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7e JAARGANG. 

Het Brievenvervoer over land naar Indië, door de 
O. I. Compagnie in de 17de eeuw. 

In „die Weltpost" komt op pag. 71 een reproductie voor van 
een koperdruk van Paulus Turst van 'en Neurenberger postbode 
in de Middeleeuwen, die een brief in de hand draagt, waarop 
staat: Gute Zeiting aus Turckey und Ost Indin". 

Naar aanleiding van dit plaatje trok ik op onderzoek uit, en 
had het geluk in de Koninklijke Bibliotheek het werk van Dr. R. 
Fruin te vinden, waarin een zekere heer P. A. Leupe een aller
belangrijkste studie over dit onderwerp geschreven heeft. 

Aan de hand hiervan deel ik het een en ander mede; wellicht 
is het minder bekend, dat er reeds in de eerste helft der 17de 
eeuw een brievenvervoer uit Nederland over land naar Indië plaats 
had. 

Reeds ten tijde, vóór dat de geschiedenis gewaagt van onze 
lage landen, onderhielden de Oostersche volken geregelde diensten 
voor het briefverkeer met de toenmaals beschaafde wereld. 

In de 9de eeuw vóór Christus hadden de Arabische Khaliefs 
en de souvereinen van China en Tartarlje een geregelden post
dienst, zoodat dus de post een Oostersche vinding is. 

De plaatsen zooals Constantinopel, Alleppo en Calcutta, worden 
hier meermalen in genoemd. 

Onze Hollandsche vliegers deden deze plaatsen aan, waar vóór 
ruim drie eeuwen, Hollandsche brieven reeds langs dezen weg 
waren verzonden. Het overwinnen der groote moeilijkheden pleit 
voor de energie van onze voorvaderen. 

De Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie waren te veel 
overtuigd van het groote belang om ook langs een anderen weg, 
dan die om Kaap de Goede Hoop in betrekking met Indië te 
komen, vandaar dat ze nauwelijks voet op het vasteland van 
Indië bekomen hadden, of ze stelden pogingen in het werk om 
de gewenschte verbinding tot stand te brengen. W a n t in de 
instructie, gegeven aan den Admiraal Pieter Willemz. Verhoeven, 
toen deze in het jaar 1607 met een vloot, bestaande uit dertien 
schepen, de vaderlandsche kust verliet met bestemming naar 
Indië, vindt men reeds het volgende belangrijke artikel opgenomen. 

„Oock sail alle devoir gedaen werden, om te practiseren, dat 
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No. 5 (77). 
men van Calcouten (Calicot of Calicoet r= Calcutta) op de kust 
van Malabaar) op de Nederlanden mocht adviseeren, tzy over 
Ormus, AUepo of Tripoli, de brieven adresserende an de Clariss, 
Bernardo Justinano tot Venetien, andersins over Aegipten langs 
Aden op Alcayro aen Antonis Donado, die de brieven van daer 
voorts op Venetien zal adresseren aan den Illustris, Johan Ven-
dromyn; op dat de brieven van een van beyden uit Venetien 
mochten werden gesonden aen den Edelen Gerraeth Reynst", (des-
tyds Bewindhebber, later Gouverneur-Generaal, 1613—1615). 

Het mag wel opmerkelijk genoemd worden, dat Aden, aan de 
mond der Roode-Zee, nog steeds dezelfde weg is die nu met 
zooveel succes gevolgd wordt voor de Indié-route. Het bleek ons 
niet, dat de Admiraal Verhoeven gevolg heeft gegeven of kunnen 
geven aan den, hem door de Bewindhebbers opgedragen last; er 
verloopen dan ook eenige jaren vóórdat men over dat onder
werp weder iets in de papieren der Compagnie vindt aange-
teekend. 

Het was de 21ste November 1614, dat de Bewindhebbers aan 
den Directeur ter kust van Coromandel, Wemmer van Berchem 
schreven: 

„ W y verstaen ut uwer E. missive (30 Augustus 1613) dat 
die van Goa over landt jaerlycx verscheyden pattemaren ofte 
despeches krygen 't welcke alsoo ons oock seer dienstich sonde 
Wesen; indien 't selve by ons in treyn conde gebracht werden, 
soo gelieve U.E. neerstelyck te vernemen hoe en hoe en by wat 
middelen ofte wegen 't selve te wege zouden kunnen gebracht 
werden en met hoedanige costen, te weten; van de Custe aff tot 
Bagadet (Bagdad) toe, wandt by aldien UEd daertoe middel wiste 
te vinden, omme de brieven aldaer te crygen ende van daer op 
de Custe, wy souden wel raet weten om onse van hier op Bagadet 
te bestellen ende wederom de geene van de Custe aldaer comende 
herwaerts over te crygen, waerop wy per naeste UEd advys 
sullen verwachten". 

De kennisname van dit bericht was van Berghem verschuldigd 
aan een Haarlemschen schilder Cornells Claesz. Heda die sedert 
het jaar 1610 zich in I*'-raspoer, Visiapoer en elders ophield 
en daar voor den Koning en zijn Rijksgrooten werkzaam was. 

Hij hield briefwisseling met de onzen op de kust en deelde hun 
van tyd tot t y i het nieuws mede, dat er aan het Hof alsmede 
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met de Portugeezen in Goa enz. voorviel; in de volgende jaren 
1615 wordt hij genoemd derde Raad des Konings. 

Nog voordat er antwoord op het boven aangehaalde schrijven 
van de Bewindhebbers was ingekomen, schrijven ze den 26sten 
November 1616 aan GouverneurGeneraal en Raden; „ W y hadden 
by eenige onser vorige brieven geordonneert, daer op ons oock 
dienvolgende van daer ''■) eenige hope was gegeven, dat men middel 
soude kunnen vinden om eenige brieven van daer aen ons over 
land door Persiën over Bagadeth ende andere plaetsen sekerlyck 
te bestellen. 

Maer alsoo daerop niet en is gevolcht nochte van daer eenig 
naerder mentie in de leste brieven in vernemen, willen wy UEd 
vermaent hebben daerop te letten en als noch, soo 't voor deze 
niet en is geschiet, eenige ordre te stellen oft ten minste alle 
mogelyck ondersoeck te doen, daertoe ghylieden per avonture by 
den lest ingestelden handel op Arabien eenige goede occasie suit 
mogen vinden. W y en hebben van Joncker Otto Rantson die over 
eenige jaren met onse schepen uytvoer ende overland 't buys 
gecomen is noyt eenich raport van syne reyse kunnen crygen; 
verstaen oock dat eenige nu sekere tyt geleden overlandt naer 
OostIndyen gereyst syn ^), daerop wy Uwel Edele by onse vorige 
belast hebben ende al noch belasten ende bevelen wel te doen 
letten en geene persoonen off goederen dergeene die in onsen 
dienst niet zyn, wat brieven van voorschrift off recommandatie 
dat se oock by haar mochten hebben, met onse schepen herwaerts 
aen te laten comen off aldaer van d'een plaatse op d'ander varen." 

Weinig maanden later ontvingen de Bewindhebbers een brief 
van den Nederlandschen Consul te Aleppo, Cornells Pauw, ge
dagteekend den 29sten Maart 1617, waarin hij hen bericht, dat er 
met de karavaan, die van Mekka was teruggekeerd, goede tijdingen 
waren medegebracht van het aankomen in de Roode Zee van 
twee HoUandsche schepen uit Indië enz. 

Verder wijst Z.E. op „het belang ende gelegentheit vercregen 
te hebben een correspondent in Cayra (Cairo) en Alexandrye daer 
veeltyts gelegenheyt presenteert van schepen op Mercilia (Mar
seille) ende Venetia; van waer U.E. dezelve in posta overlandt 
condt doen comen en deselve passage in 't wederom derwaerts 
schicken van U E. brieven gebruycken." 

Het schrijven van Bewindhebbers van 1614 was intusschen het 
volgende jaar op de kust van Coromandel ontvangen. 

In de resolutiën van het fort Geldria (Paliacatte) van den 22sten 
Januari 1616 wordt het eerst gesproken van een bode. 

„Een Armeniaan welke Keizer Rudolphus en oock den Hertog 
van Saxen heeft gedient, die in de passagien wel ervaeren ende 
genegen is de Cartha (brieven) aen te nemen, alwaert tot AUeppo 
ofte voorder toe, derhalve goet gevonden aan de opperkoopman 
Leonard de Wolff te schryven, deze persoon in Compagnies dienst 
te nemen." 

Direct ging de dienst niet, het zenden der brieven b.v. van d( 
kust van Coromandel over land naar Bagdad bleek nog aan vee 
moeilijkheden onderhevig te zijn. 

Pas in 1623 wordt weer iets over deze zaak gemeld. Genoemd 
wordt een zekere Huyberto Vissnich, die in Maxulipatam ^) in 
Perzlë werkzaam was, waar hij een Hollander Jan Lucasz Hasselt 
ontmoette, door wiens bemiddeling hij een firman van den Vorst 

, verkreeg, waarbij aan de Hollanders de handel in zijn rijk werd 
toegestaan. 

Uit zijn brieven blijkt, dat hij vroeger eenige jaren in Turkije 
en in den handel had doorgebracht; zoo is het aan te nemen, dat 
hij toen met de reisaangelegenheden bekend zal zijn geweest, zoodat 
hij den 15den November 1623 een verslag van zijn verrichtingen 
over Aleppo naar het vaderland zond, dat op den 19den Januari 
1624 door een tweede gevolgd werd. 

De juiste datum van de aankomst dezer eerste brieven uit 
Ispahan in Nederland bleek ons niet, maar uit het antwoord dat de 
Bewindhebbers schreven, n.l. 2 November 1624, kan men nagaan 
dat er ongeveer een jaar voor noodig was. 

Echter moeten er reeds brieven uit Aleppo in 1614 zijn gekomen, 
daar er een Nederlandsch Consul resideerde, deze verzond zijn 
brieven over Constantinopilen, (Constantinopel) of tijdens den 
oorlog over Frankrijk of Italië. 

Dat voor genoemde brieven ongeveer een jaar noodig was, had 

^) Het is niet wel op te maken, welke plaats in Indië wordt 
bedoeld. 

") Zie resolutiën der Kamer Zeeland den lOden en Uden 
July 1612. 

^) Ispahan, 

als oorzaak de tusschen Turkije en Perzië uitgebroken oorlog, 
waardoor dit lange oponthoud is verklaard. 

De bode, die de brieven uit Ispahan naar Aleppo over Livorno 
bracht, werd met 8 realen beloond (1 reaal is 6 schellingen of 
48 stuivers is ƒ2.40). 

Den 17den Augustus 1626 schrijft Vissnich over brieven uit 
Battavia ontvangen. „Deze copye al soo heel onseecker is oft 
op Alleppo, Smiernen (Smirna) ofte Constantinopel sal aenlangen, 
daer de cooplieden die deze medenemen selve niet wat passagie 
sullen connen reysen." 

Bij herhaling komen de bewindhebbers in hun brieven, zoo aan 
Vissnich als aan den Gouverneur-Generaal en Raden van Indië 
terug op het belang, dat er voor hen in gelegen was, steeds 
brieven over land uit Indië ontvangen; en toen Vissnich ver
zocht uit zijne betrekking te worden ontslagen, werd de Gouver
neur-Generaal aangeschreven hem door een bekwaam persoon te 
laten vei vangen; 

„ende in zyn instructie sullen U E d hem expresselyck bevelen, 
dat hy met ons over Bagadath (Bagdad) ende Alep ofte Constan-
tinopolen sal hebben te corresponderen, met goede geëxtendeerde 
brieven, alles in 't breede vervattende, daeraen ons gelegen is, 
ende dat soodanige brieven sal senden, ten minste alle twee 
maenden eens, met het dubbel van de voorgaende." 

In 1641, op den 20sten October verzendt WoUebrant Geleynsz 
de Jonge een brief met de Fransche Carmeliten in „Spahan (Ispa
han) over Bagadet ende Allepo" naar Nederland. 

Er zou echter een andere gelegenheid gevonden worden om 
de brieven op Allepo te verzenden, en wel over Bassora (Basra), 
aan het einde der Perzische Golf gelegen. 

In 1645 zond de koopman Dirck Sarcerius eenige loopers (twee) 
naar de Sieurs Joan Vlasbloem en Guillelmo BoUius. 

Van deze twee loopers kwam er slechts één ziek en uitgeput 
aan; zij waren door roovers overvallen, waarbij de andere bode 
om het leven was gebracht. 

Niet afgeschrikt door de tegenslagen, werden in 1646 langs dezen 
weg brieven en pakketten verzonden van Suratte, de kust van 
Malabaar, Ceilon, Coromandel, Bengale, Mallaka, Batavia, ja van 
China en Japan, die langs verschillende wegen te Gamron aan
kwamen, vandaar meestal te water door de Perzische Golf, soms 
ook over land naar Bassora verzonden, van waar ze eerst met 
expres daartoe afgehuurde koeriers naar Allepo werden gebracht, 
om dan met scheepsgelegenheid naar Europa hunne verdere be
stemming te bereiken. 

De Padres Capucynen oftewel de kloosterlingen gaven gastvrij
heid aan de loopers. 

In de jaren, dat door oorlogen of onlusten Bassora geteisterd 
werd, vluchtten de Paters Carmeliten naar Bagdad. Waren zij 
echter weer terug, dan gaven zij daarvan kennis te Bassora of 
Camron; de verdere route liep dan over Ispahan en Bagdad naar 
Alleppo. 

Meermalen stonden de Pattemaars aan roofovervallen bloot, 
daar de Arabieren (Arabische roovers) hun best deden om zich 
van de pakketten meester te maken, daar zij in den waan ver
keerden, dat er juweelen in werden verzonden. 

De route zij hier verkort wedergegeven: van Basra door de 
woestijn in 28 ä 30 dagen te Alleppo en in twee dagen naar 
Alexandre tte. 

Toen de Nederlandsche koopman Nicolaas Mostert, op den 
Isten Maart 1665, reeds de pakketten naar Alexandrette had ver
zonden, ontving hij nog den 6den Maart een expressen koerier, 
die brieven had uit Gamron, met verzoek die zoodra mogelijk 
verder te willen zenden. 

In de hoop dat het scheepje „Jezus Marie", waarmede de reeds 
gezondene pakketten naar Venetië zouden vervoerd worden, nog 
niet zou zijn uitgezeild, zond hij het laatst aangekomen pakket met 
een snellooper, die aannam het in 18 uren over te brengen. 

Maar voordat de brieven het vasteland van Europa bereikten, 
hetzij over Venetië, Livorno of Marseille, verliep er gewoonlijk 
wederom een geruime tijd, want niet altijd lagen er schepen zeil-
ree, wanneer de paketten in Allepo aankwamen. 

Waren ze eindelijk aan boord, dan nog liepen ze gevaar niet 
hunne bestemming te bereiken, maar in handen te vallen van zee-
roovers, zoowel in den Archipel als de Middellandsche Zee. 

Zoo wordt melding gemaakt van twee pakketten van den 16den 
Juni 1660, uit Gamron verzonden, aan boord van de „St. Jean 
Baptiste" naar Venetië; dit schip werd door Tripolitaansche zee-
roovers in brand geschoten. Het tweede pakket werd met het 
schip door de Algerijnen genomen, zoodat geen van beide terecht 
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kwam. En wanneer men nu bedenkt, in welken toestand zich het 
postwezen in de 17de eeuw in Europa bevond, dan zal het geen 
verwondering baren, dat de brieven tusschen de 6 en 7 maanden 
onderweg waren, van het oogenblik af, dat ze Gamron hebben 
verlaten, totdat ze in Amsterdam aankwamen. 

De brieven, die uit Nederland naar Indië werden gezonden, 
volgden gemeenlijk denzelfden weg; ze gingen van hier ook over 
Marseille, Livorno of Venetië, soms ook langs de drie wegen 
te gelijk; zoo schreef o.a. de koopman Jean Legouche aan den 
Directeur te Gamron Joan Berckhout, uit Amsterdam den 5den 
November 1655: „Mr. Gisteren hebben over Marseille gesonden 
een gelyck pacquet, deze gaat over Venetien, en noch een ander 
met deze post op Livorno, om per d' een of d' andere vias op 
spoedichste door Signeur Nicola Mostaert van AUepo UEd. toe
gezonden te worden." 

Later (1670) was er bezwaar „dat de brieven (soo gaende als 
comende) door de Carmelitanen in Bassora werden voort besteld, 
omreden sy alle Francen syn enz." 

In oorlogstijden was het gewoonte zich van elkanders brieven 
meester te maken; ook de Engelschen kadden daar een gewoontt 
van gemaakt, hoewel wij van onze zijde er ook wel op uit waren 
want de Hollanders en de Engelschen waren koopiieaen. 

^ok worden bijzondere vlugge overkomsten van brieven gemeld 
Een brief uit Amsterdam den 29sten Januari 1665 verzonden arr* 
veerde den 24sten Mei te Gamron, alzoo binnen 4 maanden. 

„Nog spoedich overgelopen is (een brief) 23 April 1665 uyt 
Middelburgh gesonden en bygevoegde brief uyt Amsterdam van 
8 Mey", schrijft de resident Joan de Vogel den 5den Augustus 
1665 aan de Bewindhebbers uit Bassora, derhalve binnen 3 
maanden. 

Hoe lang het soms duurde eer er een gelegenheid tot verzenden 
was moge blijken, dat in de eerste dagen van November 1667 te 
Gamron brieven uit Nederland, loopende tot den 14den Mei en 
Nederlandsche Gazettes ^) van den 30sten Juni, waaruit met groote 
belangstelling van den roemrijken tocht van de Ruyter naar de 
Theems kennis genomen werd. 

^) De namen der couranten worden niet vermeld, in 1678 vin
den wij Amsterdamsche en Haarlemsche couranten genoemd, welke 
in AUepo ontvangen waren. 

Van den weg uit Nederland over Al Cayro (Cairo) en Smirna 
werd heel weinig gebruik gemaakt, „synde 't selve te verre van 
de handt en de bestelling onseecker". 

Een enkelen keer vindt men vermeld, dat er te Bassora brieven 
aankwamen over Tripoli en Groot-Kairo (Missive, Bassora 19 Aug. 
1665). Op 31 Juli 1653 schreven de bewindhebbers, dat „de ordi
naire landtwegh het beste over Marseille was. daar die brieven 
eerder aankwamen dan over Livorno". 

In het jaar 1684, op den Uden December, meldden de Bewind
hebbers aan den Gouverneur Generaal en Raden van Indië, dat 
„zy berigt werden dat in eenige maanden geen schepen van AUeppo 
in Italië noch Franckryck zyn aengekomen, zoodat ze in lang geen 
brieven uyt Persien vernomen hadden." 

Zoo was in den loop der 17de eeuw het brie ven vervoer naar 
en van Indië geregeld; liet het veel te wenschen over, wat spoed, 
veiligheid en kosten betrof, men zal echter gereedelijk ons willen 
toestemmen, dat de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie 
noch kosten noch moeite spaarden, om ook langs dien weg in 
correspondentie met Indië te blijven. 

Volledigheidshalve vermeld ik nog de resolutie van 10 Septem
ber 1633 betreffende Daniel Nys, ,,Nederlandsch coopman tot 
Venetiën betreffende een request, dat hy veele jaren onder syn 
couverte van deze landen tot Venetiën en nae Constantinepolen 
et vice versa brieven gesonden had van H. H. M,, soo oock voor 
de Duytsche vorsten enz." 

Als slot wensch ik den verzamelaar opmerkzaam te maken op 
de oude afstempelingen op brieven, de z.g.n. voorloopers der 
postzegels. 

Uit een oogpunt van documentaire philatclie zullen deze soms 
bewijsstukken blijken te zijn, waarvan de waarde niet te onder
schatten is. 

W a t zijn de voorloopers der porten niet gezocht, evenals de 
V.O.C, brieven. W a t valt er nog niet te onderzoeken, zelfs hier in 
Holland? 

Het zijn dan ook juist de groote verzamelaars en de goede ken
ners, welke dit onderdeel' niet verwaarloozen. 

PIERRE VOS. 
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ANDORRA. 
De in het vorige nummer aangekondigde zegels zijn thans ver

schenen. Van de koerseerende zegels van Spanje werden onder
staande waarden voorzien van den opdruk 

Correos 
Andorra 

olijf groen, 
bruinlila. 
geelgroen, 
blauwgroen, 
violet, 
karmijn, 
bruin, 
blauw, 
roodoranje. 

1 pesetas, grijsblauw. 
4 „ , rose-lila. 

10 „ , bruin. 
20 centimos, rose (expresse-zegel). 
De opdruk is in rood, behalve op de 5, 25, 50, 4 en 10 pesetas en 

de expresse-zegel, waarop hij in zwart is aangebracht. 
AUSTRALIË (Gemeenebest). 

Frankeerzegel in het koerseerend type, met het nieuwe meer
voudig watermerk: 

3 pence, blauwgrijs. 
BRAZILIË (Maart '28). 

Het Bulletin Mensuel meldt de luchtpostzegels, verkregen door de 
dienstzegels, type Hermes, te overdrukken met ,,Servi?o Aérco" 
en waarde: 

200 reis op 1000 reis, bruin. 
300 reis op 600 reis, violet. 
De koerseerende dienstzegels werden voorzien van nieuwe waar

de-opdrukken. 
Aldus zijn te melden: 

700 reis op 500 reis. 
1000 „ op 100 „ 
2000 „ op 200 „ 
5000 „ op 50 „ 

10000 „ op 10 „ 
De opdruk op de 100 reis is in zwart, op de andere waarden in 

rood aangebracht. 
BRUNEI. 

In het koerseerend type, meervoudig watermerk in sierschrift, 
verscheen de frankeerzegel: 

12 cents, blauw. 
COCHIN-ANCHAL. 

De 234 anna, olijfgroen, der koerseerende serie, werd overdrukt 
met One Anna, Anchal and Revenue". 

B. M. 
FALKLAND EIL. 

Opdruk 2}4 d. op den koersecrenden frankeerzegel 2 pence, 
purper . 
FRANKRIJK (April '28). 

Pakkctpostzegcls in de koerseerende teeke-
linren: 
1 Apport ä la gare. 
2 f. 15 op 1 franc 50, bruin op geel. 

2 f. 35 op 1 franc 65, bruin op geel. 
II Livraison par expres. 

1 f. 45 op 1 franc, groen. 
2 f. 15 op 1 franc 50, groen. 
2 f. 35 op 1 franc 65, groen. 
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FRANSCH C O N G O . 
Onderstaande portzegels van Frankrijk in het koerseerend type 

werden overdrukt met „MoyenCongo" en „A.E.F." (afkorting voor 
Afrique Equatoriale Fransaise): 

5 centimes, lichtblauw. 
10 „ , lichtbruin. 
20 „ , olijfgroen. 
25 „ , rose. 
30 „ , karmijn. 
45 „ , groen. 
50 „ , donkerlila. 
60 „ , grijs op geel. 

1 franc, bruin op geel. 
2 francs, vermiljoen. 
3 „ , lila. 

FRANSCH SOUDAN. 
Opdruk Soudan Frangais op de 65 centimes, grijs en blauw van 

OpperSénégal en Niger in het koerseeend type. 
GABON. 

Portzegels, als beschreven onder FranschCongo, met den opdruk 
„Gabon" en „A. E. F.". 
HONDURAS (April '28). 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
20 centavos, donkerblauw. 
50 centavos, lichtblauw. 

ITALIË. 

fe^'">^^C#f R E G N O 
"■ ^ ^ X \ D  I T A L I A 

■W"'^ /it POSTA 

In nevenstaande teekening 

verscheen de luchtpostzegel: 

50 centimes, karmijn. 

LETLAND. 

Met het portret van den eersten 
Staatspresident, J. Tschakste, ver
scheen onderstaande weldadigheids
serie, alle volgens afbeelding; 

2 santimi, oranje. 
6 ,, , groen. 

15 „ , roodbruin. 
25 „ , blauw. 
30 „ , wijnrood. 
De zegels worden verkocht met een 

toeslag van 10 santimi per stuk. 

LICHTENSTEIN. 
In nevenstaande teekening verschenen de 

portzegels: 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 en 50 Heller. 
De kleur is voor alle violet, terwijl het 

waardecijfer in oranjerood is vermeld. Een 
aanduiding der munt ontbreekt. 

Het papier is gevezeld en toont het wa
termerk kruis. 

MALAY S T A T E N . 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, meervoudig water

merk in sierschrift: 
25 dollars, blauwgroen en oranje. 

MALTA. 
De 6 pence, rood en violet, der koerseerende serie werd over

drukt met „Air Mail" (2 zegels). 
MANCHOURIJE (Chineesche kantoren). 

De in het vorige nummer onder China vermelde zegels met de 
beeltenis van Maarschalk Tchang So Ling zijn, voorzien van een 
opdruk in Chineesche karakters, mede voor dit gebied verschenen. 
MAURITIUS. 

Frankeerzegel in het koningstype, papier met meervoudig water
merk in sierschrift: 

15 cent, blauw. 

MEXICO. 
Met den horizontalen opdruk „OFICIAL' verscheen de frankeer

zegel 5 pesos, groen en grijs der koerseerende uitgifte. 
B. M. 

NIEUWCALEDONIE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 
65 centimes, blauw. 

N I E U W  Z E E L A N D . 
De 2 shilling, donkerblauw, in het koningstype, werd overdrukt 

met ,,official' (vertikaal). 
OPPERVOLTA. 

Frankeerzegel van Haut Senegal et Niger in het koerseerend type, 
overdrukt met „Haute Volta": 

65 centimes, grijsbruin en lichtblauw. 
OUBANGUI. 

Met den landsnaam in zwart overdrukt, verscheen in het koersee

rend type van FranschCongo de frankeerzegel: 
65 centimes, roodbruin en blauw. 
Voorts de portzegels, beschreven onder FranschCongo, met den 

opdruk „OubangaiChari" en „A. E. F.". 
PERU (April '28). 

>1W*f«V*««*«^W**«*V*«i^ 

PBO 

W & 3 

li= 
l U A A U M A i X ^ A i M A i ^ M ^ 

In nevenstaande teeke

ning zijn te melden de ple

biscietzegels: 
2 centavos, violet. 
2 centavos, oranjerood. 

PERZIE. 
In de koerseerende teekening, doch grooter formaat, verschenen 

de frankeerzegels. 
1 chahi, groen. 
3 „ , geelgroen. 
6 „ , wijnrood. 

P O R T SAID (Maart '28). 

i - ' - ' i i É i i i g a 

De serie portzegels in nevenstaande tee
l^ening werd uitgebreid met de waarden: 

4 miUièmes, roselila. 
10 miUièmes, karmijn. 
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, 

dat deze portzegels mede benut worden op 
de Fransche kantoren in Alexandrië. 

REUNION. 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 
65 centimes, violet en blauwgroen. 

RUSLAND. 
■■■■■•■■■«(••Illi 

Frankeerzegel in nevenstaande teeke

ning: 
7 Kopeken, karmijn. 

SENEGAL. 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 
65 centimes, karmijn en groen. 

SEYCHELLEN. 
In het koningstype, op papier met het watermerk in sierschrift, 

is te melden de frankeerzegel: 
4 cents, olijfgroen en donkerrood. 

ST. PIERRE E T MIQUELON. 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 
65 centimes, lila en bruin. 
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TCHAD. 
Frankeerzegel van FranschCongo in het koerseerend type, over

druk met ,,Tchad" en „Afrique Equatoriale Fran?aise": 
65 centimes, roodbruin en blauw. 
Voorts de portzegels, beschreven onder Fransch'Congo, met den 

opdruk „Tchad" en „A. E. F,". 
T C H E C H O  SLOWAKYE (Maart 28). 

E S S Ï M ï ï S ï X v n 

\M,tsMt»M^ÊmAéika^ui^t^t 

Portzegels in de nieuwe teekening. 
20 Heller, karmijn. 
20 

5 Kronen, lichtblauw. 
10 
20 

UNIE V A N ZUIDAFRIKA. 
Met de afbeelding van een kafferkraal verscheen de frankeerzegel 

4 pence, bruin. 
De tekst is afwisselend in Afrikaansch en Engelsch. 

WALLIS E N FUTUNA. 
Frankeerzegel van NieuwCaledonië in het koerseerend type, over

drukt met den landsnaam: 
65 centimes, blauw. 

ZWITSERLAND. 
Te melden zijn de dienstzegels: 

10 centimes, groen op grijs
bruin (Teiltype). 

5 francs, blauw in neven
staand type, beide met den op

druk 
S. d. N. 
Bureau 

international 
da Travail. 

- * * " " - ' - ■ ' ■ * * * ' * * * * * ■ * ■ * 

B. 
25 centimes, bruin op grijsbruin (Teiltype). 
40 „ , lila en olijf ,Helvetia). 
5 francs, blauw, in nevenstaand type. 
Alle met den opdruk 

Société 
Des 

Nations. 
V. B. 

^ieuiVe Uitgiften 
Opka^ci/fcrS/rg.! 

AGENTINIE. 
Naar het Bulletin Mensuel meldt, bedroegen de oplaagcijfers van 

de zegels, gedrukt op papier met het watermerk A P (Ahorro 
Postal). 

Yi centavo 5.150.000 i 
1 „ 3.480.000 
2 „ 17.860.000 
5 „ 35.770.000 

10 „ 850.000 
20 „ 1.140.000 

1 peso 260.000 
Dezelfde bron meldt voorts, dat de zegels thans wederom worden 

gedrukt op papier met het watermerk R A en zon, doch dat de 
afmeting van deze laatste slechts 9 m.m. is, bij vroeger 10 m.m. 

De specialisten op dit gebied kunnen dus aan het meten trekken! 
BULGARIJE. 

