. M. van Mierlo, Willemstraat 22, Breda. (II) 
(E.Z.R.) 
208. S. Kuiper, Nijverheidssingel 1, Breda. (I) 
(E.Z.B.) 

Candidaat'Iid. 
P. Veen, postzegelhandelaar. Nieuwe Ginnekenstraat 11, 

Breda. (Voorgedragen door H. J . Veen, te Breda). (Oud-lid). 

Adresveranderingen. 
393. C. J . Brands, thans p.a. den heer G, Bordewijk, Bergweg 

262, te Rotterdam. (V) 
140. J . Dorrestein, thans Aer Simpang, P, K. Tjoeroep. (Zuid-

Sumatra) . 
54. J . C. P. Kats, thans Kon. Pakketvaar t Maatschappij, 

Amsterdam. (VII) 
220. P. H. Wijntjes, thans Lieve Verschuierstraat 10, Rotter

dam. (V) 
432. J . A. F. Brand, thans Veldweg P 28a, te Westzaan. 

(Van V naar VU) . 
246. J . C. G. van den Berg, met 27 Apri l naar Hortensiastraat 
(Z.) 25, te Breda. (Wijkkantoor Parks t raa t ) (II) . 

Bekendmakingen. 
I. 

In de plaats van den heer J . Broeders is tot 2e secretaris 
benoemd de heer J . A. J . van Horssen, tevens hoofd der af-
deeling „Buiten Europa", Engelbert van Nassauplein 156, 
Breda (Postgironummer 138851). 

n. 
Ter vervanging van den heer J . Sikkens is benoemd tot hoofd 

van sectie I de heer C. L. M, Brantjes, Ginnekenweg 100, 
Breda (Postgironummer 71294). 

Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 30 April 1928, des 

avonds t e 8 uur, in de bovenzaal van het „Zuid-HoUandsch 
Koiiiehuis", Groote Markt , Breda. 

MMf De leden gelieven eraan te denken, dat de vergade
ringen voor taan niet meer op den eers ten Maandag, doch op 
den LAATSTEN MAANDAG der maand zullen gehouden wor
den, en dat de eerstvolgende vergadering, alzoo die van 30 
Aoril a.s., ditmaal niet in de „Beurs van Breda", doch in het 
„Zuidl-HoUandsch Koiiiehuis" gehouden woid t . 

Ver. van Postzegelverz. „Hóüan^a", te Amsterdam. 
Secr.; J . A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z, 

VERSLAG van de vergadering, gehouden op 31 Maart 
1928, 's avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, 
Warmocsstraat, Amsterdam. 

Aanwezig 45 leden. Daar de 2e secretaris wegens gezond
heidsredenen buitenslands is, worden de notulen der vorige ver
gadering niet gelezen. De voorzitter doet eenige mededeelingen, 
o.a. over het behandelde in de vergadering van den Raad van 
Beheer van het Maandblad en over de tentoonstelling te Monaco, 
v<ra.SLT verscheiden Nederlanders bekroond zijn. Vervolgens brengt 
de heer Van der Hurk het eindverslag uit over de tentoonstel
ling en de feestelijkheden, die in Augustus 1927 te Amsterdam 
gehouden zijn. De penningmeester der Tentoonstellingscommissie 
geeft rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven, 
die respectievelijk ƒ 5937,07 en ƒ 7488,59 bedragen, zoodat er 
een tekort van ƒ 1551,52 is, dat ruimschoots gedekt wordt door 
het reservefonds en het kasgeld der Vereeniging, Door het 
gunstige resultaat van de financiering der tentoonstelling kan 
het garantiefonds, dat gevormd werd door het sluiten van een 
obligatieleening, dus geheel uitbetaald worden. 

De voorzitter brengt hierop nog eens den dank uit aan allen, 
die medegewerkt hebben om de tentoonstelling en het 25-jarig 
jubileum van „Hollandia" tot een groot succes te maken. 

Bij de behandeling der ingekomen stukken leest de Ie secre
taris het antwoord voor op het adres, dat de Ned, Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars gericht had aan het 
Hoofdbestuur der Posterijen naar aanleiding van de hooge kos
ten, die berekend waren voor het tijdelijke postkantoor tijdens 
de Philatelistendagen. Hierin wordt medegedeeld, dat er thans 
geen restitutie van kosten gegeven kan worden, doch dat in 
het vervolg in overweging genomen zal worden geen of weinig 
kosten in rekening te brengen, indien de opbrengst der ver
kochte zegels belangrijk genoeg is. Hoewel „Hollandia" dus nu 
de dupe is, zullen andere Vereenigingen in de toekomst van 
deze beslissing profiteeren. 

De voorzitter doet hierna eenige mededeelingen over de ten
toonstelling, die de Vereeniging „Breda" dezen zomer zal hou
den en wekt de leden op eraan deel te nemen. 

Bij de Ballotage wordt de heer J , N, Bruin te De Burg met 
algemeene stemmen tot lid aangenomen. De uitslag van den 
wedstrijd om <ien mooisten zegel Ned, Indié No, 1 is, dat aan 
de beeren dr, Reedeker en Kastein respectievelijk de 1ste en 
2de prijs wordt toegekend. De leden worden opgewekt om voor 
den volgenden wedstrijd in grooteren getale deel te nemep. Er 
zal voor in aanmerking komen Yvert No. 29, de rijksdaalder 
van Willem UI (gebruikt.) 

Op voorstel van den heer Traanberg wordt nog besloten het 
verslag der tentoonstelling in het volgende jaarboekje te laten 
opnemen. Na een veiling van 31 kavelingen heeft nog een ver
loting plaats van 20 .prijzen, onder de aanwezige leden. 

De Ie secretaris, J . A, KASTEIN, 

Nieuwe leden. 
J. N. Bruin, De Burg op Texel. 
mevr. F. A. van der Hoeven-Kok, Mol 312, Zierikzee (bij ver

gissing als lid afgevoerd). 
Adresveranderingen. 

J. H. W. Voigt, Linnaeusparkweg 134 bov,, Amsterdam, O. 
F. L. Heil, Mathijssenhoutweg 33, Blaricum. 
M. J. H. Breebaart, Heemstede (Dorp). 
C. W. Farwerck, J . J . Viottastraat 40, Amsterdam, Z. 
E. W, Wijers, Prinsengracht 829, Amsterdam, C. 

Bedankt als lid. 
A. Zellweger, Keizersgracht 452, Amsterdani. 
J. C. E ; van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
H, J, A, Bron, Bagijnensingel, Zwolle. 

V e r g a d e r i n g e n . 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 21 Apii l 1928, 

's avonds t e 8 uur, in Caié Su'sse, Kalverstraat, jV.msterdani. 
LEDENVERGADERING op Zcterdag 28 April 1928, 's avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat , Amsterdam. 
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Utrechtsche Phüatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secretaris: K. H. J . v. HULSSEN, Brigittenslraat 17, Utrecht, 

L, 
lm 

G, J 
msmoriain 1 
LüCKMANN, 1 

overleden 22 Maart 1928. 1 

KORT VERSLAG van de algemeenc vergadering op 
Dinsdag 27 Maart 1928, in het Hotel Des Pays 
Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 26 leden. Om ongeveer 8 uur werd deze vergade
ring door den voorz i t te r geopend. Nadat de notulen der vorige 
vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd door den 
voorzitter medegedeeld, dat bij de U. Ph. V. kennisgeving van 
het overlijen van ons lid L. G. J. Lückmann was ingekomen. 
Door zich eenige oogenbl ikken van hunne zetels te verheffen 
werd de nagedachtenis van dit lid door de aanwezigen herdacht. 
Hierna werd voorlezing gedaan van het schrijven van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie, d.d, 23 Maart 1928, waarin 
werd medegedeeld, da t bij wijze van proef, te beginnen met 21 
April a.s., op den d e r d e n Zaterdag van elke maand tusschen 
14—16 uur een loket voor den verkoop van postwaarden aan 
verzamelaars te Utrecht zal worden opengesteld. De openstel
ling van dit verzamelaars loket is niet alleen te danken aan Az 
activiteit van het Bondsbestuur, doch ook aan de persoonlijke 
bemoeienissen van den Bondsvoorzit ter , den heer Van der 
Schooren, zoodat bes lo ten v/erd hun daarvoor den dank van de 
U. Ph. V. over te brengen. 

Intusschen ci rculeerden een exemplaar van „Le Messager 
Philatélique", een drukraampje met de nieuwe Olympiade
zegels, eigendom van den heer Sluijp, alsmede een stel gelegen-
heidszegels, ui tgegeven tijdens de Internationale Postzegelten
toonstelling 1926 le New York van den heer Fröger. 

Hierna werden de voorgedragen candidaatleden B. B. Paans 
en G. A. M. Verschoor met algemeene stemmen tot leden der 
Vereeniging aangenomen. 

Vervolgens werden de beeren G. M. Minnema en D. van 
Zeventer met a lgemeene stemmen geschorst als leden der ver
eeniging, omdat zij nog steeds in verzuim gebleven zijn aan 
hunne verplichtingen te voldoen. 

Bij de rondvraag b rach t de heer Van Gittert verslag uit van 
het verhandelde ter Bondsbestuursvergadering op 11 Maar t 1.1., 
alwaar hij de U. Ph. V. officieel vertegenwoordigd heeft, terwijl 
door hem gewezen w e r d OD de postbestelling van de maand
bladen, die, alhoewel ze in één pakket te Utrecht arriveeren, 
onregelmatig daar te r s t e J e besteld worden. De voorzitter stelde 
dan ook voor. dat i eder lid op de bandjes aanteekening houdt, 
wanneer hij het Maandblad heeft ontvangen, opdat wanneer 
blijkt dat de onregelmatige bestelling blijft doorgaan, hierover 
ter bevoegder plaatse een klacht zal worden ingediend. 

Nadat een vraag van den heer Sluijp beantwoord was, deelde 
de voorzitter mede, da t door den heer Moesman voor de biblio
theek geschonken was een catalogus van de eerste gehouden 
postzegelveiling in Neder land te Utrecht op 3 December 1890, 
welk geschenk in d a n k aanvaard werd en dat de heer Moesman 
toegezegd had OD de volgende algemeene vergadering te expc-
seeren, een collectie p la ten en bescheiden betrekking hebbende 
op de posterijen. 

Na de verloting, waarvoor door den heer Deenik een prijs 
geschonken werd, kregen de leden gelegenheid de drie aange
boden collecties Ierland compleet voor den landenwedstrijd te 
beoordeelen. De beoordeel ing van deze welverzorgde collecties 
was niet gemakkelijk. De collectie van den h-er Deenik ver
wierf den eersten prijs, terwijl aan de collectie van den heer 
Van Gittert de tweede prijs werd toegekend. 

Na veiling, zichfzending en ruiling werd de vergadering om 
9,45 nam, opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
B, B Paans, Nieuweweg 392, Werkendam. 
(e) G. A. M. Verschoor, Leuvenschestraat 73, Scheveningen. 

Overleden. 
L. G. J. Liickmann, Nobelstraat 9, Utrecht. 

Geschorst als lid. 
G. M, Minnema, Oegstgeesterlaan 41, Leiden. 
D. van Zeventer, Westhavenkade, Vlaardingen.' 

Vergaderingen. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 24 Aprïl 1928. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 17 April 1928. 

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

V E R K O R T Ë ^ Ï Ö T Ü E T E N ^ n ^ d e vergadering van 
Donderdag 22 Maart 1928, des avonds te 8% uur, 
in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag. 

Tegenwoordig zijn 23 leden, die door den voorzitter hartelijk 
welkom worden geheeten, waarna de heer Coeland zich bereid 
verklaart den afwezigen secretaris te vervangen. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd, waarna de ingekomen stukken aan de orde komen, 
waaruit blijkt dat er van den heer Mebus, die correspondeerend 
lid onzer vereeniging wenscht te worden, weer een fraai album 
is binnengekomen als extra prijs voor onze aans taande groote 
jaarlijksche verloting. 

De drie voorgehangen candidaten worden daarna met alge
meene stemmen tot lid aangenomen. 

Bij de mededeelingen zegt de voorzitter dat mevrouw Weijer-
man, die onze stad metterwoon gaat verlaten, verzocht heeft 
onze Vereeniging een souvenir te mogen aanbieden. Onze aloude 
presentielijst, gehuisvest in een niet al te fraai boekje, geeft 
haar aanleiding onze Vereeniging daarvoor aan te bieden een 
losbladig album in kalfsleeren band. Dit vrijgevig, van echten 
vereenigingszin getuigend aanbod, wordt met ferm applaus door 
alle aanwezigen ten zeerste op prijs gesteld. Eveneens wordt 
met instemming begroet het voorstel van het bestuur tot aan
schaffing van het in het Maandblad besproken Zwitsersch fal-
sificaten-album. 

Dan gaat onze voorzitter over tot het houden zijner causerie 
over ,,Speciaal verzamelen". Hoofdzakelijk breekt hij een lans 
voor het beperkt verzamelen, indien het algemeen verzamelen 
te machtig wordt, wat hij zich zeer goed kan voorstellen. Hij 
zet uiteen wat volgens hem „beperkt verzamelen" moet zijn, 
dat het zich onderscheidt van „speciaal verzamelen", waarvan 
dikwijls het resultaat is, dat het evenveel van een speciale ver
zameling heeft als de daarvoor van de hand gedane algemeene 
verzameling. De causerie trok zeer de aandacht der aanwezigen, 
die door applaus hun instemming en waardeering te kennen 
gaven. 

Dr. van Praag zal gaarne in een der volgende bijeenkomsten 
het voorbeeld volgen en in een causerie samenvatten wat hi; 
ten opzichte van het tegenwoordige verzamelen denkt, voor welk 
goede voornemen de voorzitter hem den dank der vergadering 
brengt. 

De heer Boissevain zal in de bijeenkomst van Mei zijn col
lectie Ned.-Indië laten bezichtigen. 

Nadat de heer Baron van Haersolte van Doorn zich tot tolk 
der aanwezigen had gemaakt door den voorzitter voor diens 
causerie te bedanken, had de gewone verloting plaats, gevolgd 
door een kleine veiling, waarna de voorzitter de vergadering 
sloot. 

De secretaris, A. STARINK Jr . 
Candidaat-Ieden. 

mevr, Douairière Jhr , F, Dommers van Poldersveldt-Hanlo, 
,,Bronhuizen", Ubbergen. 

J. Mebus, N. Z. Voorburgwal 81, Amsterdam. 
madame Van Doorninck-Baronne van Reede tot Ter Aa, Hotel 

de Witte Brug, Den Haag. 
Nieuwe leden. 

G. Berends, Velperbuitencingel 2, Arnhem. 
C. von Bornemann, Willem de Zwijgerlaan 15, Den Haag. 
W. Jolles, Willem de Zwijgerlaan 130, Den Haag. 

Vergadering. 
ALGEMEENE VOORJAARSVERGADERING op Donderdag 

26 April 1928, des avonds te 834 uur, in Caié „Boschlust", Be-
buidenhout. Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe Le
den. Behandeling der verslagen, bedoeld in art. 19 van het 
huish. reglement. Mededeelingen. GROOTE .TAARLIJKSCHE 
VERLOTING, Eventueele veiling. Rondvraag, Sluiting, 

Mededeeling. 
Aan allen, die zich tot en met 25 April a.s. a's lid of corres

pondeerend lid orzer vereeniging aanmelden, zal een prijs uit 
onze groote jaarlijksche verloting van 26 April worden toege
wezen. 



VI N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 APRIL 1928 

Vereen, vaa Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem, 
Secretar is : H. J. VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Dinsdag 27 Maart 1928, in Restaurant „National", 
te Arnhem. 

Deze vergadering, bijgewoond door 19 leden, werd door den 
voorzit ter geopend met een woord van welkom, speciaal tot 
den nieuwen penningmeester, den heer J . C, Heidenreich. De 
notulen werden wegens afwezighied van den len en 2en secre
taris door den voorzitter gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen was o.a. een overlijdensbericht van het lid C. 
Bronke en een vraag van den heer Traanberg om opgave van 
punten ter behandeling op de vergadering van den Raad van 
Beheer van het Maandblad. 

De voorzit ter deelt mede, da t de heer Van der Schooren op 
het Ministerie zal spreken over de niet-geleverde brandkas t -
zegels van Curasao. 

De heer Te Winkel brengt een uitvoerig verslag uit over de 
Bondsvergadering te Utrecht op 11 Maar t I.l. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Van der Schooren 
weder als keurmeester van ,,de Globe" zal fungeeren, en biedt 
voorts aan de Vereeniging een collectie plaatfouten van Neder
land aan, welke de vergadering onder luid applaus aanvaardt . 

Wegens niet-betaling der contributie wordt geroyeerd het lid 
L. P. Agelink, alhier. 

Bij de rondvraag wordt o.a. besproken de propaganda onder 
zich hier vestigende Philatelisten; de wenschelijkheid om 
boekjes met zegels ter waarde van 1 en }^ cent rond te zenden 
of te weigeren; de splitsing der kas. 

Besloten wordt, dat op de volgende vergadering hun collectie 
, ,Noorwegen" zullen laten bezichtigen. 

De secretaris, H. J . VAN ULSEN. 

Overleden. 
144. C, Bronke, Westzaan. 

Bedankt als lid. 
70. mevr. Grijping, Roggestraat 42, Arnhem. 

105. H. Wijnands, Óeverstraat 10, Arnhem. 
Geroyeerd wegens contributieschuld. 

35. L, P. Agelink, Bürgern, Weer tss t raat 70, Arnhem. 
Candidaat'lid. 

mevr. L, van Rijn-Prins te Ede. (Voorgesteld door mevr. C. H 
Tromp-Berai l) . 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 24 Apri l 1925; 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 8 Mei 1938, beide in Caié-

Res taurant „National", alhier, des avonds t e 8 uur. 

Philafeiistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret,! P . JORISSEN P.Czn., Pr. Jul ianalaan 73, Rot terdam. 
V^oor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

KORT VERSLAG der gewone bijeenkomst op Dins
dag 13 Maart 1928, des avonds te 7)/^ uur, in 
Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 21 leden. Bij afwezigheid van den voorzit ter wordt 
de vergadering door den vice-voorzitter, dr. van den Hoven 
van Genderen, geopend en worden de notulen der vorige ver
gadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De beide candidaten worden aangenomen; waarna de heer 
De Heer als nieuw lid binnentreedt en door den voorzit ter wordt 
verwelkomd. 

Vervolgens laat de heer Van Smaalen zijne verzamelingen 
België, Bulgarije, Denemarken en IJsland ter bezichtiging rond
gaan, waarna hij onder applaus door den voorzit ter , voor de 
bezichtiging van zijne keurige verzamelingen, wordt bedankt . 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats, waarop ten 
slotte een verkoop plaats heeft van eenige stellen der ter gele
genheid der Tentoonstelling in Monaco uitgegeven zegels, welke 
een bat ig saldo opbrengt ten ba te van ons fonds. 

Niets meer ter behandeling zijnde, sluit de voorzitter, na 
rondvraag, de vergadering 

De Secretaris. P, JORISSEN P.Czn. 

Nieuwe leden. 
drs. W, J, C, de Heer jr„ Rdt terdamsche Rijweg 88, te 

Ooerschie. 
L, Ouwehand sr., Zwaar de Croonst raa t 18 b, te Rotterdam. 

Internationale Ver, „Philatelica", te 's-Gravenhage, 
Secretaris; J, N. H, VAN REST, Ful tons t raa t 69, 's-Hage, 

VERSLAG der jaarvergadering op Woensdag 28 
Maart 1928, in Café „HoUandais", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Evenals vroeger een eenigszins feestelijk karakter te bespeu
ren, bloemetjes op tafeltjes, welke w a t gezelliger geplaatst z jn, 
etc. Aanwezig 76 leden, waarvan 5 dames. De voorzitter cpcnt 
de vergadering met een welkom t o t de aanwezigen en speciaal 
tot drie candidaat- leden. Hij geeft een kor te herinnering aan 
het jaar 1927 voor onze Vereeniging en deelt mede, dat wij 
straks na de ledenverkiezing 559 leden tellen. 

Gezien onze zeer geringe contributie (ƒ 2,50 voor Den Haag 
en 't buitenland en f2 ,— voor de bui tenleden in Nederland), 
kunnen wij zeggen, dat wij ook met onze verloting vergelijken
derwijze het meeste geven. Hij geeft een kor t verslag van he t 
geen onze belangstelling verdient van de vergadering van den 
Raad van Beheer van het Maandblad , welke vergadering hij 
voor de Vereeniging op 25 Maar t bijwoonde. 

