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G r a t i s voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

7e JAARGANG. 

RADIO-PHILATELIE. 
W a a r in enkele jaren tijds de radio burgerrecht verkregen heeft, 

het aantal „luisteraars" over de geheele wereld in de miUioenen 
loopt, vak het niet te verwonderen, dat „broadcasting" is en Wordt 
aangegrepen als een pracht van een propaganda- en reclame
middel. Naast concerten, min of meer wetenschappelijke verhande
lingen enz. enz. zien we de radio benut als een hulpmiddel bij de 
taaistudie, de culinaire kunst, het dansen van step of shimmy en 
hoe de wonderlijke hekken-springerij van den nieuwsten tijd verder 
mag heeten ; kortom, er is geen gebied, dat zij onberoerd laat. 

W a a r het verzamelen van postzegels eveneens zijn aanhangers 
bij honderdduizenden telt, is het begrijpelijk, dat getracht wordt de 
beoefenaars meer weg-wijs te maken en nieuwe aanhangers te wer
ven. Vooral dit laatste is van groot belang, immers onze liefhebberij 
kan slechts blijvend gedijen, wanneer steeds nieuwe krachten wor
den aangevoerd. Dit is voor de philatelie zelve van het hoogste ge
wicht. Het verzamelen van postzegels toch is zoo algemeen ver
spreid, de kapitalen, die er in vastgelegd zijn beloopen zulke 
enorme sommen, dat het voortbestaan een economisch belang is ge
worden. Dit geldt zoowel voor den verzamelaar als voor den han
delaar. Men moge dan bij het realiseeren van zijne verzamelinci 
als regel het beloofde land niet betreden, de zekerheid, dat bij het 
opgeven der verzameling een min of meer stabiele prijs is te behalen, 
geeft den hedendaagschen verzamelaar een niet te onderschatten rug
gesteun bij de uitbreiding en completeering zijner collectie. 

Gezien van het handelaars-standpunt is de zaak niet anders : 
transacties kunnen slechts tot stand komen, wanneer er vraag is ; 
ontbreekt deze, dan is de handel dood. En vraag ontstaat, wanneer 
steeds nieuwe generaties het verzamelaarsleger vergrooten of in het 
ongunstigste geval, op sterkte houden. 

In dit licht bezien, valt over de hedendaagsche ontwikkeling der 
philatelie niet te klagen, al maakt onze liefhebberij eveneens haar 
minder voorspoedige tijden mede, nauw verbonden als zij, als 
luxe-uiting, is aan de up and downs van de economische gesteldheid. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de handel, die er het grootste 
belang bij heeft het aantal verzamelaars, dus koopers, uit te breiden, 
de radio niet onbenut zou laten ter propageering van onze lief
hebberij. 

Aan den New-Yorkschen postzegelhandelaar E. B. Power komt 

Ecreleden der RcdacUci J, B. Robert en H. J, Spitxea. 
Vaitc medcwerkera: J. A, Kästeln, H, Lampe Fzn,, H, C, Milias, Leon d« 
Raay, G. V. van der ^^chooreti, H. J. P. 5luiip, Pierre Vos. A, C. Voss 
P. Vredenduin r. 
Tot het plaatsen Tan adTertentiin, het bekomen Tan abonnement en afzonder-
Iqkc nnmmers, bet opnemen Tan Terslatfen Tan Tertfaderin^en en Terdere Ter-
eenitfingsberichten en Toor alles wat de nittfaTe, het beheer en de administratie 
betreit, zich te wenden tot L. C. A. Smenlders, WUhelminapark 128, I« 
Breda, Teleioon Intercoiunnnaal 1397, Postrekenint 37183. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling!: 
Vi pagina ƒ 30,-— '/s pagina f 7,50 '/i6 pagina f 4,— 
V2 .. n 17,50 Vs .. . 6,— 7,8 „ „ 3 ,— 
Vs .. .. 12,50 '/g .. . , 5 , 5 0 Bij 3-, 6-en 12-m. p l u t -
'A M .. 1 0 , — V12 ,, ., 4,50 aing-S.lO.lSpct.rciluctie 

No. 7 (79). 
de eer toe enkele jaren geleden voor het eerst de luisteraars te 
hebben ingewijd in de genoegens -en geheimnissen van het post-
zegelverzamelen. 

Power zou een slecht zakenman geweest zijn indien hij, naast 
het algemeene, niet zijn eigen belang had gediend. Het doel Van 
zijn voordracht was den kring zijner klanten voor klassieke zegels 
uit te breiden. Toch zal deze gewiekste Yankee wel eenigszins ont
goocheld zijn toen hij, na zijn eerste voordracht constateerde, dat 
van de ruim 1000 brieven, die hij kreeg, 9 0 % afkomstig waren 
van beginnende, jeugdige verzamelaars ! Gedeeltelijk wordt dit ver
klaard, doordat Power zijn Imsteraars een postzegelalbum met en
kele zegels aanbood voor eenige Amerikaansche centen. Dat de 
overige 10% door zijn praatje zouden zijn overgehaald tot het 
koopen van klassieke zegels is iets, dat aan gegronden twijfel on
derhevig is. 

Had dus de Amerikaan niet direct zijn doel bereikt, te ontkennen 
valt niet, dat als propaganda-middel het succes groot was. Dit 
blijkt nog uit het volgende : Power hield soortgelijke voordrachten 
in Chicago, Buffalo en enkele andere groote Amerikaansche steden 
met het gevolg, dat hij binnen twee maanden ruim 10000 brieven 
en verzoeken ontving. Ook hier, waar eveneens een album voor 
enkele centen in uitzicht was gesteld, vormde het aantal jeugdige 
verzamelaars het overgroote percentage. 

Te verwonderen is het niet, dat de verzamelaar van klassieke 
zegels, de meergevorderde dus, niet bijt in het draadloos lokaas. 
De bronnen van voorlichting vloeien hem op andere wijze toe : de 
vakbladen met hun artikelen, de aanbiedingen van bekende hande
laars, het rondzendingsverkeer van zijn vereeniging, dat is het, 
waaruit hij put. 

Wij meenen uit het voorafgaande de gevolgtrekking te mogen 
maken, dat radio-philatelie dan ook een zeer geëigend propaganda
middel is, doch dat het faalt om de meer-gevorderde verzamelaars 
van voorlichting te dienen. De ervaringen, die men in andere lan
den hiermede heeft opgedaan, wijzen in dezelfde richting. 

Het Amerikaansche voorbeeld toch werd spoedig nagevolgd in 
Duitschland, Engeland, Frankrijk en andere landen. Hier te lande 
is de zaak nog in een stadium van voorbereiding ; hopelijk zullen 
de Nederlandsche luisteraars binnen niet te langen tijd vergast wor
den op de aankondiging „Hier, tante Jo — dikwijls mannen met 
baarden, die radio-dames ! — met haar postzegel-babbeltje." 

BREDA, 16 JULI 1928. 
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Bij onze Oosterburen vormen de philatelistische radio-voordrach
ten wekelijksche kost. Bij lezing van de programma's valt één ding 
sterk op : zij roeren alle onderwerpen aan van algemeenen aard, 
blijven min of meer aan de oppervlakte. 

T e verwonderen is dit niet ; ook zonder postzegelverzamelaar te 
zijn kan een philatelistisch onderwerp, mits van algemeene strek
king, den luisteraar belangstelling inboezemen ; daalt de spreker 
te veel in bijzonderheden af, dan bereikt hij niemand. Voor den leek 
wordt hij onbegrijpelijk en vervelend ; den meer gevorderden ver
zamelaar brengt hij niets nieuws, wil hij niet al te uitvoerig en 
daardoor ongenietbaar worden. 

Men ziet dan ook in de radio-programma's op ons gebied onder
werpen behandeld als ; beginselen der philatelie ; de bekoring, die 
van het verzamelen uitgaat ; vervalschers en valsche zegels enz. 
enz. Verder onderwerpen, nauw verband houdend met postgeschie-
denis en die zich bij uitstek leenen tot een populaire verhandeling 
als : de Thurn en Taxische post ; de postdienst der Romeinen ; de 
ontwikkelingsgeschiedenis van den brief en soortgelijke. 

W i l de radio-voordracht inslaan, onze liefhebberij er dus bij 
winnen, dan moet met zorg de voordrager worden uitgekozen. Hij 
dient zijn onderwerp niet alleen volledig te beheerschen, doch voor 
alles over de gave te beschikken zijn kennis op populaire wijze den 
hoorders bij te brengen. 

Naast het oppervlakkige op velerlei gebied, een post die op de 
debet-zijde van onzen hedendaagschen tijd sterk in het oog springt, 
valt niet te ontkennen, dat er een streven is ontstaan de menschheid 
op populair-wetenschappelijke wijze vertrouwd te maken met tal van 
onderwerpen van de eerste grootte, vroeger slechts toegankelijk voor 
de geestelijke elite, doch voor de groote massa niet anders dan 
een gesloten boek met zeven sloten. 