Ter gelegenheid van het halve eeuwfeest der onafhankelijkheid 
zal een speciale serie verschijnen. 
EGYPTE. 

Voor den luchtpostdienst tusschen Alexandrié en Cairo zullen 
.speciale luchtpostzegels worden uitgegeven. 

ESTLAND; 
Van de, in. het Vorige' nummer vermelde' ópdrufefcéri, üitgegeveö 

ter gelegenheid van de 10jarige onafhankelijkheid van het laad, 
werden de volgende aantallen gedrukt: 

2 Senti, 2.026.000 stuks. 
5 „ 4.980.000 „ 

10 „ 4.668.300 „ 
15 „ 303.000 „ 
20 „ 680.000 „ 
In enkele bladen worden voor de drie eerstgenoemde waarden 

geringere aantallen vermeld; dit is daaraan toe te schrijven, dat deze 
geen rekening hebben gehouden met een tweede oplaag in de waar
den 2, 5 en 10 Senti. 

In Juni a.s. verschijnen hier „Zangerfeest" zegels! 
FINLAND. 

De twee, in 1927 uitgegeven Jubileumzegels zijn van af begin 
Maart j.l. buiten koers gesteld. 
GOUDKUST. 

Binnenkort zullen hier de frankeerzegels in geheel nieuwe teeke
ning verschijnen. 
GRIEKENLAND. 

Oe onverkochte restanten der Fajsvierzegels zullen door een op
druk in luchtpostzegels worden veranderd. 
HONGARIJE. 

Het ligt in het voornemen een serie uit te geven met portretten 
van beroemde mannen. 
ITALIË. 

In de serie, in 1927 uitgegeven ter herdenking van den honderd
sten sterfdag van Volta, kwam o.a. voor de 20 centimes, karmijn. 

Voor de Italiaansche koloniën werden 
de zegels der serie gedrukt in andere 
kleuren dan die voor het moederland en 
zoo verscheen vorengenoemde waarde 
voor de koloniën in violet. Dit werd met 
opzet gedaan om het vervalschen der ko
loniale opdrukken tegen te gaan. 

De 20 centimes violet was tot op heden 
derhalve alleen bekend met den opge
drukten landsnaam Cirenaica, Eritrea, 
Somalia Italiana of Tripolitania. 

Thans melden de Italiaansche bladen, dat de 20 centimes violet 
gevonden is zonder een van genoemde opdrukken. 

Het blad ,,Corriere Filatelico" geeft over het vermoedelijk ont
staan van dezen foutdruk de volgende bijzonderheden. 

Het drukken van elke waarde der koloniale Voltazegels ge
schiedde in vellen van 240 stuks, onderverdeeld in vier blokken van 
60 stuks. O p de, op deze wijze gedrukte zegels werden door een 
nieuwen gang door de machine de namen der koloniën gedrukt, 
waardoor het vel er aldus uitzag: 

Wfi^rfnwrv^rwrrmr 

Eritrea 
(160 stuks) 

Somalia 
Italiana 

flóO stuks) 

Tripolitania 
(160 stuks) 

Cirenaica 
(160 stuks) 

Het vermoeden ligt voor de hand, dat een geheel vel van de 20 
centimes violet niet op de boven omschreven wijze werd voorzien 
van de kolonienamen. 

Er zouden dus 240 stuks van dezen foutdruk moeten bestaan. 
Hoewel de verklaring van het Italiaansche blad aannemelijk is, 

zij men toch met het voetstoots aannemen van een en ander zeer 
voorzichtig. Het is volstrekt niet uitgesloten, dat wij hier wederom 
te maken hebben met op geraffineerde wijze verkregen maatwerk, 
evenals het geval bleek te zijn met de aanvankelijk met veel ophef 
aangekondigde zegels van Het Heilige Jaar met kopstaand midden
stuk, waaromtrent wij destijds uitvoerig berichtten in ons blad. 

De geheele serie Volta is met 1 April j.l. buietn koers gesteld. 
LETLAND. 

Op 18 November 1928 zullen, ter gelegenheid van het 10jarig 
bestaan der republiek, herinneringszegels verschijnen met de beelte
nissen van den overleden eersten president Tschakste en den minis
terpresident Meijerowitz. 
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De luchtpostzegels in driehoek formaat zullen binnenkort ver
schijnen met de waardeaanduiding in Santimi, in plaats van in 
roebels 
POLEN. 

Binnenkort verschijnt een zegel in de waarde 25 groszy met de 
beeltenis van den Poolschen generaal Bem, een man, die als avon
turier begonnen, bij den opstand van 1831 een groote rol speelde 
PORTUGAL. 

Ten einde de Portugeesche afgevaardigden het financieel mogelijk 
te maken aan de Olympische feesten te Amsterdam deel te nemen, 
zullen twee zegelwaarden worden uitgegeven, waarvan het gebruik 
gedurende een drie-tal dagen in Mei verplichtend is 

Een deel van de opbrengst is voor de Posterijen, het resteerende 
voor het Olympisch Comité in Portugal, dat de deelname aan de 
wedstrijden regelt 
RUSLAND. 

Ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag zal een serie zegels 
verschijnen ter eere van Maxim Gorki, met tafereelen uit zijn jeugd 

Ook Graaf Leo Tolstoi zal binnenkort op een of meer zegels 
worden afgebeeld 
SIAM 

Van de, in het Maart-nummer vermelde opdrukken werden aan
gemaakt 

5 op 15 satang, 183 000 stuks 
10 op 15 satang, 500 000 stuks 
Binnen zeer korten tijd was alles uitverkocht 

Y O U G O SLA VIE 
De portzegels van 25 en 50 Dinars zullen met lagere waarde 

worden overdrukt 
Z W E D E N 

Ter gelegenheid van den a s zeventigsten verjaardag van Koning 
Gustaaf V zal een serie weldadigheidszegels verschijnen met het 
portret van den jarige 

De zegels zullen met een extra-toeslag worden verkocht, die ten 
goede komt aan de kanker-bestrijding 

V B 

XXVII 
FRANKRIJK (Slot) 

Naast de ballon-post werd een druk gebruik gemaakt van den 
postduivendienst tusschen Tours — later Bordeaux — Parijs 
De duiven werden, zooals wij reeds vertelden, per ballon van uit 
Parijs naar haar vertrekplaats overgebracht om vandaar belast 
met berichten, naar de hoofdstad terug te keeren Uiteraard is het 
gewicht, dat een duif vei voeren kan, zeer beperkt W a a r boven
dien bij de allereerste proeven de tekst der mededeelingen op de 
gewone wijze geschreven werd, al was het dan ook zoo fijn 
mogelijk op uiterst dun papier hetzelfde bericht met het oog op 
de onzekere kans van overkomst meer dan eens moest worden 
verzonden, is het begrijpelijk, dat men op andere middelen zon om 
zoo veel mogelijk correspondentie over te krijgen Hier kwam de 
photografie te hulp na het schrijven van de berichten op de 
gewone wijze, werd daarvan een fotografische verkleining — 1 op 
300 — gemaakt, waarna het bericht aan de gevleugelde bode 
werd toevertrouwd. 

De allereerste duivenpost werd uitsluitend benut voor het over
brengen van officieele berichten naar Parijs Toen de fotografische 
verkleining het mogelijk maakte op een zeer klein bestek veel 
nieuws samen te persen, werd het publiek bij officieel bericht in 
kennis gesteld van de mogelijkheid op deze wijze in correspondentie 
te treden met Parijs 

W e r d bij de eerste proeven het opgerolde beri-ht eenvoudigweg 
met een zijden draad aan een staart-slagpen der duif gebonden, 
al spoedig ging men er toe over daarvoor kleine, zeer lichte ko
kertjes te benutten Toen kort daarop de fotograaf Dagron een 
procédé uitvond, waardoor men verkleiningen op nog veel ge
ringer schaal kon vervaaidigen, bleek het mogelijk in een kokertje 
— 30 000 berichten over te brengen 

Het spreekt van zelf, dat de ontcijfering van deze, langs photo-
microscopischen weg \erkleinde berichten, bijzondere eischen 
stelde Als de duif te Parijs in haar hok was teruggekeerd, werd 
zij overgebracht bij den Gouverneur der stad, die het kokertje 
opende, waarna met behulp van een speciale projectie-lantaren 
de vergrooting op doek werd gebracht, opgeschreveri en bij de 
geadresseerden bezorgd Dit opschrijven geschiedde of op een 
blauw telegram-formulier, voorzien van de aanwijzing , Regu par 
pigeon (ontvangen per duif) of op speciale kaarten, „depeche-
réponse genoemd 

Deze depêche-reponse werd in gebruik genomen m gevolge een 
besluit van 10 November 1870 Zooals de benaming reeds aan
duidt hebben wij er ondei te verstaan een antwoord op een vraag, 
dat door de zorg der post aan den oorspronkelijken afzender van 
het bericht wordt overgebracht De tekst van het formulier gaf 
gelegenheid tot het stellen van hoogstens vier vragen, die door 
den geadresseerde slechts met ;a of neen mochten worden beant
woord Het formulier had den vorm van een kaart, waarvan de 
voorzijde aldus was bedrukt 

Depeche-Repcnse 
(Decret du Gouvernement de la defense 
Nationale en date du 10 Novembre 1870) 

Les reponses doivent être expnraes par om ou par non dans 
les colonnes 4 a 7, elles ne peuvent exceder Ie nombre de 4, la 
taxe d'affranchissement des reponses, qu elles atteignent ce nombre 
ou qu elles y soient inferieures, est umformement fixee a 1 franc 

Hieronder was de ruimte verdeeld in 7 kolommen, waarvan de 
hoofden luidden 

1 Nom du pays ou reside l'expediteur 
2 Initiales du prenom et du nom de 1 expediteur 
3 Nom et domicile (en toutes lettres) du destmataire 
4 Reponses aux quatre questions posees Ie question 
5 „ „ „ „ „ , 2e question 
6 „ „ „ „ „ 3e question 
7. „ „ „ „ „ , 4e question 
De tekst op de rugzijde was aldus 
La presente carte, revêtue des reponses par om ou par non qui 

doivent etre portees aux colonnes 4 a 7, d autre part, devra etre 
remise par 1 envoyeur entre les mains du receveur du bureau de 
poste d expedition, qui est tenu d y apposer lui-même, cidessous, 
les timbres-postes destines a en operer 1 affranchissement, et de 
1 adresser ensuite, par Ie premier courrier, au delegue du Directeur 
general des postes a Clermont-Ferrand 

Verkort vertaald luidt een en ander aldus 
Voorzijde De antwoorden moeten luiden ja of neen en vermeld 

worden in de kolommen 4 tot 7 tot een maximum aantal van 4 
Het port voor vier of minder antwoorden bedraagt 1 franc 

De tekst der kolommen is aldus 
1 Naam van het oord, waar de afzender huist 
2. Voorletters en naam van den afzender 
3. Naam en adres (voluit) van den geadresseerde 
4 Antwoord op de vier gestelde vragen Ie vraag 
5 „ „ „ „ ,, „ , 2e vraag 
6 .. ,. ,. „ „ „ 3e vraag 
7. „ „ „ „ „ „ 4e vraag 

Achterzijde 
Deze kaart, voorzien van de antwoorden ;a of neen in de ko

lommen 4 tot 7 op de keerzijde, is door den afzender af te geven 
aan het postkantoor van verzending, da^ hieronder de verschuldigde 
frankeerkosten in postzegels verantwoordt en haar daarna met 
de eerste gelegenheid zendt aan den \ ertegenwoordiger van den 
Directeur-Generaal der Posterijen te Clermont Ferrand 

Hoe was nu de gang van zaken van een dergelijke depeche-
reponse of antwoord-brief' 

De afzender te Parijs kocht deze kaart aan het postkantoor — 
gefrankeerd met 5 centimes —, vulde de kolommen 1 t/m 3 in 
en sloot haar in een brief, die per ballon-post naar zijn bestemming 
elders werd verzonden Hier vulde de geadresseerde met ;a of neen 
de kolommen 4 t/ra 7 in, gaf de kaart aan het postkantoor ter 
plaatse af, dat er een postzegel van 1 franc op plakte Dit kantoor 
zond de kaart via Clermont-Ferrand naar Tours, later naar Bor
deaux Hier werd de kaart langs foto-microscopischen weg ver
kleind, op een film afgedrukt en per duivenpost naar Parijs over
gebracht De per projectie-lantaren vergroote afbeelding van de 
geschreven tekst werd op een depeche-reponse opgenomen en bij 
den oorspronkelijken afzender (vrager) besteld 

Over de zegels en de stempels der stukken per ballon verzonden, 
kunnen wij kort zijn, gewone frankeerzegels en poststempels werden 
benut 

file:///erkleinde
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Met het sluiten van den vrede verviel voor Frankrijk de harde 
noodzakelijkheid de postverbindingen door de lucht tot stand te 
brengen; aan den dienst kwam een plotseling einde. Toch blijft hij 
een schoon en aangrijpend voorbeeld van wat een volk in benarde 
omstandigheden tot stand kan brengen, wanneer de harde nood
zaak den wil tot slagen staalt. 

Tot 1905 blijft dan in Frankrijk de luchtpost rusten, totdat het 
Parijsche blad „Le Matin" den stoot geeft om haar tot nieuw leven 
te brengen. 

Door de plaatsruimte gedwongen zullen wij ons moeten onthou
den van het vermelden van de talrijke luchtpoststukken, die in den 
loop der"jaren dan verschijnen, die geen van alle een officieel karak
ter dragen en waarvan de stroom slechts onderbroken wordt door 
den wereldoorlog. Het jaar 1918 en volgende brengt een nieuwe 
opleving. Veelvuldig zijn de „meetings" of vliegweken, die bijna 
alle een stempel of een niet-officieel zegel met zich brengen. 

Men hechte aan deze uitgiften geen officieele waarde; interessant 
zijn zij slechts voor den speciaal-verzamelaar. Wij hopen te zijner 
tijd van deze kaarten en stempels in een of meer afzonderlijke arti
kelen een résumé te geven. 

O p 25 Juni 1927, ter gelegenheid van den ,,Salon International 
de l'Aviation et de la Navigation" te Marseille, verschijnen de 
eerste officieele luchtpostzegels. Het zijn de waarden 2 en 5 francs 
der frankeerzegels in het Merson-type, voor deze gelegenheid voor
zien van den opdruk „Poste Aérienne" en de afbeelding van een 
vliegtuig. 

De luchtpoststukken, met deze zegels gefrankeerd, konden slechts 
worden verzonden tusschen Marseille en Algiers. Zij werden ver
nietigd met een specialen stempel, vermeldende den datum met 
,,Marseille—Alger—N—Aviation". 

De oplaag bestond uit 90.000 paren, waarvan er 60.000 werden 
verkocht; de rest werd vernietigd. 

v. B. 

NEDERLAND. 
De Olympiade-zegels, 
Eén nieuwe tanding is te melden, n.l. 10 cent; 12 : 1 1 ^ . 
Andere z.g. 12 : 113/2-tandingen, bij de zegels die in tanding 

12 ; 12 voorkomen, blijken slechts op een onregelmatigheid in de 
perforatielijn te berusten; deze meet over een deel van de tweede 
horizontale rij ongeveer \\}4 (ä H J ^ ) , echter weer niet over het 
geheele zegel. Het zou voor de tandingen raadzaam kunnen zijn, 
de zegels in blokken te verzamelen. 

Als eerste tandingafwijking werd ons getoond de 10 cent 
113^ ; I I H , aan den rechterzijrand van het vel ongeperforeerd. 

Ten gerieve van het publiek is besloten, binnenkort op de 
grootere postkantoren de Olympische zegels mede in omslagen 
verkrijgbaar te stellen. — Elke omslag zal één volledige serie 
bevatten. 

In De Groene Amsterdammer behandelt Otto van Tusschen-
broek de Olympiade-zegels, die hij sterk afkeurt en geen aanwinst 
kan noemen; hij vermeldt dat de zegelbeelden verkregen zijn door 
mechanische verkleining van grootere houtsneden, hetgeen een 
onjuiste methode schijnt te zijn. 

Het ligt ongetwijfeld niet alleen aan de postzegels, maar ook 
aan de Engelschen, dat onze zegels van de laatste jaren aan 
de overzijde van de Noordzee zelden of nooit geapprecieerd 
worden. „The alleged pugilist is a very anaemic-looking individual, 

and would, we feel sure, be quickly laid low by a single gentle 
tap from our own Fighting Editor. As a matter of fact all the 
designs suffer from the pernicious anaemia which seems to have 
affected the so-called artists of Holland since the war". (Stamp 
Collecting). 

Nieuwe waarden met vierzijdige rolperf. 
Verschenen zijn in dezen vorm de 23^, 3, 6, 12J/2 en 15 cent. 
De 214 en W/2 cent bestaan dus niet in tweezijdige rolperf. 

met watermerk. 
Dank aan de beeren Gordon en A. van der Willigen voor de 

spoedige melding van de 3 en 6 cent. 
Nieuwe oplaagletters. 
2 H cent H, 7}^ cent B, 1 2 ^ cent F, 15 cent H (alle nog slechts 

met rolperf.). 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

6 cent D: 171, tanding 4 z. rolperf. 
7}4 cent A; 157 L, tanding Gl. 

123^ cent F: 176, tanding rolperf. 
15 cent E; 96, tanding Gr, in een tweede type. 
15 cent H; 184, tanding rolperf. 
30 cent F: 163, tanding Nb. 
In het vorig nummer stond bij vergissing 7J/^ cent A (inplaats 

van B): R 179. 
De heer Bunge toonde ons het tweede type van de 15 cent 

plaat 96. De cijfers zijn iets anders van vorm dan bij het reeds 
bekende, zij staan zeer dicht boven de oplaagletter E, de ruimte 
is minder dan 1 mM. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
13/2 cent A: deze moet nu ook zonder dr. teekep verschenen zijn. 
2 cent G; cirkel en cijfer 4, tanding 2-zijdige rolperf. 

cirkel en cijfer 18, tanding Gl. 
23-^ cent H: de vellen hebben geen dr. teeken. 
3 cent E: figuurtje in den vorm van een lanspunt naast zegel 1, 

tanding-Gl. Het is jammer dat men de zoo gemakkelijke nummering 
der dr.teekens weer heeft laten varen. Deze 3 cent komt ook in 
een zeer bleekgroene kleur voor. 

Hetzelfde teeken komt ook voor op de vellen met 4-z. rolperf. 
De nieuwe randdruk. 

Wij geven hierbij de afbeelding van den nieuwen randdruk, die 
nu ook bij de lagere waarden van de gewone serie zijn intree heeft 
gedaan, als eerste bij de 3 cent. Op den linkerrand, verscholen 
tusschen de strepen, bevindt zich het drukkersteeken. 

Ook de 23^ cent is met randdruk verschenen, (oplaag H ) . 
Een verdere aanleiding tot den randdruk kan het tegengaan van 

misbruik zijn; op de breede blanco-randen zouden door vervalschers 
valsche zegels met echt watermerk gedrukt kunnen worden. In 
enkele landen dient de randdruk om dit te verhinderen. De smalle 
gekleurde rand, die vanaf eind 1913 een tijdlang de toenmalige 
waarden in cijferteekening orneerde, de eenige Nederlandsche voor-
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ganger van dit genre, zal wel gediend hebben om de randzegels 
te beschermen. 

Tandingafwijkingen Jubileumzegels. 
1923. — O p de laatste veiling van Hekker ging een 5 cent 

met ongetanden onderrand, van welke afwijking wij nog niet 
de tanding kenden; deze blijkt 11 : 12 te zijn. Verder ging er 
een 35 cent met dezelfde afwijking, volgens de beschrijving 11 : 1114 
(terwijl llYi'-ll]^ bekend was) , volgens de afbeelding meet het 
zegel echter voor zoover wij zien kunnen liyï-.liyï. 

1913. — Langzamerhand kennen wij verschillende foutieve tan
dingen meer dan de Leiddraad vermeldt, en wel 

boven ongetand: 23^, 25 cent; 
onder ongetand: 10, 12J^, 25 cent; 
rechts ongetand: 2}^, 123^(?) cent (van de 123^ cent een ex. 

met rechts 3]/2 ™'^- rand); 
onder dubbel getand: 25 cent; 
links dubbel getand: lYj, 5 cent; 
rechts dubbel getand: 3 cent; u4 
extra vertic. perf. door het zegel: 10 cent, 1 Gld. 
Kent iemand nog andere? 
De heer Polling, Helder, zendt ons een ex. van de 3 cent 1913 

met een duidelijk bruin streepje door het grootste deel van de 
onderste dwarsbalk van de eerste E van Nederland. Een plaatfout? 

Typenvcrschillen 1867. 
Door Dr. G. W . W . Bölian, Hilversum, werden met behulp 

van het mikroskoop zeer goed geslaagde fotografische opnamen 
gemaakt va r de beide typen van elk der waarden van de uitgifte 
1867. Afdrukken hiervan zijn bij hem verkrijgbaar tegen den prijs 
\ 'an ƒ 0.8C per stel, porto inbegrepen. 

— Het is misschien nog wel eens goed, erop te wijzen dat de 
Leiddraad bij he"t afbeelden van de typenvcrschillen voor de 25 
en 50 cent een vergissing begaan heeft. Vergelijkt men de afbeel
dingen uit den Leiddraad met die uit het opstel van den heer 
Voss uit het vorig nummer, dan vindt men dat wat bij Voss (en 
Gatsonides) type I heet, in den Leiddraad met type II staat aan
geduid. Vóór 1921 gold de opvatting-Gatsonides voor de juiste, 
in dat jaar werden uit het op de tentoonstelling bij de Firma 
Enschedé aanwezige materiaal verkeerde conclusies getrokken, en 
medegedeeld in het N. T . v. P. van 1921. Volgens deze zou wat 
vroeger van de 25 en 50 cent type I genoemd werd, eigenlijk 
type II moeten heeten. Deze fout werd ook door den in 1922 
verschenen Leiddraad overgenomen. Eerst in het Maandblad van 
Februari 1926 werd door den heer Gatsonides de zaak weer recht
gezet. De onbeholpen vorm der cijfers 5 (de plompe vlag en de 
eindkrul, die een eindweegs links van de daarbovenstaande neer
haal uitsteekt) van de 25 en 50 cent in het échte type I komt 
geheel overeen met die van de cijfers van de 5 van de 5 en 15 
cent type I. De waarde-aanduidingen voor dit stel platen zijn dus 
ongetwijfeld door denzelfden graveur gestoken, en hooren bij 
elkaar. 

— Het is ook niet juist, dat door de Firma van Kempen uit
sluitend met type I, door de Firma Enschedé uitsluitend platen 
met type II zijn vervaardigd; de laatste heeft de meeste waarden 
ook in type I geleverd (zie Maandblad Febr. '26). 

7I/2 '̂ "̂t De Ruyter-port. 

Wij geven hierbij de afbeelding, waarvan het cliché ons wel
willend door de Firma Hekker werd verstrekt, van het in het 
Maartnummer besproken blok mef twee zegels in type II, op het 
middelste zegel der tweede en het laatste zegel der derde rij. 

Het blok bracht ƒ 155.— op. 
Luchtpost naar Indië en Suriname; nieuwe luchtpostzegels. 
W e ontvingen een persbericht van het Hoofdbestuur der P. en T. 

met het volgende nieuws: Het ligt in de bedoeling van de K.L.M., 
in den zomer van dit jaar vier drie-motorige Fokkervliegtuigen, 
die bestemd zijn voor de Ned.-Indische Luchtvaartmaatschappij, 
door de lucht naar Indië te brengen. Oorspronkelijk zou het eerste 
op Zaterdag 30 Juni vertrekken, de volgende telkens 14 dagen 
later; thans echter wordt overwogen om het vertrek telkens op 
Woensdag te stellen, omdat in de zomermaanden de mail uit Indic 
gewoonlijk eerst Zondags in ons land wordt aangebracht, en bij 
vertrek op Zaterdag omgaande beantwoording niet mogelijk 
zou zijn. 

Met bedoelde vliegtuigen zal post worden vervoerd, waarvoor 
de postdienst aan de K.L.M, een zeker bedrag per vlucht als ver
goeding uitkeert. 

Het extra-luchtrecht is voor brieven vastgesteld op ƒ 0.75 per 
20 gram, en voor briefkaarten op ƒ 0.40. H i e r t o e z u l l e n 
t w e e n i e u w e l u c h t p o s t z e g e l s , v a n 4 0 e n 7 5 
c e n t , u i t g e g e v e n w o r d e n . 

Verder zullen er in den loop van 1929 en begin 1930 twaalf 
maandelijksche vluchten naar Indië en terug ondernomen worden, 
waarbij post en passagiers worden vervoerd. Het luchtrecht zal 
nog nader worden vastgesteld, in verband met de ervaringen, die 
met de vier vluchten van dit jaar opgedaan worden. Slaagt deze 
proef, dan denkt men over een geregelde wekelijksche of veertien-
daagsche lucht-postverbinding met Indië. 

Suriname. 
Het ligt in de bedoeling van de post-administratie om ook met 

het vliegtuig, waarmede luitenant Van Onlangs voornemens is, 
eerlang een vlucht naar Suriname en Curasao uit te voeren, post
stukken te verzenden. 

Het luchtrecht, dat voor de financiering van den tocht ten 
goede komt, zal, evenals voor de a.s. vier vluchten naar Oost-
Indié, bedragen 40 cent per briefkaart en 75 cent per 20 gram 
voor de overige stukken. 

De luchtpostzegels, welke voor de bedoelde vier Indië-vluchten 
worden aangemaakt, zullen ook in het onderhavige geval voor de 
kwijting van het luchtrecht worden gebezigd. De zegels zullen 
voorts met een speciaal voor dit doel te vervaardigen stempel 
onbruikbaar worden gemaakt. 

W e danken de beeren Gordon en Lampe voor de toezending 
van dagbladuitknipsels. 

Weer zes Philatelistenloketten. 
Tijdens de Indische Tentoonstelling op het landgoed Zijpendaal 

te Arnhem zal van 11 Juni tot 23 Juli een tijdelijk postkantoor 
gevestigd zijn, waar o m. de postwaarden van Ned. Indië, Suriname 
en Curasao verkrijgbaar worden gesteld. 

Op Zaterdag 21 April ziin, zooals uit de vereenigingsverslagen 
uit het vorig nummer blijkt, weer twee nieuwe verzamelaarsloketten 
geopend, te Utrecht (derden Zaterdag van de maand, van 2 tot 
4 uur), en Zwolle (eveneens derden Zaterdag van de maand, van 
4 tot 6 uur). 

Met alle erkenning van het geraak dat de plaatselijke verzamelaars 
van deze nuttige instellingen hebben, komt het ons toch voor, dat 
een dergelijke uitgebreide verkrijgbaarstelling van koloniale post
zegels oorspronkelijk niet in de bedoeling van het Hoofdbestuur 
gelegen zal hebben, en dat wij langzamerhand des Guten zuviel 
krijgen. 

W a t aan Leeuwarden, Groningen, Zwolle is toegestaan kan op 
den duur aan Haarlem, Vlissingen, Breda, Helder niet geweigerd 
worden, en zoo zullen we langzamerhand in het tijdperk komen, 
waarop aan elk postkantoor alle koloniale zegels verkocht worden, 
in latere jaren gevolgd door de verkrijgbaarstelling van gebruikte 
zegels (te beginnen b.v. met zegels van op de Rijksveiling opge
houden kavels), langzamerhand ook buitenlandsche. „Het post
kantoor Sneek is toch voordeeliger. Levering van uitsluitend pracht-
exemplaren." — Dienstorder H 982 van 11.IV.35: „De prijs van 
serie 3422 (Montenegro 1907) wordt, in afwijking van het be
paalde bij D.O. 289/'35, nader vastgesteld op ƒ0.75. Bij het 
Magazijn kan een nieuwe voorraad Liberia aangevraagd worden." 
— Postkantoor Laren N.H.: „Reclame-aanbieding! Bij aankoop van 
100 postwissel- of giro-formulieren een fraaie serie van 14 stuks 
Oekraïne cadeau. Slechts geldig tot 1 November." ^ Maar zoover 
is het gelukkig nog niet. 

http://11.IV.35
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Uitslag van de Rijks Zegelveiling op 2 Maart 1928. 
Nr. V. d. Hoogste 
kavel Omschrijving van den kavel Inschrijving 

Binnenlandsche Frankeerzegels, 
1 5000 stuks ƒ 75,77 
2 4600 55,— 
3 4000 ■ 51,58 
4 4200 „ X 113,50 
5 3750 101,— 
6 3300 „ 73,65 
7 2750 „ ■ 87,65 
8 5200 „ uitgave 1924/1925, w.o. Reddings en 

Luchtpostzegels „ 79,27 
9 4600 ,, diverse opdrukken 182,95 

10 500 „ met gummistempeling 26,60 
IJ 500 „ „ „ 18,85 
12 5 „ van ƒ10.— 67,67 

Strecken van adreskaarten van de Pakketpost. 
13 50 K.G 157,57 
14 75 „ (opgehouden) —,— 
15 100 „ 301,58 

Jubileumzegels 1813—1913. 
16 60 stuks in 5 complete seriën ,, 111.— 
17 30 „ van ƒ10,— 554,— 
18 300 „ „ „ 5,— 356,— 
19 200 2,50 161,— 
20 250 1,— 65,95 
21 100 0,50 „ 55,50 
22 1200 „ gemengd 275,15 

JubUeumzegels 1898—1923. 
23 4015 „ gemengd 217,— 
24 3200 „ „ 124,— 

Portzcgels. 
25 8000 „ gemengd ,251 ,— 
26 850 ., diversen , 48,30 
27. 3000 „ opdruk op port- en frankeerzegel . . „ 176,— 
28 60 „ opdruk op frankeerzegel . . . . „ 70,— 
29 120 „ id. id. , 140,— 
30 240 „ id. id. 240,— 
31 400 „ id. id. 410,— 
32 3000 ,, gem. portzegels w.o. div. opdrukken . „ 95,80 
33 1500 „ id. id. id. . „ 55,55 

Frankeerzegels v. d. Ned. Koloniën. 
34 6000 „ gemengd, w.o. div. opdrukken . . „ 61,61 
35 4250 „ „ 43,43 
36 700 „ meerendeels Jubileumzegels 89,70 
37 555 „ Suriname en Curafao . . . . „ 95,— 

Buitenlandsche Frankeerzegels. 
38 10000 stuks gemengd 81 ,— 
39 SOOO 65,— 
40 6000 „ .. 61,— 
41 4000 „ „ 42,45 

Zegels afkomstig van het Departement 
van Buitenlandsche Zaken. 

