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DE HOOGE WAARDEN DER BRITSCHE 
KOLONIALE ZEGELS. 

Eene der getrouwe lezeressen van ons Maandblad, ernstig phi-
lateliste, vraagt ons oordeel eens te willen geven over het nut of 
de noodzakelijkheid om de peperdure hooge waarden der Britsche 
Koloniale zegels te verzamelen. Gaarne voldoen wij aan dit verzoek, 
overtuigd als wij zijn, dat de oplossing van dit vraagstuk — want 
dat is het inderdaad — met den dag urgenter wordt. Bovendien 
is hier te lande hel aantal verzamelaars van de Koloniale zegels 
van het Britsche wereldrijk zeer groot, zoodat wij n, o. m. hier
mede een onderwerp aansnijden van algemeen belang. Hier komt 
nog bij, dat zelfs in Engeland de krachten over de ongemotiveerde 
zegeluitgiften in de hooge waarden met den dag luider weerklin
ken, een bewijs, dat het zelfs den dikwerf kapitaal-krachtigen Brit 
sehen verzamelaar te bar gaat worden. 

Het bestaan van de hooge waarden, waaronder wij dan ver 
staan die van één pond Sterling, drie Rupees of Dollars en hooger. 
wordt verklaard door het feit, dat in nagenoeg vele Britsche kolo
niën fiscale rechten mede door postzegels kunnen worden verant
woord. Het opschrift „Postage and Revenue" (Posterijen en belas
tingen) geeft dit dan ook duidelijk aan. Zelfs bestaan er koloniën, 
waarvoor dit dubbele doel niet op de zegels is vermeld, doch het 
gebruik als zoodanig toch is toegestaan. 

Het is welHcht niet van algemeene bekendheid, dat de kolonie 
Victoria in 1884 tot het gebruik der postzegels van beide genoemde 
doeleinden overging en om zulks het publiek te doen weten, een 
vier-tal frankeerzegels van de koerseerende serie voorzag van den 
reclame-advertentie-opdruk „Stamp Duty". 

Wel een tegenhanger tot wat Malta in 1926 deed. door de 
frankeerzegels, die krachtens hun aanwijzing „Postage Revenue" 
voor beide doeleinden konden dienen, te voorzien van den opdruk 
,,Portage" om wereldkundig te maken, dat het gebruik als plak-
zegél niet langer geoorloofd was. Booze tongen beweren nu wel, 
dat daar een geldmakerij van de ergste soort achter schuilde, maar 
wij willen van den kroon-agent aldaar nu niet direct het slechte 
gelooven ! 

Revenons è nos moutons : Het is n.o.m. uitgesloten, dat deze 
hooge waarden iets te maken hebben met postale behoeften. En wij 

zouden dan ook wel eens den meest-gevorderden verzamelaar wil
len ontmoeten, die in staat is ons een werkelijk-postaal gebruikten 
frankeerzegel te toonen in de waarde van b.v. vijf pond Sterling, 
om van de nog hoogere te zwijgen. En toch telt het Britsche kolo
niale rijk niet minder dan tien landen, waar deze zegel aan de 
postkantoren verkrijgbaar is ! Bedoelde verzamelaar kan deze ze
gels wellicht bezitten, maar dan óf ongebruikt, óf voorzien van een 
welwillendheids-afstempeling, óf fiscaal vernietigd. 

Dat deze hooge waarden absoluut niets met frankeer-doeleinden 
te maken hebben, toont het volgende overduidelijk aan : 

Vóór den Duitschers hun koloniën werden ontnomen, was de 
hoogste waarde in Duitsch-Zuid West Afrika, Togo, Nieuw Guinea 
en op Samoa de 5 Mark. Ternauwernood waren de nieuwe Britsche 
meesters verschenen, of frankeerzegels in de waarde van een pond 
Sterling (op Samoa zelfs van 2 pond) werden uitgegeven. 

Dat spreekt boekdeelen, want men zou den Duitschers onrecht 
aan doen door te veronderstellen, dat zij onbekend zouden zijn 
geweest met de verkeers-eischen in hun goed beheerde koloniën. 

Wij hebben aan de hand van den Yvert-catalogus eens een over
zicht gemaakt van bedoelde hooge waarden in het uitgestrekt ko
loniaal bezit van John Buil. 

Het vinde hier een plaats. 
Pond Sterling ï 2 3 4 5 10 15 20 25 50 75 100 

1 1 

Antigua 
Australië 

West 
Zuid 

Bahama Eil. 
Bermuda 
Br. Bechuane-

land 
Br. Centr. 

Afrika 
Br, Zuid 

Afrika 
Afrika, Uunie 

van Zuid 

1 > 
2 
1 
1 
4 
1 

1 

4 

3 

1 

2 

1 1 

1 

2 

1 1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 
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Pond Sterling 1 

Afrika D. Z . W . 4 
Cyprus 
Dominica 
Falkland 
Fiji 
Gibraltar 
Gilbert Ellice 
Goudkust 
Kenya 
Malta 
Natal 
Nigeria 
Nieuw Guinea 
N . Z . Wales 
Nyassaland 
Queensland 
Rhodesia 

2 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
4 

Rhodesia Noord 1 
Salomon Eil. 
Samoa 
Sierra Leone 
St. Kitts 
St. Vincent 
Tanganyika 
Tasmania 
Togo 
Trinidad 
Victoria 
Zululand 

1 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
5 
2 
1 

Rupee of Dollar 3 

2 

) 

1 
1 

1 

1 
2 

2 

4 

3 

1 

5 

4 

1 

10 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

15 

10 

1 

1 

2 

20 

15 20 25 50 75 100 

1 1 1 1 1 

1 

25 50 100 500 1000 
Br. Honduras 4 
Br. Indië 2 3 
Br. N, Borneo 3 
Br. Oost Afrika 8 2 8 
Br. Somali 
Brunei 
Ceylon 
D. O. Afrika 2) 
Giralior 
Hongkong 
Kuwait 
Malacca 
Malay 
Mauritius 
Nabha 
Pera \ 
Selancor 
Seychelles 
Trengganu 
Uganda 
Zannibar 

4 

1 
2 
4 

1 
1 
1 

4 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
8 

3 
1 
1 
1 
2 

4 3 
2 

8 7 8 

1 1 

1 1 

1 
1 
1 

2 1 

11 

1 

11 
30 
2 

40 200 
2 2 1 

Wij zien hieruit, dat het pond Sterling of de daarmede overeen
komende Rupee of Dollar-waarden zoo ongeveer dagelijksche kost 
is voor de klaarblijkelijk zwaar-gefortuneerde blanke en bruine 
onderdanen van Zijne Britsche Majesteit. Wij hebben daarbij nog 
niet eens de dienstzeg'els in de hooge waarden vermeld, anders zag 
de lijst er nog bedenkelijker uit. 

Nemen wij nu eens een land bij de horens met sterk sprekende 
cijfers : Kenya. 

Om dat compleet te hebben — en dat is toch voor tal van ver
zamelaars een zaak van groot gewicht — kan het slachtoffer van 
zijn liefhebberij het bagatel neertellen van 295 pond Sterling of 
3540 in veilig-gestelde, harde Hollandsche guldens ! 

Een ander voorbeeld : Zanzibar. Let op het staatje hierboven ; 
zonder eenige nadere toelichting begrijpt een ieder, dat dit land, 
zij het dan ook als protectoraats-gebied, een deel uitmaakt van het 
Britsch imperium. 

Maar, zal men ons wellicht tegenvoeren, U haalt de ergste voor
beelden aan. Welnu, wat zegt men dan wel van een bescheidener 
landje als Sierra Leone met zijn vier zegels van 1, twee van 2 en 
twee van 5 pond, of Gibraltar met vier van 1 en een van 5 pond ? 

') onder Duitsch bestuur 5 M. 
2) onder Duitsch bestuur 3 Rup. 

En het kleine Cyprus met twee van 1 en een van 5 pond ? 
Word t bij een dergelijk uitbuiten menig verzamelaar niet het 

slachtoffer van zijn liefhebberij en zijn de handelaars niet te bekla
gen, van wie een voorraad, hij zij oog zoo klein, verlangd wordt ? 

In het tijdschrift L'Union Postale, uitgegeven door de Wereld-
postvereeniging, verschijnen van tijd tot tijd opgaven van de postale 
ontvangsten der kinden, bij deze vereeniging aangesloten. Wan
neer uit de desbetreffende opgave van een Britsche kolonie een be
duidend meerdere ontvangst blijkt, kan meo er staat op maken, dat 
een nieuwe uitgifte, rijk aan hooge waarden, is verschenen en dat 
den verzamelaar een ader is geopend. 

Het wordt tijd, dat aan een dergelijk drijven tot steeds hoogere 
uitgiften, afgewisseld door wijziging van watermerken enz., een 
halt wordt toegeroepen. Het spreekt boekdeelen, dat landen met 
een intensief postverkeer, Nederland, Duitschland, Frankrijk, En
geland de Noorsohe Staten, enz, dergelijke hooge waarden niet ken-
oen, er dus geen behoefte aan hebben voor postale doeleinden. 
Wat meer nog zegt, hier te lande bracht men de hoogste waarde 
van 10 Gulden terug op 5 Gulden. 

Het is natuurlijk het goed recht van de Engelsche koloniën haar 
postzegels mede geldig te maken voor fiscale doeleinden. Het be
lang van de philatelie is echter, dat haar aangezicht niet gescheurd 
wordt door dergelijke buitensporigheden als hierboven door ons 
geschetst. 

Is hier wellicht niet iets weggelegd voor „Federation Internatio
nale" om uit te maken wat in deze hooge waarden als verzamel
object is aan te merken, wat buiten ons terrein als postzegelvsTza-
meiaars valt. 

Dit, na nauwgezet wikken en wegen, te doen aangeven in de 
wereldcatalogi komt ons voor als iets, waarmede de ware philatelie 
slechts gebaat kan zijn. 

v. B. 

llit^ifteïi 
A F G H A N I S T A N . 

Het jongste Bulletin Mensuel vermeldt de verschijning van een 
herinneringszegel in de gewone teekening : 

15 pool. rose. 
Deze zegel is uitgegeven bij gelegenheid van het negenjarig 

Regeering-Jubileum van den Vorst ! 
ALBANIË. 

Ter herinnering aan het 
feit, dat op 21 April j.1. de 
luchtpostdienst Valone-
Brindisi in gebruik werd 
genomen, werden de koer-
seerende luchtpostzegels 
voorzien van den violetten 
opdruk : 
Rep. Shqyptare Fluturium' 
i lar Vlone-Brindisi 21. IV. 
1928. 

De serie bestaat uit de waarden 5, 10, 25, 50 quint, 1, 2 en 3 
francs. 

Naar het Bulletin Munsuel bericht werden de volgende aantal
len overdrukt. : 

5 quint . . 
10 
25 
50 

1 franc . . 
2 
3 „ . . . 

A R G E N T I N I Ë . 

. 16375 
. 14600 
. 23075 
. 13040 
. 5.500 
. 5330 
. 5350 

De volgende luchtpostzegels zijn verschenen : 
15 Centavos , bruin. 
20 „ , ultramarijn. 
24 „ , don/Verblauw. ' 
25 „ , violet. 
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2 annas 
3 „ 
4 „ 
8 „ 
1 Rupee 

35 Centavos wijnrood. 
36 „ , donl.er olijf. 
50 „ , zwart. 
54 „ , bruin. 
72 „ , smaragd groen. 
90 „ , donkerbruin. 
1 peso, donkerblauw en rose. 
1.08 peso , wijnrood en blauw. 
1.26 „ ,^donkerviolet en groen. 
1.80 „ , blauw en rood. 
3.60 „ , grijs en blauw. 
Vier verschillende teekeningen zijn benut, alle o.m. een vlieg

tuig of een adelaar vertoonend. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te kunnen 

geven, 
BULGARIJE. 

De serie luchtpostzegels werd uitgebreid met : 
2 Lei , grijs'bruin (Koningstype). 

10 „ , donkerbruin en oranje (leeuwentype). 
De opdruk bestaat, evenals bij de reeds verschenen luchtpostze

gels uit de afbeelding van een primitief vliegtuig in rood, resp. 
groen. 
GHAMBA. 

De volgende zegels van BritschIndië in den lokalen druk — te 
herkennen aan het meervoudig watermerk ster — zijn versche
nen met den éénregeligen opdruk „Chamba State" : 

3 pias, grijs. 
purper, 
blauw, 
olijf. 
wijnrood. 
groen en bruin. 

Bovendien verscheen de 2 anna's, hierboven vermeld met den 
jpdruk ,,Service". 

: :OSTA RICA. 
De 15 centesimos violet van 1921 werd overdrukt met het waar

lecijfer 5 (rechts en links). 
3 A H O M E Y . 

Frankeerzegel in het koerseerend type : 
1 franc , grijsbruin en rood. 

FRANKRIJK. 
Ti'r delging van ■ie 

staatsschuld verscheen c'e 
frankeerzegel in neven
staande teekening in de 
waarde 1 fr. 50 + 8 fr. 
50 , kleur blauw. 

De frankeerwaarde be
draagt slechts 1 fr. 50. 

De omlooptijd van den 
zegel is beperkt. 

De zegels van 1927, 
overdrukt met „Répulblique 
Libanaise" werden voor
zien van een gewijzigden 
Arabischen opdruk. 

Op verschillende waar
zijn de oude Arabische op
druk en de woorden Grand
Liban doorgehaald met 
een dubbele streep. 

Aldus zijn te melden : 
a. frankeerzegels, 

O P . 10 , violet. 
0 P. 50 , geel groen. 
1 piastre , rosekarmijn. 
1 P. 50. , rose. 
2 piastres , bruin. 
3 piastres , geelbruin. 
4 P. op O P. 25 , brons

groen. 
4 P. 50 op O P. 75 , 

roodbruin. 

iROOTLIBANON. 

■ 
; 

|i 
il 

AS^MAND!. , .'im 

IJ 

1 
M 

5 piastres , violet, 
7 P. 50 op 2 P. 50 , 

blauw groen. 
■ "' piastres , bruin lila. 10 

*Mw««w«nNni^pf««M»|i 

MMMri 

l\j p i a ö n c a , j^1 U l l i lAi 
15 P. op 25 piastocs 

blauw. 
25 piastres , blauw. 

b. lachtposfzegels. 
2 piastres , bruin. 
3 „ , geelbruin. 
5 „ , violet. 

10 „ , bruin lila. 
c. portzegels, 

O P. 50 , bruin op geel. 
1 piastre , bfuin op 

rose. 
2 piastres , zwart op 

bis; uw. 
3 piastres , zwart op 

rose. 
5 piastres , zwart op 

groen. 
Op sommige waarden 's 

de opdruk in rood, op d.; 
andere in zwart aange
bracht. 

HONGARIJE (April '28). 
Met het nieuwe watermerk verscheen in de koerseerende teeke

ning de frankeerzegel : 
4 filler , violet. 

J O H O RE (April '28). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, meervoudig water

merk in sierschrift, 
21 cents , violet en oranje. 

LETLAND. 
In nevenstaande tee

kening, doch met de 
waarde in Santimi, zijn 
te melden de luchtpo.st
zegels : 

10 santimi , groen. 
15 „ , rood. 

25 „ , licht
blauw. 

Het watermerk be
staat uit horizontale 
golflijnen. 

In de koerseerende 
teekening verscheen de 
frankeerzegel 

2 Santimi , geel. 
Het papier draagt het 

watermerk hakenkruis. 

zijn onderstaande zegels te 
LUXEMBURG. 

In de koerseerende teekening, 
melden : 

a. frankeerzegels. 
35 centimes , blauw violet. 
60 „ , groen. 

b. dienstzegels met den horizontalen opdruk „Officiel". 
5 centimes , violet. 

10 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
75 
90 
1 franc 

, olijf. 
, oranje. 
, donlkerbruin. 
, groen. 
, blauw violet. 
, grijs. 
, roodbruin. 
„ donkergroen. 
„ bruin. 
„ karmijn. 
zwart. 
blauw. 

De dienstzegels zijn gedrukt op papier met het watermerk golf
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lijn ; dit om te voorkomen, dat op het frankeerzegel de valsche 
dienstopdruk wordt vermeld, zooals thans vaak geschiedt. 
MADAGASCAR. 

Frankeerzegels in het koerseerend type : 
30 centimes , groen en geelgroen. 
45 „ . blauw en rose lila. 

M A R T I N I Q U E . 
Frankeerzegels in het koerseerend type : 
15 centimes , blauw en oranje. 
75 „ , brum en blauw. 

M E X I C O . 
In de koerseerende teekening verscheen de luchtpostzegel: 
25 centavos, karmijn en bruin. 

NIEUW-CALEDONIE. In nieuwe teekeningen, 
waarvan de afbeeldingen 
hierbij gaan, verschenen : 
a. frankeerzegels. 

1 centime , lila en 
blauw groen. 

2 centimes , donkerbruin 
en geel groen. 

4 centimes , oranjerood 
en blauwgroen, 

5 centimes , donkergroen 
en olijf. 

10 centimes , grijsblauw 
en donkerbruin. 

15 centimes , grijsbruin en 

Rr 

^1 
wmm 

ft. nbÜVËLLE 
PALEDOniEr 
gttcmnpAncu 

S ^ M ^ 

[|gF<p| i snn^iTB^^^fp^i 

blauw. 
20 centimes 

bruin. 
25 centimes 

bruin. 
30 centimes 
40 

olijf. 
45 centimes 

rood. 
50 centimes 

donkerbruin. 
65 centimes 

blauiw. 
75 centimes 

en olijf. 
90 centimes 

1 franc , 
mijn. 

1.10 franc , 
bruin. 

1.50 franc , 
lichtblauw. 

2 franc 
roodbruin. 

3 franc , 
bruin. 

5 franc , 
en bruin. 

10 franc , 

karmijn en 

groen en 

groen, 
karmijn en 

blauw en 

, groen en 

, bruin en 

blauwgroen 

karmijn, 
olijf en kar-

groen en 

blauw en 

oranje en 

lila en rood-

blauwgroen 

groen en 
grijs op rose. 

20 franc , karmijn en 
grijsbruin op geel. 

De franc-waarden geven de beeltenissen weer van de Fran-
sche zeevaarders La Perouse en Bougainville. 

b. portzegels. 
2 centimes 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
50 
60 

1 franc 
2 „ 
5 „ 

blauwgroen en bruin. 
, karmijn en groen. 
, oranjerood en groen. 
, lila en blauwgroen. 
, olijf en karmijn. 
, bruin violet en olijf. 
, grijs en blauw. 
, groen en bruin. 
, bruin en karmijn. 
, rose lila en rose, 

blauwgrijs en blauwgroen, 
karmijn en olijf, 
violet en bruin. 

NIGBRXiBBIED. 
Frankeerzegel in het koerseerend type : 
15 centimes , grijsblauw en rood. 

PARAGUAY. 
Frankeerzegels in nieuwe teekening : 
50 centavos , karmijn (wapentype). 
3 pesos , zwart, (portret-type). 

PENRHIJN. 
In het plaatjes-type verscheen de frankeerzegel : 
1 penny , karmijn en zwart. 
Het papier draagt het watermerk N z met ster. 

POLEN. 
Ter gelegenheid van de te Warschau gehouden postzegelten

toonstelling verschenen nevenstaande zegels in de waarden 50 
groszy en 1 Zloty, die tegen nominaal werden verkocht. 

De kleur van beide zegels is donkerbruin ; de tusschenruimte, 
waarop „Warszawa 1928" is in wit. 

WARSZAWA 

1928 

De portretten zijn die van Maarschalk Pildsuski en Staatspre
sident Mosciski. 

PORTUGAL. 
De, in het vorige nummer aan

gekondigde Olympiade postze
gels zijn verschenen in neven
staande teekeningen. 

Te melden zijn : 
frankeerzegel 15 centavos, ro

se en grijs. 
portzegel 30 centavos , rose. 
Het gebruilk van deze 

zegels was gedurende 
enkele dagen der afgeloo-
pen maand verplichtend. 

Een deel der opbrengst 
is, zooals wij reeds schre
ven, bestemd om de deel
name van Portugal aan de 
Olympische spelen te Am
sterdam mogelijk te maken. 

REUNION. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen 
15 centimes , blauw en rood. 
30 
45 
75 
1 franc 

ROEMENIE . 

, groen en geelgroen. 
, lila en oranje. 
, donkerbruin en lila. 

grijsbruin en mauve 

Bij gelegenheid van d( 
tiende verjaring der an 
nexatie van Bessarabif 
verscheen onderstaande se 

1 
2 
3 
5 
7.5Ü 
10 
20 

Lei , groen. 
, bruin. 

zwartbruin. 
karmijn. 
lichtblauw. 
blauw groen 

, donker viole 
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iQ33»S,R0H(lNMiccc< Van enkele geven wij 
hierbij de afbeeldingen. 
Zij stellen o. m. voor het 
parlementsgebouw van Bes-
sarabie, kiekjes op ver
schillende plaatsen enz. 

Het papier draagt het 
watermerk golflijn. 

SARAWAK. 
De serie in de koerseerende teekening verscheen op papier met 

het meervoudig watermerk, rosette. Te melden zijn : 
1 cent, blauw en rose. 
2 , 
i , 
4 , 
6 , 
8 , 
10 , 
12 , 
16 , 
20 , 
25 , 
30 , 
50 , 

, , purper. 
, , groen. 
, , purperbruin. 
, , wijnrood. 
, , karmijn. 
, , zwart. 
, , ultramarijn. 
, ,' bruin en groen. 
, , olijf en lila. 
, , bruin en blauw. 
, , grijsbruin en grijs. 
, , olijf en karmijn. 

1 Dollar, karmijn en groen. 

SIAM. 
De eerstelingen der serie in het nieuwe Komngstype zijn ver

schenen in de waarden en kleuren : 
2 Satang , bruin. 
3 „ , groen. 
5 „ , donker violet. 

10 „ , karmijn. 
15 ,, , blauw. 
25 „ , zwart en geelbruin. 
50 „ , oranje en zwart. 
De zegels zijn te Londen gedrukt. 

T C H E G H O - S L O W A K I j e . 
De serie frankeerzegels op papier zonder watermerk, werd aan

gevuld met : 
30 Heller, groen, (standbeeld) 
3 Kronen, karmijn (groot liggend formaat). 

T U N I S . 
Onderstaande zegels der uitgifte 1906 en der koerseerende wer

den voorzien van een nieuwen waarde-opdruk in zwart : 
3 centimes op 5 centimes, oranjerood. 

10 „ „ 1 5 „ , bruin op bruingrijs. 
25 „ „ 30 „ , violet. 
40 „ „ 80 . „ , blauwgroen. 
50 „ „ 75 „ , roodoranje. 

URUGUAY. 
Met de beeltenis van Generaal Rivera verscheen de frankeer-

zegel, 5 centesimos, karmijn, ter herinnering aan den slag bij 
Misiones, honderd jaar geleden. 
YOUGO-SLAVIE. 

Onderstaande der koerseerende portregels werden voorzien van 
nieuwe waarde in zwar t : 

10 op 25 Dinar's, rose. 
10 •„ 50 „ , donkergroen. 

Z W E D E N . 
De, in het vorige nummer 

aangekondigde weldadigheids-
zegels zijn verschenen in de 
volgende waarden en kleuren : 

5 Ore, groen. 
10 „ , violet. 
15 „ , karmijn. 
20 „ , oranje. 
25 „ , blauw. 

Zij worden verkocht met een extra-toestlag van 5 Ore per stuk , 
deze komt ten goede aan een fonds tot bestrijding der kanker. 

P U S T A F V-1358 

De zegels, welke zijn uitgegeven ter gelegenheid van den ze
ventigsten verjaardag van den Koning, kunnen besteld worden 
aan het Bureau Postal, desservant les philatélistes, te Stockholm 2, 
tegen overmaking van het bedrag, vermeerderd met het port. 

V. B. 

^ieu^e Uil̂ iftem 
Opka^cii'fers.er 

BULGARIJE. 
Ter herdenking van het halve eeuw-feest der Bulgaarsche on

afhankelijkheid zal een speciale serie verschijnen. 
CHILI. 

Binnenkort zal de post voor Europa gedeeltelijk haar bestem
ming bereiken met behulp van een luchtpostdienst. De corres
pondentie wordt via Buenos-Aires vervoerd, vandaar per vliegtuig 
naar Fernando de Norohna, dan per stoomschip naar St. Louis 
(Senegal) en van daar per vliegtuig naar Toulouse. 

Speciale luchtpostzegels zullen daartoe worden uitgegeven, waar
toe verschillende der koerseerende waarden zullen worden voor
zien van den opdruk „Correa Aero" en de afbeelding van een 
condor. 
DUITSCHLAND. 

Binnenkort zullen hier zegels verschijnen met de twee eerste 
presidenten der Duitsche republiek : Eibert en von Hindenburg. 
F INLAND. 

Een nieuwe serie met stadsgezichten, monumenten, enz. is in 
voorbereiding. 
FRANSGH-MAROKKO. 