Wien het gegeven is op dergelijke wijze radio-iphilatelie te be
oefenen, kan onze liefhebberij niet genoeg te waardeeren diensten 
bewijzen, tot genot en voordeel van verzamelaars en handelaars. 

v. B. 

NieuWe 
Uitaiften 

CHILI . 
In de koerseerende teekening versdheen de 50 centavos, groen en 

zwart. Het papier draagt het watermerk 5-stralige ster. 
Naar verluidt, zullen alle zegels voortaan op dit watermerk-

papjer worden gedrukt. 
D O M I N I K A A N S O H E REPUBLIEK. 

Luchtpostzegel in het landkaart-type van 1900 ter waarde van 
10 centavos, blauw. 

Het opschrift luidt aan weerszijden „Correo Aereo" ; bovenaan 
is een vliegtuig afgebeeld. 
E C U A D O R . 

Onderstaande frankeerzegels werden voorzien van den horizon
talen opdruk „official" : 

1 centavo 
2 
3 
4 
5 

10 
20 

, blauw ( 
, karmijn 
, geelbruin 

donkergroen 
, blauw 
, groen 
, violet 

Yvert No. 236) 
( „ „ 205) 

„ „ 206) 
„ „ 207) 
„ „ 208) 

( „ „ 239) 
( „ „ 253) 

G R O O T - L I B A N O N (Juni '26) 
Met den gewijzigden Arabischen opdruk zijn nog te melden de 

frankeerzegels : 
2 P op 1 P 25 
4 P „ O P 25 
7 P 50 „ 2 P 50 

G U A D E L O U P E . 
In nieuwe teekeningen waar

van de afbeeldingen hierbij 
gaan verschenen : 
a. frankeerzegels: 

1 centime , geel en lila 
2 „ , zwart en rood. 
4 „ , olijf en roodbruin. 
5 „ , karmijn en geel-

igroen. L.^n^jif. 

J. B. ROBERT 
1848 — 28 Juli — 1928. 

Op 28 Juli e.k. viert de veteraan der Nederlandsche philatelie 
zijn tachtigsten verjaardag. Wij twijfelen met, of talrijke vrienden
verzamelaars zullen dien dag van hun belangstelling doen blijken, 
daardoor een gering deel van de eere^.schuld inlossend, die op 
hen rust tegenover den man, die een menschen-leven lang zich 
belangeloos wijdde aan de verheffing der philatelie hier te lande, 

Jean Baptist Robert werd 28 Juli li848 te Sedan geboren ; eenige 
jaren was hij in dienst der Rijkstelegraaf hier te lande. 

In 1889—91 schreef hij in het Nederlandsche Maandblad arti
kelen over de zegels van China, Japan. Korea en Shanghai; 
in 1893 over die van Portugal. 

Van eerstgenoemd jaar dateert zijn vaste medewerking aan 
het blad. In 1892 werd hij benoemd tot lid der Commissie van 
Redactie met de H.H. Beckering, Coenen en Schreuders. Twee 
jaren later volgde zijne benoeming tot Hoofdredacteur, welke 
functie hij met onverdroten toewijding vervulde tot het einde van 
1921, toen op 1 Januari 1922 de fusie tussdhen de beide Neder
landsche tijdschriften tot stand kwam. 

Als waardeering zijner verdiensten volgde toen zijn benoeming 
tot eere-lid der Redactie van het Ned. Maandblad voor Philatehe. 

Bij de instelling van de Bondsmedaille werd de heer Robert 
de eer waardig gekeurd de eerste te zijn, wien deze onderscheiding 
te beurt viel. 

Groot is de verdienste van den jubilaris, die jaren lang zijn 
uitgebreide philatelistische kennis in dienst stelde van de verzame
laars. En wie deed ooit vergeefs een beroep ,op zijn voor
lichting en ervaring ! 

Ongeacht zijn hoogen leeftijd, weet deze jeugdige grijsaard 
van geen rusten ; steeds nog verzorgt hij de afdeeling „aankoop" 
der Nederlandsche Vereeniging ; voortdurend nog grijpt hij naar 
de pen, om zijn philatelistische troetel-kinderen te verdedigen, 
waar deze dreigen te worden benadeeld. 

Redactie en Administratie van het Maandblad wenschen den 
jarige van harte geluk met dezen dag en spreken de hoop uit, 
dat haar geachte vriend en medewerker nog jaren gespaard moge 
blijven voor allen, die hem hef en dierbaar zijn, dat hij nog lang 
zijn geestelijke gaven in dienst moge stellen van de Nederland
sche verzamelaars-wereld, die hem zoo na aan het harte ligt. 
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^ ^ j t . ^ ^ . . . . . . ^  »■.. — 

10 „ , , bruin en blauw. 
15 „ , karmijn en zwart. 
20 „ , lila en bruin. 
25 „ , groenblauw en 

olijf. 
30 „ , groen en geel

groen. 
40 „ , bruingeel en lila. 
45 „ , violet en donker

groen. 
50 „ , groen en rood. 
65 „ , zwart en rood 
75 „ , karmijn en groen 
90 ,, , karmijn. 

1 franc , rose en blauw. 
1 „ 05 , blauw en rose 
1 ,, 10 , rood en groen. 
1 ,, 50 , blauw en licht

blauw. 
2 ,, , groen en bruin 
3 „ , bruin en grijsgioen. 
5 „ , blauw en rood. 

10 „ .violet en bruin. 
20 „ , groen en rose lila. 
b. portzegels. 
2 centimes , bruin en lila. 
4 „ , blauw en bruin. 
5 „ , groen en bruin. 

10 „ , violet en geel. 
15 „ , karmijn en olijf. 
20 „ , roodbruin en olijf. 
25 „ , karmijn en groen. 
30 ,, , donkergroen en grijs. 
50 „ , donkerbruin en rood. 
60 „ , blauw en zwart. 

1 franc , groen en rood. 
2 ,, , bruin en rood. 
3 „ , violet en donkergroen. 
De waarden 1 tot 20 centimes der frankeerzegels geven een af

beelding van de suikerfabricage. 
HAITI . 

In groot, liggend formaat verscheen de frankeerzegel 35 centimes, 
groen, 
HONGARIJE. 

Frankeerzegel in het koerseerend type, nieuw watermerk : 
4 filler, violet. 

IJSLAND. 
Voor het luchtpostverkeer werd de 10 Aur 

rood, uitgifte 1920, voorzien van den zwar
ten opdruk (vliegtuig). 

ITALIË. 
Luchtpostzegel in de koerseerende teeke

ning, watermerk kroon : 
80 centimes , violet en donkerbruin. 

In nevenstaande teekenlng verscheen de 
frankeerzegel : 

73̂ 2 centimes , lichtbruin. 
Het papier draagt het watermerk kroon. 
In nevenstaande tee<kening verscheen een 

10 centimes , blauw. 
Deze zegel is verschenen in de tan

dingen 11 en 133/2
Het doel van dezen zegel is ons tot 

heden onbekend. 

Het jongste Bulletin Mensuel geeft een afbeelding van een twee
tal postwisselzegels : bloeienden granaatboom en engel met bran
dende fakkel. 

De volgende toelichting wordt hierbij gegeven. Deze zegels 
werden in 1924 uitgegeven in de waarden 20, 40 en 50 centimes, 
1, 2 en 3 Lire en diende tot verantwoording van het recht, ver
schuldigd voor binnenlandsche postwissels. Dit systeem van ver
antwoorden werd evenwel opgegeven en thans verkoopt het Ita
liaansche postbestuur den voorraad dezer zegels. Gebruikt zijn zij 
tot op heden niet te krijgen, daar de postwissels, waarop de af
gestempelde zegels voorkwamen, in handen bleven van de 
posterijen. 
L E T L A N D (Juni '26). 

In de koerseerende teekening, watermerk hakenkruis, verscheen 
de frankeerzege 1 Lats, bruin en lichtbruin. 
LIBERIA (April '28). 

In de nieuwe teekening, palmboomen, zijn te melden de fran
keerzegels : 

1 cent , groen, 
3 „ , bruin. 

10 „ , olijf (president). 
De reeds vroeger vermelde 2 cents donkerviolet en de hierboven 

genoemde 3 cents bruin, verschenen mede als dienstzegel met den 
tweeregeligen opdruk „Official Service ". 

LITAUEN. 
De serie in nevenstaande teekening werd 

gedrukt op papier met het nieuwe water
merk netwerk. Thans meldt het Bulletin 
Mensuel van Juni j.1., dat de 5 centergroen 
eveneens voorkomt met het oude water
merk van 1924 in den Yvert aangeduid met 
de letter A. 

M E X I C O (Juni '26). 
Met den horizontalen opdruk „Ofdcial" verschenen de fran

keerzegels : 
5 pesos , rood en zwart. (No. 205) 

10 „ , bruin en zwart ( „ 421) 
De opdruk op de 5 pesos is in rood en blauw, die op de 10 pesos 

uitsluitend in blauw. 
Naar het Bulletin Mensuel bericht, werden hiervan 300, resp. 

500 exemplaren gedrukt. 
De behoefte aan deze hooge waarden wordt verklaard door 

het meerder gebruik, dat de staatsdiensten van de luchtpost maken 
bij het verzenden der dienststukken. 
O O S T  T U R K E S T A N . 