Zegels voor de verloting zijn nog geschonken door de beeren 
Scharrenburg en Meslier. De heer Kirchner had nog eenige tijd
schriften ter circulatie meegebracht ; ook ter circulatie aanwezig 
een drukraampje met de nieuwe sportzegels . 

Bij de .goedkeuring der notulen zag de heer Kirchner nog 
(5aarne vermeld, dat he t toch zeker de meening was van den 
voorzitter, toen hij in de vorige vergadering een prijs van 3 
cent per franc Yvert noemde, da t daa r toe niet behooren de 
Nederlandsche en Koloniale zegels. 

Punt 4 der agenda gaf he t vers lag der commissie tot nazien 
der rekening en verantwoording van onzen administrateur-pen
ningmeester; het beva t te de verklar ing van de beeren Verheijdt 
en Lenzen, dat alles in de bes te o rde was bevonden, voor welk 
onderzoek en verklaring de voorz i t te r hun den dank der verga
dering bracht, die dit met applaus beaamde . Een zelfde verloop 
viel ten deel aan hetgeen vermeld was onder de punten 5, 6, 7 
en 8 der agenda. Bij punt 9 blijven de beeren Reijerse en Fr ie
derich op hunne bestuursplaatsen. Bij de ledenverkiezing wordt 
medegedeeld, dat nog 5 candidaa t - leden zijn ingeschreven. 
Usance bij onze jaarvergadering is, da t over deze 5 candidaten, 
welke aan de vergadering b e k e n d gemaakt worden, wordt 
medegestemd. Bij aanname geldt voorbehoud tot de volgende 
veriSadering. Alle candidaat - leden worden aangenomen met 59 
stemmen vóór en 8 blanco. 

De verloting onder de aanwezigen gaf aan 53 personen een 
meer of minder mooien prijs. Daa rna nam de jaarlijksche ver
loting een aanvang. Alle aanwezigen t rokken hun nummer voor 
een orijs. Opvallend was hoe allen op 'n enkele uitzondering na 
zich met een laag prijsje tevreden stelden, in allen gevalle 't 
lot hun niets meer toedeelde. 

Hierna nog een veiling van 18 mooie kaveltjes, die graag 
koopers vonden. 

Bij de rondvraag deelt de heer Lorang mede, dat hij bij toe
zending der zegels (opdruk brandkas t ) van Curasao de 25 cent 
niet kreeg. Een ander deelde m e d e een geval gehoord te heb
ben, dat iemand niets kreeg toegezonden dan een terugbetaling 
van 2/3 van zijn gestorte gelden,. 

Besloten wordt in de maand Mei een veiling te houden — 
zonder andere punten voor een vergadering — op een aparten 
daartoe bestemden avond. Alleen van leden voor leden van 
„Philatelica", 

Introducé's NIET toegelaten; zie hiervoor nader bericht. 
Te ruim 10 uur sluit de voorzi t ter deze vergadering, met den 

wensch allen het volgende jaar in de bes te harmonie weer te 
zien op onze volgende jaarvergadering. ^„„.. . , 

De Secretaris: J , N, H, VAN REST, 
Verkort verslag van den bibliothecaris. 

De belangstelling voor onze bibliotheek gaat nog steeds in 
stijgende lijn, In 1927 kwamen 45 aanvragen voor 86 werken, 
gedaan door 29 leden. Nieuwe w e r k e n of tijdschriften werden 
ontvangen van de beeren F, A. van Buuren, Stofregen, Van 
Peursum, Reijerse en Kirchner, waarvoor dank. 
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In de boekenkast bevinden zich thans 57 boeken, 18 tijd
schriften in verschillende jaargangen en 10 verschillende 
catalogi, 

DE BEGROOTING werd aangenomen, zooals die in 't Fe -
bruari-nummer van het Maandblad is afgedrukt. 

Verkort jaarverslag. 
Het jaar 1927 was wederom gunstig voor ons. „Philatelica" 

IS een groote vereeniging geworden, die hoe langer hoe meer als 
zoodanig geapprecieerd wordt . Het bestuurswerk krijgt efen 
flinken omvang, 

Het aantal algemeene ledenvergaderingen in Den Haag be
droeg weer 12, het aantal bestuursvergaderingen 15. Niet één 
vergadering werd door een wanklank verstoord. 

Een bijna even groot aantal vergaderingen hield elk onzer 
afdeelingen „Dordt", „Tiel" en „Goes en Omstreken", terwijl 
Zwolle meer sluimert. 

Het aantal vergadering bezoeken in Den Haag bedroeg 671, 
dus gemiddeld 56 per vergadering, Ook ,,Dordrecht" kent opge
wekte vergaderingen. 

In 1927 traden 82 leden toe, 38 bedankten, 9 werden afge
voerd, 4 overleden en geroyeerd werden 5 leden. In totaal een 
toename van 26 leden. Op 1 Januar i 1928 bedroeg het aantal 
540 leden, hierin begrepen voor „Dordrecht" 40, „Tiel" 16, 
„Goes en Omstreken" 16 en Zwolle 13 leden. Door dat alles in 
de Vereeniging gratis verricht wordt, blijven wij zeer goedkoop, 
terwijl ons kassaldo nog een stootje zou kunnen lijden. 

Het bestuur bleef zoo 't was. 
Onze administrateur-penningmeester verdient voor zijn enorm 

werk onze buitengewone waardeer ing 
Ook de commissie voor de jaarlijksche verloting verdient 

onzen hartelijken dank, evenals onze keurmeester ; dito voor 
onze sectiehoofden in en buiten Den Haag, 

Onzen bibliothecaris is het gelukt in een korten tijd een ^ 
ernstige bibliotheek bijeen te brengen. Vele leden hebben ons 
werk gesteund in Den Haag, zoowel als in de afdeelingen door 
de vergaderingen t e veraangenamen met hun lezing, causerie 
of tentoonstelling. 

Meerdere leden s tonden herhaaldelijk zegels af voor de ver
loting of voor het falsificatenalbum. Het bestuur in z'n geheel 
doet zooveel mogelijk, om den moed erin te houden. Onze ver
houding tot 't Maandblad is in 1927 aanmerkelijk verbeterd. 
Dat niet meer door de leden van „Philatelica" individueel in 't 
Maandblda wordt medegewerkt, zit misschien nog daarin, dat 
velen het Maandblad nog niet geheel of niet genoeg ons ver-
eenigingsblad voelen. Toch kan meerdere bijdrage dezerzijds 
ons niet dan tfoed doen en achten wij velen onzer leden daartoe 
in staat. Moge ieder met genoegen terugzien op het aandeel, 
dat hij in 1927 in ons vereenigingswerk heeft gehad en daarin 
volharden. Voor minder act ieve leden zij het een aansporing 
anderer werk te waardeeren en de reglementen t rouw na te 
komen en desverlangd mettertijd ook een steentje aan te dra
gen. Dan vooral kan „Philatel ica" met vertrouwen de toekomst i 
tegemoet zien. 

Jaarlijksche verloting. 
Iste prijs trof den heer I. M. de Wekker, Den Haag. 

Overleden. 
189. F.- W. Braat, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
84. F . J . Winnen, Paardens t raa t 23, Hoek van Holland. 

!84, C. Brandes, Nassaulaan, Park Dijenoord, Wassenaar. 
177. P. Loujetzky, Rijswijkscheweg 676, Den Haag. 
>53. L. Urie, Papavers t raat 4, Zwolle. 
i54. P . Roodhuijzen, Schenkstraat 154, Den Haag. 
>55. ir. A. N. P. de Wit, p.a. den heer Van Miliigen, Nicolaï-

s t raat 12, Den Haag. 
)56, dr. Th. van Deursen, Sport laan 102, Den Haag. 
i57. Karl König, Postfach 28, Bad Salzelmem bei Magdeburg. 
i58. G. Spalter, Zierikzee. 
)59. S. M. van der Lans, Da Costastraat 79, Den Haag. (De 
aatste vijf onder voorbehoud tot de vergadering in Apri l ) . 

Candidaat'leden. 
H. E. Dordregter, gep. adj . ond. off. art,, Nicolaas Tulpstr. 

4, Den Haag. (Eigen aangifte). 

Alb. J . Richel, monteur. Laan van Nieuw Oost-Indië, Den 
Haag. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
522. A. P . Krul, Kijkduin, Den Haag. 
229, J . F . W. van Eijk, Rotterdam. 

Afgevoerd. 
452. J . van Dijk, Arnhem. 

Adresveranderingen. 
350. H. W. Bree, Schenkkade, 326, Den Haag. 
361. G. P. Topper, Bloemendaalscheweg 145 rood, Bloemendaal. 
543. W. van Zon, Akeleistraat 51, Den Haag. 
271. J . G. H, de Voogt, Pension Pincio 4, Piazza Barbarini, 

Rome. 
343. G. H. Ekering, Fahrenheitstraat 494, Den Haag. 
197. J . Willems, Parellelweg 295, Den Haag. 
288. P. L. Bakker, Meerenboschlaan 107, Den Haag. 
323. A. de Visser van Rotterdam naar: Locale Werken Medan 

(Deli), Ned. Indië S.O.K. 
462. mr. dr, N. G. Veldhoven van Alphen naar Voorburg. 
300. A. A. van Ginkel, Ericalaan 22, Den Haag. 

VEILINGAVOND „PHILATELICA" in „Hollandais" op Woens
dag 2 Mei 1927, Van 7 tot 8J4 uur gelegenheid tot bezichtiging. 
Om 834 uur veiling, Inzendingen bij den heer W. G, Verhoeff, 
Daguerrestraat 54, Den Haag. De kavels moeten geacht worden 
minstens een gulden te kunnen opbrengen. Ongelimiteerd inzen
den. Inzendingen een week van te voren bij den heer Verhoeff. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor minder mooie kavels 
te weigeren. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING te 7J4 uur; 
ALGEMEENE VERGADERING te 8% uur. op Woensdag 25 

April 1928, in café Hollandais, Groenmarkt , Den Haag. 
1, Opening, 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Verloting. 6. Veiling. 7, Rondvraag en sluiting, 
LEDENVERGADERING aideeling „DORDRECHT" (ste 

secretar is A. Rouwenhorst , Celebesstraat 29) den Is ten Woens
dag van de maand. 

VERGADERING aideeling „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 Woensdag der 
maand, 's avonds te 8 uur, in „Café National", Groote Markt 30, 
Goes. 

RUILMIDDAG den derden Zaterdag der maand van 3—43^ 
uur, in calé „Boudeling". 

Ncd. Phil, Ver, „Op Hoop van Zegels", te Haarlem, 
Secretar is : L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

K O R T VERSLAG van de jaarlijksche algemeene ver
gadering, gehouden op Vrijdag 30 Maart 1928, in 
het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

De vergadering werd door 36 leden bezocht, die door den 
voorzitter in zijn openingswoord met den verjaardag der Ver
eeniging worden gelukgewenscht. De heer Robbers memoreert 
eenige der belangrijkste gebeurtenissen uit het afgeloopen jaar 
en spreekt de hoop uit, dat het komende jaar de ontwikkeling 
van de Vereeniging zich moge voortzet ten. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder opmer
kingen goedgekeurd. De ingekomen s tukken zijn deze maal van 
niet veel beteekenis . 

De voorzit ter deelt mede, dat het bestuur geen aanleiding 
heeft kunnen vinden voor de in het komende jaar te houden 
wedstrijden een programma op te stellen en dit van te voren 
bekend te maken. Het onderwerp van de wedstrijden zal als 
voorheen eenigen tijd voor de vergadering bekend gemaakt 
worden. De beoordeeling zal in den vervolge worden overgela
ten ,aan een te benoemen commissie. De verzamelingen zullen 

worden genummerd. Verder deelt de voorzitter mede, dat in de 
April-vergadering, op Vrijdag 28 April, de heer De Roo, de 
aangekondigde causerie zal houden over de vervaardiging van 
postzegels. Hij wijst nog eens op de belangrijkheid van dit on-
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derwerp en raadt ieder aan aanwezig te zijn. Tenslotte deelt 
de voorzitter mede, dat de jaarlijksche prijs voor het aanbren
gen van het grootste aantal nieuwe leden dezen keer door den 
heer L, Germeraad gewonnen werd. Hij overhandigt hem het 
album Nederland en Koloniën van de firma Ederzeel in luxe 
uitvoering, 

Het jaarverslag van den secretaris memoreer t de belangrijk
ste feiten op vereenigings- en algemeen philatelistisch gebied 
uit het afgeloopen jaar. Het bevat verder de opwekking aan 
alle leden mede te werken aan den groei der Vereeniging, daar 
dit de eenige weg is om tot grooteren bloei te geraken, In het 
afgeloopen jaar werd ons ledental 24 grooter, het gemiddeld 
vergadering-bezoek steeg met meer dan 10. Met medewerking 
van alle leden kunnen deze cijfers in het komende jaar nog veel 
(5unstiger zijn. Verder dringt het verslag nogmaals aan, om falsi-
ficaten aan den heer Traanberg te zenden, opdat ons jongste 
besluit tot aanleö^ing van een dergelijke collectie niet mislukke. 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

Het verslag van den commissaris belast met de rondzendingen 
laat zien, dat de reorganisatie tot be te re resul taten zal leiden. 
Cijfers kunnen ui teraard nog niet gegeven werden, daar de 
rondzendingen tot Juli duren. Het verslag beva t de opwekking 
om nog meer in overeenstemming te handelen met de bepalin
gen van het ruilreglement, waartegen door sommigen nog aleens 
gezondigd wordt . Het verslag van den bibliothecaris is zeer 
beknopt , daar van de bibliotheek nagenoeg geen gebruik ge
maakt werd. De heer Rol vraagt , -waarom de het vorige jaar 
ui tgetrokken ,ƒ 40,— niet ten behoeve van de bibl iotheek wer
den besteed, waarop de voorzitter antwoordt , dat onze finan-
cieele toestand dit noodzakelijk gemaakt heeft. 

De rekening en verantwoording over 1927 28 wordt uitge
bracht door den heer Amelung. Er blijkt uit, dat onze finan-
cieele positie niet bijzonder sterk is. De heer Misset brengt 

namens de verificatie-commissie verslag uit en deelt mede, dat 
de commissie de boeken in orde bevonden heeft en den pen
ningmeester décharge verleend heeft. De heer Rol vraagt, welke 
maatregelen genomen werden om de achterstal l ige contributie 
van begunstigers binnen te krijgen. De voorzit ter deelt mede, 
dat diegenen, die in gebreke bleven op tijd hun contributie te 
voldoen, reeds zijn aangeschreven. 

De begrooting voor 1928/29 wordt zonder opmerkingen goed
gekeurd. 

De bestuursverkiezing heeft tot resultaat , dat de aftredenden 
worden herkozen. Vervolgens brengt de heer Traanberg verslag 
uit van de Bondsvergadering, die hij als vertegenwoordiger on
zer vereeniging, en van de vergadering van den Raad van Be
heer, die hij namens de 9 kleinere Vereenigingen bijwoonde 
Zijn mededeelingen worden met belangstelling ter kennis 
genomen. 

De algemeene verloting van 20 prijzen heeft tot resultaat, dat 
de leden met de volgende diolomanummers de gelukkigen zijn; 
51, 135. 142, 104, 188, U I , 56, 186, 54, 171, 108, 150, 190, 100, 
34, 18, 189, 64, 84 en 132. De prijzen werden inmiddels toege
zonden De verloting onder de aanwezigen heeft de gewone 
belangstelling en waar niemand van de rondvraag gebruil 
wenscht te maken, kan de voorzitter de vergadering te pl.m, 
11 uur sluiten. 

Nieuwe leden. 
202. J . van Bemmel, Baan 43, Haarlem. 
203. Th. van Rossum, Schreveliusstraat 2 rooc?, Haarlem. 

Candidaat-leden. 
A. W. H. A. Bijvoet, Jul ianalaan 318, Overveen (door J , P. 

Traanberg) . 
S. J . J . van Eeusom, Goltziusstraat 3, Haarlem (door H. J, 

Heuperman). 
W. H. P. van Truijen, Kinderhuissingel 68, Haarlem (door P. 

Engelenberg). 
Adresverandcringen. 

70. J. Germeraad naar Brederodeweg 16, Santpoort. 
71. dr, H. C, Valkema Blauw naar Prins Hendrikkade 23 

boven, Amsterdam. 
144. P. van Braam van Vloten naar Universiteitsvrouwen-

kliniek Wilhelminagasthuis, Amsterdam. 
188, A. de Roo naar Twijnderslaan 49, Haarlem. 
199. H, L. Zeelenberg naar St. Mart inusstraat 6, Eindhoven. 

V e r g a d e r i n g . 
ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Vrijdag 27 April 

1928, des avonds te 8 uur, in htt Gebcuw van den Haarlem-
sch n Kegelbond, Tempelicrsiraat, HaErlcm. 

De Ie secretaris, L. GERMERAAD, 

Philatelisten-Vcreeniging „Groningsn", te Grcningen, 
Stcrctaris: H, STIENSMA, J, W, Frisostraat 60, Groningen, 

Keurmeester; E. DONATH,_N.Z. Vccrburgv/al 116, Amsterdam. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 12 Maart 1923, des avonds te 8I/2 "«r, 
in café-restaurant „Suisse". 

Aanwezig 23 leden en een introducé. De voorzitter opent 
de vergadering met een woord van w d k o m aan den introducé, 
den heer Ronde, en wijst dezen op de voordeelen, welke het 
l idmaatschap onzer Vereeniging biedt. De secretaris leest daar
na de notulen der vorige vergadering voor en worden deze 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Aan de orde is thans verkiezing van een bestuurslid wegens 
bedanken van den heer Wiersma en wordt overgegaan tot een 
vrije stemming met het resultaat , dat de heer Ongering met 
groote meerderheid wordt gekozen; deze neemt de benoe
ming aan. 

Daarna heeft verloting plaats van een drietal series. 
Hierna volgen enkele besprekingen betreffende den te hou

den verkoopavond en moedigt de voorzitter de aanwezige leden 
aan, om op dezen avond blijk van hunne tegenwoordigheid te 
willen geven, daar dit zeer zeker een grcote at tract ie belooft 
te worden. 

De heer K, A, Cleij komt met het voorstel, om de bepaling, 
opgenomen in de circulaire luidende; ,,met dien verstande, dat 
bij ernstige geschillen de keurmeester der Vereeniging uit
spraak doet", het woord „ernstige" te laten vervallen on wordt 
dit door de vergadering aangenomen. De heer L. H Wachte rs 
komt naar aanleiding hiervan met de vraag of het bestuur in 
deze niet de beslissing kan nemen. De voorzitter antwoordt 
hierop, dat het bestuur in deze bezwaarlijk de leid'ng kan 
nemen, anagezien dit uit 6 leden bestaat en dit zich niet be
voegd acht uitspraak te doen, temeer daar de meesten enkele 
landen verzamelen en niet algemeen georiënteerd zijn, waar
door ze aan den leiband van anderen zullen moeten loopen. 

Tot kasnazieners worden benoemd de beeren L. H. Wachters 
en J. Kampinga, welke beeren zich bereid verklaren deze functie 
te aanvaarden. 

De voorzitter brengt nog in herinnering,. dat inzendingen voor 
den verkoopavond kunnen geschieden bij de bestuursleden en 
wordt hiervoor een bewijs van ontvangst verstrekt. 

Tot slot heeft een geanimeerde veiling plaats en wordt de 
vergadering om ruim 10 uur gesloten. 

De Secretaris, H. STIENSMA. 

Mededeeling. 
De eerste verkoopavond, gehouden op 26 Maart j.L, is een 

succes geworden. Aanwezig waren 24 leden, die met belang
stelling de veiling hebben gevolgd; getuige hiervan zij, dat van 
de 109 ingezonden kavels 90 stuks zijn verkocht, zoodat met 
groote voldoening op dezen avond kan worden teruggezien. Laat 
dit voor de leden een aansporing zijn om hunne doubletten in 
te zenden en op de avonden van hunne tegenwoordigheid blijk 
te geven! De kavelformulieren zijn hiervoor bij het bestuur ver
krijgbaar en zal voor vroegtijdige toezending van de bcschrij-
vingslijst (verkoopavond 30 Apri l e.k.) worden zorggedragen 
De buitenleden kunnen eveneens aan deze veiling meedoen door 
hunne biedingen schriftelijk aan het bestuur op te geven. 

Candidaat-leden. 
A. Wildschut, Overveen. (Eigen aangifte). 
G. F . Rochat, H, W. Mesdagplein 17, Groningen. (Voorgestelc 

door R. B. de Jonge). 
S. Zeijl Wzn., Stat ionsstraat 15, Sneek. (Voorgesteld doo 

K. F . Kleiman). 
Adresverandering. 

51. G. W. van Westering, Brinklaan 17, Groningen. 
Bedankt als lid. 

28. H. J . J. van Seventer, Galerij 4, Rotterdam, 
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65. W, Dijkeraa, Tuinbouwstraat 113, Groningen. 
84. J. Bohemen, Zuiderkuipen 13, Groningen. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Maandag 21 Mei 1928, in „Suisse". 
VERKOOPAVOND op Maandi.g 30 April 1928, in „Suisse". 