Ten einde hen, die door de groote overstroomingen, enkele 
maanden geleden, van alles zijn beroofd, te kunnen helpen, zal 
een serie weldadigheidszegels verschijnen in de waarden 5, 25, 50, 
75 en 80 centimes, 1, IJ^, 2, 3 en 5 francs, die tegen het dubbele 
van de waarde worden verkocht. 

L'Echo de la Timbrologie geeft van deze luchtpostzegels, want 
dat zijn het eigenlijk, de afbeeldingen, die er schitterend uitzien 
Een tweetal moge hier een plaats vinden. 

De zegels kunnen tot 30 Juni e.k, besteld worden bij ,,la Direc 
tion de l'office Postal Marocain, è Rabat (Maroc.)", met over
making van het verschuldigde ad 29 fr. 70 centimes per serie, 
vermeerderd met de frankeerkosten voor al dan niet aangeteeken-
de toezending. 

De zegels worden gedrukt op de ateheis Hélio-Vaugirard 
waarvan de naam borg is voor een prachtige uitvoering. 

De geheele oplaag bestaat uit 300.000 series, 
ITALIË. 

Hier staan weer de noodige herinnerings-zegels op het program
ma ! In de eerste plaats een serie ter herinnering aan het feit 
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dat vier eeuwen geleden Hertog Emanuel Philibert van Savoie 
geboren werd. Hij was o.a. landvoogd der Nederlanden. 

Dan een serie ter herdenking van den tienden verjaardag der 
overwinning in den grooten oorlog. 

Voorts een soortgelijke bij het vijf en veertigjarig bestaan der 
Afrikaansche Vereeniging in Italië. 

En tot slot een serie als reclame-middel om de schoonheid der 
grotten van Postumia — beter beikend onder den naam van Adels« 
berg — bekend te maken. 

En dan te bedenken, dat enkele jaren geleden de Italiaansche 
postadministratie plechtig beloofde op te houden met de uitgifte 
van overbodige zegels. 

P O L E N . 
Binnenkort verschijnt hier een zegel met de beeltenis van Joseph 

Wronski, eigenlijk Hoene geheeten. die een wiskunstenaar en 
philosoof van naam was en dit van 1778 tot 1853 leefde. 

V. B . 

tucMpos 
XXVIII. 

FRANSCH-GUYANA. 

Ingevolge een decreet van den gouverneur van Fransch-Guya-
na, gedagteekend 8 Juli li921, werd aan de „Compagnie des Trans
ports aériens Guyanais" (afgeikort Compagnie des T . A. G) , 
vergunning verleend tot het exploiteeren van luchtlijnen tusschen 
de plaatsen Cayenne, St. Laurent en Inini. 

Artikel 2 van de gesloten overeenkomst bepaalde het volgende : 
,,En outre de la taxe postafe une sur-taxe sera per?ue par Ie 

service des Postes au profit de la Société des Transports aériens. 
Cette surtaxe sera representee par une vignette du service de l'avia-
tion". (Naast het gewone port zal een extra-recht door den post
dienst worden geheven ten bate van de Maatschappij voor Lucht
vaart. Dit extra-recht zal worden verantwoord door een zegel van 
den luchtdienst). 

Wij ziien hieruit, dat de postdienst dus zijn tusschenkomst ver
leende bij den verkoop dier zegels, waarom wij deze op dien 
grond gerust mogen rangschikken onder de semi-officieele uitgif
ten. Dit verklaart dan ook, waarom deze vignetten aan de post
kantoren verkrijgbaar werden gesteld. 

De dienst werd uitgevoerd met behulp van watervliegtuigen ; 
hij had met groote moeilijkheden te kampen, eerstens door het 
ongunstige terrein, tweedens door finanoieele zorgen, die er niet 
op verbeterden, toen het koloniaal bestuur de aangegane verplich
ting tot geldelijken steun niet nakwam. 

De luchtvaartdienst begon op 9 Juli 1921 en eindigde reeds in 
November van het volgend jaar. In dat tijdsverloop werd 
slechts een klein aantal vluchten uitgevoerd. Toch zag men kans 
om niet minder dan zes verschillende vignetten uit te geven. 

EMt betrekkelijk groot aantal, waarvan elk voor zich slechts een 
zeer gering percentage werd gebruikt, verklaart dan ook de bui
tengewone zeldzaamheid van deze luchtpoststukken. Komen zij 
ongebruikt nog wel eens voor, op echt-gevlogen luchtbrief zijn 
zij zoo goed als onvindbaar. 

Zooals wij reeds zeiden, werden vijf verschillende vignetten 
gebruikt, waarvan de twee eerste niet anders vermelden dan het 
getal 75 en de afkortingen T A G . 

Zij werden vervaardigd met behulp van een houten stempel, 
waarin het vorenstaande met de hand was uitgesneden. In deze 
teekening zijn te melden de 75 centimes violet en de 75 centimes 
rood. 

Deze vignetten werden uitsluitend verkrijgbaar gesteld aan het 
postkantoor te St. Laurent en dienden voor de frankeering der 
stukken op het traject St. Laurent—Cayenne. 

De derde uitgifte, eveneens in primitieve teekening — gevleu
gelde motor met daarboven de letters T. A. G. en er onder de 
waarde 0.75, — verscheen in zwart op zalmkleurig, later, als 
vierde uitgifte in zwart op blauw. 

Ti iW.Sl (»i.TS 
\^:^!II;NS 

0.75 

In September 1921 verschijnt in neven-
staande teekening de vijfde uitgifte, verkrijg
baar gesteld aan de hierboven genoemde 
drie postkantoren. 

Zij werd uitgegeven in de waarde 75 cen
times en wel in, zwart op : 

a. zalmkleurig-, b. blauwachtig-, c. grijs-
papier 

En dan verschijnen, aan het eind dier 
zelfde maand als hekke-sluiters twee zegels 
in een teekening, die eenigszins afwijkt van 
de derde uitgifle: „T. A. G." is boogsge-
(vijze boven de gevleugelde motor, „Poste" 
op dezelfde wijze daaronder geplaatst, ge
volgd door ,,Aerienne" in schrijfletters (ho
rizontaal). De waarde, 75, is in 't midden 

vermeld. 
Alle zijn, behalve de eerste, ongetand; deze is voorzien van 

kleine gaatjes bij wijze van perforatie, doch werd bij den verkoop 
met behulp van een schaar van het vel geknipt. 

Als stempel werd benut een handstempel met „Avion", in groot-
en klein formaat. Daarnaast komt penvernietiging van de vignet
ten voor. 

FRANSCH INDO CHINE. 
Hier werden slechts enkele proefvluchten gehouden door mili

taire vliegers. Benut werden de koerseerende frankeerzegels van 
Indo^Chine, met bijzondere afstempelingen. 

Aan de hand van den luchtpost-catalogus van Champion zijn 
te melden : 

a. Vlucht Saigon—Laos, v. v. van 20—27 April 1921. De 
zegels werden daarbij vernietigd met den stempel P A R 
A V I O N . 

Deze stukken, die in zeer beperkt aantal voorkomen, zijn slechts 
te herkennen aan de poststempels van vertrek en aankomst. Zij 
zijn zeer zeldzaam. 

b. Vlucht Sonla—Hanoi. 
Hierbij geldt hetzelfde voor de stempels als onder a. (Dagtee-

kendng van vertrek 2 Januari 1923, van aankomst 3 Januari 1923). 
Bovendien dragen de stukken den stempel P A R A V I O N 

S o n l a — H A N O I . 
Ook deze zijn zeer zeldzaam. 
c. Vlucht Bienhoa (Saigon)—^Haaoi. 
Stempel van vertrek : Saigon-Central van 10 April 1923, stem

pel van aankomst 11 April 1923 en de stempel in dubbelen cirkel 
„Escadrille de Cochinchine" 

No. 2 
Ook voor de vluchten b en c geldt, dat de gewone frankeer

zegels worden gebruikt. 

FRANSCHE POST IN MAROKKO. 
Aan den officieelen luchtpostdienst van 1922 gingen verschillen

de particuliere pogingen vooraf. Wij zullen de belangrijkste in het 
kort vermelden. 

a. Vlucht Cacablanca—Rabat op 13 Sep ember 1911. 
Deze was georganiseerd door het Parijsche blad „Petit 

Journal". 
Onderstaande stempel werd benut bij het afstempelen der stukken. 

Daarnaast vervaardigde men ten kantore te Casablanca met be-
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hulp van de bekende doosjes met gummilettertjes een drierege
lingen stempel : 

Aeroposte 
du Petit Journal 

Breguet Militaire No. 40 
waarmede de stukken eveneens werden gestempeld. 

Men kent stukken, die zoowel den ronden als dezen gummi
stempel dragen, en stukken, die slechts één van beide toonen,. 

b. Vlucht Casablanca—Toulouse op 12 Maart 1919. 
De stukken werden voorzien van den afdruk van een stempel 

in roodviolet, luidend als volgt : 
Premier 

Courr'er par Avion 
Casablanca—Toulouse 

Mon. G. Latécoère. 
De poststempels van vertrek en aankomst zijn 12 Maart 1919, 

resp. 14 Mei 1919 (Toulouse), 
c Vlucht Casablanca—Dakar op 3/5 Mei 1923. 
Dit traject over den geweldigen afstand van 2765 K.M. werd 

in drie etappe's afgelegd : 
3 Mei, Casablanca—^Rio de Oro. 
4 „ , Rio de Oro—Port Etienne. 
5 „ , PortEtienne—^Dakar. 
Aan de vlucht namen drie vliegtuigen deel, die dn totaal 250 

poststukken vervoerden. Deze werden voorziea van een afdruk 
in rood van den stempel: 

A E R O — Clvib de Maroc. 
Inauguration de la ligne aérienne 

Casablanca—^Dakar 
Lignes aériennes—flLatécoère. 

d. Vlucht Dakar—Casablanca op 11/12 Mei 1923. 
Een der vliegtuigen onder c vermeld, vervoerde op de terugreis 

een zak met correspondentie, afkomstig uit Dakar. 
Op alle stukken was een afdruk geplaatst van het cachet van den 

burgemeester aldaar. (Fransche maagd, omgeven door „Maine 
de Dakar, Senegal"). 

Bij alle deze stukken werden voor de frankeering de koerseerende 
postzegels benut; hun waarde ligt in de gebruikte stempels, waar
van de echtheid sledhfs uit de data kan blijiken. 

Op 2 Januari 1922 wer
den voor het eerst de offi
cieele luchtpostzegels In 
gebruik genomen in ne
venstaande teekening en in 
de waarden : 

75 centimes, blauw. 
1 franc, rood. 
2 francs, violet. 

Dien dag toch trad d? 
luchtlijn Casablanca—^Tou 

louse in werking, geëxploiteerd door de Maatschappij Latécoère. 
In den loop der jaren werd deze serie aangevuld met ndeuw« 

waarden en werden bestaande kleuren door andere vervangen. 
Voor de afstempelmg worden de gewone poststempels benut. 

v. B. 

^nMi9wm99099m9mmmim>mm 
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NEDERLAND. 
Weldadigheidszcgels 1928. 

De vier m December van dit jaar uit te geven weldadigheids
zegels zullen de beeltenissen dragen van Chr. Huijgens, Boerhaave 
Minckelers en Prof. Lorenz. 

Het zal mee de meesten wel gegaan zijn als met ons, de naam 
Minckelers vermocht geen herinneringen bij ons op te roepen. 
Tot iemand zich herinnerde dat op de Groote Markt te Maastricht 
een standbeeld van Minckelers staat. Verdere bijzonderheden wa
ren nu spoedig gevonden, het onderstaande is ontleend aan een 
uitvoerige levensbeschrijving van hem in „Het Gas", orgaan der 
Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland. 

Joannes Petrus Minckelers (en dus niet Minchelers, zooals de 
dagbladen schreven ( werd 2 Dec. 1748 te Maastricht gedoopt. 

Hij behoorde tot een zeer oude Maastrichtsche familie. Te Leuven 
ging hij natuurwetenschappen studeeren, en >verd daar op 24jari
gen leeftijd, in 1772, benoemd tot professor in de natuurkunde 
en de philosophic. 

De uitvinding van de luchtballon door de gebroeders Mont
golfier in 1782 gaf den stoot tot vele onderzoekingen om gas te 
maken voor het vullen van ballons. Ook te Leuven, waar M. al 
spoedig succes had. Hij schrijft in zijn mémoires : „Le 1 Octobre 
1784 ayant mis de la houille en poudie dans un canon de fusil, 
j'ai obtenu de l'air inflammable en abondance et tres prompte
ment." 

Verschillende ballons werden met het steenkolengas opgelaten, 
met groot succes. M. ontdekte verder dat het gas ook voor andere 
doeleinden kon worden gebruikt, reeds in 1785 verlichtte hij zijn 
collegezaal door middel van de uit steenkool verkregen „brand
bare lucht". 

Vele andere namen worden genoemd van uitvinders van het 
gas, maar M. was ze allen voor. 

In 1791 verliet hij de universiteit en vestigde zich ^ls apotheker 
te Maastricht. Hier werd hij ook leeraar aan de Ecole Centrale, 
beschreef o.a. den Mosasaurus, een te Maastricht in het krijt ge
vonden reuzenhagedis, en bracht de verzameling gesteenten en 
versteeningen bijeen, waarop nu nog de H.B.S. trotsch is. Verder 
deed hij nog belangrijke meteorologische waarnemingen. 

Op 4 Juli 1824 overleed hij,^76 jaar oud. 

Nieuwe waarden met vierzijdige rolperforatic. 
Verschenen zijn de 2, 5 en 50 cent. Het lijstje van watermerk

zegels vertoont op het oogenblik dus het volgende beeld : 
gew. 2 z. rol 4 z. rol gew. 2 z. rol 4 z. rol 

Vi cent + + 1 0 cent ( + |

1 cent ) + WA cent (  j 
\V2 cent 4  + 1 5 cent + + + 
2 cent + + + 20 cent + + 
23^ cent + + 221/2 cent + + — 
3 cent  f + + 25 cent + + + 
4 cent i + + 30 cent + + — 
5 cent + + + 35 cent + + 
6 cent + + + 40 cent + f — 
71^ cent + + + + 50 cent + !
9 cent — — 

Dank aan de beeren Gordon en A, van der Willigen voor d? 
spoedige melding van nieuws. 
Nieuwe oplaagletters. 

2 cent H : (nog slechts in rolperf.) 30 cent G. 
Nieuwe plaatnununers en tandingen. 

5 cent G : L 169, tanding 4z. rolperf. 

714 cent A : 
71^ cent B ; 

15 cent H : 
30 cent G: 
50 cent D : 

L 170, 
L 172, 
R 158, 
R 178, 
L 179, 
L 180, 
L 182, 
L 183, 

189, 
181, 
168, 

Van de 5 cent G werden 
mer gevonden. 

Nb. • 
Nb. 
Gl. 
Nb. 
Gr. 
Gl. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Nb. 
4z. rolperf. 

■weer eens enkele vellen zonder num 

Nieuwe dnikkersteekens en tandingen. 
2 cent H : cirkeltje boven zegel 10, tanding 4z. rolperf. 
Van den heer A. van der Willigen zagen we de 214. cent H 

in een veel lichter kleur dan normaal. 

Blancozegels. 
Mevrouw Bsse. van iHeerdt—iKolff zond ons een blok van 714 

cent waarop tijdens het bedrukken een losse strook papier had 
gelegen, ter breedte van één en ter lengte van ruim twee zegels. 
Het strookje lag los op het blok ; nam men het er af, dan kwamen 
twee blancozegels te voorschijn. 

Het blok was aan het loket verkocht, maar werd teruggebracht 
omdat de zegels onbruikbaar waren ! Iets dergelijks, maar dan 
wat minder belangrijk, als in België eenmaal met het zegel van 
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65 c. Dendermonde gebeurd is. Daar werd eenmaal in Gent door 
een loopiongen van een kantoor een aantal van deze zegels ge
kocht, maar hij moest ze weer terugbrengen omdat ze „niet goed" 
waren. Enkele van deze exemplaren kwamen in verzamelaars^ 
handen, nu staat het zegel met kopstaand middenstuk op 20.000 fr. 
genoteerd. ' " , 

Luchtpost naar Indië. 
Naar de N.R.C, verneemt is het vertrek van de vier vhegtuigen 

naar Indiè, waarover wij in het vorig nummer schreven, eenigen 
tijd uitgesteld, omdat de hangars daarginds nog niet in orde zijn. 
Het eerste vliegtuig, met Luit. Koppen als bestuurder, zal nu ver
moedelijk 12 Juli vertrekken. 

NED.-INDIE. 
121/^ op 12>/2 cent 1900 zonder trema. 

De heer A. van der Willigen bezit van de opdrukserie van 
1900 ook de 12J/2 cent zonder de beide puntjes op de E van IN-
DIE. Tot dusver waren alleen de 10 en 15 cent en 2.50 met deze 
afwijking bekend. 

Het vinden van één exemplaar zou aan een toevalligheid kunnen 
doen denken, wij bezitten echter een enveloppe met ingedrukt zegel 
van 12J/2 cent van dezelfde uitgifte, waarvan de opdruk dezelfde 
afwijking vertoont. Dit maakt de waarschijnlijkheid zeer groot dat 
er inderdaad een opdrukcliché met deze fout bestaan heeft. 

Door een ontstane beschadiging (deze kwamen veel voor, zie 
Handboek deel I) zal de fout in kwestie slechts bij een klein deel 
van de oplaag zijn voorgekomen, hetgeen dan verklaart dat nog 
nooit verdere exemplaren gevonden zijn. 

Ongeperforeerde onderrand. 
De heer G. J. Scheepmaker te Buitenzorg had het geluk, in 

een partij zegels van de Gouvernementsveiling te vinden enkele 
exemplaren van de 60 cent op 1 Gulden (1921/22) met ongeper-
foreerden onderrand. Van de 10 bestaand hebbende zegels werden 
er 8 door hem gevonden. 

Luchtpost op Java ; luchtpostzegels 1 
O p 1 September a.s. zulen geregelde luchtpostverbindingen tus-

schen de vier voornaamste plaatsen op Java worden ingevoerd, 
waarbij post vervoerd zal worden. Het ligt in de bedoeling, aan 
de regeering voor te stellen om een luchtrecht te heffen van 10 
cent per briefkaart en per 20 gram voor brieven. Kranten zullen 
niet vervoerd worden, de uit den aard der zaak beperkte vervoer-
gelegenheid is niet ingericht voor massa-zendingen. 

Om de luchtpoststukken van de andere te onderscheiden zal een 
luchtpostizegel van 10 cent worden ingevoerd, dat men zich van 
langwerpigen vorm denkt. De aanmaak hiervan zal aan de firma 
Enschedé te HaarleiP worden opgedragen. 

Deze zegels zullen echter niet op tijd gereed kunnen zijn, daar
om zal men beginnen met reeds in Indië aanwezige zegels van 
een opdruk te voorzien. 

Tot zoover een bericht in de Preanger-Bode. Wij maken er 
opmerkzaam op dat een en ander nog door de regeering moet goed
gekeurd worden en dat het verschijnen van een of beide zegels 
dus nog niet vast staat. 

Ben nader bericht meldt dat frankeerzegels vtn 12J/^, 25 en 80 
cent overdrukt zullen worden met een vliegmachine en resp. 10 
cent, 20 cent en 40 cent, in zwart, in afwachting van de definitieve 
uitgifte. 

HET KOERSEERENDE ZEGEL VAN 1 GULDEN 
Het koerseerend zegel van f 1.— Ned. Indië is voor den spe

ciaal-verzamelaar van Ned. en Kol. een zeer interessant zegeltje, 
hetgeen blijken zal uit de volgende verhandeling. 

Gaat men deze zegels afweeken, dan kan men reeds in het 
water minstens 3 papiersoorten vinden en wel : 

(1919.—1920.) L 
dik, crème-wit, niet-transparant*) papier met zware stijfselachtige 

gom. (beeld schijnt niet door !) 
(1921.-1923.) II. 
dun, grauw-wit, weinig transparant*) papier, met oplosbare glas

achtige gom. (beeld schijnt niet door) papier dunner dan I. 
(.1924.-1926.) III. 
gewoon zuiver-wit, zéér transparant*) papier, met heldere wei

nig of niet oplosbare, glasachtige gom. 

Bij het uitnemen uit het water kan dus reeds de eerste selectie 
op papiersoort plaats vinden. 

Na droging volgt dan de selectie op tanding, waarbij blijken 
zal, dat in de drie papiersoorten de beide „Mebus"-tandingen en 
nog eenige kwart-tandingen voorkomen. 

Bepaalt men zich tot eene splitsing in twee tandingen, dan vindt 
men dus beide tandingen (11 x 11}^ en l l j ^ rond) in de drie 
papiersoorten, en heeft men dus zes groepen. 

Veel interessanter is het evenwel niet met den tanding-, maar 
met den miHi'meter aan het werk te gaan. 

Aanstonds zal dan blijken, dat er in deze zegels 4 typen bestaan, 
welke voorkomen in de beide tandingen, doch niet in alle papier
soorten. Het zijn : 

Type I. 
Breedte-Cliché, 20 miUimeter. 
Type II. 
Breedte cliché, 20.25 millimeter. 
Type III. 
Breedte cliché, 20.5 millimeter. 
Type IV. 
Breedte cliché, 20.75 millimeter. 
Legt men nu 2 exemplaren en wel 1 ex. type I en 1 ex. type IV 

op elkaar, dan krijgt men het volgende, beslist te zien met het 
bloote oog : 

*)m water! 
Ie. de zegels verschillen van breedte. 
2e, de letters Ned. Indië en Gulden van type I kleiner en 

smaller dan van type IV. 
3e. de cijfers 1 vóór en achter „Gulden" verschillen van breed

te, niet van lengte. 
4e. de vakjes, waarin de waardecijfers staan, verschillen even

eens van breedte. Bij type I zijn het meer vierkantjes ; bij type 
IV meer rechthoekjes. 

Men vraagt zich af : Waarom dan sedert 1919 zoo'n bijna on-
merkbaren, successievelijke cliché-wijziging ! 

Bij de zwarte rijksdaalder Ned.-Indië vorige emissie heeft men 
ook twee verschillende cliché's gebezigd. 

Opmerking verdient voorts, dat alle typen dezelfde zegel-lengte 
hebben. Deze is onveranderlijk 2 7 ^ m.M. Bij de perforatie wor
den opvallend groote en kleine gaten (eerste emissie vooral 
kleine) aangetroffen. Ik zou me zeer sterk moeten vergissen, 
als niet de uitgifte 1919 en 1920, type II, breedte 20J4 m.M., 
tanding 113/2 °p crême-wit stevig niet-tranparant papier, die 
zwaar gegomde uitgifte ten slotte het zeldzaamst zal blijken. Type 
II tanding lil x l l j ^ komt méér voor, doch oolk vrij lastig. Breed
te 20 m.M. (type I) komt in beide tandingen voor. Type III 
eveneens en op alle papiersoorten ; type IV idem, op alle papier
soorten. (Alle 4 dezer typen komen dus op het meest oorspron
kelijke papier voor) . 

G. J. SCHEEPMAKER. 
Wij danken den heer Scheepsmaker voor zijn interessante bijdra

gen, en denken in een volgend nummer er nog even op terug 
te komen. 
Luchtpostzegels. 

Zooals bekend, ligt het in de bedoeling eerlang over te gaan tot 
de 'Uitgifte van een tweetal luchtpostzegels, ter voldoening van het 
luchtrecht, dat boven de gewone frankeering verschuldigd is voor 
correspondentie, welke met een der 4 dit jaar uit te voeren Hol
land—Indië-vluchten vervoerd wordt. 

De zegels, welke een waarde-aanduiding van 40 en van 75 cent 
zullen dragen (respectievelijk voor briefkaarten en, per 20 gram, 
voor de overige stukken) worden vervaardigd naar ontwerpen van 
Chris Lebeau; de afmeting is iets grooter dan van de gewone zegels 
omdat de nieuwe izegels nagenoeg vierkant zullen zijn. 

Met het oog op het gebruik waarvoor deze zegels bij de uit
gifte zijn bestemd — het luchtverkeer naar Nederlandsoh-Indië — 
zal door deze zegels de herinnering worden vastgelegd aan dt 
eerste vliegers, die luchtpost naar Indië vervoerden : het zege 
van de hoogste waarde (75 cent) zal de beeltenis dragen vai 
Van der Hoop, den leider van den eersten vliegtocht, het zege 
van 40 cent die van luitenant Koppen, die de tweede postvlwch 
naar Indië volbracht. De luchtvaarders worden afgebeeld, zit'jendi 
in de cabine van hun vliegtuig. Daarboven staat het woord „Neder 
land", er onder de waarde-aanduiding met het woord ,.luchtpost" 

De kleur van het zegel van 40 cent is rood', van 75 cent groen 
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FRANKEERZEGELS. 
Universal Postal Franker. 