De in het Aprilnummer vermelde zegels met de beeltenis van 
Maarschalk Tchang So Ling zijn voor dit gebied verschenen 
met een opdruk in Chineesche karakters. Aldus zijn te melden ; 

1 cent , oranjebruin. 
4 „ , olijf. 

10 „ , blauw. 
1 dollar ,, karmijn. 

POLEN. 
Met het portret van Generaal Bern 
en aan den voet de jaartallen 1794, 
liS31, 1848 en 1850, verscheen de fran
keerzegel 25 groszy , karmijn. 
Bem speelde o.a. in den opstand van 
1831 een groote rol. 

RUSLAND. 
De 5 roebel, roodbruin, in nevenstaan

de teekening, tot dusverre gedrukt op 
papier met het watermerk Griekschen 
rand, is thans verschenen op papier met 
het watermerk halve vierkanten (Yvert 
No. A ) . 
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SPANJE. 
Het Bulletin Mensuel meldt het bestaan van de 25 centimos 

blauw der koerseerende uitgifte. Deze zegel komt als karmijn Voor 
onder No. 84 van den Yvertcatalogus. 

Het blad geeft daarvan de volgende verklaring : 
De kleur van dezen zegel was vastgesteld op blauw, daar hij 

diende voor de frankeering van de, voor het buitenland bestem
de brieven. Evenwel werd, vóór de zegels aan de postkantoren 
verkrijgbaar waren, het posttarief verhoogd en de frankeering 
voor het buitenland behaald op 40 centimos, welke waarde toen 
in blauw gedrukt werd. 

Naar verluidt, zouden toch enkele van de 25 centimos blauw in 
het verkeer geraakt zijn. 

TCHECMOSLOWAKIJE . 
O p papier izonder water

merk zijn te melden de fran
keerzegels: 
2 kronen , blauw ; gezicht op 

Praag. 
4 „ , bruin, violet: Ta

tragebergte 

W W ' l l f l l ' WM ■ ■ ■ ■ ■ ! 

TURKIJE. 
In nevenstaande teekening ver

schenen de weldadigheidszegels : 
3/2 piaster , bruin. 

1 „ , lila. 
214 .. . grijs
5 „ , donkerbruin. 

10 „ , geelgroen. 
20 ,, , blauw grijs. 
50 „ , violet. 

De opdruk bestaat uit een hal
ve maan in karmijn. 

De zegels hebben geen eigen 
frankeerwaarde ; het gebruik is 
evenwel gedurende bepaalde tijd
vakken verplichtend naast de gewone postzegels. 

De extraopbrengst komt ten goede aan het Turksche Roode 
Kruis. 
U N I E ViAiN Z. AFRIKA. 

Met den opdruk „official" en „offisieel" loont ons de heer S. te 
Bussum de 2 pence violet, (Yvert No, 4 ) . 

Den berichtgever dank. 
URUGUAY, 

t'B^a^ï^a 
^^M u^i 
^ 7 ^ 

"»■»1 

l l < 
1 h 
il 
• ~ j 

In nieuwe teekening, 
ruiterstandbeeld voor 
keerzegels : 

portret van Artigas voor de lagere, diens 
de hoogere waarden, verschenen de fran

milesimos, 
1 centesimo , 
2 
3 
5 
8 

10 
15 
20 
24 
50 

zwart. 
violet. 
igroen. 
olijf. 
karmijn, 
donkerblauw. 
oranje. 
blauw. 
donkerbruin. 
rose. 
grijs violet. 

1 peso, geelgroen. 
2 „ , blauw en bnxin. 
3 „ , karmijn en zwart. 

v. NOORDAMBRIKA. 
herinnering aan het legerkamp 

V.S. 
Ter herinnering aan het legerkamp bij 

Valley Forge, waar George Washington, 
anderhalve eeuw geleden, het leger deed 
overwinteren, werd nevenstaande zegel uit
gegeven ; waarde 2 cents, kleur karmijn. 

Wij zien hierop Washington afgebeeld, 
na den, voor de opstandelingen slechten af
loop van den krijg, verdiept in gebed 

l ie t onderschrift luidt: „In God we trust". 
ZUIDWESTAFRIKA. 

De nieuwe 4 pence bruin der Unie, is verschenen met den op

druk „S. W . A." 
V. B. 

r * .> ,» » * » * A_m p j . 

^ieirn)« Uitgiften 
Oplaai^ci/'ffrs.en),] 

BELGIË. 
De zegels in het „Houyoux"type gaan verdwijnen. Een viertal 

kunstenaars van naam, De Bast (Brussel), Dieu (Quaregnon), Mau
quoy (Antwerpen) en Duriau (Mons), hebben medegedongen naar 
de prijzen van 20.000 en 10.000 francs voor het fraaiste zegel
ontwerp. De Bast en Duriau waren de uitverkorenen ; tusschen bei
den valt nog de beslissing, wie den eersten, wie den tweeden prijs 
zal verwerven. 

Léon Houyoux zal worden be'last met het teekenen van het zegel
beeld voor de lagere waarden 1 tot 60 centimes, waarop uitsluitend 
de Belgische Leeuw zal prijken. 

Voor de drie nieuwe hoogste waarden, te weten 25, 50 en 100 
francs is de teekening opgedragen aan Montenez. Hierop zullen 
de Koning en de Koningin worden afgebeeld. 

W a t op de waarden tusschen de 60 centimes en 25 francs zal 
worden afgebeeld en waarvan de verzorging is opgedragen aan De 
Bast en Duriau, is tot op heden niet bekend. 
BELGISCH C O N G O . 

Bij aankomst van het Belgisch Koningspaar in den CongoStaat, 
zullen drie waarden der zoogenoemde „Stanley"serie worden uit 
gegeven. 

De geheele serie, die bestaan zal uit de waarden 5, 10, 20, 35, 40 
en 60 centimes, 1 franc, 1.60, 1,75, 2.00, 2.75, 3.50, 5.00, 10 en 
20 francs, was niet tijdig gereed. Zij zal begin Juli verkrijgbaar 
worden gesteld. 
CHILI 

Ter gelegenheid van het PanAmerikaansdh Congres, in 1923 te 
Santiago gehouden, werd een speciale serie uitgegeven, m den 
Yvertcatalogus vermeld onder de Nrs. 124—il31. 

De onverkochte restanten werden vernietigd ; LEcho de la Xim
brologie geeft thans de oplaagcijfers en de verbrande rest voorraden : 

Oplaag Vernietigd. 
2 centavos 5.000.000 1.128.979 
4 „ 500.000 46.645 

10 „ 1.000.000 24.441 
20 „ 500.000 108.722 
40 „ ■ 500.000 182.902 

1 peso 500.000 105.652 
2 „ 250.000 92.910 
5 „ 250.000 167.339 

CHINA. 
Van de luchtpostzegels van 1921 — Yvert Nos. 170—174 —, die 

een tijdlang vrijwel onvindbaar waren, is klaarblijkelijk een nieuwe 
druk verschenen, die zich niet van den eersten onderscheidt. 

De prijzen zullen nu wel zakken. 
D E N E M A R K E N . 

De op 1 April j.1. verschenen frankeerzegel in de waarde 10 
Kronen (Zie Maandblad van 16 April d.a.v.), dient hoofdzakelijk 
voor telegrammen. Daar geen bijzondere telegraafvernietiging is 
voorgeschreven, worden deze zegels met gewone poststempels afge
stempeld. De verzamelaar kan derhalve aan den stempel met zien 
of de zegels voor postale of telegrafiische doeleinden werden benut. 
D U I T S C H L A N D . 

O p de , in het najaar verschijnende weldadigheidszegels zullen 
de wapens van Hamburg, MecklenburgSchwerin, Oldenburg en 
Brunswijk worden afgebeeld. 
FRANKRIJK. 

Van den, in het vorige nummer vermelden toeslagzegel (8J/^ 
\ \]/2 francs) ten behoeve van de ,,Caisse d'Amortissement" be
staat een kleurnuance in /ictóblauw. 

Deze zegels waren slechts verkrijgbaar tot ultimo Mei j.1., zij 
zijn evenwel voor frankeering geldig tot einde Mei 1933. 
L E T L A N D . 

De in het Meinummer vermelde weldadigheidszegels met de 
beeltenis van president Tschakste werden in een oplaag van 35000 
series gedrukt. De geheele voorraad was in enkele uren uitverkocht. 
PAPUA. 

Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in de koerseerende tee

kening op papier zonder watermerk. 
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PORTUGAL. 
Van de, in het vorige nummer vermelde Olympiade-zegels Werden 

de volgende aantallen gedrukt : 
frankeerzegel 1.900.000 stuks, 
portzegel 300.000 „ 

RUSLAND. 
Binnenkort verschijnen twee weldadigheidszegels ten behoeve van 

het zwervende, daklooze kind, dat de Sovjet-republiek helaas bij 
duizenden en duizenden telt. 