Rekeniné over 1927 van de Philatelisten-Vereeniéiné 

Saldo ultimo Dec. '26 
Aan contributies 
Oobrengst 22 rond-

zendinisen 
Opbrengst aandeel 

advert Maandbl 
Opbrengst veilingen 

„Groningen". 

f 29,40 
- 3 3 1 , — 

- 156,94 

- 76,86 
- 9,19 

f 603,39 

Maandblad , . f 289,85 
Drukwei-ken . . . - 5,75 
Jaarverlot ing . - 74,— 
Maanaverlotingen . - 21,37 
RuilboeHes . . - 20,— 
Contr. Ned. Bond - 32,20 
Porto's en expeditie 

rondzendingen , . - 41,45 
30 stempels . . . - 11,— 
Afgevaardigde alg, 

vergadering . - 25,— 
Onvoorziene uitgaven - 5,73 
Saldo ultimo Dec. '27 - 77,04 

f 603,39 
De Penningmeester, J . H. FRERKS. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secr.i J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastr icht . 

KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 
6 Februari en 5 Maart 1928, in de bovenzaal van 
de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 32-taI leden opent de voorzitter te 8.15 met een 
hartelijk woord van -welkom tot den heer Rikmenspoel, als nieuw 
lid voor het eerst aanwezig, de vergadering. 

Na goedkeuring der notulen deelt hij mede, dat een verzoek is 
ingekomen van de Momussinnekes om een bijdrage in de kosten 
van het restaureeren van de vergaderzaal. Met algemeene 
stemmen wordt besloten hiervoor ƒ25,— beschikbaar te stellen. 

Hierna deelt hij mede , dat van den heer Kästeln bericht is 
ontvangen, dat de hee r Van Herwerden zijne verplichtingen 
tegenover ons medelid den heer Micheels vermoedelijk niet meer 
zal nakomen. Algemeen wordt voorgesteld den heer Van Her
werden te royeeren. Aangezien hij geen lid meer is, is dit niet 
mogelijk, doch de voorzi t ter zag gaarne, dat zijn advertent ie in 
het Maandblad niet meer werd opgenomen. 

Vervolgens deelt de voorzi t ter mede, dat omtrent de opdruk-
brandkastzegels van Curafao een schrijven is ingekomen van 
den Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
waarin de secretaris mededeel t , dat de Bond zich nogmaals offi
cieel tot den minister van Koloniën zal wenden, om te t rachten 
onze Vereeniging voldoening te verschaffen, De voorzitter, deze 
zaak besprekende, kan zich niet begrijpen, dat groote hande
laren, ook in het buitenland, deze zegels in groote hoeveelhe
den hebben gelcregen, terwijl een philatelisten-vereeniging die 
een gewaarmerkte ledenlijst heeft ingezonden en slechts één 
serie voor de leden, die zich hiervoor hadden opgegeven (dus 
niet eens voor alle leden) , vraagt, slechts vier series totaal ont
vangt. Algemeen was men van oordeel, dat de manier, waarop 
deze zegels gedistribueerd zijn, niet in het belang der Philate
listen is, doch in hoofdzaak de handelaren en de tusschen-
personen ten goede komt. Meer controle bij de distributie acht 
spreker no.odzakelijk. Hij hoopt dan ook. dat de Bond maat 
regelen treft, dat zooiets in het vervolg niet meer plaats kan 
hebben. 

Met het oog op de vergadering van het Bondsbestuur op 
Zondag 11 Maart a.s, wordt de heer Vroom afgevaardigd. Hem 
wordt verzocht op die vergadering de kwestie opdruk-brand-
zegels van Curasao ter tafel te brengen. 

De heer Dückers deelt mede, dat hij de zegels van Monaco 
niet heeft kunnen bemachtigen, daar deze zegels uitsluitend be
stemd zijn voor de bezoekers der Tentoonstelling. Hierdoor 
waren de meeste leden teleurgesteld en vroegen of de Bond 
niets kan doen om te zorgen, dat de leden van diverse vereeni
gingen deze nieuwe zegels kunnen krijgen. Nu zijn de Philate
listen weer op de handelaren aangewezen. Naar aanleiding 
hiervan heeft er een langdurige discussie niaats over weldadig-

heids- en diverse tentoonstellingzegels, 't Algemeen oordeel is, 
dat deze zegels niet aan het doel beantwoorden, doordat in het 
algemeen de hooge waarden alleen door verzamelaars en han
delaren worden gekocht en zij weer het leeuwenaandeel moeten 
betalen. De weidadigheids-instellingen zouden er beter bij ge
baat zijn, als alleen de lage waarden met een flink surplus 
hiervoor werden gebezigd. 

Voor de verloting, die hierna volgt, schenken de beeren Nel
lissen, Grossimlinghaus, Verzijl, Gadiot, Verwilst en Jacobs 
eenige waardevolle zegels. * 

Met eenige kienpartijtjes wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Vrijdag 23 Maart 1928, in de Sociëteit van Van 
Weelde. 

Aanwezig 21 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer 
M, van der Sluis, met een kort woord van welkom de vergade
ring, in 't bijzonder gericht tol den heer R. Hamminga, candi-
daat-lid. 

De ingekomen s tukken worden voor kennisgeving aange
nomen. 

De candidaat- leden R, Hamminga en J. C. Brceke worden 
met algemeene stemmen als lid toegelaten; eers tgenoemde aan
wezig zijnde, wordt door den voorzitter gecomplimenteerd. 

De secretaris krijgt gelegenheid verslag uit te brengen over 
de 'oor hem bijgewoonde voorvergadering van den Bond. 

Besloten wordt tot benoeming van eene commissie voor eene 
postzegelrubriek in ons plaatselijk blad. De commissie werd 
gevormd uit de beeren J. W, Biersteker, J . Wolters en H, C. 
van Grunningen. 

Het punt , ,Jeugdopvoeding" zal door bet bestuur worden be
studeerd. 

Bij de rondvraag doet de heer Bakker mededeeling, dat hij 
zijn opdruk-brandkasten alsnog heeft ontvangen. 

De voorzitter deelt mede, dat het heden avond de laatste avond 
is, dat mevrouw Buhse in ons midden is, daar zij vertrekken 
gaat naar Zwitserland; hij roept haar, namens de geheele Ver
eeniging, een hartelijk vaarv/el toe. 

Nu wordt aan de verloting begonnen, welke op geanimeerde 
wijze plaats vindt; elk krijgt zijn prijs. Waarna sluiting, 

De Secretaris: J, POLLING. 

Nieuwe leden. 
R, Homminga, a,b. H. M. „Buffel", Den Helder. 
J. C, Broeke, Loudonstr ia t 28, Soerabajc ( Java) . 

,i*ostzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L,) 
.,£cr.! P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlei. 

Vergadering. 
VliRGADERING op Maandag 30 April 1928, te S3.2 uur, 'u. 

Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

Post7.egelvcrzamelaarsvereen, „Zwolle", te Zwolle, 
SeJ-retaris: J . C. VEMER, Diezerstraat 50, te Zwolle, 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Vrijdag 30 Maart 1928. 

Aanwezig 15 leden; voorzitter de heer Moolenbeek die te 
goed 8 uur de vergadering opent, opmerkend met groote vol
doening de grootere opkomst dan den laats ten tijd. De heer 
Malcofs wordt tot lid toegelaten en v/clkom geheeten 

De notulen der voiige vergadering worden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd. Daarna verblijdt de voorzit ter ons 
met de mededeeling, dat de bemoeiingen van het bestuur zijn 
beloond geworden met betrekking tot de aanvraag van een 
philatelistisch loket aan het postkantoor hier ter stede, 
Voor^oopig bij v/ijze van proef zal 00 iederen derden Zaterdag 
der maand van 16—18 uur een loket worden opengssteld voor 
de belanghebbenden, aanvangende 21 April a.s. Dit bericht wekt 
in de vergadering algemeenen bijval 
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Op verzoek van den voorzitter worden enkele prijsjes bijeen
gebracht en worden deze verloot. 

Daarna wordt besproken, hoe de vergaderingen aantrekkelijk 
te maken en meer bezoek te t rekken. Op een rondschrijven 
aiin de leden hieromtrent zijn slechts 8 antwoorden binnengeko
men. Op de V rgadering wordt hierover van gedachten gewis
seld, hetgeen tot resultaat heeft, dat in den vervolge op de 
vergaderingen de leden om beur ten hun verzameling of een , 
gedeelte daarvan zullen tentoonstellen en daarbij verklaringen 
gfven van den opzet en den aard van hunne zegels, hetgeen tot 
leeringe ende vermaek der overige leden kan strekken en 
vooral ook de animo .n de vergaderingen zal doen toenemen. 
Eveneens tot dat doel zal de N V, Hekker ' s Postzegelhandel 
worden aangezocht voor iedere vergadering een zending nieu
wigheden over te zenden, waaruit de leden kunnen koopen en i 
bestellen. Daar deze zendingen alleen ter vergadering zullen 
worden vertoond, hoopt men ook hierdoor meer bezoek te 
kunnen lokken. Indien de eerste zending eenig succes heeft, 
zpl de inzender lid der Vereeniging moeten worden. Bovendien 
zal nog moeite worden gedaan goede inzenders van boekjes te 
vinden, waarin soeciaal Nederland en Koloniën 

Verder wordt besloten de vergaderingen vcorloooig om de 
twee maanden te doen houden, aanvangende met de volgende 
maand, welke vergadering op 24 April zal plaats hebben ter 
gnwoner plaatse en ure. De heer Hendrichs zal op die vergade
ring iets van zijn philatelistischen arbeid laten zien. 

Ook wordt nog besloten in den vervolge streng de hand te 
hiwdcn aan de bepalingen van het rondzendverkeer , opdat de 
b(>ekjes niet langer dan bepaald in omloop zijn en de afreke-
n 'ngen stipt kunnen worden voldaan. Betalingen der uitnamen 
d enen, boven een bedrag van f 1,—, binnen drie dagen aan 
den penningmeester te worden overgemaakt. Tot goeden voort
gang hiervan en ter controle zullen voortaan bij elke zend'ng 
k la r ten worden ingesloten, welke na doorzending der boekjes 
gedateerd en gewaarmerkt aan den leider ruilverkeer dienen te 
worden gezonden. 

Te ruim half tien gaat de vergadering uiteen, nadat de voor
zit ter zijn goede verwachtingen voor de toekomst der Vereeni
ging heeft uitgesproken, vooral na de thans genomen beslis
singen. 

Mededeeling. 
Leden buiten Zwolle kunnen hun bestellingen voor het phila

telistisch loket aan den secretaris opgeven. 

Nieuw lid. 
N. A. Malcofs, Sallandstraat 21, Zwolle. 

Candidaat'lid. 
mej. M. C. Neelmeijer, „Kolthoorn", Heerde. 

Vergadering. 
VERGADERING OP Dinsdag 24 April 1928, des avonds te 

8 uur, in de Openbare Leeszaal. 

De Haagsche Postzcgel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht , 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 
Maart 1928, des avonds te 8 uur, in Café „Bosch
lust", Bezuidenhout, te 's-Gravcnhage. 

Aanwezig 14 dames en beeren en een introducé. Nadat de 
voorzitter de aanwezigen, in het bijzonder den gast, welkom 
heeft geheeten, herdenkt hij, de vergadering openend, het jaar, 
dat achter ons ligt. Want bijna op den dag af, is het thans 
een jaar geleden, dat een tiental verzamelaars zich vereenigde 
tot het stichten van dezen Kring, Spreker hoopt, dat men 
zich ook in de toekomst méér zal voelen dan leden van één 
vereeniging; men moet het vriendschappelijke element van dezen 
Kring nimmer verwaarloozen en onderlinge waardeering, ge
grondvest op vertrouwen en tegemoetkoming moeten steeds op 
den voorgrond blijven. Spreker herdenkt den krachtigen steun 
der beeren Van Brink, den heer J , D, van Brink als geestelijke 
vader onzer Vereeniging, zijn broeder H, J . als de groote kracht 
bij het zoo voorspoedig van stapel loopen onzer rechtsper
soonlijkheid, gevolg van zijn deskundige voorlichting bij het 
tamenstellen van statuten en huishoudelijk reglement. 

Vervolgens worden de notulen der vorige vergadering na 
lezing onveranderd gearresteerd, waarna de secretaris mede
deeling doet van zijne correspondentie met den heer Traanberg. 

Als leden der kascommissie zullen de beeren Meuffels en 
Rinders fungeeren. De beide in het ^5aanblad voorgedragen 
beeren worden als lid aangenomen, terwijl de beide andere 
candidaat-leden, de beeren J , F, W, Driessen en G, D, C, Vale-

! wink conform art, 5 van het H, R, het lidmaatschap verwerven. 
Besloten wordt het album Neder lnad en Koloniën door den 

heer J . D. van Brink te Leeuwarden beschikbaar gesteld, te 
verloten op de jaarlijksche verloting onder alle leden, een zeer 
fraaie extra-prijs, waarvoor den heer Van Brink de dank der 
Vereeniging toekomt. Bij de rondvraag geeft onze gast, de 
heer Verheij, zich als lid op. 

I De gratis verloting onder de aanwezigen geeft, als steeds, 
ieder der aanwezigen een fraaien prijs. Den beeren Korteweg 
en Van Rijswijk, die mede eenige zegels voor dat doel hadden 
geschonken, komt daarvoor dank toe. 

Een schitterende veiling vindt ongemeenen bijval en slechts 
een enkele kaveling blijft onverkocht. De blokstukken-ver-
zameling brandkastzegels Curagao met opdruk wordt voor 
ƒ 45.— toegewezen, terwijl de to taal opbrengst ruim ƒ 82.— 
bedraagt. 

Door ongesteldheid van den heer M. Cremer Eindhoven kon 
de toegezegde tentoonstelling van poststukken niet doorgaan. 

De Secretaris: P. C. DOZY. 

Nieuwe leden. 
J. F, W. Driessen, Directeur Archipel-Bank, Albert inastraat 

17, Den Haag. 
A, G. G. M. Giorgis, Bouwkundige, Ridderstraat 18, Haarlem. 
B. C. Krüsemeijer, Directeur Hotel „Duin en Daal", Bloe-

mendaal. 
G, D, C. Valewink, Notaris, te Oosterbeek. 
B, Verheij, Gep. Officier Machinist der Ie KI. K. N. M., 

Marconistraat 12, te Den Haag. 
dr. L. Frenkel, Arts , Eendrach tweg 7, Rotterdam. (Beiden 

voorgesteld door P. C. Dozy). 
Vergadering. 

ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 23 April 1928, 
des avonds te 8 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, t e ' s -Gra-
venhag«. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. Rondvraag. 
Suiting. Verloting. Eventueele veiling, 

TENTOONSTELLING door den heer M, Ciemer Eindhoven 
van posts tukken da teerend van vóór 1850, waaronder vele zeld-

Eerste Surinaamsche Philatelisten-Ver., te Paramaribo. 
Secretaris: H, L, RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo, 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Woensdag 8 Februari 1928, in het Militair Tehuis 
te Paramaribo. 

De voorzitter heet de aanwezige 14 leden welkom, memo
reert even de oprichting van de Vereeniging en zegt met genoe
gen te mogen terugzien op het jaar, dat wij thans afsluiten. Met 
het feit, dat de Vereeniging blijken heeft gegeven van levens
vatbaarheid en den wensch voor verderen bloei opent hij de 
vergadering. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen, goed
gekeurd en vastgesteld. 

De penningmeester, wien d e voorzitter verzoekt het eerst 
zijn verslag uit te brengen, gaf de volgende cijfers te hooren. 
De totale ontvangsten over het tijdvak van 1 Februari tot 31 
December 1927 bedroegen ƒ401,04, terwijl de uitgaven beliepen 
ƒ 380,79, zoodat een saldo in kas was van ƒ 20.25. Verder 
gaf hij eenige toelichtingen op de verschillende posten, zeide 
dat op dien datum nog aan contributie en entreegelden uit
staande was een bedrag van ƒ 6 1 , — en eindigde met den leden 
te verzoeken voortaan hunne contributie trouw en op tijd te 
betalen. 

De secretaris, eveneens tot het uitbrengen van zijn verslag 
uitgenoodigd, memoreerde in kor te woorden de wordingsge
schiedenis van deze „Eerste Surinaamsche Philatel isten-Veree-
niging. Gehouden werden 11 vergaderingen, waarbij 8 nieuwe 
leden tot de Vereeniging to t raden . Hij wees op den waargeno-
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men vooruitgang, ook in de correspondentie, sorak den dank uit 
voor de bijvalsbetuigingen van buitenlandsche personen en 
lichamen bij de oprichting ontvangen, en eindigde met de ver-
eeniging een gezonden groei toe te wenschen. 

De commissaris der rondzenling, thans aan de beurt zijnde 
verslag uit te brengen, wees op het snel opvolgen van zendingen 
(meer vreemde zegels), waardoor hij het verzoek tot de inzen
ders moest richten om meer Nederland en Koloniën in te sturen; 
zeide dat de betalingen voor gekochte zegels wel binnen kwa
men, doch dat deze vlugger dient te geschieden; dat de bedra
gen hem toegezonden moeten worden en verzocht den leden niet 
te wachten tot hij kwitant ie daarvoor aanbiedt. 

D« waarde van de zendingen beliep op 31 December '27 over 
27boekies J 1465,18J/^; verkocht en ontvangen werd toen voor 
ƒ 1'12.92, en is een provisie genoten van ƒ 13,72, Hij dankt voor 
den steun bij de distributie verleend en verzoekt om meerdere 
samenwerking en steun voor het nieuwe werkjaar. 

De voorzitter dankt de bestuursleden voor de ui tgebrachte 
verslagen, hoopt het volgend jaar eveneens van den bibliothe
caris een mooi verslag te mogen hooren. 

Van de ingekomen stukken leest de voorzitter een kaar t voor, 
ontvangen van den heer Kingma, liet rondgaan het eerste jaar
boekje van de Rotterdamsche Verecniging en verzoekt den 
lank hiervoor te betuigen. Daarna gaan rond zegels voor de 
;irculatie. ontvangen van de beeren O. Weisman en Bronkhorst . 

Na de pauze gaat de vergadering over tot verkiezing van twee 

leden voor de verificatie-commissie, waartoe werden gekozen 
de beeren H. Rack en A, del Prado, die de benoeming aan
nemen. 

Hierna werd overgegaan tot verkiezing van het bestuur. Bij 
meerderheid van stemmen werd het oude bestuur herkozen, 
met uitzondering van den heer Optendrces, die zich als biblio
thecaris niet herkiesbaar s te lde . De heer Rack, hiervoor ge
kozen, bedankte eveneens, en wordt bij herstemming gekozen 
de heer A. del Prado. 

De bestuursleden dankten voor het vertrouwen in hen ge
steld en nemen de functiën weder op zich. 

De voorzitter dankte den heer Optendrees voor hetgeen hij 
als bestuurslid in het afgeloopen jaar heeft gedaan en verzoelct 
de boekwerken t.z t. aan den heer del Prado af te staan. 

Voor een bedrag van ƒ 10,— werden de aangeboden 4 jaar
gangen Postzegelnieuws van 1899—1902 aangekocht . 

Tegen ruim 10 uur sloot de voorzit t ter onder dankzegging 
deze zeer geanimeerde vergadering. 

De Secretaris, H, RELIJVELD, 

Bestuursverandering. 
Bibliothecaris: A. del Prado , Kleine Waterstr . 9, Paramaribo. 

Candidaat'leden. 
R. A, Isselt, Keizerstraat, Paramaribo. 
L, H, Rijnders, Gong Chaulon 11, Weltevreden ( Java) , 

A D V E R T E N T I Ë N , 
a i b r a l t a r , £ 5 (nieuw) f 66,— 

i b r a l t a r , £ l.—, (nieuw) f 13,50 
ï y p r U S Jubileum compleet f 21 ,— 

„ £ 5 (nieuw) f 66,— 
l O O r w e g e n , Ibsen (4 stuks) f 0,70 
■urkS ISl. tot 10/ (nieuw) f 14,— 

A L L E S INCLUSIEF P O R T O . 