Deze maand één nieuwe machine: 
Machine 10, vroeger in gebruiik ibi} Ruys' Handelsvereeniging, 

Rotterdam, werd op 28 Maart '28 in gebruik genomen bij het Ge
meentelijk Electrisch Bedrijf, 's-Gravenhage. Het datumstempel 
is rood, de waarden zijn 114> 5, 7J/^, 10, 15 en 20 cent. 

De waarden van machine 4 (Ruys, Den Haag) zijn nu : IJ^, 5, 
7}/2, 10 en 15 cent. Als bij de vorige combinatie dus slechts 5 
waarden. 
Francotyp. 

Machine 102 II. Bij Philips werd de machine van dikkere waar
decijfers voorzien, terwille van de duidelijkheid van de afdrukken. 
Deze verandering ging voor zoover ik na kon gaan begin Mei in. 

Machine 119 kwam in gebruik bij de A.V.R.O., Amsterdam. 
Model A II. tusschen de stempels : Zijt GIJ reeds Luistervink ? 

Machine 120 werd door Stokvis-Erres, Rotterdam, in gebruik 
genomen. -Model A II, tusschen beide stempels het handelsmerk 
de firma (Mercuriusstaf en tandrad) en daaronder Stokvis^rres . 

Onbekend zijn dus nu nog de machines 103, 104, 115, 121, 123 
en hooger. 

Aanvullingen : Als de vorige maanden zijn ditmaal weer talrijke 
nieuwe waarden van reeds bekende machines te melden. Deze lijst 
is tenslotte tot in het oneindige voort te zetten, en daarom zullen 
in het vervolg geen aanivullingswaarden meer hier opgegeven wor
den, met uitzondering misschien vao enkele merkwaardige tarieven 
en aardige foutdrukken. 

Echter zal ik wel zelf gaarne opgaven blijven ontvangen van 
nieuw-gevonden waarden, waarvan ik de lijst zelf zal blijven bij
houden, met welke lijst ik natuurlijk mede-verzamelaars wie het 
interesseert steeds gaarne van dienst zal zijn. 

De massa'baarfrankeering. 

Eindelijk zijn er afdrukk.-^n van deze bijna in het vergeetboek 
geraakte stempels voor den dag gekomen : de heer Lampe kwam 
in het bezit van een afdruk van 3 en een van 6 cent uit Den 
Haag. De afbeelding van de eerste gaat hierbij. 

Zoals indertijd in het Maandblad werd vermeld, wordt deze bij 
D.O. H 180 van 23 Maart 1927 ingevoerde wijze van frankee
ring slechts gebruikt voor bij minstens 10.000 stuks gelijktijdig af
gegeven drukwerken voor het buitenland, en het is dus begrijpelijk 
dat zij slechts weinig dienst behoeft te doen. De inlevering kan 
slechts geschieden bij de kantoren Amsterdam en Den Haag, bii 
voorkeur aan -het eerste. 

'Uit de afbeeldingjs te zien dat de gewone Flierstempelmachine 
gebruikt wordt, waarbij de „vlag" (tegenwoordig een van de 
langzamerhand genoegzaam bekende tien geboden van P. en T.) 
vervangen wordt door het kastje met N E D E R L A N D en de waar-
de^aanduiding, en de zwarte inkt door roode, de internationaal voor 
franlkeerstempels voorgeschreven kleur. 

Volgens door den heer Lampe ontvangen inlichtingen is deze 
wijze van stempeling in Den Haag nog slechts éénmaal toegepast, 
met de waarden 3 en 6 cent, waarschijnlijk op een prijscourant 
van een bloembollenhandel, en wel op 22, 23, 26, 28 en 30 Jan. en 
1 Febr. 1926. (Dit klopt overigens slecht met den datum van bo-
vengenoemden Dienstorder, Maart '27). De afbeelding is ver
moedelijk die van een proef-afdruk, de datum daarvan zegt dus 
niets. 

In Amsterdam is meerdere malen van de baarfrankeering ge
bruik gemaakt. 

Kan niemand van de buitenlandsche lezers mij afdrukken 
toonen? 

Dank voor medewerking aan de beeren Van den Berg, Bloys 
van Treslong, Prins, Mr. Bontekoe, Bunge, A. C. van Dam, Van 
Dongen, Van Gemerden, Gordon, Lampe, Murk, Mijs, Schacht
schabel, Traanberg, A . van der WilHgen en 2^ol le . 

A. M. B. 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
NEDERLAND. T e m-elden is een nieu'we spoocwegbriefkaart, 

model 1202, n.1. met de waarde-aanduiding van 3 cent. Het wordt 
dus de kaart no. C 6, gemerkt E.H. 30.000 24/4 '28. 

Verder zijn te melden twee nieuwe Olympiade briefkaarten : 
Ie: Serie F 4, overeenkomende met de andere drie kaarten 

vém deze serie, maar nu het het sportmotief : „zwemmen". 
2e; de kaart F 4, doch onderaan een reclame van de Bad- en 

Zweminrichting „de Regentes" in Den Haag, welke, zooals op de 
kaart zelve vermeld staat, voor slechts 2}/p_ cent verkocht wordt. 
Deze kaart wordt, in verband met oe plaatselijke reclame, uit
sluitend in Den Haag verkocht. 

Internationaal Philatelisten Congres te Weencn. 

Van 5 tot en met 10 ijuli e.k. vindt te Weenen het philatelisten 
congres plaats. Het uitvoerig programma vermeldt o.a. het houden 
van het zevende Oostenrijksche philatelisten congres op 6 Juli, ter
wijl op den 8en d.a.v. het 34e Duitsche congres wordt gehouden, 
waar de bekende philat'listen Dr. H. Munk te Berlijn en H. Viel-
guth te Weenen het woord zullen voeren. 

Internationale Tentoonstelling te Melbourne. 
Deze wordt gehouden van Ogtober tot November a,s. 
Voor bijzonderheden zij verwezen naar het vermelde op bladzijde 

83 van het Mei-nummer. 

Philatelisten Congres te Napels. 
Dit werd gehouden van 6 tot 11 Mei j.1. ; verschillende bekende 

verzamelaars en handelaars namen er aan deel. Gedurende het 
congres werd een speciale poststempel benut, luidende : „Napoli" 
(XV Congresvo Filatelico Itallano). 

Het volgend congres zal te Turijn worden gehouden. 

Philatelisten Congres te Londen. 
Van 25 tot 29 dezer vindt dit plaats in het Great Central Hotel 

te Londen, onder de auspiciën van de Royal Philatelie Society. 

Philatelisten Congres te Breda. 
Hef negentiende congres en philatelistendag vinden van 14 tot 

\6 September e.k. phiats *e Breda. Op 15 on 16 September word*-
bij deze gelegenheid een 

Nationale Tentoonstelling 
gehouden, ter viering van het 35-jarig bestaan der Vereeniging 
„Breda". 

Voor bijzonderheden zij verwezen naar bladzijde 47 van het 
Maart-nummer. 

Is het noodig, de verzamelaars op te wekken deze tentoonstelling 
en den philatelistendag te bezoeken ? 

Op. verzamelaars, allen naar Breda ' 
Tentoonstelling en handelaarS'beurs te Londen. 

Van 16 tot 24 November e.k. worden deze gehouden in de Me
morial Hall, Ludjfarte Circus. Londen. 

In een volgend nummer hopen wij uitvoerige bijzonderheden te 
kunnen melden. 
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Er wordt een speciaal stempel gebruikt van vijfhoekigen vorm 
met randschrift N E G E N D E O L Y M P I A D E A M 
S T E R D A M S T A D I O N M C M X X V I I I . In de 
punten der daar binnen geplaatste ster zijn de nadere aanwijzigin-
gen D (datum), M (maand), 1928, U (uur) en N (stempelnum-
mer). Het geheel doet eenigszms op een rebus gelijken. Stempels 
No. 1 en 2 worden op het Stadion zelf gebezigd, No. 3 op het 
postkantoor Amsterdam-Zuid. Hierover lazen wij de volgende me-
dedeeling : 

De directeur van het postkantoor Amsterdam brengt ter alge-
meene kennis, dat er gedurende het tijdvak der Olympische Spelen, 
behalve op het tijdelijk kantoor op het Stadion-terrein zelf, óók ge
legenheid zal worden gegeven tot het doen stempelen van niet op 
stukken gehechte Nederlandsche port- en frankeerzegels op het 
districtskantoor Amsterdam-Zuid (Roelof Hartplein, hoek Ger. Ter-
borgstraat). De bedoeling hiervan is den verkoop van Olympische 
Zegels zooveel mogelijk te bevorderen. 

De afstempeling zal geschieden met het speciaal voor het Sta
dionkantoor vervaardigde stempel. De gelegenheid wordt geboden 
op werkdagen van 9 tot 19.30. 

Uit Eethen N. B. zond de heer A. v. d. Willigen ons een brief
kaart waarop een twee-regelig administratief stempel 

Laat U w e stukken adresseeren 
Post Eethen 

Hoorn. T e Hoorn schijnen in Mei j.1. de met plaatsnaam gedruk
te aanteekenstrookjes opgebruikt te zijn. Op een aangeteekenden 
bref 9, v. verzonden, was over het aanteekenstrookje een violet 
stempel met 6 m. m. hooge grotesque letters geplaatst H O OR N . 

Laren. N.H. Op een verzoek van den heer P. C. Korteweg, den 
bekenden philatelist, om een beter stempel, daar alle postzegels 
verstempeld werden met den dwarsbalkstempel No. 2, is door den 
Directeur-Generaal P. en T . gunstig beslist. 14 Mei j.1, is een nieuw 
stempel van het typenradermodcl met jaartal onderin en nieuwe 24-
uurstijdindeeling, Stempelnummer 3 in het onderste segment, in ge
bruik genomen. 

Uit Maartensdijk (Utr.) ontvingen wij van den heer Renders een 
brief, waarop de postzegels nog met den ouden, uit 1895 dateeren
den groot-rond stempel waren vernietigd. Zijn er nog meerdere 
kantoren welke nog dit oudje bezigen ? 

Rotterdam .Sedert 12 Mei j.1. is de machinestempel met 3 open 
vijfstralige sterren in den dagteekeningstempel voorzien van de 4-
regehge tekst 

B E Z O E K T D E 
„N E N IJ T O" 

2 6 M E I — 1 5 S E P T . 
R O T T E R D A M . 

Op het tentoonstellingsterrein zelf is geen speciaal stempel in 
gebruik. 

Op een 25 Febr. j.1. te Rotterdam geposten brief zonder adres 
kwam op de achterzijde in rood-violette inkt te staan in omlijsting 

A F Z E N D E R O N B E K E N D 
NED. OOST'INDIE. 

Sedert begin April jl. wordt op de hoofdkantoren te Bandoeng, 
Batavia, Buitenzorg. Djokjakarta, Medan, Padang, Semarang, Soe-

rabaja en Weltevreden een reclamestempel gebezigd in schildvorm 
als in 1926 en met Inschrift: 
B E Z O E K T D E J A A R B E U R S B A N D O E N G 

2 3 J U N I — 8 J U L I '2 8 
Wij danken de beeren A. M. Benders, A. Bijvoet, P. Gordon, P. 

C. Kortewpg, H. Lampe Fzn., dr. Weigand, A. v. d. Willigen en 
E, R. Lim, Samarjnda (Borneo) voor de spoedige toezending der 
nieuwtjes. 

J. P. TRAANBERG. 

OLYMPIADE 1928. 
Zo(ials bekend, zal op het stadionpostkantoor te Amsterdam voor 

liet stïmpelen van de aldaar ter post bezorgde correspondentie een 
speciaal stempel worden gebruikt. 

Een afdruk van dat stempel igaat hierbij. 
Ter toelichting van de aanwijzingen in de punten van de ster 

zij medegedeeld dat de letters D, M en U met het daarbij ge
plaatste cijfer, datum, maand en uur van ter postbezorgmg aan
geven, terwijl bij N het nummer van het stempel geplaatst is (er 
zijn 3 stempels). De stempels werden 17 Mei j.1. in gebruik 
genomen. 

Vriendelijk dank aan het Hoofdbestuur der P. en T., voor toe
zending van bovenstaande gegevens en afdruk van den stempel. 

Nachtrag no. 44 voor het Schaubek-normaal-album. Uitgave van 
C. F. Lücke, Leipzig C. 1, Querstrasse 17. Prijs Europa M. 3 
tot M. 7 ; alle werelddeelen M. 6 tot M. 1 3 ; Victoria M. 1.80 tot 
M. 2 ; Duitschland M. 0.80 tot M. 1. 

Om de nieuwe zegels van 1927 en gedeeltelijk van de eerste 
maanden van 1928 op te nemen, was er noodig het fhnke getal 
van 176 bladen. Een speciale telling b&wees, dat meer dan 1300 
plaatsen voor nieuwe zegels zijn ingevoegd, welke door meer dan 
230 afbeeldingen de belangrijkheid der nieuwe uitgiften het best 
illustreeren. Het meest daarvan komt wel voor rekening van 
Spanje (5 bladen), Frankrijk, Hongarije, Fransch-Aequatoriaal 
Afrika en Zuidwest-Afrika ieder met vier bladen, Nederland, 
Tsechoslowakije, Groot-Libanon, Fransch Marokko en Palestina 
elk met 3 bladen, terwijl de rest der bladen over 106 andere 
postgebieden is verdeeld. Ook verschillende nieuwe landen, die 
zegels uitgaven, zijn opgenomen, b.v. de Chineesche Provincies, 
Mongolië en de buurman Tanna-Tuva. De bewering van den 
uitgever van het Schaubek-album, dat heden ten dage het niet 
doenlijk is om de verzameling juist en zonder fouten te vervol
maken en op de hoogte van den tijd te houden zonder „Nachtrag" 
met aanwijzing (zoogen. Vordruck), vindt in dit no. 44 een krach-
tigen steun. 

W a t de technielk der uitgave betreft: wat telken jare gezegd 
kan worden, kan ook nu weer gelden : duidelijke serie-aanduiding, 
beste druk, goed papier. Een inhoudsopgave voor het album zelf 
en voor den „Nachtrag" maken dien geschikt voor oogenblikke-
lijk gebruik. Ook voor de Victoria- en de Duitschland-uitgave zijn 
de „Nachträge" verschenen. Aan de gebruikers van het Schau
bek-album raden we aan bij den uitgever bovenvermeld te vragen 
om het gratis prospectus van „Nachtrag" 44, dat over alle soor
ten „Nachträge" uitkomst geeft. 

W e verwijzen naar de advertentie in dit nummer. 
S. 

Almanack du Philatéliste 1928. Het valt werkelijk te betreu
ren, dat de uitgever van dit boekje niet meer reclame gemaakt 
heeft, want het is inderdaad een buitengewoon aardig werk. Op 
den omslag staat „Rien que de l'iné dit" en ik geloof direct dat 
alles nieuw is, hetgeen werd gepubliceerd. Een reeks van aardige 
en interessante artikelen vertellen ons wat ove r : St. Gabriel, 
beschermheilige der Philatelisten: Brievenbussen ; de eerste emissie 
van Luxemburg; Luchtpost in Frankrijk en Oostenrijk; zeldzame 
poststukken ; afstempelingen op Oud-Italië, van de Duitsche troe
pen in Turkije, enz. enz. en nog veel meer. Ik heb het werkelijk 
met veel genoegen gelezen, terwijl de prijs ä frs. 7.50 voor nie
mand een beletsel kan zijn. De uitgevers zijn : „Editions philatéli-
ques, 11 rue de Mogador, Parijs. 

W . P. C. 
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BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren VereenigingS'secretarisseii 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 12S, Breda. 

WAARSCHUWING. 
POSTZEGELS ANDORRA. 

De heer Gordon te Rotterdam meldt ons, dat van de republiek 
Andorra naast ■ frankeer ook portzegels te Koop worden aan
geboden. 

Met de meeste stelligheid kunnen wij verklaren, dat dergelijke 
PORTZEGELS maakwerk zijn. Van een officieele uitgifte hier
van is niets bekend. 

Genoemden heer dank voor biericht. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars, 
Secretaris: A. v, DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107P3 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secr.: J. ^Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam : Secr. : P. C. Keijser, Overtoom 27/29, 
Apeldoorn : Secr. : G, H. Ebens, Marktplein 26. 
Arnhem en Omstr.: Secr. : J. R. de Joncheere, Arnhemsche 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. 
'sGravenhage : Secr. : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem: Secr. : C, H. Blainsert, Plein 22. 
'sHertogenbosch : Secr. : Lambert W . C Berge, Kerkstraat 64. 
Nijmergen : Secr. : dr. M. Heyer, Canlsiussingel 3. 
Leiden en Omstr. : Secr. : ]. 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 I : Frankeerzegels. Prijs f 5.—. 
Deel II : Portzegels. Prijs „ 8.50 
Deel I en II samen Prijs „ 12.50 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma En ' 

schede 6 Zonen, te Haarlem. 
Het aantal onderscheidingen is weer vermeerderd. O p de Intern. 

Tentoonstelling te Monaco verkreeg het Handboek een Diploma voor 
Gouden Medaille en een fraai uitgevoerde verguld Zilverep 
Medaille. 

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

recteur dezer afdeeling den inzenders aan, zich, wat het aantal 
aan den Administrateur D. C. Paraira, Sarphafistraat 143, Amster
dam, 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 door
gevoerd. 

Nieuwe leden. 
847. dr. G. W . W . Bölian, Koninginneweg 77, Hilversum) 

(beg. lid). 
770. J. F. L. Rietdijk, s.f. Petjangaän S. J. S. (Java, N.I.) . 
792. mevr. C. Eichholtz, Rahderstraat 2, Medan (N.I.). 
799. J. M. van Ditmars, Adm. ond. Karang Inoué, Peureula, 

Atjeh (Ned.I.) 
818. A. Smits, Srondol 64, Semarang (N.I.). 
819. W . van Someren Greve, p. a. Fa. Runaak & Co„ Ketoepa

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

Bedankt met 31 December 1928. 
357. M. A. Emmerling. 857 G. J. Nuesink. 
982. H. Smeets. 

Afgevoerd. 
537. F. ]. Padt. 

Adresveranderingen. 
880. J. A, M. Albrecht, ondern. Pantjoer Sarii, Toeren (N.I .) . 
970. C, C. van Altena, Rijswijkscheweg 79G, Den Haag. 
498. E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. 

5. N. ] . van den Brandhof, Lorentzplein 13, Haarlem. 
635. A. W . Brave, Nassaukade 163, AmsterdamW. 
200. C. G. Bremer, Mathenesse rweg 198, Rotterdam. 
981. dr. J. H. N. van den Burg, Postkantoor Weltevreden 

(Java, N.I.). 
459. S. A. C. van Doom, p / a H. Hooft, Jacob van Lennepkade 

4, Amsterdam. C. 
686. C. A, Heineke, Berkelschelaan 30a, Rotterdam. 
383. J. Nederhorst H.zn., Doedestraat 3 % , Rotterdam. 
674. C. Polling, s.f. Seloredjo, Hulppostk. fjgcro bij Djombang 

(Res. Soerabaja, Java, N.I.) 
431. dr. C. W . Schonebaum, Koningslaan 43, Bussum. 
573. J. L. Zeeuw van der Laan, Medan (Deh N.I.) . 
616. W. de Jongh, van Speijkstraat 59, den Haag. 
505. A. Zondag, luit.inf., Atamboea, Res. Timor (N.I.). 

Afdeelingen, 
APELDOORN. 
LEDENVERGADERING op Maandag 25 Juni a.s., 's avonds 

8 uur, in het OddFcUowhuis, Dcvcnterstraat 38, 
WESTFRIESLAND. 
Op de Meivergadering werden de prijzen geloot door mevr. 

Wonder—Weiler te Hoorn, en de beeren mr. Zillinger Molenaar 
te Warmenhuizen en W . P. Costerus te Edam. 

De volgende vergadering werd gesteld op 11 Juli a.s. 
AMSTERDAM, Met het oog op de Olympische Spelen en de 

daardoor slechte opkomst der leden is besloten de eers tvo lgende 
vergadering te houden op den derden Donderdag van S e p 
tember. 

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

Tel. 38. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Dinsdag 29 Mei 1928, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Ingekomen is bericht van verhindering van den voorzitter, den 
heer Cramerus, en van den heer Jacobs. De heer Brantjes wordt 
bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Na ope
ning der vergadering heet hij de 36 aanwezige leden hartelijk 
welkom, wenscht den heer Broeders geluk met zijn 40jarig jubi
leum en deelt mede, dat het bestuur gemeend heeft hem dien dag 
een bloemenhulde te moeten brengen. 

De notulen van de vorige vergadering worden zonder op of 
aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De ballotage heeft tot 
uilslag, dat 3 candidaatleden als lid worden aangenomen. 

Het bestuur stelt voor de leden Van der Sauden, Beumer, Ja
cobs en De Bont te royeeren wegens contributieschuld en het lid 
Cesar Ferrer af te voeren wegens onbekend adres, waartoe be
sloten wordt. 

Slechts een 7tal leden geeft zich dan op, om toezicht te hou
den op de tentoonstelling in September. W a a r het bestuur gedacht 
had, over ieder lid ongeveer een uur te beschikken en 2 leden 
gelijktijdig te laten surveilleeren, is dit aantal veel te klein. Be
sloten wordt de volgende vergadering den oproep te herhalen. 

De voorzitter wekt den leden op een voordracht in studie te 
nemen voor het a.s. Congres, om den Bondsbeker ten derde male 
in Breda te houden. 

In het drukraampje gaan o.a. rond Olympiade post en port
zegels van Portugal, van den heer Mijnssen, die een serie voor 
de verloting afstaat. 

De heer ds. Loeff maakt aanmerking op de late verschijning van 
het Maandblad en wenscht gaarne de reden te vernemen. De heer 
Smeulders deelt daerop mede, dat het Meinummer extra laat was 
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door verplaatsing van het bedrijf van den drukker, waardoor dit 
een 10'tal dagen geheel stil stond ; hij spreekt de verwachting uit, 
dat het Maandblad in het vervolg tijdig zal verschijnen. 

Voor de verloting worden zegels geschonken door mevrouw Ha-
negraaff en de beeren Broeders, Loeff en Mijnssen. 

Niets meer aan de orde zijnde^ wordt de vergadering reeds 
vroegtijdig door den voorzitter gesloten. 

Breda. 29 Mei 1928. 
De Ie secretaris. J. C. G. V A N D E N BERG, 

Nieuwe leden. 
180. (E. Z.) Anton Forster, Barentsstr. 6, 's-Gravenhage. (V) 

4. (E.) L. Elsbach, Nieuwe Boschstraat 22a, Breda. (I.) 

Candidaat-lid. 
J. J. Lijmbach, leeraar ambachtsschool, Van Meterenstraat la, 

Breda. (Voorgedragen door B. D. Stoop, te Breda). 

Bedankt als lid. 
116. mevr. baronesse F. Collot d'Escury—van Doorninck, te 

Kloosterzande. (III) 
370. J. C, E. van Herwerden, te Groningen. (IV) 
170. P. Servaas Smits, te Deventer. (IV) 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
•476. P. G. van der Sanden, te Tamky. 
368. W . J. M. Beumer, te Breda. (I) 
408. iM. J. A. M. Jacobs, te Brussel, 
165. V. de Bont, te Parijs. 

Afgevoerd wegens onbekend adres. 
156. Cesar Fe.rrer, te Barcelona. 

Adreswijzigingen. 
58. A. Luijk, te Breda, thans Burgemeester Passtoorsstraat 11, 

Ginneken. (II) 
39. C. G. Bi-emer, te Schiedam, thans Mathenesserweg 198, 

Rotterdam, (V) 
391. W . J. Hofsté, te Amsterdam, thans Theeonderneming Si ' 

damanük, te Siantar (N.O.I.) 
355. mej. A. A. Schulte, te Ginneken, thans Veurscheweg E 45, 

Voorschoten. (Van II naar V ) . 
110, 'C. Vossenaar, te Breda, thans Haagweg 17, aldaar. (I) 
430. F. G. Triebel, te Srecfa, thans Torenstraat 7, aldaar. (I) 
114. A. G. Walraven, te Tambly, thans Groesbeekscheweg 52, 

Nijmegen. (IV) 
372. G. van der Lip, te Hilversum, thans Bensenrodeweg 10, 

te Heerlen. (Van VII naar VI) 
420. N , H. Hendriks, te Breda, thans Baronielaan 272, aldaar. 

(II) 
Aankondigingen. 

BESTUURSVERGADERING op Maandag 18 Juni 
1928, des avonds te 8 uur, in de „Beurs van 
Breda", te Breda. 

LEDENVERGADERING op Maandag 25 Juni 1928, 
des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Brida. (Ingang St. Janstr.) 

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

K O R T V ERSLAG der ledenvergadering, gehouden 
op Zaterdag, 26 Mei 1928, des avonds te 8 uur, 
in Hotel „Krasnapolsky", Amsterdam. 