De teekemngen stellen voor daklooze kinderen als veld-arbeiders 
en aan de werkbank. 
Z W I T S E R L A N D . 

Van de Pestalozzi-«erie van 1927 werden de volgende aantallen 
verkocht: 

5 centimes , 2.368.608 stuks. 
10 „ 3.300.648 „ 
20 „ 2.805.188 „ 
30 „ 1.200.482 „ 
Totaal dus bijna 9.675.000 stuks, wat weder een toename be-

teekent bij het jaar tevoren, toen 9.348.000 exemplaren werden 
verkocht. 

v. B. 

Ncderlamdl 
en l^oloïiieri 

NEDERLAND. 
Olympiadezegels. 

W e zagen de 5 cent ook in dcxnkerblauwe tint (alle exemplaren 
waren uit Breda afkcanstig). 

De roltandingen. 
Met vierzijdige rolperforatie zijn verschenen de 4, 9 en 30 cent. De 

zetter heeft zich blijkbaar de vorige maal willen uitslooven ; hij 
nam in zijn ijver liefst drie waarden in het lijstje der verschenen 
watermerkzegels op, die nog niet bestaan, te weten de 4, 10 en 20 
cent met 4-zijdige rolperf. De 10 en 20 cent zijn dus tot nader aan
kondiging te schrappen. 

De 30 cent met 2-zijdige rolperf, is al heel spoedig door die met 
4-zijdige vervangen, eerst in het Mbl. van April van dit jaar 
werd eerstgenoemde gemeld. Verschillende waarden met tweezijdige 
rolperf. en met watermerk gaan naar onze meetiing een goede 
toekomst tegemoet b.v. de 25 cent. 

Nieuwe waarde met watermerk. 
9 cent (voorloopig alleen in 4-zijdije rolperf.). Oplaag B. 

Postzegclboekjes. 
Sinds eenigen tijd zijn verschenen de postzegelboekjes van IJ/^ 

cent, met 4 blaadjes ä 6 stuks. De omslag is blauw, met in het mid
den een groot cijfer 13/2-

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent G : L 170, tanding Gr. 

lYi cent B 

9 cent B : 
121^ cent F : 
15 cent H 

30 cent H 

R 170, 
L 172, 
R 172, 
R 175, 
L 178, 
R 179, 
L 180, 
R 180, 
« 182, 
R 183, 

198, 
176, 
184, 
185, 
188, 
181, 

N b en Gr. 
Gr. 
Nb. en Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gl. en Gr. 
Gr. 
Gr. 
4z. rolperf. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
4z. rolperf. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
Behalve de „gewone" IJ/2 cent A zonder dr.teekem verscheen nu 

ook de 13/2 cent met randdruk van schuine strepen, zonder dr.teeken. 

Andere vellen hebben wèl een dr.teeken, hier zijn de streepen in 
den hoek iets anders gerangschikt. 

De 3 cent E met randdruk en rolperf. kwam ook uit zonder 
dr.teeken. 

De 4 cent verscheen in oplaag G, dr.teeken cirkel onder zegel 191. 
tanding 4 z. r o l p e r f . 

W e verzuimden nog te vermelden dat de 1 cent G en 2 cent H 
dezelfde kleine oplaagletters hebben als de 2 cent G zonder 
dr.teeken. Ook de 4 cent G heeft deze. 

De 2 cent in gewijzigde teekening (kleiner letters van N E D E R 
LAND) , die in oplaag G reeds hier en daar scheen voor te komen, 
heeft nu met oplaag H definitief zijo intrede gedaan. 

Een vreemde fout. 
W e ontvingen een strip van tweemaal 10 stuks van den onder

rand van een vel der 5 cent G, waarin op symmetrische plaatsen 
(in het midden van de vier zegels die het linker- en rechterhoek-
blok vormden) met een mes twee lipjes van ruim 3̂2 c.M. breed en 
13̂ ^ C.M, hoog waren uitgesneden en schuin naar beneden omgeklapt. 
Dit was geschied na het drukken en vóór het perforeeren ; bij het 
terugklappen der hpjes naar boven is een allerzonderlingst verloop 
van de perforatie te zien, die b.v. schuin door een zegel loopt en 
een vrij groot deel van de tusschenruiimte tusschen twee zegels 
ongeperforeerd laat. 

De symmetrische plaats van deze lipjes doet vermoeden dat zij niet 
bij ongeluk er in gesneden zijn ; verklcu-ing ? ? Heeft iemand dit 
verschijnsel meer gezien ? 

De heer Croes, Rotterdajn, zendt ons een dergelijke fout toe als 
in het vorig nummer voor de 73^ cent werd beschreven. Ditmaal 
was het een blokje van de 5 cent waarop tijdens het bedrukken 
een strookje papier had gelegen, zoodat na het oplichten hiervan 
een deel van het blok blanco blijft. 

De heer Jonker vond een verder stuk op dubbel papier, een vel 
van 5 cent waarvan de bovenrand dit verschijnsel vertoont. 

De heer Jonker Idet ons verder zien een paar van plaatno. 136 
der 15 cent waarop in den rand een spoor, op de zegels zelf 
zoo goed als niets van het watermerk te zien was. De heer Paraira 
zond een gebruikt ex. van de 1 cent met kleine letters, die dus 
alleen met watermerk voorkomt, waarop niets van een watermerk 
was te vinden. Dit blijkt dus soms onvoldoende in het papier te 
zijn gedrukt. 

De fout 13̂ 2 „Gent". — Deze fout, die op vele vellen van de 
13^ cent voorkomt, aan den rechterzijrand naast het telnummer 6, 
is langzamerhand zóó bekend dat we even willen afwijken van de 
gewoonte om geen ,^plaatfouten" op te nemen. Ook deze fout is 
geen plaatfout, (hetgeen aardig te zien was aan stukken die Wij 
van den heer Gordon zagen, maar blijkbaar het gevolg van een 
metaaldeeltje of iets dergelijks dat op de plaat gelegen heeft. Dit 
lag eerst zoo, dat he de C tot G vervormde ; latere vellen laten 
zien, dat het geleidelijk tot onder de C ds afgezakt. 

# 
Een nieuwe tanding bij uitgifte 1867 ? 

In de achtste Veiling van Richard Borek kwam voor een 15 cent 
Nederland 1867, type II, tanding 121/2 • 12. een tanding die tot heden 
niet bekend was. W e ontvingen het zegel voor korten tijd ter inzage, 
en legden het ook den heer Becking voor, die ons schrijft dat hij 
na zorgvuldig onderzoek niets vinden kan dat hem aanleiding 
zou geven, de tanding valsch te verklaren, maar dat door den 
te korten tijd die voor het onderzoek was toegestaan, dit voorloopig 
onderzoek nog geen verklaring van echtheid is. Wi j hopen daarom, 
het zegel nogmaals ter inzage te kunnen ontvangen, waarna een 

' grondig onderzoek de beslissing in deze belangrijke kwestie zal 
geven. 

Het is altijd vreemd geweest dat van de zegels in type II en 
tanding 123^ : 12 de 15 cent de eenige ontbrekende was ; misschien 
wordt deze leemte nu aangevuld. 

Philatelistenloket Rotterdam. 
Sinds 30 Mei j.1. is het verzamelaarsloket te Rotterdam ook des 

Woensdags geopend, van 2 tot 4 uur. 

Luchtpost. 
De tochten van de vier vliegtuigen naar Indië, die daar dienst 

zullen doen op de lijnen Batavia-Semarang-Soerabaja en Batavia-
Bandoeng, zijn uitgesteld tot 13.20 en 27 September en 4 October 
a.s. Nadere gegevens verschijnen nog, de luchtpostzegels zullen 
tijdig verkrijgbaar zijn. 
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van de Weldadigheidszegels 1927/28, 
Waarde . Aantal. 

4 cent. 1.. 112.830 
8 „ 912.237 

11 „ 1.466.512 
18 „ 656.324 

Overwogen wordt voorts, de eerste der twaalf voorgenomen re
tourvluchten reeds op 11 October a.s. te beginnen. 

Zouden ook in Indië speciale luchtpostzegels van 40 en 75 een.' 
hiervoor verschijnen ? 

OPLAAG-CIJFERS V A N D E ROOI>E KRUIS-
ZEGELS E N W E L D A D I G H E I D S Z E G E L S 

1927/28. 
Verkocht zijn : 

van de Roode Kruis-zegels 
Waarde Aantal. 

4 cent. 398.016 
5 „ 330.210 
8 „ 556.346 

11 „ 486.448 
20 „ 314.543 

(Overneming geoorloofd onder vermelding van Ned. Maandblad 
voor Philatelie). 
H E T H O O F D B E S T U U R DER P. E N T. 

Vriendelijk dank voor verstrekte opgave. 

NED. INDIE. 
Ni«^uwe 4 en 5 cent 

Medio Juni zijn eindelijk de twee kleurveranderingen verschenen, 
en wel : 

4 cent groen. ' 
5 cent lichtblauw. 
In afwerking zijn beide zegels geheel gelijk aan de overige waar

den, zij zijn in boekdruk op geprepareerd papier (loslatende kleur), 
en hebben kamtanding 123̂ 2- — ß'J de 4 cent zijn de telcijfers 
op den zijrand kopstaand. 