42 5800 stuks gemengd 83,60 

Het bovenstaande was reeds geschreven, toen we het volgende 
persbericht ontvingen: 

,,Het ligt in de bedoeling van de postadministratie bij wijze van 
proef ten gerieve van de vele Philatelisten thans ook te Vlissingen, 
Hengelo en Neuzen een speciaal loket voor den verkoop van 
Nederlandsche en koloniale postwaarden aan verzamelaars open 
te stellen. 

Het aantal plaatsen, waar op de daartoe vastgestelde tijden een 
dergelijk loket wordt opengesteld, stijgt daarmee tot 11, n.l. Amster
dam, Rotterdam, 's Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Zwolle, Gro
ningen, Leeuwarden, Vlissingen, Hengelo en Neuzen. 

De loketten zullen zijn opengesteld: 
te Vlissingen: derden Zaterdag van de maand, van 15J/2—17 uur, 

voor het eerst op 19 Mei. 
te Hengelo: derden Zaterdag van de maand, van 14—16 uur, te 

beginnen met 19 Mei. 
te Neuzen: eersten Zaterdag van de maand, van 13—15 uur, 

voor het eerst op 5 Mei." 

SURINAME. 
Valsche 50 cent op 2.50 van 1900. 

De heer Reyerse, Den Haag, zond ons ter inzage een echt zegel 
van 2.50 van Suriname met valschen opdruk „50 cent". De ver-
valsching is niet als „gevaarlijk" te kenmerken, de 5 is magerder 
dan de echte, en ook de O is iets smaller en staat bij den valschen 
opdruk iets hooger dan de 5, hetgeen terstond opvalt. Ook de 
letters van „cent" vertoonen geringe afwijkingen. 

De opdruk is blijkbaar in boekdruk uitgevoerd (als de echte), 
en is dof-grijszwart, in tegenstelling met de echte, glimmendzwarte. 
(Echter kan ook de echte opdruk in sommige gevallen grijs
zwart zijn!). 

De vervalsching is afgestempeld met het vierkantstempel van 
Paramaribo (datum onleesbaar). — Jammer van het zegel van 2.50! 

De Groene-Kruis-zegels. 
In het Februari-nummer namen wij een berichtje op van een 

geloofwaardigen Engelschen correspondent, meldend dat enkele 
Londensche handelaars te Paramaribo een voorraad van deze 
zegels besteld hadden, maar de zegels niet ontvingen. — Van den 
Administrateur van Financiën van Suriname ontvingen we een 
schrijven ter rechtzetting van dit bericht, met het verzoek, dit in 
het Maandbla^ te vermelden, waaraan wij gaarne gevolg geven. 
W e nemen er het onderstaande uit over: 

„Zooals U bekend zal zijn, waren de Groene-Kruiszegels uit
sluitend gedurende het 4e kwartaal 1927 verkrijgbaar gesteld en 
is ook aan alle aanvragen (binnenlandsche zoowel als buitenland
sche), die gedurende dien tijd zijn ingekomen, nauwgezet voldaan. 
Zelfs werd, geheel onverplicht, aan aanvragen, die te laat waren 
en na 31 December 1927 inkwamen, teruggeschreven, daarbij mede-
deelende, dat de zegels niet meer bij de postadministratie verkrijg
baar waren, maar dat de Vereeniging „Het Groene Kruis" hier 
ter stede nog over een hoeveelheid van die zegels beschikt, die 
zij tegen den prijs van ƒ 0.50 per serie verkoopt." 

W e kunnen dus wel als zeker aannemen, dat de fout bij de 
Engelsche handelaars gelegen heeft. 

Luchtpostvervoer naar West-Indië. 
Het ligt in de bedoeling van de postadministratie om ook met 

het vliegtuig, waarmede luitenant van Onlangs voornemens is, eer
lang een vlucht naar Suriname en Curasao uit te voeren, post
stukken te verzenden. 

Het luchtrecht, dat aan de financiering van den tocht ten goede 
komt, zal, evenals voor de a.s. vier vluchten naar Oost-Indië, 
bedragen 40 cent per briefkaart en 75 cent per 20 gram voor de 
overige stukken. 

De luchtpostzegels, welke voor de bedoelde vier Indië-vluchten 
worden aangemaakt, zullen ook in het onderhavige geval voor 
de kwijting van het luchtrecht worden gebezigd. De zegels zullen 
voorts met een speciaal voor dit doel te vervaardigen stempel 
onbruikbaar worden gemaakt, 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Frankcr. 
Ruys' Handelsvereeniging, Den Haag, heeft blijkbaar het plan 

laten varen om een Francotyp in gebruik te nemen, althans de 
oude machine 4 is van een nieuwe combinatie voorzien, waarvan 
ik nog slechts de 13/2 ^^ '^^2 ce"t ken. 

Machine 5 (Automatic Screw Works, Nijmegen) werd in 
Februari als volgt veranderd: IJ/^, 2, 5, 7J/2. 10, 15 cent. Nieuw zijn 
dus de waarden \y2 en 5 cent. 

Machine 6, vroeger in gebruik bij Ruys' Handelsvereeniging, 
Utrecht, is op 5 Maart '28 in gebruik genomen door de N.V. 
Drukkerij en Uitgevers-Mij. „De Vlijt" te Arnhem. Het datum
stempel is rood, de waarden zijn: 2, 3, 5, 73/2' 125/2- 15 cent. 

Machine 17 (Centraal Bureau, enz., Den Haag) gebruikt thans: 
13/2' 3, 5, 7}/2, 10, 15 cent. Nieuw is dus slechts de 13/2 cent. 

Machine 20 (Kweekerij Moerheim, Dedemsvaart) kreeg in 
Februari een nieuwe combinatie, n.l.: 13/2' 3, 5, 73,^, 10, 15 cent. 
Alleen is dus de 2 in 13^ cent veranderd. 

Machine 22 (G. Dikkers 6 Co., Hengelo) veranderde in Februari 
de waarden in: 13^, 3, 5, 73^, 123/2' 15 cent. Ook hier als eenige 
nieuwe dus de 13^ cent. 
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Over het algemeen waren vroeger de waardecijfers van de ver
schillende machines aan elkaar gelijk, maar de dit jaar in gebruik 
genomen stempels vertoonen soms zeer afwijkende cijfers. Enkele 
van de meest „krasse staaltjes" volgen hieronder, waarbij telkens 
de „normale" vorm voorafgaat. De zonderlinge 5 van machine 5 
komt ook nog voor bij machine 18. 

° 6 5 ö 
Francotyp. 
Ruys' Handelsvereeniging, Utrecht, kreeg medio Maart een 

nieuwe machine: 105. Deze is van het model B i l (twee cijfers), 
met onder het waardestempel: Ruys' Handelsvereeniging — Kan
toormachines. 

Machine 106 ÜI. De Stoomvaart Mij. „Nederland" veranderde 
het stempel weer eens. Vroeger stond midden tusschen datum- en 
waardestempel het nummer van den afdruk, en daaronder een 
ovaal met naam en monogram der Maatschappij. Vanaf 25 April 
IS uit de afdrukken het telnummer verdwenen, en staat een gcooter 
ovaal midden tusschen beide stempels. Dit is dus reeds de derde 
vorm: 106 III. 

Machine 114 werd in gebruik genomen bij Lindeteves-Stokvis, 
Amsterdam. Model A II, onder het waardesterapel: L I N D E T E V E S . 

Machine 116 kwam in gebruik bij de Staatsmijnen in Limburg, 
Heerlen. Model A I, dus zonder naam van den afzender. 

Machine 122 kwam op 30. IV in gebruik bij de Kon. Ned. 
Stoomboot-Mij., Amsterdam. Model A I . 

Aanvullingen: 101: 3 cent. - 102: 8, 40 cent. - 105: IJ^, 5 ^ , 714 
cent (de 5J/2 een vergissing voor 5 cent). - 106 III: \}4' 3, 5, 6, 7}^, 
13H, 15 cent. - 107: 3, 5 cent. - 108: 3, 20, 35 cent. - 109: 5 cent. -
110: 35 cent. - 111: 5, 15 cent. - 112: 5 cent. - 114: 714 cent. -
116: 714 cent. - 117. VA, 5, 714. 8, 15, 1714 cent (de laatste 
waarde op een brief inplaats van 7}4 cent). - 118: 5, 35 cent. -
122: VA, 3 cent. 

De heer Traanberg bezit een enveloppe met afdruk van O cent 
van mach. 1061, welke vergissing later hersteld is door er een 
afdruk van 2 cent naast te plaatsen. 

In een Engelsch blad las ik, dat dank zij het gebruik van fran
keermachines daar dit jaar naar schatting niet minder dan 
56.000.000 postzegels minder gebruikt zullen worden. 

Dank voor medewerking aan de beeren Van den Berg, Bloys 
van Treslong Prins, Bunge, A. C. van Dam, Van Dongen, Gordon, 
Lampe, Schachtschabel, Traanberg en A. van der Willigen. 

A M. B. 

Nederland. De definitieve spoorwegbriefkaarten van 3 cent heb
ben niet lang op zich laten wachten. T o t nu toe zijn bekend 
geworden: 

lo. Nederl. Spoorwegen. Model CC 238c. Oplaag enz.: E.H. 
50.000. 24/2 '28. 

2o. Oostenburgergracht. Model CC 238. Oplaag enz.: E.H. 
60.000. 24/2 '28. 

3o. Doklaan. Model CC 238c. Oplaag enz., E.H. 50.000 14/3 '28. 
Nu de Olympische spelen in aantocht zijn, heeft Huygens Boek

handel en Advertentie Bureau zijn werkzaamheden verhoogd. Een 
paar maanden geleden gaf deze firma de 5 cent briefkaart als 
„01ympiade"kaart uit met 3 verschillende rijmpjes van J. B. Het 
zijn de series C 1000, D 1000 en E 1000. Eind April zag de serie F 1, 
2 en 3 het licht. Het zijn nu de locale briefkaarten van 3 cent, 
die links van de scheidingslijn in zwart bedrukt zijn met hetzelfde 
Grieksche motief der series B, C, D en E. Tusschen de beide 

zuilen worden nu evenwel afbeeldingen gegeven van verschillende 
soorten sport; het geheel maakt nu een aangenamen indruk. Voer 
de eerste 3 series zijn gekozen Voetbal, Wielrennen en Boksen. 
De kaarten worden verkocht voor 10 cent het stuk; de toeslag 
komt, na aftrek van drukkosten, ten bate van het Nederl. Olymp. 
Comité. De firma is bezig om dezelfde kaarten met verschillende 
sportafbeeldingen, tevens voor particuliere reclamedoeleinden te 
gebruiken. In het vak onderaan, waar nu de hand staat, zou een 
reclame aangebracht kunnen worden. De reclame zou dan de 
kosten moeten dekken, zoodat de 3 cents kaart voor 2A cent in 
den handel gebracht zou kunnen worden. Gezien het goede doel, 
wenschen wij de firma toe, dat veel zakenmenschen van dit bijzon 
dere aanbod gebruik zullen maken. 

BUITENLAND. 
Argentinië. Ook hier een nieuwe, groote kaart met San Martin. 
Br. 4 c. roodbruin op geel. 
België. Nog steeds nieuwe kaarten. Nu liggen weer voor mij: de 

kaart van 30 + 30 c , twee-talige voordruk, waarop een 2de waar
destempel van 5 c. is bij gedrukt; verder de dubbelkaart van 
35 + 35 c , mede twee-tahg, olijfgroen; en de enkel- en de dubbel-
kaart met 3 talen, blauw-groen. 

Br. 30 + 5 + 30 + 5 c. lichtgroen + lichtgroen op geel. 
35 + 35 c , olijfgroen op geel (2t-alig). 
35 c , 35 + 35 c , blauwgroen op geel (3-talig). 

Ceylon. De kaart van 3 c. grijs (Koning George) verkreeg een 
zwarten opdruk „2 Cents"; de oude waarde werd doorbalkt. 

Br. 2 c. op 3 c. grijs op wit. 
Danzig, Hier verschenen twee kaarten voor het binnenland van 

10 pf. met deelstreep; de enkelkaart met, de dubbelkaart zonder 
afzenders-aanwijzing; groot formaat. 

Br. 10 pf., 1 0 + 10 pf., groen op roomkl. 
Duitschland. De nieuwe luchtdrukpost-briefkaart verscheen in 

groot formaat, en heeft twee waardestempels n.l. 50 pf. (Bach) + 
5 pf. (Schiller). 

Br. 50 + 5 pf. bruin + groen op rose. 
Fiji-eilanden. Porto-verhooging. Hier kwamen 2 nieuwe envelop

pen voor aanget. brieven in omloop, met den vierkanten waarde
stempel met Koning George. 

Env. V. aanget. brieven 3 + 1 p. ultramarijn form. G. 
3 + 2 p. ultramarijn iorm. H^. 
Italië. Met den kop van den Koning verschenen hier 5 nieuwe 

postpakketkaarten: wit carton, Postmarke). 
Pakketk. 40 c. blauw. 

2,50 1. zwart. 
5,— 1. olijfkleurig. 

7,50 I. rood. 
12,50 1. bruin. 
Kcdah. Met den arenschoof als waardestempel kwam een nieuwe 

enveloppe voor aanget. brieven van 15 c. in gebruik. 
Env. V. aanget. br. 15 c. ultramarijn form. G. . 
Leewards-eilanden. Met een kleinen kop van Koning George ver

schenen: 
Env. 1 d. paars, 13̂ 2 d. rood op wit, 134 X 108 mM. 
Krbd. A d. bruin op geel. 
Env. v. aanget. br. 3 d. ultramarijn form. G. H^. 
Luxemburg. Buitengewoon fraai uitgevoerd zijn de kaarten, die 

met de bekende waardestempels en deelstreep in groot formaat zijn 
uitgegeven, en ge'illustreerd werden met zeer mooie ansichten uit het 
vriendelijke bergland. Zij zijn veel mooier dan de kaarten van Mon-
dorf; er zijn nu 12 verschillende in 3 waarden. De kaart van 40 op 
30 c. groot formaat ontving een nieuwen, zwarten opdruk van 35 c. 

Br. 35 op 40 op 30 c. oranje op wit. 
35 c. groen, 60 c. oranje, 90 c. kaïmijn op wit. 
Madagascar. Een nieuwe kaartjes-enveloppe, van binnen rood 

violet gekleurd. 
Env. 5 c. rose en zwart. 
Maleische Staten. Hier verscheen een nieuwe kaart in formaat b. 

met denzelfden waardestempel. 
Br. 4 c. oranje op zeemkl. 
Noorwegen. Een nieuwe kaartbrief voor het binnenland met den 

klimmenden leeuw als waardestempel. 
Kbf. 10 öre groen op roomkl. 
Rumenië. Met den vriendelijken jongenskop van Koning Michael 

verscheen een nieuwe kaart van 2 lei. 
Br. 2 lei lichtgroen op wit. 
Tunis. De serie kaarten in groot formaat is vermeerderd met die 

van 40 en 90 c ; verder een nieuwe kaartbrief van 50 c. 
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BEKNOPT PROGRAMMA 
DER F E E S T E N T E H O U D E N D O O R DE 
Postzegelvereeniging „BREDA", 

ter gelegenheid van de viering van liaar 35-jarig bestaan 
en van den 

Negentienden Nederlandschen Philatelistendag 
O P VRIJDAG H , Z A T E R D A G 15 E N Z O N D A G 16 SEPTEM

BER 1928, T E BREDA. 

V R I J D A G 14 S E P T E M B E R 1 9 2 8 . 
4 uur. Bestuursvergadering van de. Bond in de Tearoom van 

CaféRestaurant „Moderne", Veemarktstraat. 
lYi, uur. Reunie en begroeting der deelnemers aan den Philatelis

tendag in het „ZuidHoUandsch Koffiehuis", Groote 
Markt. 

8 uur. Ontvtingst der Philatehsten door het Dagelijksch Bestuur 
der Gemeente Breda ten stadhuize. 

Sj/j uur. Concert door de K. E. Muziekvereeniging „Vondel" op 
de Groote Markt, aangeboden door het Gemeentebestuur 
van Breda. 

9}^ uur. Feestvergadering, aangeboden aan de besturen en afge
vaardigden van alle PhilatelistenVereenigingen, verdere 
genoodigden en de leden der Postzegelvereeniging 
„Breda", ter gelegenheid der herdenking van haar 35
jarig bestaan, in de versierde Concertzaal van het Hötel
Restaurant „De Schuur", Catharinastraat. 

Z A T E R D A G 15 S E P T E M B B E R 1 9 2 8 . 
10 uur. Officieele opening van den Negentienden Nederlandschen 

Philatelistendag in een der zalen van de Sociëteit „Con
cordia", Van Coothplein. 
Onmiddellijk daarna opening der Postzegeltentoonstelling 
in de groote Koffiekamer van „Concordia". 

103^ uur. Kapittelvergadering in de Tearoom van „Moderne". 
11 uur. Bondsvergadering in de bovenzaal (gelegen aan de 

Groote Markt) van de „Beurs van Breda" (ingang St. 
Janstraat). 

V/l uur. Gemeenschappelijke Limch in de bovenzaal (gelegen in 
de St. Janstraat) van de „Beurs van Breda". 

uur. Bezoek aan de Groote Kerk. 
uur. Bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie. 
uur. Reunie in „Moderne" en vertrek met autobussen naar 

het „MastboschHötel". 
(>Yi uur. Feestmaaltijd in het „MastboschHótel". 
9J/2 »•"■• Bekendmaking der bekroningen. Gezellig samenzijn in 

idem. Dancing. 

Z O N D A G 16 S E P T E M B E R 1 9 2 8 . 
lOJ/2 UUT« Congres in de bovenzaal (gelegen in de St. Janstraat) 

van de „Beurs van Breda". 
\Y2 uur. Gemeenschappelijke Lunch in het Hotel „Dennenoord' 

tegenover het Mastbosch. 
V/l uur. Wandeling in het Mastbosch. 
^Yi uur. Sluiting der TentoonsteUing. 

2H 

5M 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Over onderstaande handelaars en verzamelaars worden door het 
BondsInformatiebureau inlichtingen verstrekt: 

J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 

M. E. Bouwmeester, St. Jansstraat, Haarlem. 
Aug. van de Velde, Ruijsdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endemann & Co., Schoten bij Haarlem. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat, Den Haag. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W . Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S.W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos, Brixen bij Bozen. 

De Beheerder van 't Bonds'Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigingssecretarissen en Adverteerders worden er 

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

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Vsreen. van Postzegelverzamelaars. 
Secretar is! A. v. DAM, Wilhelminastr . 49, Haarlem, Tel 10793 

Afdeclingen. 
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, Amhemsche Straat

weg 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. 
's'Gravenhage: 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.: Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr.: dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel 1: 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. 

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. 

Ingekomen is een prachtcollectie zegels van Mexico, gebruikt en 
ongebruikt en gespecialiseerd, alles van de eerste uitgifte. Verza
melaars, die zich hiervoor interesseeren, gelieven zich op te geven 
bij den Administrateur D. C. Paraira, die dan bereid is de collectie 
op verzoek ter inzage te zenden. De verzameling is ook in haar 
geheel te koop. 

Nieuwe leden. 
742. dr. C. Rutteman, Beursstraat 7, Hengelo (O.) . 
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747. W . J. Schokker, Stadhouderslaan 35, Hilversum. V. L. 
751. E. Dunlop, Rijperweg 7, Bloemendaal. 
760. P. J. Steensma, v. Ruysdaelstraat, Arnhem (lid „HoU."). 

Aanmeldingen. 
dr. G. W . W . Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum (beg. lid). 
J. F. L. Rietdijk, s.f. Petjangaän S. J. S (Java, N.-I.) 
mevr. C. Eichholtz, Rahderstraat 2, Medan (N.-I.). 
J. M. van Ditmars, Adm. ond. Karang Inoué, Peureula, 

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

straat 16, Soerabaya (N.-I . ) . 
H. O'Herne, Ambarawa (N.-I.). 
N. Straatman, adm. s.f. Majong bij Koedoes (N.-I.). 

Adresveranderingen. 
123. D. Allebé, p / a . Ned. Handelmij. Semarang (N. L.) . 
605. H. A. Barnauw, adres onbekend. 
858. J. de Beer, van der Helstlaan 39, Hilversum. 
173. A. Beylsmit jr.. Uithoornstraat 53 hs., Amsterdam (Z . ) . 
280. A. M. W . Bussemaker, p/a. Ned. Handelmij., Batavia 

(N.-I.). 
782. mevr. N. Canters-Onderwater, Tromplaan 15a, Velp. 
401. dr. A. W . Cramer, v. Boetselaerlaan 35, Den Haag. 
477. J. Dingemanse, p / a . C. Dingemanse, Nieuwland bij Mid

delburg. 
421. G. Hamer, Julianalaan 106, Overveen (Bloemendaal). 
453. J. S. de Jongh, St. Hubertuslaan 37, Maastricht. 
412. Adr. Kooman, Fuchsiastraat 158, Den Haag (bijk. Gouden-

regenplein). 
521. W . Mak, adres onbekend. 
674. C. Polling, s.f. Seloredjo, Djombang (Res. Soerabaia, 

Java, N.I.). 
878. H. Scheurleer, Kanonstraat 26, Den Haag. 
590. F. Smallenbroek, Waterlooscheweg 34, Apeldoorn. 
415. P. H. van de W e g , Hallincqlaan 34, Dordrecht. 
675. ir. A. N. P. de Wi t , Nicolaistraat 12, Den Haag. 
356. J. L. Zeeuw van der Laan, Joh. Verhulststraat 193, Am-

sterdam. 
Sectiehoofden. 

Noord-Brabant en Limburg: J. S. de Jongh, St. Hubertuslaan 37, 
Maastricht. 

Apeldoorn: K. de Waard , van Heutszlaan 8. 
Overleden. 

199. F. W . Braat jr. 
Bedankt met 31.12.'28. 

378. H. Scheurleer. 
356. J. L. Zeeuw van der Laan. 

Afdcelingen. 
Apeldoorn. Vergadering op Dinsdag 29 Mei 1928, 's av. 8 u., 

in het Odd Fellowhuis, Deventerstraat 38. 
's-Gravenhage. O p de Maartvergadering waren 13 inzendingen 

aanwezig, die alle de bewondering verwierven, niet het minst de 
beide „hors concours " collecties der beeren Donnai en Rietdijk. 

Voor de betere Europa-zegels werden toegekend: 
Ie prijs: de heer Van Dien met verzameling Oud-Duitschland 

ongebruikt. 
2e prijs: de heer Clifford, met een zending, die uitmuntte door 

kwaliteit, alles ongebruikt. 
3e prijs: de heer Ferf. 
4e prijs: de heer Daamen. 
5e prijs: de heer de Haan. 
De toekenning der prijzen geschiedde door alle leden bij stem

ming; opvallend was, dat de ongebruikte zegels verre de voor
keur genoten. De heer Manders hield verder zijn voordracht, 
waarin op den voorgrond werd gesteld, dat de geschiedenis van 
het Postwezen door de afstempelingen wordt weergegeven, ook 
vooral in den tijd vóór 1852. De spreker geeft voorbeelden van 
merkwaardige stempels en zegt ten slotte, dat bij bestudeering het 
stempelverzamelen niet alleen een veelomvattend verzamelgebied 
vormt, maar ook zeer belangrijk is voor de kennis der philatelie. 

Leescirkel. 
Aanmelding bij den voorzitter, Arnhem, Burgemeestersplein 2. 

Maandelijksche portefeuilles met buitenlandsche tijdschriften. 
Leestijd 3 dagen, franco door te zenden. 

PostzegelTereeniging „Breda", te Breda, 
Ie Secr.! J. C, G VAN DEN BERG, Hortensiastr . 25, Breda. 

Tel. 38. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 30 
April 1928, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van het „Zuid-HoUandsch Koffiehuis", te Breda. 

Aanwezig 49 leden en één gast. De voorzitter, de heer Cramerus, 
opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bij
zonder den heer J. L. van Dieten, Rotterdam, lid onzer Vereeni-
ging, die zich kosten en moeite getroost heeft, om de vergadering 
heden avond in de gelegenheid te stellen, zijn schitterende ver
zameling N. Z. Wales te bezichtigen. De voorzitter zegt, dat de 
heer Van Dieten lid van slechts ééne Nederlandsche Vereeniging 
is, n.1. van „Breda" en dat wij zijne belangstelling in onze Ver
eeniging zeer op prijs stellen. Eveneens heet de voorzitter welkom 
den heer Bastiaanse, secretaris van den heer Van Dieten, die dezen 
bij het laten bezichtigen van zijne collectie behulpzaam zal zijn. 
Daarna richt de voorzitter het woord tot den heer Triebel, die, 
hoewel reeds langen tijd lid onzer Vereeniging, voor de eerste 
maal de vergadering bijwoont; hij spreekt de hoop uit, dat de heer 
Triebel een trouw bezoeker onzer vergadering zal worden. 

De notulen der vorige vergadering worden zonder op- of aan
merkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

De voorzitter deelt mede, dat de agenda zoo vlug mogelijk zal 
worden afgehandeld, met het oog op het bezichtigen der verza
meling van den heer Van Dieten. Mitsdien stelt de heer Smeulders 
voor, de ballotage over ons candidaat-lid P. Veen niet bi> schrif
telijke stemming te doen plaats hebben en wordt de heer P. Veen 
bij acclamatie als lid aangenomen. De voorzitter merkt op, dat, 
hoewel zulks in afwijking van het reglement is, hij gaarne met dit 
besluit meegaat, omdat de heer P. Veen vroeger reeds lid van 
onze Vereeniging was en zijn terugkeer met genoegen wordt gezien. 

Alsnu wordt aan de orde gesteld de candidaatstelling voor een 
'id van het Bondsbestuur. De heer Smeulders vraagt het woord en 
deelt mede, dat hem bekend is, dat onze voorzitter, de heer Cra
merus, candidaat gesteld zal worden door de Utrechtsche Philate-
listen-Vereeniging en door de Vereeniging „HoUandia"; hij stelt 
voor, dat „Breda" zijn voorzitter eveneens candidaat zal stellen. 
Uit het applaus blijkt, dat de vergadering zich geheel en al met dit 
voorstel kan vereenigen, en hoewel de heer Cramerus eenige be
denkingen had, stelt hij zich ten slotte toch beschikbaar, waarna 
tot candidaten voor het Bondsbestuur worden voorgedragen de 
beeren mr. W . S. W . de Beer en J. C. Cramerus. 

Brieven van den heer Janzen, afgetreden administrateur der rond-
zendigen, en van den eersten secretaris, den heer J. C. G. van den 
Berg, worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. Deze 
laatste bedankt de Vereeniging voor den telegrafischen gelukwensch 
en het cadeau, hem door de Vereeniging ter gelegenheid van zijn 
huwelijk aangeboden en schenkt een serie Monaco-Tentoonstelling-
zegels voor de verloting van dezen avond. Eveneens zijn zegels 
voor de verloting ingekomen van den heer Quirijnen; de voorzitter 
spreekt een woord van dank voor het geschonkene. 

De voorzitter deelt nog mede, dat hij met den heer Smeulders 
een bezoek heeft gebracht bij den Burgemeester en dat deze toe
zegging heeft gedaan, dat bij de feestelijkheden in September a.s. 
de Philatelisten officieel ten stadhuize door hef gemeentebestuur 
zullen worden ontvangen; bovendien zal het gemeentebestuur een 
concert op de Groote Markt aanbieden, terwijl Z.Ed.Achtb. zoo 
mogelijk aan het feestdiner zal deelnemen. 

Daarna heeft de gewone maandelijksche verloting plaats. Na 
afloop daarvan verleent de voorzitter het woord aan den heer Van 
Dieten, die den voorzitter dankt voor zijn vriendelijk welkomst
woord en een lans breekt voor de philatelie in het algemeen, maar 
in het bijzonder voor het verzamelen van de oudere zegels; hij 
betoogt hierbij, dat veel geld wordt besteed aan de nieuwere uit
giften, terwijl z.i. toch de oudere zegels de meeste belangstelling 
verdienen. Ten slotte wordt overgegaan tot bezichtiging van de 
collectie. 

De heer Van Dieten heeft slechts de eerste helft (100 cartons) 
zijner verzameling Nieuw-Zuid-Wales medegebracht; deze schit
terende collectie verwierf op de Internationale Tentoonstelling te 
Monaco de groote gouden medaille, welke medaille door den heer 
Van Dieten wordt getoond. De verzameling met haar groot aantal 
Sydney-views e.a. wekt algemeene bewondering en kan in deze 
conditie voorzeker als unique in ons land gelden. Meer dan dertig 
jaar had de heer Van Dieten noodig om dit stuk levenswerk tot 
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stand te brengen en nog steeds trach hi] deze collectie te verfraaien 
en te completeeren. 