De voorzitter opent de vergadering, welke vermoedelijk door 
Pinksteren door slechts 33 leden bezocht was. Wegens afwezigheid 
van den heer Schmid worden de notulen door den Isten secre
taris gelezen en door de vergadering goedgekeurd, nadat de 
secretaris zelf reeds de fout „Olympische" zegels in de 5de alinea 
veranderd had in „Koloniale". In verband met zijn drukke par
ticuliere bezigheden had de heer Schmid medegedeeld de functie 
van 2den secretaris niet meer te kunnen waarnemen. O p voorstel 

van den voorzitter wordt de heer Zwolle bij acclamatie als zoo
danig benoemd. De voorzitter wijst nu op het te late verschijnen 
van het Maandblad en raadt den leden aan met den nieuwen 
drukker, die goedkooper werkt en daardoor tegenwerking van den 
drukkersbond te boven moet komen, eenig geduld te hebben. Hij 
hoopt, dat ons tijdschrift spoedig weer op tijd moge verschijnen en 
roemt verder de verzorging ervan. 

Den secretaris wordt daarna opgedragen de gelukwensohen van 
„HoUandia" over te brengen aan den heer Van Nifterik in ver
band met zijn welverdiende benoeming tot eere-lid van de „Cana
dian Phitaletic Society". De heer v, N . is verder in het gelukkige 
bezit gekomen van de bekende verzameling Warren ; de Neder-
landsche Philatelisten in het algemeen mogen zich gelukkig achten, 
dat nu een keur-collectie in handen is van een goed Nederlander. 

In verband met het artikel „Een omwenteling . . . . in 2 let
ters" in het Mei-nummer, wijst de heer Vredenduin op de tegen
stelling Canada—België. In Canada werd het Fransche opschrift 
zonder veel moeilijkheden aangebracht, in België bracht het 
Vlaamscihe opschrift destijds veel beroering in het Waalsche kamp. 

Al doen de „groote" bladen er ook nog niet aan mee, toch kan 
er met voldoening op gewezen worden, dat meerdere kleinere 
bladen een philatelistische rubriek hebben en dat het getal dezer 
bladen zich langzamerhand uitbreidt. 

Bij de geanimeerde rondvraag wordt in de eerste plaats be
sloten, dat er in de Juni-vergadering een wedstrijd gehoud.n zal 
worden met het Nederl. zegel uitgifte 1896 2'/^ gld. (Yv2rt no. 
47) (moeilijkheid slechte tanding). 

De heer Traanberg vraagt of er in het 'Juni-nummer opgenomen 
kan worden, wat op de Bondsvergadering behandeld zal worden. 

Na een uitvoerige bespreking wordt er besloten om vanwege 
„HoUandia" op de agenda van de Bondsvergadering te doen plaat
sen het onderwerp : „Centralisatie van de bibliotheken der ver
schillende vereenigingen", in te leiden door den heer Voss. 

Op verzoek van den voorzitter verklaart de 2de secretaris zich 
bereid gedurende de pauze van de volgende vergadering zijn be
schrijvende verzameling weldadigheidszegels te laten zien. 

Na de pauze vond de algemeene verloting plaats, terwijl van de 
37 ingezonden kavels er 27 een kooper vonden ; deze brachten in 
totaal f 52.50 op. 

De 2de secretaris. W . G. Z W O L L E . 

Bedankt als lid. 
M. Hauer, Van Breestraat, Amsterdam. 
P. J. Bakker, Uithoornstraat, Amsterdam. 

Adresveranderingen 
M, de Vries, Prins Hendriklaan 18, Bussum. 
Ir. iR. B. Canters, Berg en Dalscheweg 136, Nijmegen. 
M. Carsch, Euterpestraat llOhuis, Amsterdam, Zuid. 
Dr. Kurt Johnen, Steifensandstr. 9, Charlottenburg. 
D. E. Benjamins, Valeriusstraat 149, Amsterdam, Zuid. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 23 Juni 1928, des 

avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 30 Juni 1928, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

Uitslag der algemeene Verloting. 
De 25 prijzen vielen ten deel aan de nummers: 81, 164, 283, 

308, 299, 341, 336, 339, 95, 2, 243, 346, 66, 93, 291, 
216, 200, 198, 184, 54, 298, 205, 234, 167 en 62. 

De Ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr«tari»i K. H. J . v. HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 29 Mei 1928, in het hotel „Des Pays Bas", 
te Utrecht. 

Aanwewg 22 leden. Om kwart over acht werd deze vergadering 
door den voorzitter geopend. Nadat de notulen der vorige verga
dering onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen. 
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Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid N. C. den Boer met 
algemeene stemmen aangenomen als lid der U. Ph. V. 

Tot afgevaardigden voor de Bondsvergadering te Breda wer
den benoïmd de heeren dr. P. H. van Gittert, K. H. J. van Huls-
sen, H. Kaub, C. L. Sanders en F. Cortenbach, die allen hunne 
benoeming aanvaardden. 

Bij de rondvraag merkte de heer Uijterwaal op, dat het Maand
blad dere maand al bijzonder laat in het bezit der leden gekomen 
is, terwijl de heer Tholen inlichtingen verzocht omtrent de zen
dingen uit Groep Z en vroeg of het geen aanbeveling verdiende 
de zegels 'n de boekjes voor het rondzendingsverkeer landsgewijze 
daarin te sorteeren. Nadat de voorzitter de noodige toelichtingen 
hierop verstrekt had, kregen de leden de gelegenheid de collectie 
zegels van Ned.'Indië op brief van den heer Moesman te be
zichtigen. 

Na de verloting en nadat de voorzitter den heer Moesman na
mens de aanwi zigen bedankt had voor het ter bezichtiging stel
len zijner mooie collectie, werd overgegaan tot de beoordeeling 
der vier collectie! frankeer- en portzegels van Ned.'Indië tot 1900 
(Y. en T . ) . De collectie van den heer Sluijp verwierf den eersten, 
tei-wijl aan den heer Koek de tweede prijs werd toegekend. 

\^ervoIgens werd ie collectie Turkije van den heer Kaub be-
zichHgd, c'ie evsneens namens allen bedankt werd voor het mede
veiling en zichtzeiiding de vergadering om 10 uur werd opgeheven. 
breng»n zijner interessante verzameling van dit land, terwijl na 

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

Nieuw lid. 
(Administratief ingaande 1 September a.s.). 

(e) N , G. den Boer, Kleiweg 48a, Gouda. 

Bedankt als lid. 
E. D . Meeter, Fluweelensingel 59, Gouda. (1 Sept. a.s.) 
F. IJzermao, Schiedamscheweg 92, Vlaardingen. (1 Sept a.s.) 
R. Dvorak, Klimschgasse 2, Weenen. 
Ph. A. D. A. van Rees, Prinsengracht 514, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
G. N . Flamman wordt Hotel Dibbets, Buitenzorg. (Java). 
}. M . van der Schalk wordt Lange Nieuwstraat 133, Schiedam. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Juni 1928. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 Juni 1928. 

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

VERKORTE N O T U L E N van de vergadering van 24 
Mei 1928, des avonds te 8% uur, in Café „Bosch
lust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Bij afwezigheid van onzen voorzitter opent de heer Keijzer als 
waarnemend voorzitter de vergadering en verzoekt den secretaris 
de notulen der vorige vergadering voor te lezen, die onveranderd 
worden goedgekeurd, nadat de heer Boissevain aanteekening heeft 
verzocht, dat hij alléén zegels van onze Koloniën op de volgende 
vergadering zal exposeeren. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van ons trouw opko
mend lid, den heer Schellart, dat hij naar Ned.-Indië vertrekt. 
De voorzitter neemt met enkele hartelijke woorden namens de Ver-
eeniging afscheid van hem, en constateeren wij met genoegen, dat 
de heer Schellart niet alleen lid blijft onzer Vereeniging maar ook 
indien mogelijk, daar als onze agent voor onze ruilboekjes zal 
optreden. 

Nadat de voorgehangen candidaat-leden allen met algemeene 
stemmen tot lid zijn aangenomen, neemt dr. Van Praag plaats 
aan de bestuurstafel, om zijne causerie te houden over het punt 
,,Handelaren in de Vereeniging". 

Op de ons allen reeds vertrouwde manier van dr. Van Praag 
zet hij uiteen, dat het ook zijne meening is, dat onze mooie 
liefhebberij langzaam aan een ,,geldjagerij" is geworden, vooral 
door de manie van het z.g.n. speciaal verzamelen, en dat daardoor 
vele leden van Vereenigingen, die op veilingen koopen, amateur

handelaren zijn geworden, die het uit de boekjes verkregen geld 
niet aan andere zegels besteden. 

Heel weinig onderscheid is er tusschen hen en de handelaren 
van beroep, die, zij echter wel nadeel berokkenen. 

Een zeer geanimeerd debat ontspint zich over de door dr. V a n 
Praag opgeworpen vraag, actueel voor onze Vereeniging in ver
band met de voorgenomen wijziging onzer statuten en huishou
delijk reglement. 

Het blijkt wel, dat de meeste aanwezigen, al zijn zij het voor 
een groot deel met den Dr. eens, er niet veel voor voelen den 
handelaar ALLE rechten onzer Vereeniging te geven en zijn 
voorstel in het reglement op te nemen, dat zij lid kunnen wor
den éénig en alléén met het uitsluitende recht boekjes in te zen
den, zal zeker op onze a.s. vergadering nader onder de loupe 
worden genomen. 

Nadat dr. Van Praag door den voorzitter, onder flink applaus, 
is bedankt voor zijne gehouden causerie, wordt overgegaan tot 
de gewone verloting en daarna tot eene groote veiling, die, niet 
tegenstaande velen de vergadering reeds hebben verlaten, toch 
goed succes heeft. 

Met een woord van dank sluit de voorzitter de vergadering. 

De secretaris, A. STARINK Jr. 

Candidaat-leden. 
A. L. M. Dinkhuijsen, Valkenboschlaan 177, Den Haag. 
H. L. Huijser, Poortlandlaan 22, Delft. 

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

Adresveranderingen. 
B. W . G. G. Vries, Thomsonlaan 123, Den Haag. 
mevr. Kauffeld—Wenniger, Sweelinckplein 36, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 28 Juni 1928, des avonds 

te 8J4 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. 

Wijziging huishoudelijk reglement en eventueel statuten. Expo
sitie verzameling Nederl. Koloniën van den heer E. K. Boissevain. 
Mededeelingen en rondvraag. Verloting. Veiling. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van 29 Mei 
1928, in Café „National", te Arnhem. 

Aanwezig 17 leden, onder wie twee dames. De voorzitter roept 
allen een hartelijk welkqm toe en deelt mede, dat de Ie secretaris 
wegens ziekteverlof nog afwezig is en de 2e secretaresse haar 
vacantie buitenslands doorbrengt. 

Het candidaat-lid, de heer C. Abas, wordt met algemeene stem
men tot het lidmaatschap toegelaten. Als candidaat-lid wordt door 
den heer Van Balen voorgedragen de heer Gh. Engelberts, alhier. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Te Winkel den aankoop van 
zegels voor de gratis-verloting meer systematisch te doen ge-
."chieden. Na ampele bespreking wordt besloten, dat een der be
stuursleden zich zal belasten met den aankoop van nieuwe zegels 
van Europa, tot een gemiddeld bedrag van f 2.50, 

De heer De Bruin verzoekt bij den heer Van der Schooren in
lichtingen in te winnen omtrent zijn beloofde onderzoek naar de 
aangevraagde brandkastzegels-opdrukken van Curagao, welke niet 
zijn geleverd. 

De heer Steensma bracht ter zake de kwestie, of de waarde 
der verzamelingen moet worden opgegeven voor de vermogensbe
lasting. De heer Heidenreich meent echter zeker te weten van niet. 
De heer Steensma heeft zich omtrent deze zaak gewend tot een 
bevoegd ambtenaar en zal het resultaat op de volgende vergade
ring mededeelen. 

Na eenige bespreking omtrent te nemen maatregelen bij het open 
bevinden van de plaatsruimte voor ingeplakte zegels in de rond-
zendingen, wordt de vergadering te half tien gesloten, waarna de 
gratis-verloting tot resultaat had, dat twee ongebruikte 5 francs-
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zegels van België aan den heer De Bruin konden worden ter hand 
gesteld. 

De secretaris a. i., J. M. P O S . 
Nieuw lid 

135. C Albas, Cronjéstraat 6, Arnhem, 

Candidaat'lid. 
Ch. Engelberts, Cordesstraat 4, Arnhem. (Voorgesteld door H. 

J. van Balen). 
Vergaderingen. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 26 Juni 1928; 
S O C I E T E I T S ' A V O N D op Dinsdag 10 Juli 1928; beide des 

*s avonds 8 uur, in Café „National" te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rot terdam. 
S e c r e t . : P . JORISSEN P . Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

In Memor iam 
J. GROENHUIZEN, 

t 29 April 1928. 

G E W O N E BIJEENKOMST op Dinsdag 22 Mei 1928, 
des avonds te 7j/2 ^^^> ^ Rcstaiu-ant „Suisse". 

Aanwezig H leden. Bij afwezigheid van den voorzitter, opent 
de heer Van der Hoven van Genderen, als vice-voorzitter, de 
vergadering en herdenkt ons, door een noodlottig ongeluik, over
leden lid, den heer J. Groenhuizen. Bij afwezigheid van den secre
taris, is door onzen voorzitter een brief van rouwbeklag, namens 
onze Club, aan de kinderen gezonden. Zijne nagedachtenis zal bij 
ons in hooge eere worden gehouden. 

Tot afgevaardigden voor den a.s. Philatelisten dag te Breda wor
den benoemd de heeren Van Harderwijk en dr. Frenkel. 

De verzamelingen Oranje-Vrijstaat, IJsland, Deensch Wesf-lndië 
en Timor van ondergeteekende gaan daarna ter bezichtiging rond, 
waarvoor hem door den voorzitter wordt dank gezegd. 

Vervolgens heeft de gewone verloting plaats. 
Bi] acclamatie wordt besloten, alsnog een vergadering te hou

den op Dinsdag 12 Juni a.s,, en zegt de heer Frenkel toe alsdan 
zijne verzameling Nederland mede te brengen. 

Nadat de heer Pesch nog eenige aanmerking heeft gemaakt 
op de hooge prijzen in de verkoopboekjes, wordt de vergadering 
na rondvraag gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Overleden. 
J. Groenhuizen, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
L. H. Zeevenhoven, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
G. Kuntze tlhans Burg. 's Jacoblaan 32, Bassum. 
C. Dijkshoorn thans Oude Binnenweg 129a, Rotterdam. 

Internationale Ver. „Philatelica", te ' s-Grsvenhage. 
Secretar i s : J N. H. VAN REST, Fultonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
23 Mei 1928, in Café „HoUandais", Groenmarkt, 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 43 leden, waarvan 3 dames. De voorzittter opent de 
vergadering. Hij veronderstelt, dat zoowel aan de opkomst als 
aan 't aantal inzendingen voor den wedstrijd schade gedaan is, 
doordat de leden het Maandblad, waarin de kennisgeving voor
komt, nog niet hebben ontvangen. Hij deelt mede, dat inmiddel.'; 
maatregelen zijn genomen, waardoor in 't vervolg het Maandblad 
op zijn gezetten tijd zal verschijnen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de heeren De 
Wekker en Melsert ; voor 't falsificaten-album door de heeren Mel-

selt en Tels. Bij de falsificaten zijn er drie op brief met foto en 
verklaring van den keurder ; deze circuleeren, evenals eenige phi
latelistische geschriften door den bibliothecaris meegebracht. 

Door den heer Hoek is medegebracht een merkwaardige oude 
Fransche courant van 1870 : aan de hand daarvan is te zien. hoe 
de courantenzegels eerst op 't papier geplakt werden en dat daar-
na de courant werd gedrukt met een deeltje tekst over 't zegel. 

De voorzitter deelt mede. dat onze eerste veilingavond niet 
tegen-, noch meegevallen is. Het geheel kan bevredigend genoemd 
worden en aaf ook nog een batig saldo, niettegenstaande nog 
extra kosten moesten gemaakt worden om kaarten te laten druk
ken en rondzenden. 

Voor den wedstrijd met 5 gesneden zeg»ls van Oud-Europa zijn 
slechts 6 inzendingen ingekomen, waarvan één met zeer zeldzame 
exemplaren. 

De vergadering wenscht voor de beoordeeling een commissie 
Daartoe worden aangewezen de heeren Hoek. Huiizer en onder
geteekende. 

De notulen worden daarna zonder op- of aanmerkingen goed
gekeurd. 

De heer Kirchner houdt vervolgens zijn causerie over ..de bi
bliotheek in de phil. vereenigingen". 

'Hij onderscheidt daarbij de verzamelaars in Ie. postzegelverza
melaars en 2e. Philatelisten, Men heeft philatelistische lectuur 
noodig. Hoe meer men leest, hoe meer bevrediging men vindt 
in zijn verzameling. De taak van den bibliothecaris is boven ad
ministrateur de bibliotheek ook wel degelijk te vinden m zijn 
tact om iets goeds en passends aan de leden aan te bieden en 
hen te leiden in hun lectuur. In het algemeen wordt nog te weinig 
gebruik gemaakt van den voorraad leesstof. Ook bespreekt hij de 
plaats, waar de bibUotheek (kast met boeken en lectuur) zich 
behoort te bevinden. Hij eindigt met een opwekking zooveel mo
gelijk aan te vragen en ernstig te lezen. De ^/oorzitter brengt hem 
den danK der vergadering over. 

De leden verkiezing levert 31 stemmen vóór, 7 blanco en 1 van 
onwaarde. 

De uitslag der commissie voor den wedstrijd is als volgt: 
No. 1, motto 10, van den heer Van der Meulen ; 
No. 2, Deux Siciliëns, van den heer Verheljdt ; 
No. 3, motto 15, van den heer Kirchner. 
Bij de gewone verloting wint de heer Van der Willigen den 

eersten priis 
Hierna veiling van een dertigtal kaveltjes. 
Bij de rondvraag zegt de heer Regensburg toe, dat hij in de 

vergadering in Juni een deel zijner verzameling zal exposeeren. 
De voorzitter sluit daarna de vergadering. 

De secretaris, J. N . H. V A N REST-

Nicuwe leden. 
561. H. van Dorsser, Obrechtstraat 572, Den Haag. 
562. dr. D. F. van Slootein, Buitenzorg (Java). 
563. ihr. G. A. A. Alting von Geusau, Nicolaïstr. 17, Den Haag. 
564. ds. H. C. Hoogendijk te Cats (N. Bev.), van de afdeeling 

„Goes en O". 
Candidaat-lid. 

J. P. C. Blois van Amstel, Basiusstraat, Den Haag. (Voorge
steld door F. A. van Buuren). 

Adresverandcringen. 
509. A. Tooren Sr., Mariastraat 54, Den Haag. 
493. W . F. Zekveld, Theresiastraat 27, Den Haag. 
365. P. A. J. Veen, Barbarossastraat 61, Nijmegen. 
442. G. Muller, Columbusstraat 157, Den Haag. 
133. D. A. Kozel, Hoefkade 1312, Den Haag. 
489. B. Meslier, 3de Van den Boschstraat 7, Den Haag. 
292. W . J. Koffijberg, Firestone Plantations, Gedetaba, 

Cape Palmas (Liberia). 
278. C. J. van Zanten Jut Jr., Sindanglajaweg 18, Weltevreden 

(Java). 
258. T. Keuzenkamp, Jozef Israëliaan 52, Den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING te 7% uur ; 
ALGEMEENE VERGADERING te 814 uur, op Woensdag 27 

Juni 1928 (steeds den 4den Woensdag der maand), in Café , 3 o l -
landais", Groenmarkt, Den Haag. 
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1. Opening. 2- Mededeelingen, 3. Notulen. 4. Tentoonstelling 
door den heer Regensburg. 5. Verloting. 6. Veiling, 7 Rondvraag 
en sluiting 

LEDENVERGADERING afdccling „ D O R D R E C H T " (Istc 
secretaris A. Rouwenhorst, Celcbesstraat 29), den Istcn Woensdag 
der maand. 

VERGADERING afdeeUng „TIEL" (sccr. J. Sonncveldt), den 
2den Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 
VERGADERING afdccling „ G O E S en OMSTREKEN" (secr. 

;. M. Meijler, Evcrsdijkstraat 3, Goes) , den 3den Woensdag der 
maand, 's avonds te 8 uur, in Café „National", Groote Markt 30, 
@ocs. 

RUILMIDDAG den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3—i}/^ uur, in Café „Boudeüng". 

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

K O R T VERSLAG van de ledenvergadering op Vrij
dag 25 Mei 1928, in het Gebouw van den Haar-
lemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De vergadering werd dezen keer door slechts 28 leden bijge
woond, die door den voorzitter welkom worden geheeten. 

De notulen van de vorige v<^rgadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Ingekomen zijn eenige minder belangrijke stukken, 
wfaarvan kennis genomen wordt. Verder een schrijven van den heer 
W . iH. P. van Truijen, waarin deze zich op de ledenvergadering 
beroept, naar aanleiding van het besluit, genomen op de laatste 
bestuursvergadering, om hem niet als lid der Vereeniging toe te 
laten. De voorzitter deelt naar aanleiding hiervan mede, dat eenige 
leden bezwaren hébben geopperd den heer Van Truijen als lid 
toe te laten, daar deze naar hun meening als handelaar moet wor
den beschouwd. Hij voegt er aan toe, dat bij de stemming op 
de bestuursvergadering met de kleinst mogelijke meerderheid be
sloten is, genoemden heer njet toe te laten. Hierna ontstaat een 
langdurig debat, waaraan door verschillende leden wordt deel
genomen, terwijl anderen zich bepalen tot het interrompeeren van 
^ -r^'-rri3. De secretarij, dis het eerst het woord voert, releveert 
een zestal punten, op grond waarvan de heer Van Truijen wel 
behoort te worden toegelaten. Ook de beeren Rol, Krans, J. Ger-
meraad en anderen spieken voor toelating, terwijl daarentegen 
de beeren Van Waard en Wildschut bezwaren in het midden 
brengen, welke echter door het betoog van de voorstanders reeds 
van te x'orera weerlegd waren. Bij de stemming, die na een lang
durig debat plaats vindt, kan het voorstel, den heer Van Truijen 
alsnog toe te laten als lid, het statutair voorgeschreven aantal 
stemmen (.75 %' van het aantal aanwezige leden) niet halen, hoe
wel het voorstel een behoorlijke meerderheid verkreeg. De heer 
Van Truijen wordt herhalve niet als lid toegelaten. 

Bij de behandeling van punt 3 van de agenda, de mededeelin
gen, stelt de ^'oorzitter er de vergadering van in kennis, dat door 
het bestuur, in overleg met den heer De Roo besloten is, voor de 
Amsterdarasche leden te Amsterdam de lezing over de vervaardi
ging van postzegels te doen houden. Tevoren is met de Amster
dammers overleg gepleegd, om zekerheid te hebben, dat voldoende 
belangstelling bestaat. Daar een voldoend aantal leden heeft toe
gezegd, de lezing te zullen bijwonen, is definitief tot het houden 
ervan besloten. Datum en plaats zullen tijdig worden bekend ge
maakt, ook aan niet-Amsterdammers, die aan den secretaris op 
geven, dat zij de lezing zovden willen bijwonen. 

Voor den wedstrijd Zweden zijn 5 verzamelingen ingezonden, 
twee voor de eerste en drie voor de tweede klasse. De uit de 
vergadering benoemde jury, bestaande uit de beeren Traanberg, 
Van Waard en Van der Vlugt, wijst de verzamelingen van de 
beeren Rol en Sonnemaras als de beste in hun afdeelingen aan, 
zoodat deze beeren de prijswinnaars worden, waarvoor zij een 
keuze mogen doen uit een fraaie collectie zegels van Zweden. 
Het resteerende deel is voor de verloting bestemd, die een twaalf
tal leden in het bezit van grootere of kleinere prijzen brengt. 

De voorzitter deelt nog mede, dat besloten is in Juni niet meer 
te vergaderen, met het oog op vacantie e.d. Hij spreekt de hoop 
uit, op de eerstvolgende vergadering in September de leden weei 
in grooten getale aanwezig te zien en sluit hiermede de verga
dering. 

Nieuw Üd. 
206. W . E. van Vliet, Bronsteeg weg 14, Heemstede. 

Czindidaat-Ud. 
dr. A. H. van den Berg. art.<;, te Hoorn. 

Adresveranderingen. 
154. P. J. van Daalen woiJt Brederodeweg 28fe, Santpoort. 
202. J. van Bemmel wordt Lanckhorstlaan 117, Heemstede, 
199. H . L. Zeelenberg wordt Van Meursstraat 5, Eindhoven. 

MededeeUngen. 
Het adres Vcm den secretaris is van 1 Juli a.s. tot en met (31 

Augustus p.a. A. van den Brink, Dorpstraat 51A, Lage Vuursche. 
In herinnering wordt gebracht art. 10 van het ruil-reglement, 

dat bepaalt, dat van 15 Juli tot 15 September geen zendingen cir-
culeeren. Ieder, die op 15 Juh oog zendingen in zijn bezit mocht 
hebben of mocht ontvangen, wordt verzocht die onverwijld recht
streeks aan het sectiehoofd toe te zenden. 