. GORDON, Dijkstr. 6 0 b , R O T T E R D A M . (694) 

Portugal 1894, Yvert Nos. 96108, 
compleet f 13,50 

Rumenië 1903, Yvert Nos. 137151, 
compleet 15 st. f 16,— 

Z w e d e n 1855, Yvert No. 1 f 100 ,  ; 
No. 4 f 2 1 ,  ; No. 5 f 75,— 

Postzegelhandel „INSULINDE" 
ZOUTMANSTRAAT 14a. 
TELEFOON 34929. 

DEN HAAG. ^ 
GIRO 46266. s 

aagsche Postzegelbeurs. Stationsweg 2, Tel. 17133, Den Haag 
)e volgende Postzegelveiling vindt plaats eind 
pril. Catalogus gratis op aanvraag. Voor volgen
e veilingen kan ingezonden worden. Voor be
ngrijke objecten speciale condities. 
raagt onze maandelijksche Aanbiedingen. 

(713) 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën zijn mijn specialiteit. 

Steeds mooie zichtïcridinyen met sterk concurreerende jirijzen ter besöfaikkin?. 
V r a a ^ mijn nieuwe speciale prijslijst van Z W I T S E R L A M D 
1928 met prijzen in N e d e r l a n d s c h e munt. 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Ned. Ver. van Postzejehrerz.) (1) 

N O O R W E G E N . 
Poolvluchi Yv. No. 1 0 1  1 0 7 (fr. 38,25), 

voor f 1,40; Ivalbard No 1 0 8  1 1 1 f 0,55. 
De volgende Nos. even in omloop geweest: 
No. 95a f 0,10; No. 117 f 0,30; No. 121 plus 
122 f 0,50. Dienst No 1—7 f 0,85 
De portozegels zijn in Noorwegen afgeschaft. 
Porto No. 7  1 2 f 1,30 

Z W E D E N : L a n d s t o r m 10 op 5 K r o n e n , 
N o . 86, o n g e b r . f 9,50 j PostCongres No. 
163174 f4,80; PostJub., No. 178189 f 4,80. 

Rec lame : Landstorm I en III, 20 stuks, 
voor slechts f 2,85. 

Zendt mij Uw mancolljst eens op van 
Zweden, Denemarken en Noorwegen. 

Speciale verzending naar Ned.Indië . 

H.Teunisse, DaGOstastr.17, Dordrecht 
[Lid Philatelica.] (68) 

Te k o o p grevr. : Ongebr. Ned. roUanding 
z. wmk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, T/,. 10, 15, 25 ; 
m. wmk. 1, 25 ; gebr z. wmk. 1, 2, 3, 4, 6, 
71/j 10, 15, m. wmk. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 
22Vi, 25, 40. Van alles 12 paren. (69) 

P. GORDON, Dijkstr. 60b, Rotterdam. 

Te k o o p g e v r a a g d 7V2 c. vier
zijdige roltanding met drie gaten, 
gebruikte of ongebruikte paren. 
P. GORDON, Dijkstr. 60b, 

Rotterdam. (70) 

NEDERLAND. 
Portzegels Uitg. 1924, gebruikt, 

1 c, op 3 c , 214 c op 7 c , 25 c, 
op IJ/^ c , 25 c, op 73^ c , 4 c. 
op 3 c„ 5 c. op 1 c , 10 c. op 
V/i c., 12H c. op 5 c. (Mebus 
Nos. 6471). Prijs per 10 stel 
ƒ 6,45. Franco toezending na 
storting op Postgiro No. 134957. 

C, BROEKHUIZEN, Vrouw 
Jannest raat 13, Rotterdam, (71) 

T e k o o p : Deel Afrika uitg, 1924. 
Losbladige Schaubek. Verguld op snee in 
leeren klemband. Zoo goed als nieuw voor 
f 15,— franco. 

A. L. L. GATHIER, 
Rijnsburgersingel 9, Leiden. (67) 

Nederl. Tijdschrift v. Postzegell(unde. 
T E K O O P g e v r a a g d één ex. van nr. 2, 

jaargang 6, alsmede de jaargangen 1, 2, 3, 
4, 5, alle compleet. 

Aanbiedingen voor alles enbloc of bij ge-
deeften aan H. LAMPE Fzn.» Sneek . [65] 

T e k s t d e z e r A n n o n c e s 
voor d e n 5en in t e z e n d e n 

a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
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Le Débêcle des Prix. 
Voor mij liggen eenige nieuwe prijscouranten van bekende 

Haadsche firma's. 
Prijzen van courante zegels van Holland en Koloniën, som

mige met ruim 30 % verschil, oï met meer of minder korting 
naar gelang den aankoop. 

Tsjonge, om angstig te worden, de concurrentie op leven en 
dood is ingeluid. 

„Bokser-prijzen", zoude men in Rot terdam zeggen. 
Zijn de handelaars knock out geslagen door de gezamenlijke 

Verzamelaars-Vereenigingen? 
Werd hun niet een gebiedend halt toegeroepen op hun 

grove(?) winsten? 
Zijn die handelaars geen bezi t ters van luxe auto's, villa's; 

maken zij geen plezierreizen. vliegen zij zelfs niet! 
Er moet dan ook door hen een enorme winst gemaakt wor

den, anders zoude dit niet bestaan. 
Van waar dan die olotselinge baisse? 
Hoe moet het den verzamelaar wel te moede zijn, die er groo-

te bedragen in heeft vastgelegd, en valt het niet te bet reuren 
het dure geld eraan besteed? 

De prijzen kunnen nog wel veel meer zakken, want aan nihil 
zijn wij gerust nog lang niet toe. 

Ik voorzie reeds een sauve qui peut, een file van verzame
laars, zich spoedende naar den auctionaris, om hunne collecties 
te veilen tegen lederen prijs. 

Maar naar wien? 
Naar den handelaar toch niet, die intusschen op de flacon 

is gegaan. 
Geldswaarde hebben de zegels niet meer, alleen een zuivere 

ruil basis, b.v. 1 Mauritius No. 1 voor een complete Seebeck
serie. 

De Philatelie is gered, wij krijgen nu de Philantropische Phi
latelie, absoluut zonder het minste eigenbelang, 

Maar waar zijn dan die sterk uiteenloopende prijzen aan toe 
te schrijven? 

Eerstens de onderlinge concurrentie van den handelaar, se-
cundo de mededinging der Vereenigingen met haar afdeeling 
\erkoop, dikwerf tegen lage prijzen, welke den handelaar nood
zaken met dit alles rekening te houden bij het vaststellen der 
prijzen, wil zijn debiet niet verloopen. 

Het floreeren dier Vereenigingen is niet te onderschat ten en 
trots een algemeen aanhoudende malaise, valt daar geen ver
minderde koopkracht te constateeren. 

De animo is zelfs zéér groot bij den doorsnee-verzamelaar, 
daar van een voorzien ziin nog geen sprake is, de minder flori-
sante tijden maken beperking bij aankoop soms gebiedend ge-
wenscht, ja noodzakelijk. En t o c h . . . . 

Een goed zegel zal nog altijd wel geld blijven kosten en een 
zekere inkoopwaarde behouden. 

Er is echter meer, wii komen aan het teers te punt. de kwali
teit. De handelaar, welke op de fantasie der verzamelaars 
werkt door zijn verbazend goedkoope orijzen, en beslist nooit 

naar tandingen kijkt, men vindt bij hem immers alles bijna 
cadeau? 

De vondsten zijn merkwaardig, de collega is waarheidsl ie-
vend en kijkt niet naar tandingen, zelfs niet naar valsche, en 
heeft de onbaatzuchtigheid zeker ook doorgevoerd op het niet 
opletten naar gerepareerde, valsche opdrukken, om van geheel 
valsche zegels niet te spreken. 

Het is helaas een feit. een ieder kan het constateeren, er 
komen veel valsche zegels voor in de boekjes der Vereenigingen. 

Gelukig zijn er ook verzamelaars, welke hun meening dur
ven uiten, door deze zegels als zoodanig te kenmerken. 

Dat dergelijke zegels uit restant kavelingen afkomstig kunnen 
zijn, of van den handelaar, welke geen interesse voor prijzen 
heeft, behoeft geen betoog. 

En toch is de wensch van den handel over het algemeen om 
op een lagere prijsbasis te komen. 

Evenwel zal dit niet alleen van de handelaren, maar ook van 
de verzamelaars afhangen. 

Deze laatsten toch kunnen hieraan zelf medewerken. 
Dat officieele ? opdrukken, zooals b.v. de kopstaande J a v a 

en B. Bezit, Verrekenzegels, Drijvende Brandkast , en hoe het 
fraais genoemd moge worden, kelderen, soit, wie zal de daling 
tegenhouden? 

De hedendaagsche verzamelaar is tegenwoordig te verstandig 
aangelegd, om niet het kaf v i n het koren te onderscheiden. 

Blijkt de markt evenwel dusdanig overvoerd te zijn, dan kan 
een prijsdaling zelfs gewenscht zijn, om weer in evenwicht te 
komen. 

Van een critieken toestand, welke de prijzen zoo onvallend 
moet beinfluenceeren, is geen sprake, en meen ik dan ook 
dit in twijfel te mogen t rekken. 

Een mogelijkheid is ook niet uitgesloten, ,,ofschoon dit 
systeem hier t, 1, nagenoeg niet gevolgd word t" dat de handel 
overgaat tot het vormen van combinaties op de veilingen. 

Door dezen maatregel zullen de prijzen gereduceerd worden 
belleden de werkelijke waarde, wat voor den verkooper niet 
voordeelig kan zijn. 

De tijd zal het leeren, doch de symptomen zijn reeds gecon
sta teerd. 

Hoe het verloop der prijzen ook moge zijn, en al zullen wij 
nagenoeg zonder winst verkoopen, wij zullen met de markt me
degaan zonderdat de kwaliteit in het gedrang komt. 

Heden heeft het geen raison prijzen te vermelden. 
Vraagt eens een zichtzending aan, U zult verbaasd zijn over 

de verrassende exccptioneele prijzen. 
Risico loopt U niet, want onze garantie verzekert U Uw geld 

terug, als het niet Uw volkomen voldoening heeft. 
Niet tegenstaande hunne bijzondere kwaliteit, zijn de zegels 

uiterst bescheiden geprijsd. 
In een zichtzending zult U de werkelijke waarde kunnen be-

oordeelen. 
D U S , 

f ( 

"fi^^f^ 

Vergelijkt/Vos 
Verkoopt - . . . . . 
Veel voordeeliger. 

^ J 5 ^ = 

Philatelistiscn Bureau 
PIERRE VOS, 

PRINS MAURITSLAAN 108 
's-GRAVENHAGE. 

Bij aangeteekende correspondentie wordt 
,, , men beleefd verzocht boven 

hetfadres'te stellen: 

Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. 
Postgiro 133631. 

(674) 
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Sensationeele Reclame Aanbieding 
van den HAAGSCHEN POSTZEGELHANDEL 

NOORDEINDE 90, DEN HAAG Telefoon 13157, Giro 110104. 

MONTENEGRO. 

1896 No. 30—41, Yvert . . . . 13,50 fr ƒ0 ,45 
1902 No. 49—57, Yvert . . . . 52,50 fr, ƒ 1,50 
1905 No. 58—66, Yvert . . . . 61 ,— fr. ƒ1 ,85 
1906 No. 67—75, Yvert . . . . 80,— fr, ƒ2,40 

D Avis de Reception, 

1902 No. 2, Yvert 10,— fr. ƒ 0,30 
1905 No. 3, Yvert 6,— fr. ƒ 0,20 
1905 No, 4, Yvert ..^y,.\i.y 6,— fr, ƒ0,20 

Porto. '^t.lii! 
1902 No. 9—13 7,50 fr. ƒ0.25 
1905 No. 14—18 21,— fr. ƒ0.65 
1905 No. 19 7,50 fr. ƒ0,2234 

50 Verschillende zegels van Montenegro 
slechts . . . . ƒ2,35, 

Istland, 10-jarig Jub., serie compl, ƒ 0,50 
Rusland, 10-jarig Jub,, serie compl, ƒ 1,25 
Jutaen, 10-jarig Jub., serie comlp. . . ƒ 0,90 
!00 versch. zegels van Danzig, w.o. 
eer vele gebr., extra koopje ƒ 2.95 

.00 versch. zegels van Bosnië, mooie verza
meling, extra koopje ƒ 3,25 

50 versch. zegels van Bulgarije, mooie ver
zameling, extra koopje f 2,95 

00 versch. zegels van Luxemburg, extra 
koopje, slechts ƒ 4,25 

00 versch. zegels van Memel, mooie verza
meling, voor slechts ./ 4,25 

00 versch. zegels van Roemenië, pracht ver
zameling, voor slschts ƒ 3,25 

00 versch, zegels van Sofjet-Rusland, pracht 
verzameling, slechts ƒ 4,90 

000 versch. (Juweel) van ƒ8,50 nu (zoolang 
voorr.) slechts f 6,50 

OOO versch. (Brillant) van ƒ22,50 nu (zoo
lang voorr.) slechts f 18,— 

NEDERLAND, 

1876. }/2 c, rood, gebr., ongetand z.z., 
slechts ƒ 5,—, 

1876. 1 c , groen, gebr., Ongetand, z.z,, 
slechts ƒ 5,—. 

1852, 10 c , met blauw, franco stempel, 
zeldz., slechts ƒ 1.75. 

1870. 1 c , zwart, met dubbel franco 
stempel, z., slechts ƒ 3,50. 

1881, 1 c , port, Type V, met violet 
puntstempel, z.z.z., slechts ƒ 10,—. 

1867, 20 c, groen, strip van 3, z.z,, 
slechts ƒ 5,—, 

1857. 25 c , in paar, zeldz., slechts 9,—. 
1867. 50 c , goud, strip van 3, z.z. 

slechts ƒ30 ,—. 
1867. 50 c , goud, strip van 4, z.z,, 

slechts ƒ37,50, 
1867, 50 c , goud, blok van 4, 1 expl, 

iets besch., z.z.z , ƒ 35,—, 

Telegraalzegcls, ongebruikt) 

25 c , z.z., slechts ƒ 25,00 
20 c , slechts ƒ 1,15 
30 c , slechts ƒ 1,50 
50 c , slechts ƒ 2,— 

Inteerneeringszegel 1914, groen, echt, gebr,, 
op brief, zeldz., slechts ƒ3,50. 

5 gld 1898, ongebruikt, get. l l ^ X 11, 
slechts ƒ7,50, 

10 cent. Port T. IV, gebr., per ex., z z.z., 
slechts ƒ 75,—. 

Verzameling van 10000 alle versch. zegels, 
lie opgeplakt, prachtige verzameling, waar-

ruim ƒ 400,— voor slechts ƒ 195,—, (Dit 
jn geen verzamelingen welke voor deze 
rijzen zoo vaak reeds zijn aangeboden, doch 
evatten uitsluitend echte en gave Postze-
;ls, dus geen telegraaf- of andere zegels. 

EDERLAND. 

!52, 5 c. staalblauw, per expl, 
152, 5 c, groenblauw. per expl. 

ƒ 7,50 
ƒ4,50 

K. Gr. (1000 Gr.) inhoudende zb 1400 ze
is, w.o, : 

± 250 van 60 c , 350 van 50 c , 
± 200 van 40 c , 100 van 25 c , 

nevens andere waarden, alle zonder wa
rm., slechts ƒ 5,—; prachtig ruilmateriaal, 
er geschikt voor stempelverzamelaars. 

Ned,-INDIE, 

Landmail, pr. expl. op briefstuk, z.z.z., 
vor slechts ƒ 90,—, 

No, 1, 1864, pr. ex., op geh. brief, 
slechts ƒ7,50. 

No. 2. 1868, pr. ex., op geh. brief, 
slechts ƒ 17,50. 

No. 1. 1864, pr. paar, zeldz., slechts ƒ 17,50, 

No. 1, strip V. 3 op briefstuk, slechts ƒ 27,50. 

15 cent, D kopst., ong br,, z.z. slechts ƒ 25,—. 

15 c. Dienst, strip van 4, met kruis in plaats 
T, Z.Z., slechts f 5,—. 

12}/^ c. AVA, Z.Z., slechts ƒ2,50. 
10 c. paar met Jav., z.z., ongebr., slechts 

ƒ 7,50. 

10 c. VA—Ja. blok van 4 zeer zeldz. 
(waarde ƒ 60,—), slechts ƒ 17,50. 

10 c, AVA blok van 4 zeer zeldz. 
(waarde ƒ40,—), slechts ƒ12,50. 

15 c. strip van drie met verschoven opdruk 
Java , zeldz., slechts ƒ 3,50, 

Port No. 1, 5 c , geelbruin, prachtige gebr. 
paren, z.z z., slechts ƒ 217,50, 

NED.-INDIE, 

Overdruk specimen, 

1 c. groen, z., slechts ■... f2 ,50 
23^ c , geel, z., slechts ƒ3 ,50 
5 c , groen, z., slechts ƒ 2,50 

15 c , briun, z., slechts ƒ 3,50 
23^ gld., gr, en violet, z., slechts ■. ƒ 5 , — 

20 c . Port No. 4, z., slechts ƒ 6,— 

Curasao, 
25 c . Port, T. I., gebr. z.z.z., voor slechts 

ƒ115,—. 

Overdruk specimen, 
5 c. Port, z., slechts ƒ 2,50 

10 c. „ z ƒ3 ,75 
20 c., „ z., „ ƒ4 ,25 
25 c , „ z., „ ƒ 7,50 
30 c. „ z., „ ƒ4 ,25 

NED.-INDIE 1870, 
2 c. lilabruin, een zerdz. zegel, voor 

slechts ƒ 2,25, per 5 stuks ƒ 10,—. 
zoolang de voorraad strekt. 

2 c. Hlabruin get, 113^ X 12, z.z., pr. ex., 
slechts ƒ 5,—. 

1 c. groen, get. 113^ X 12, slechts ƒ0 ,90 
5 c. groen, get. 113^ X 12, slechts ƒ 1,25. 
5 c. groen, get. 133^ X 14, slechts ƒ 0,90. 

SARRE op BEIEREN. 
Geh. serie compl., z.z.z., ruim 1100 fr., 

slechts ƒ37,50. 

ALLES W A T U ZOEKT 
kunt U steeds tegen scherp concurreerende 

prijzen vinden bij den 

HAAGSCHEN POSTZEGELHANDEL, 
Noordeind« 90, Den Haag, 

Tel. 13157. Giro 110104 

Het beste en meest ver t rouwde adres voor 
den In- en Verkoop Uwer Postzegels en 

aanverwante artikelen. 

D e nieuwe Shaubek-Supplementen worden 
U direct na verschijnen toegezonden. 

Zendt dus nu reeds bericht welk nummer 
U wenscht. 

4 deelig Schaubek-Album, geheel compl., 
slechts ƒ54 ,—, zoolang de voorraad strekt. 
Nedl-Indië, 3^ op 2 c , bruin, overdruk, kop-
staand, echt gebr., op brief, z.z.z. slechts 

ƒ 47,50, 
(12) 

Vraagt geïll, prijslijst Ned. en Kol. 1928. 
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Belangrijke Postzegelveil Ingen 
zu l l en te A M S T E R D A M wo rden gehouden 

Ie . van 18-21 Apr i l 1928: 
een prachtcol lect ie Nederland en Koloniën, waarbij het eenig be 
kende blokstuk van 9 De Ruyterport -zegels van T'/a cent, waarbi j 
2 s tuks type 2 . 
Voor ts vele engros part i jen van Nederland en Koloniën, een fraaie 
wereldverzamel ing enten slotte een uitgebreide afdeeling prachtige 
en waardevol le restantverzamelingen van diverse landen der ge 
heele were ld. 

2e. van 21-25 Mei 1928: 
a. een hoogst belangri jke en kostbare verzameling Engeland en 
Koloniën, waarbi j de Eduard- en George-uitgiften vr i jwel compleet 
aanwezig z i jn ; 
b. een fraaie col lect ie Frankrijk en Koloniën. 

De geïllustreerde catologi zijn op aanvrage 
gratis verkrijgbaar. 

Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden. 

N. V. Hekker's Postzegelhandel 
onder Directie van P. J. HEKKER en H. G. MILIUS. 

Regul iersbreestraat 2 4 , Telefoon 3 3 3 2 4 , A M S T E R D A M . 

k 

r 

Oud-Duitschland - Duitsche Koloniën - Europa. 
Zeldzaamheden in prima toestand worden zonder verplichting tot koopen volgens 

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

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

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 
M. K U R T IVIAIER. B E R L I J N W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres : KAMAPHIL. 

(720) 
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Aan middelmatige en gevorderde verzamelaars! 
Een mooie gelegenheid doet zich voor, om u i t m u n t e n d e B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s te bekomen. 
De volgende mooie zichtzendingen zijn thans gereed en kunnen tegen bewijs van ontvangst of referentiën 
op zicht gezonden worden: 
Afdeeling 1. EERSTE UITGIFTEN, welke kunnen uitgezocht worden tegen e e n - d e r d e catalogusprijs. 