Intusschen hebben jammer genoeg verschillende leden wegens 
het late uur de vergadering verlaten, de aanwezigen hebben echter 
tot 11 uur kunnen genieten van eene verzameling, zooals de 
meesten wel nimmer onder de oogen zullen hebben gehad. Om 11 
uur heeft het laatste carton de ronde gedaan en brengt de voor
zitter namens de aanwezigen weigemeenden dank voor den in
teressanten avond, dien de heer Van Dieten zoo bereidwillig wa<; 
ons te verschaffen, alleen deze saperbe collectie N. Z . Wales 
stempelt wat opzet, verzorging, mdeelmg en wetenschappelijke 
behandeling aangaat den eigenaar tot een philatelist van het zui
verste water De voorzitter spreekt de hoop uit, dat de heer Van 
Dieten ook op onze Tentoonstelling in September a s eén of 
meerdere van zijne mooie collecties zal willen inzenden en op die 
wijze tot het welslagen der Tentoon stelling zal willen medewerken. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens, 
onder dankzegging voor de drukke opkomst, deze zeer belangrijke 
en interessante vergadering 

De 2e Secretarts J. A. ]. VAN HORSSEN. 
Breda. 30 April 1928. 

Nieuw lid. 
150 P. Veen, Nieuwe Ginnekenstraat 11, Breda. ( I) . 

Candidaat-leden. 
L Elsbach, gep O I ambtenaar. Nieuwe Boschstraat 22a, Breda. 
(Voorgedragen door J. C. G. van den Berg, te Breda). 
W . Patotzki postzegelhandelaar, De Carpentierstraat 2, Den 

haaf}. ^Eigen aangifte). 
Anton Forster, postzegelhandelaar, Barentzstraat 6, Den Haag. 

(Voorgedragen door S. A Blok, te Den Haag). 

Bedankt als lid. 
284 G Veinert, te Chattancourt. 

Adresveranderingen. 
63. Th W d Anjou, thans Narcissenstr 86b, Rotterdam (V) 
11 A Michielsen, voorheen te Breda, thans p a fam. Halkema, 

Goentoerlaan 32, Bandoeng. 
451. B van der Reijden, voorheen te Kampen, thans Ie Luit 

N I.L., te Bandoeng. 
235. C A. Cerpentier, voorheen te Tumahi, thans D 38, Hulst 

( I I I ) . 
242. K. H Rentes, te Den Haag, thans Elandstraat 14, nä 10 

Juni Anna van Buerenstraat 225. (V) . 
202. W . F Hartman, voorheen te Batavia, thans Gang Limoen 

15, Weltevreden (Java). 
23. Aug. C. C. Buysen, thans Gesticht „Charitas", Roosendaal. 

( III ) . 
Aankondiging. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 29 Mei 1928, des avonds 
8 uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang St. 
Janstraat). 
D ^ r Zooals den leden reeds werd medegedeeld, worden de 
vergaderingen in het vervolg niet meer op den eersten, doch op 
DEN LAATSTEN MAANDAG der maand gehouden. Met het 
oog op den Tweeden Pinksterdag heeft de Mei-vergadering echter 
op DINSDAG daaraanvolgende plaats. Als V A S T vergaderlokaal 
is wederom als voorheen aangewezen de bovenzaal in de St. 
Janstraat. 

Bekendmaking. 
Aangezien gebleken is, dat sommige leden nog niet goed op de 

hoogte zijn van het gebruik van de nieuwe contrólekaarten, wordt 
er op gewezen, dat een lid de rondzending niet mag afgeven aan 
zijn opvolger, alvorens deze opvolger de contrólekaart heeft afge-
teekend (onder de hor lijn), ten bewijze dus dat laatstgenoemde 
de zending heeft ontvangen. Eerst dan zendt het lid, dat de zending 
heeft doorgegeven, de contróle-kaart aan het sectiehoofd . 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 28 April 1928, des avonds te 8 uur, 
in Hotel Krasnapolsky, Amsterdam. 

Aanwezig 44 leden. De voorzitter opent de vergadering, doet 
eenige mededeehngen voor de a.s. Tentoonstelling te Breda en wekt 

de leden op eraan deel te nemen. Wegens afwezigheid van den 
heer Schmid worden de notulen door den Isten secretaris gelezen 
en door de vergadering goedgekeurd. De heer De Vries zegt, dat 
hij met groot genoegen de rekening en verantwoording der Ten
toonstelling gelezen heeft Het is hem gebleken, dat het bestuur 
een en ander zoo uitstekend beheerd heeft, dat het er met de 
financiën goed voor staat. Hij bedankt het bestuur tevens voor de 
medaille, die hij voor zijn medewerking ontvangen heeft 

Ingekomen is een brief van de Jeugdclub te Watergraafsmeer, 
waarin zij om hulp en steun van de leden van ,,Hollandia" vraagt. 

Naar aanleiding van de mededeeling van 't Bondsbestuur, dat 
het niet geoorloofd is het reglement van den wisselbeker te wijzigen, 
zoolang deze nog niet definitief aan iemand is toegewezen, wordt 
door den voorzitter opgemerkt, dat het misschien toch wel mogelijk 
zou zijn, indien de 3 winnaars zelf verklaren, dat ze geen bezwaren 
tegen reglementswijziging hebben. De voorzitter zelf wil er tenminste 
gaarne in toestemmen. 

In de vacatures voor 2 leden van 't Bondsbestuur worden ge
kozen de beeren J. C. Cramerus te Breda en mr W S W . de 
Beer te Amsterdam. 

Het voorstel van den heer Traanberg, om bij gelegenheid van 
de Olypische feesten op het postkantoor m het Stadion te 
Amsterdam Olympische zegels te verkoopen en den Bond te ver
zoeken in dien geest een verzoekschrift in te dienen, kan geen meer
derheid krijgen 

In de pauze geeft de heer Oosterbaan gelegenheid zijn 3e deel 
Europazegels te bezichtigen De heer Donath was zoo welwillend 
er eenige opmerkingen en verklaringen bij te geven 

Voor den wedstrijd om het mooiste zegel Rijksd Koning Willem 
III was de deelname gering Van de vier ingezonden exemplaren 
kreeg dat van den heer Van Klaveren den prijs 

Thans toont de voorzitter een groen 5 cents zegels van de tegen
woordige uitgifte, waarbij over de beeltenis van de koningin een 
witte streep loopt. Dit exemplaar zal waarschijnlijk het eenige in 
zijn soort zijn. 

Na een veiling van 34 kavels, wordt een verloting van 20 prijzen 
gehouden onder de aanwezige leden 

De Ie secr et arts, 
J. A. KASTEIN. 

Adresveranderingen. 
D Knaap jr., Overboschlaan 7, Heemstede. 
E. J Martens, Singel 342, Amsterdam, C. 
N. Hoekstra, Pegangaan 53, Weltevreden (Java). 
C. Eeltjes, Eemwijkstraat 14, Voorburg 
W . F. van Iserloo, Leidsche Gracht 80, Amsterdam, C. 
M. J. Keiser, Noord Amstellaan 197 I, Amsterdam, Z. 
P. C. Schutten, Volkerakstraat 13 I, Amsterdam, Z. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 19 Mei 1928, des 

avonds te 8 uur, in café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 26 Mei 1928, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoessfraat, Amsterdam. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secretaris: K. H. J. v. HULSSEN, Bngi t tens t raa t 17, Utrecht, 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 24 April 1928, in het Hotel Des Pays Bas, 
te Utrecht. 

Aanwezig 30 leden. Om ongeveer 8 uur werd deze vergadering 
door den voorzitter geopend Nadat de notulen der vorige verga
dering onveranderd goedgekeurd waren en de ingekomen stukken 
voor kennisgeving waren aangenomen, overhandigde de voorzitter 
aan den heer Raatgever eenige mooie zegels, door de Vereeniging 
geschonken voor het vervullen van eene 10-jarige bestuursfunctie 
in de U Ph V. De heer Raatgever toonde zich zeer erkentelijk 
en schonk prijzen voor de verloting, zoodat deze eene verloting 
zonder nieten werd. 

Aangezien de heer Minnema inmiddels de redenen tot zijne 
schorsing had weggenomen, werd ter royeering wegens wanbeta
ling alleen voorgedragen de heer D van Zeventer Met algemeene 
stemmen werd dit lid geroyeerd als lid der U. Ph V 

Tot candidaten voor het Bondsbestuur werden met algemeene 
stemmen gesteld de beeren mr. W . S. W . de Beer te Amsterdam 
en J. C. Cramerus te Breda. 

Nadat de heer Sluijp bij de rondvraag een en ander had opge-
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merkt omtrent de Olympische postzegels, werd gepauzeerd, om 
de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de interessante expo
sitie van den heer Moesman, bestaande uit oude oorkonden, platen 
en bescheiden betrekking hebbende op het postwezen van diverse 
landen, te bezichtigen. In het bijzonder vielen op de ter bezichti
ging gestelde geïllustreerde convocaten der U. Ph. V., de oude 
reclameplaat en sluitzegels der indertijd door de U. Ph. V. georga
niseerde postzegeltentoonstelling, welke plaat en sluitzegels onder 
de aanwezigen verloot werden. 

Bij de heropening der vergadering bedankte de voorzitter namens 
alle aanwezigen den heer Moesman voor het ter bezichtiging stel
len dier interessante collectie, alsmede voor het schenken ten be
hoeve van de bibliothek van een oud postzegelalbum van 1878, 
uitgegeven door Dannenfelser en gedrukt in Utrecht. 

Tijdens de verloting deelde de heer Kaub mede, dat voor het 
speciaal verzamelloket te Utrecht reeds den eersten dag veel animo 
bestond en dat de directeur van het postkantoor te Utrecht had 
toegezegd zooveel in zijn vermogen ligt aan de wenschen der 
Philatelisten tegemoet te zullen komen. 

Hierna kregen de aanwezigen de gelegenheid de meegebrachte 
collecties van een gedeelte van Indo China voor den landen wedstrijd 
te beoordeelen. Dat de beoordeeling dier keurig verzorgde 
collecties niet gemakkelijk was, bleek wel uit de stemming. De heer 
Raatgever verwierf met 41 stemmen den eersten, de heer Kaub met 
40 stemmen den tweeden prijs. 

Na veiling, waarvoor weinig animo bestond, zichtzending en 
ruiling, werd de vergadering om 10 uur opgeheven. 

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

Candidaat'lid. 
N. C. den Boer, Kleiweg 48a, Gouda. 

Bedankt als lid. 
Edw. E. Meulman, W . v. Outhoornstraat 82, Den Haag. 
E. Boekei, Brederodestraat 87, Amsterdam. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
D. van Zeventer, Westhavekade, Vlaardingen. 

Adresveranderingen. 
L. H. Reijntjes wordt Biltstraat 176, Utrecht. 
T. Doekes wordt Militair Hospitaal, Den Haag. 
D. Wagner wordt Kortekade 21a, Rotterdam. 
D. Verbiest wordt Waterstraat 31, Den Bosch. 
E. H. Hulst wordt s.f. Ardjo winangoen, Cheribon (N.O.I.) . 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 22 Mei 1928. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 29 Mei 1928. 

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

VERKÖËÏTËlNOTÏILEN van de algemeene voorjaars
vergadering van Donderdag 26 April 1928, des 
avonds te 834 uur, in Café Boschlust, Bezuiden-
hout, Den Haag. 

Het bleek goed gezien de groote zaal van „Boschlust" te hebben 
genomen; de kleinere zou voor het groot aantal aanwezigen te klein 
zijn geweest! 

In zijn opgewekt openingswoord heette de voorzitter allereerst 
welkom den heer Jolles, die als nieuw lid, en den heer Van der 
Leeuw, die als gast aanwezig waren. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en na 
eene kleine verandering goedgekeurd. Het betrof de aangekondigde 
lezing van dr. van Praag. Deze zal n.1. eene causerie houden, waarin 
hij zal verdedigen het standpunt „Handelaren in de Vereeniging", 
en tevens maakt hij zich sterk daarin uiteen te zetten het onderscheid 
tusschen een handelaar en een amateur. 

Bij de ingekomen stukken is niets bijzonders en gaat men over tot 
het verslag van den secretaris. Dat blijkt één doorloopende lofzang 
op den gang van zaken in onze Vereeniging. Geen enkele wanklank 
is het afgeloopen jaar gehoord. Ons ledental neemt elke maand toe 
en bereikt een nooit gekende, nooit gedachte, hoogte, de vergaderin
gen zijn zéér druk bezocht en verloopen buitengewoon aangenaam en 

5 gezellig en zeker is in het afgeloopen jaar meer dan vorige jaren 
"5 gedaan tot ontwikkeling van de philatelistische gedachte. 

Het verslag van den penningmeester is eveneens zeer hoopvol en 
opgewekt, evenals het aansluitende van de verificatie-commissie. 
Wij hebben eenige groote uitgaven gehad, o.m. de brochure over 
den Bond etc. en niet te vergeten de groote verloting bij ons 30-jarig 
bestaan plus de daaraan verbonden uitgaven, maar in weerwil daar
van gaan wij steeds vooruit! 

De voorzitter constateerde dan ook met begrijpelijke voldoening, 
dat er zoo weinig vereenigingen zullen zijn, die als wij zoo sterk 
financieel ervoor staan niet alleen met onze kasmiddelen, maar 
als kapitalist! 

Ook onze verkoophandel blijkt hard vooruit te zijn gegaan. Had-
I den wij verleden jaar al eene hoogte bereikt, waarover vroeger niet 

werd gedroomd, dit afgeloopen jaar is een nog hooger record en 
de eerste drie maanden van het loopende kalenderjaar overtreffen 
het vorige reeds met ruim 5 mille aan ingezonden boekjes. Ook de 
kwaliteit onzer boekjes gaat zeker niet achteruit. 

Na afloop der verslagen dankt de voorzitter allen, die hebben 
meegewerkt aan dezen grooten bloei onzer Vereeniging en betrekt 
daarin tevens onzen aanwezigen keurmeester, den heer Donath. 

Daarna circuleert het door mevrouw Weijerman geschonken los
bladige boek, in fraaien kalfsleeren band, verguld op snee, dat onze 
huishoudelijke ledenlijst in den vervolge zal vervangen. Het flink 
applaus na de waardeerende woorden van den voorzitter zal de aan
wezige geefster wel hebben overtuigd, hoe allen een dergelijk ge
schenk naar waarde weten te schatten. 

De candidaat-leden worden allen met algemeene stemmen aan
genomen. 

Bij de rondvraag blijkt dr. van Praag eenig bezwaar te hebben 
tegen den inhoud van een advertentie in het Maandblad en qjeent, 
dat het bestuur zich daarover tot den Raad van Beheer moet wen
den. Daartoe blijkt echter, noch bij het bestuur, noch bij de verga
dering, eenige animo te bestaan en stelt de voorzitter dan ook voor, 
dat dr. van Praag dit zelve zal doen. 

Verder zou dr. van Praag graag willen, dat de besprekingen over 
het onderwerp „Handelaren als correspondeerend lid" uitgesteld 
werden totdat hij zijne causerie zou hebben gehouden. Na eenige 
bespreking wordt vastgesteld, dat deze causerie zal worden gehouden 
in de maand Mei a.s. In Juni d.a.v. zal de heer Boissevain zijne 
speciaal collectie Nederland en Koloniën laten zien en komt dan 
tevens de verandering in ons huishoudelijk reglement aan de beurt. 
Wijzigingen daarin zijn niet alleen noodig voor de eventueele toe
treding van handelaren — stadgenooten — als correspondeerende 
leden, maar ook omdat daarin nog steeds sprake is van den Bond, 
terwijl wij toch nimmer meer deel van dezen Bond uit zullen 
maken. 

De voorzitter doet nog verslag van de gehouden vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad en deelt eenige 
wijzigingen mee daar besproken ook in het bijzijn van vertegenwoor
digers van Vereenigingen, die geen eigenaar van het Maandblad 
zijn en constateert, dat het Maandblad weer eens te meer heeft be
wezen D E eenige en vaste band te zijn, die de Vereenigingen bindt. 

Dan komt de groote jaarlijksche verloting aan de beurt, met voor 
elk, dus ook voor de buiten-leden, een prijs en waarvoor door velen 
een prijs beschikbaar was gesteld, terwijl de rest alle uit de ruil-
boekjes der Vereeniging waren gehaald. 

Als extra prijs werd het door den heer Mebus beschikbaar ge
stelde album Nederland en Koloniën verloot, waarvan de heer De 
Groot de gelukkige winner was. 

A. STARINK jr., secretaris. 

Candidaat-leden. 
R. F. E. Ennema, Van Bommellaan 10, Wassenaar. 
W . van der Leeuw, Van Bleiswijkstraat 71, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
mevr. Douairière Jhr. F. Dommers van Poldersveldt-Hanlo, 

„Bronhuizen", Ubbergen. 
madame van Doorninck-Baronne van Reede tot Ter Aa, Hotel 

„Wittebrug", Scheveningen. 
J. Mebus, N .Z . Voorburgwal 81, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
Th. A. J. Ziedses des Plantes wordt Juliana van Stolberglaan 89, 

Den Haag. 
J. G. H. de Voogt wordt Pension „Insulinde", Bankaplein 2, 

Den Haag. 
Vergadering. 

BIJEENKOMST op Donderdag 24 Mei 1928, des avonds te 8>4 
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uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. 

Causerie dr. van Praag. Mededeehngen en rondvraag. Veiling. 
Sluiting. 

Vereen, vaa Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaris! H. J. VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 23 April 
1928, gehouden in Café'Restaurant „National", te 
Arnhem. 

Aanwezig 19 leden, onder wie één dame. Bij afwezigheid van de 
beide secretarissen worden de notulen der vorige vergadering voor
gelezen door den voorzitter. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van het 
Bondsbestuur in zake royement van leden. Aan het daarin gedane 
verzoek zal door het bestuur worden voldaan. 

De voorzitter leest daarna het verslag voor van den heer Traan-
berg, onzen vertegenwoordiger bij den Raad van Beheer, waaruit 
blijkt, dat de wijze van vertegenwoordiging door den heer Traan-
berg allen lof verdient. 

Besloten wordt op de statuten onzer Vereeniging opnieuw de 
Koninklijke goedkeuring te vragen. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen tot het lid
maatschap toegelaten. 

De secretaris, H. J. V A N ULSEN. 

Nieuw lid. 
107. mevrouw L. van Rijn-Prins, Ede. 

Candidaat-lid. 
C. Abas, Cronjéstraat 6, Arnhem. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
1. J. Th. Verhoeven, thans Emmastraat 53, Arnhem. 

25. H. van Haaren, thans Jansplaats 33, Arnhem. 
102. P. J. Steensma, thans Ruysdaelstraat 82, Arnhem. 
119. H. J. Julius, thans Ruysdaelstraat 84, Arnhem. 
122. C. R. Feddema, thans Bürgern. Weertsstraat 82, Arnhem. 
155. W . H. Wissing, thans Mathenesserweg 47B, Rotterdam. 

Verzoek. 
Daar alle ingezonden boekjes in de rondzendingen zijn opgeno

men, wordt den leden vriendelijk verzocht, nieuwe boekjes in te 
zenden bij mevrouw J. G. Schuurman-Meesters, Apeldoornsche 
weg 57, alhier. Voor vlugge afrekening wordt zorg gedragen. 

Het bestuur verzoekt den leden, elke abnormale bezorging van 
het Maandblad te melden aan den secretaris. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 29 Mei 1928; 
SOCIETEITSAVOND op EMnsdag 12 Juni 1928; beide des 

avonds te 8 uur, in Café-Restaurant „National". 

PhilafelJsienclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret,! F. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
\^oor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

K O R T V E R S L A G der g e w o n e b i j eenkomst o p D i n s -
d a g 10 Apr i l 1928 , d e s a v o n d s te Z*/^ uur , in 
R e s t a u r a n t „ S u i s s e " . 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering, 
na voorlezing, worden goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
Het door den heer Traanberg, als onze vertegenwoordiger bij 

den Raad van Beheer van het Maandblad, opgemaakt verslag 
der vergadering van 25 Maart 1.1. te Utrecht, hetwelk onder goed
keuring voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Een schrijven van den len Secretaris van het Bondsbestuur, 
houdende verzoek tot toezending onzer statuten en huish. reglement 
ter bestudeering van de mogelijkheid tot het opnemen van een 
bepaling betreffende het niet aannemen van leden in andere ver-
eenigingen, die in eene bepaalde bij den Bond aangesloten Ver
eeniging geroyeerd zijn. Aan welk verzoek reeds is voldaan. 

Op voorstel van het bestuur wordt de vergadering van 8 Mei 
a.s. bij afwezigheid van den secretaris uitgesteld tot 22 Mei d.a.v. 

Vpor dezeij avond heeft de heer Den Outer medegebracht zijne 

verzamelingen, gerangschikt op Schaubekbladen, van Armenië, 
Baden, Beieren, België, Bergedorf, Bosnië, Bulgarije, Branswijk, 
Denemarken, Dantzig, Daitschland met vreemde kantoren, bezet-
tingsgebieden en koloniën, Estland, Finland, Frankrijk met vreemde 
kantoren en de algemeene uitgifte voor de koloniën. 

De groote belangstelling is ruim verdiend. De voorzitter be
dankte den heer Den Outer zeer hartelijk, daarbij nog enkele landen 
en zegels in herinnering brengend, waarop applaus volgde. 

Hierna volgt de gewone verloting. 
Voorts worden nog enkele zegels verkocht, waaronder 2 exem

plaren van 1 c. Nederland roltanding, geschonken door den heer 
Den Outer. 

Ten slotte wordt met algemeene stemmen aangenomen het voor
stel van den heer Stok tot aanschaffing van het album Fournier. 

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

De secretaris, P. JORISSEN P.Czn. 

Vergadering. 
De G E W O N E BIJEENKOMST van Donderdag 8 Mei is uit

gesteld tot Dinsdag 22 Mei a.s. 

Internationale Ver. „Philateltca", te 's-Gravenhage. 
Secretaris! J. N. H. VAN REST, Fultonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
25 April 1928 in Café „Hollandais", Groenmarkt, 
Den Haag. 

Aanwezig 52 leden, eenige gasten en 2 candidaat-leden. De 
voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom tot de 
aanwezigen. Hij deelt mede, dat wij Woensdag 2 Mei voor onze 
veiling gehandicapt zijn, doordat de zaal dan bij contract periodiek 
verhuurd is. De veiling wordt daarom verzet tot den volgenden dag. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren Melsert, 
Manuskowski, Van Leijden en Reijerse; voor het falsificatenalbum 
door Melsert. Van den heer Groeneboer is voor de bibliotheek ont
vangen de Geogr. phil. atlas van Lücke. Allen onzen besten dank. 

De heer Kirchner zal in onze Mei-vergadering een kleine causerie 
houden over „De bibliotheek in de philatelistische vereenigingen." 

In de zelfde vergadering wordt een wedstrijd gehouden met: 5 
gesneden zegels van Europa vóór 1900 (Nederland uitgesloten); 
geoordeeld zal worden naar de mooiste stukken. 1ste prijs van de 
Vereenging; 2de prijs van den voorzitter, 3de prijs van den heer 
Verhoeff. 

De heer Millaars belooft voor een der volgende vergaderingen een 
lezing over: Engeland. 

De notulen worden goedgekeurd. 
De ledenverkiezing levert op 46 stemmen vóór en 6 blanco. 
Bij de maandelijksche verloting verkrijgt de heer V. A. Kramers 

den eersten prijs. 
De veiling heeft een geanimeerd verloop. 
Bij de rondvraag wordt het woord gevoerd door de beeren 

Kirchner, Van Leijden en Michon, die door den voorzitter naar 
genoegen beantwoord en ingelicht worden. Deze sluit hierna de 
vergadering met een opwekking voor onzen eersten veilingavond. 

De secretaris. J. N . H. V A N REST. 
Nieuwe leden. 

522. H. E. Dordregter, Nicolaas Tulpstraat 74, Den Haag. 
560. Alb. J. Richel, Laan van Nieuw Oost-Indië 63, Den Haag. 

D.385. J. A. Bruinse, Lijnbaan 29, Dordrecht (onder voorbehoud). 
Nieuwe nummers. 

189. F. J. Winnen, Paardenstraat 23, Hoek van Holland. 
229. C. Brandes, Narcislaan, Park Dijenoord, Wassenaar, 
452. P. Loujetzky, Rijswijkscheweg 676, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
3. J. J. Servaas Smits, Deventer. 

D.385. C. Bonnin, Dordrecht. 
D.440. W . van Noorloos, Dordrecht. 

Candidaat'leden. 
H. van Dorsser, Kapitein Art. O.I.L. b.d., Obrechtstraat 572, 

Den Haag. (Eigen aangifte). 
dr. D. F. van Slooten, Buitenzorg, Java. (Voorgesteld door F . K. 

Friederick en C. J. Reijerse). 
jhr. G. A. A. Alting von Geusau, Nicolaïstraat 17, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
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Adresvcrandcringen, 
Den leden wordt beleefd verzocht, zooveel mogelijk mede te 

werken, vooral voor tijdige en geregelde toezending van het Maand
blad, door mij zoo spoedig mogelijk hun nieuw adres te zenden. 
Den 4den dag der maand uiterlijk verzend ik het verslag en ver
dere gegevens naar den heer Smeulders. Den loden der maand 
verschijnt het blad. Adresveranderingen, die bij mij inkomen tus-
schen den 4en en den 16den, eischen dus van mijn expresse cor
respondentie en kosten Wanneer ik den 14den of den 15den der 
maand een adreswijziging ontvangt (vooral uit het buitenland), is 
het te begrijpen, dat voor dien keer de toezending van het Maand
blad bijna zeker in de war loopt. Soms helpt de post dan nog wel 
een handje. Men geve liever iets te voren zijn adresverandering 
op. 't Gebeurt toch zelden, dat iemand zoo plotseling gaat ver
huizen. 

D E SECRETARIS. 
253. D J. A Adam, Rhododendronstraat 108, Den Haag. 
236. F van Heugten, Mariastraat 13, Den Haag. 
479. W J. Liefheid van Weltevreden naar Oostenburgermid-

denstraat 83, Amsterdam 
369. D. van der Meijden van Voorburg naar Corn. Speelman

straat 7, Den Haag. 
D.402. J. de Raad, Vnesestraat 44, Dordrecht. 

265. M. Dessaur, Eisstraat 81, Den Haag 
271. J. G. H. de Voogt, Pension Insulinde, Bankaplein 2, 

Den Haag. 
7. C. Eeltjes, Eemwijkstraat 14, Voorburg. 

498. R. B. Ronde, Van de Wateringenstraat 96, (post Den 
Haag), te Voorburg. 

478. N . J. Groen, Pauwstraat 6, Voorburg 
488. W . Patotzki, De Carpentierstraat 2, Den Haag. 
313. P. Hagemeijer, Keizerstraat 2, Hotel Rauch, Schevcmngen 

16 J. J Oltmans van Eramen naar Tutein Noltheniuslaan 9, 
Apeldoorn. 

133. D A Kozel, Hoefkade 1312, Den Haag. 
22. W . R. V. Goor van Zwolle naar Den Haag bureau 

Hoofdbestuur P.T.T. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING te 734 "ur; 
ALGEMEENE VERGADERING te 8^4 uur, op Woensdag 23 

Mei 1928, in café Hollandais, Groenmarkt, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen 4 Causerie van den 

heer Kirchner. 5. Ledenverkiezing. 6. Wedstrijd (Zie verslag). 
7. Verloting. 8. Veiling 9. Rondvraag en sluiting. 

LEDENVERGADERING afdceling „DORDRECHT" (1ste 
secretaris A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten Woens
dag van de maand. 

VERGADERING afdceling „Ticl" (secr. J. Sonncveldt), den 
2den Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

VERGADERING afdceling GOES en OMSTREKEN (sccr. 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 Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3—41^ uur, in café „Boudeling". 

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

KORT VERSLAG van de algemeene ledenvergadering 
op Vrijdag 27 April 1928, in het Gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De vergadering werd door 38 leden bijgewond, die door den 
voorzitter welkom worden geheeten. Alvorens over te gaan tot 
de behandeling van de agenda, deelt de voorzitter mede, dat de 
heer De Roo wederom door ongesteldheid niet in staat is, de door 
hem toegezegde causerie over de vervaardiging van postzegels te 
houden. Hij voegt hieraan echter onmiddellijk de verblijdende me-
dedeeling toe, dat desniettemin de causerie gehouden zal worden, 
n 1. door den heer Westera, die eveneens bij de firma Enschede 6 
Zonen werkzaam is en eveneens ter zake kundig. Verder brengt 
de heer Robbers in herinnering, dat in de Mei-vergadering een 
wedstrijd zal worden gehouden in verzamelingen van Zweden, hij 
wekt de leden op vele verzamelingen m te zenden en memoreert 
de nieuwe bepalingen omtrent de beoordeeling. 

Hierna overgaand tot punt 1 van de agenda worden de notulen 

van de vorige vergadering onveranderd goedgekeurd. De inge
komen stukken zijn niet van veel beteekenis Een aanvrage is in
gekomen om zegels in te zenden van iemand, die geen lid van de 
Vereenigmg zijn kan. 