De 1ste secretaris. L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen, 
W a a m . Secretaris: K. A. Cleij, Petrus Hendrikzstraat 30, 

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

K O R T VERSLAG van de vergadering van 21 Mei 
's avonds te 83^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig het bestuur (behalve de heer C. Meijer) plus 18 leden. 
In de vorige vergadering was door het bestuur meegedeeld, 

dat de heer J. van der Spek niet als sectiehoofd was herbenoemd, 
maar in diens plaats de heer C. Meijer was gekozen. Hierdoor, 
en vooral over de wijze, waarop de heer Van der Spek er uit 
gezet was, was de verontwaardiging opgewekt van enkele leden ; 
dr. Wachters bedankte uit protest als lid. De heer L. H. Wach 
ters diende de volgende motie in, welke ondersteund werd door 
den heer Dekker : „De vergadering betreurt het niet-herbenoemen 
van den heer Van der Spek als sectiehoofd en vooral de wijze, 
waarop deze er uit gezet is". Daar de voorzitter afwezig was, 
stelde de heer Burgers voor met deze motie te wachten tot de 
volgende vergadering. Dit voorstel werd aangenomen. 

In de heden gehouden vergadering kwam wederom de motie-
Wath te r s aan de orde. De voorsteller was met de motiveering 
van den voorzitter, waarom Van der Spek niet als sectiehoofd 
gehandhaafd kon blijven, niet tevreden en handhaafde zijn motie. 
Deze werd in stemming gebracht, met als resultaat : 12 stemmen 
voor, 3 blanco, 3 tegen; zij werd alzoo met groote meerderheid 
van stemmen aangenomen. Dit was voor het bestuur aanleiding 
unaniem te bedanken. De voorzitter, de vice-voorzitter, de secre
taris en de penningmeester verlieten daarop de vergadering. De 
beeren Ongering en Cleij, als minderheid van het bestuur, bleven. 
Aan de orde was nu de vorming van een voorioopig bestuur. 
Bij de stemming werden daartoe aangewezen de beeren Wachters, 
Ongering en Cleij. 

De vergadering had verder een normaal verloop : een veihng 
en verloting tot slot. 

Besloten werd de volgende vergadering te houden op Maandag 
4 Juni a.s. 

Hierna sluiting. 
De waam. secretaris, K. A. CLEIJ, 

Petrus Hendrikzstraat 30. 

Bekendmaking. 
In de maanden Juli en Augustus geen vergadering. 

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

KORT VERSLAG van de veragadering van Maandag 
21 Mei 1928, in de bovenzaal van Sociëteit „Mo-
mus", Vrijthof, Maastricht. 

Met een woord van verontschuldiging over het niet tijdig ver
schijnen van het Maandblad, waardoor vele leden niet wist;n, 
dat er heden vergadering is, opent de voorzitter te 8.15 voor een: 
25-tal leden en 1 introducée, de vergadering. 
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N a goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden 
plaats en wordt de heer Willems als lid aangenomen. Als candi-
daat-lid wordt de heer Vliegen voorgedragen. 

Met het oog op het late verschijnen van het Maandblad Wordt 
voorgesteld den heer Smeulders te verzoeken, in geval het Maand
blad weer zoo laat verschijnt, ons hiervan tijdig te berichten, op
dat de secretaris gelegenheid krijgt de leden in kennis te stellen 
met den datum der bijeenkomsten. 

De heer Verzijl deelt mede, dat gedurende het 1ste kwartaal 
in totaal voor f687,11 aan zegels is verkocht. 

De voorzitter, den toestand der Vereeniging besprekende, brengt 
hulde aan den heer Verzijl voor zijn accuraat werk en het vlotte 
verloop der rondzendingen, waardoor de verkoop is toegeromen, 
brengt vervolgens hulde aan den nieuwen penningmeester, die in 
korten tijd de nog te innen gelden heeft weten binnen te krijgen 
en ziet in beide heeren flinke krachten voor de Vereeniging. 

Voor de verloting schenken mevrouw Ising en de heeren Gros-
simlinghaus. Duckers, Verzijl en Van de Venn eenige waardevolle 
zegels. 

Met eenige kienpartijtjes wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuw lid. 
48. De heer Willems, Minckelerstraat, Maastricht. 

Candidaat'lid. 
De heer Vliegen, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 25 Juni en 23 Juli 1928 (vergadering) en 9 Juli 1928 

Beurs. 

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

K O R T VERSLAG der vergadering, gehouden op 25 
Mei 1928, in de sociëteit van Van Weelde. 

Aanwezig 16 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer 
Van der Sluijs, met een kort woord van welkom de vergadering 
en spreekt zijne teleurstelling uit over de slechte opkomst. 

Ballotage wordt gehouden over den heer Noordeloos, die met 
algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen van 
de vorige vergadermg, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
Namens het bestuur licht de voorzitter het bestuursvoorstel toe, 

om met de a.s. October-verloting een grooten onderlingen Wedstrijd 
te houden en vraagt hierover de meening der vergadering. Hierover 
komen verschillende meenmgen naar voren ; over het algemeen kan 
men de samenstelling voor zoo'n wedstrijd zich niet goed indenken. 
Het groote hoofdbezwaar is, dat op zooveel verschillend terrein 
wordt verzameld. De heer Veenstra merkt terecht op, dat het hoofd
doel bij het hooren der meeningen uit het oog wordt verloren, n.l. 
de reclame voor de Vereeniging ; het gaat er om al de nog niet 
vereenigde verzamelaars lid der Vereeniging te maken. De heer 
Polling merkt op, dat men noodzakelijk een paar klassen te maken 
heeft, b.v. een voor de meer gevorderde en een voor de kleinere 
verzamelingen. Na eene rijke discussie wordt besloten er nog eens 
goed over na te denken tot de volgende vergadering. 

Tijdens de pauze wedstrijd over het zegel No. 61a. De heer Slort 
heeft het grootste aantal stemmen veroverd, waarmede dus den 
prijs. De maandverloting brengt twee gelukkigen. 

Te ongeveer 11 uur sluiting. 
De secretaris, J. POLLING. 

Nieuw lid 
J. Noordeloos, Spoorstraat25, Helder. 

Candidaat'lid. 
C. Geurts, Ruigweg 5, Helder. 

Adresveranderingen. 
W . Kooiman, wordt Departement van Marine, Batavia. 
H. J. G. Strasmeijer, wordt Riouwstraat 93huis, Amsterdam. O. 
D. Rosendaal, wordt Weststraat 18, Helder. 
Mevr. A. Buhse, wordt Geyisriedweg 25e, „Dalheim", Biel-Mett 

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

Candidaat'lid. 
dr. M. J. H, R. Dahmen, Willemstraat 58ß, Heerlen. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Maandag 2 Juli 1928, te S14 uur, in Hotel 

Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

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

Bekendmaking. 
Wegens onverwacht vertrek van (den secretaris, voorloopig 

alle correspondentie te richten aan den voorzitter der Vereeniging, 
den heer K. S. Molenbeek, Mandjessteeg 12, te ZwcUe. 

Candidaat'lid. 
N . Valstar, Joh. Paulinalaan 40, De/ff. 
(Uitgesloten van ruilverkeer). 

Vergadering. 
VERGADERING op Dinsdag 3 JuK 1928. des avonds te 8 uur, 

in de Openbare Leeszaal. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 'S'Gravenliage. 
Sfcretaris! P . C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht . 

KORT VERSLAG der jaarlijksche algemeene vergadc' 
ring van Maandag 21 Mei 1928, in café „Bosch
lust", Bezuidenhout, te 's 'Gravenhage. 

Na opening der vergadering, waarbij door den voorzitter dank 
gebracht wordt aan hen, die voor de groote verloting prijzen be
schikbaar stelden, worden de notulen der vergadering van 23 April 
1.1. voorgelezen en goedgekeurd. 

In afwijking van de agenda wordt eerst door den penning
meester rekening en verantwoording afgelegd van zijn gevoerd 
beleid. De kascommissie had hiervoor niets dan lof en inderdaad 
bleek, dat, hoe zwaar de offers dit eerste jaar van het bestaan 
van den H.P.K. ook hadden moeten wezen (speciaal wat ver-
krijging Koninkl. bewilliging, drukkosten e.d. betreft), er toch 
nog een saldo in kas was overgebleven. Besloten werd den pen
ningmeester, onder dankzegging, décharge te verleenen. Aan de 
hand van de begrooting, welke vervolgens beihandeld en goed
gekeurd werd, besloot men ook in het komend jaar, op elke ver
gadering, een gratis-verloting zonder nieten voor aJle aanwezigen 
te organiseeren. 

Uit het jaarverslag, door den secretaris voorgelezen, kan wor
den medegedeeld, dat de H.P.K. een jaar geleden met een 10-tal 
leden begonnen, reeds in de eerste maand van zijn bestaan er 
30 telde en de Vereeniging, bij het 'begin van het nieuwe ver-
eenigingsjaar 53 leden telt. 

Vermeld werd vervolgens, dat op iedere vergadering van 't begin 
af, hetzij een expositie te bewonderen, of wel een philatelistische 
causerie of verhandeling aan te hooren was geweest, terwijl in 
het bijzonder de zeer interessante avond werd gememoreerd. Waar-
op de heer Gerdes Oosterbeek, chef afd. Posterijen van het Dept. 
van Kol., de zeldzame en hoogst merkwaardige series proefdruk
den en afdrukken der Jubilcumzegels had getoond. 

'Hoezeer zich de Kring ook verheugde in het feit, dat de heer 
J. D. van Brink bij zijne verhuizing naar Leeuwarden promotie 
maakte, toch wordt het gemis van zijn deugdelijke voorlichting 
en juist oordeel betreurd, al is men er verzekerd van, dat hij ook 
in het noorden de Vereeniging, waarvan hij de intellectueele va
der is, niet in den steek zal laten. Het is echter de eenige tegen
slag geweest in dit, in het algemeen zéér voorspoedige, eerste jaar. 

Met een opwekking in den zelfden goeden geest, belangstel
lend, en zoo noodig, offervaardig, te blijven werken aan den voort-
durenden bloei der Vereeniging, besloot de secretaris zijn verslag, 
dat aldus onder bijval werd goedgekeurd. 

De bestuursverkiezingen hadden tot resultaat, dat als voorzitter, 
secretaris, penningmeester en commissaris herkozen werd'en de-
heeren Driessen, Dozy, Korteweg en M. Cremer Eindhoven. 
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Het rondzendingsverkeer heeft inmiddfcls zulk een omvang ver
kregen, dat de heer Verschoor zich daarvoor moeilijk meer be
schikbaar kou stellen, terwijJ de heer Meuffels zich bereid ver
klaarde, deze functie over te nemen. Met algemeene stemmen 
en onder dankzegging voor dezen steun, werd de heer J. H . L. 
Meuffels daarop tot directeur rondzendingsverkeer verkozen, ter
wijl den aftredenden functionaris de erkentelijkheid van den Kring 
werd betuigd voor het werk, dat hij in het afgeloopen jaar wel 
had willen doen. O p voorstel van de kascommissie werd de af
tredende gedechargeerd. Tot leden van de kas-commissie werden 
verkozen de beeren A. G. Rinders en J. C. Randoe. 

Vervolgens kwam de jaartijksche verloting voor alle leden van 
den Kring aan de orde. De trouwe comparanten op de vergade
ringen, die door de maandeJijksche gratis-verlotingen wat vóór 
hebben boven de nietnHaagsche leden, hadden zeer fraaie extra's 
besdhikbaar gesteld, waarvoor de voorzitter hen dank zegde. Het 
„speciaal-Nederland en Koloniën"-album, door den heer J. D. 
van Brink geschonken, viel den heer H. E. MeuJman ten deel. 

Een interessante veiling volgde, zonder limiet, zoodat alle kave
lingen verkocht werden, een attractie voor de vergadering, waar
door de anonieme inzender ons zeer verplichtte. 

Nadat de e.k. algemeene vergadering op 25 Juni a.s. werd 
gesteld, werd de bijeenkomst opgeheven. 

De secretaris. P. C DOZY. 
Adresverandering. 

J. H. L. Meuffels, nieuw adres : Ruijchrocklaan 44, Den Haag. 
(Directeur rondzendingsverkeer). 

Vergadering. 
A L G E M E E N E VERGADERING op Maandag 25 
Juni 1928, des namiddags te 8 uur, in café „Boschlust", 
Bezuidenhout, 's Grravenhage. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Eventueele ballotage. 
Rondvraag. Verloting. Veiling. Tentoonstelling van merkwaar
dige poststukken. 

A D V E R T E N T I E N. 
£ e z i S I E R A A D in iedere verzameling is. de 
g-roote Landst, van Zwedeii) 10 ore op 5 
Kronen, blauw, Yv. 86j nu voor slechts f 9.25. 

Geeft mij eens op, wat u mist van 
Scandinav ië . (87) 
H.Teunisse, Dacostastr.17, Dordrecht 

TE K O O P : K. B. Album, 
4-deelig', Europa, nieuw, met 7000 
mooie postzegels, waarde ruim 
fr. 12000. Brieven bureaa van dit 
blad onder No. 86. 

T E K O O P GEVRAAGD t 
van particulier een postzegel verzameling (wereld-collectie of uit
sluitend Europa) en verzameling Nederland en Koloniën. Aan bie
ding verzocht met opgave van aantal zegels, welke landen het 
best vertegenwoordigd zijn en verlangden prijs onder No. 713, Bu
reau van dit blad. 

Z w e d e n , Jubileum (nieuw) f 1,— 
P o l e n , Tentoonstelling f 1,75 
«Gibraltar, £ 1.— (oranje) f 13,50 
Gibraltar, £ 5— f 66,— 
C y p r u s , Jubileum (compleet tot £ 1.—) f 2 1 , — 

£ 5 . - f 6 6 , -
Giro No. 129598. ALLES INCLUSIEF PORTO. 
P . GORDON, Dijkstr . 6 0 b , ROTTERDAM. (694) 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwitserland en Engelache Koloniën zijn mijn apeeialiteit. 

St««ds mooie zic^ttndtDg«n met sterk concurreerende prijzen ter besefarlddaf. 
Vraagt mijn nieuwe speqfale prijslijst van Z W I T S E R L A N 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 Paatze(ehren.) (1) 

B I L L I J K E A A N B I E D I N G P E R Z I E . 
11—1894. 1 CH—50 Kr.. Yvert 1928. 74/84, fr. 15.50. serie compleet 

16—1898. 1 Ch.—50 Kr., Yvert 1928, 88/103. serie compleet 
16—'1898, Dezelfde serie met den z.g. arabesken-opdruk. Yvert 88a/103a, compleet 
16—1899, 1 Ch.—50 k., Yvert 104/119, serie compleet . . . . 
16—1902, Opdruk „Provisoire", Yvert 124/139, fr. 114.75, compleet 
4-^1905, Opdrukken, Yvert 235/238, fr. 45,—, compleet . . 

16—1909, 1 C h . - J O k., Yvert 269/284, serie compleet . . 
17—1915, 1 Ch.—24 ch. ; 1 kr.—5 kr. ; 1 t.—5 t., Yvert 368/384, prachtserie, compleet 
8—1919, Opdrukken 2 kr./50 kr., Yvert 404/411, fr. 135, . . 

10—1922/23, 1 Ch./30 kr., Yvert 438/456, fr. 108,— . . . . 
17—^1915, Opdrukken „Colis Postaux", 1 Ch.—5 t., Yvert 19/35. fr. 60,—, serie compleet 
17—'1915, Dezelfde serie als boren, opdrukken „Service", Yvert 41/57 fr. 59,—, serie compleet 
50 Verschillende Perzië, prachtserie 
75 „ „ „ 

xf 0,60 
x„ 1,— 
„ 1,50 

x„ 1,— 
„ 2,50 

x„ 0,70 
„ 0.95 

x„ 2,25 
„ 2,70 
„ 3 , — 

x„ 1.80 
x„ 1,80 

„2,15 
„2,90 

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) 

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

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

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

J . B I R D , „Westbury", West Hill Road, Southfields, London, S. W. 8, Engeland. (62) 
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Hie rmede berichten wij U de opening onzer nieuwe Winkelzaak 
in het perceel ROKIN 42, te Amsterdam, en noodigen U beleefd 
to t een bezoek uit. 

Wij beschikken momenteel over pracht ige verzamelingen 
Nederland en Koloniën, Europa en Overzee, die gedetai l leerd tegen 
zeer bill i jke pri jzen worden uitverkocht. 

Voor ts deelen wi j U mede, dat de Mebus' Pr i jscourant 
voor Neder land en 'Ko lon iën , op aanvraag, gratis verkri jgbaar is 
en dat daarop to t 1 September a.s., voor zoover mogeli jk, een 
korting van lO^lo zal worden toegestaan. 

N. V. Hekker's Postzegelhandel. 
Rokin 4 2 , Amsterdam. 

Directeuren: P. J. HEKKER, H. C. MILIUS, J. MEBUS. 
Telefoon 3 3 3 2 4 — 3 2 2 6 4 . 

*''̂  'W 

iPostzeöelhandel ANT. F O R S T E R J 
I PAPESTRAAT 24 - Giro 136315 - DEN HAAG. 
I 1926/26. België, Nos.240/244,5 St. ongebr. f 1,25 
S 1920. Bulgarije, Nos. 142/147,6 St. gebr. „ 1,10 
I 1924/25. Hongarije,Nos.345/350,6st. „ „ 0,95 
S 1921. Hongarije, Dienst, Nos. 1—31, 
9 compl. 
g 1924. Wurtemberg, 176—180, 5 st. . 
9 100 verschillende zegels van Bosnië . 

200 „ „ „ Danzig . 
1000 
2000 
3000 
5000 
100 

slechts 

0,75 
0,95 
3,50 
3,25 
1,70 
6 , -

„16,50 9 
„ (pracht-collectie) „ 45,— g 
„ van CuraQao en 9 

9 Suriname, slechts „ 21,— g 
g 10000 verschillende postzegels der ge- 9 
9 heele wereld, landsgewijze geplakt, g 
g prima kwaliteit, voor slechts . . , . , , 1,90 S 
9 Bestellingen boven f 5,— franco. * 
g Groote sorteering in Albums en » 
9 philatelistische benoodigdheden. 9 
i • (8) i 

PostzegelhandeTP. HOOGERDIJK 
M O L E N S T R A A T 2Z. 
TELEFOON 12874. 

D E N H A A G . 
POSTREKENING 92993. 

1 Steeds voorhanden alle soorten 
I Schaubek-, Schwaneberg en K. B.-ALBUMS. | 
1 Alle benoodigdheden verkrijgt»aar. 

1913, Nederland. Jub. 50 ct„ Yvert 89, 
u if II ^ 5 " II II y i | 

„ 500 „ „ 92, 
1914, Ned.-Indië 2H gld., rood, Yvert 117, 

„ *, Suriname, Brandk. opdr. compl. 
1922, België, Spoorwegzegels, Yvert 128/134, 
1906, Bosnië 
1921/23*, Danzig, Vliegpost 

„ „ portzegels 
1918*. Finland, Wasa 
1910*, Montenegro 
1920, Joego-Slavië 
1919, Tsjecho-Slowakije, porto's 
1925, IJsland 

29/44, 
60/71, 
1/19, 

83/89, 
88/99, 

112/125, 
1/14, 

115/119, 

Aant. Prijs = 
1 ƒ0.70 1 

„0,95 i 
„1.35 1 
,.0,20 i 
„4,- I 
„0,40 I 
„1,60 I 
„0,45 I 
„0,40 I 
„0,30 I 
„0,30 I 
„ 0,50 
., 0,75 
„0,30 m 

Bestellingen boven 5 gid. franco, j 
(11) f 
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EEN EN ANDER OVER DE ZEGELS DER 
STOOMVAART-MAATSCHAPPIJEN. 

Gaven wij in de voorafgaande artikelen een korte schets van de 
wijze van frankeering en uitwisseling der stukken naar de Wes t 
m de eerste helft der vorige eeuw, in den loop dier tijden werden 
de tarieven enz. telkenmale herzien. De plaatsruimte belet ons even
wel hierop verder in te gaan. Wij zullen thans eens zien, welke 
functies de reeds vroeger genoemde stoomvaart-maatschappij bij 
het postvervoer verrichtten. 

A. Royal Mail Steam Packet Cy. 
Deze lijn was, in het algemeen gesproken, met het vervoer der 

post belast tusschen Engeland en West-Indië en werd voor dat doel 
veelvuldig gebruikt. 

Ten einde het, voor het Britsche Rijk van zeer groot belang zijnde 
eigen postverkeer goed te regelen, waren de Britsche rijksambtena
ren belast met het verleenen van hun tusschenkomst bij verzending 
en ontvangst der post ; zelfs was een tijdlang in Port of Spain (Tri
nidad) een agent van den Engelschen postdienst gevestigd. 

Zooals wij reeds zagen werden de brieven, die langs dezen regel-
matigen verzendingsweg hun bestemming bereikten, zonder andere 
extra rechten dan die geldend voor den geheelen Britschen officiee-
len postdienst, uitgereikt. Dit fiold dus vanaf het oogenblik, dat 
de schepen der Royal Mail Steam Packet Cy., varende tusschen 
Engeland en de rechtstreeks aangeloopen havens in de Wes t v.v. 
zich met het vervoer belastten. Die brieven evenwel, die vanaf 
nevenlijnen, eveneens bediend door evengenoemde maatschappij, de 
hoofdroute bereikten, waren onderworpen aan een vracht van 10 
cents per „ounce" gewicht ( ± 30 gram), wat verantwoord werd 
door een specialen zegel in onderstaande teekening. 

Naast den echten zegel is de meest voorkomende vervalsching 
afgebeeld, waarover straks meer. 

De waarde is 10 cents, de kleur karmijn-rose. 
Het midden der teekening wordt ingenomen door de reederij-vlag 

der betrekkelijke maatschappij (Andreas-Kruis met Koningskroon). 
De zegels zijn 123/2 getand en werden gedrukt bij Dela Rue en 

Co., te Londen in vellen van 30 stuks (boekdruk). Zij werden in 
1875 uitgegeven en waren vijf jaren lang in gebruik. 

Slechts zeer weinig gebruikte exemplaren zijn bekend ; het meest 
nog werden zij klaarblijkelijk benut tusschen St. Thomas en Panama. 

De vernietiging geschiedde met een ruitvormigen, stommen stem
pel (d.w.z. (Zonder dagteekening, plaats van afzending of controle-
nummer). Er zijn losse stukken bekend, die met de pen zijn 
vernietigd. 

De afbeelding van het valsche exemplaar geeft de volgende ken
merken aan : 

De lijnen van den gearceerden achtergrond van de vlag zijn 
grover ; TEN CENTS is gedrukt in grootere, onregelma
tige letters, terwijl de top van den mast den cirkelrand raakt (bij 
de echte exemplaren blijft hij er ± 13̂ ^ m.M. van verwijderd). 

Voorts is de vervalsching als regel in blauw gedrukt; toch komt 
zij ook voor in Karmijn-rose, dus in dezelfde kleur als die van de 
echte zegels. 

B. Hamburg-Amerika-Lijn. 
Zorgde, in het algemeen gesproken, de Royal Mail Steam Packet 

voor de verbinding met Europa, in de Wes t had de Hamburg-
Amerika-Lijn geregelde stoomvaartdiensten in bedrijf tusschen ver
schillende havens. 

Onder H vermeldden wij reeds, dat bij het postvervoer Britsche 
consulaten en postagemten hun bemiddeling verleenden. 

De post met de Britsche Lijn 
ontvangen en bestemd voor ha
vens, niet door haar bediend, 
werd aan den betaalmeester van 
het Duitsche schip ter hand ge
steld, die voor afgifte in de haven 
van bestemming zorg droeg. 
Hier werd de post óf door het 
publiek bij aankomst van het 
schip zelf van boord gehaald, óf 
door den betaalmeester aan het 
postkantoor ter plaatse afgege
ven, In omgekeerde richting, dus 
van West-Indië naar Europa, 
zorgde de betaalmeester, dat de 

brieven werden overhandigd aan den Britschen consul of postagent 
in de aangeloopen havens, van waar uit verdere verzending naar 
Europa met de schepen der Royal Mail Steam Packet Cy. moge
lijk was. 

Ook voor het postvervoer tusschen de havens onderling, bediend 
door de Duitsche lijn, werd door haar zorg gedragen. 

Vond de vergoeding voor haar tusschenkomst aanvankelijk in 
haar plaats, het toenemend verkeer en de daardoor gewenschte 
meerdere controle, maakten het noodzakelijk voor de verantwoording 
dier gelden een zegel te benutten, dat hierboven is afgebeeld. 

Deze afbeelding verdient eenige nadere toelichting. Het midden
stuk in wit is „en relief" gedrukt en komt daardoor op de afbeel
ding niet tot zijn recht. Het bestaat uit een anker met het schild 
der Maatschappij en daarom heen een krans van sterren. 