„ 2. EDUARD- e n GEORGE-UITGIFTEN in postfrisschen toestand, grootendeels geprijsd 
d e he l f t catalogus. 

3. EDUARD- e n GEORGE-UITGIFTEN, prachtig g e b r u i k t , grootendeels geprijsd 
d e he l f t catalogus. 

J . B I R D , „Westbury", West Hill Road, Southflelds, London, S. W. 8, Engeland. (62) 

Prachtaanbieding 
groote 

van goedkoope 
Bestelling volgens nummer .is voldoende. Men bespaart zich dan veel moeite en veel tijd. 

AUF DER HEIDE's Postzegelhandel, Postbus!, Hilversum, GravenstraatUaiN. Kerk, Amsterdam* 
No, 

349 

341 
343 
355 
352 
360 
3Ö6 
392 
387 
322 
371 
349 
358 
379 
347 
378 
365 
346 
395 
380 
385 
354 
396 
397 
356 
373 
362 
342 
398 
393 
331 
389 
J90 
391 
538 

339 
344 
!81 
Ï74 
176 
!36 
37 

Inhoudsopgave, Uitsluitend 
Aant. verschillende. 

100 Allerlei landen, niet meer dan vijf van 
hetzelfde land 

500 allerlei landen . . 
1000 allerlei landen 

25 Afrika 
50 Afrika 

100 Afrika 
200 Afrika 
500 Afrika 
150 Noord-Zuid-Centraal Amerika . . . . 
50 Algerië 
60 Australië + 8 Samoa Neudruck , . . 
25 Azië 
50 Azië 
65 Azië (met Nederl. Indië) 

100 Azië 
120 Azië (zonder Nederl. Indië) 
200 Azië 
100 België, zonder Spoorwegzegels . , . 
50 Britsche Koloniën, alleen Victoria . . 

100 Br. Koloniën, vievyrs, zoological etc. , . 
500 Britsche Koloniën . 
50 Bulgarije 

100 Bulgarije en Ihracië 
200 Bulgarije en Thracië 

25 Chili 
20 Cochin 

100 Danzig 
40 Epirus 
50 Estland 

2000 Europa 
100 Fiume 
100 Frankrijk 
50 Fransche Koloniën 
25 Fransche Koloniën 
40 Fransche Koloniën in Azië. Australië, 

Amerika 
80 Fransche Koloniën in Afrika . . . . 

100 Griekenland 
80 Groot Brittanje en Koloniën . . . . 
10 Gwalior 
20 Haiderabad 

100 Hindoestaten 
200 Hindoestaten 

Prijs. 

1,65 
0,90 
1,50 
0,30 
0,50 
1,25 
2,90 
8,50 
2,— 
2,35 
1,30 
0,25 
0,65 
1,— 
1,35 
2,15 
3.75 
0,75 
1,35 
2,75 
7,85 
0,65 
1,50 
8,95 
0,55 
0,75 
0,95 

, 1 — 
4,15 

15,50 
5,50 
0,90 
0,35 
0,20 

1,— 
2,25 
1,35 
1,15 
0,30 
0,45 
2,50 
7,50 

No. Aant. 
Inhoudsopgave, Uitsluitend 

verschillende. 
370 
325 
326 
1238 
403 
400 
401 
402 
334 
404 
321 
335 
382 
332 
320 
377 
383 
384 
388 
348 
363 
350 
367 
368 
375 
357 
345 
399 
398 
323 
324 
359 
364 
327 
328 
329 
330 
395 
372 
386 
361 
333 
351 
353 
369 

100 
25 
50 
40 
50 
25 
50 

100 
20 
10 
50 
12 
50 
35 
25 
20 

140 
110 
50 
25 

100 
200 
300 
300 

10 
25 

100 
50 

100 
100 
100 
50 

100 
20 
30 
40 
60 

100 
20 
25 

100 
25 
25 
50 

100 

Hongarije 
Italiaansche Koloniën 
Italiaansche Koloniën . 
Japan 
Lettland 
Litauen 
Litauen 
Litauen 
Madagascar 
Marienwerder . . , . 
Marocco 
Martinique . . . . 
Memel 
Monaco 
Montenegro . . . . 
Mozambique . . . . 
Nederland 
Nederland en Koloniën 
Nederlandsch-Indië . . 
Oekraïne 
Oostenrijk 
Oostenrijk . . . . 
Oostenrijk 
Overzee 
Patiala 
Perzië , 
Perzië 
Polen 
Polen 
Portugal 
Portugeesche Koloniën 
Rumenië 
Rumenië . . 
San Marino 
San Marino 
San Marino 
San Marino 
Scandinavië en Finland, betere soorten 
Travancore , 
Tsjecho-Slovakije 
Tsjecho-Slovakije 
Tunis . . . . 
Yougo-Slavië 
Yougo-Slavië 
Yougo-Slavië 

Prijf. 
• 0,25 
, O'ts 
, 1,15 
, 0,/5 
. 2,1 ß 
, 0,55 
, 1,'>5 
, 7,i0 
, l.lO 
, 0 .» 
„ 1,15 
, 0 .» 
, 2.15 
„3, iO 
, 0 .» 
, 0,50 
, 3,?5 
. 2,i5 
, 1 . -

o,;5 
, 0,25 
, 0,)0 
, i.io 
, 3,25 
, 0.30 
, 0,/5 
, 2,i5 
, 0,J5 
, O, i5 
, 1, >5 
, 1.15 
, 0.35 
, 1,30 
, 1,05 
, 2,>0 
, 4,i5 
, 8,!i0 
. 1 . -
, 0,30 
, 0„30 
, 1,15 
, 0,75 
, 0,:35 
, 0,75 
, 1,55 
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I PostzegeIBi P. HOOGERDkIK 
I M O L E N S T R A A T 3 2 . D E N H A A G . 

1 TELEFOON 12874. POSTREKEN I NG 92993. 

I S t e e d s v o o r h a n d e n a l le s o o r t e n 

I Schaubek-, Scliwaneberg en K. B.-ALBUMS. 
1 Al le benoodigdheden verkr i jgbaar . 

1913, 
,, 
j , 

1914, 
* 

1922, 
1906, 

Nederland, Jub . 50 ct., Yvert 89, 
„ 250 „ 
„ 500 „ 

Ned.-Indië 2}4 gld,, rood. 
Suriname, Brandk. opdr. 

„ 91, 
„ 92, 
Yvert 117, 
compl. 

België, Spoorwegzegels, Yvert 128/134 
Bosnië 

1921/23*, Danzié, Vliegpost 
fl 

1918*. 
1910* 
1920, 
1919, 
1925, 

,, portzegels 
Finland, Wasa 
Montenegro 
Joego-Slavië 
Tsjecho-Slowakije, porto's 
IJsland 

29/44, 
„ 60/71, 

1/19, 
83/89, 
88/99, 

„ 112/125, 
1/14, 

„ 115/119, 

16 
12 
19 
7 

12 
14 
14 
5 

j Bestellingen boven 5 gld. 

Aant. Prijs = 
ƒ0.70 I 
„0,95 1 
„1,35 I 
„0,20 I 

„0.40 I 
„1,60 1 
„0,45 I 
„0,40 I 
„0,30 i 
„0,30 I 
„0,50 I 
„0,75 1 
„0,30 I 

franco. I 
(11) I 

I Postzegelhandel ANT. FORSTER, 1 
i PAPESTRAAT 24 - Sin 136315 - DEN HAA6. 1 

NEDERLAND. 
Armenwet 

No. 1 . . . 
No. 2 . . . 
No. 3 . . . 
No. 4 . . . 
No. 5 . . . 
No. 6 . . . 
No. 7 . . . 
No. 8 . . . 

ongebr. 
f 0,15 
>, 0,20 
„ 0,35 
„ 0,25 
„ 0,10 
„ 0,30 
„ 1,75 
„ 1,25 

of gebr. 
„ f 0,15 
„ „ 0,20 
„ „ 0,35 
„ „ 0,25 
„ „ 0,10 
„ „ 0,25 
„ „ 1,75 
„ ., 1.25 

@ Suriname Brandkast-overdrukken, i 
4' serie ompleet, ongebr. f 3,75. 7» 

9 Groote sorteeringen ALBUMS, waaronder '2 
6 ook Speciaal-Albums van B e l g i ë met • 
« Be lg i sch Congo voor slechts f 8 , 5 0 . | 
m Bestellingen boven f 5,— franco. ra 

i (̂ ) 1 

P O S T Z E G E L S . P O R T Z E G E L S . 

N O T i T I É N zijn g r a t i s verkrijgbaar aan dat gebouw. (64) 

De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op VRIJDAG 27 APRIL 1928, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kortenaerkade 1, 
bij inschr i jving v e r k o o p e n 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. S 
::i;:::::::::t::i: 

„De Weldadigbeidspostzegels 
der Wereld". 

Het speciale album voor deze zegels. 
V r a a g t U eens de betreffende 

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

„de Globe", 
Elandstraat 56. - 's-Graventiage. 

(689) :Ji 

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 i nieuw, gedenkserie, compl. tot en 

met 1 pond f 21 ,— 
R u s l a n d , gedenkserie f 1,25 
I e r l a n d , 25—36, 52—54 f 18,50 
S p a n j e , 291—303 f 9,50 
S p a n j e , 304—313 f 4 , — 
Zweden, gebr. 163—177 . . . . f 13,50 
Zweden, gebr. 178—192 . . . . f 13,50 
1 0 g l d . Jubilé 1913, prachtex. . . . f 19,50 

Franco onder rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP. 

SPUI 13, ,2„ AMSTERDAM. 
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dit onderdeel reeds maanden te voren aan het werk was ge-
fSaan. waardoor de J u r y op gemakkelijke wijze een overzicht 
kreeg van d,e massa materiaal, dat aanwezig was. 

Zooals bekend is. kreeg ieder inzender slechts twee vierkan
te meters ter beschikking; het overige van de verzamelingen was 
ter beschikking der J u r y besteld, en ik ben er van overtuigd, 
dat deze zich in dit opzicht ten volle van hare taak gekweten 
heeft, en dat er niet een album ongeopend bleef. Zelfs de stief
kinderen der philatelic, l i t teratuur, werden op zeer goede wijze 
opgesteld en iedere bezoeker ken naar hartelust bladeren en 
nakijken. Jammer da t er vele goede tijdschriften onlbraken. 

Wat de zaal zelf betref, deze was ui ts tekend geschikt; alleen 
was zij door kunst l icht verlicht. 

Een flinke zaal met 34 dubbele rijen, prachtig verwerkt ma
teriaal (imitatie mahoniehout), goed afgesloten glasplaten, en 
leedverzekering die niets te wenschen overliet. 

Het c r aangcname van andere tentoonstellingen namelijk bij 
het opzetten cf afnemen der inzendinjien steeds te moeten 
roepen voor werkl ieden om de glazen in te zetten cf de vitrines 
te nlembteren, was hier ondervangen dcor een gansch leger 
van werklieden, zoodat een ieder in een minimum van tijd met 
het cnzetten of afnemen klaar was. 

Boven bijna elke twee meter was een arm met een elec-
triscn licht aangebracht , zocdat £- niet één hoekje in de éeheele 
zaal (waar circa 500 M-, zegels waren cnöesteld) onvoldoende 
verlicht was. Tusschenruimte voor het publiek in de rijen vitri
nes was circa 1.25, terwijl door een middendcorlcop en twee 
zijdoorloopen van circa 2.0 B. breedte de merschen gemakkelijk 
en zonder hinüer e lkaar konden passeeren. Een aangenaam 
strijkje zorgde er voor dat er onder de bezoekers een prettige 
stemming heerschte . 

Waar concentreerde zich het meeste publiek? ledere nieuwe 
bezoeker(ster) deed dezelfde vraag: , ,Waar is de beroemde 
zegel van een mil l ioen?" En dan was steeds hetzelfde antwoord; 
„Ziet u daar ginds dien grooten politieagent in zijn pronkerig 
groote tenue? Daar is de Millionairs Avenue, en u zult er Wel 
een massa volk omheen zien dwarrelen". Nacht en dag werden 
de kostbaarheden bewaakt, en ook in dit opzicht is er geen 
enkel onaangenaam incident voorgevallen. Dag en nacht was 
het Paleis verlicht en kon men van buitenaf tot in de achterste 
hoeken door de glazen deuren alles controleeren. 

Het is mijn innige overtuiging dat van de 276 inzendingen 
(buiten l i t teratuur) er niet één was, die wegens de enorme con
currentie, ontevreden met de ui tspraak der jury was, welke 
laatste zich dit keer schitterend van haar taak kweet en op 
tijd haar verslag kon uitbrengen. 

Dat ook van de zijde der hooge autoriteiten veel belangstelling 
betoond werd, bleek onmiddellijk bij de opening, toen allen hun 
opwachting maakten om de prinses-erfgename met haar gemaal 
te begroeten. Men zag er o.a. den Minister van Staat M. Piette; 
prefekt Benedette, de consuls der verschillende landen, o.a. 
onzen consul Jhr . Panhuys, e.a. 

Begunstigd door echt zomerweer, werden H.Hoogheden door 
den voorzitter van het comité, Theodore Champion, ontvangen 
en rondgeleid, en toonden zij zooveel belangstelling, dat zij zich 
meer dan twee uur lang ophielden, en in den loop der week 
nog eenige keeren opnieuw een bezoek brachten. 

Een beschrijving van de schatten te geven laat ik over aan 
anderen; ik wil niet in herhaling treden, daar er een massa 
inzendingen waren, die reeds op de meeste der laatste inter
nationale tentoonstellingen te zien zijn geweest. Er waren echter 
eenige inzendingen, die nog nimmer geëxposeerd waren. Dit is 
U reeds van andere zijde bericht. 

Een eigenaardigheid wil ik toch memoreeren, n.1. de inzen
ding van kolonel J . A. Steinmetz uit Philadelphia, met 25 zeid-
zaamheden van Europa op brieven. Deze was ook voorzien van 
de groote photographic van den inzender. 

Dat er veel schoone stukken te zien waren behoef ik niet 
te vertellen, want de grootste Amerikaansche verzamelaar, Ar
thur Hind, had zijn schatten tentoongesteld en behaalde den 
Prix d'Honneur, de Sevres vaas, beschikbaar gesteld door de 
Fransche regeering. 

lederen avond werd er m een afzonderlijke zaal een phila
telistische film afgedraaid, „Sa Ptet i te" geheeten, speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakt en alleen toegankelijk voor intro-
ducé's van de tentoonstelling. Ook hier werden wij aangenaam 
verrast door de tegenwoordigheid van Z.K.H, den Prins, de 
Prinses-erfgename en haar gemaal. 

Dit was ook het geval bij den gala opera-avond in het Casino 
met ,,La Damnation de Faust" , waar enkel de philatelistische 
wereld aanwezig was, zoo ook bij het schitterend (laat ik zeggen 
buitengewone) vuurwerk, dat in de haven afgestoken werd. 

Alweer een uitgelezen philatelistisch publiek was aanwezig bij 
de uitnoodiging van den Minister van Staat in het Gouverne-
menisgebouw, waar zich Z.Ex. met allen zeer minzaam onder
hield. 

Ik zou zoo kunnen voortgaan, doch ruimte ontbreekt en 
ik moet kort zijn, ofschoon mijn herinneringen aan deze tentoon-

' stelling tot een der schoonste zullen blijven, die ik ooit heb 
meegemaakt. 

Jammer dat de Nederlanders zoo weinig in aantal geëxpo
seerd hadden, doch gelet op dit kleine aantal, kunnen wij gerust 
trotsch zijn op onze prestatie. 

Immers door deze paar inzenders werden niet minder dan 
18 medailles weggehaald. 

Ik wil wel bekennen dat deze tentoonstelling in het teeken 
van „geld" stond, doch ook kleine verzamelaars hebben getoond 
niet met geld, doch met kennis waardige concurrenten te zijn 
van de groote ,,oomes". 

Alvorens te eindigen, wil ik nog even een kleine opmerking 
maken. Men heeft in Nederland veel bezwaren geopperd om 
aan deze tentoonstelling deel te nemen, daar men bevreesd was 
voor de concurrentie. Het is mij niet gelukt een enkele der 
schoonste Nederlandsche verzamelingen te doen mededingen. De 
eigenaars hadden ongelijk. Alleen ons aller vriend Mr. Warren 
kwam uit met een klein gedeelte zijner collectie van Nederland 
en behaalde de gouden medaille, doch ik ben er van overtuigd 
dat er nog vele in Nederland zijn, die een goed figuur hadden 
geslagen, indien zij hadden meegedongen. 

Laat u daarom een volgende keer niet afschrikken en bewijst, 
dat ook in Nederland verzamelaars zijn die met de beste buiten
landers kunnen wedijveren. 

Over het algemeen is de Nederlandsche verzamelaar te angst
vallig en durft niet voor den dag te komen, vreezende dat de 
verzameling niet in aanmerking zal komen. Laat die vrees 
gerust maar varen; wanneer u werkelijk een mooie verzameling 
bezit, komt er mede voor den dag, en sluit haar niet op in 
uwe kast. Laat anderen er van genieten en er door leeren; in 
de toekomst zult u met steeds meer gerustheid durven ex-
poseeren. 

L. de R. 
Men gelieve de 4e alinea van artikel 3 van het Reglement be

treffende de Nationale Postzegeltentoonstelling te Breda, te 
houden op 15 en 16 September a.s,, te lezen als volgt; 

..Ook handelaren in postzegels kunnen inzenden, doch alleen 
,,dan mededingen, als zij de verklaring afleggen, dat de te 

expcseeren collecties geen handelsobject vormen." 

Dienstorder 148 van 29 Febr. luidt; 
Reclame in poststempels. 
1. Aan het gemeentebestuur van Waddinxveen is vergunning 

verleend tot plaatsing van een reclame-aankondiging in de post
stempels, in gebruik voor het afstempelen van de correspon
dentie op het bijkantoor Waddinxveen. 

2. De tekst van het bedoelde reclame-inschrift luidt: 
„Groot-Industrie, Papier, meubälen, speelgoed." 

Het onderste segment van genoemden stempel bevat onder 
het woord SPEELGOED nog het cijfer 3 tusschen 2 sterretjes. 

De op 1 Maart j.1. te Dordrecht in gebruik genomen proef-
stcmpel wordt onder verzamelaars gewijzigd Flier-model ge
noemd, hoewel in een door den heer Benders ontvangen brief 
van den postdirecteur aldaar wordt gesproken van een gewijzigd 
Krag-model. Wij meenden dat de tot nu toe bekende Krag-
machines steeds continueerende rechte evenwijdige lijnen stem
pelde, de Flier-machines daarentegen golf lijnen. 

Op een stuk, waarop zooveel zegels voorkwamen, dat ze niet 
door één stempelafdruk alle te vernietigen waren, was de stem
pel tweemaal naast e lkaar geplaatst. Misschien is dit de ver
betering die nu beproefd wordt. 
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Op 26 Maart j .l . is te Rotterdam uit den machine-stempel 
met tekst POSTZEGELS RECHTS snz. het datum-blokje ver-
dweenen. Dat schijnt daar mee voor te komen. De brieven 
werden nog eens door een andere machine met tekst STEUN 
DEN NATIONALEN ARBEID V, H, ALGEMEEN NEDER-
LANDSCH VERBOND gehaald, met dagteekening 7—8 N 
26. III 1928, 

Te Amsterdam is op het kantoor Leidscheplein van de Kon, 
Luchtvaart Mij, een stempel in gebruik van het gewone typen-
rader-model, jaartal onderin en omschrift: 

AMSTERDAM—LEIDSCHEPLEIN, Wij zagen postzegels op 
naar Engeland geadresseerde luchtpostbrieven met dien stem-
oel vernietigd, zwarte inkt. In violet kennen wij een dergelij-
ken stempel van ROTTERDAM—WAALHAVEN, die reeds 
eenige jaren in Gebruik is. Beide zijn dus ofKcieele luchtpost-
stemoels. 

Hr. A. V. d. Willigen zendt ons uit 's-Gravenhage een typen-
rader-stempel van het koerseerende model 1915, doch waarin 
onderin geen jaartal voorkomt maar 3 dubbel-kruisjes. Bovenin 
's GRAVENHAGE, in den dwarsbalk de datum zonder uurver
melding bv. 10, III, 28 en in het ond rste segment het stempel-
nummer 53, Deze stempel wordt gebruikt bij de uitbetaling der 
binnenl. postwissels. 