Alvorens het woord te geven aan den heer Westera wordt de 
rondvraag gehouden, waarvoor geen liefhebbers zijn 

Na de pauze wordt punt 4 van de agenda afgehandeld. De 
heer Westera vertelt vele wetenswaardige dingen omtrent de ver
schillende bewerkingen, die de postzegels ondergaan bij de ver
schillende wijzen van drukken, omtrent het perforeeren, enz. Hij 
wordt door de vergadering met applaus beloond en de voorzitter 
dankt hem namens de Vereenigmg en speciaal namens de aan
wezigen. Verschillende vragen, door de leden gesteld, worden door 
den heer Westera dan nog beantwoord, waarna tot de veiling 
wordt overgegaan. Hoewel vele goede kavels zijn ingezonden, is 
de liefhebberij niet bijster groot, mede doordat vele leden in ver
band met het late uur reeds vertrekken. Een groot gedeelte van 
de kavels wordt uit dien hoofde opgehouden tot een volgende 
vergadering De verloting brengt velen in het bezit van aardige 
prijzen. 

De voorzitter sluit te pl.m. 11.15 uur de vergadering. 

Nieuwe leden. 
204. A. W . H. A Bijvoet, Julianalaan 318, Overveen. 
205. S. J. J. van Eeusom, Goltziusstraat 3, Haarlem. 

Candidaat-lid. 
W . E. van Vliet, Bronsteeweg 14, Heemstede (door B. Amelung). 

Adresverandering. 
18. G. Hamer naar Julianalaan 106, Of erheen. 

Mededeelingen. 
Van eenige leden zijn klachten ontvangen, dat het doorgeven 

van ruilzendingen niet met de gewenschte voorzorgsmaatregelen 
geschiedt. Men wordt verzocht zendingen niet zonder eenige mede-
deeling af te geven, doch zoo eenigszins mogelijk aan het volgend 
lid persoonlijk, doch indien dit niet mogelijk mocht zijn, in elk ge
val aan de huisgenoot (e) die de zegels in ontvangst neemt, mede 
te deelen, dat de inhoud van het pakje postzegels zijn, waardoor de 
kans op zoekraken geringer wordt. 

Inzenders van boekjes wordt er nogmaals op gewezen, dat het 
noodzakelijk is, de zegels stevig in de boekjes te bevestigen. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 25 Mei 1928, des avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, Tcm-
pelierstraat, te Haarlem. 

De Ie secretaris. L. GERMERAAD 

Philatelisten-Vereeniging ^Groningen", te Groningen, 
Secretaris; H. STIENSMA, J, W, Frisostraat 60, Groningen. 

Keurmeester! E, DONATH. N.Z. Voorburgwal 116, Amsterdam. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
16 April 1928, des avonds te 8*̂ 2 u"'"' >» Café-
Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 18 leden. Bij afwezigheid van onzen voorzitter opent 
de heer C. W . Kuitert, als vice-voorzitter, met een woord van 
welkom de vergadering Hij verzoekt den secretaris voorlezing 
der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken is een schrijven van den heer H. 
J. J. van Seventer, betreffende j-eden van bedanken en werd be
sloten dit in de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen. 
Voorts een schrijven van den heer dr. D. H. Wachters, waarin deze 
bedankt als lid. Dit bedanken wordt door de vergadering ten 
zeerste betreurd en werd aan het bestuur verzocht, daar geen 
reden in dit schrijven is genoemd, den heer Wachters te verzoeken 
alsnog dit bedanken te willen intrekken, zoodat dit voorloopig ter 
zijde is gelegd. 

Daarna heeft ballotage plaats van drie candidaat-leden, die met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. Voorts verloting 
van een drietal mooie zegels. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat door het bestuur met 
inachtneming van artikel 9 van het huish. reglement, als sectie
hoofd voor het jaar 1928 is benoemd de heer C. Meijer, in plaats 
van den heer Jac. van der Spek. De heer K. A. Cleij fungeert thans 
als commissaris van rondzending. Tot slot een kleine veiling. 

De secretaris, H. STIENSMA. 
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Nieuwe leden. 
113 A Wildschut, Overveen 
114 G F Rochat, H W Mesdagplein 17, Groningen 
115 S Zeijl W z n , Stationsstraat 15, Sneek 

Adresveranderingen. 
19 J C Groenhuijzen Huize „Polderkijk , Haren 
30 E M Wiersema Hoendiepskade 6, Groningen 
47 Ph de Vogel, Verl Heereweg 111, Groningen 
66 J Kampinga j r , J C Kapteijnlaan 28, Groningen 
76 P. L Buschman, Thomassen a Thuessinklaan 30a, 

Groningen 
101 A Boelens, Thomassen a Thuessinklaan 44, Groningen 

Vergaderingen. 
VERKOOPAVOND tot nadere aankondiging 
VERGADERING op Maandag 11 Juni 1928, des avonds te 

83̂ 2 UU'- •" „Suisse". 

PhilateL-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht 
Sccr.; J W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht 

KORT VERSLAG c?er vergadering in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Van Maandag 2 April 1918. 
Met een hartelijk woord van welkom opent de voorzitter te 8,20, 

voor een 29-tal leden, de vergadering en deelt mede, dat als can-
didaat-lid is voorgedragen de heer J Hermans Vervolgens brengt 
de heer Vroom een keurig verslag uit van de algemeene vergadering 
te Utrecht, waaruit blijkt, dat hij zich uitstekend van zijn taak ge
kweten heeft Van het hoofdbestuur is bericht ontvangen, dat een 
bepaling zal worden ingevoeld, dat leden, die in een vereemging 
geroyeerd zijn, met meer in een andere vereemging lid kunnen 
worden 

De kascommissie brengt, bij monde van den heer Vroom, verslag 
uit van haar onderzoek, waaruit blijkt, dat de boekhouding in orde 
was bevonden 

Nadat nog onder veel animo eemge restanten van zegels geveild 
zijn, maakte de verloting en een tweetal kienpartijtjes vele gelukki
gen onder de aanwezigen 

Van Maandag 30 April 1928. 
Voor een 20-tal leden opent de heer Verzijl, bij afwezigheid van 

voorzitter en vice-voorzitter, te 8 15 de vergadering 
Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden 

plaats en worden de heer en mevrouw Hermans met algemeene 
stmmen als lid aangenomen 

De heer Otten stelt voor om te trachten, evenals in verschillende 
steden in Holland, hier in het Zuiden een verzamelaars-loket te 
krijgen Besloten wordt het bestuur te verzoeken zoo spoedig 
mogelijk in deze werkzaam te zijn 

Als candidaat-lid wordt voorgedragen de heer Willems te 
Maastricht 

De penningmeester deelt mede, dat de Vereemging haar eigen 
gironummer heeft gekregen en verzoekt de leden zooveel mogelijk 
hiervan gebruik te maken 

Verschillende nieuwe emissies waren op de vergadering verkrijg
baar, waarvan een ruim gebruikt gemaakt werd 

Voor de verloting en kienpartijtjes schenken mejuffrouw Doppler 
en de beeren Grossimlinghaus, Dückers, Van der Ven, Verwilst, 
Houbers Motke, Theunissen en Jonckers eemge waardevolle zegels 

Nieuwe leden. 
47 Heer en mevrouw Hermans, Alex Battelaan 20, Maastricht 

Candidaat-lid. 
De heer Willems Maastricht 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 21 Mei en Maandag 25 Juni 

1928. 
BEURS op Maandag 11 Juni 1928. 

Bericht. 
De penningmeester deelt mede dat de Vereeniging haar eigen 

gironummer heeft gekregen en wel No. 30447. Verzocht wordt 
voortaan alle betalingen, de Vereeniging betreffende, te doen op 
genoemd gironummer. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrij
dag 27 April 1928 in de Sociëteit van Weelde. 

Aanwezig 20 leden T e ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer 
Van der Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering 
HIJ geeft het woord aan den secretaris tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Daar de heer Sanders genoodzaakt is zijne functie als sectie

hoofd voor de rondzendingen neer te leggen, wordt in zijn plaats 
gekozen de heer Gottmer 

BIJ monde van den heer Biersteker brengt de commissie, welke 
in de vorige vergadering was ingesteld voor de totstandkoming 
van een rubriek over de philatehe in ons plaatselijk blad, verslag 
uit van hare werkzaamheden Medegedeeld wordt, dat de „Hel-
dersche Courant bereid is bevonden om wekelijks een artikel 
over de philatehe op te nemen De commissie stelt voor hiervoor 
eene permanente commissie te benoemen De voorzitter stelt voor 
de bestaande commissie permanent te verklaren, waartoe bij accla
matie wordt besloten De commissie deelt thans de werkewijze 
mede, welke zij zich had gedacht De vergadering kan hier vol
komen mede accoord gaan De heer Biersteker vraagt van de 
leden zooveel mogelijk steun in haar werk De commissie bestaat 
uit de beeren J Biersteker, J Wolters en G H van Grunningen 

Van de rondvraag maken een paar beeren gebruik, die naar 
genoegen worden beantwoord 

Tijdens de hierna gehouden pauze wedstrijd over zegel 40 op 
50 Ned 'Indie De heer Slort behaalde de meeste stemmen alsmede 
den prijs 

De maandverloting brengt twee gelukkigen Om 11 uur sluiting 
De secretaris, J POLLING 

Adresveranderingen. 
S Pluim van Wertstraat 113 naar Wertstraat 11a, Helder. 
K Hamminga van Hr Ms „Buffel naar Marine Kazerne, Rot' 

terdam 
Bedankt als lid. 

C Zomerdijk 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.) . 
Secr. P SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen 

Adresverandering. 
A H M van Wersch, Overtoom 21, Amsterdam ( W ) 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 29 Mei 1928, te 8»^ uur, in Hotel 

Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: J . C. VEMER, Diezerstraat 50, te Zwolle. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 24 April 
1928. 

Aanwezig 12 leden, vooizitter de heer Moolenbeek Mejuffrouw 
M C Neelmeijer, te Heerde, wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen Er wordt eenigen tijd druk gesproken over het succes 
van den openingsdag van het philathehstenloket 

Van ter vergadering bijeengebrachte prijsjes, waarvoor de heer 
Moolenbeek steeds het initiatief neemt, wordt een verloting ge
houden 

Daarna doet de verzameling Nederland en Kolomen van den 
heer Hendrichs de ronde, waarbij deze mededeelt, welk idee bij 
hem heeft voorgestaan bij den opzet van deze verzameling In 
hoofdzaak komt dit neer op het bijeenhouden van iedere aparte 
uitgifte Men is ter vergadering over het algemeen vol lof over de 
keurige rangschikking 

De leider van het ruilverkeer, de heer Thiescheffer, bedankt dan 
voor zijn functie in zijn plaats zal thans de heer H Altena, 
Alexanderstraat 6, te Zwolle, als zoodanig optreden De boekjes 
zullen thans op eenigszins andere wijze in omloop worden gebracht, 
opdat geregelde distribueering kan plaats hebben, daarbij zal de 
leider strikt de hand houden aan de bepalingen daaromtrent en 
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zoonoodig boeten opleggen. O p deze wijze zullen ook de verschil
lende afrekeningen geregelder kunnen plaats hebben. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op 3 Juli, opdat 
de leden in de gelegenheid zullen worden gesteld tot bezichtiging 
van de verzameling van dr. ten Doeschate, die dan zijn mooi werk 
ter vergadering zal tentoonstellen en verklaren. 

De gezellige vergadering gaat tegen 10 uur uiteen. 

Nieuw lid. 
Mej. M. C. Neelmeijer, „De Kolthoom", Heerde. 

Verbetering. 
N . A. Malcorps, Sallandstraat 21, Zwolle. (Correctie van 

Malcofs.) 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenliage. 
Socretarisi P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht , 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 23 
April 1928, in „Café Boschlust", Bezuidenhout, 
te 's'Gravcnhage. 

Aanwezig 25 leden. De voorzitter, de heer R. H. Driessen, opent 
te 8.15 de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering 
onveranderd worden goedgekeurd. De beide voorgestelde candida-
ten worden met algemeene stemmen aangenomen. 

Enkele leden, die bij de oprichting van den Kring, uit sympathie 
voor deze geste, door hun lidmaatschap die oprichting vergemak
kelijkt hebben, meenden, dat zij, nu de Kring zich voldoende ont
wikkeld heeft, konden bedanken. Met waardeering mag echter ge
constateerd worden, dat dit bedanken nog zeer beperkt geble
ven is. 

Uitvoerig wordt een brief van den heer Traanberg te Haarlem 
besproken. De heer Traanberg vertegenwoordigde onze vereeniging 
in den Raad van Beheer en van zijne mededeelingen wordt met 
voldoening kennis genomen. 

Van een buitengewoon royale schenking aan den Kring gedaan, 
maakt de Voorzitter vervolgens melding, den heer A. G. Rinders 
daarvoor hartelijk dankzeggend, terwijl de aanwezigen, met applaus, 
deze woorden onderstreepen. 

Wegens Pinksteren zal de volgende vergadering, de Jaarlijksche 
algemeene, op 21 Mei in plaats van op 28 Mei plaats hebben. Een 
algemeene gratisverloting zonder nieten onder alle leden van den 
Kring zal dan plaats hebben. Behalve het bekende Mebus-album 
van Nederland en Koloniën, zijn nog andere zeer belangrijke prij
zen ingekomen van de meest belanghebbenden, bij het welslagen 
dier verloting en van het welzijn der vereeniging. 

Na een interessante veiling, die mooie baten voor de kas af- ' 
werpt en een verloting zonder nieten onder de aanwezigen, volgt 
een expositie van oude brieven, eigendom van de beeren M. 
Cremer Eindhoven en J. H. G. Koeckes. 

Na dankzegging voor de moeite, die beide beeren zich getroost 
hadden deze verzameling mede te brengen, wordt de bijeenkomst 
gesloten. 

De secretaris. P. C. D O Z Y . 

Nieuwe leden. 
B. Verheij, Van Panhuijsstraat 16, Den Haag. 
dr. L. Frenkel, Arts, Eendrachtweg 7, liotterdam. 

Bedankt als lid. 
dr. A. van Dam, te Haarlem. 
J. A. Kästeln, te Amsterdam. 
P. H. Q. Bouman, te Den Haag. 

Vergadering. 
JAARLIJKSCHE A L G E M E E N E VERGADERING op Maan

dag 21 Mei 192S, des avonds te 8 uur, in café „Boschlust", Bezui
denhout, 's 'Gravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken, Ballotage, Behandeling 
der verslagen van secretaris, penningmeester, directeur-rondzen-
dingsverkeer en kascommissie.- Décharge van penningmeester en 
directeur voornoemd. Verkiezing van het bestuur, de kascommissie 
en anderen volgens art. 12 H. R.-Begrooting. Rondvraag en mede
deelingen. Veiling. Algemeene verloting onder alle leden van den 
Kring. Sluiting. 

Eerste Sarinaamsche Philatelisten'Ver., te Paramaribo. 
Secretari»; H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekeri}, Paramaribo. 

Nieuwe leden. 
26. R. A. Isselt, griffier bij het Hof van Justitie, Keizerstraat 

B. R. 207. Paramaribo. 
27. L. H. Rijnders, Gong Chaulon 11, Weltevreden (Java). 
28. J. W . M. Abrahams, Zwart Hov. Brugstraat, Paramaribo. 
29. Louis Jungerman, Tourtonnelaan 86, Paramaribo. 
30. H. J. van Brink, Emmastraat 30, Den Haag. 
31. jhr. J. A. van Hoogenhouck Tulleken, Res. Majoor der 

Inf., York'Mills (Ontario), Canada. 
32. J. L. Th. Heldewier-Vignon, Curajao. 

Adresverandcring. 
J. N. Optendrees, Prinsessestraat 20, Paramaribo. 

A D V E R T E N T I E N. 
Amerika 1898, Omaha $2 .— bruin (no. 137), 

Yvert fr. 400,— ƒ 15,— 
Beieren 1849, 1 Kr., zwéirt (no. 1) Yvert 

fr. 2000,— „60,— 
Fidji-Eilanden, 1903, £ 1,— (no. 57)*, Yvert 

fr. 750,— „ 27,50 
Hamburg 1859, 3 Sch., blauw (no. 4a) Yvert 

fr. 450,— „ 16,50 
Nieuw Foitndland 1857, 3 p., rgocn (no. 3 ) * 

Yvert fr. 200,— „ 7,50 
* = ongebruikt. 

Onze prijslijst van Nederland en Koloniën is zoo
even verschenen; prijs 25 cent. 

Zendt ons Uw mancolijst, prijsopgaaf verstrekken 
wij per omgaand en zenden U desgewenscht de ont-
brekenden op zicht. 

P O S T Z E G E L H A N D E L „INSULINDE", 
2^utmanstraat 14a. — D E N HAAG. 

Telefoon 34929. — Giro 46266. (66) 

Verzamelaar biedt aan zijn complete collectie N E D E R L A N D 
E N KOLONIEN, gebruikt en ongebruikt, ten deele gespeciali
seerd. Tevens een collectie Oud-Duitsche Staten, de ongetande 
uitgiften. Brieven onder no. 74, bureau van dit blad. 

D e n e m a r k e n , Z w e d e n en N o o r w e g e n 
zijn mooie l anden! Geeft mijn u eens zonder 
verplichting uw open vakjes op. Speciale 
afdeelinj. Zichtzendingen, ook naar Ned. 
Indië, tegen pr . ref. 

H.Teunisse, Dacostastr. 17, Dordrecht 
[Lid Philatelica.] (78) 

Te k o o p g e v r a a g d 7V2 <=• vier-
zijdige roltanding met drie gaten, 
gebruikte of ongebruikte paren. 
P . G O R D O N , D i j k s t r . 6 0 b , 

Rotterdam. (si) 

T e koop g-evr.: Ongebr. Ned. roltanding 
z. wmk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'/ , . 10, 15, 25 ; 
m. wmk. 1, 25 : gebr. z. wmk. 1, 2, 3, 4, 6, 
7' / , 10, 15, m. wmk. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 
22V„ 25, 40. Van alles 12 paren. (80) 

P. GORDON, Dijkstr. 60b, Rotterdam. 
OLYMPIADEZEGELS en 

KERSTZEGELS 1927, per 100 
of 10(X) series, beneden elke 
andere aanbieding in prijs. Aan
vragen „De Posthoorn", Haar
lem. (72) 

T E K O O P : 
SURINAME, C U R A g A O en NED.-INDIE, jub. 1923, 3 series, 

postfrisch ƒ 132,50 
SURINAME, no. 40, 50/2,50 gld., ongebruikt 31 ,— 
SURINAME, no. 64, 30/2,50 gld., ongebruikt 14,50 

T E K O O P GEVRAAGD, ongebruikt: 
FRANSCHE SOMALIKUST, no. 20 en 21 (Yv. & T. '28). 
GABON, no. 47 en 48 (Yv. 6 T . '28). 
R. V A N D E WEIJER, Beeksfraat 109, MEERSSEN (L.). (7i) 

Tekst dezer Annonces voor den 5en in te zenden aan de Administratie. 
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PHILATELISTISCH BUREAU 
J. H. DONNAI. 

DEN HAAG. - KETTINGSTRAAT 21- - TEL. 154-69. 

Uit 
part icul ier 

bezit 
te koop 

aangeboden 
Schitterende 
verzamel ing 

Oud-DuitSGhe 
= Staten = 
ongebruikt. 
Al le zegels 
Eijn gekeurd. 

Nadere 
bijzonder

heden 
over deze 

verzamel ing 
worden 

gaarne door 
mi j verstrekt. 
Hiernevens 
eenige der 
zeldzaam-
heden uit 

deze 
verzamel ing. 

Olympiade-veiling van 4=16 Juni 1928 
te 's-GRAVENHAGE. 

/oor deze veiling worden gaarne orders door mij waargenomen. Alle kavels zijn stuk voor 

stuk ongelimiteerd. De reden, dat ik dit vermeld, is, dat pogingen worden gedaan deze 

veiling tegen te werken, door de realiteit ervan in twijfel te doen trekken. (76) 
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Belangrijke Postzegelveiling 
TE 'S-GRAVENHAGE 

van 29 IVIei—2 Juni 1928, telkens des middags en des avonds, in „Hotel Victoria" 
Spuistraat 16, Den Haag. 

De afdeeling 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
bevat niet^minder dan 2300 k a v e l s , waarbij c o l l e c t i e s p o s t s t u k k e n , a f s t e m p e 
l i n g e n , p l a a t f o u t e n , e n z . 

Voorts komt ter tafel e e n u i t g e b r e i d e E u r o p a - v e r z a m e l i n g in prima 
conditie, die in h a a r g e h e e l zal worden verkocht, e e n g r o o t a a n t a l a a n t r e k k e l i j k e 
koopen van alle landen, honderden boekjes met zegels, enz. 

Ten slotte nog een zeer belangrijke afdeeling EN-GROS KAVELS VAN NEDER
LAND EN KOLONIEN, een aantal stockboeken met handelaar's voorraden van verschillende 
landen, waarop wij in 't bijzonder de aandacht van H. H. Handelaren vestigen. 

De uitgebreide catalogus wordt op aanvraag franco aan belangstellenden 
toegezonden. 

K. H. RENTES. DEN HAAG. (vs) 
ELANDSTRAAT 14 (tot 10 Juni a.s.; na dien datum: A N N A VAN B U E R E N S T R A A T 225) 

I Postzegelhandel ANT. FORSTER, I 
I PAPESTRAUT 24 - eito 136315 - DEN HAA6. \ 

I PostzeglamlerP. HOOGERDklK f 
I M O L E N S T R A A T a a . D E N H A A G . g 

s TELEFOON 12874. POSTREKENING 92993. g 

I Steeds voorhanden alle soorten | 
I Schaubek-, Sctiwaneberg en K. B.-ALBUMS. | 
1 Alle benoodigdheden verkrijgbaar. g 

Aant. Prijs S 
1913, 

t l 

,, 
1914, 

* 
ff 

1922, 
1906, 

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

Ned.-Indië 214 gld., rood. 
Suriname, Brandk. opdr. 

„ 91, 
„ 92, 
Yvert 117, 
compl. 

België, Spoorwegzegels, Yvert 128/134, 
Bosnië 

1921/23*, Danzig, Vliegpost 
ff 

1918* 
1910* 
1920, 
1919, 
1925, 

„ portzegels 
Finland, Wasa 
Montenegro 
J oego-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 

ƒ0.70 
„ 0,95 
„ 1,35 
„ 0,20 
„ 4 , ~ 
„0.40 
„ 1,60 
„ 0,45 
„0,40 
„ 0,3.0 
„ 0,30 
„ 0,50 
„ 0,75 
„ 0,30 

Bestellingen boven 5 gld. franco. 
(11) 

NEDERLAND. 
Armenwet ongebr. 

No. 1 ; . . . f 0,15 
No. 2 . 
No. 3 . 
No. 4 . 
No. 5 . 
No. 6 . 
No. 7 . . 
No. 8 . . 

„ 0,20 
„ 0,35 
„ 0,25 
„ 0,10 
„ 0,30 
„ 1,75 
„ 1,25 

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

Suriname Brandkast-overdrukken, 

i 
s 

i 

! 

i 
< 

§ serie ompleet, ongebr. f 3,75. j 

9 Groote sorteeringen ALBUMS, waaronder ! 
6 ook Speciaal-Albums van B e l g i ë met 
I Be lg i sch Congo voor, slechts f 8 , 5 0 . 
s\ Bestellingen boven f 5,— franco. 

1 («) 



16 MEI 192 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XI 

jiiiiii^^ 
I BEKENDMAKING. | 
m m 
■ De N. V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL en de Meer J. MEBUS, | 
g Postzegelhandelaar, beiden gevest igd te Amsterdam, zijn overeen- m 
m gekomen, met ingang van 1 Mei 1 9 2 8 , hunne zaken te vereenigen M 
■ en onder den naam van ■ 

I N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL | 
H voort te zetten in het perceel ROKIN 42, te Amsterdam, alwaar voortaan H 
H haar v\/inkel en kantoren gevest igd zullen zijn. H 
m Het zal haar streven zi jn, eiken verzamelaar zooveel mogel i jk g 
= iets van zijn gading te verschaf fen. m 
g Zi j zal daartoe gaarne U w bezoek aan bovengenoemd adres | 
M ontvangen. M 

I N. V. Hekker's Postzegelhandel. | 
m P. J. HEKKER, J. M _BUS, H. G. MILIUS, Directeuren. H 
m^ ' A N - en VERKOOP. - TAXATIE. - VEILINGEN. 

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 GEORGEUITGIFTEN in postfrisschen toestand, grootendeels geprijsd 
d e hel f t catalogus. 

3. EDUARD e n GEORGEUITGIFTEN, 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, Southfieids, London, S. W. 8, Engeland. «62) 

B I L L I J K E A A N B I E D I N G J A P A N . 
|16 — 1914—25, 1/2, 1, IK. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 20, 25, 30, 50 Sen en 1 Yen ƒ0,26 

2 — 1914—25, 5 en 10 Yen .' 0.18 
2 — 1919, Vliegpost, gegarandeerd echt, compleet 6,95 
2 — 1919, Vredes uitigfte VA, 3, 4, 10 Sen. compleet *„ 0,90 

Dezelfde serie als boven, gebruikt, slechts „ 0,55 
4 — 1921, Behouden thuiskomst Prins Hirohito, 1^ , 3, 4, 10 Sen, compleet *„ 2,25 
3 — 1922, Fuji Yama (de heilige berg), 4, 8, 20 Sen, compleet „0,11 
2 — 1923, Eerste bezoek van den Kroonprins aan Formosa, compleet *„ 0,15 
8 — 1923, Aardbeving. > ,̂ 1}^, 2, 3, 4, 5, 10 en 20 Sen 0.21 
2 — 1925, Nieuwe teekening, 5 en 10 Yen (Yvert 184/185 1 7 ^ frs.) compleet 0,45 
4 — 1925, Zilveren bruiloft, 1^ , 3, 8, 20 Sen, compleet 0,75 
4 — 1927, Herinnerings-uitgifte van Japans aansluiting bij dewereldpostunie, IV2. 3, 6, 10 Sen, compleet „ 1,95 

A U F D E R H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L . POSTBUS 1. HILVERSUM. 
GIRO 1700, TELEFOON 1323 

A M S T E R D A M , GRAVENSTRAAT 17 a.d. N. Kerk. (14) 
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De Nieuwe Schaubek-
Supplementen 

zi jn verschenen en worden door den 

Haagschen 
Postzegelhandel 

Noordeinde 9 0 , DEN HAAG, Te le f 13157, 
Giro 110104, tegen onderstaande pr i jzen 
ge leverd . 

No. 1 f 5,05 
No. 90 „ 4,35 
No. 96 „ 4,35 
No. 3 „ 6,50 
No. 41 „ 2,55 

No. E f 7,20 
No. A „8,65 
No. B „ 9,40 
No. 40 „2,20 
No. 42 „ 3,25 

No. 43 f 3,60 
No. 44 „4,70 
No. 45 „5,05 
No. 12 „ 1,30 
No. 13 „ 1,45 

(12) 

Enkele nummers uit onze Mei-offerte, waarvan geregelde gratis 
toezending op aanvrage: 
Nederland nr. 6, puntstempel 90, z.z ƒ 7,— 
Nederland nr. 1, vert., per paar 7,— 
Nederland nr. 1, vert., pr. paar . „ 7,— 
Br. Bech-land nr. 22, pr. £ 5 , — 4,50 

3,— 
3,— 
5,— 
3,50 
3,50 

Hongkong nr 1, frs. 150,— pr. . 
Pcrak, Dienst nr. 5, pr. fr. 150,— . 
Siam 77/8, 80/1 Ticals, pr. ex. . . 
Port Said nr. 15a, pr. ex. . 
Tobago fisc. Post nr. 5, 5 sh., pr. . 
Zwitserland, Port nr. 12, z.z.,pr. ex. 
dito nr. 13, pr. ex., z.z 
Argentinië gez. 16 cent, oranje, postfr. 
Engeland nr. 121, £ 1,—, pr. ex. . 

enz. enz. Rembours of opg. referenties 
H A A G S C H E POSTZEGELBEURS, Stationsweg 2, D E N HAAG. 
Tel. 17133. (Postzegelredactie Avondpost, Dagbl. v. Rotterd., enz, 

6,— 
3,— 
8,75 

(713) 

„De Weldadigheidspostzegels 
der Wereld". 

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

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

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

(689) e i 

ƒ 4 , -
„ 2,50 
„ 2,50 
„1,50 
„ 1,50 
„ 2,50 
„ 7,50 

Profiteer van deze spotgoedkoope reclame-aanbieding 
Alle verschillend. — Prima kwaliteit. 

400 Duitschland, geen ƒ 10,—, maar slechts . . . . 
175 Scandinavië 
150 Nederland en Indië 
100 Zwitserland 
100 Rumenië 
100 Luxemburg, Saeu-gebied en Fiume 
Coll. betere soorten, 485 stuks 

Buitengewone aanbieding: Al deze sorteeringen tezamen voor 
slechts ƒ20,—. 

Partij zegels van Nederland, België, Zwitserland, Zweden, Dene
marken (Jub.), enz., totaal 15850 stuks, papiervrij en gesorteerd, 
voor slechts ƒ 20,—. 

100 series ä 25 verschillende Nederland ƒ6,—. 
Nog 5 kilo zegels Nederland en buitenland voor ƒ 7,50, geen 

missiezegels. Toezending van zegels na ontvangst van postwissel 
of giro No. 118330.. 

Postzegelhandel „ T H E GLOBE", Zaandam. (77) 

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

Steeds lAooie zi<Ait2ending>en met sterk concurreerende |rrijzen ter besöhüdciii;. 
Vraagt 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 Postzej; elverz.) (1) 

I ICARIË. 
= Zeldzame Serie ongebruikt; mankeert bijna in 
^ = elke verzameling, compleet, Yvert 1—8, f 3 5 . — 
= Brandkastzegels-Opdrukken. 
^ Suriname, compl f 3,50 
H Curasao 10.~ 
^= beide Series samen f 13,—. 
^ s C y p r u s , 'gedenkserie, compl. tot en met 
^ s 1 pond f 21.—. 