Een valsche 17)4 «P 22»/^ cent 1917 met kopst. opdruk. 
De heer Croes te Rotterdam zond ons ter inzage een zegel van 

171/^ op 223^ cent met kopstaanden opdruk, die al spoedig bleek 
valsch te zijn. De zeer dof-grijszwarte kleur was al verdacht, er 
bleken echter ook vrij belangrijke verschillen in de teekening van 
de opdrukcijfers te bestaan. Om ons tot de breuk te beperken, de 1 
was te dik en te kort, de ophaal te steil. De 2 was veel te breed ; 
een loodlijn, uit het rechtereinde van de breukstreep neergelaten, 
raakte den staart van de 2, terwijl deze bij het echte zegel er een 
eind van verwijderd blijft. De opdruk was blijkbaar met de hand 
geteekend. 

Typenverschillen bij de koerseerende 40 cent van 
Ned. Indië. 

In de kort geleden verschenen „Kingma's Raadgever" worden 
afgebeeld en beschrevein vijf verschillende typen van de koersee
rende 40 cent groen, verschillend door den stand van het getal 
40 ten opzichte van de omranding. Naar aanleiding hiervan zendt 
een Haagsch lezer ons e 1 f typen ter inzage. 

Het is daarom goed, er hier op te wijzen, dat van verschillende 
typen bij dit zegel g e e n s p r a k e is. Het ontstaan van de 
variaties in den stand van de waarde-aanduiding is te danken 
aan het feit dat de 40 cent niet, zooals de andere eenkleurige 
zegels van deze serie, in één, maar in twee drukgangen gedrukt 
wordt. Onder de eene drukpers wordt het zegel zonder de cijfers 
gedrukt, onder een andere worden de cijfers erita geplaatst, en het 
is dus niet te verwonderen dat de stand daarvan verschillen kan 
vertoonen, evenals dit bij alle zegels in tweekleurendruk het gevaJ 
is. Het is dus geheel onjuist, hier van typeli te spreken. 

Behalve juist deze onstandvastige plaats van de cijfers is een 
verder bewijs voor den druk in twee drukgangen het feit, dat 
de cijfers en de rest van het zegels soms in kleur verschillen, ge
woonlijk zijn in dit geval de cijfers lichter groen da» het overige 
zegel. 

CURACAO. 
De nieuwe zegels. 

Wij danken hierbij ook den heer Bimge, die ons berichtte wat 
er op de I.T.A. te Arnhem te zien was. Dit waren, naast complete 
vellen van de 20, 25 en 30 cent, ongetande kleurproeven van iedere 
waarde in de gekozen kleur, zonder waarde-aanduiding, en ook 
nog proeven met de waardecijfers in zwart, paars en oranje. 

De nieuwe zegels op komst. 
De heer Sluyp berichtte ons, dat op de Indische Tentoonstelling 

te Arnhem de voor eenige maanden in deze rubriek aangekondigde 
nieuwe serie van Curasao uitgesteld lag. Naar aanleiding van een 
vraag onzerzijds was het Ministerie van Koloniën zoo vriendelijk, 
ons hierover de volgende mededeelingen te verschaffen : 

Op de I.T.A. hebben wij tentoongesteld de druk- en kleur
proeven en voor zoover gereed de definitieve exemplaren Van de 
in 1927 uitgegeven nieuw-model Surmaamsche plaatdrukzegels van 
10 ' t /m. 35 cent en van de binnenkort uit te geven nieuw-model 
Curagaosche plaatdrukzegels van 7]/2 t /m 35 cent. 

De Cura?aosche zegels zijn gereed voor zoover betreft de waarden 
van 20, 25 en 30 cent, welke reeds m Curasao zijn uitgegeven en 
spoedig hier verkrijgbaar zullen zijn, verder van 15 en 35 cent, 
welke 5 Juli verzonden worden en in Augustus hier te lande ver
krijgbaar zullen worden gesteld. 

De kleuren der Curagaosche zegels zijn voor zoover mogelijk 
gelijk aan die der Surinaamsche zegels ; de TYi cent Curasao (die 
in Suriname in het cijfertype is uitgegeven) is oranje, en de 12}/^ 
cent is bruin, zooals de binnenkort verschijnende M^i cent Suriname. 

De serie bestaat uit : 
TA 

10 
121^ 
15 
20 
25 

30 
35 

cent oranje. 
cent rood. 
cent bruin. 
cent staalblauw. 
cent grijsblauw. 
cent donkerpaars. 

cent groen. 
cent sepia. 

SB li^j pp lE^K 

m 

SURINAME. 
H Cent hulpzegel 1912. 

Mekeel's Weekly Stamp News bericht, een horizontaal paar 
van dit zegel gevonden te hebben, dat tusschen de zegels ongetand 
was. 

De nieuwe 221/2 cent-
Het Ministerie van Kolon'ën deelt ons mede, dat de nieuwe 22^/^ 

cent dezer dagen gereed gekomen is, en in Augustus hier te lande 
verkrijgbaar zal zijn. Het zegel is in bruine kleur gedrukt. 

UITSLAG V A N D E RIJKSZEGELVEILING 
OP 27 APRIL 1928. 

Binnenlandsche Frankeerzegels. 
:s f 91,89 

108,65 
84,77 
97,50 
86,41 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

5400 
4200 
3200 
3300 
2650 
5400 

4500 
5 

uitgave 1924/1925, w.o. Red-
dings-en'luchtpostzegels . . . . „ 85,17 
diverse opdrukken „ 173,— 
van f 10.—, 1905 69,50 

Strooken van adreskaarten van de Pakketpost. 
50 K.G f 192.— 

Jubileumzegels 1813—1913. 
10 60 stuks in 5 complete serièn 
11 30 „ van f 10,— 
12 300 5.— 

f 115,-
„ 554,-
„ 356,-
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13 200 , 2 . 5 0 161,50 
14 250 „ „ „ l . _ 63.— 
15 100 , 0.50 „ 56,10 
16 1350 „ gemengd , 3 1 0 . — 

Jubilcumzegels 1898—1923. 
17 3800 stuks gemengd f 148,99 
18 3200 108,— 

Portzegcls. 
19 7800 stuks gemengd f 216,— 
20 6200 „ diversen 183,— 
21 3000 „ opdr. op por t -en frankeerzegels „ 165,11 

Portzegcls. 
22 3000 stuks gemengd w.o. div. opdrukken f 75,03 
23 1500 „ gemengd w.o. div. opdrukken „ 58,65 

Frankeerzegels v/d. Ned. Koloniën. 
24 6000 stuks gemengd w.o. div. opdrukken f 62,65 
25 4300 „ gemengd w.o. div. opdrukken „ 45,65 
26 700 „ meerendeels Jubileumzegels . . „ 103,77 

Buitenlandsche Frankeerzegels. 
27 8000 stuks gemengd f 72,15 
28 6000 „ „ 61,51 
29 4000 „ „ 43„11 

Zegels afkomstig v/h. Departement 
van Buitenlandsche Zaken. 

30 5750 stuks gemengd f 86,10 

GOUVERNEMENTS-VEILING IN N O.-INDIE, 
Op verzoek van het Hoofdbestuur van den Post-, Telegraaf- en 

Telefoondienst in het Ned.-Indië, vestigen wij de aandacht op den 
te houden openbaren verkoop bij inschrijving van gebruikte fran
keer-, port- en dienstzegels, op 7 November 1928 en volgende da
gen te Bandoeng. 

Exemplaren van de kavelbeschrijving en de daarbij behoorende 
„Voorwaarden van den verkoop" en inschrijvingsbiljetten zijn des-
gewenscht op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij het Departement 
van Kolonien (Commissariaat voor Indische zaken, Afdeeling A) 
te ' s^ ravenhage . 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Franker. 

Machine 19 werd op 21 Mei in gebruik genomen door de Zuid-
Nederlandsche Spiritusfabriek, B e r g e n o p Z o o m (vroeger 
in gebruik bij Philips, Eindhoven). Het datumstempel is rood, de 
waarden zijn : IJ^, 2, 5, 73^, 10 en 15 cent. 

Van machine 2 (Ruys, Amsterdam) ontving ik een afdruk van 
15 cent. Van de tegenwoordige combinatie zijn dus nu 2, 73̂ 2 en 
15 cent bekend. 

Machme 6 (Drukkerij „De Vlijt", Arnhem) heeft sinds 1 Juni 
de combinatie l]/2, 2, 3, 5, 7]/2' 15 cent. 

Machine 16 (Wijers, Amsterdam) kreeg de samenstelling : IJ^, 
2, 5, 71^, 10, 15 cent. 