De zegel draagt de kleuren — in afwijkende volgorde — van 
de koopvaardij-vlag der Hapag. Hierbij is het zegelveld in vieren 
gedeeld ; de vakken rechts en links zijn blauw, boven en onder geel. 
Boogvormig om den cirkel luidt het opschrift „Hamburg Ameri
can Packet Campany" en „West India Line". Aan den voet staat 
vermeld „Private Postage Stamp" en „Ten cents". De zegels zijn 
getand (\2}/^) en gegomd. Zij werden gedrukt in vellen van 80 
stuks (10 rijen van 8) ; de tanding hep door over de gehcele lengte 
en breedte van het vel, dat geen witte randen had, vandaar dat de 
randzegels één, de vier hoekzegels twee ongetande zijden vertoonen. 

De zegels waren verkrijgbaar bij alle agentschappen en betaal
meesters der Hopag. Voor elk Engelsch ons gewicht was een zegel 
van 10 cents noodig. 

De zegels werd in li875 in gebruik genomen ; Moens noemt 1876 
als jaar van uitgifte, doch er izijn brieven bekend, waarop de datum 
1875 is aangegeven. 

Vernietigd werden de zegels op tal van wijzen. Men kent pen-
vernietiging, overstempehng met den naamistempel der agenten der 
Hopag of van dien van het vervoerend schip, stomme stempels 
(b.v. 3 of 5 rangen) enz. 

Uit de brieven, die uit die jaren zijn overgebleven blijkt, dat deze 
zegels o.a. benut werden op de trajecten : 
Kaap Haiti — Port au Prince ; 

St. Thomas — Port au Prince. 
„ — Porte Cabello (Venezuela). 
„ — Caracas (Venezuela). 
„ — Panama. 
„ Caracas — Trinidas. 

In 1877 werden de zegels ingetrokken, daar toen de Wereldpost-
vereeniging haar entree maakte in deze landen, waardoor aan de 
particuliere ondernemingen voor postvervoer een einde kwam. 

Toch zijn zij, op grond van de voorhanden bewijsstukken, nog 
gebruikt in de jaren 1880/81 in het postverkeer met de havens der 
Dominikaansche Republiek. Venezuela, Columbia en Haiti. 

Het merkwaardige is, dat deze zegels ongebruikt zeldzamer zijn 
dan gebruikt. De ongebruikte exemplaren hebben evenwel door de 
inwerking van de gom in het warme, vochtige klimaat van Wes t -
Indië veel geleden, waardoor het aspect der zegels min of meer 
„glazig" is geworden. 

Hoewel de thans volgende zegels zijn te rangschikken onder de 
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zwendeluitgiften, geven wij hieraan toch eenigc plaatsruimte, daar 
zij vroeger betrekkelijk veelvuldig voorkwamen en meer dan een 
verzamelaar, die hen bij zijn collectie heeft ingelijfd, er e'genlijk 
geen raad mede weet. 

Daar uit de aanduiding „Cla
ra Roth" op den zegel voorko
■iiend, blijkt, dat wij hier ver
moedelijk met een uitgifte van 
Duitschc origine te doen heb
ben, plaatsen wij een en ander na 
den Hopagzegel. 

Boven het afgebeelde schip ziet 
men een kroon met dubbel
zwaard. 

De geheele serie bestaat uit de waarden: 
)/2 centavo, zwart 
1 
2 
3 
]/2 real, blauw. 
1 „ , oranje rood 
2 „ , violet. 
4 „ , donkergroen. 
De „fabrikant" van deze producten, wiens naam ons niet be

kend is, was klaarblijkelijk goed op de hoogte van wat de verza
melaar zoekt ' Zoo zorgde hij voor verschillende kleurnuances — 
de 2 real b.v. komt voor in donker en lichtviolet, zelfs in rood
oranje — en tandingen (ongetand, getand lOJ^, en doorstoken 
13H). 

Men heeft dus keus te over ; Jammer voor den man is, dat de 
geheele uitgifte, zooals wij reeds zeiden, je reinste zwendel is. 

V. B. 
(Nadruk verboden). (Wordt vervolgd.) 

GREPEN UIT DE ONTWIKKELINGSGESCHIE
DENIS VAN HET POSTWEZEN IN 

NEDERLAND. 
II. 

IV. Het postwez«n ten tijde der Republiek. 
Na de afzetting van Don Juan op 7 Dec. 1577 werd door de 

Staten van Holland in de plaats van den Heer van Taxis tot 
PostmeesterGeneraal benoemd Johan Hierckart, heer van Ohain, 
en vlerkreeg deze postdienst den naam van Generalitedtspost en 
Werden de boden Generahteitsboden genoemd, die (hoofdzakelijk 
regeeringsdépêches oveifcrachten. 

Deze toestand duurde niet lang, want reeds in 1584 werd Taxis 
in de zuidelijke provincies dn eere hersteld. 

lo art. 31 van de instructie van Prins Maurits van 18 Aug. 
1584 werd de Prins gemachtigd om boden aan te nemen tot zijn 
dienst en op 1 October van dat jaar werden 2 posten aangenomen 
volgens den inventaris van het Grondngsche Arohief No. 18. 

In 1585 solliciteerden Maximiliaan de Herven, heer van Lo
keren en de Heer Famazs naar l'état de maltre General des 
Postes des PaysBas volgens de Resolutie van den Raad van 
State, bewaard in het Rijksarchief te 's Graivenhage. 

Den 21en Mei 1590 werd bepaald om gebruik te maken van 
de ordinaris loopende boden tussohen Den Haag en Utrecht, daar 
dezen voldoende waarborg opleverden. 

De Generaliteit beddende zidi ook enkele malen, tot hulp van 
haar edgen boden, van de Stadsboden. De Stadsbode van Breda 
was in 1596 32 dagen in dienst of vacatie van de StatenGene
raal, waarvoor hij volgens het Stadsarchief van Breda f32.— 
genoot, met militair escorte voor brieven van staatsbelang naar 
Geertruidenberg. 

De Generahteitsboden waren in 1598 voor de Generaliteit, dat 
IS, de Raad van State en Staten Generaal, en na 1612 ook voor 
den Stadhouder. Ook hadden de Staten van Holland boden, ter
wijl de Rekenkamer er ook boden op nahield, dSe in 1623 bij 
de Generaliteitsboden werden ingedeeld. Zij verrichtten ook den 
loopenden dienst in de steden. 

Zij genoten speciale bescherming, door de bedreiging met dood
straf, tegen het ophouden van postiljons of het wegnemen van 
hun paarden, volgens de resolutie van de StatenGeneraal van 
o Dec. 1646. 

In de resolutie van de StateaGeneraal van 21 Febr. 1632 vind 
ik het eerst den naam van Postmeester vermeld, maar daar staat 
bij vermeld „tot opvolger" ! dus was er reeds vroeger een geweest. 

In 1650 vereenigden zich de Postmeesters tot een Sociëteit en 
waren er dus zeker reeds verscheidene, want b.v. in 1643 werd de 
Bode van Dordrecht op Breda genoemd „postmeester". 

In Den Haag was een Bestelmeester op Maastricht, aange
steld door Burgemeesteren van '_s Gravenhage in 1648. 

In 1679 ridhtte Adolph Borrebagh een eigen rit in over Gouda, 
terwijl daarentegen de nog niet aangesloten steden in 1684 to* 
de Sociëteit toetraden. 

Borrebagh sloot een contract met den magistraat in Breda voor 
den dagelifkschen dienst van zijn rit op Loon op Zand. 

Ue contractanten koesterden de hoop, om langs hun rit ook 
het vervoer der overige Hollandsche steden en Utrecht aan zich 
te trekken. 

Tot 1713 ging alles geregeld, totdat Henricus Borrebagh be 
zwarender voorwaarden aan de Hollandsdie steden stelde. 

Den 26 Juni 1716 verfjonden zidh de postmeesters om met 
elkaar gezamenlijk „onze" routes te laten berijden ; hiermede werd 
bedoeld de rit van Alfen op Hammont, en beloofden zij elkander 
„mutueele correspondentie sonder in eenigerhande manieren te 
pretendeieren eenige superiordteit." Het contract werd aangegaan 
door de Postmeesters van Maastricht, Heusden, Schoonhoven, 
Amsterdam, 's HertogenbosCh, Woudrichem, Gouda, Rotterdam, 
Breda, GorinChem, Haarlem en LeSden ; Den Haag en Delft zou 
den later toetreden. 

Reeds in 1639 was 'er een voorstel gedaan, de Posterijen aan 
het gemeenenland te brengen ; in 1673 was een dergelijk voorstel 
weder gedaan, doch stuitte af op den tegenstand van Amsterdam 

In 1702, 1708 en 1716 kwam de oprichting der Statenpost 
ter sprake, totdat op 21 Juni 1747 Den Haag het recht om over 
de posterijen te disponeeren aan den Stadhouder aanbood. 

Prins WïUem IV droeg die dispositie over aan de Groot Mo
gende Heieren, ten behoeve van het Gemeenenland van Holland 
en Westfriesland. 

Volgens de resolutie van de Staten van Holland van 21 Juni 
1747 traden als stemgerechtigde steden toe, Dordrecht, Haarlem, 
Delft, Schoonhoven, Gouda, Gorinohem, Schiedam, Rotterdam. 
Brielle, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. 

Amsterdam trad eerst toe op 31 Augustus 1748. 
De Gemeentenaren hadden zich voor dien tijd verzet en opstoot

jes gemaakt tegen de pachters der gemeene middelen van con
sumfrtie en de Vroedschap gaf bij besluit van 31 Aug. 1748 toe, tot 
toetreding aan den Staat. 

In Juni 1748 had de Prins aangedrongen op overdracht der 
posterijen, doch de vroedschap van Amsterdam besloot op 23 Juni 
en 1 Juli, de raad der posterij ten eeuwigen dage aan de stad te 
behouden. 

Het volk dwong de regeering der stad, niet langer te weigeren 
en zoodoende trad Amsterdam den 31 en Augustus toe, zooals 
Wagenaar dit beschrijft in Deel II. 

Den 22en Februari 1749 werden de Burgemeesters van Amster
dam, Rotterdam, Leiden, Haarlem en Hoorn tot Commissarissen 
der Posterijen van de Statfn van Holland benoemd, om een on
derzoek in te stellen naar den staat der posterijen in de verschil
lende steden. 

Men vroeg een lijst der in de stad werkende posterijen, een 
lijst der contracten in originali, opgave der onkosten en inkomsten 
van elke postPrij, over de jaren 1738—'1747. 

Dit onderzoek duurde tot 23 Maart 1751. 
Aan dedomagementen van de postmeesters was, volgens de 

Resolutie der Staten van Holland en Westfriesland van 23 Juli 
1751, benoodigd f305.178, en daar de ambten erfelifk waren en 
zij tot den dood moesten worden uitbetaald, bedroeg het bedrag 
der jaarlijksche uitkeering in li807 nog f 129967 en 10 st. 

Amsterdam had alleen 6 kantoren n.l. het Antwerpsche, het 
Hamburgsche, het Keulsche, het Binnenlandsdhe, het Texelsdhe en 
het Bredasähe kantoor. 

Het Antwerpsche kantoor had 10 Postmeesters 
Het Hamburgsche kantoor had 11 Postmeesters 
Het Keulsche kantoor had 6 Postmeesters 
Het Bdnnenlandsche kantoor had 1 Postmeester 
H?t Texelsche kantoor had 1 Postmeester 
Het Bredasche kantoor had 1 Postmeester 
Verder waren er Postmeesters, die tot den gegoeden stand be
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'hoorden en daaronder lieden, die aam de vroeäsdiapsfamilies 
geparenteerd waren, aan wie een levenslang dedomagement werd 
toegelcend, en die alzoo hunne inkomsten behielden zonder to'' 
eenige werkzaamiheid hiervoor gehouden te zijn. 

De toestand op verschillende postkantoren was echter erbarme-
lijlc, daar verschillende beambten amper lezen konden en de brie
ven dikwijls in kroegen werden ingezameld. 

Dit alles bleek uit het rapport der Commissarissen, die het 
onderzoek hadden ingesteld. 

De totale overdracht aan de Staten van Holland en Westfries-
land geschiedde op 1 Juli 1752 ; alleen het Texelsche kantoor bleef 
nog in dienst tot 1 Januari 1753 wegens de loopende jaarrekenin
gen ; dit geschiedde, omdat bij dezen rit de zomermaanden de 
wintermaanden moesten goedmalken. 

In de kasboeken van 25 Mei 1752 vind ik vermeld, dat de 
overname van kantoorbehoeften enz. bedroegen : 

van het Antwerpsche 'kantoor f 900.— 
van het Texelsche kantoor , 1200.— 
van 7 Haagsche kantoren 405.— 
van 5 andere kantoren , 360.19 st. 
van het huds Antwerpen kantoor 6000.— 
van het land te Woudrichi^m 1200.— 

te zamen . . . . f 10.065.19 st. 

De frankeering was gedeeltelijk gedwongen, sommige brieven 
moesten franco tot Utrecht of tot Texel verzonden worden. 

Het aanteekenen geschiedde op drie wijzen, gewoon, met re?u 
en met het verstrekken van copie coUationnée van den verzon
den brief. 

De brieven moesten geburneerd worden, dat is gestempeld, met 
den naam van de plaats van afzetïding. doch Amsterdam kreeg 
reeds op 6 October 1752 vrijstelling van burneercn, zoodat een 
stempel Amsterdam ^-an 1 Juli—6 Oct. 1752 in gebruik zeer zeld
zaam zijn moet. 

He t stempelen der brieven werd blijkbaar vaak vergeten, zoo
dat het opnieuw moest worden voorgeschreven in 1776. 

In 1798 werd de paardenpost ingevoerd, dSe in rwéing bleef 
tot 1854. 

Een schipperpost bestond reeds lang, voor de brieven die te 
water vervoerd konden worden of van overzee door reizigers 
werden meegebracht, of aan niet in geregelden dienst varende 
schuïten waren medegegeven, welke dus aan het toeval waren 
overgelaten. 

Dit alles was thans, onder de Statenpost, veel beter geregeld 
en de vroegere klaclhten van willekeiurige behandeling der leeg-
loopers en baliekluivers, die de brieiven bezorgden, was reeds 
door de stichting van den dienst aan het paalhuisje verbeterd en 
nu tot volmaaktheid gekomen. 

V. Het postwezen tijdens de Bataafsche Republiek 
en in den Franschen tijd. 

Bij den overgang van het landsbestuur aan de Bataafsche Repu
bliek bleven deze goede instellingen alle van kracht en ik vind 
in 1803 een wetgeving of reglement van de Commissarissen der 
Bataafsche Posterijen. 

In 1807 nam de Minister van Financi?n de administratie der 
Brieven- en Paardenpost over. 

Bij de instelling van het Koninkrijk Holland onder de regee
ring van koning Lodewijk Napoleon, werd een Directeur-Gene
raal der Posterijen benoemd, staande onder het gezag van het 
Departement van Financiën. 

Keizer Napoleon gaf ons eindelijk de volmaaiktheld door zijn 
beroemde „Instruction Générale" geheel volgens de Fransche wet
geving, ook voor Holland op dezelfde leest geschoeid. 

Deze generale instructie is een prachtstuk van wetgeving ; alles 
wordt er in besproken en tot de kleinste kleinigheden worden 
er in vastgesteld. Nog ten huidigen dage zijn vele bestuiten en 
artikelen van deze prachtige wetgeving hier te lande van kracht 
en onze tegenwoordige postwet is naar die Instructie ingericht. 

VI. Het postwezen na de restauratie. 
In 1&13 bij de terugkomst van Oranje in Nederland werd een 

algemeene Postmeester aangesteld. Dit bleef zoo, totdat de dienst 
der Posterijen in 1819 werd vereenigd met die der Directe 
Belastingen. 

In 1824 werd een Staatsraad-Administrateur der Posterijen en 

verdere middelen van vervoer aangesteld, die in li831 weder over
ging aan een Administratie, als afzonderlijke afdeeling van het 
Departement van Financiën. 

Bij het maken van de nieuwe Postwet, in 1851, werd een Hoofd
directeur aangesteld, en werden de postzegels, onize troetelkinde
ren, ingevoerd, in navolging van andere landen als b.v. Enge
land, dat reeds in 1840 „adhesive stamps" had gekregen. 

In November 1877 ging het bestuur der posterijen naar het 
departement van Waterstaat, Handel en Nijveriheid over, en bij 
de splitsing van dit departement in twee afzonderlijke, bleef het 
aan het Departement van Waterstaat. 

CHEMISCHE KLEURVERANDERING OF MOED
WILLIGE KLEURVERVALSCHINGEN. 
ZEGELS MET EN ZONDER GOM, DE 
(PROEVEN. DE PROEFSLAGEN EN 

DE PORTZEGELS. 
DE KOPSTAANDE DIENSTZEGELS 

VAN NEDERLANDSCH-INDIE. 
door 

Pierre Vos. 
In eene onlangs door mij aangekochte collectie, afkomstig uit 

Insulinde, vond ik de 12J/^ c. Koning van Holland, Yvert no. 22, 
gebruikt in dofzwart: de 1 cent Ned, Indië, Yvert No. 16 type 
II, gebruikt in oranje en de 2 cent geel eveneens gebruikt, van 
de emissie 1870. 

Dat de inwerking van licht, lucht en vocht of andere atmos-
pherische invloeden (ramp Krakatau in 1886) hun uitwerking ook 
op postzegels heibben, is voldoende bekend. Maar het is mis
schien niet ondienstig het sein „Weest op U w hoede" te hij-
schen. nu er soms getracht wordt opzettelijke Chemische ver-
valschingen den argloozen verzamelaar als fout-drukken of 
gestempelde proefdrukken aan te smeren. 

Reeds twee en dertig jaar geleden waarschuwde wijlen de heer 
J. E . Bohlmeijer in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde (No. 139) voor de Nos. 1 en 2 van Indië in purperJt/eur, 
waar deze rariteiten (?) toen reeds voor niet minder dan vijftig 
gulden per stuk te koop werden aangeboden. 

Uit dezelfde bron waren toen de aangeboden 2 ccnüs in de 
kleur van de 2J/2 cent geel. 

In het Postzegelblad der Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
van 17 October 1902, trok men eveneens te velde tegen het 
fokken van misdrukken en het langs chemischen weg het oor
spronkelijke zegel de kleur eener proef te doen aannemen. 

In April was op een veiling de 1 cent Indië, No . 17 geelbruin 
inplaats van olijfgroen, aanwezig. De zegels stonden gecatalogi
seerd als „proef" ; het waren echter chemische vervalschingen. 

Hoe ver de vervalschers gevorderd raken, blijkt wel uit de 
N o . 16 in oranje inplaats van olijf grijs en de No . 17 inplaats 
van olijf groen in geelbruin. Mij is ook nog bekend de No . 18 
violet inplaats van matbruin. 

Gewoonlijk zijn dergelijke chemische vervalschingen van ge
bruikte zegels vervaardigd; de poststempel moet er dan den 
schijn van echtheid aan geven. 

Aangezien bij ongebruikte exemplaren gewoonlijk de origineele 
gom door deze chemische manipulaties verloren gaat, wordt dik
werf door valsche gomming het zegel als een ongebruikte zeld
zaamheid aangeboden, of getracht het voor een proef te doen 
doorgaan en als 'zoodanig te verkoopen. Dat evenwel origineele 
proefdrukken, zoowel getand als ongetand ook gebruikt, leest 
gestempeld of met gefingeerden stempel voorkomen, is bekend. 

Eveneens met z.g.n. welwillendheids afstempeling kunnen zij 
voorkomen ; het blijft echter zeer moeilijk dit uit te maken, vooral 
als het stempel niet afwijkend is. 

Als voorbeeld moge dienen het Hollandsche puntstempel 259, 
dat meestal als zoodanige voorkomt op gewone zegels. 

Gevaarlijker wordt het, als de ong^ru ik te zegels zelfs de 
origineele gom bezitten, wat somwijlen met de 2 cent geel het 
geval is. 

Nu bestaan er van de 2 cent, naast het zeldzame violet, ver-
schillende kleuren, w elke Yvert onder 4 en 5 slechts vermeldt, resp, 
met brun-violet en brun jaune. (Mebus-lila-bruin en vaalbruin). 
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Deze kleuren zijn slechts enkelen specialisten bekend, n.1. 
reebruin, kaneelbruin, bleekbruin en bruingeel, en deze laatste 
kleur heeft de eigenaardigheid in geel over te gaan, daar zij voor 
licht gevoelig is. 

Door afdekking met een stukje glas om het omkrullen te voor
komen, dus een zonne bad, is de rariteit gecreëerd, zonder het 
minst de origineele gom te doen verdwijnen. 

Het lila, violet, of bruinlila van de 2 cent is slechts één kleur, 
maar het aanwezig zijn van de oorspronkelijke gom speelt hierin 
een rol. 

Is het zegel nooit in Indië geweest of zeer kort en is direct de 
gom verwijderd, dan heeft het de zuivere lilakleur behouden. Min 
of meer is de kleur in violet overgegaan, indien de gom aanwezig 
is, terwijl hetzelfde zegel, is het uit Indië afkomstig, en daar jaren 
geweest, in lilabruin is veranderd. 

H e t tropisch zonnetje heeft de zegels hun specifieke kleur ge
geven ; het best te vergelijken bij de kleur der Deli tabak (tabac 
blonde). 

Vele zegels worden voor lilabruin verkocht zonder het te zijn. 
In tropisch Nederland was het dikwerf een gebiedende eisch om 
de gom te verwijderen ; somwijlen gebeurde dit, wanneer de zegels 
door de vochtigheid tijdens den moesson, in de albums waren vast 
gekleefd. Bij overplakken in een ander album was dit de eenige 
oplossing. 

In de tachtiger jaren waren er ook verzamelaars in Holland, 
die geen waarde aan de gom hechtten ;in oude verzamelingen ko
men zij dan ook veelvuldig voor. 

Meermalen verschijnen deze zegels met valsche gom op de vei
lingen : men besteede hiervoor dus geen te hooge prijzen, hoogstens 
de helft van dien voor een postfrisch, onberispelijk exemplaar. 

Ook zijn er restanten van de Koningskoppen van Indië onge
bruikt, door het Gouvernement verkocht en wel de 10, 15, 25, 50 
cent en de f 2.50. Deze gingen toen in publidke veiling bij een 
venduhouder, waar zij beneden nominaal verkocht zijn. Zij zijn 
herkenbaar aan de intens bruine kleur, bijna koffie-kleurig, wat 
ontstaan is doordat deze zegels meestal met een inferieure lijm
soort op Chineesch papier of oude couranten werden vastgeplakt 
ten einde de telling te vergemakkelijken. Gewoonlijk vertoonen 
deze zegels nog sporen van de vezels van dit Chineesch papier, 
daar deze moeilijk los laten ; in elk geval hebben lijm en gom 
gereageerd op de kleur der zegels. Deze inwerking doet de zegels 
als restantzegels herkennen. Zij hebben slechts de waarde van 
één derde der ongebruikte stukken. 

Nog zijn er Koningskoppen belkend op blauwachtig papier, ver-
gépapier, grauw papier in de normale kleuren; dit zijn echter 
proeven, evenals de verschillende kleuren, op zacht wit papier 
gedrukt. 

Ook bestaan er proefslagen, vervaardigd naar een galvanisch 
procédé van Oscar Berger-Levrault welke afwijkend van de Hol-
landsche werden gemaakt. 

De Hollandsche zijn vervaardigd in 1866 op advies van den 
Hoofddirecteur der Posterijen en één der chefs der firma Ensche
dé, terwijl de Indische proefslagen vermoedelijk vervaardigd zijn 
in 1869 door J. B. Moens in Brussel, voor rekening van Oscar 
Berger-Levrault. In ieder geval zijn het geen officieele proeven, 
hoewel zij toch verzameld worden. In het jaar der uitgifte werden 
zij verkocht voor 10 centimes per stuk. 

Met de portzegels van Indië zij voorzichtigheid geboden. Be
halve valsche, welke gemakkelijk herkenbaar zijn, bestaan er in 
massa afgestempelde zegels, welke den prijs niet waard zijn die 
er voor gevraagd wordt. Zij zijn destijds op last van het Ministe
rie van Koloniën met eenige Indische stempels vernietigd : de 
stempelinkt er voor gebezigd, wordt dus te duur betaald, als men 
er een hoogeren prijs voor besteedt. Ongebruikte 'zegels met witte 
gom zijn ongebruikt voordeeliger en nog beneden nominaal ver
krijgbaar. Een deskundig en eerlijk handelaar zal U deze ge
bruikte portzegels dan ook, als niet-officieel gebruikt, verkoopen. 