I Franco onder rembours ot postwissel. 
I J. J. A. ENGELKAMP. 
■ SPU113, ,2„ AMSTERDAM. 

T E K O O P GEVRAAGDt 
Jub. 1923 35 ct., elk kwantum. Vliegpost 10 en 15 et. Alle oudere 
uitgiften in kwantum. Zegels van philantropische instellingen per 
kilo. Aanbiedingen met prijs. 

T E K O O P J gebruikte Olympiadezegels in elke hoeveelheid. 
Pakketten Nederland, 100, 150 en 200 verschillende, respectievelijk 
ƒ1,20, ƒ4,20 en ƒ12,—. Prachtige samenstellingen. Porto extra. 
JOHN GOEDE, Sloterdijk B 179, AMSTERDAM ( W . ) . (79) 

G i b r a l t a r , £ 5 (nieuw) f 66,-
G i b r a l t a r , £ 1.—, (nieuw) f 13,5( 
C y p r u s Jubileum compleet f 21 , -

„ £ 5 (nieuw) f 66,— 
N o o r w e g e n , Ibsen (4 stuks) f 0,7( 
T u r k s I s l . tot 10/- (nieuw) f 14,-

ALLES INCLUSIEF PORTO. 
P. GORDON, Dijkstr. 6 0 b , ROTTERDAM. (694 

A l l e e n p l a a t s i n g b i j v o o r u l t b e t a l i n s 
B I s?»:3Gtf*<9s:»«>ss»jtg6:?»i:£>.a:»!;ss;?»i:s6;!»i:gs:f*̂  
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Kbf. 50 c. zwart op zeemkl. 
Br. 40 c , 40 + 40 c. bruin op lichtgroen. 
90 c , 90 + 90 c , rood op lichtgroen. 
Zuid'Afrika. Dit land doet ook zijn best, reclame te maken door 

het uitgeven van fraaie „prentposkaarte". Voor eenigen tijd meldde 
ik reeds die van V/ï p., nu liggen 24 verschillende van 3^ penny 
voor mij; waardestempel hertekop. 

Br. }/2 p. groen en zwart op wit glanskarton, met prentjes. 
Zuidwest-Afrika. De kaart van de Unie van Zuid-Afrika van 

3/2 d- lïiet deelstreep en tweeregeligen, zwarten opdruk „South Wes t 
Africa", zonder dat zooals vroeger de nieuwe waarde van 1 penny, 

Br. ]/2 d. groen op wit. 

Tcntoonstellimóem 

i"'i'Ü-tilll|y' 
Eene welverdiende onderscheiding. 

Onzen bekenden verzamelaar, den heer J. van Nifterik, te 
Haarlem, viel de eer te beurt te worden benoemd tot eere-lid van 
de „Canadian Philatelic Society" te Winnepeg (Canada). 

Wij wenschen genoemden heer hiermede van harte geluk. 

INTERNATIONAL PHILATELIC EXHIBITION. 
Melbourne, Australia. Oct.—Nov. 1928. 

Door het Uitvoerend Comité van bovengenoemde Postzegelten
toonstelling is de heer Leon de Raay te Watergraafsmeer benoemd 
tot Hoofd-commissaris-generaal voor Europa, waardoor ook in 
Australië de Nederlandsche Philatelisten kunnen exposeeren. 

De aandacht wordt op het volgende gevestigd: 
1. Plaatsruimte wordt berekend è ƒ 1,50 per divisie of klasse. 

Deze prijs wordt berekend voor een verzameling van ten hoogste 
twee deelen, of bij exposeeren onder glas è ƒ 1,50 per vierkanten 
meter. Voor meerdere deelen wordt ƒ 1,20 per deel gerekend. 

2. Dit tarief geldt zoowel voor albums met' postzegels als on
ingevulde albums. Literatuur, zooals handboeken, tijdschriften, enz. 
hetzelfde tarief. 

3. Verzamelingen van postzegels zijn vrij van invoerrechten. 
Bij deze gelegenheid wordt ook het Vierde Australisch en Nieuw-

Zeelandsch Congres gehouden, zoodat op een grooten toeloop van 
bezoekers gerekend kan worden. 

De heer De Raaij is gaarne bereid alle verdere inlichtingen en 
prospecti te verschaffen, terwijl hij zich beschikbaar stelt voor 
het verzenden van verzamelingen. 

clmdcïi 
jm 

Aalsmeer. Op de Bloemententoonstelling, welke gehouden werd 
van 17—21 April j.l., was een tijdelijk bijkantoor der Posterijen ge
vestigd, dat een gummistempel met dubbelen buitencirkel bezigde 
en omschrift G R O O T E B L O E M E N T E N T O O N S T E L L I N G 
AALSMEER, in het midden, één-regelig de balklooze datum, b.v. 
17 APR. 28, inkt violet. 

Amsterdam, 7 Januari j.l. werd een briefkaart gepost, waarop 
slechts de 4-regeHge tekst, K O O P T T H A N S W E L D A D I G H E I D S -
P O S T Z E G E L S V O O R H E T KIND" in omlijsting voorkomt, de 
dagteekeningstempel is geheel afwezig. 

Amsterdam C. S. Sedert 1 April stempelde men hier met den 
dagteekeningstempel met streepje tusschen L en S en laatste N 
in Spiegelschrift 3-regelig IXe OLYMPIADE A M S T E R D A M 1928, 
verder Grieksche rand en gestyleerd Amsterdamsch wapen; 3 April 
werd de foutieve slotletter vervangen door een met normale N . 

16 April 1928 zijn in de hoofdstad wederom 4 nieuwe postagent
schappen geopend en wel: Ooievaarsweg 10, Van Limburg Sti-
rumplein 2, Nassaukade 51 en Overtoom 453. 

Arnhem. Persbericht van het Hoofdbestuur P.T.T. 

,oOiS^^, 

"^^ÏEN^^ 
Een postkantoor op de Indische Tentoonstelling te Arnhem. 

Tijdens de Indische tentoonstelling zal op het landgoed Zijpendaal 
te Arnhem van 11 Juni—23 Juli a.s. een tijdelijk wijk-, post-, 
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd worden. Op het kantoor 
zullen o.m. de postwaarden van Nederlandsch Indië, Suriname en 
Curasao verkrijgbaar worden gesteld. 

De aandacht wordt er evenwel op gevestigd, dat deze zegels 
niet geldig zijn voor frankeering hier te lande. 

Voor stempeling van de op het terrein ter post bezorgde cor
respondentie zal een bijzondere dagteekeningstempel worden ge
bezigd. 

De stempelafdruk zal bestaan uit een VIERKANT, dragende aan 
de bovenzijde de letters I.T.A. en aan de onderzijde de letters 
O. & W . Hiertusschen zal de speciale postaanduiding {dag, jaar 
en uur) geplaatst worden. Op iedere zijde van het vierkant Is voorts 
een cirkelboog geprojecteerd en om het geheel het rondschrift. 
I N D I S C H E T E N T O O N S T E L L I N G ZIJPENDAAL, A R N H E M 
1928. 

's-Gravenhage. Tijdens het Linguisten-Congres was het tijdelijk 
wijkpostkantoor wederom werkzaam in de Grafelijke Zalen. De 
reeds eerder daar gebezigde typenrader-stempel van het in koers 
zijnde model met stempel No. 1 heeft als omschrift ' s -GRAVEN-
H A G E GRAFELIJKE ZALEN, in den dwarsbalk den datum, b.v. 
14. IV. 9v en onderin het jaartal 1928. 

Evenals in vorige jaren stond van 3—30 April j.l. In den machine
stempel met 3 open pyfstralige sterren de tekst T E G E N D E T U 
BERCULOSE! EMMABLOEM-COLLECTE IN APRIL, van 
1 April tot 3 April 2 ^ 3 N. was een dagteekeningstempel met 3 open 
zesstralige sterren gebruikt. 

Rotterdam. Ook hier was van 1 April t /m. 3 Mei de machine
stempel met 3 open vijfstralige sterren onder in den datumstempel, 
bezig de Emmabloem-coUecte aan te bevelen. 

Waddinxveen. De in het vorig nummer vermelde reclamestempel 
bestaat eveneens met stempelnummer 1, naar heer H. Lampe Fzn., 
zoo vriendelijk is ons mede te deelen. 

Dienstorder H. 240 van 11 April 1928 luidt: 
Locaalport. 
1. Ten vervolge op het 8ste lid van D.O. 49/1928 wordt voor

geschreven, dat op de brieven en briefkaarten, welke door wer
kende treinen en trams worden afgestempeld, een afdruk van den 
stempel „LOCAAL" moet worden gesteld, als die stukken be-
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stemd zijn voor den kring van locaal port, waarbinnen zij werden 
gepost. 

2. De vorengenoemde stempels kunnen, voor zooveel noodig, 
aan het Centraal-Magazijn der Rijkstelegraaf te 's-Gravenhage wor
den aangevraagd. 

Dienstorder H. 268 van 25 April 1928 zal meer door verzame
laars van lichtgestempelde postzegels, dan door stempelverzame-
laars toegejuicht worden. Hij luidt: 

Afsiempeling frankeerzegels. 
1. Een klacht werd vernomen over de afstempeling der frankeer

zegels, die dikwijls op zoodanige wijze zou geschieden, dat het 
herkennen der zegels ernstig zou worden bemoeilijkt. 

2. Zoo zou b.v. de verkoop der Weldadigheidszegels in zeke
ren zin worden belemmerd, door dat een gedeelte van het publiek, 
dat de zegels zou willen koopen, daarvan wordt weerhouden omdat 
de zegels door gevlekte of te zware stempeling vaak voor verza
melaars geheel waardeloos worden. 

3. De aandacht van het personeel wordt nog eens op deze 
aangelegenheid gevestigd; met inachtneming van het bepaalde bij 
Do. 72/1928, behoort de afstempeling der frankeerzegels zoodanig te 
geschieden, dat zij in voldoende mate herkenbaar blijven. 

O p een onbestelbare briefkaart kwam in violette inkt, behalve 
de stempel „Retour afzender" een tweede administratieve stempel 
voor: ,,Informatie Bevolkingsreg." ,.Dordrecht vruchteloos." 

Een algemeen luchtstempel. 
Het ligt in het voornemen de per vliegtuig aangebrachte cor

respondentie op de kantoren, die luchtpostbrievenmalen ontvangen. 
te voorzien van een aanduiding, waaruit blijkt, dat inderdaad 
luchtvervoer heeft plaats gehad. In verband hiermede zal voor elk 
der kantoren Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage een stempel 
worden aangemaakt, hetwelk, behalve plaatsnaam en datum, de 
aanwijzing „per luchtpost aangebracht ' zal dragen. 

NED. OOST-INDIE. 
Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van eenige onzer 

lezers kunnen wij de volgende nieuwe stempels in gebruik op 
K.P.M.-booten vermelden: ovaal model: s.s. Bengkalis, s.S. Bintoe-
han, m.s. Boelongan, s.s. v. Diemen, s.s. van Goens, s.S. Kidoel, 
s.S. van Linschoten, s.s. Merak, m.s. Mijer, s.s. Plancius, s.S. Palopo, 
S.S. Rensiena, s.s. van Rees, s.s. Rochussen, s.S. Sibolga. 

1-regelige langstempels: s.s. Elout, s.S. op ten Noort. 
Hartelijken dank aan de heeren E. Colaco Belmonte, A. M. Ben

ders, J. D. van Brink, J. A. Deelder, J. Goossen, H. Lampe F.zn., 
E. R. Lim, L. H. Rijnders, J. Th. M. Smelt, J. de Vries jr., A. van 
der Willigen en kapt. Zwolle voor de spoedige toezending en/of 
melding van nieuwe stempels. 

Beleefd aanbevelend, 
J. P. TRAANBERG. 

Nederland, 5 cent port no. 1 op citroengcel papier. 
Tot dusver werd algemeen aangenomen (b.v. in Handboek deel 

II en Leiddraad) dat de afwijking: ons eerste portzegel op citroen-
geel papier ontstaan was door bij vergissing enkele vellen te druk
ken op het papier voor de 10 cent port van Ned. Indië no. 2. 
In een interessant artikel van den heer Korteweg in de „Philatelist" 
wordt deze kwestie nog eens grondig nagegaan, met het volgende 
verrassende resultaat: 

Zooals bekend is werd de 5 cent Nederland van twee platen 
gedrukt, A en B (met wijde resp. nauwe schakels), waarvan A 
vrij spoedig brak. De geheele oplaag van dit zegel werd in Juni 
1870 tegelijk afgeleverd, nadien zijn er dus niet meer gedrukt. De 
Indische portzegels zijn later aangemaakt (zij werden in 1874 uit
gegeven), zoodat de 5 cent Nederland bezwaarlijk op papier van 
de Indische zegels gedrukt kon zijn. Verder bleek, dat de papier-
tint van de Indische 10 cent-zegels nooit overeenkwam met die van 
de citroengele 5 cent, evenmin de structuur van het papier. De 
Indische porten zijn gedrukt op een duidelijk en vrij grof ver
ticaal gewafeld papier, van slechte kwaliteit (vandaar de talrijke 
zegels die „dun" zijn), de Nederlandsche op papier van betere 
kwaliteit, nauwelijks verticaal gewafeld. 

W a a r komt het citroengele papier van de 5 cent dan wél van

daan? Een oplossing werd gevonden bij de proefen. De proeven 
der Nederlandsche 5 cent-porten zijn gedrukt van plaat A (en on-
getand), die van de Indische porten, later aangemaakt, alle van 
plaat B (plaat A was in 1870 reeds gebroken), en getand. Er 
bestaan nu proeven van de 5 en 10 cent port van Nederland in 
zwart, karmijn en bruin, op een papiersoort die volkomen overeen
stemt met die van de citroengele 5 cent, en het is wel zoo goed 
als zeker dat wat er nog van dit papier over was gebruikt werd 
voor een deel van de oplaag van de 5 cent van Nederland. 

Tegen deze welbegronde theorie is niets in te brengen, de 
opmerking in Handboek en Leiddraad moet dus verbeterd worden. 

B. 
De Montenez-zegcls van België. 

„Le Philatéliste Beige" geeft een lijstje van de bij de Montenez-
zegels voorkomende tandingen dat misschien ook voor HoUandsche 
verzamelaars van belang is. Het is duidelijk te zien dat de zegels 
bij Enschedé vervaardigd zijn; we ontmoeten dezelfde tanding-
combinaties als b.v. bij onze Jubileumzegels 1923. 

De twee verschillende formaten zijn hierop terug te voeren dat 
het papier zich na den druk in én richting samentrekt, en de vellen 
zoowel in de eene als in de andere richting van het papier bedrukt 
werden. Bij de „hooge ' zegels is bovendien het medaillon eenigszins 
ovaal, bij de „lage" volkomen rond. — Bij de meting is de naam 
van den graveur meegerekend. 

Formaat A: 21'/^ bij \7^ mM., Formaat B: 21 bij 18 mM. 
1 . - 111^ : 111^. 

50 c. d'blauw A, B. 
50 c. grijsblauw A, B. 
50 c. grijsblauw, de schildjes om de 

cijfers en C geretoucheerd A, B. 
75 c. rood A, B. 
75 c. ultramarijn B. 
1 fr. bruin A, B. 
1 fr. blauw A, B. 
2 fr. d'groen A, B. 
5 fr. d'violet B. 
5 fr. roodbruin A. 
10 fr. lila A, B. 

2. — 11 : I I H . • 
50 c. grijsblauw A, B. 
50 c. grijsblauw geretou

cheerd A. 
1 fr. bruin A, B. 
2 fr. d'groen A. 

3. — IVA : 11. 
50 c. grijsblauw A, B. 
50 c. grijsblauw, geretou

cheerd A, B. 

11' 12 (zeldzaam). 
50 c. grijsblauw A. 
50 c. grijsblauw, geretoucheerd 

A. 
5. - I I H : 12^2. 

50 c. grijsblauw A. 
50 c. grijsblauw, geretoucheerd 

A, B. 
75 c. ultramarijn A, B. 
1 fr. d'blauw A, B. 

Een klein „gebied", aardige teekening, makkelijk te krijgen zegels, 
Nederlandsch fabrikaat met ons welbekende tandingen, alles rede
nen om in het vervolg even op de tanding te letten en er een 
bladzijde in Uw album voor te bestemmen. 

B. 
Graveursteekens bij Nederlandsche zegels. 

Men kan den teekenaars en graveurs van de Nederlandsche ze
gels geen onbescheidenheid verwijten, slechts in enkele gevallen 
plaatsten zij hun naam onder hun werk. 

Van de zegels in koninginnetype van de uitgifte 1898 e.v. werd 
het portret geteekend door E. Mouchon, die ook talrijke Fransche 
zegels voor zijn rekening nam. Zijn monogram, twee symmetrische 
M's, bevindt zich boven de R van Nederland. 

Bij de Jubileumzegels van 1913 komt slechts op twee van de vier 
teekeningen het monogram van De Bazel voor, de letters D en B 
tot een cirkeltje samengevoegd. Het is te vinden bij de zegels met 
Koning Willem I en Koningin Wilhelmina, in de kruisjesversiering 
rechts boven de C van Cent. 

Verder vertoonen de Guldenwaarden van de serie 1902 e.v. 
voor onze drie koloniën onder de L van Gulden in een cirkeltje het 
monogram J V, het teeken van Jan Veth. 

En tenslotte nog een eenigszins twijfelachtige inscriptie op de 
zegels van 1852. In het N . T.v. P. van Juni 1896 schrijft de heer 
Bohlmeyer over een vondst bij deze serie. Draait men het zegel 
90 graden om, zoodat de Koning naar beneden kijkt, dan vindt 
men rechts van de waardeaanduiding, die nu links boven staat, een 
met allerlei krabbeltjes opgevulde ruimte, waarin te lezen zou zijn: 
„Post 1852 Segel", rechts van de C: „1851", daaronder in den hoek 
„H. H.A." , daarnaast „10 cent". Dit werd ook door anderen op
gemerkt, wij hebben er echter nooit iets van kunnen vinden, be-
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halve dan misschien de letters H H A, die echter evengoed aan 
het toeval te danken kunnen zijn Er was toen nog niets bekend 
van de verschillende platen voor deze zegels, en aangenomen werd 
dat er een clicne gemaakt was voor het zegel van 10 cent, en dit
zelfde cliche, na verandering van de cijfers, ook voor de 5 en 
15 cent gediend heeft De „geheime inscriptie zou dus bij alle drie 
waarden voorkomen moeten 

De graveursteekens van vele landen zijn goed verborgen Het 
is dus ook mogelijk dat bij sommige Nederlandsche zegels nog hier 
of daar een naam of monogram verscholen staat 

B. 

Postzegelrubriek van „Het Volk". — Verschillende dagbladen 
wijden tegenwoordig op gezette tijden eenige ruimte aan onze 
liefhebberij Deze rubrieken kunnen, mits goed geleid, met anders 
dan toe te juichen zijn, zij vormen in den regel de eerste „vak-
litteratuur voor de beginnende verzamelaars, die zich nog met 
terstond bij vereemgingen willen aansluiten of een abonnement op 
een of ander vakblad nemen en zijn dus een machtige factor bij 
het werven van nieuwe recruten 

Ter bespreking ontvingen we enkele nummers van de rubriek 
„Postzegelnieuws van het dagblad ,,Het Volk De recensie kan 
niet anders dan zeer gunstig zijn, de rubriek blijkt onder deskundige 
leiding te staan Nieuwe uitgiften, Nederland-meuws dat zeer „bij 
IS, en, wat vooral voor beginners (en overigens ook voor anderen) 
van belang is, een bespreking en verklaring van afbeeldingen en 
Inschriften op de zegels Dit is de ware manier om de philatelie 
vooruit te helpen 

B. 
Van den Postzegelhandel „Insulinde' , Zoutmanstraat 14a, Den 

Haag, ontvingen wij de prijslijst van Nederland en Kolomen Het 
boekje, in keurigen omslag, laat, niettegenstaande de opname van 
cliche s vermeden is, aan duidelijkheid mets te wenschen over, ter
wijl zelfs de laatst uitgekomen zegels hienn zijn opgenomen 

W I J wenschen den uitgevers succes ermede en kunnen het geheel 
aanbevelen S. 

De Rijksveilingen. 
(Naar aanleiding eener Causerie m „De Haagsche Postzegel Kring") 

W I J leven zoo snel en wij passen ons gewoonlijk zoo spoedig en 
zoo gemakkelijk aan bestaande toestanden aan dat, wanneer der
gelijke toestanden een korte reeks van jaren bestendigd zijn, het 
ons IS, alsof het altijd zoo geweest is W a t waren we niet spoedig 
aan de broodkaarten en de boterrantsoenen gewend' 

Aldus ook met de rijksveilingen — dat zijn de verkoopingen van 
wege den Ontv der Reg gehouden, van zegels, afkomstig van post-
wissels, postpakketkaarten, van zegels, die gediend hebben ter ver
rekening van abonnementen enz, welke thans zeer regelmatig 
plaats vinden Tevens van de buiten koers geraakte zegels, die op 
deze wijze toch nog aardig tot hun recht komen Ieder verzamelaar, 
die eenige bekendheid heeft of ieder die zijn verlangen daartoe uit, 
krijgt een lijst der te veilen kavelingen toegezonden, tegelijk met 
den uitslag der voorafgaande veiling als richtsnoer voor mogelijk 
bod Op deze wijze krijgt de Staat nog eens een extra zoet winstje 
van zegels, die hij al ten volle betaald gekregen heeft en die thans 
als zuiver handelsobject aan het Publiek verkocht worden 

De oorsprong daarvan ligt een 20-tal jaren her en is een uit
vloeisel van het contact, dat verzamelaars en postautoriteiten, den 
Staatsdienst vertegenwoordigend, verkregen hebben door het organi-
seeren van PhiUatehstendagen 

Met veel wantrouwen, met betrekkelijk weinig geestdrift, werd in 
het voorjaar van 1906 door het gros der Philatelisten de plannen 
begroet, welke leiden moesten tot een philatelistendag, zooals een 
dergelijk congres o a in Duitschland telken jare met uitbundig succes 
gehouden werd Voor t eerst kwamen echter op 2 en 3 Augustus 

1906 de Nederlandsche verzamelaars te 's-Gravenhage bijeen en 
bleek het dat ondanks alles, het plan zeer was ingeslagen Het werd 
een groot succes' en het uitvoerend comité, de H H van Harder
wijk, mr E Bonn en W van Eeden oogstten den grooten lof, die 
hun toekwam Zij hadden alle eer van hun werk' 

Alle klanken van wantrouwen, speciaal wat het finantieele be
treft, waren verstomd en zelfs de Regeering — en ruim 20 jaar 
geleden was dat voor de postzegelverzamelaars een feit van groote 
beteekenis — had zich bereid verklaard tot medewerking bij missive 
van 2 Juli 1906 gaf de Directeur-Generaal der P en T , de heer 
Pop, kennis, dat door hem aan de fa Enschede te Haarlem een 
verzoek was gericht een complete verzameling van de Nederland
sche en Koloniale postwaarden samen te stellen, welke bij haar ge
drukt op den Isten Nederl Phil-dag tentoongesteld zouden wor
den De rol, die zoowel de heer Pop als de toenmalige Minister 
van Kolomen hebben gespeeld, was ondubbelzinnig, op aansporing 
van ons Postbestuur heeft de fa Enschede welwillend een volledige 
verzameling zegels samengesteld, terwijl de Dir -Gen der P. en T 
vier briefkaarten in verschillende kleuren afstond, welke kaarten ter 
gelegenheid van het in 1906 te Rome gehouden Postcongres m zeer 
gering aantal waren uitgegeven Dank zi) deze medewerking waren 
alle kleurproeven van 1864 af, tentoongesteld en voorts alle zegels 
die bij de fa Enschede gedrukt waren geworden, t w. van Neder
land, zijne Kolomen, van Perzie, van Luxemburg, van de voorma
lige Z Afrik Republieken' 

Het Ministerie van Kolomen had eene volledige verzameling van 
alle postwaarden van Nederl -Indie, Suriname en Curasao inge
zonden en een aantal cartons met verschillende kleurproeven 

Op het Congres werd het Hoofdbestuur der P en T vertegen
woordigd door den heer Kymmell, het Min v Kolomen door Refe
rendaris Perk en de hoofdambtenaren Bakhuys en Gerdes Ooster
beek Hierdoor was het contact tusschen Regeermg en verzamelaars 
stevig bevestigd 

Den 3den Augustus 1906, den tweeden dag van het congres, werd 
besloten dat de H H van Harderwijk, Bonn en Van Eeden zouden 
vormen een permanent comité „ tot het houden van phillatelisten-
dagen in Nederland ' 

Doch dit werkzame comité bepaalde zich met tot het houden van 
philatehstendagen, stelde zich met tevreden met het voorgeschreven 
doel en bij circulaire van Januari 1907 kon het mededeelen, dat het 
in overleg getreden was met het Hoofdbestuur der P en T zoowel 
als met het Departement van Kolomen, betreffend het verkoopen 
van zegels der Nederlandsche Kolomen, zegels, die buiten koers 
waren gesteld Het comité stelde voor deze zegels aldus te ver
koopen, dat ZIJ zouden komen onder bereik der verzamelaars, zóó 
„dat hunne verzamelingen met mooie exemplaren, blokstukken, strips, 
paren enz zouden kunnen worden aangevuld, terwijl de koopers 
verder voldoende ruilmateriaal zouden overhouden " 

Tot dusver immers had het Publiek nooit iets gemerkt van den 
verkoop van buiten koers geraakte zegels of van gebruikte zegels, 
achtergebleven bij de Posterijen of bij Kolomen, want alle zegels, 
die daarvoor in de termen vielen, werden „en bloc , en bij inschrij
ving, aan den meestbiedende gegund Dit was steeds een groothan
delaar en van dezen, via den handel, kwamen de bewuste restanten 
in handen der verzamelaars 

Op verzoek van bovengenoemd comité nu, besloot het Depart 
van Kolomen — bij wtjzc van proef — dit te belasten met dien 
verkoop en het comité, van zijn kant, aanvaardde de opdracht, de 
verzekering gevend, dat deze volkomen belangeloos zou zijn 

Daarna volgde de historische avond van den 20n Februari 1907 
in de Franciskaner-Brau, Spuistraat den Haag, een der laatste 
ouderwetsche Bierstubben die de residentie gekend heeft 

In die gemoedelijke omgeving werden de inschrijfbiljetten geopend 
Het ging over 85 pakketten, waarin 4 verschillende soorten onder
gebracht waren resp 82, 80, 241 en 213 zegels groot 

De zich daarin bevindende zegels waren de opdrukken 10 cent 
op 12J^, 20 25 en 30 ets , de 50 cent op ƒ 1 — en voorts een zeer 
groot aantal kavels briefkaarten van 1888, m ieder kavel 40 stuks 
kaarten 

Deze proefneming werd een zeer goed geslaagde, al bracht geen 
enkele inschrijving meer dan 3^ catalogus-waarde op De minste 
inschrijving stond gelijk met ^ /T , de hoogste 3^ Senf 

Er waren 2 maal meer inschrijvingen dan pakketten 
In het Rapport uitgebracht door het comité wordt er op gewezen, 

dat — naar zijne meening — dit in de toekomst de aangewezen 
weg zal zijn, opdat aan den eenen kant meer finantieele voordeden 
zijn geworden dan tot dusverre het geval was, terwijl aan den an
deren kant de belangen der verzamelaars gesteund werden, doordat 
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zij in de gelegenheid werden gesteld, zegels, die buiten koers ge
steld waren, tegen billijken prijs te verkrijgen. Voorts besprak de 
commissie hare werkwijze. 

Begrijpende dat de kavels zoo klein mogelijk moesten wezen, 
zoodat de kooper behalve de enkelingen, de strips en blokstukken 
nog een goed aantal doubletten zou kunnen verwerven, werd de 
ontvangen voorraad aldus verkaveld: 

De Posterijen hadden het comité 16 pakketten zegels toegezonden. 
Ied?r dezer 16 pakken behelsde 10 zegels: 50 et. op ƒ 1,—. 

150 „ 10 et. op 1.21^ c. 
200 „ 10 et. op 20 c. 

60 „ 10 et. op 25 c. 
150 „ 10 et. op 30 c. 

570 zegels totaal in ieder pakket. 
Van deze 16 pakketten, behelzend aldus ruim 9000 zegels, maakte 

het comité 85 kavelingen van vier verschillende groepen. 
Totaal opbrengst was ƒ818.25, terwijl de briefkaarten zeer weinig 

belangstelling trokken.. 130 kaarten van iedere soort (520 kaarten 
in totaal dus) brachten slechts ƒ 16.70 op. Bruto opbrengst der 
veiling bedroeg dus ƒ 835,—. Voorts bleven er 56 inschrijvingen 
tot een totaalbedrag van ruim ƒ348,— over, welke niet werden 
toegewezen.. 

Vergelijken wij deze inschrijving bij de opbrengst van een der
gelijke partij in Suriname geveild, dan zien wij dat de opbrengst 
te Paramaribo, zijnde ± ƒ 96,—, dus thans 8]/2 maal hooger is ge
weest. 