Tevens zendt genoemde heer een stempel van het zelfde type, 
hierin staat onderin het jaartal 1928, het omschrift luidt 's GRA
VENHAGE ± GIRO, in den dwarsbalk de datum b.v 24, III en 
in het onderste segment het stempelnummer 1, 

Op de mailbooten van den Koninkl. Hollandschen Lloyd, 
varende van Amsterdam op Brazilië, Uruguay en Argentinië v.v., 
zijn groote ronde stempels in gebruik, die aan gummi-stempels 
doen denken. Wij zagen, omgeven door een dikken buiten- en 
dunnen binnencirkel, bovenin 2 groote letters S,S., daaronder 
een posthoorn, dan in het midden de éénregelige datum by. 
6 — MRT. 1928 en onderin ZEELANDIA resp. ORANIA en een 
dergelijk stempel van het s.s. GELRIA, waarin de posthoorn 
ontbreekt en de let ters onversierd zijn, 

Ncderlandsch Oost-Indië. 
Wij ontvingen nog de volgende stempels van booten der Kon. 

Paketvaar t Maatschappij: 
ovaal model; s.s. van Hoorn, s.S. Singapore, m.s. Siberg, s.s. 

v. Spilbergen, s.s. Swar tenbondt ; 
rond model; stoomschip Indragiri, Melchior Treub, Van der 

Wyck, benevens 2 ovale stempels, in het midden S.S, CEYLON 
en omschrift; „Stoomvaart Maatschappij Rot terdamsche Lloyd" 
bij den eersten, , ,Java-Bengal-Line X Calcutta X " bij den twee
den stempel, beide op Britsch-Indische zegels. 

hr. K. v, L. Uw langstempel HAARLEM stamt uit den Fran-
schen tijd; vóór 1813 stond het depar tementsnummer 118 (dé
par tement du Zuvderzee) er nog boven; deze stempel is zonder 
nummer nog tot 1829 in gebruik gebleven, doch uitgeknipt 
schier waardeloos. Stempels — en vooral die uit het z.g. vóór-
philatelistischo tijdperk, bij ons dus vóór 1852 — behooren op 
het geheele stuk verzameld te worden, willen ze voor stempel-
verzamelaars waarde hebben. 

hr. Smelt zendt ons uit Roermond een „Aan port onderworpen 
Dienstbrief", afgezonden door den Ambtenaar O.M. b/h Kan
tongerecht te Roermond, waarop tusschen het koerseerende 
7}^ ent strafportzegel en den gewonen dagteekeningstempel in 
zwarte inkt de stempel T 714-

Wij danken de H.H. A. M. Eenders , J, D, van Brink, Cola?o 
Belmonte, L. de Haan, Th. de Haan, Geerlings, H. Lampe Fzn., 
C. Nieuwland, J, Th. M. Smelt, Vleugelmans en A, v. d. Willigen 
voor de spoedige toezending der stempels en mededeelingen 
daarover. 

J. P. TRAANBERG 

De Hcllandsrs in Albanië. 
Het zal weinigen bekend zijn dat de veldtocht onder Neder-

larjdsche officieren in Albanië in 1913 ock nog op een serie post-
?eöels, al is het dan een ie twat twijfelachtige, vermeld wordt. 

Op de zegels van Midden-Albanië (onder Essad Pasja) van 10 
Febr. 1915, met gezicht op het Tarabosj-gebergte, komt de 
volgende inscriptie voor: Essiri Zabitani Holanda ve 'g ti nami 
top, d.w.z. De da^ van de gevangenneming der Nederlansche 
officieren en de verovering der kanonnen door Essad Pasja. 

B. 
De kopstaande omrandïngcn van Denemarken en Deensch-

Wesl-Indië, 
Blijkbaar eerst enkele jaren geleden (in 1920) werd ontdekt, 

dat de Deensche tweekleurige zegels van 1870 en volgende 
jaren met kopstaande omrandingen voorkomen. Dit feit ver
wekte een zoodanige belangstelling, dat zelfs de Yvert-catalogus 
van 1928 er de aandacht op vestigt. Alleen z'in opmerkinö dat 
beide soorten ongeveer even zeldzaam zijn is er in verschillende 
gevallen volkom n naast. 

Op het eerste gezicht lijkt het geen verschil te maken of de 
rand op de eene of op de andere manier om het zegel gedrukt 
is, bij nadere beschouwing echter blijkt er een verschil te be 
staan tusschen l inkerboven- en rechteronderhoek. Bijgaand 
teekeningetje laat het verschil tusschen beide vormen zien. Bij 
de rechts taande (aldus genoemd omdat deze vorm 'tet meest 
voorkomt) gaat van de arabesk, die in den linkerbovenhoek 
begint en naar rechts verloopt, eers t een blaadje naar beneden 
af, daarna een lange krul naar beneden , ietsverder jen blaadje 
naar boven. Bij de kopstaande gaat ook eerst een blaadje naar 
beneden, echter ontspringen de krul naar beneden en het 
blaadje naar boven hier op dezelfde plaats . Een dergelijk ver
schil vertoont de versiering die van links boven naar beneden 
gaat (zie de pijltjes). 

4^ -F 
rechtstaónd leopstÄdiid 

Op twee manieren kunnen zegels met kopstaande umrandin-
gen ontstaan zijn: óf men kan bij het bedrukken met de mid
denstukken het vel waarop de omrandingen reeds voorkwamen 
kopstaand in de drukpers gelegd hebben (een fout dus van den 
drukker) , óf men heeft bij het samenstel len van de drukplaat 
of bij het vervangen van versleten of gebroken clichés door 
andere enkele losse clichés van de omrandingen '"opstaand 
in de drukplaat gezet (een fout van den zetter), In het laatste 
geval komen dan paren voor, waarbij het eene zegel een kop
s taande omranding heeft, omranding- tê te-bêche-paren 

Wa t het voorkomen bij de verschil lende uitgiften betreft 
het volgende: Bij uitgifte 1870 (waarde in skilling) zijn kop
s taande omrandingen zeer zeldzaam. In het begin vtr toonen 
de vellen er in 't geheel geen, la ter kwam er een enkele per 
vel voor. 

Bij de uitgifte 1875/79 werden voor sommige oplagen de 
middenstukken ten opzichte van de omrandingen kopstaand 
ingedrukt, terwijl eveneens enkele losse clichés bij de meeste 
waarden door kopstaande vervangen werden. Voor d tze serie 
is de prijs voor beide soorten ongeveer gelijk, behalve van de 
5 öre, die met kopstaande omranding zeer zeldzaam i^. 

De 4 op 8 öre van 1904 (no. 41) is nog niet met kopstaande 
omranding gevonden. 

Van de beide 35 öre-opdrukken van 1912 (nos. 62 en 63) 
zijn kopstaande omrandingen zeer zeldzaam, vooral \,-,n no. 63 
(bij de eerste één per vel van 100, bij de tweede eveneens, 
doch slechts bij een deel van de oplaag). Hetzelfde geldt 
voor de 80 op 12 öre van 1915 (no 86), één per vel. 

De zegels van Deensch-West-lndië in de tweekleurige cijfer-
teekening vertoonen dezelfde verschillen; de omrandin^en wer
den met dezelfde platen gedrukt als die voor het mcjederland. 
Van de serie 1873/79 zijn de kops taande slechts weinig zeld
zamer, alleen van de 7 cents zijn kopstaande omrandingen 
tamelijk, van de 14 cents zeer zeldzaam, terwijl van de 12 
cents ze niet bekend zijn. De 50 cents werd in eenmaal ge
drukt en vertoont geen kops taande randen . 

Van de opdrukken is de 1 op 7 cents (no. 14) piet heel 
zeldzaam met kopstaande omranding; bij de helft v.ui de op
laag komen 23 zegels per vel met deze afwijking voor (dit 
geldt ook voor de onoverdrukte 7 cents). Bij de beide op-
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drukken 2 op 3 cents (nos. 20 en 21) kwam oer ve' slechts 
één zegel met rechts taande omranding voor, daarentegen bij 
de 8 op 10 cents (nos. 22 en 23) één zegel —■ met kopstaande 
omranding. De 5 bit op 4 cents (no. 24) had 11 zegels — per vel 
van 100 met kopstaande omranding. 

De gegevens omtrent de aantallen „kopstandigen" per vel 
zijn, met vriendelijke toestemming, aan Kohl's Handboek ont
leend. 

Ook van IJsland vertoonen de zegels in tweekleurige cijfer
teekening dergelijke verschillen, hoewel ze een gehee! afwij
kende teekening hebben; hierover een volgend maal 

Catalogue des Timbresposte de la France et des Colo' 
nies fran^aises, 1928. 

Iets nieuws en — iets moois. Een boekje, neen een boek van 
ongeveer dezelfde dikte als de gewone catalogus van de wereld. 

En er is iets in vermeld! Behalve de uitgegeven zegels (met 
de telegraaf en telefoonzegels), de niet uitgegeven, de essais 
(die van Frankrijk in groepen verdeeld); dan talrijke afstempe
lingen in beeld. Variëteiten natuurlijk zeer veel, verscheidene 
geïllustreerd. Voorts is vermeld de datum van uitgifte, de 
grootte der uitgifte, de zoogefi. „Millesimes"; ook aan verval
schingen is de aandacht geschonken. Tal van illustraties ver
luchten 't geheele werk. 

De oorlogsafstempelingen zijn vermeld, met afbeeldingen, zoo
wel uit 1870—'71 als uit den grooten oorlog. Een speciaalver
zamelaar vindt er ongeveer alles in wat hij weten wil, 

' t Is een hoogst interessant, aanbevelenswaardig boek, dat in 
geen philatelistische bibliotheek mag ontbreken. S. 

De firma G. F. Rapkin, 151—157 Goswell Road, Londe^ (En
geland), die deze maand haar 30jarig bestaan viert, heeft een 
grooten geïllustreerden catalogus uitgegeven van philatelistische 
benoodigdheden met bijbehoorende afzonderlijke prijslijst, ook 
en gros. Men vindt daarin alles wat een verzamelaar noodig 
heeft, tal van albums in allerlei prijzen, in allerlei uitvoering; 
voorraadboeken, plakkert jes. enz,, enz,, te veel om op te 
noemen. Het wil ons voorkomen dat kennismaking met de fir
ma wel is aan te bevelen. Vele machines zijn in den laatsten 
tijd vernieuwd, zoodat alles kan worden geleverd overeenkom
stig de tegenwoordige eischen. S, 

Catalogue Historiaue et descrepti i des Timbres de 
la PosteAérienne, 5e uitgave 1928, Th. Cham
pion, Parijs. 

Van dezen keurig bewerkten catalogus ligt de vijfde uitgave 
voor ons. Evenals bij zijn voorganger is de tekst gedrukt in het 
Fransch en Engelsch en rijk verlucht met interessante afbeel
dingen van „gevlogen" stukken, stempels enz. 

Buitengewoon uitgebreid is de behandeling van de luchtpost
verzendingen tijdens het beleg van Parijs (1870/71), welke pl.m. 
40 pagina's beslaat. 

Overigens is de indeeling gelijk aan die van de vorige uit
gave, te weten: officieele en semiofticieele zegels, gevolgd door 
de afstempelingen. 

Het werk bevat een schat van wetenswaardigheden en is on
misbaar voor eiken verzamelaar van luchtpoststukken. 

Het is buitengewoon moeilijk, zoo niet onmogelijk, een oor
deel te vellen over de prijsbecaling. Hoe deze ook mag zijn, 
een oppervlakkige kennismaking doet duidelijk zien, hoe 
zeldzaam tal van luchtpoststukken, zelfs verschillende van de 
jongere uitgiften, reeds thans zijn. 

Wij bevelen den catalogus, waarvan de prijs ad 37J2 francs 
zeer laag is voor het gebodene, warm in de belangstelling aan 
van de verzamelaars v. B. 

Kohl BriefmarkenHandbuch. 15e aflevering. Ver

lag des Vereins der Freunde des KohlBriefraar

kenhandbuchs, Berlin W 8. Friedrichtsr, 162, 
Deze aflevering omvat de Fransche postkantoren In vreemde 

landen tot het eerste deel der Fransche Koloniale zegels. De 

bewerking staat op een even hoog plan als die van de vooraf
gaande afleveringen en zooals wij dit van dit s tandaardwerk bij 
uitnemendheid gewend zijn. 

Het behoort ,zooals wij reeds herhaaldelijk schreven, in de 
bibliotheek van lederen werkelijken verzamelaar thuis. 

V B 
Kingma's Raadgever. Uitgave van Reinou Kingma, 

Apeldoorn. 
Wij ontvingen dit werkje, gedeeltelijk raadgever, gedeeltelijk 

prijscourant, ter bespreking. 
Het is ons niet bekend, of het door meerdere zal worden ge

volgd; hopelijk is dit wèl het geval, daar het veel belangwek
kende zaken bevat, die naar meer doen verlangen. 

Het werkje zal zijn weg wel vinden. 
V. B 

„De Ncderlandsche Philatelist". 
Ter recencie ontvingen we het tweede nummer van dit blad 

te laat om nog in het vorig nummer te kunnen bespreken. Ons 
wordt verzocht, mede te deelen, dat de heer Tooien geen deel 
uitmaakt van de ui tmaakt van de redactie, maar dat deze in 
andere handen berust, slechts is de heer Tooien medewerker 
aan de rubriek ,,Ce qui vient de parai t re" (waarin hij in dit 
nummer zijn reputat ie geen oneer aandoet door te melden een 
nieuwe 7J/^ cent roodoranje van Curasao, verschenen op 27 
Febr., evenals hetzelfde zegel voor Suriname). 

Het nieuwe nummer heeft een grooten omvang van 36 blz., 
en ziet er met verschillende bijdragen van buitenlandse! e mede
werkers en een uitgebreide nieuwtjesrubriek goed uit. De 
redact ie deelde ons mede dat de overhaaste aflevering van het 
eerst nummer schuld was aan de talrijke druk . en andere 
fouten in het , ,Fransch", welke taal ei,hter ook in dit nummer 
weer hier en daar voor de „note gaie" zorgt. 

,,La direction du , ,Philateliste neerlandais" ne vieux plus que 
son Journal devra ,,La plus importante et Ie plus intressante du 
monde entier". La Direction du Philaeliste Neerlandais" a done 
aussi decédé de emet t re a. part ir de eet année un „Livre spé
ciale de Noël"." 

— Hoe nu? Zou dus het a.s. Livre spéciale de Noël de schuld 
eraan moeten zijn dat het blad zijn streven, Ie plus intressante 
du monde entier te worden, zou moeten opgeven? Neen r edac 
tie laat dit nummer U dit niet belet ten! 

Maar afgezien van deze en dergelijke slips of the pen is het 
blad ongetwijfeld ten opzichte van het eerste nuTimer goed 
vooruitgegaan, moge dit ook in de toekomst zoo blijven! 

B. 

De blokstempcls (type 1910) van Spoorweg, Tram
en Boottrajecten. 

De heer Lampe geeft in het Februarinummer van dit jaar 
eene beschrijving van de z.g. blokstempels; het kan van nut 
zijn, daaraan nog het volgende toe te voegen, waardoor eenige, 
voor velen duistere, punten zullen worden opgehelderd. 

De heer Lampe schrijft (blz. 30, 2e kolom, zinsnede 4 v.o.): 
Het is vanzelfsprekend, dat men bij deze stempels, welke alle 
uit losse, verstelbare s tukken bestaan, nog voor allerhande 
verrassingen zal kunnen komen; er zijn er echter tot heden 
zeer weinig bekend en gevonden. Voor eventueele melding 
of toezending houd ik mij aanbevolen." 

Dat er weinig afwijkingen kunnen voorkomen, zal uit het 
navolgende duidelijk worden; eene toelichting omtrent het 
onts taan en de inrichting van die stempels zal vooraf moeten 
gaan. Als chef van de afdeeling „Materieel" bij het Hoofd
bestuur der P. en T. te ' s Gravenhage, in mijne voorlaatst^ 
functie, was het mij opgevallen, dat de postconducteurs, dus 
zij, die in treinen, t rammen en op de booten belast zijn met 
de behandeling en afstempeling van poststukken, zooveel post
stempels moesten gebruiken, dat de zware materieeltrommels 
dikwijls niet te dragen waren; die beambten doen n.1, dienst 
op verschillende aanslui tende lijnen, en moeten die trommels 
steeds heen en weer dragen. Voor elke lijn en elke richting 
afzonderlijke' stempels, en daarbij nog eenige doozen met z.g, 
t re inkarakters ! Ik kwam toen op het denkbeeld de stempels 
zoodanig in te richten, dat iedere postconducteur slechts één 
of hoogstens twee stempels noodig zou hebben, onverschillig 
welke lijn hij bedient, en slechts één doosje met t re inkarakters . 
Met goedkeuring van den toenmaligen DirecteurGeneraal 
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vyrerden op mijne aanwijzing dergelijke stempels aan 's Rijks 
Munt te Utrecht vervaardigd, en, nadat het pract ische ervan 
gebleken was, geleidelijk algemeen ingevoerd. Beschouwen wij 
thans den hieronder afgebeelden stempel. ^ 

r H A A R L E W 

11 1 21 3 
AMSTERDAM VIA 

VA|Ai :SM£ER.y 
De aanduidingen „Haarlem" en „Amsterdam via Aalsmeer" 

zijn de eenige losse aanduidingen, welke met kopschroeven aan 
den stempel zijn bevestigd; zij kunnen vervangen worden door 
elke andere aanduiding, doch nimmer kan de bovenste aan
duiding, in casu „Haarlem", op de plaats worden gebracht van 
de onderste, of omgekeerd; het kan dus nooit gebeuren, dat 
de trein-, t ram- of bootaanduiding op den kop, en de jaar-, 
dag- en cijfer- of letteraanduiding tegelijkertijd goed staat. 
De in het middenvak zich bevindende aanduidingen, n,l, de 
dag-, maand-, jaar- en volgnummeraanduiding bevinden zich 
op den omtrek van 7 of 8 typenraderen, die om eene gemeen
schappelijke as, waarvan de schroefknop zich aan de rechter
zijde van den stempel bevindt, kunnen draaien; die aanduidin
gen, voor dag, maand en jaar elk 2 raderen, kunnen niet uit 
den stempel worden verwijderd. Het 7e en 8e rad hebben 
voor de eene trein-, t ram- of bootrichting, hier dus de richting 
, ,Haarlem—Amsterdam via Aalsmeer", de aanduidingen A, B. 
C. D, enz., en voor de andere richting, dus , ,Amsterdam—Haar
lem via Aalsmeer", de aanduidingen I. II. III. IV. enz. Het is 
ook mogelijk voor het 7e en 8e rad slechts één rad aan te 
brengen met de le t ter - en cijferaanduidingen. Het Ie en 2e 
rad behoeven slechts éénmaal per dag, het 3e en 4e slechts 
éénmaal per maand, het 5e en 6e slechts éénmaal per jaar en 
het 7e resp 7e en 8e, slechts bij eiken volgenden dienst te 
worden verzet. 

Indien een postconducteur nu bijv, van de lijn „Haarlem— 
Amsterdam via Aalsmeer" overgaat op de lijn ,,Haarlem— 
Uitgeest", dan behoeft hij alleen maar het blokje „Amsterdam 
via Aalsmeer" te verwisselen voor , ,Haarlem—Uitgeest". 

De richting van de stempels is, zooals gezegd, zoodanig, dat 
het onderste en bovenste blokje niet met eikaar kunnen wor
den verwisseld. Wel kan het voorkomen, dat de postconducteur 
een verkeerd blokje in den stempel zet, zoodat er bijv. staat 
,,Haarlem—Leiden" terwijl hij dienst doet op de lijn ,,Haarlem— 
Uitgeest", doch dit ziet hij natuurlijk onmiddellijk bij de af
stempeling van het advies. 

De heer Lampe schrijft verder: ,,Een verdere afwijking, op de 
algemeen bestaande regeling, waarvan een verklaring nog steeds 
op zich laat wachten, komt voor bij de volgende in mijn bezit 
zijnde stempels" (de bedoeling is zeker , ,stempelafdrukken" 
in plaats van ,,stempels"). 

vt,v. - • -» 
STADSKANAAL V 

29. IV. 27. A » •, 

te 
SCHOTEN 

J 

1 

1 

'' WINSCHOTEN *̂  

29. IV 27.» B 

^ STAOSKAfHAL ^ 

1 
j 

1 

1 
j 

De oplossing van dit raadsel is niet zeer moeilijk; er zijn maar 
2 mogelijkheden, n.1. de postconducteur heeft óf voor beide rich
tingen denzelfden stempel gebezigd indien hij over 2 stempels 
beschikt, na de blokjes „Stadskanaal -Winschoten" te hebben 
vervangen door de blokjes „Winschoten-Stadskanaal" , 6f hij 
heeft verzuimd, indien hij slechts 1 stempel heeft, het 7e rad 
iets te draaien, waardoor de Romeinsche aanduiding II te voor
schijn zou komen. Er kan dus alleen sprake zijn van eene min 
of meer regelmatige onregelmatigheid. 