W a t op pagina 72 § 4 in het Handboek der Postwaarden van 
Nederlandsch-Indië, deel I vermeld wordt, n,l. dat men het gerust 
een schandaal mag noemen, dat de post-administratie er niet voor 
gezorgd heeft, dat al die bewijzen van „slordig werk" buiten het 
bereik van het publiek zijn gebleven, ook op de dienstzegels 
slaat, behoeft geen betoog. De kopstaande opdrukken zijn er de 
bewijzen van. 

'Bij de „ D " opdrukken zijn enkele waarden belkend, welke zoo 
sterk verschoven zijn, dat alleen even de tanding geraakt is, zoo

dat er blokstukken bestaan waarvan 2 zegels nagenoeg blanco 
zijn en twee volkomen bedrukt. Ook zijn er opdrukken, waarbij 
het zwarte middenstuk van den opdruk „D" niet of bijna niet is 
afgedrukt, alsook met bijna eivormigen cirkel, met magere uit
gespaarde „D", met breede „D" en dubbel gedrukte „D" . 

De magere „D" komt meestal bij den handstempel voor, even
als de dubbel gedrukte „D" . 

Bij de handstempels is als regel de typisch vette inkt en de min 
of meer scheef staande „D" een zeker kenteeken, hoewel ik blok
stukken gezien heb, die, waren zij niet in hun geheel, voor eersten 
machinedruk zouden zijn aangezien, daar het eene zegel olie
achtig vet was doorgedrukt en het andere gedeelte geheel geen 
doorslag van de inkt vertoonde. 

Bij de eerste drukken en bij de handstempels, is van een geheim 
samengestelde inktsoort gebruik gemaakt. 

Dat alle dienstzegels niet direct zijn gedrukt, blijkt uit het 
volgende : 

In November 1907 waren de „D" opdrukken reeds gereed, er 
werden echter zulke enorme hoeveelheden dienstpostzegels aange
vraagd, dat het noodig werd het tijdstip van de in gebruikstelling 
dier zegels te verschuiven. 

Er werd bijgedrukt waarbij de „D" eenigszins breeder en de 
inkt doffer is. 

Ook speelt de papiersoort een rol, dik of doorschijnend papier, 
waardoor men zegels voor handstempels aanziet welke nooit be
staan hebben. 

Dat er goed nagemaakte opdrukken voorkomen, behoeft geen 
verwondering te wekken en menigmaal is de vervalsching som,'» 
zeer moeilijk van den echten te onderscheiden. 

De kenmerken van den valsdhen „D"opdruk zijn gering. Hoe
wel de verzamelaar de voorkeur geeft aan den intens zwarten 
opdruk, behoeft een dof bedrukt zegel nog niet altijd valsch te 
zijn. Hoofdzaak zal wel blijven de betrou\^baarheid en vakkenni.s 
van den verkooper, alsmede de bron waar zij van afkomstig zijn 
Ongekeurd moet men ze nimmer koopen. 

Van de diagonale opdrukken laten de vervalschingen zich ge
makkelijker onderscheiden. 

Kenteelkenen van echtheid zijn dikke of dunne druk, op ver
schillende wijze verminkte en niet op zich zelf staande letters. 
Met behulp van een normaal vel is meestal de plaats van het 
zegel aan te wijzen, evenals bij de portzegels. 

Door studie is hier veel te bereiken en te leeren. 
Vast staat, dat een zuivere druk, bijna zoo zuiver als steen 

druk, meestal valsoh is. 
Wij wenschen te eindigen met de mededeeling dat de 15 cent 

„ D " kopstaand te hoog gewaardeerd wordt, de 20 cent „D" 
kopstaand wordt echter steeds moeilijker te verkrijgen, hoewel 
dit zegel niet hoog geprijsd staat. 

OUDE STEMPELS. 
In de nummers van October en November j.1. heeft de heer 

A. C. Voss onder dit hoofd den paalhuisstempel besproken. Vol
gens mededeeling van den heer Waller zijn in het Postmuseum 
brieven, welke daarmede reeds in 1676 zijn gestempeld en van 
Den Haag naar Amsterdam zijn verzonden. Dit laatste is van bij
zonder belang, hetgeen aanstonds zal blijken. 

Volgens de keur van 1598, welke in het October-nummer is 
afgedrukt, moesten de brieven, welke te Amsterdam door schip
pers van over zee werden aangebracht, aan den paalknecht in het 
paalhuisje worden ter hand gesteld. De bedoelde brieven van 1676 
kwamen echter uit Den Haag en voor dergelijke brieven was in 
1624 eene andere regeling getroffen. Bij keur van 17 April 1624, 
Keuitooek K blad 44, 'gepubliceerd in het Nederlandsch jaar
boekje der posterijen voor 1851, werd Jochem Dircx aangesteld 
om de brieven, welke door de schippers uit Delft en Den Haag 
werden aangebradht, van de schippers a[ te vorderen en dadelijk te 
bestellen. 

Deze brieven zijn dus niet in het paalhuisje afgegeven ; de 
brieven van over zee, waarop de stempel voorkomt, evenmin, want 
die zijn na 1681 verzonden en in dat jaar is het paalhuisje bij de 
verbouwing van de nieuwe brug „weggenomen" (Commelin. Be
schrijving van Amsterdam, blz. 626). 

In dit licht gezien bestaat er tusschen de stempeling en het 
paalhuisje geen verband, zoodat mag worden aangenomen dat 
de naam paalhuisstempel niet juist is. 

In den stempel vinden wij, aan de hand van die brieven van 
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1676, eene aanwijzing om te bepalen welke instelling daarvan ge
bruik kan hebben gemaakt. De stempel bevat het Amsterdam-
sche wapen zonder schildhouders en kroon, staande tusschen 3 en 
S en onder een posthoorn ; tusschen het koord is een letter aan
gebracht. In den stempel van 1676 staat de posthoorn met het 
mondstuk naar links, in die uit lateren tijd naar rechts. Volgens 
onderstaande afbeeldingen bevat de stempel de letter H of R ; 
die met R is eerst uit lateren tijd bekend. 

Met het oog op het wapen is het reeds duidelijk, dat de stempel 
te Amsterdam is gebruikt; deze komt ook alleen voor op brieven 
naar Amsterdam. Uit den posthoorn volgt het gebruik door een 
postmeester, want alleen postmeesters hadden recht om den post
hoorn te voeren. 

Nu zijn in 1659 in Den Haag en Amsterdam rijdende schip-
persposten opgericht, welke de brieven die te laat waren ontvan
gen voor het vervoer per schuit, 's nachts door een postiljon ver-
vervoerden. Maar slechts over een gedeelte van den afstand, want 
onderweg werd gewisseld, zoodat de Amsterdamsche postiljon 
bij zijn terugkeer de Haagsche brieven medenam. De rijdende 
sdhipperspost is later te Amsterdam omgezet in het Binnenland-
sche Kantoor en te 's Gravenhage in het Kantoor voor Am
sterdam en het Noorderkwartier. Dat te Amsterdam is tijdens de 
Statenpost na het betrekken op 16 April 1755 van het Generaal 
Kantoor met het Texelsche Kantoor ^'ereenigd, als 3de depar
tement. 

De rijdende schipperspost te Amsterdam, wellicht toen reeds 
overgegaan in het Binnenlandsch Kantoor^ heeft derhalve den 
stempel gebruikt en dit gebruik is bestendigd in het Generaal 
Kantoor. De stempel is dan ook steeds een poststempel geweest 
en moet zijn ingevoerd om het port aan te geven, dat voor de niet 
tot Amsterdam gefrankeerde (brieven was verschuldigd. 

Odk bevatte de stempel de aanwijzing voor welk vervoer het 
port moest worden voldaan. De letters H en R beteekenen toch . 
van Den Haag, van Rotterdam. Wel is hierbij gedacht aan de 
namen der postmeesters van der Heijde en Roos ; de eerste heeft 
de rijdende post van Den Haag naar Amsterdam opgericht, de 
laatste werd in 1703 postmeester van de Texelsche post. Maar 
wat men hiervan ook vroeger moge hebben gedacht, aan dit 
verband kan niet meer worden vastgehouden sedert de publica
tie van wijlen den Heer Hanciau onder den titel „Le doyen de la 
Philatelie", in het nummer van November 1924 van Le Philaté-
liste beige, omtrent den navolgenden stempel op een brief uit 
het jaar 1691, die van Arasterdam naar Rotterdam is gezonden. 

Deze stempel bevat het Rotterdamsche wapen en als aanwij.'.ing 
van het vervoer uit Amsterdam de letter A. In 1662 toch werd 
door een Rotterdamschen postmeester eene rijdende naohtpost op 
Amsterdam opgericht en door de onderneming te Amsterdam, die 
den nadhtdienst op Den Haag reeds deed uitvoeren, een derge-
lijken dienst op Rotterdam. 

Thans is dus de oorsprong en het aanvankelijk doel verklaard. 
Daar de Amsterdamsche stempels zelfs nog worden aangetroffen 
op brieven tijdens de Statenpost, dus na 1752, is het van belang 
te weten in welke gevallen deze sedert 1676 verder zijn gebruikt. 
Met het oog hierop wordt dan ook bij deze het verzoek gedaan 
om opgaven te mogen ontvangen van alle brieven, welke in ver-
zaïmelingen zijn opgenomen en waarop zich deze stempels bevin
den, onder vermelding van : jaar, plaats van afzending en letter 
in den stempel. 

Mochten deze brieven nog andere stempels bevatten, dan is be
schrijving hiervan ook gewenscht. Langs dezen weg toch zal het 

wellicht mogelijk zijn om vast te stellen hoelang, in welke gevallen 
en om welke redenen te Amsterdam stempels met verschillende 
letters zijn gebruikt. 

Voor deze opgaven houdt zich aanbevolen 
Mr. O. M. VELLINGA, 

Runstraat 13, Amsterdam. 

BREEDGERANDE ONGETANDE ZEGELS. 
't Al of niet voorkomen van een breeden rand aan onze klas

sieke zegels speelt tegenwoordig een groote rol bij het bepalen 
van hun prijs. Krijgt men een veihngscatalogus in handen, dan 
vertoonen de bijschriften meermalen den volgenden climax: kort 
geknipt, aan 2 zijden kort, aan 4 zijden breede randen, enz. Ieder 
wil in zijn verzameling graag breedgerande exemplaren hebben, 
hoewel het zeer begrijpelijk is, dat met den ontzaglijken groei van 
het aantal verzamelaars de kans om zulke zegels te krijgen, hoe 
langer hoe geringer zal worden. 

Men bedenke echter wel, dat men in dezen zijn eischen niet 
al te hoog moet stellen, en ook wat de eigenlijke oorzaak is, dat 
er zooveel zegels zijn, die aan een of meer zijden slechts een 
smalle of geen marge vertoonen, 

In de eerste plaats werden bij sommige der oudste uitgiften de 
ruimten tusschen de zegels zóó nauw genomen, dat er haast geen 
plaats voor de schaar overbleef. Bovendien was men in de jaren 
van 1840—'1870 nog niet zoo volbloed philatelist, dat men met 
omzichtige hand de vellen doorsneed. Vele thans kostbare zegels 
zijn toentertijd jammerlijk mishandeld. En ook menige oude ver
zamelaar draagt zelf de schuld dier vernieling, daar hij heel zorg
vuldig de witte randen afknipte tot aan het zegelbeeld toe. 

Laten we thans eens nagaan, hoeveel spatie er tusschen de 
zegels van Holland werd gelaten en welke de betreffende af
standen zijn bij de klassieke zegels der Oud-Duitsche steden. Van 
deze laatste zijn de opgaven ontleend aan de Germania-Berichte 
1924. 

Bij de eerste uitgifte der NederlandsOhe zegels van 1852 was 
de spatie ± 2J4 m.M., zoodat aan eiken zegel ongeveer een rand 
van 1 m.M. overbleef, indien de schaar juist door het midden ging 
W e r d een zegel precies langs een raam afgeknipt, dan bleef er 
voor het daarnaast liggende exemplaar een 2 m.M. breeden rand 
over (in het gunstigste geval bijna 2% m.M.) W a s deze zegel 
toevallig een randzegel, dan kon 'het coupeeren zóó uitvallen, 
dat 3 zijden een rand van 2 ä 234 ra-'M. hadden en de 4 de zijde 
nog aanmerkelijk breeder, zoodat zoo'n exemplaar een „'deaal" 
stuk voor den veeleischenden verzamelaar zou zijn. 't Is echter 
duidelijk, dat minstens 9 5 % van de zegels niet in deze gunstige 
conditie voorkomen. De bovenstaande berekeningen zijn echter ge
baseerd op de veronderstelling, dat alle zegels „regelmatig" zijn 
gedrukt, d.w.z. met gelijke spatiën. Dit is echter niet altijd het 
geval geweest. Meermalen was de onder- of bovenrand van op
volgende zegels niet gelijk, zoodat de afstand van 2J4 m.M. hier 
en daar wel eens tot 23^ of 2% m.M. aangroeide. 

Als we thans de oud-EJuitsche zegels onder de loupe nemen, 
komen we tot heel andere resultaten : 

Baden, de eerste cijfer-emissies, spatiën van J^ ' o ' M m.M. 
Beieren, de uitg. 1849—'58 en 1S62, tusschenruimte \% m .M. ; 

wapenuitg. 1867—'68 gemiddeld 2% m.M. 
Bergedorf, de 3^ en 1 shilling, bijna 1 m.M. ; de 13^ en 3 shil

ling 1 m.M. ; de 4 Sh. IJ^ m.M. 
Brunswijk, met uitzondering van 4/4 Ggr. hebben aJle een tus-

sdhentuimte van 2—2 1/3 m.M. ; de 4 /4 Ggr., de 34 en 1 Sgr. 
slechts 13^ m.M. 

Bremen, de 3, 5 en 7 Gr. 214—Z^A m.M., de 5 Sgr. II4 m.M. 
Hamburg 1859, 3^—9 shill. 334, 33^—3>4 m.M. afstand ; de 

134 en 23^ shill. 234, 2y2 tot 3 m.M. 
Hannover, gemiddeld 2}4 m.M. ; de uitg. zonder netwerk bijna 

2 m.M. ; doch beide uitgiften ook met I34 m.M. afstand. 
Lübeck, de beide ongetande emissies met I34, 1}4 of 1J4 m.M. 

afstand. 
Mecklenburg. De onget. 4/4 shill. werd zoo gedrukt, dat de 

gezamenlijke 34 sh, zegels .gemiddeld 13^ m.M. van elkaar stonden. 
De 3 shill. hebben IJ^ mjM., de 5 shill. 2 m.M. afstand. 

Oldenburg. Uitg. 1852—'55, afstand 1-414 m.M., 1859—3 
m.M., 1861—1J< m.M. 

Pruisen, de le uitg. %—1 m.M., de 2e uitg. (met effen onder
grond) en de 3e uitg. (met gelinieerden ondergrond) ± II4 m.M. 
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Saksen, de roode 3 en de groene 3 pfenning (Wapen) % m.M. 
afstand; de Friedrich August-kop (naar rechts) IJ/^ m.M., de Jo-
hann-kop (naar links) il 34 m.M. 

Schleswig'Hol^ein. Uitg. 1850, nauwelijks 1 m.M., de IJ-.̂  shill. 
van Holstein 1864 bijna \}/2 m.M. 

Thurn en Taxis. Bij de zegels op gekleurd papier (Groschen en 
Kreuzer) afstand bijna }^ m.M. Bij de overige uitg. op wit papier 
bijna 1 m.M. 

Wartemberg. De Ie uitg. IJ^—2 m^M., de 2e cijfer-uitgifte met 
zijden draad 134 m.M., de 3e uitg. zonder draad 1— 1̂34 m.M. 

Uit het bovenstaande is nu duidelijk te zien, hoe moeilijk het 
geweest is om sommige vellen zóó door te knippen, dat de zegels 
niet beschadigd werden. Bij een afstand van }^ ä 1 m.M, is er 
nauwelijks ruimte voor de schaar, zoodat de postbeambten alléén 
in een rustig uurtje missdhien er in zouden slagen om de zegels 
te scheiden zonder de ramen te raken. 

Ook bij andere landen treft men zeer versdhillende spatiën aan : 
Oostenrijk, MerJ^uur 1867, afstand 3 m.M. ; België 1849—'50, 

1857—'61, 1863-J134 mjM. ; Denemarken 1851—'58 (geiknipt en 
doorstoken) 1 m.M.; Frankrijk 1853—'60—13^—IJi; m.M.; Groot 
Brittannië 1'840—'41—1 m.M. 

Dat pok bij wijdere afstanden veel slechte stukken voorkomen, 
toont de Hradschin-uitgifte van Tsechoslovakije, waar de afstan
den 4 m.M. bedragen en men toch versdheiden kortgeknipte 
zegels vindt, wat natuurlijk 'bij de hooge waarden zeer te betreu
ren valt. 

Hoe aangenaam het nu ook is om van de oudere zegeluitgiften 
breedgerande exemplaren te bezitten, men diene altijd te bedenken, 
dat men zijn aesthetische eischen niet te hoog stelt. Uit de hier
boven vermelde gegevens valt ten duidelijkste te zien, dat het 
absoluut onmogelijk is van bepaalde zegels „ideale" stukken te 
bemachtigen. 

J. A. KASTEIN. 

H E T B R A N D S T E M P E L „ V U L C A N U S " . 
' Dezer dagen zond de 

heer Lampe mij een in het 
«_ ^ Duitsch geschreven bro

chure van den Haagschen 
ingenieur C. C van der 
Valk, den uitvinder van 
het brandstempel. De daar-

I in vermelde bijzonderheden 
^ . vj \ "-J-" '-' / >v ( nog nooit ergens vermeld. 
. '' -\0 \ y. "' / zijn voor zoover ik weet 
» \ .-̂  ~ »\ De gedachte, die aan de 

4 ^ 
gedachte, 

uitvinding te gronde lag 
_ was deze, dat men het 
"" twee- of meermalig ge

bruik van postzegels door 
lieden die de voorzijde der 

zegels prepareeren, zoodat het stempel weer afgewasschen kon 
worden, wilde verhinderen. De opgave bleek geen gemakkelijke te 
zijn, eerst na zes jaren proefnemingen gelukte het den heer Van 
der Valk, krachtig gesteund door de Posterijen, om een bruikbare 
brandstempel-machine te construeeren. Wilde men slechts het ze
gel, en niet den inhoud van den brief schroeien, dan moest het 
stempel slechts zeer korten tijd met het zegel in aanralking komen, 
en daarom roodgloeiend zijn, als het een zichtbaren indruk wilde 
achterlaten. Een verdere moeilijkheid was, dat de vlam naar be
neden moest zijn gericht om het stempel te verhitten. Gas of elec. 
triciteit kwamen niet in aanmerking, omdat deze op minstens 75% 
van de postkantoren niet ter beschikking waren (de geschiedenis 
speelt in 1901), zoodat petroleum aangewezen was. Het reser
voir kon buiten het vertrek opgesteld zijn, de petroleum werd 
door een dunne koperen buis aangevoerd. 15 Minuten na het aan-
steiken van de vlam was het stempel voor het gebruik gereed, het 
verwisselen van uurkarakters, enz., duurde 2 minuten. 

Zelfs bij 240 afdrukken in de minuut werd nog een leesbaar 
stempel verkregen, en 100 afdrukken per minuut zouden na ge
ringe oefening te bereiken zijn. De machine werd met den voet 
bewogen, zoodat de handen vrij bleven om de stukken er onder te 
leggen. De machine gebruikte 1 Liter petroleum in 5}^ uur, en 
kostte nog geen \}/2 cent per uur. De stempelhouder kon voor elk 
stempel ingericht worden, dus de reeks bestaande stempels kon men 
er voor gebruiken. 

De machine werd op 6 Augustus 1901 in werking gesteld, en 
werd voorzien van een blijkbaar speciaal hiervoor aangemaakt 
stempel, met een dubbelen buitencirkel, elk bestaande uit korte 
streepjes (evenals onze tegenwoordige Indische stempels, waar 
ook de indruk in het zegel belangrijker geacht wordt dan de af
druk van de stempelinkt, ook al om herhaald gebruik tegen te 
gaan). Naar de enthousiaste beschrijving in de brochure te oor-
deelen was de machine ideaal, het bleek echter al spoedig dat 
behalve het zegel en de enveloppe in vele gevallen ook de inhoud 
van den brief geschroeid werd, iets wat de machine voor brieven 
onbruikbaar maakte. Lang heeft het stempel dan ook niet geleefd, 
de laatste afdruk die ik ken is van 25 September 1901. 

A. M. B. 

Nederland 1867. 
Uit de correspondentie, die ik naEir aanleiding van mijn arti

kel over deze zegels (Ned. M. v. April) ontvangen heb, blijkt 
mij dat ik emstigen lezers eenige nadere inlidhtingen verschul
digd ben. 

Op pag, 72 schreef ik in genoemd artikel „door de firma En
schedé uitsluitend tweede type waren. Dit had moeten luiden eerste 
en tweede typen waren, wat ook in overeenstemming is, met het
geen eenige regels daarboven gemeld is. 

Daar de bedoeling van dit artikel slechts was een résumé te 
geven van wat omtrent deze zegels bekend was, doch niet een 
nieuwe beschouwing te geven, volgde ik het artikel van den heer 
Gatsonides en spraïc dus van platen van de firma Van Kempen 
en van platen van de firma Enschedé. Uit inlichtingen, die de 
beeren Warren en Van N'ifterik mij gaven, bleek mij, dat in 
het jaar 1867 bij de beeren Enschedé nog geen inrichting bestond 
om zelf platen te maken, en deze firma daartoe de hulp van een 
technisch bureau moest inroepen. De heer Gatsonides was dus niet 
niet juist met de uitdrukking „platen van Joh. Enschedé". 

Nu is dit feit, n.1. wie de fabrikant dezer platen was, van 
ondergeschikt belang, daar het toch onomstootelijk vast staat, dat 
er twee soorten platen gemaakt zijn, m. i. van verschillende con
structie. Als beide platen toch bij dezelfde firma en volgens de
zelfde structuur gemaakt waren, waarom verdwenen dan de eerste 
platen met type I na een kort bestaan en werden deze overleefd 
door de platen met type II ? Van daar mijne slotconclusie, dat 
er later een beter procédé igevonden was. 

Echter geloof ik nog een ander bewijs te kunnen aanvoeren, 
dat er twee platen van verschillende samenstelling hebben be-
stazin. De vellen dezer regels waren groot 20 rijen van 10 stuks 
= 200 stuks, en men veronderstelde (zie ook leiddraad), dat deze 
platen samen gesteld waren uit 4 blokken vaa 50 stuks, n.1. 10 
rijen van 5 stuks. 

Latere onderzoekingen van den heer Warren lieten ons zien, 
dat de vellen in Type II bestonden uit 4 blokken van 5 rijen 
van 10 stuks. 

Nu schrijft de heer Gatsonides dat in het archief van de beeren 
Enschedé berusten de afdrukken van platen : 
van de firma Van Kempen in stukken van 5 rijen, hetgeen m. i. 
wijst op het bestaan van blokken van tien rijen, 
terwijl er afdrukken van platen van de firma Enschedé zijn van 
3 en 4 rijen in overeenstemming met de samenstelling der platen 
met 5 rijen. 

Laten wij de namen Van Kempen en Enschedé nu vervangen 
door fabrikaat a, resp. b, dan neem ik aan dat er van* begin af 
reeds twee verschillende structuren waren. 

In geen -geval wil ik beweren, dat mijn stelling de juiste is, 
aangezien elk bewijs ontbreekt en ook nimmer gevonden zal wor
den, maar voer het alleen aan, dat er behalve twee verschillende 
graveurs ook zeer waarschijnlijk twee verschillende constructies 
van platen geweest moeten zijn, onverschillig of deze door a of b 
vervaardigd zijn. 

Verder komt het mij wenschelijk voor, dat door medewerking 
van de verzamelaars eens een volledige lijst wordt samengesteld 
van de tandingen die bij de beide typen gevonden zijn. Nu iB 
het Maandblad duidelijk de vergroote typen zijn geplaatst, en 
de heer Bollian ieder in de gelegenheid heeft gesteld een photo 
hiervan te krijgen, zijn alle oude verwarringen uitgesloten, en zal 
het mij aangenaam zijn opgave hieromtrent te ontvangen. 

A. C. VOS, Amsteldijk 114, 
Amsterdam 
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EEN DUITSCH OORDEEL. 
In de laatste postzegelprijscourant van Richard Borek te Braun

schweig vmden we de volgende ontboezeming : 
Van vroeger af zijn de Hollandsche zegels voor den tanding-

liefhebber een dorada geweest. „In Holland ziweert men bij tein-
dingen" is een oud feit. Merkwaardig is 't, dat de tandafwij-
kingen vanaf de eerste getande emissie bij alle volgende uitgif
ten behouden blijven. Het moet wel een HoUandsOhe eigenaar
digheid zijn, die daar ahw. in de lucht zit. 

Bij de thans in omloop zijnde zegels komen twee onderscheiden 
tandingen voor: een gewone en een automaattanding. Deze laat
ste onderscheidt zich van de gewone daardoor, dat ze aan twee 
zijden onvolkomen is. Daar de zegels bovendien nog mei en zon
der watermerk voorkomen, bestaan er van één serie 4 verschil
lende soorten. 