Het is geen wonder, dat de Regeering het advies van het comité 
gevolgd heeft. In 1908 werd wel is waar geen veiling gehouden, 
doch in 1909 bij Koninkl. Besluit van 10 Juli (No. 69) werd opge
dragen aan de H.H. P. J. Harderwijk en W . van Eeden, de buiten 
gebruik gestelde postwaarden en kleurproeven der Koloniën ten 
bate van 's lands kas te verkoopen. Deze H.H. hebben van de 
bedoelde restanten een catalogus opgemaakt, welke aan velen werd 
toegezonden. Intusschen was men te Paramaribo eveneens met 
soortgelijke veilingen begonnen, Indië is weldra gevolgd. 

Over de opbrengst dier veilingen, evenals over die der Rijksveilin-
gen van 1910, '11 en '12 ontbreken mij de gegevens. 

Deze bleken niet te berusten bij „Posterijen", doch bij den Ont
vanger der Registratie en hier was men niet genegen, daarover „het 
publiek in te lichten ,als liggende zulks niet op den weg van 
Registratie". 

Gelukkig kon ik licht vinden bij den heer Robert, die in het 
„Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde" regelmatig de uit
komsten heeft medegedeeld, welke de veilingen der volgende jaren 
opleverden. 

Allereerst die van 10 Juni 1913. Vermeld wordt, dat deze, even
als de latere, de bij de Departementen van Algem. Bestuur ont
vangen zegels op correspondentie bevatte; het hoofdcontingent is 
van het Hoofdb. der P., T . en Tf., n.m.l. alle zegels van postwissels, 
onbestelde correspondentie enz.; die van Koloniën zijn ten naastenbij 
alle eveneens gebruikt, afkomstig van de Indien. Deze veiling bracht 
10 kavelingen, bijna alle van 1896^1899 (waaronder 1000 van 
ƒ5,—) en van 1905 (w.o. 250 van ƒ10,—). Opbrengst resp. 
ƒ436,— en ƒ 1213,—; de opbrengst van de binnenl. incl. porten van 
1881/87 en de Ruyter tot ƒ ! , - bedroeg ƒ3151,—; de zegels der 
Koloniën kunnen wij buiten beschouwing laten, die loonen de 
moeite niet. 

Juni 1914: 
10 kavels binnenl. frankeerz., 5 k. Jubileum 1913 en 3 k. portz. De 

eerste brachten ƒ2450,—, de Jubileumk. ƒ2588,— en de porten 
ƒ610,— op. 

Vergelijkingen zijn moeilijk, daar niet op het aantal en de waarde 
van het aangebodene, maar in het bijzonder op de kwaliteit moet 
gelet worden. 

Bij de Jubileumzegels, welke een uitzondering maken, vooral 
wat de hoogere waarden betreft, is ecnige vergelijking, ten naasten
bij zuiver, wel mogelijk. Dat is de reden waarom ik hier aanhaal, 
dat 100 ƒ 10,—, 200 f 5,— en 300 ƒ 2,50 betaald werden met 
ƒ 780,—, ƒ 514,03 en / 441,20 en 500 volledige stellen postbewijs-
zegels, welke in 1913 voor ƒ 86 werden afgegeven, nu voor ƒ 92 
gingen. De oorlog is uitgebroken, doch op 29 Dec. 1914 is er toch 
weder een Rijksveiling, welke wel minder opbrengt, doch niet door 
den oorlog, maar doordat de voorraad langzamerhand is vermin
derd. Voor 1000 St. f 5— van 1898 werd nu betaald / 311,98 en 
voor 100 st. f 10 van 1905 / 512,67, terwijl de jubileumz. van '13 
nu werden gegund: 50 v. f 10 voor ƒ 393, 100 v. ƒ 5 voor f 251 
en 200 v. ƒ 2,50 vor een gelijk bedrag; de 400 postbew. zijn veel 

gedaald, n.l. tot ƒ 46,50. Belangwekkend is de veiling van 8 Juni 
1915, doordat de jubileumz. van / 5.— en ƒ 2.50 niet gegund 
werden. De veiling bestond uit 8 kavels gewone, 5 kav. jubileum-
en 3 k. portz. + 250 stel postbew., welke laatste aanmerkelijk meer 
opbrachten, n.l. ƒ 47,51, de 100 st. Jub. ƒ 10 werden voor ƒ 799.33, 
de 200 st. gewone ƒ 10, 1905, v. ƒ 1007,77 en de 1000 st. gewone 
V. ƒ5, 1898 voor f318 verkocht; 1300 de Ruyterportz. tot f 1 voor 
/ 104; de geheele opbrengst der binnenl. zegels was. / 1877 + 
f 1599,50 + ƒ314 + ƒ47,50 = ƒ3838. 

De hierop volgende zijn die van 6 Juni en 23 Nov. 1916, 'n ge
ringe schommeling. De opbrengst is ƒ1880 + ƒ2262 + ƒ353 + 
ƒ37,76 voor 250 stel postbew. resp. ƒ1812 + ƒ3050 + ƒ312 (de 
postbewijsz. zijn niet in compl. stellen, de ƒ 4 ontbreekt, zoodat de 
opbrengst, ƒ 32,50, tot geen beschouwing leiden kan). De / 10 v. 
1905 en de / 5 v. 1898 worden gegund voor ƒ 1009,85 de 200 resp. 
ƒ 312,79 de 1000 op 6 Juni en de Jubileum / 10, / 5 en ƒ 2,50 
voor resp. / 782,33 de 100, ƒ 322,01 de 200 en ƒ 324 de 400, 
terwijl ze opbrachten op 23 November resp. / 926,87, f 300, ƒ 810, 
ƒ700 (300 st.) en ƒ500 (500 st.) De oorzaak van lager inschrijvingen 
is geenszins een gevolg van eenige daling van de gewone frankeer-
zegels, maar is eerstens het gevolg van een kleiner aantal kavels (2) 
en tweedens van verminderde hoeveelheden oudere zegels. De 
eerste veiling in 1920, 28 Juni, werden gegund de 8 kavels der 
binnenl. frankeerzegels voor ƒ 1587, de 6 k. Jubil. / 5315, de 3 k. 
porten ƒ 540 (hieronder 1900 de Ruijters gemengd tot ƒ 1, welke 
ƒ 201 opbrachten); de hooge opbrengst der jub. was hoofdzakelijk 
te danken, aan de groote hoeveelheden van: / 10 (260) ƒ 2203, 
ƒ 5 (1000) / 1604 en ƒ 2,50 (1000) ƒ 710; bij de gewone brachten 
40 V. ƒ 10, 1905, ƒ 603,15, 1000 v. ƒ 5, 1898, ƒ 402 op. Van de jongere 
veilingen kan niet veel gezegd worden, daar de opgaven van het
geen de kavels bevatten, slechts hier en daar in het Maandblad 
zijn vermeld. Van de veiling op 25 Sept. 1924. kan bij de gewone 
slechts dienen: 10 st. v. ƒ 10, welke ƒ 102,50 opbrachten; bij de 
jubileum staat 120 complete stellen voor ƒ 195, hetgeen onvolledig 
is: het moet luiden 120 stel tot 50 c ; de 50 v. ƒ 10, 400 v. ƒ 5 en 
400 V. ƒ 2,50 werden verkocht voor resp. ƒ 830, ƒ 600,35 en ƒ321,25 
en 250 + 250 van de ƒ 5 en ƒ 2,50, nagenoeg voor een gelijken 
prijs: f 575,99. 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van mijne beschouwingen. 
Ik ben het volkomen eens met den heer Robert, die met zijne ge
wone bereidwilligheid het vele cijfermateriaal opdiepte, dat de 
opbrengsten in totaal zoo weinig zeggen aan de verzamelaars. 

Hoogstens hebben zij nut voor hen, die meenen dat, waar zij er 
voor zorgen er telkens zooveel geld in 't laadje komt voor de reeds 
gebruikte zegels, zij recht tot medespreken hebben daardoor, in het 
Bestuur der Posterijen bij philatelistische aangelegenheden. 

Ook meen ik hiermede en ander doel bereikt te hebben, dan alleen 
een overzicht te hebben gegeven van den verkoop der meest mar
kante kavels, en wel om nog eens op te rakelen de groote ver
dienste van de voormalige leden van het Uitvoerend Comité, de 
H.H. van Harderwijk, Bonn en van Eeden. Thans worden de veilin
gen meerdere keeren per jaar gehouden, die van October 1927 
bracht ruim ƒ 6000,— op, doch twee maanden later, in December 
'27, volgde er eene met een opbrengst van ± ƒ4100,— en het mag 
wel eens in de herinnering gebracht worden, hoe dergelijke baten 
voor het Rijk hun oorsprong hebben in particulier initiatief, gevolg 
van de aaneensluiting der Philatelisten, zich openbarend in de 
stichting der philatelistendagen en als zoodanig een der eerste, doch 
tevens een der belangrijkste gevolgen daarvan. 

Utrecht, Febr. '28. P. C. DOZY. 

EEN OMWENTELING. . . . IN 2 LETTERS! 
Den Isten Juli , bij gelegenheid van het 

60-jarig bestaan der Confederatie van Ca
nada, heeft het Bestuur der Posterijen een 
2 cents zegel uitgegeven, waarop hetzelfde 
opschrift in twee talen voorkomt. Sinds 
langen tijd was daar reeds door de 
Fransch-Canadeezen op aangedrongen en 
thans hebben ze hun zin gekregen. De con
cessie, die hun gedaan vifordt, bestaat in 
de toevoeging van slechts 2 letters, Aan 
den eenen kant staat het Fransche woord 
„Postes", aan de andere zijde zien we het 
Engelsche woord ,,Post". 't Is weinig, maar 

toch veel. 
De geschiedenis van den dapperen en hardnekkigen strijd, 

dien de Franschen uit de vallei van den St. Laurens sinds bet 
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verdrag van Utrecht hebben aangebonden tot bescherming hun
ner moedertaal, zou voor een groot geschiedschrijver een geschikt 
onderwerp voor een epos kunnen zijn. Het drukken van dezen 
nieuwen postzegel is niet anders dan een episode uit een groo-
len veldslag. 

Sinds 190C zetten Henri Bourrassa en Olivar Asselin, beiden 
schrijvers en politici van grooten naam, een campagne op 
touw om de Fransche taal in officieele stukken te zien gelijk 
gesteld met de Engelsche. Zij waren de eersten, die voor den 
tweetaligen postzegel in de bres zijn gesprongen. 

Eenige jaren later lanceerde een andere Fransch-Canadeesche 
patriot, de abt Victorin Germain, een vignet, dat tot opschrift 
droeg; „Dans un pays bilingue, pourguoi pas un timbre bilingue?" 
(Waarom in een tweetalig land geen tweetalig zegel?) Dit vignet, 
dat in alle magazijnen van de provincie Quebec werd verkocht, 
plakte men aan de achterzijde van de enveloppe. 

De „orangisten", een kleine politieke partij met vrij grooten 
invloed, kwamen met groote woede tegen de eischen der Fran
sche Canadeezen op en bewogen hemel en aarde (soms zelfs 
de hel) om deze campagne te doen mislukken. Gelukkig echter 
was door de tegenwoordige regeering de heer M. Veniot tot 
directeur der Posterijen aangestejd. Deze Franschman van ori
gine werd door den eerwaardigen Mackenzie King, Canada 's 
eersten minister, vrijgelaten in zijn bewegingen en hij maakte 
van het jubileum der Confederatie gebruik om den tweetaligen 
postzegel te lanceeren, die niet alleen bij de Franschgezinden, 
doch ook bij de groote meerderheid der Engelsche landgenoo-
ten zeer in den smaak valt. Alleen de ,,orangisten", die van 
Engelsch-Iersche protestanten afstammen, gaan voort met te 
protesteeren en organiseeren een boycot van den nieuwen zegel. 

(I 'lllustration no. 4404). J . A. KASTEIN. 

DE GUMMI PROEFSTEMPELS. 

Gr. 

Deze stempels zijn gebruikt aan de post- en bijkantoren te 
msterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Scheveningen. 
De datum van ingebruikname was 15 Januari 1925. 
Dienstorder 583 van 1924 luidt o.m.; 
„De zegels op de labels worden op de post- en bijkantoren 
)or middel van een gummi stempel onbruikbaar gemaakt. Aan 

post- en bijkantoren zullen vanwege het Hoofdbestuur gummi-
empels worden verstrekt," 
Deze proefname is niet bijzonder geslaagd; zooals vele af-
ukken ons laten zien, waren enkele dezer stempels spoedig 
duidelijk en in inktklodders veranderd. 

Reeds zijn deze stempels in Amsterdam, 's-Gravenhage en 
Scheveningen ingetrokken en door metalen stempels vervangen. 

Volgens een schrijven van het Hoofdbestuur der P.T.T. ligt 
het in de bedoeling deze stempels, welke thans alleen nog aan 
enkele kantoren in Rotterdam in gebruik zijn, ook geleidelijk 
buiten gebruik te stellen. 

De stempels zijn van het type „gearceerde balk", de plaats
naam in afkorting van drie of twee letters met nummer van 
het bijkantoor. Het formaat is uiteenloopend, de meeste .tijn 
27 m.M, in doorsnee, terwijl de grootste niet minder dan 
35 m.M. meten. (Zie hierboven). 

Het aantal opstaande balken is vrijwel nimmer met zeker
heid ie bepalen, het weeke caoutchouc geeft meestal ineen
vloeiende afdrukken bij de insnijding van den cirkel. Het zijn 
er 13 of 14 (7). 

Twee stempels wijken in teekening geheel af van de overigen, 
het zijn de hierboven afgebeelde „ASD" en A S D 11". 

Voor de afstempeling zijn diverse kleuren inkt gebruikt, 
meestal zijn deze violet, echter ook zwart (ASD, A S D 2, A S D 6, 
ASD 11, RT 9 en GV 4) blauw, (RT, RT 5, RT 10, RT 11) en 
rood (ASD 24, A S D 26 en R T 7) . 

Deze stempels komen grootendeels voor op de 40, 50 en 60 c. 
zegels van emissie 1924, minder vaak treft men ze op de 15, 
20, 25, 30 en 35 c. zegels, een enkele maal op de 2, 2}^, 5, 
lyï en 1,— dezer emissie. 

Ook zag ik afdrukken op de 1.— 1899, 40 en 60 c. 1909, 40 
en 60 c. 1919, 20 c 1921, en op de 20, 25 en 50 c. Jub. 1923. 

Verder volgt hier de complete lijst van die stempels, welke 
gebruikt zijn: 

ASD 
ASD I 
ASD 2 
ASD 3 
ASD 5 
ASD 6 
ASD 7 
ASD 8 
ASD 9 
ASD 10 
ASD 11 
ASD 14 
ASD 15 
ASD 16 
ASD 17 
ASD 18 
ASD 20 
ASD 21 
ASD 23 
ASD 24 
ASD 26 

RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

GV SV 
GV 1 SV 1 
GV 2 
GV 3 
GV 4 
GV 5 
GV 6 
GV 7 
GV 8 
GV 9 
GV 10 
GV 11 
GV 12 
GV 14 
GV 18 

Verder een lijst van de nummers der bijkantoren in deze 
plaatsen, aan welke 
bruikt zijn. 

Amsterdam. 
1 Hemonystraat. 
2 Amstel. 
3 Linnaeusstraat. 
5 v. d, Helststraat 
6 Haarlemmerdijk, 

kantoren 

7 J. P. Heyestraat. 
8 Hobbemastraat. 
9 Kwakersplein. 

10 Pr. Hendrikkade 
11 Kerkstraat. 
12 Tulpplein. 

M3 Veemarkt. 
14 Sloterdijk, 
Rotterdam. 
1 Nieuwe Binnenweg. 
2 Goudsche Singel 
3 Avenue Concordia. 
5 Maaskade. 
6 Calandstraat. 
7 Charlois. 
8 Katendrecht. 
's-Gravenhage. 
1 Balistraat. 
2 V. Limburg Stirumstraat. 

bovenstaande stempels dus ge-

15 
16 
17 
18 

*19 
20 
21 

*22 
23 
24 
25 
26 

9 
10 
11 
12 
13 
'14 
15 

10 
11 

Watergraafsmeer, 
Bloemgracht. 
V. Eeghenstraat. 
2de Oosterparkstraai. 
Diamantbeurs. 
St. Anthoniebreestraat. 
Sumatrastraat. 
Bijenkorf. 
Mag. Gerzon. 
Saxen Weimarlaan, 
Zaanstraat. 
Noord. 

!_ 
Burg. de Roosstraat. 
,s-Gravendijkwaal, 
Bergweg. 
Ruigeplaat. 
Afrikaanderplein. 
Mathenesserdijk. 
Vreeswijk. 

Willem de Zwiigerlaan. 
Witte Brug. 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Z. 0 . Buitensingel, 
Pr. Hendrikplein. 
Gouden Regenplein. 
Conradkade. 
Charl. de Bourbonstr, 
Wouwermanstraat. 
Loosduinsche brug. 

12 
*13 
14 

*15 
*16 
*17 
18 

Copernicusplein. 
Mag. Bijenkorf. 
De la Reykade, 
Huis ten Bosch. 
Binnenhof. 
Vredespaleis. 
Rijswijksche weg. 

*) Volgens een schrijven van het Hoofdbestuur der P T T zijn 
geen stempels met de No s ASD 4, 13, 19, 22, R T 4, en GV 13, 
15, 16, 17 verstrekt 

Een Bijkantoor dat met nr. 4 wordt aangeduid, bestaat te Am
sterdam niet 

T e Rotterdam wordt het bijkantoor Hillegersberg met no 4 aan
geduid (eerst sedert 1 April 1927) 

H LAMPE Fzn 

Een en ander over de zegels der Stoomvaart-
Maatschappijen. 

II 
In 1877 traden Suriname en Curasao tot de Wereldpostvereeni-

ging toe aan de, tot dat tijdstip geldende diensten, kwam een einde 
Voor dien vond de uitwisseling van poststukken plaats via Enge
land, overeenkomstig de regeling, vermeld in het publ blad van 
Curasao van 1854, Nos 9 en 15 

„Door middel van de gewone post op Groot-Britannie over Os-
tende en verder met de paketbooten der Engelsche Administratie, 
die tweemalen in de maand de dienst tusschen Southampton en de 
W e s t Indien verrigten 

De doorzending geschiedde over St Thomas naar Curagao en 
over Demerary naar Suriname 

Uit het extract uit het register der resolutien van den Minister 
van Financien van 21 Maart 1849 — Circulaire No 496 — blijkt, 
dat van af dien datum reeds geregeld, „twee malen in de maand 
brieven uit dit Rijk naar Suriname zijn te verzenden, of omgekeerd 
van daar te ontvangen en wel over Engeland met de West-Indische 
pakketbooten, die op den 2den en 17den van elke maand van 
Southampton vertrekken 

De verzending geschiedt over Demerary alwaar de brieven 
namens het Koloniaal Gouvernement van Suriname worden afge
haald en gebragt 

De brieven worden overigens op de Nederlandsche kantoren be
handeld, even als de correspondentie met Demerary, dat is, de 
afgaande brieven betalen hier te lande een gedwongen frankeergeld 
\ a n 20 cents, terwijl het vereemgde port op de aankomende / 1,20 
bedraagt — Zie de porthjst van 2 December 1843, No 51 (Cir
culaire N o 332) 

„Intusschen wordt ten overvloede herinnerd, dat dit voorschrift 
alleen de brieven betreft waarvan de verzending, overeenkomstig 
het verzoek der belanghebbenden, oyer Engeland geschiedt 

Voor de verzendingen met bijzondere scheepsgelegenheden blijft 
alles op den ouden voet 

„Ook met Curasao en de onderhoorige eilanden, Bonayre en 
Aruba, kan er thans op gelijke wijze, geregeld twee malen m de 
maand, briefwisseling worden gevoerd De verzending geschiedt 
met dezelfde pakketbooten, en wel over Puerto Cavallo (Vene' 
zuela), alwaar de brieven namens het Koloniaal Bestuur van 
Curagao worden afgehaald en gebragt 

„De bepalingen hierboven zijn mede op deze correspondentie van 
toepassing, met het onderscheid evenwel, dat het port van en voor 
Curagao gelijk is aan dat van de brieven van Venezuela of om-
keerd, zijnde ƒ 1,20 in beide rigtmgen, volgens art 1 der resolutie 
van 24 December 1844, N o 40 (circulaire No 348) 

Wi) zullen, ten einde wat de frankeering der brieven voor de 
W e s t betreft, nog even dienen te memoreeren, wat bovengenoemde 
circulaire No . 332 en de aangehechte porthjst vermelden. 

Art. 12. van deze circulaire luidt aldus 
„De brieven, herkomstig uit de Nederlanden, en bestemd voor de | 

Britsche kolomen en bezittingen, of ook voor andere kolomen, 
landen of plaatsen, werwaarts de verzending van hier over £ n -
geland geschiedt, zullen, bi) de afzending hier te Lande, onderhevig 
zijn aan eene gedwongene frankeering, hetzij alleen ten behoeve 
van het Nederlandsche Officie, voor deszelfs aandeel m het brief-
port, hetzij ten behoeve van het Nederlandsche en van het Engel
sche Officie, voor beider aandeel in het gewone bnefport, vermeer
derd met hetgeen het publiek in Engeland zelven verpligt is, bij 
de afzending van brieven naar dezelfde plaatsen van bestemming, 
boven het binnenland sehe bnefport, te betalen 

Tot de eerste cathegone behooren de brieven voor alle Britsche 
Kolomen, waar Postkantoren zijn, die aan het beheer van het 
Engelsche Post-Officie zijn onderworpen, zoo als Canada en ver
dere Britsche bezittingen in Noord-Amerika, de aan Groot-Brittan-
me toebehoorende West-Indische Eilanden, Demerary, enz 

Tot de tweede voort, daarentegen, behooren de brieven voor al 
de andere, zelfs Engelsche kolomen en bezittingen, maar waarvan 
de Postkantoren met onder het beheer van het Britsche Officie zijn 
enz 

De bijgevoegde porthjst geeft aan, dat voor de brieven, bestemd 
voor de Britsche West-Indische eilanden — zoo genoemde afgaande 
brieven — een „gedwongene frankeering gold ad 20 cent (Ne-
derlandsch aandeel) en dat de aankomende brieven kostten 100 
cent als aandeel der Britsche, vermeerderd met 20 cent als dat der 
Nederlandsche administratie. 

De afgaande brieven werden, gelijk in art 12 is vermeld, boven
dien belast met een port, dat het Britsche publiek zelf betalen 
moest voor brieven van gelijke besteraming Dat deze frankeering 
— boven de 20 cent — met verplichtend was, is te danken aan 
het feit, dat zij in handen van de Britsche administratie bleven tot 
op het tijdstip van uitreiking, in dit geval overgave aan het kolo
niaal Bestuur van Curagao 

Duidelijk treedt hieruit n o m naar voren, dat bij de regel
matige post over Engeland de kwijting van de hierboven ge
noemde porten het publiek hier te l^nde ontsloeg van alle verdere 
bijbetalingen De geadresseerden in de West hadden slechts te vol
doen het port, verschuldigd voor een brief tusschen Engeland en 
zijn West-Indische bezittingen 

Deze opvatting vindt steun in het bepaalde in circulaire no 413 
van 22 Juni 1850 Artikel 2 toch hiervan luidt 

„Voortaan worden de brieven, bestemd voor Curasao en onder-
hoorigheden, in zooverre die over Engeland loopen, niet meer ver
zonden over Puerto Cavallo (Venezuela) gelijk dit bij art 2 der 
resolutie van 21 Maart 1849, no 396, is voorgeschreven, maar in de 
plaats daarvan (altijd door tusschenkomst der Engelsche Admini
stratie) over St Thomas geexpedieerd, tusschen welk eiland en 
Curafao, thans eene geregelde vaart, tweemaal m de maand, m 
verband met de dienst der Engelsche West-Indische pakketbooten is 
daargesteld 

Ten overvloede wordt aan de Postbeambten herinnerd, dat het 
port der brieven voor St Thomas en omgekeerd, ingevolge de 
portlijsten van 2 December 1843, no 51, per enkelen brief ƒ 1,35 
bedraagt, en dat dit port ook alzoo voortaan op de briefwisseling 
met Curasao, via Engeland, van toepassing is 

Wij meenden goed te doen, over de frankeering der brieven van 
en voor de West eenigszins uitvoerig te schrijven, om den lezers 
een klein inzicht te geven in de wijze, waarop het oflicieele post
vervoer via Engeland plaats vond 

In de meergenoemde circulaires wordt telkenmale gezegd, dat in 
de bestaande gelegenheden tot verzending der post uit Nederland 
naar de West door de regeling met de Britsche postadministratie 
geen veranderingen worden gebracht 

Die gelegenheid was zeer wisselvallig, afhankelijk als zij was 
van het vertrek van schepen naar West-Indie 

Ook in omgekeerde richting gold hetzelfde Zoo toont de heer 
Traanberg ons een brief, uit Curasao verzonden en op 15 De
cember 1841 te Den Helder ontvangen en op den 16n d a v te 
Amsterdam aangebracht, waar de geadresseerde woonde 

Als stempel van aankomst toont hij op de achterzijde m rood 
den ronden stempel Amsterdam 

16 

12 
De stempel op de voorzijde, links bovenaan luidt 

Zeebrief 
15 

Dec 
Den Helder 
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De brief was, blijkens de aanwijzing door het adres, belast met 
60 cent port. 

Na dit uitstapje op neventerrein keeren wij terug tot de par
ticuliere scheepvaartmaatschappijen, die in de West zich mede 
belastten met het brievenvervoer. 

V. B. 
(Nadruk verboden). (Wordt vervolgd). 

GREPEN UIT DE ONTWIKKELINGSGESCHIE-
DENIS VAN HET POSTWEZEN IN 

NEDERLAND. 
I. 

L Inleiding. 
In de vroegste tijden bij de eerste ontwikkeling van het 

menschdom, in tijden waarvan slechts enkele en vage berichten 
tot ons doordrongen vinden wij gewag gemaakt van het over
brengen van berichten. 

Het eerst vinden wij vermeld, dat dit geschiedde door boden, 
die zich mondeling van hun opdracht kweten. Later, toen de 
kennis van het schrift als middel van gedachtenwisseling ont
stond, werden de mondelinge berichten door schriftelijke ver
vangen en ontstond een soort van briefverkeer, dat echter 
zeer beperkt was, door de geringe kennis van het schrift en 
het zeer moeilijke verkeer. 

Met het toenemen der beschaving en het minder heen en 
weer t rekken der volkeren, vermeerderde ook de noodzake
lijkheid, om met veraf wonende volken en personen in ver
binding te treden en het verwonder t ons dan ook niet, dat de 
hooge t rap van ontwikkeling der Oostersche volken in tijden, 
dat de geschiedenis nog niet gewaagde van onze huidige woon
plaatsen, reeds däär aanleiding gaf tot een geregeld brief
verkeer. 

Met het verdwijnen van deze stammen verdwenen ook deze 
postinrichtingen en in de tijden van d.̂  invallen en de opkomst 
der Germaansche stammen vindt men van geen post- of brief
verkeer in de vage overleveringen dier duistere tijden gewag 
gemaakt. 

Toen echter in West -Europa meer beschaving ontstond, werd 
deze eisch van eene be tere regeling van het verkeer dringend 
naar voren gebracht. Belangrijk zijn de mededeelingen hier
omtrent in het hoogst belangrijke werk van E. Hartmann over 
de ontwikkelingsgeschiedenis der posten van de oudste tijden 
af tot op heden, uitgegeven in Augsburg in 1868. 

Willen wij de oudste annalen naslaan, om er iets over brief
verkeer in te zoeken, dan nemen wij b v. den bijbel en vinden 
daar in het boek Ester reeds gesproken van eene regeerings-
post onder koning Xerxes en in hoofdst. 3, vs. 12 en 13. als
mede in hoofdst. 8, vs. 9 en 14, over brieven en voetboden 
en loopers te paard, rijdende op snelle kemelen en muildieren. 

Op het graf van Chnumhotep t e Benihassan, die 2000 jaar 
voor Chr. leefde, vindt men een bode afgebeeld, die een brief 
overhandigt, Diodorus, een ui ts tekend geschiedschrijver uit den 
tijd van Julius Caesar- en Augustus, die een gedeelte van 
Azië en Europa bereisde ten behoeve van zijn geschiedwerk, 
waaraan hij 30 jaar werk te en waarvan de boeken 1—5 en 
11—20 bewaard zijn, spreekt in deel II, hoofdstuk 18, over een 
brief, ontvangen door Semiramis volgens de sage eene koningin 
van Assyrië, van koning Strabobates , koning van Indië. 

De beschrijving in Genesis hoofdst. 8, vs 7—12, zou ons 
allicht doen denken, dat ten tijde van den zondvloed het ge
bruik van postduiven niet onbekend was. 