Franco typ. 
Dienstorder H 386bis van 13 Juni is zeer interessant : 
„1. De voorwaarde, die tot heden aan gebruikers van fran-

keermachmes werd gesteld, dat op de adreszijde van de door 
middel van een fraokeermachihe gefrankeerde stukken, alsmede 
op de losse strooken papier, waarop afdrukken van een frankeer
machine zijn aangebracht, een gedrukte aanwijzing, aangevende den 
naam en het adres van den gebruiker der machine, moet voor
komen, is van heden af vervallen. Echter wordt voor de frankeer
machines (Francotyp), voor welker gebruik van 1 Augustus a.s. 
af machtigmg wordt verleend, de eisch gesteld, dat zij, tusschen 
de afdrukken van den dagteekening- en den waardestempel, tevens 
afdrukken de aanduiding van den naam van den gebruiker der 
machine. 

2. Voorts zal voortaan geoorloofd zijn het gebruik van strooken, 
waarop a l l e e n pen afdruk van den w a a r d e stempel van de 
framkeermachine voorkomt, voor die stukken, op welker omslagen 
of verpakking, wegens den vorm dier stukken, geen stempelafdruk
ken van de machine kunnen worden aangebracht, en waarvan de 
afmetingen zoo gering zijn, dat zij geen ruimte laten om daarop 

strooken te hechten, voorzien van een afdruk van den dagteekening-
en den waardestempel der machine." 

W e krijgen dus na 1 Augustus geen machines van model A I of 
B 1 (zonder tekst) meer. Verder krijgen we, meestal geperforeerde, 
strookjes papier, waarop gestempeld: Nederland, (b.v.) 7J^ cent. 
Posterijen, papiertjes d i e d u s i n n a g e n o e g a l l e o p -
z i c h t e n m e t p o s t z e g e l s o v e r e e n k o m e n ! Al
leen zijn ze niet door den Staat uitgegeven, we keeren hiermee dus 
tot de (in dit geval door den Staat toegestane) privaatzegels terug ! 

Nieuwe machines van deze maand : 
machine 119II, A.V.R.O., Amsterdam. Deze eerst de vorige 

maand gemelde machine heeft het stempel gewijzigd, de tekst: Zijt 
Gij reeds luistervink ' is nu verdwenen. 

machine 121, R. Mees & Zoemen, R o t t e r d a m . Model A II, 
tusschen de stempels rond medaillon waarin naam en Rotterdamsch 
wapen. 

machine 124, Rotterdamsche Bankvereeniging, A m s t e r d a m . 
Model A II, tusschen de stempels medaillon met naam en RBV. 
Machine 15, hier vroeger in gebruik, is dus voorloopg van het 
tooneel verdwenen. 

De drie machines met de hoogste nummers (121, 122 en 124) 
hebben dikkere waardecijfers dan de andere van model A, even 
dik als de sinds begin Mei op machine 102 van Philips gebruikte. 

Tegen het stempelen van den juisten datum blijkt nogal eens 
gezondigd te worden, ik ontving deze maand stukken met datum 
2.7.IV.27 (inplaats van 27.III.28), 6.VIII.28, 25.V.30 en 
8.VI.30, de heer Van der Willigen van één machine 5 en 9.VI.17 
en 12.VI.29 ! 

Verder ontving ik een viertal aardige combinaties : enveloppen 
met twee afdrukken van 7]/2 cent van machines 106 III en 117, 
en man machine 111 een 5 + 2J/2 cent, en van machine 121 een 
VA + VA cent (met data 14.VI en 15.VI !). 

Massa-baarfrankeering. 
Mijn vraag naar deze stempels bleef niet onverhoord, van twee 

zijden ontving ik aanvullingen. De heer Van Pesch, Den Haag, was 
zoo vriendelijk mij twee stuks uit Amsterdam toe te zenden. De 
eerste, met datum 26.XI.27, heeft als plaatsnaam A m s t e r d a m 
(dus niet A'dam C.S.), en een waarde-aanduiding van 4 cent. 
Het is een oud datumstempel, dat met golf lijnen in 1922 werd ge
bruikt. De tweede, van l.XII.27, dus een week later, en met waarde 
2 cent, is gestempeld Amsterdam Centraal-Station. Zou dus op 
b e i d e kantoren gelegenheid tot deze stempeling zijn ? 

De stukken waren naar adressen in Indië gericht, vandaar de 
tarieven 2 en 4 cent. 

De heer H. Diers, Hagen, toonde mij een dergelijk stempel uit . . . . 
R o t t e r d a m , terwijl de D.O. alleen Amsterdam en Den Haag 
noemde. Het is een afdruk van 3 cent met datum 10.11.28. Verder 
bezit een Beiersch verzamelaar een stempel van 3 cent van Am
sterdam van 13.VII.26. Hieruit blijkt dat de stempeling in kwestie 
reeds geruimen tijd voordat de D.O. er over verscheen werd toe
gepast, ook de data van Den Haag uit het vorig nummer waren 
van 1926. 

Dank voor medewerking aan mevrouw Bsse. Van Heerdt-Kolff 
en de beeren Van den Berg, Bloys van Treslong Prins, Bunge, 
Diers, Van Dongen, mr. Hoekstra, C. Jansen, Korteweg, Lampe, 
Van Pesch, Schachtschabel, Traansberg, J. de Vries Jr. en A. van 
der Willigen. 

Door drukke werkzaamheden werd het voor mij bezwaarlijk, 
ook nog deze frankeermachine-rubriek bij te houden. De heer H . 
Lampe Fzn., te Sneek, heeft zich bereid verklaard, deze van mij 
over te nemen ; de rubriek is bij hem in goede handen. 

A. M. B. 

'oststuIkikeirL, 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
NEDERLAND. Vanuit Eindhoven werd mij voor het eerst een 

nieuw formulier voor adreswijziging toegezonden. Dit wijkt van het 
voorgaande alleen hierdoor af, dat in de rubriek „Nieuw adres" 
onder „Straat en huisnummer" een nieuwe regel is gekomen, n.1. 
„(zoo noodig huisgedeelte)". De eerste stippellijn van deze rubriek 
staat nu achter dezen nieuwen regel. Eigenaardig is het, dat de 

http://12.VI.29
http://26.XI.27
http://13.VII.26
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waarde-aanduiding oog steeds 2 cent (leeuw in het mandje) 
bedraagt. 

Als nieuwe spoorwegkaart is te melden die met als afzender : 
„Nederlandsche Spoorwegen", waarde-aanduiding 3 cent, model 
C C 238c, oplaag : E.H. 100.000 24/4 '28. Het valt op dat de op
laag zoo klein is. Vroeger liet men van de gewone meest gebrui
kelijke kaart er minstens 500.000, soms wel 1.000.000 tegelijk druk
ken en nu eerst 50.000 op 24/2 '28 ea nu maar weer 100.000. Ver
moedelijk is er een wijziging van model op til, oppassen is dus de 
boodschap. 

Huygens Boekhandel heeft het plan om ter gelegenheid van den 
op handen zijnden 70stea verjaardag van H. M. de Koninging-Moe-
der uit te geven 3 series rijksbriefkaarten (met waarde-aanduding 5 
cent) met links van de scheidingslijn, evenals bij de Prinses Juliana 
kaart van verleden jaar, de afbeelding, enz. Hiervan zullen in totaal 
worden gemaakt 700 genummerde exemplaren, te verdeelen 
als volg t : 

serie A 100 ex. genummerd 1— 1̂00 in groen ä f 1.— per stuk. 
serie B 200 ex. genummerd 1— 2̂00 in lila ä f 0.50 per stuk, 
serie C 400 ex. genimimerd 1—400 in zwart ä f 0.25 per stuk. 
Deze meerdei-e opbrengst wordt, na aftrek der onkosten, bestemd 

voor een liefdadig doel. 
Nederl. Indië. Voor onze Oost zijn 2 nieuwe poststukken te mel
den, n.1, 
Ie. een enveloppe met waardestempel 12J^ cent lakrood, w i t 

papier, met het nieuwe type (3e) netwerk. 
2e. een verhuiskaart (een praktischer naam dan ,.formulier voor 

adreswijziging ") in een kleiner formaat, n.1. 139 x 90 m.m. Het 
karton is wederom w i t. De voor- en achterzijde is in vak
ken verdeeld, ongeveer overeenkomend met bet Nederlandsche 
formulier voor adreswijziging. 

POSTSTUKKEN BUITENLAND. 
AUSTRALIË. 

De kaartbrief van IJ^ p. ontving in den linkerbovenhoek een 
aanduiding van den prijs. 

Kbf. VA (2) p . rood op wit. 
BELG. C O N G O . 

Met den bekenden palmeo-waardestempel kwamen hier 50 ver
schillende prentbriefkaarten van 45 c. en 1 fr. in gebruik ; zij Wer
den ook opgedrukt met bovenaan „R U A N D A" en onderaan 
„U R U N D I" ; de kaarten van 45 c. verschenen ook op wit glans-
karton. 

Br. 45 c. groen, 1 fr. rood op zeemkl. 
45 c. „ op wit. 