Thans komt plotseling de mededeeling, dat deze automaattan
ding, die eerst slechts aan 2 kanten aangebracht was, nu tot 
4 kanten is uitgebreid, zoodat vele oude tandingen alweer zeld
zaam beginnen te worden, doordat die niet meer in omloop ge
bracht worden. 

Over de weldadigheidszegels laat ihij zich als volgt uit: 
Wanneer men in Holland met deze zegels zoo elk jaar voort

gaat, zal 't lastig zijn om de verschillende uitgifen te onderschei
den, daar ze geen jaartal dragen. Thans blijkt echter, dat de ze
gels de wapenen der verschillende provincies dragen en dat de rij 
dier 11 provincies nu vol is, zoodat er geen dergelijke wapen-
series meer te verwachten zijn. (Gott sei Dank) J. A. K. 

Lid 87. Uwe opmerking is juist : die 75 cents waarde (te betalen) 
port zonder cent) komt volgens het handboek der post-
waarden van Nederlandsch-Indié alleen in zitting A en 
niet in zitting B voor, 

V. te O. Zeker! Er bestaan kleurenkaarten, waarmede men de juiste 
kleur der zegels kan bepalen en vergelijken. De laatste 
uitgegevene is die van Standley Gibbons, Of zijn kleurbe-
namingen echter geheel in overeenstemming zijn met die 
van Yxert & Telliea, durf ik U niet verzekeren. 

Motto Veiling. Hoe fraai de tegenwoordige catalogi ook ge
ïllustreerd zijn, zou ik U toch nooit aanraden een kostbaar 
zegel op een veiling alleen op photo-afbeelding te koo-
pen. Somtijds zenden veilinghouders deze stukken aan hun 
welbekende reflectanten op zicht. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam, Z. 

De verzameling Warren. 
Naar wij vernemen is de bekende verzameling Warren (Neder

land en Koloniën) overgedaan in handen van den heer J. van Nif-
terik, te Haarlem. Het is een geruststelling deze collectie thans te 
weten in handen van een vooraanstaand Nederlandsch verzamelaar, 
waardoor zij binnen onze landspalen blijft. 

De nieuwe bezitter en iedere verzamelaar van Nederland is met 
deze aanwinst geluk te wenschen. 

Frankrijk; N onder B en N onder U. 
Dat de zegels van de 

uitgifte 1876 en volgende 
{nrptiBi jaren in twee typen 
^IXLTI/DL voorkomen is ieder bc-
jA»<«t iw« kend ; het voorval waar

aan deze twee typen hun 
bestaan te danken hebben 

zullen velen niet kennen. 

JA a<t*ciMv 

Het ontwerp van J. A. Sage (met de N onder de U) werd 
door Mouchon in staal gegraveerd, waarbij hij op de plaats van 
de waarde-aanduiding een rechthoefkige holte openliet, waarin 
later voor de afzonderlijke drukplaten de cijfers ingezet konden 
worden. Om de stempels voor de verschillende waarden te ver
krijgen werd de oorspronkelijke stempel gehard, om afdrukken 
hiervan in andere metaalblokjes te slaan. Tegen het verharden 
(eerst sterk verhitten, daarna plotselinge afkoeling) bleek de stem
pel niet bestand te zijn; er ontstond een barst in, die van de 
rechterheup van de vredesgodin dwars door de holte van de 
cijfers (de zwakke plek in den stempel) naar den rechteronder-
hoek liep, waar de beide stukken nog met een smal strookje aan 
elkaar bevestigd bleven. Mouchon voegde de beide deelen weer 
bijeen, door een metalen ring om den stempel te leggen, maar 
hierbij bleek dat het onderste stuk iets naar boven was gekomen 
en boven het niveau uitstak. Hij sloeg een afdruk van dit stempel 
in een staalblok, en dezen indruk weer in een volgend blok, waar 
dus het stempel met het te hooge onderste gedeelte, maar nu uit 
één stuk, weer op voorkwam. Het onderste deel werd op de juiste 
hoogte afgeveild en de oorspronkelijke teekening nauwkeurig na-
gegraiveerd, alleen week Mouchon hiervan af bij de woorden J. 
A. Sage Inv., waarvan hij nu de N onder de B teekende. 

Voor alle zekerheid waren echter van den oorspronkelljken 
stempel in het begin enkele matrijzen gemaakt, die later voor den 
aanmaak van drukplaten voor verscheidene waarden gebruikt zijn, 
waarvan de zegels dus de N onder de U toonen. 

Uit het 'bovenstaande volgt, dat wat in alle catalogi type I heet 
(iN onder B) , ontstaan is nä de bijgraveering van den oorspron
kelljken stempel (N onder U ) , en dus eigenlijk het tweede type is. 
Om geen verwarring te stichten werden in het Kohl-handboek 
(waaraan het bovenstaande grootendeels ontleend is) de oude be
namingen behouden. 

iMet vaderlandschen trots moet nog vermeld worden, dat het 
typenverschil door een Nederlandsch verzamelaar gevonden 
werd, en wel in December 1&82 door een philatelist uit Schiedam. 

B. 
Kopstfiande omrandingen van IJsland. 

Ook IJsland heeft, zoo 
goed als Denemarken (zis 
het Aprilnummer van dit 
jaar) , bij de tweekleurige 
zegels in cljferteekening 
zijn kopstaande omrandin
gen. In tegenstelling met de 
groote beroemdheid van 
deze afwijkingen bij Dene
marken zijn de IJslandsche, 
voor zoover ik na kon 
gaan, nog slechts éénmaal 
in de litteratuur vermeld, 
en wel in het „Nordisk 
Filatelistisk Tidsskrift". 

Bij de een- of tweekleu
rige zegels van de eerste 
uitgiften komen in de vier 
hoeken driehoekige versie
ringen voor, omgeven door 

verticale lijntjes. In den rechterbovenhoek worden 10 van deze 
lijntjes door den driehoek onderbroken (zie figuurtje), terwijl het 
meest rechtsche lijntje, wanneer het doorgetrokken werd, zou sa
menvallen met den rechterrand van den driehoek. 

In den linkeronderhoek is de zaak iets anders. Daar worden 
geen 10, maar meer lijntjes door den driehoek onderbroken, en wel 
11 aan de zijde van den rand van het zegelbeeld, en 12 aan de 
naar het midden van het zegel gekeerde zijde. Bovendien zou het 
meest linksche lijntje, indien doorgetrokken, buiten den driehoek 
vallen, en deze niet raken. 

De genoemde stand van zaken (rechts boven 10, links onder 11 
en 12 streepjes) vindt men bij alle eenkleurige en tweekleurige 
zegels van de series 1882 en 1900/01. Van de tweekleurige vindt 
men echter ook exemplaren, waarbij het omgekeerde het geval is, 
en de 10 onderbroken streepjes dus links onder te vinden zijn' 
Ook hier dus kopstaande omrandingen. Zij zijn bij alle tweekleu
rige zegels gevonden, dus bij de 4, 25, 50 (getand 14 en 1214) en 
100 aur, en natuurlijk ook bij dezelfde zegels met opdruk I Gildi 

Uit onderzoekingen aan heele vellen is gebleken dat bij al deze 
waarden per vel 51 recht- en 49 kopstaande omrandingen voor-

rechbs Doven 
10 
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komen ; veirschil in waarde is er dus niet. Het onderscheid tus-
schen beide vormen is na geringe oefening zonder moeite met het 
bloote oog reeds te zien. 

B. 

Nog eens de Hollanders in Albanië. 
Misschien zijn er wel enkele verzamelaars die in het Aprilnum-

mer van dit jaar in deze rubriek enkele regels over genoemde 
Hollanders gelezen hebben. In vei'band hiermee is een mooi voor
beeld van den regel van „die Multiphzitat der seltenen Fälle" te 
berichten : 

heel toevalHg bevat het Postzegelnieuws van een Haagsche 
courant in de rubriek van 1 Juni een stukje over hetzelfde onder
werp, maar nog veel toevalliger is het dat daarin eenlge zinswen
dingen voorkomen die ongeveer of geheel overeenstemmen met 
wat het Maandblad er over schreef. Aangezien dit echter niet als 
bron vermeld wordt, durven we niet anders aannemen dan dat 
door het toeval de herinnering aan deze uitgifte beide bladen on
geveer gelijktijdig tot juist dezelfde woorden „geïnspireerd heeft. 

Dat in dezelfde rubriek nog een stukje voorkomt dat wij eeni-
gen tijd geleden in een ander Hollandschb lad lazen maakt de 
toevalligheid nog grooter, 

B. 

HET NUT DER BIBLIOTHEKEN. 
(Vervolg). 

Wij halen deze oude herinneringen en data weder op om te laten 
zien, hoe reeds in de allereerste jaren der philatelie wakkere, onder
zoekende geesten het resultaat van hun navorschingen der verza
melaarswereld aanboden. Dat hun voorbeeld ons tot navolging 
prikkelt thans, nu de philatelie zich steeds meer begeeft langs de 
paden van specialiseering en beperking! 

W a t kan de vereeniging evenwel doen, om deze navolging aan 
te wakkeren? Naar onze meening dient zij den verzamelaar op te 

leiden tot philatelist, dit is tot verzamelaar, die zijn zegels bestu
deert. De vereeniging staan daarbij twee wegen open: het houden 
van lezingen of voordrachten en het besschikbaar stellen van een 
bibliotheek, goed voorzien van standaardwerken enz. De opleiding 
tot philatelist begint met het volgen van bedoelde lezingen of voor
drachten. Veel zal daarvan voor den gewonen verzamelaar als 
regel verloren gaan; bij tal van de toehoorders is het: 't eene oor 
in, het andere uit, vooral wanneer het een onderwerp of een zegel
gebied betreft, dat hen maar matig interesseert. Toch wordt bij 
enkelen belangstelling gewekt, de zucht tot navolgen geboren. Deze 
actieven onder de toehoorders, om hen zoo eens te noemen, moeten 
door den bibliothecaris worden „bewerkt". Het is toch niet vol
doende, dat de vereeniging de gelegenheid geeft tot lezen, zij moet 
de vraag naar boekwerken scheppen of aanmoedigen. Van zelf 
komen wij daardoor tot de verplichtingen van den bibliothecaris. 
Deze is er niet mede klaar, wanneer hij zorgt, dat zijn bibliotheek 
netjes en overzichtelijk is gerangschikt, dat zij voldoet aan minimale 
eischen — eenige speciaal-werken, jaargangen van tijdschriften, 
handboeken etc. — hij moet, als eerste plicht zich op de hoogte 
stellen van dat, waarin de leden interesse hebben. Wee t hij dit. 
dan dient hij te zorgen, dat de inhoud der bibliotheek hiermede zoo
veel mogelijk in overeenstemming is. 

Het is niet voldoende, dat de bibliothecaris een catalogus van de 
aanwezige werken aan den belangstellenden verzamelaar kan uit
reiken; hij dient nota te nemen van den inhoud van de beste phila
telistische bladen, daarbij aanteekenend in welk blad een bepaald 
onderwerp is behandeld. Om een voorbeeld te noemen: alles wat 
den bibliothecaris over Thurn en Taxis onder het oog komt, wordt 
door hem onder dit hoofd genoteerd. Vraagt een lid inzage van lite
ratuur over dit gebied, dan kan de bibliothecaris hem zoo volledig 
mogelijk inlichten. 

In vele gevallen is zijn rol passief; wil de vereenigings-bibliotheek 
meer tot haar recht komen, dan dient de bibliothecaris er als een 
soort bekeerder op uit te trekken. Het nut en voordeel, dat hij de 
leden-gebruikers bezorgt, de verdieping onzer liefhebberij, zij zijn 
bevrediging, het loon voor de gedane moeite. 

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

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

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

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 
M. KURT MAIER. BERLIJN W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres : KAiVlAF HiL. 
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P O S T Z E G E L S . P O R T Z E G E L S . 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op VRIJDAG 22 JUNI 1928, 
des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kortenaerkade 1, 
bij inschrijving verkoopen 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIËN zijn g r a t i s verkrijgbaar aan dat gebouw. (84) 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. U I 

SPECIALE AANBIEpING VAN NEDERLAND 
EN ZIJNE OVERZEESCHE GEWESTEN. 

Door aankoop van een met zorg samengestelde collectie en 
van een vondst uit een boedel, kunnen wij dezen keer eenige occa
sions aanbieden, welke wij wel nimmer meer voor dezen prijs 
kunnen offreeren. Bij de waardebepaling is hierbij scherp in het 
■oog gehouden de belangrijke factor, dat men bij eventueele reali
satie nagenoeg het besteedde geld ervoor terug zal ontvangen. 

De in deze rubriek aangeboden zegels zijn meestal slechts in 
één of enkele exemplaren aanwezig, feitelijk zoude men dus nim
mer een dergelijke aanbieding durven maken. 

De animo is grooter dan de beschikbare voorraad, zoodat het 
kan voorkomen, dat een zegel uitverkocht is, doch meestal hebben 
"Wij „voor elck wat wils". 

Daar wij het tot een eer rekenen onze vaste relaties de pre
ferentie en de eerste keuze te geven, komt het voor, dat zegels, 
welke voor deze offerten bestemd waren, reeds bij eerste zicht
zending gereede koopers vinden en dus geannuleerd moeten worden. 

Zoo verkochten wij o.m. de Nederland No. 4 met opdruk spe
cimen voor f 5.—, de No. 15 een strip van 7 (waarbij 3 kop
staand) voor f 15.—, de 5 cent Indië port No. 1 voor f45.—, en 
meer dergelijke kleine zeldzaamheden. 

Deze controleerbare reëele prijzen verzekeren U dus een zicht
bare eigenwaarde, daar men toch kan aannemen, dat verzamelaars, 
die een vermogen in postzegels hebben gestoken, zeker capable 
zijn een prii' te bepalen of iets te apprecieeren. 

2k>o sLnreef mij onlangs een van mijn prettigste relaties, die 
reeds een menschenleeftijd verzamelt : „U heeft mij meer geleverd 
dan andere handelaren in jaren hebben kunnen doen". 

Ofschoon wij met een bijna wiskundige zekerheid de verhoogde 
tendenz van het irieerendeel der ons geleverde zegels voelden aan
komen, aarzelden wij niet met levering. 

Onze vaste cliënten, die volgens ons advies nog tijdig inboekten, 
zullen dit het beste kunnen vergelijken, daar wij nu reeds winst 
kunnen geven. 

Voor een vel van di' 35 cent Jubileum aan één zijde ongetand, 
verkocht voor f 80.—, deden wij een vergeefsch bod van f 200.—. 
Ook van collecties, samengesteld uit onzen voorraad, bestaat dan 
ook nimmer bezwaar deze aan te koopen, daar wij waarde voor 
het geld leverden ; afbraakprijzen behoeven niet geaccepteerd te 
worden. 

Hoe vreemd het ook moge klinken, dat wij bij aankoop royaal 
uit den hoek komen, brengt het welbegrepen belang van den klei
nen handelaar mede, geen te hooge winstmarge te calculeeren, 
wat hij gemakkelijker zal kunnen doen dan firma's, welke er een 
staf van kostbaar personeel op na houden. 

In het komende seizoen (September) zal dit dan ook verscherpt 
tot uiting komen, zoodat goede zegels van Holland en Koloniën 
zelfs even vlot verhandeld zullen worden alsof U vreemd geld 
wisselt. 

Door betrouwbare handelaars zal een maandelijksche koers van 
gezochte Nederlandsche en Koloniale zegels genoteerd worden, met 
vermelding van de in en verkoopprijzen, en de firma's, welke 
voor dien prijs leveren. 

Den Haag zal dus het centrum worden van de philatelie. 

Alle nununers volgens MebusCatalogus 1928. 
NEDERLAND MET OPDRUK SPECIMEN 

No. 13 . . 
No. 15 . . 
No, 25 . . 
No. 26 . . ■ 
No. 31 . . 
No. 31 . . 
No. 31 . . 

waarbij de 
No. 32 . . 
No. 33 . . 
No. 33 . . 
No. 41 . . 
No. 42 . . 

. . f 2 .  . 

. . „ 2.—. 

. . „ 3.—. 

. . „5.—. 

. . „1 .—. 

. . „ 5.—, blok van 4. 

. . „ 7.50, blok van 4 
plaatfout gebroken krul 
. . f2.—. 
. . „ 1.—. 
. . „ 5.—, blok van 4. 
. . „ 3.—. 
. . „3.—. 

De RuijterSerie, 3 stuks, met opdruk specimen f 5.—. 
Slechts 3 series voorradig. 

NED.'INDIE. 
In de specimenzegels bestaan Hollandsche en Indische opdruk

ken, waarvan de kopstaande zeer zeldzaam zijn. 
K. O. beteekent Koloniale Opdruk, H. O. Hollandsche Opdruk 

No. 3, kopstaand, K, O. f 10.—.No. 19, normaal, H . O . „ 2.— 
No. 4, Ulabruin, kopstaand, No, 21, normaal, H . O . „ 2.— 

K. O. f 10.—. No. 22, normaal, H. O, „ 2.—, 
No, 5, vaalbruin, kopstaand P O R T Z B G E L S 

K. O . f 10.—, No. 2, K. O. 
No. 6, normaal, K. O. f 5.—. No. 3, K. O. 
No. 7, kopstaand, K. O. 
No. 7, normaal, K. O. 
No. 8, normaal, K. O. 
No. 9, H. O. 
No. 10, normaal, K. O. 
No. 11, normaal, K. O. 
No 12, normaal, K. O. 
No. 13, normaal, H . O . 
No. 15, normaal, K. O. 
No. 18, normaal, H . O . 

15.—.No. 4, K. O. 
5.— No. 5, T. IV, H. O. 

, 5.—.No. 7, H . O . 
2.—.No. 8, T. i n , get. 1 1 ^ , 
5.— No. 11, H . O . 
5.—.No. 12, H . O . 
5.— No. 13, H. O. 

, 2 . — N o . 14, H . O . 
.10.—.No. 16, H . O . 

2.— No. 17, H . O . 

f20.

„ 5,
„ 5,
., 3,
„ 2.
.. 5.
„ 2.
„ 2.
„ 2.
„ 2.
„ 2,
„ 2.

Zeldzame afstempclingen van Ned.Indië 
op de emissie 1870. 

1 cent—2 cent lila, 2J/2 cent geel, 5 cent groen, 10 cent bruin, 
12}^ cent grijs, 15 cent olijf bruin, 20 cent ultramarijn, 25 cent 
paars, 50 cent karmijn en f 2.50 violet en groen, 11 stuks, met 
zeldzame roode Indische Hulppostkantoor afstempeling FRANCO 
in lijst (zie privé stempclboek van mr. M. J. Meijer), de 11 stuks 
slechts f 120.—. 

Verder kunnen wij nog los aanbieden in enkele exemplaren met 
denzelfden stempel de 1 cent olijfkleur f 10.—; de 2 cent lila 
f 15.— (1 «xempl.) ; de 5 cent f 10.—; 12>^ c. f 10.—; 15 cent 
f 10.— ; en 50 cent f 10.—. 

Met rood en zwart stempel 5 cent groen f 5.— ; 10 cent bruin 
f 5.— ; 20 cent blauw f 5.— ; 25 cent violet f 5.—, f 2.50, f 7.50 ; 
5 cent cijfertype f 5.— en verdere interessante stukken. 

Landmail T. I. te betalen port 216 duiten met plaatfout ge
broken G. 

Verzonden Rotterdam 20 Sept. 1846, per over land mail via 
Marseille, aankomst Batavia 13 November 1846, duur der reis 53 
dagen, geadresseerd geweest aan de Heeren Daendels en Co. te 
Semarang. 

Het ongetande portzegel (wat de juiste naam is voor dit zegel) 
porto manuscrite met bijzondere mooie marges op groot briefstuk, 
waarde f 125.—, voor slechts f 90.—. 

De daling van de Curasao, Mebus No. 28. 
Ofschoon de oplaag slechts 10,625 stuks bedraagt en het mee

rendeel van den voorraad zich in één hand bevindt, blijkt dit zegel 
automatisch nog te zakken. 

W a s de inkoopprijs in begin 1920 nog f 10.—, in het najaar 
was de prijs reeds terug geloopen op f 6.50 en waren deze zegels 
voor f 7.50 overal verkrijgbaar. 

De voorraad van ± 5000 stuks, welken deze speculant bezit, 
schijrt nog niet aanmerkelijk verminderd te zijn, daar onlangs op 
een veiling nog ruim 50 stuks aanwezig waren. 

De handel toont zich echter gereserveerd, zoodat een verdere 
vermindering van den prijs niet tot de onmogelijkheden behoort. 

Dat de algemeen bekeode en gebezigde MebusCatalogus nog 
een prijs van f 11.— noteert, zal wel op een vergissing berusten, 
aangezien deze zegels per stuk voor f 6.75 worden aangeboden in 
Den Haag en ook geleverd. 

Hoewel er getracht wordt een prijsopdrijving te bewerkstelli
gen, zal de handel dit niet au serieux nemen, daar deze voorraad 
voor Holland direct te groot is om hier ondergebracht te worden. 

De verzamelaar met beperkte geldmiddelen zal dan zijn geduld 
wel beloond zien, en te gelegenertijd tegen bescheiden prijs dit zegel 
in zijne collectie kunnen opnemen. 

PHILATELISTISCH BUREAU PIERRE VOS. 
Prins Mauritslaan 108, Den Haag. 

Aangeteekende correspondentie: Postgiro 133631. 
Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. (674) 
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De Nieuwe Schaubek-
Supplementen 

zijn versehenen en worden door den 

Haagschen 
Postzegelhandel 

Noordeinde 90, DEN HAAG, Telef 13157, 
Giro 110104, tegen onderstaande prijzen 
geleverd. 

No. E f 7,20 No. 43 f 3,60 
No. A „8,65 No. 44 „4,70 
No. B „ 9,40 No. 45 „ 5,05 
No. 40 „ 2,20 No. 12 „ 1,30 
No. 42 „ 3,25 No. 13 „ 1,45 

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

E X T R A K O O P J E : 
NED. INDIË, 30 c. op 1 Gld., 

get. l l ' / z X l l » prachtexemplaar, ongebruikt, 
(catalogusprijs f 3,50), voor slechts f 1.50. 

Paren, strippen, blokken, zonder prijsverhooging. 
Porto extra. (12) 

E N G E L A N D , dienstzegsis. zeldzame aanbieding. 
I. R. 5 Shill. no. 7, prachtex. „Thier" . . f 52,50 

I. R. 1 Pond „ 16, „ „Schlesinger" f 32,50 

O.W. 1 pence „ 54*, „ „Thier" . . f 17,50 

O.W. 10 „ „ 55*, „ „Thier" . . f 22,50 

Alle overige, prijs op aanvraag. * = ongebruikt. 

POSTZEGELHANDEL „INSULINDE", 
Zoutmanstraat 14a. — DEN HAAG. 

Telefoon 34929. — Giro 46266. (66) 

„De Weldadigheidspostzegels f) | 
der Wereld". 

Het speciale album voor deze zegels. 
Vraagt U eens de betreffende 

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

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

(689) q | l 

PHILATELISTISCH BUREAU m 
J. H. DONNAI. ■ 
K E T T I N G S T R A A T 3 1 . 

TELEFOON DEN HAAG. TELEFOON 
16469. 

j Te koop aangeboden: m 
m VERZAMELING 1 

I Oud-Duitsche Staten, compleet. | 
m VERZAMELING ■ 

I Duitsche Koloniën met Danzig, enz. | 
= Prachtige Speciaal Verzameling H 

I ZWEDEN, ongebruikt en gebruikt. | 

I Verzameling Nederland, Nos. 1-6, J 
B met groot aantal zeldzame stempels. S 

^ \w 

B e l a n g r i j k e Mededeel ing . 

Ter verzending en circulatie zijn nu gereed 
een aantal van onze bekende en fraaie 
Cahiers, tegen z e e r l a a g g e s t e l d e prijzen 
en bevattende een verzameling postzegels van: 

F R A N S C H E K O L O N I Ë N . 
S P A A N S C H E K O L O N I Ë N . 
PORTUGEESCHE KOLONIËN. 
E N G E L S C H E K O L O N I Ë N . 
D U I T S C H E K O L O N I Ë N . 

Zooals algemeen bekend, bevatten onze 
zichtzendingen slechts mooie, gave en ge
garandeerd echte exemplaren. 

Aanvragen om zichtzendingen uit deze 
collectie worden gaarne (met opgave van 
eventueele referentiën) ingewacht bij 

e. KEISER & ZOON, 
P A S S A G E 2 5 . D E N H A A G . 

Post reken ing No. 4 2 6 2 . 

De aanvullingsbladen 19261928 van ons 
Nederland en Koloniënalbum (Yvert & 
Tellier) zijn verschenen. 
Na toezending van f 1,40 worden ze U franco toegezonden. 

(17) 