Ik hoop deze zaak voor den bui tenstaander duidelijk uiteen 
te hebben gezet. 

Haarlem, Februari 1928. J . C. PULL, 
Oud-controleur P. T T. 

In aansluiting aan het artikel op blz, 30 van het voorgaande 
nummer, is thans nog gevonden een stempel met cijfer IV A en 
met le t ter J l. 

Het stempel „Schagen-Alkmaar" dient in de lijst der trein
trajecten te worden geschrapt, dit is alleen op het traject der 
tram in gebruik. 

In de lijst der stempels, gebruikt in de postrijtuigen op t ram
trajecten, gelieve men te lezen: 
Buren-Culenborg inplaats van Buren-Culemborg. 
Tiel-Culenborg inplaats van Tiel-Culemborg. 
Roermond-Vlodrop inplaats van Roermond-Voldorp. 

Verder zijn nog de volgende stempels gevonden: 
Treintrajecten: 

Leeuwarden-Nieuwe Schans. 
Roosendaal-Breda. 
Uithuizen—Groningen. 
ZwoUe-Zuthpen. 

Tramtrajecten: 
Boxtel-Uden. 
Gennep-Mill. 

Boottrajecten: 
Queenborough-Vlissingen. 
Vlissingen-Queenborough. 

Intusschen dank aan de beeren Bockholt, Doorman, Traan-
berg, Gordon, Korteweg, Maas Geesteranus, Smelt, Vellinga en 
V. d. Willigen, welke mij gegevens verstrekten tot het samen
stellen en completeeren dezer lijst. 

H. LAMPE Fzn. 
hr, H. Lampe Fzn. zendt ons een afdruk van een machinalen 

(proef?) stempel 1 Maart j.1. te Dordrecht in gebruik genomen, 
een dubbelringstempel, waarin boven in DORDRECHT, beneden 
3 dichte vijfstralige sterren, in het midden 3-regelig 

5-6 N 
2 - III 

1928 
en links van den datumstempel 4 evenwijdige golflijnen. Onbe
grijpelijk is, dat in dezen nieuwen stempel nog de oude uur-
indeeling gebezigd wordt. 

De ongetande 1 Mark van Beieren van 1874. 
Over dezen zegel, in den Yvert-catalogus opge

nomen onder No. 36, heeft langen tijd een min 
of meer geheimzinnig waas gehangen. Te meer 
stichtte deze uitgifte verwarring, waar zij op den 
voet gevolgd werd door dezelfde waarde, ge
tand, en bovengenoemde catalogus voor beide 
zegels als jaren van uitgifte 1874/5 vermeldt 
Voegt daarbij het feit, dat de ongetande zegel 
zeer gezocht is, terwijl de getande behoort tot 
de meer gewone, veelvuldig voorkomende ze
gels. De ongetande is dan ook beduidend hoo-

ger genoteerd dan de getande. 
Het ,,Grosses Handbuch der Philatelie" van 1887 en volgende 

jaren, vermeldt over deze twee verschillende uitgiften, want dit 
zijn het inderdaad, geen bijzonderheden. Eerst veel latere na-
vorschingen, het raadplegen van archieven enz,, wezen uit, 
waaraan deze twee onderscheiden uitgiften te danken zijn. 

Tot ultimo 1875 gold in Beieren de Kreuzer als munteenheid, 
waarmede de zegels in overeenstemming waren. Op 1 Januar i 
1876 werd de Kreuzer-munt vervangen door de Rijksmunt (Mark 
en onderdeden) , waardoor nieuwe zegels noodig waren, die dan 
ook in den loop van dat jaar verschenen (Yvert No. 38 e.v.) In 
1874 evenwel was reeds besloten een zegel uit te geven, ter vol
doening van het verschuldigde port voor postpakket ten, daar 
met de bestaande Kreuzer-zegels de frankeering al zeer om
slachtig en tijdroovend was. Dat port bedroeg 35 kreuzer. 
Neemt men nu in aanmerking, dat de toen koerseerende serie 
bestond uit de waarden 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12 en 18 kreuzer, dan 
ziet men, dat s teeds verscheidene waarden noodig waren om het 
bedrag van 35 kreuzer te bereiken. 

Waa r de wijziging in de munteenheid aanstaande was, besloot 
men geen nieuwen zegel van 35 kreuzer aan te maken, doch 
de overeenkomstige waarde in de Rijksmunt, zijnde 1 Mark, uit 
te geven. Waar de nood evenwel drong, wachtte men niet op de 
komst van de in Zwitserland bestelde tanding-machine, maar 
gaf den nieuwen zegel ongetand uit. Hiervan werd de postkan
toren mededeeling gedaan bij ambtelijke aanschrijving van 5 

Augustus 1874. Hierin heette het, dat de zegel binnenkort zou 
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verschijnen. N a a r de meening van meerdere specialiteiten in de 
Beiersche zegels is het dan ook aanvechtbaar, dat het Hand
boek van Kohl als datum van uitgifte 5 Augustus 1874 ver
meldt. Hoe het ook zij, als vasts taand is aan te nemen, dat de 
zegel zeer kort daa rop verscheen (vermoedelijk 15 Augustus 
1874, welken datum genoemd Groszes Handbuch eveneens ver
meldt). 

In Februari 1875 werd de in Bern vervaardigde tanding-
machine te München ontvangen; van af 1 Juli 1875 vindt men 
in de ambtelijke bronnen de getande 1 Mark vermeld. Tevens 

werd gelast, dat de nog voorhanden ongetande 
zegels door de postkantoren moesten worden 
opgebruikt . 

Beide zegels zijn gedrukt op papier met het 
wa te rmerk gekruiste lijnen. 

O D 1 Juli 1875 verschijnen echter eveneens 
de Kreuzer -waarden — No. 31—35 — op papier 
met het watermerk horizontale golflijnen. Naar 

' onze meening behoorei, deze dan ook in den 
Yvert-catalogus te volgen op de hierboven ge

noemde Mark-waarden . Dit zijn de voorraden, die nog op de 
drukkeri j berust ten. 

O B 1 Januar i 1876 verschijnt dan de getande 
serie — pfennig en Mark — eveneens op het 
papier met het watermerk horizontale golflijnen, 
in welke serie mede is opgenomen de 1 Mark 
lila. 

Wij zien dus, dat in het tijdvak 15 Augustus 
I 1874 tot 1 Januar i 1876 drie onderscheiden 

Markzegels zijn verschenen: 
a. 15 Augustus 1874: ongetand; 
b. 1 Juli 1875: getand; 

beide met het wa te rmerk gekruiste lijnen. 
c. 1 Jul i 1875; getand; 

watermerk horizontale golflijnen. 
Van den ongetanden zegels werden tot Mei 1875 aan de post

kantoren 264000 exemplaren verstrekt , wel een bewijs, hoe 
noodzakelijk de uitgifte was. 

Van het ge tande exemplaar bedroeg dit aantal volgens amb
telijke bronnen — 636000 stuks. 

Het groote prijsverschil tusschen beide waarden is daardoor 
dan ook niet verk laard . 

Het spreekt vanzelf, dat dit prijsverschil aanlending was om 
den getanden zegel van 1875 van de tanden te ontdoen en als 
ongetand aan den man te brengen. Men zij dan ook voor onge
tande stukken, met smalle randen op zijn hoede. 

Nog zij vermeld, da t in de verzameling van Fer ra i i paren en 
blokken van de ongetande uitgifte voorkwamen, die doorstoken 
waren. Waar van een dergelijken doorsteek ambtelijk niets be
kend is, hebben wij hier te doen öf met opzettelijk maakwerk 
öf met een vrijmoedigheid der postambtenaren, wien het te 
lastig was de zegels met behulp van een schaar te scheiden. 

v. B. 

EEN NIEUW SYSTEEM VAN VERZAMELEN. 
(Slof). 

Voordracht, gehouden door den heer L. de Raaij op het 
Ned. Phil. Congres van 27 Augustus 1927. 

14. JUSTO J O S E DE URQUIZA. (Uitgifte 1888, J^ c , blauw, 
Y, & T,, No. 60). Generaa l . Eertijds hoofd der Guachos, later 
Gouverneur der provincie Entre-Rios; in opstand tegen den dic
tator Rossa, verbond zich met de Engelschen, Franschen, Bra
zilianen en Uruguanen. Versloeg de Argentijnen bij Monte Car-
cero op 3 Febr. 1852, als opperbevelhebber der geallieerde troe
pen; werd Minister van Buitenlandsche zaken onder Lopez en 
op 20 Nov. 1853 eers te president der tweede confederatie tot 
1860. Ter her inner ing aan het 60-jarig bestaan der vereeniging 
van Buenos Aires met de confederatie op 11 Nov. 1920 werd 
een gedenkteeken te zijner eere onthuld. Een herinneringszegel 
van 5 c. werd ook op dien dag uitgegeven. 

15. Dr. SANTIAGO DERQUI. (Uitgifte 1889, 2 c , violet, Y. 
& T. No. 76). S taa t sman. Werd in 1859 tot president benoemd, 
doch deed afstand op 17 Sept. 1861 na den slag bij Pavon, 

16. Dr. JUAN BASTITA ARBERDI. (Uitgifte 1889, 12 c , don
ker blauw, Y. & T., No. 85). Minister van financiën onder 
DERQUI. 

17. BARTOLOME MITRE. (Uitgifte 1889. 50 c , oranje, Y. & 
T,, No. 85). Generaal . Van 1857 tot 1858 Kolonel en Minister 
van oorlog van Buenos Aires. Daar Buenos Aires in oorlog was 
met de overige provinciën om de opperheerschappij , overwon 
Brigade Generaal Mitre de Argentijnen op 17 Sept. 1861 in den 
slag bij Pavon President Derqui deed afstand en Mitre werd 
derde president van de tweede confederatie van de vereenigde 
provinciën, daarna, op 14 Oct. 1862 eerste president van de 
Argentijnsche republiek, als zoodanig tot 12 Oct. 1868. Van 1865 
tot begin 1868 was Mitre als opperbevelhebber van het Argen
tijnsche leger in oorlog met Paraguay, doch toen Vice president 
Paz overleed, deed hij hiervan afstand, ten t inde zijne functie 
als president behoorlijk t e kunnen waarnemen. Hij bleef aan 
het bewind tot zijn tijd van aftreden. Later deed hij pogingen 
om v/eder het presidentschap te bemachtigen en organiseerde 
een revolutie tot dat doel in 1874. Hij werd echter in den slag 
van La Verde (28 Nov. 1874) verslagen en gevangen genomen. 
Mitre was ook dichter en schrijver. 

18. MARCOS PAZ. (Uitgifte 1891, 14 c , groen, Y. & T. No. 
72), Generaal . Vocht in 1829—30 tegen den dictator Rosas. 
Werd in 1830 gevangen genomen. Vocht in 1842 tegen Uruguay 
en werd door Generaal Oribe verslagen. Minister van oorlog 
in 1853. In 1862—68 Vice president en regeerde gedurende de 
afwezigheid van president Mitre. Overleed in 1868. 

19. Dr. DALMACIO VELEZ SARSFIELD. (Uitgifte 1878, 20 c , 
blauw, Y. & T., No. 35). Geboren 18 Febr. 1801. In 1858 minister 
van Binnen- en Buitenlandsche zaken. Onder Mitre in 1862, 
minister van financiën; in 1868 tot Mei 1872 Minister van Bin-
nenlandsche zaken onder Samiento. Overleed 31 Maar t 1875 

20 Dr. DOMINGO FAUSTINO SAMIENTO. (iUitgifte 1888, 
^ 6 c , rood, Y. & T., No, 64), Kolonel. Geboren in 1811. In 1864 
j Gouverneur der provincie San Juan Tweede president der 
] Argentijnsche republiek. Hij heeft veel nut gesticht op het ge-
j bied van onderwijs, handel en landbouw. 

21. Dr. NICOLAS AVELLANEDA. (Uitgifte 1888, 10 c , bruin, 
j Y. & T., No. 65). Onder Samiento minister van Just i t ie 1868—74. 
I Van 1874—80 derde president der republiek Overleed 26 

Nov. 1885. 
22 JULIO ROCA. (Uitgifte 1888, 20 c , groen, Y. & T. No. 

67). Brigade Generaal . In 1880—86 vierde president der Re
publiek. 

23 Dr. MIGUEL JUAREZ CELMAN. (Uitgifte 1888 3 c , bl.-
groen, Y. & T., No. 62). Gouverneur van Cordova; in 1886—90 
vijfde president. Wegens de revolutie van 31 Juli 1890, bedank te 
hij als zoodanig. 

Ik zou nog volgende presidenten kunnen opnoemen, doch 
denk dat ik hiermede kan volstaan, en geloof wel dat verza
melaars hierop kunnen voortbouwen. Ook heb ik slechts eenige 
der zegels opgenoemd, waarop een der bovengenoemde per
sonen voorkomt, doch dan alleen het eerste zegel met het 
portret . 

II. Republiek Columbia; Venezuela. 
De voornaamste gebeurtenissen van dit land zijn de volgende: 
1810. Revolutie uitgebroken in het Spaansche Vice Koning

schap Nieuw-Grenada 
1811. Uitroep en proclamatie van de Republiek Cundimarca. 

De overige provinciën vormen een Unie. 
1814. Cundimarca sluit zich bij de Unie aan. 
1816. Geheel Nieuw-Grenada komt weder onder Spaansche 

heerschappij . 
1819. Stichting van de tweede Columbiaansche Republiek, 

waarbij ook Venezuela behoort . 
1830. Opstand van Venezuela. 
1831 De binnenlandsche provinciën formeeren zich tot den 

Staat Nieuw-Grenada. 
1857. Overgang van de Republiek tot een federalen staat, ge-

heeten „Grenada Confederacy". 
1860. Binnenlandsche oorlog. Stichting van de Vereenigde 

Sta ten van Nieuw-Grenada. 
1861. De vereenigde Staten van Columbië worden vastge

steld. 
1863. Oorlog met Ecuador. 
1866. Consti tutie van de tegenwoordige Republiek van Co

lumbië. 
De por t re t ten op de zegels van Columbië voorkomende zijn: 
1. SIMON BOLIVAR. (Uitgifte Venezuela 1880, alle waar

den, enz.). Generaal , genoemd ,,E1 Liberator" (de bevrijder). Ge-
boren 24 Juli 1783 te Caracas, s tudeerde in de rechten te Ma- , 
drid, reisde in Europa en Vereenigde Staten van N. 4m(.rika 
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In 1810 voegde hij zich bij de Venezuelaansche patr iot ten. Hij 
bevrijdde Venezuela in 1813; Cundimarca in 1814; Nieuw Gre
nada in 1821; Peru in 1823; Bolivië (Alto Peru) in 1824. 

In 1814 werd hij Kapi te in-Generaal van Nieuw Grenada en 
Venezuela; in 1819 President van Columbië; '.n 1825 dictator 
van Bolivxé en in 1826 president en dicta tor van Columbië, Bo
livië en Peru. Hij deed afstand in 1830 en stierf op 10 Dec van 
datzelfde jaar. 

2. ANTONIO JOSE SUCRE. (Uitgifte Columbië 1886, 2 c , 
rose, Y. &T., 85). Maarschalk. Geboren in 1793 in Venezuela, 
t rad op in het patr iot t ische leger in 1810. Stafofficier van 
1814—17, nam deel aan den geheelen Zuid-Amerikaanschen oor
log onder Bolivar, In 1822 bevrijdde hij de provincie Quito, in 
1824 in den slag bij Ayacucho, Peru. In 1823 dictator van Peru; 
in 1824 chef van den generalen staf; in 1825 pres ident van 
Bolivië, waarvan hij afstand deed in 1328, In 1831 werd hij 
vermoord. 

2, ANTONIO JOSE SUCRE, (Uitgifte Coulmbie 1836, 2 c„ 
1875, 10 c , violet, Y. & T., 25). Geboren in 1827, Werd in 1864 
tot president van Antioqua gekozen. Overleed 14 Febr. 1875. 

4. RAFAEL NUNEZ. (Uitgifte Columbië 1886, 10 c , roodgeel, 
Y. & T,, 87). In 1863 werd hij benoemd tot minister van Finan
cien van Nieuw Grenada, Van 1874—98 benoemd tot president 
van d e Columbiaansche Republiek, 

En nu kom ik tot het derde land van dit onderwerp; 

Republiek Uruguay. 

Tot 1830 werd Uruguay genoemd BANDA ORIENTALE (oost
zijde van het Spaansche Vice Koningschap van Buenos Aires). 

De voornaamste gebeurtenissen in de geschiedenis van dit 
land waren: 

1817. In dit jaar wordt Banda Orientale door overmacht aan 
Brazilië toegevoegd. 

1828. Montevideo wordt een onafhankelijke staat, 
1830. Constitutie van de Republica Orientale del Uruguay, 
1856—64, Oorlog met Brazilië. 
1865. Oorlog tegen Paraguay, in samenwerking met Brazilië 

en Argentinië. 
De voornaamste personen, voorkomende op de postzegels 

van dit land zijn: 
1. FERNANDO JOSE DE ARTIGAS. (Uitgifte 1883, 10 c , 

bruin, enz., Y. & T,, 52). Generaal . Geboren te Buenos Aires in 
1766. Liep weg als jongetje van zijn ouders en werd later kapi
tein van een der talrijke rooversbenden, die vee stalen en in 
Brazilië verkochten .In 1800 ontving hij van het Spaansche Gou
vernement geheele kwijtschelding van zijn euveldaden en kwam 
in Spaanschen dienst, om het land van roovers te bevrijden, een 
taak waarvan hij zich zoo ui ts tekend kweet , dat hij hiermede 
binnen een jaar klaar was. Hiervoor werd hij benoemd tot Ge
neraal-Veldwachter van Montevideo. In 1811 ging Artigas over 
tot de Patr iot ten (onder bevel van Generaal Rondeau) en als 
„Coronel y gefi de las milicias or ientales" (Kolonel der Uru-
guaansche Guachos) behaalde hij een overwinning op de Span
jaarden bij Las Piedras (Montevideo). In 1814 werd hij hoofd
man van de Banda Orientales, Hij overwon Montevideo en werd 
als ver rader ui tgekreten door den eersten Director de Posadas. 
Van af 1816 vocht hij te zamen met de Brazilianen voor de on
afhankelijkheid van Banda Orientale, doch werd eindelijk over
wonnen en vluchtte naar Paraguay, alwaar hij onder observat ie 
bleef van Dictator Francis H.ij overleed in 1826, 

2. JOACHIM SUAREZ, (Uitgifte 1882, 7 c , blauw, Y, & T„ 
48). Generaal . Van 1843 tot 1852 president, In 1868 minister van 
oorlog. Een gedenkteeken is voor hem opgericht, waarvan de 
teekening voorkomt op de zegels van 5 en 10 c, van 1890. 

3. MAXIMO SANTOS (.Uitgifte 1883, 5 c , blauw, Y. & T., 
51). Generaal . Op 1 Maart 1882 tot president gekozen bleef hij 
als zoodanig tot 5 Febr. 1886. 

Nu ben ik aan het einde van deze voordracht en hoop, dat 
de toehoorders hiervan mogen profiteeren en wij zeer spoedig 
eenige mooie verzamelingen te zien zullen krijgen, welke op 
dezen basis gerangschikt en beschreven zijn. 

Ik geef zelf aan de verschillende Vereenigingen in overweging, 
onderlinge wedstrijden te organiseeren en met een prijs te be
kronen de meest uitgebreide en duidelijkste verzameling, naar 
bovenomschreven aanwijzingen opgezet. 

Ik heb gezegd. 

JEUGDOPVOEDING. 
Op de agenda van de Maar tvergader ing van den Ned. Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars komt o.a. ook 
het punt: , ,Jeugdopvoeding" voor. 

In dit verband kan ik met genoegen constateeren, dat 1 Febru
ari 1928 in Amsterdam (Oost) is opgericht de Club voor Jeug
dige Verzamelaars „Neerlandia". 

Zij stelt zich ten doel: 
Het verzamelen van zegels — en meer in 't bijzonder van 

postzegels — in verband met ui tbreiding van geographische en 
geschiedkundige kennis harer leden te bevorderen. 