N I E U W Z U I D W A L E S . 
Een paar onbekenden ! Voor mij ligt een dienstnenveloppe van 

het „Departement of Public Instruction" met Koningin Victoria naar 
links met een zwarten opdruk O S, type I ; met denzelfden opdruk 
bezit ik een enveloppe met denzelfden waardestempel, maar in 
formaat f ; watermerk VALLEYFIELD ; deze laatste enveloppe 
behoort bij het in Senf gêcatalogieerde couvert 2b ; ik houd ze voor 
zeer zeldzaam. 
D. Bnv. O S op I p . lakrood op di t ; form. 143 x 79 m.M. 
„ „ O S op 1 p. bleek rose op blau'wachtig wit; form. 222 x 

99 m.M. 
NIGERIA. 

Met den kop van Koning George in ovaal, verschenen hier 2 
enveloppen. 

Env. 1 p. rood, 2 p. roodbruin, form. 133 x 106 mAI. 
OOSTENRIJK. 

Ter herinnering aan den musicus Schubert werd een herdenkings-
kaart uitgegeven ; op de achterzijde het portret van den componist. 

Br. 10 gr. zwart op roomkl. 

XXIX 
GREAT BARRIER EILAND. 

Over de luchtpost, wellicht beter gezegd de duivenpost van 
dit gebied is al heel wat geschreven en gestreden. Er zijn ver
zamelaars, die den betrekkelijken zegels geen bhk waardig keuren. 

anderen maakten er een speciale studie van. Wij herinneren b.v. 
aan de uitgebreide collectie van deze zegels, afkomstig van den 
Engelschman J. H. Linton, welke te zien was op de Haagsche ten
toonstelling. 

In het onderstaande zullen wij trachten een zoo getrouw mo
gelijk beeld te geven van dezen interessanten dienst. 

Tot goed begrip van een en ander vindt hier een kleine schets 
haar plaats. 

Ter toelichting 
diene het volgende . 

Het eiland is gele
gen voor de Haura-
ki-golf en werd, daar 
het deze vrijwel af
sluit, door Cook bij 
de ontdekking met 
Great Barrier beti
teld. De belangrijk
ste plaats — betrek
kelijk gesproken, 
want de bevolking is 
maar dun gezaaid 
—i is Port Fitzroy. 
Men ziet zegels van 
Nieuw Zeeland met 
den stempel van dien 
naam. jVooRD BiLMkJD 

Tot 1896 bestond een veertiendaagsche stoombootverbinding met 
Auckland, die in de behoefte voorzag. Het ontsluiten van goud
en zilvermijnen maakte het toen evenwel noodzakelijk, dat een 
vluggere verbinding met de rest van de wereld tot stand kwam. 

Een combinatie richtte, na veelvuldige votorafgaande proef
nemingen om duiven te benutten een maatschap op onder den titel 
„Original Great Barrier Pigeongram Service", ten minste onder 
dien naam werd zij later bekend. De toevoeging „original" wijst 
er n.o.m. op, dat deze naam aangenomen werd toen er conrurren-
ten kwamen en waardoor tusschen de direct^belanghebbenden de 
strijd ontstond wie de eerste en „echte" was (zoo iets dus als 
met onze hedendaagsche Haagsche hopjes!) 

Genoemde maatschap dan gaf een zegel uit in onderstaande 
teekening, nadat spoedig door de toename van het verkeer bleek, 
dat tegen betahng in baar, zooals in den beginne geschiedde, 
bezwaren ontstonden. 

Deze zegel, gedrukt in blauw, 
werd vervaardigd met behulp van 
een zinken plaat, drie zegelbreedten 
hoog en 3 zegelbreedten breed ; al
leen in de 4 hoeken werden de ze
gels afgedrukt, zoodat vijf vlakken 
open bleven. Van dezen zeldzamen 
zegel bestaan twee drukken, die zich 
o.m. onderscheiden door dikker pa
pier. 

Verscheen de eerste uitgifte in November 1898, in Januari van 
het volgend jaar kwam een zegel in nevenstaande afbeelding uit. 

Deze was in boekdruk vervaar
digd en gedrukt in een oplaag van 
4800 stuks. 

De waarde was eveneens 1 shil
ling ; de kleur blauwgroen op blauw 
getint papier. 

Zooals uit de afbeelding te zien 
is, droeg de zegel o.m. het opschrift 
„Special Post". Hiertegen rezen vau 
de zijde der Nieuw-Zeelandsche post 
bezwaren, daar het publiek, in de 

meening verkeerend met een staatsuitgifte te doen te hebben, 
tal van aanvragen om deze zegels tot de postadministratie richtte. 

O p last van het postbestuur werden daarom deze woorden in 
zwart overdrukt met „Pigeongram", in afwachting van een nieuwen 
drixk dezer zegels, waarbij „Special Post" definitief vervangen was 
door „Pigeongram". 

De aldus overdrukte zegels, die slechts van Mei tot Augustus 
1899 werden gebruikt, zijn zeer zeldzaam, vooral op echt gevlo
gen brieven. 

- - ^'\,r\.'-^y. , - \ . ' . 
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De zaak marcheerde klaarblijkelijk zeer goed, zoodat er concur
rentie kwam. Men verlieze niet uit het oog, dat door het goud-
zoeken, den toeloop van toeristen enz., het postverkeer tusschen 
Auckland en Great Barrier vrij groote afmetingen had aangeno
men. Ook al was de veertiendaagsche maildienst uitgebreid tot een 
wekelijksche, toch voldeed deze niet meer aan de eischen van het 
verkeer. Voorts bestond er nog geen telegrafische gemeenschap met 
Auckland. Wie dus spoed wenschte, was aangewezen op de dui-
venpost. 

Zooals gezegd kwamen er kapers op de kust. Een zekere heer 
W . W . Fricker richtte in 1899 „The Great Barrier Pigeongram 
Agency" op, welk agentschap zich eveneens belastte met het 
briefvervoer van en naar Auckland. 

Speciale zegels werden voor dit vervoer geschapen in neven-
staande teekening en in de waarden : 

6 pence, blauw. 
1 shilling, rood. 
W e r d eerstgenoemde Waar

de benut voor de stukken van 
het eiland naar Auckland, de 
1 shilling diende voor het 
transport in omgekeerde rich
ting. Dit hoogere tarief wordt 
verklaard door het feit, dat 
de duiven, die naar Great Bar
rier vlogeij, meer training be
hoefden, daar het eiland dik
werf verborgen was in zware 
zeedampen of mist 

Van deze zegels Werden 
10.000 resp. 5000 exemplaren 
gedrukt. Zij zijn vrij 
schaarsch ; op gevlogen stuk
ken zeer zeldzaam. 

Toen in September 1908 de telegraafkabel was gelegd, kwam aan 
de duivenposten een einde. 

Zooals wij reeds zeiden gold het tarief per velletje papier Benut 
werd zijdepapier van zeer gering gewicht, het werd gevouwen en 
gesloten door den opgeplakten zegel, die met speciaal daartoe 
vervaardigde stempels werd vernietigd. 

De „Original Barrier Pigeon Service" benutte niet minder dan 
zes verschillende stempels, in het kort beschreven als volgt : 

a. naam der maatschap in kleinen cirkel. 
b. naam en datum op twee regels. 
c. naam op twee regels. 
d. als a, doch in tweemaal zoo grooten cirkel. 
e. als d onder toevoeging van datum. 
f. als de voorafgaande, doch met kleinere letters. 
De beide laatste waren in min of meer ovaal-vorm. 
De Great Barrier Pigeon Agency benutte twee stempels : 
a. rechthoek met „G. B. A." boven, en „N. Z . " onder. De datum 

werd bijgeschreven in rooden inkt. 
b . ais de voorafgaande; de datum is hierbij in den stempel 

opgenomen. 

Uitbreiding van bovengenoemden dienst werd in September 
1899 gegeven. Een depot van de maatschappij, die de mijnen exploi
teerde, werd gevestigd op het eiland Marotiri, ± 30 mijlen noorde
lijk van Great Barrier gelegen. Daartoe werden de zegels, reeds 
overdrukt met „Pigeongram" mede voorzien van den blauwen op
druk „Marotiri", in afwachting van de definitieve uitgifte, die 
in October van hetzelfde jaar verscheen. 

In langwerpig formaat toont de zegel een postduif, omgeven door 
een dubbel-cirkel, waarin „Marotiri-Island-Pigeon^ram". Links en 
rechts staat vermeld „Mines" resp. „Copper" en aan beide zijden 
„One shilling". De kleur is rood, de tanding 12J^. 

Nog steeds is niet uitgemaakt, of men hier te doen heeft met 
maakwerk, wat niet het geval is met de zegels van Great Barrier. 

In de behandehng van de luchtpost, zooals tot dusverre plaats 
vond, zat de bedoeUng voor als het ware voor elk land een kort 
historisch overzicht van dezen tak van postdienst te geven. 

Vandaar, dat zooveel mogelijk de alfabeüsche en chronologische 
volgorde in acht werd genomen. 

Deze wijze van behandelen heeft echter het nadeel, dat dikwerf 
belangrijke mededeelingen van meer recenten datum achterwege 
moeten blijven. Wij hebben gemeend in de tot dusverre gevolgde ge

dragslijn een wijziging te moeten brengen, door het eerste deel dezer 
maandelijksche rubriek op de gebruikelijke wijze te vullen, doch het 
tweede te benutten voor de nieuwtjes op dit gebied of de vermel
ding van al datgene, wat voor de reeds behajidelende landen is te 
beschouwen als een aanvuUing. 