In J apan bestond volgens Hartmann reeds 600 jaar voor Chr. 
een koerierdienst 

Herodotus, de oudste Grieksche geschiedschrijver en gewoon-
ijk de vader der geschiedenis genoemd, geboren te Hallicar-
aassus 484 voor Chr., schreef een werk in 9 boeken in Ionisch 
dialect en verhaalt in deel VIII de overbrenging van het be-
icht van den slag bij Salamis, den 20sten September 480 voor 
-hr., door Themistocles aan de Perzen, dat hun vloot ver-
lield was, 

Cyrus, de stichter van het oude Perzische rijk, r icht te vol
gens Xenophon, de laats te der drie groote Grieksche geschied-
ichrijv rs, omstreeks 558 voor Chr. een paardenpost in, waarbij 
>p geregelde afstanden 100 stations gevestigd werden voor 
iet wisselen van paarden en postiljons, die het overbrengen 
'an berichten over het ui tgestrekte rijk, van de Aegeïsche 
ee tot Susa de Leliënstad, gelegen aan de Kercha. het winter-
erblijf der Perzische koningen, mogelijk maakte . 
In den bijbel vinden wij de zendbrieven der Apostelen, ter

wijl bij de Romeinen in de dagen van Keizer Augustus volgens 
Suetonius, die het leven van Augustus beschrijft, naast de 
voetboden een paardenpost werd ingericht voor regeerings-
dépêches. Deze koeriers ontvingen uurcedels, waarop de uren 
van ver t rek en aankomst werden aangeteekend. Men zou kun
nen zeggen, dat dit de eerste poststempels waren, indien zij 
niet geschreven waren. Deze dienst, bekend onder den naam 
van „cursus publicus", was ook ingericht voor het personen
vervoer. Het was een geregelde dienst met wisselplaatsen, 
mutationes genaamd, op 2J^ tot 43^ uur afstand, en rustplaat
sen, mansiones genaamd, ingericht voor nachtverblijf op een 
dagreis afstand, zooals Theodosius de Groote, die in het jaar 
375 leefde, in zijn codex de curso publico beschrijft. Deze dienst 
was ten laste der bevolking, die voor paarden en onderhoud 
te zorgen had, hetgeen eene drukkende la^t werd. Keizer Nerva 
bevrijdde in het jaar 96 Italië van dezen last en liet er ter 
herdenking een munt voor slaan met het opschrift; ,,Vehiculatio 
Italia e remissa" 

Keizer Hadrianus bevrijdde de provinciën van den last in 
125 door een gedeelte der kosten ten laste van den S taa t te 
brengen. Septimus Servus in 200, Julianus Aposta tus in 362, 
Theodosius de Groote in 380 verlichtten den last door ver
schillende bepalingen, die echter grootendeels niet uitgevoerd 
werden of spoedig buiten gebruik geraakten, to tda t Keizer 
Justia'nus in het jaar 550 voor zijn gebied afdoende regelingen 
maakte . 

De dienst was oorspronkelijk slechts voor de bezorging van 
s taa tsdépêches en voor hooge ambtenaren ingericht, doch werd 
later ook als personenpost gebruikt door hen, die zich van den 
Keizer een machtiging wisten te verwerven. Deze machtiging 
bet i te lde Keizer Constantijn met den naam van „li t tera evec-
tionis". 

Deze wijsheid heb ik getapt uit het werk van Blummers 
„Brielwesen und Briefverkehr im Altertum", die ook verhaalt, 
dat bij de Romeinen een brief van Rome naar Keulen 5 dagen 
en een brief van Rome naar Constantinopel 6 dagen onder
weg was. 

Op het eind der 4e eeuw werd de dienst voor het publiek 
gesloten. Er was echter in het Romeinsche Rijk nog een voet-
bodendienst . Aan die boden moest men de schoenen vergoeden. 
Keizer Vespasianus schafte deze vergoeding af en de voetboden 
moesten toen barrevoets gaan. 

De Romeinsche postdienst werd door de Oostgothen in Italië 
hersteld en door den Frankischen Koning Theodorik, den zoon 
van Clovis, dien hij in 511 opvolgde, alleen tot s taa tsdépêches 
beperkt . 

Deze regeling verviel na den inval der Longobarden in 568 
en er bleef toen alleen de verplichting over, om paarden en 
wagens te leveren en te onderhouden, hetgeen door den Koning 
en diens gezanten bekostigd moest worden. 

II. Het postwezen ten tijde van Karel den Groote. 
Na het uiteenvallen van het Romeinsche rijk verdween deze 

dienst vanzelf en eerst onder de regeering van Karel den 
Groote vinden wij weder van een meer geregelden postdienst 
gewag gemaakt. 

Volgens Per tz : „Monumenta Caroli Magni" werden in 802 
de koninklijke besluiten nog door speciaal hiertoe aangewezen 
legaten rondgezonden. 

Daar Keizer Karels rijk zich ook over ons land ui ts t rekte , 
kunnen wij gevoeglijk aannemen, dat de eerste geregelde post
diensten hier te lande uit die dagen stammen. Handel was er 
ook in die dagen nog weinig en de meeste menschen waren 
niet in s taat te schrijven. Keizer Karel st ichtte toch hier, juist 
om die reden, de eerste scholen. 

Het vervoer was zeer bezwarend, daar men verplicht was 
de koeriers des keizers te helpen met paarden en onderhoud. 

In de Monumenta Carolina vind ik vermeld, dat hij bui ten
gewone beambten uitzond als zendboden (missi dominici) maar 
die dan tevens rechtzit t ingen hielden en klachten in ontvangst 
namen. fWij zien en hooren in de opera „Lohengrin" een der-
gelijken Heerrufer, die de klacht tegen Elsa komt uitroepen). 

Keizer Karel verzamelde eenige geleerden om zich heen om 
zoo de verheffing van alle in zijn omgeving verkeerende lieden 
te bevorderen, zelf te leeren lezen en schrijven (want de keizer 
was analphabeet , toen hij keizer werd] en zoodoende het brief
verkeer mogelijk te maken. Jammer is het, da t Karels regeering 
zoo kort was, daar hij in 814 stierf en zijn machtig rijk spoedig 
uiteen viel, — Dan volgt een tijd van stilstand en teruggang 
van beschaving. 
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III, Het postwezen in de Middeleeuwen. 
De Middeleeuwen toch boden beperk te gelegenheid tot ver

zending van brieven aan; alleen vorsten en enkele krachtige 
corporat ies hadden hun eigen boden, die werden uitgezonden, 
naarmate de behoefte hieraan zich voordped. Van geregelde 
bodenloopen was in die dagen geen sprake. De verzending van 
brieven was gebonden aan toevallige gelegenheden door per
sonen, die reisden. 

De kooplieden, die naar vreemde markten t rokken, de rond
reizende handwerksgezellen en de t roubadours , de pelgrims en 
de monniken en zelfs de weinig be t rouwbare rondt rekkende 
speellieden, het kermisvolk, waren de gretig aangegrepen mid
delen tot het overbrengen van brieven en volgens Kleber ,,sah 
man nicht leicht einen wanderenden Mönch ohne Briefsack", 

Ook de boden der vorsten namen dikwijls br ieven mede, doch 
men klaagde wel eens over hunne langzaamheid, daar zij soms 
één of meer dagen overbleven in een plaats, om bijbrieven van 
part icul ieren in te zamelen; maar als men bedenkt , dat zulke 
boden wel eens zwijnen medekregen, die zij moesten voortdrij
ven, kan men wel nagaan, dat dit niet op de meest spoedige 
wijze kon geschieden. 

De grootste correspondentie in de middeleeuwen bestond 
zeker wel tusschen de kloosters en bisschoppen onderling, fei
telijk de eenige personen, die goed konden lezen en schrijven, 
en zij hadden hiervoor de zoogenaamde kloosterboden. Zulke 
kloosterboden waren de kloosterbroeders zelf, In het Post-
museum in Berlijn kan men verschillende miniaturen afgebeeld 
vinden en in de Stiftsbibliotheek te Einsiedelen wordt een 
legendarsch stuk bewaard van St. Meinrad, die in het jaar 1466 
leefde. 

De eers te bekende monnikbode in ons land was St, Servaas 
t e Maastr icht in de IJip eeuw. 

Door de toeneming van het verkeer en de opkomst der steden, 
die vaste marktdagen hielden, ontstond ook meer behoefte aan 
gelegenheid tot geregelde correspondent ie Dit deed de vaste 
bodendiensten ontstaan, die eerst mogeuJK werden van het 
oogenblik af, dat de vermeerdering van het verkeer aan zulk 
een bodendienst voldoende inkomsten verzekerde. 

Toen deze bodenschappen belangrijker werden, gaven de 
s tadsbesturen eenige wettelijke regelingen, waardoor meer 
zekerheid werd verkregen voor hen, die hun brieven aan die 
boden toevetrouwden. Zulke boden stonden onder eede, moes
ten borg kunnen stellen en waren aan een wettelijk voorge
schreven tarief gehouden. 

Buiten en behalve de bodendiensten hielden ook de hooge-
scholen er een speciale post op na. Volgens de Historia Univer-
sitatis Parisiensis van 1522 was deze post ook in Holland werk
zaam, waarin een zekere Joannes Rees als Universi tei tsbode 
genoemd wordt. 

Ook bestond er een paardenpos t der Marianenridders in 1276, 
want in het postmuseum te Berlijn zag ik een brief met de uren 
van aankomst en ver t rek voorzien, door den „brijffjongen" van 
den grootmeester overgebracht, 

In de Annales Egmundani wordt het ontvangen van een bode 
met br ieven vermeld in 1205. Zulke boden waren meer afge
zanten; zoo b.v. ging de abt van Egmond in 12% den koning 
van Engeland den dood van Graaf Floris V mededeelen. Dit 
waren echter boodschappers, hetgeen b.v blijkt uit den brief 
van Heer J a n van Cuik uit hetzelfde jaar, waarin deze alleen 
schrijft; „Ik zend U Heer Heinrich mijn Kapelaan, en gelooft de 
woorden, die hij U zeggen zal van mijnentwege," 

Wat later, 1327, vind ik in de registers een rekening van 
he t Bisdom Utrecht, dat er salarissen werden be taa ld aan de 
boden Hubert van Budel en Hein Spiker; of dit monniken waren 
s taat er niet bij vermeld. 

De graven van Holland hadden bepaalde personen, die steeds 
voor hen de berichten overbrachten, welke ook ber ichten van 
edelen en burgers mochten overbrengen; men noemde hen: 
„Mijnsheeren Messagieren te voet en te paarde" , 

In het werk „Holland" vond ik in Deel I, blz. 130, dat t r uit 
Zeeland boden werden gezonden naar Arnhem, Deventer, 
Mechelen, Vlaanderen en Henegouwen, Valencijn en Keulen, 
en uit Holland naar Medemblik, Hoorn, Enkhuizen, Kampen, 
Gent, Brussel, Yperen, Emmerik, Valencijn, Beieren, Engeland, 
Rome en Parijs, 

In deel III van hetzelfde werk lees ik, dat zij beloond werden 
met kleeren ,als kousen en schoenen; zelfs vind ik éénmaal 
vermeld, dat de bode geld kreeg om 2 pels mede te koopen. 
Zij reisden alleen of met hun tweeën en hielden 's nachts halt. 

Buiten het vervoer der brieven deden zij inkoopen van ee twa
ren, huurden metselaars en wonnen informaties in, inden gelden 
en brachten zaken in den lombard, 

Matthaeus zegt in zijn Analecta , deel II, dat hij een brief uit 
Rome ontving te Egmond, die 25 dagen onderweg was geweest. 

Ook waren er Stadsboden, die op bepaalde dagen reisden; dit 
waren meestal slaven, die te voet de reis maakten; ook waren 
er rijdende boden; men leest van briefdragers, ferenti l i t teras 
en portatori l i t terarum (1344). Later spreekt men van Nuncius; 
dit schijnen allen slaven te zijn geweest met uitzondering van 
de portatori l i t terarum, die op Berlijn en Lübeck reisden Zij 
ontvingen hun loon naar den afstand en vergoeding voor lig
dagen, die zij moesten doorbrengen in de steden om op het ant
woord te wachten. 

De stad Deventer be taa lde bij aankomst der brieven aan de 
aanbrengers een vergoeding, het elders zoogenaamde Boden
brood, terwijl den boden op Bremen een wollen kleed werd 
gegeven behalve hun loon; dit wordt in 1348 genoemd Pecunia 
nuntiali en in 1355 Bodeghelt. 

Te Nijmegen had men in 1429 rijdende en loopende boden; zij 
! ontvingen bussen van de stad en vergoeding bij verlies van hun 

paarden, als zij die verloren door te vermoeiende tochten, zoo-
als naar Mainz, Wismar, Brussel en Antwerpen; verder kregen 
zij 7 el laken voor een rok of tabbert met kovel, een kampje 
weiland voor hun paarden. 

J Dit is uitvoerig beschreven door den Heer van Schevichaven 
in zijn werk „Onze Stadsboden van weleer". 

Dr. P. J. Blok vermeldt, dat er van 1525—50 in Groningen 
verschillende bodentochten waren, o.a. naar Kampen, Amster
dam, Arnhem, Den Haag, Alkmaar , Holstein, Bremen, Hamburg, 
Keulen en Munster, 

Tot dien tijd waren de boden alleen in dienst der steden 
en bedienden slechts enkelen zich mede van deze Stadsboden, 
Aan de beurs te Amsterdam werd door den omroeper het ver
t rek van een bode afgeroepen Deze boden reisden op onge
regelde tijden; vandaar dat hun ver t rek bekend moest worden 
gen-fakt. 

De eerste geregelde postverbinding, welke in Nederland be
staan heeft, is die van Albertus van Saksen, als heer van 
Friesland, die van 1464—1500 bes taan heeft tusschen de Fr ie -
sche steden en de residentie in Saksen, In 1514 r icht te George 
van Saksen een vasten bereden bodendienst in, voor regeerings-
brieven tusschen Meissen en Friesland, 

In 1519 werd door Franciscus van Taxis een Koerierdienst 
ingesteld van Brussel naar Oostenrijk, die de Nederlandsche 
plaatsen Oudenbosch, Zevenbergen en Gorinchem passeerde; 
uitvoerig wordt deze dienst besproken in het Jaarboekje der 
Posterijen van 1871—72, Van deze post waren ook stations in 
Arnhem en Nijmegen. 

Uit eene briefwisseling met den Magistraat van Nijmegen zien 
wij, dat in 1559 eene geregelde postverbinding bestond over 
deze plaatsen naar de Zuidelijke Nederlanden, De postmeester 
noemt zich daarin Postmeester des Konings. 

Ook Friesland had in 1588 zijn eigen Boden, die alleen reis
den, wanneer er berichten over te brengen waren. In de Reso-
lutiën van de Staten van Friesland van 1588 en 1589 wordt 
zulks vermeld. Deze boden moesten gereformeerd zijn en van 
goeden levenswandel. 

Amsterdam had een soort postkantoor ingericht voor aan
komende brieven, door in 1565 aan het Y op de Nieuwebrug, 
aan het daar ter plaatse gevestigde Paalhuis een plaats te be
palen, waar de aankomende schippers hunne medegebrachte 
brieven konden afgeven aan den Paalknecht; de schippers ont
vingen dan voor iederen brief 4 duiten van den paalknecht en 
berekende IJ^ st, voor de Hoogmogende Heeren (zie Keurboek 
H, fol 25, Sted, Archief te Amsterdam). 

(Wordt vervolgd). 

HET NUT DER BIBLIOTHEKEN. 
Het is een bekend verschijnsel, dat als regel de philatelistische lite

ratuur slechts weinig beoefenaars telt, niet alleen hier te lande, doch 
overal elders. We l is waar is aan het uitgeven van een postzegel-
kundig werk in een der drie wereldtalen niet zoo'n groot risico ver
bonden als waarmede degene wordt bedreigd, die het bestaan durft 
zijn philatelistische pennevrucht in b.v. het Nederlandsch den ver
zamelaars in boekvorm voor te leggen, doch dit verandert niets aan 
het feit, dat de vak-literatuur vrijwel het stiefkind is onzer liefheb
berij. Gelukkig breekt meer en meer het juiste inzicht door, dat de 
verstandige verzamelaar het niet buiten literatuur stellen kan. Het 
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zijn dan ook de practische philatelisten, om hen zoo eens te noe
men, en de idealisten in onze gelederen, die het groote nut van 
deskundige voorlichting inzien en de literatuur warm zijn toegedaan. 
Zij zijn terecht van meening, dat het verzamelen slechts dan inner
lijke waarde heeft, wanneer de verzamelaar met een meer uitge
breide collectie een bibliotheek aanlegt of, indien hem daartoe de 
eigen middelen ontbreken, gebruik maakt van de vereenigings-
bibliotheken. Naast de praktische waarde is het aanschaffen van 
philatelistische werken, als regel uitgegeven zonder eenig profijt 
voor den schrijver, het inlossen van een eereschuld. In dit verband 
wijzen wij b.v. op het groote handboek van Kohl, het standaard
werk bij uitnemendheid, dat slechts met taaie volharding en het 
overwinnen van tallooze moeilijkheden is tot stand te brengen. W a n 
neer de samenstellers daarvan geen idealisten zijn, bezield met 
warme genegenheid voor de philatelie, hadden zij reeds lang omge
zien naar meer winstgevende werkzaamheden, waartoe hun kennis 
en vaardige pen hun alle gelegenheid zouden bieden. Het is dan 
ook — en wij hebben dit reeds bij herhaling in dit blad gezegd — 
een verplichting, die op lederen denkenden verzamelaar rust, om 
dit werk te steunen. 

Is dit een voorbeeld uit den jongsten tijd, een ander frappant 
exempel uit vroegere jaren zij hier aangehaald. Het standaardwerk 
over de Zwitsersche zegels van 1843 tot 1862, samengesteld door 
Baron de Reuterskiöld en Mirabaud, met medewerking van Chene-
vière, kostte den uitgevers een burgermans fortuin (40 è 60.000 
francs!) Het werd gedrukt in een oplaag van 500 exemplaren, 
waarvan het grootste deel aan verzamelaars en vereenigingen ten ge
schenke werd gegeven. 

Zoo zouden wij meerdere voorbeelden kunnen aanhalen van hen, 
die de philatelistische literatuur verrijkten zonder eenig persoonlijk 
profijt, die hun meerdere kennis stelden in den dienst van allen. 

Zonder een overzicht te geven van de geschiedenis der phila
telistische literatuur in den loop der jaren, komt het ons toch ge-
wenscht voor in dankbaarheid het werk in herinnering te brengen 
van de pionniers op dit gebied: Hofraad Suppantschitsch te Weenen, 
Dr. Le Grand, grondvester der Société Frangaise de Timbrologie te 
Neuilly bij Parijs en John K. Tiffany, president van de American 
Philatelie Association te St. Louis, allen schrijvers van naam in de 
jeugdjaren der philatelie. Tiffany bewoog zich voornamelijk op bi
bliographisch gebied; aan hem danken wij het uitvoerig werk „The 
Philatelical Library", in 1874 uitgegeven in een oplaag van 150 
exemplaren, die alle gratis werden uitgereikt en dat nog steeds geldt 
voor de beste bibliographie op het gebied der philatelistische lectuur. 
Vijftien jaar later gaf Tiffany yzijn bekend werk „Stamp Collectors 
Library Companion" uit, waarin alle Amerikaansche vakbladen 
nauwkeurig werden beschreven. Zijn uitgebreide kennis op dit ge
bied dankte hij in niet geringe mate aan zijn groote bibliotheek, die 
na zijn overlijden overging aan den graaf van Crawford, vice-presi
dent van de London Philatelie Society, die haar verder uitbreidde. 
Na diens dood verviel de bibliotheek aan het Britsch Museum. De 
beschrijvende catalogus is een geweldig boekwerk, dat thans 
± ƒ 500,— kost! 

Suppantschitsch liet in 1892 bij den uitgever Larisch tè München 
een bibliographie verschijnen over de Duitsche philatelistische lite
ratuur, terwijl Dr. Le Grand de verzamelaarswereld aan zich ver
plichtte door tal van artikelen in afzonderlijke werken. 

Doch ook met bescheidener middelen, dan waarmede Baron de 
Reuterskiöld, Tiffany e.a. werkten, is aan de weetgierigheid van den 
ernstigen verzamelaar tegemoet te komen. Het aantal speciale wer
ken, handboeken e tc , dat tegen matigen prijs beschikbaar is, neemt 
hand over hand toe. Het is slechts voor enkelen weggelegd een 
omvangrijke bibliotheek te bezitten; vast staat het daarbij evenwel 
niet, of de eigenaar daaruit verhoudingsgewijze hetzelfde nuttig effect 
haalt als hij, die slechts beschikt over enkele werken, doch die zich 
bepalen tot het terrein zijner eigen, beperkte philatelistische bedrij
vigheid. 

Is voor den enkeling, mits niet behept met de kwaliteiten van den 
boekenworm, de keuze der werken niet moeilijk; anders staat het 
met de bibliotheken der vereenigingen. Deze toch moeten in staat 
zijn de wenschen der leden in alle opzichten — binnen ■ redelijke 
grenzen — te bevredigen. Wij dienen daarom na te gaan, uit welke 
onderdeden de philatelistische literatuur bestaat. 

T e onderscheiden zijn: boekwerken: tijdschriften en andere ge
drukten. Onder deze laatste vallen o.a. de vertrouwelijke mededce
lingen der vereenigingen, adresboeken, zwarte lijsten, prijslijsten, 
veilingscatalogi, enz. 

De boekwerken zijn onder te verdeelen in de rubrieken: algemee
en handboeken (w. o. catalogi) en monographieën of verhandelin
gen over één speciaal onderwerp. 

De tijdschriften omvatten vak, vereenigings en advertentie
bladen. 

De algemeene boekwerken zijn onder te verdeelen in onderschei
den rubrieken, waarvan wij noemen: werken over postgeschiedenis, 
over proeven (van algemeenen aard), vervalschingen, het druk
procédé der zegels, geschiedenis der philatelie, de stempels, de 
luchtpost, enz. 

Noemden wij hiervoren enkele namen van baanbrekers op litera
tuurgebied, deze eerelijst is aan te vullen met de vermelding van 
hen, die op het gebied van boekwerken en dergelijke het eerst naar 
voren traden. En dan zij in de allereerste plaats genoemd de 
Franschman Oscar BergerLevrault, inwoner van Straatsburg, om 
welke reden hij ook door de Duitschers wordt opgeëischt om aan 
te toonen, dat het eerste phalatelistische werk van Duitsche origine 
was. BergerLevrault gaf dan in 1861 een gedrukten catalogus uit, 
waarin 973 zegels uitvoerig waren beschreven en waarvan in drie 
jaren tijds 12 oplagen werden geplaatst. In hetzelfde jaar verscheen 
bij La Plante te Parijs de eerste algemeene catalogus, geschreven 
door Potiquet, terwijl in 1862 het eerste handboek verscheen, ge
schreven door Boyer en getiteld „Histoire du TimbrePoste et en 
particulier du Timbre Frangais ' . 

V. B. 

(Word t vervolgd.) 

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

mancolijst op zicht gezonden. 
R e f e r e n j 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. KURT MAIER. BERLIJN W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres : KAMAPHIL. 

(720) 
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Is het U wel eens opgevallen hoe betrekkelijk weinig mooi ge
bruikte Koningskoppen zijn bewaard gebleven? 

Het meerendeel der zegels is zwaar gestempeld, doorgestempeld 
of door insecten aangetast. 

De Chineezen, die meesterlijk de zegels wisten schoon te maken 
en deze in de waroengs wisten te slijten, noodzaakte het Gouver
nement om de zegels zwaar te laten afstempelen; vandaar het 
groote aantal verstempelde exemplaren. 

Een mooi opgezette collectie Indië gebruikt, in de uitgifte 1870/ 
1887, geeft een blijvende satisfactie. 

Niet alleen zijn de uitgiften typeerend in hun papiersoorten, de 
kleuren, de tandingen, ja ieder jaar van uitgifte heeft iets kenmer
kend bijzonders, evenals de eerste emissie van Nederland. 

En het voornaamste is, dat dit te completeeren is, zonder dat 
het schatten behoeft te kosten. 

Wij kochten een voorraad Indische Koningskoppen, waardoor 
wij iets bijzonders kunnen offreeren; wij kunnen daarin wedijve
ren met elke eerlijke concurrentie. 

Maar wat wij doen doen wij goed. 
g m r Onze goede naam waarborgt U kwaliteit. 

Leest onderstaande prijzen tweemaal. 
KOOPT N U O F NOOIT. 

Alle gebruikte pracht-exemplaren. 
Getand 14 X 14, kleine gaten. 

5 cent, lichtgroen ƒ 1,50 50 cent, karmijn ƒ 1,— 
10 cent, bruinoranje „0,50 ƒ2,50, violet en groen „ 3 , — 
20 cent, ultramarijn „ 1,— 

3in35ini5ïïï 

*ÏËj£m 

Getand 14 X 14, groote gaten. 
25 cent, paars ƒ 15,— ƒ 2,50, violet en groen 
50 cent, karmijn ƒ 1,— 

Getand 1 3 ^ X 14, kleine gaten. 
1 cent, olijf, type I ƒ0,25 15 cent, olijfbruin 
5 cent, lichtgroen „ 1,— 20 cent, ultramarijn 

10 cent, bruinoranje „ 1,— 25 cent, paars 

ƒ4,-

„ 1,50 
„ 1,50 
„ 1 , — 

Getand 13H X 14, groote gaten. 
1 cent, olijf, type I ƒ0,40 15 cent, olijfbruin 

10 cent, bruinoranje „0,15 25 cent, paars 
Getand 1 3 ^ X 1 3 ^ Qroote gaten. 

1,50 
.1,25 

1 cent, type II 
2 cent, vaalbruin 

10 cent, bruinoranje 

ƒ 0,30 20 cent, ultramarijn „ 2,50 
„ 0,60 25 cent, paars „ 0,40 
„0,10 

Getand l l j ^ X 12, groote gaten. 
1 cent, olijf, type II ƒ 1 , — 

2 cent, vaalbruin „ 1,50 
2 cent, lilabruin „ 10,— 
23^ cent, geel „ 3,50 
5 cent, groen „ 2,— 

10 cent, bruinoranje „ 1,50 
15 cent, olijfbruin „ 7,50 
20 cent, ultramarijn „ 2,— 
25 cent, paars „ 1,50 
50 cent, karmijn „ 1,75 
ƒ2,50, violet en groen „ 12,50 

Getand 1 2 ^ X 12. 
1 cent, olijf, type II ƒ 0,25 
2 cent, vaalbruin „ 0,50 
2 cent, lilabruin „ 6,— 
2 H cent, geel „ 1,75 

5 cent, groen ƒ 0,25 
10 cent, bruinoranje „ 0,01 
123^ cent, grijs „ 50,— 
15 cent, olijfbruin „ 0,12 
20 cent, ultramarijn „ 0,12 
25 cent, paars ^ „ 0 , 1 2 
50 cent, karmijn ' ,, 0,20 
ƒ 2,50, violet en groen „ 2,25 

Getand 1 2 ^ X 1 2 ^ . 
ƒ 0,12 
„ 6,— 

12}^ cent, grijs 
25 cent, paars 
50 cent, karmijn „ 0,60 

Getand 12H X 12H. groote 
gaten. 

10 cent, bruinoranje ƒ 
30 cent, groen „ 

0,05 
0,15 

Eenige wenken over de Dienstzegels van Ncd.-Indië. 
Reeds in 1918 waarschuwde ik in mijn geïUustreerden catalogus 

(uitverkocht) over de slechte controle, welke er was uitgeoefend 
en dat de statistiek er dus wel niet bijzonder gebaat mede zal zijn 
geweest. 

Doordat de resteerende zegels nagenoeg niet werden ingeleverd, 
na beëindiging van den datum van buiten werking stelling,, werd het 
mogelijk groote hoeveelheden te verdonkeremanen. Velen vergaten 
ze in te leveren, terwijl hetgeen was ingeleverd officieel werd ver
brand (?). 

In begin 1917 kwamen deze zegels in kleine kwantums aan de 
markt, gevolgd door een klein restant, dat nog te voorschijn was 
gekomen en hetwelk op de Gouvernementsveiling van 4 December 
1918 werd verkocht. 

Na dien datum had een verhoogd aanbod plaats, in hoofdzaak 
ongebruikt, hoewel heele gebruikte vellen met volle gom niet tot 
de uitzonderingen behoorden. 

De voorraden waren angstwekkend groot, en ieder particulier of 
handelaar kon ä tout prix zich ervan voorzien, de een nog goed-
kooper dan de ander. 

Ofschoon niet ieder, die een vertrouwensfunctie had bekleed 
of met het Gouvernement in verbinding stond, zich de zegels had 
toegeëigend, waren toch vele zegels weggegeven, in een onverant
woordelijke hoeveelheid. 

De verduisterde exemplaren moeten echter aanzienlijk zijn ge
weest, gezien den voorraad in Indië en de destijds aangeboden 
massa's in het Buitenland. 

In Duitschland zijn de zegels in het jaar 1913 aangeboden en 
toen voor 1/3 nominaal ondergebracht. 

Deze voordeelige transactie kon dan ook plaats hebben, gezien 
het ruime geweten van een hooggeplaatsten functionaris, die er 
zelfs zijn schaapjes mede op het droge bracht; dus die partij zal 
wel niet onbelangrijk zijn geweest. 

Als zoodanig hebben voor velen deze zegels werkelijk dienst 
gedaan. 

Ook doet zich een eigenaardig geval bij deze zegels voor: als 
van een of andere waarde even een verhoogde prijs wordt geno
teerd, worden deze direct aangeboden tegen dien verbeterden prijs; 
wel een bewijs, dat de voorraad onuitputtelijk is. 

De handelaar is er over het algemeen goed van voorzien, bewijs 
dat er ook genoeg op de markt zijn. 

Een reëele prijsbepaling zal zelfs heden nog wel tot de onmo
gelijkheden behooren; voorloopig ontbreekt een basis van gebruikt 
en ongebruikt en zal ten eenen male wel blijven ontbreken. De 
prijzen van de dienstzegels worden schromelijk opgedreven. 

Degenen, die toch deze zegels in hoeveelheden kochten, zuUei 
voorloopig er geen zijde bij spinnen, eventueele verkoop is dai 
ook niet aan te raden, evenmin als aankoop van groote partijen. 

Ten slotte zij nog vermeld, dat van de 50 cent Dienst, Yver 
No. 25, een tweede druk bestaat, kenbaar aan de lichtere tint var 
den postzegel. 

Philatelistisch Bureau PIERRE VOS, 
PRINS MAURITSLAAN 108. DEN H A A 6 . 
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