Ze tracht dit doel te bereiken door; 
a. de leden in staat te stellen op gemakkelijke wijze hun 

verzamelingen uit te breiden en hun kennis op 't gebied der 
] aardrijkskunde en geschiedenis omtrent verschillende landen of 

werelddeelen op gemakkelijke en aangename wijze te ver-
i meerderen; 

b. het houden van maandelijksche bijeenkomsten, waar alles 
I op dit gebied kan worden besproken; 

c. het houden van een postzegelbeurs, veilingen, enz. 
Deze bijeenkomsten worden gehouden op lederen eersten Zater

dag der maand, van 2—-6 uur in het Jeugdhuis, Linnaeusstraat, 
Amsterdam (Oost). 

De Vereeniging bestaat uit W e r k e n d e en Belangstellende 
leden of Donateurs[trices), W e r k e n d e leden betalen een contri
butie van 5 cents per week. Zij moeten den leeftijd van 12 jaar 
hebben bereikt en mogen dien van 18 jaar niet te boven gaan. 

Donateurs of belangstellende leden beta len een contributie 
van minstens 25 c, per maand of van tenminste ƒ 2,50 per jaar. 
Zij moeten minstens 25 jaar oud zijn. 

Bestuursleden worden gekozen uit werkende leden, die den 
leeftijd van minstens 15 jaar hebben bereikt . 

Een Commissie van toezicht word t gekozen uit Donateurs 
of belangstellende leden, die den leeftijd van tenminste 25 jaar 
hebben bereikt. 

Samenwerking wordt gezocht met bes t aande vereenigingen van 
postzegelverzamelaars te Amsterdam, met uitgevers van week-
of maandbladen voor geregelde opname der Clubberichten. 

Het Bestuur is samengesteld als volgt: E. Zilver, Voorzitter; 
P. Verstegen. 'Ringdijk 18, Ie Secr,; W, Spanjaard, Penningmees
ter, W, Beukelszstraat 34, 

De secr, voor de Propaganda is E, Zilver, Zach, Jansestraat 53, 
die zich houdt aanbevolen voor toezending van gebruikte zegels 
ter verloting of verkoop op de bijeenkomsten ten bate der 
clubkas. 

De club telt reeds 17 leden en 9 donateurs . 

We kunnen niet nalaten onze sympathie te betuigen met deze 
jeugdige onderneming. We wenschen haar succes met haar 
pogen. Gezien het goede doel k a n ze zeker op medewerking 

I van de groote vereenigingen voor volwassenen hier ter stede 
rekenen en ongetwyfeld ook op daadwerkel i jken steun van den 
Bond J, A. KASTEIN. 

Zevende Prijsvraag. 
De oplossing van deze prijsvraag luidt: 

e n t r e r i o s 
,^ c e n t i e m e n 

k r e n t e r i g 
or i e n t a 1 e 

v i j f c e n t e n 
c i n c u e n t a 

z e v e n c e n t 
t e b e t a l e n 

Prijswinnaars zijn: 
H. J . van Balen, Iz. Evertslaan 22, Arnhem. 
T. A. Deen, Heerenstraat 105a, Rhenen (U.). 
O. Deggeler, Willemsl an 2, Weltevreden. 
T. Erkens, Solostraat 4, Arnhem. 
K. W. van Eybergen, Van Boetzelaerlaan 117, Den Haag. 
J . Germeraad, Brederodeweg 80, Santpoort. 
H. Gussenhoven, Bredascheweg 204, Tilburg. 
R. Otten, Prins Bisschopsingel 51, Maastricht. 
J. A. Tegelaar, Corn. Krusemanst raa t 4 4 I I , Amsterdam. 
J.. F, Tirion, Essenburgstraat 29, Rotterdam. 

Namens den Raad van Beheer; 
P . H. VAN GITTERT. 
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TYPEN DER FR ANKEERZEGELS VAN 1867. 
Nu de handelaren de gewoonte hebben aan

genomen, in hunne jaarlijksche prijscouranten 
de afbeeldingen van deze typen op te nemen, 
zijn vrijwel alle verzamelaars, ook zonder 
studie te maken van meer uitgebreide hand
boeken, hiervan op de hoogte. Ik twijfel ech
ter niet, of onder de verzamelaars en voor
namelijk de jongeren zijn er meerderen, die 
iets meer hieromtrent willen weten. Zij kun
nen dan zien hoeveel onderzoek de pioniers op verzamelaars
gebied verricht hebben, om tot een juist overzicht dezer typen 
te komen. Het vele dat daarover geschreven is vindt men in de 
tijdschriften verspreid, doch het is m. i, interessant genoeg om 
daarvan een volledig overzicht te geven. 

Reeds de ontdekking dezer typen is aardig; daarop is vol
komen van toepassing het Fransche spreekwoord: ,,Les beaux 
esprits se rencontrent". In het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde van Janua r i 1896 vestigde de nestor onzer ver
zamelaars, de heer H. W. F. Becking te Utrecht, de aandacht 
der verzamelaars hierop in een uitgebreid artikel en terzelfder 
tijd deed een andere specialiteit, de heer M, J , Meyer in 
Makassar de zelfde ontdekking, getuige een brief van hem, dd, 
26 December 1895, opgenomen in dit Tijdschrift van Maart 1896. 
Beide kwamen ongeveer tot dezelfde conclusie, alleen had de 
heer Meyer 2e type genoemd wat bij den heer Becking eerste 
type was. Om latere verwarringen te voorkomen, heeft de heer 
Meyer uit courtoisie tegenover zijn medelid, de volgorde, door 
den heer Becking genomen, gevolgd. 

Alvorens verder de geschiedenis te behandelen, wil ik eerst 
de typen in oogenschouw nemen en de meest in het oog sprin
gende afwijkingen bij elke cijferwaarde noemen. 

Type I. 

IL 

© 
© 

IL 

II. 

Type I, 
5 c. De vlag is breed en lomp. 

De krul is dik en breed, 
O c. De vertikale lijn is boven 

smaller dan beneden. 
De voetlijn is breed met 

ronde hoeken. 
De nul is zwaar afge

werkt, 
5 c. Voor de 1 dezelfde op

merkingen als bij de 
10, 

Type II. 
is smaller en puntig, 
is kleiner en meer afgerond, 
is evenredig breed. 

is smaller en sluit rechthoekig 
aan de vertikale lyn. 

is onzuiver van vorm, 

als bij de 10, 

De vlag der 5 is breed is dunner en gelijkmatig breed, 
en eindigt puntig, 

De krul der 5 is breed is zuiverder en regelmatiger. 
en onregelmatig, 

s taat recht, is lomper van vorm 
en breeder. 

is smaller en laat meer ruimte 
voor wit. 

s taat recht en is dikker. 

zie opmerkingen bij de 5 Cts.; 
de vlag is puntiger. 

is smaller van lijn en onregel
matig afgewerkt. 

binnenschaduw breeder, laat 
minder wit zien. 

20 c. De 2 is acnterover gebo
gen en smal, 

De binnenschaduw der 
nul is breeder en laat 
minder wit. 

25 c. De 2 staat achterover en 
is smal, 

Voor de 5 zie opmerkin
gen bij de 5 cents, 

50 c. De 5 is breeder van lijn 
maar zuiver van vorm, 

De binnenschaduw der 
nul is smal en ver
toont dus meer wit. 

Bovendien heeft men behalve in de cijfers nog de volgende 
kenmerKen: 

1. l y p e I der 10 en 20 hebben een puntje voor de C. van Cent. 
2. ' lype II der 20 Cents heeft een breuk in de lijn bove» 

het getal, welke lijn bij l y p e I gaaf is. 
3. l i jpe II der S en lu Cents heeft een breuk in de lij«, 

respectievelijk boven de 5 en de O, terwijl deze lijn bij Type I 
gaat is. 

BIJ de vergroote afbeeldingen sprongen deze verschillen dui
delijk in het oog, doch bij den zegel is het onderscheid moei
lijker te zien. Voor al de 20 en 25 als deze wat te vet afgedrukt 
zijn is het onderscheiden zeer lastig en heeft zulks wel eens 
ten onrechte tot de opmerking aanleiding gegeven, da t er meer 
typen zouden zijn. De afdruk in brons van de 50 ets. is nog 
lastiger en men moet wel in het bezit zijn van een bijzonder 
tl aai exemplaar, om op het eerste gezicht direct juist te kunnen 
classificeeren. 

Nu wenschten de ontdekkers echter zekerheid of antwoord 
omtrent de volgende punten: 

1. Wat is het oudste type? 
2. Hoe zijn die typen ontstaan? Waren zij gelijktijdig ip 

gebruik, of moet aan hergraveering der cijfers gedacht worden? 
3. Komen de beide typen (evenals bij de portzegels) naast 

elkaar op een vel voor, zoodat men ze in paren kan verzamelen? 
Om de eerste vraag te beantwoorden, namen de beeren 

Becking en Meyer twee hulpmiddelen te baat n.l, de afstem-
beling en de tanding. 

In 1860 was voor vernietiging der zegels ingevoerd het z,g. 
Franco stempel, dat in 1869 vervangen werd door het rui tpunt-
stempel met cijfer en nu bleek uit den onderzochten voorraad, 
die natuurlijk in hoofdzaak uit 5 en 10 cents zegels, de met 
franco afstempeling meest I Typen waren. 

Een tweede hulpmiddel was de tanding. Voor de uitgifte 
1864 was de tanding 123/^/12 gebruikt en men kan wel als 
zeker aannemen, da t de eerste uitgifte der zegels van 1867, 
hoewel later in diverse andere tandingen verschenen, getand 
zullen geweest zijn 123/2/12. Hoewel dit ook niet een door
slaand bewijs gaf omtrent de ancieniteit van het Ie of 2e type, 
was het resultaat vrijwel het zelfde. Doordat vele verzamelaars 
mede zochten en het resultaat van hun zoeken in het Tijdschrift 
bekend maakten, kon in Juni 1899 de heer Jh r , C. Ph. L. van 
Kinschot een eerste tabel der zegels in typen en tandingea 
publiceeren. De heer J , H, Albrecht vulde haar aan en pu
bliceerde in den jaargang 19 de volgende tabel: 

Tanding Type 

10V2/10 
I 11 

5 
10 10 
15 

20 

12'/2/12 
I 11 
5 5 

10 10 
15 15 
20 20 
25 25 
50 50 

13/1372 
I II 

5 
10 

15 

13/14 
I II 

5 5 
10 
15 
20 

I3V2/I3V2 
I II 
5 5 

10 
15 15 

20 
25 

13V2/I4 
I II 
5 5 

10 
15 
20 

14/14 
I II 

5 5 
10 
IS 
20 
25 

Ik laat deze volgen door een lijst, door mij samengesteld uit 
de Leidraad van den Speciaal-Verzamelaar van Nederland, en 
waaruit blijkt, dat de verschillen niet zeer groot zyn en voor
namelijk ontstaan zijn door een wijziging in de aanduiding der 
tandingen. 
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Tanding 
Type 

I2V2/I2 
I II 
5 5 

10 10 
15 
20 20 
25 25 
50 50 

IOV2/IOV4 
I II 

5 
10 10 
15 15 

20 

uy.kg 
I II 

5 5 
10 

15 15 
20 

25 

14 kl g 
I II 
5 5 

10 
15 
20 

25 

I3V2/I4 
I II 
5 5 

10 
15 
20 

Uit deze tabellen ziet men dat de oudste tanding het vol
ledigste is zoowel in eerste als tweede type, en bij volgende 
tandingen het eerste type meer en meer verdwijnt, evenals bij 
de portzegels van het vierde type. 

Bij de tweede vraag; waren zij gelijktijdig in gebruik? kan 
men vrijwel een bevestigend antwoord geven, gezien de boven
staande tabel. 

De vraag: Hoe zijn zij ontstaan? is lastiger te beantwoorden; 
daaromtrent zijn vele meeningen geuit. De stelling van een her-
of bijgraveering achtte ik vrijwel uitgesloten, gezien het bestaan 
van beide typen reeds bij de eerste uitgifte; zulks wettigt het 
vermoeden, dat er twee cliché's zijn geweest. De oplossing daar
van meen ik te moeten zoeken in de proeven. 

De goedgekeurde proef, waarnaar de zegels 
gemaakt zijn, was die van J. Nusser, waar
van hiernevens de afbeelding. Zooals te zien 
is komt daarin niet voor het waardecijfer. 
De reden waarom kan tweeledig zijn: óf de 
ontwerper vond het als ontwerper van kop 
en rand beneden zijn waardigheid het cijfer 
te graveeren, óf hij was geen bekwaam cijfer-
teekenaar, en liet dit werk over aan een vak
man. Dit komt bij zegelontwerpen wel meer 
voor, o.a. b.v. bij de jubileumzegels van 1923, waarbij J . v. 
Krimpen de verzorging der cijfers was toevertrouwd. In een 
uitvoerig artikel van den heer Gatsonides (Ned. M. v. Ph. pag. 
30 jaargang 5) staat dat aan de makers der platen de oor
spronkelijke gravure in geel koper werd verstrekt en iets ver-
der:blijkbaar zijn eerst eenige contra's (matrijzen) zonder waar
decijfers gemaakt. Aan twee firma's werd opdracht gegeven 
platen te maken, n.I. aan de firma van Kempen & Zn. te Voor
schoten en later aan de firma Joh. Enschede & Zonen te 
Haarlem. Zeker zullen beiden wel één model van het cijfertype 
hebben opgekregen, doch waar twee verschillende graveurs werk
zaam zijn geweest, is het licht denkbaar, dat een kleine wijziging 
of afwijking in de cijferteekening is ontstaan. Men kan dus veilig 
aannemen dat er oorspronkelijk al twee typen zijn geweest. 

Een nader onderzoek van den heer Gatsonides deed zien, dat 
de platen, afgeleverd door de firma van Kempen & Zonen, 
uitsluitend eerste typen waren, terwijl de platen, vervaardigd 
door de firma Enschedé & Zonen, gedeeltelijk Ie, gedeeltelijk 
l i e typen zijn. Verder bleek uit de wijze, waarop de platen 
vervaardigd zijn en de groote stukken proefdrukken o.a. bij 
de beeren Joh, Enschedé & Zonen aanwezig, dat voor elke 
plaat één type werd gebruikt. 

Hiervan konden de belangstellende verzamelaars zich per
soonlijk overtuigen op de tentoonstelling, door genoemde firma 
gehouden in haar zalen op 17 en 18 September 1921. Hier toch 
waren aanwezig verschillende proefafdrukken en origineele af
drukken van Nederland uitgifte 1867 en hieruit bleek, dat de 
afdrukken der platen, vervaardigd door de firma van Kempen 
uitsluitend eerste typen, terwijl die van de platen, vervaardigd 
door de firma Enschedé, uitsluitend tweede typen waren. 

Het antwoord op de derde vraag: kunnen de beide typen 
samenhangend voorkomen? kan dus beslist ontkennend beant
woord worden. De geruchten, die daaromtrent bestaan, danken 
hun aanzijn aan onvolledig onderzoek of gelooven van dat, wat 
men zeei gaarne zou wenschen. 

Een merkwaardig voorbeeld levert hiervoor op een blok van 
6 stuks van 50 ets in goudbrons, waarvan de heer Schreuders 
in Jun i 1900 melding maakte en waarin volgens hem de twee 
typen naast elkaar zouden voorkomen. Dit blok bestaat nog 
en werd op de bekende veiling van de collectie van Ferrar i te 
Parijs op 15 Jun i 1922 voor hoogen prijs verkocht. Vooral 
brengt dit zegel ons licht op een dwaalspoor. Deze zegels 
worden toch eerst gedrukt in een kleverige gele inkt, waarna 
de versehe nog half kleverige vellen bestrooid worden met 
goudbronsstof, dat zich hechtende op den nog vochtigen inkt, 
in slechts weinige gevallen een scherpen afdruk zal geven, 
waardoor het juiste verschil in type, dat toch voornamelijk 

bestaat in het meerdere of mindere wit of de dikkere scha
duwen, licht verloten kan gaan. 

Voor hen die studie van deze zegels willen maken, rest dus 
alleen nog te trachten de tabel (hierboven genoemd) aan te vul
len, die ik uit den Leiddraad heb samengesteld. 

Gelukkiger dan bij de te betalen portzegels kan bij deze zegels 
de vraag beantwoord worden, waarom de eerste typen bij latere 
uitigften bijna geheel van het tooneel verdwenen zijn. 

Zooals ik hierboven reeds opmerkte, waren de platen van de 
fj:rma van Kempen uitsluitend eerste typen. Volgens officieele 
gegevens gaven zij aanleiding tot vele aanmerkingen, en werden 
zij eerst na herhaalde terugzending en verbetering door den 
fabrikant, goedgekeurd voor het gebruik, totdat een geheel 
nieuw stel platen ter beschikking zou zijn. Volgens gegevens 
zouden deze platen slechts weinig gebruikt zijn. 

De firma Enschede had waarschijnlijk door de reeds meerdere 
routine een beter procédé en het ligt dus voor de hand, dat toen 
de platen van de firma van Kempen buiten gebruik gesteld 
moesten worden, de firma Enschedé haar platen uitbreidde en 
dus de tweede typen bij de latere uitgiften persé de overhand 
kregen, A. C. VOSS. 

Dutch Philatelic Art. 
Onder dezen titel — Nederlandsche postze

gelkunst — verscheen eenigen tijd geleden een 
werkje, dat een kleine bespreking wel waard 
is. De auteur is een zekere G, A. Higlett, 
iemand, die in een revue of op het tooneel van 
een tingel-tangel vermoedelyk geen al te slecht 
figuur zou slaan. Hij beschikt toch over een 
clownerie, die zich al op de eerste pagina aan 
den lezer opdringt. Wat zegt men wel van dezen 

humorist, die verklaart ,,This edition is of one hundred copies 
of which this is No. 321098". (Dit is nummer 321098 van de "op
laag, die uit honderd exemplaren bestaat). 

De grap is niet onverdienstelijk gevonden! Misschien is „ge
vonden" voor den auteur wat kleineerend: een waar artist 
wordt geïnspireerd. Wij zullen dan maar aannemen, dat deze 
geestigheid nolens volens bij den heer Higlett opwelde. 

Ook zijn voorwoord geeft blijk van een natuurlijke geestigheid 
waar hij het heeft over zijn bewondering voor alle Nederland
sche inrichtingen, waarvan hij niet beters weet te vertel len dan 
zijn bekendheid met Hollandsche kaas, jenever, enz., en „Dutch 
courage", waaronder de Brit verstaat zooiets als dronkemans
moed. 

Van onze groote schilders geeft hij een opsomming; men 
neemt hem, zij het dan ook argwanend, één oogenblik voor 
ernstig, maar de geest komt weer over hem en in één adem met 
de werkelijke grootmeesters van de Hollandsche schilderkunst 
noemt hij Lucas Bols. 

Al deze geest wordt verkwist om ons duidelijk te maken hoe 
de moderne postzegelkunst hier te lande de kops tukken uit 
onze gouden eeuw verre a c h t e r ' zich laat. (Men dient te be
grijpen dat de heer Higlett thans ironiseert, doch zijn geestig
heid is van zoo'n zwaar gehalte, dat de zin er van een gewoon 
sterveling ontgaat). 

De 5 cent Jubileum-zegel van 1923 geeft den auteur aanlei
ding tot de opmerking, dat de grootte van de achting, die ons 
volk voor H. M de Koningin koestert , weergegeven wordt door 
de lengte van H. M, eigen beeltenis, ,,clothed in her magnificent 
coronation robe óf royal rood baai." 

Dit beeld gaf, naar de schrijver weet te vertellen, den „hof-
poeet Just van Sillichump" de noodige inspiratie voor een ,,Ode 
aan Koningin Wilhelmina". 

De reddngszegel van 1924 is wederom aanleiding voor Mr. 
Higlett om opnieuw zijn bewondering te uiten voor ,,Dutch 
courage". 

Het ziet er met iemands moraliteit bedenkelijk uit, wanneer 
hij, de roeravolle geschiedenis kennende van de N. en Z.H. Red
ding Maatschappij, niets beters weet te vertellen, dan onze 
Engelsche vriend doet. 

Doch thans genoeg over dit boekje en den schrijver. Wij zou
den het betreuren, als er maar honderd exemplaren van dit 
pamflet waren gedrukt; 321098 stuks ware beter om wereld
kundig te maken, over welk een humor Mr. Higlett beschikt . 

Misschien is zijn dichterstalent hiermede niet uitgeput en 
zoekt hij naar nieuwe sujetten om zijn speelschen geest bezig
heid te geven. Hij moet het dan niet zoover zoeken; dichter 
bij huis kan hij terecht. Dat hij eens late zien, waar toe ,,British 
Philatelic Art", waarvan hierboven een gelukkig representant 
is afgebeeld, hem brengen kan! v. B. 