O p grond van het vorenstaande vermelden wij thans het een en 
ander over de postvlucht: 

LONDEN — AMSTERDAM — MALMO — 
STOCKHOLM V.V. 

Dienstorder No. 386 ter. van 13 Juni j,l. kondigde dezen dienst 
als volgt aan : 

„21 Juni a.s. zal te 1 uur 's nachts een Zweedsch vliegtuig van 
Amsterdam Schiphol naar Malmö en Stockholm vertrekken (aan
komst aldaar in den loop van den morgen). De gelegenheid wordt 
opengesteld om met dit vliegtuig gewone en aangeteekende cor
respondentie voor Zweden, Noorwegen en Finland te verzenden ; 
hiervoor fs een luchtrecht van 5 cent per 20 gram verschuldigd. 

Door Rotterdam en Amsterdam C S . zullen luchtpostbrievenmalen 
worden gevormd, welke door een in het vliegtuig ingericht lucht
postkantoor zullen worden verwacht. De stukken zullen van stem
pelafdrukken van bedoeld luchtpostkantoor worden voorzien." 

Tot zoover deze dienstorder. 
Over het doel der vlucht het volgende : 
De Zweedsche postadministratie wenschte proeven te nemen 

met nachtvluchten op het traject Stockholm—^Londen v,v. met tus-
schenlanding o.a. te Amsterdam. 

Het eerste vliegtuig met als piloot den Zweed Liljeberg vertrok 
daartoe op 18 Juni j.1. van Stockholm, om na tusschenlandingen te 
Malmö en Hamburg den volgenden dag 's middags te Schiphol aan 
te komen. De tocht werd daarna voortgezet naar Croydon, vanwaar 
het vliegtuig weder vertrok op 20 Juni te ongeveer zes uur 's avonds. 
Om ruim 9 uur kwam het op Schiphol aan en zette na een korte 
rust den tocht voort via Hamburg en Malmö naar Stockholm. 

Zooals uit bovenvermelde dienstorder blijkt, werden de lucht
poststukken, voor zoover niet in gesloten zakken van het eene 
kantoor aan het andere opgenomen, door het kantoortje in het vlieg
tuig afgestempeld. Wij treffen daardoor het vreemde geval aan, 
dat Nederlandsche zegels met een Ziveedschen stempel zijn ver
nietigd. Van den stempel, gebruikt op de route Stockholm—Lon
den geven wij hierbij de afbeelding : 

Eenige toelichting 
is wellicht ge-
wenscht. De stempel 
vermeldt in dubbel
cirkel „Luftpostexp. 
nr. 1. Stockholm— 
London" ; het mid
denstuk wordt in
genomen door een 
vliegtuig, en de aan
wijzing „Första Tu
ren" (eerste vlucht) 
en den datum. 

Bovendien zijn de 
poststukken voor
zien van nevenstaan-
den stempel. 

Voor de afstem
peling der zegels op 
de route Londen— 
Stockholm werd de
zelfde rondstempel 
gebruikt als hierbo
ven afgebeeld, alleen 
werd de datum ge
wijzigd in 20 V I 28. 

In den rechthoe-
kigen stempel staat 
thans vermeld 

ftfWl 

AIR P O S T O P F I C E 
S r O C K H O L M - L O N D O M 
O V E R N I G H T S E R V I C E 

i e - l 9 J U N E 1 9 2 » s 

Air Post Office 
London—Stockholm 
Overnight Service 

20—21 June 1928. 
Verschillende lezers vriendelijk dank voor uitvoerig bericht en 

overlegging van stukken ! 
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AUSTRALIË. 
Onze getrouwe correspondent, de heer Calago Belmonte te Sydney 

meldt, dat binnenkort de luchtlijnen Perth-Adelaide, Sydney—-
Bribane en Brisbane—^Toowoomba zullen worden geopend. 

Voorts is een speciaal luchtpostzegel in de waarde 3 pence 
te verwachten. 

V. B. 

Nationale Postzegeltentoonstel l ing 
op 15 en 16 September 1928 

te Breda, 
De tentoonstellinigscommissie van bovemgenoemde Tentoonstel

ling maakt bekend, dat de inschrijvingstermijn is verlengd tot en 
met 15 Augustus 1928. 

Inschrijvingsbiljetten kunnen alsnog worden gezonden aan den 
secretaris J. A. J. van Horssen, Engelbert van Nassauplein 156, 
te Breda. 

(Namens de commissie : 
De secretaris, 

J. A. J. V A N HORSSEN. 

/ clmdeïil 

Amsterdam. CS. 6 Juni j.1. is de tekst-stempel met reclame voor 
de IXe Olympiade vervangen door 3 flauw gebogen lijnen ± 7 c.M. 
lang en met ± 9 mjM. tusschenruimte. 6 en 7 Juni stond in 
den dagteekeningstempel geen streepje tusschen L en S, sedert 
8 Juni wel. 

Tevens kwam op den Sen Juni van 17—19 uur een proef stem
pel in gebruik waarvan onderstaand de afbeelding. 

De dubbelring-dagteekeningstempel staat met een tusschenruimte 
aan weerszijden van 6 m.M. tusschen 3 igolflijnen van 42 m.M. lengte 
en een onderlinge tusschenruimte van ± 9 mjM. Den 12en Juni 
heeft deze proefstempel slechts van 10—H dienst gedaan, latere 
afdrukken zijn ons niet bekend geworden. 

Arnhem—Zypendaal. 11 Juni kwam hier op de Indische Tentoon
stelling de in het Mei-nummer afgebeelde bijzondere stempel voor 
het eerst in gebruik ; de tentoonstelling duurt tot 23 Juli a,s. De 
heer H. L. Backer van Ommeren, Emmasraat 2, Arnhem (aanget. 
brieven te adresseeren wijkkantoor Hertogstraat) is zoo welwillend 
geweest, zich bereid te verklaren, aan stempelverzamelaars buiten 
Arnhem, tegen opgave en betaling der gewenschte frankeerzegels 
plus 10 cent voor onkosten, dezen specialen stempel te doen toe
komen. Ook kan men hem door afzender reeds gefrankeerde enve
loppen toezenden, in welk geval alleen 10 cent (2 postzegels van 
5 cent) voor onkosten is bij te voegen. 

Het spreekt van zelf, dat de heer B. v. O . geen tijd heeft om 
over deze aangelegenheid te gaan correspondeeren, doch hij wil 
verzamelaars gaarne ter wille zijn, vandaar zijn vriendelijk aanbod, 
waarvoor wij Z.Ed. bij voorbaat dank zeggen. 
Princenhage. Hier stempelt men tegenwoordig met een reclame
stempel. In den dubbelrmg bovenm PRINCENHAGE en onderin, 
van den plaatsnaam gescheiden door 2 dichte vijfstralige sterren : 
V E S T I G T U BIJ ' T LIESBOSCH, in het bovenste segment GE
Z O N D W O N E N , in het onderste N A T U U R S C H O O N . 

Hr. Smelt zond ons de stempels van de onlangs geopende post
agentschappen Eindhoven-BleckstTéiat en Tilburg-Koestraat, waar

voor vriendelijk dank ! Beide zijn van het koerseerende typenrader-
model zonder sterren, jaartal onderin. 

Dank zij de gewaardeerde medewerking van de beeren Boogaard 
en Nieuwenhuyzen, kunnen wij vermelden, dat de oude groot-
rondstempel (type 1895) behalve te Maartensdijk (Utr.) nog steeds 
dienst doet op de hulpkantoren 2de Exloërmond, Hardenberg, Hee-
ten, Kolliam, Uden en op het wijkkantoor 's Gravcnhage 11 
(Wittebrug). 

Uden gebruikte op 27 Juni 1928 nog steeds blauwe inkt. 
Onder verwijzing naar het Mei-nummer ontvingen wij, onder 

dank, van het Persbureau van het Hoofdbestuur der P. en T . het 
volgende bericht: 

Zooals reeds vroeger is bekend gemaakt is aan de postkantoren 
te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, die luchtposffcrieven-
malen ontvangen, een bijzonder stempel verstrekt, dat zal worden 
gebruikt voor de per luchtpost aangebrachte stukken ten bewijze 
dat inderdaad luchtvervoer heeft plaats gehad. Een afdruk van deze 
stempels gaat hierbij. 

'S-GRAVENHAGE 
D 4 «c V I * ' 2 8 a 
PER LUCHTPOST 
AANGEBRACHT 

Tot nu toe zagen wij den stempel Amsterdam in violette, dien 
uit Rotterdam in blauwe inkt resp. op de achter- en voorzijde van 
een luchtpoststuk. 

Tijdens het congres van de „Union des Associations pour la So-
ciété des Nations" dat van 30 Juni t/m. 7 Juli 1928 in een der grafe
lijke zalen op het Binnenhof te 's-Gravenhage wordt gehouden, 
zal aldaar een tijdelijke post-, telegraaf- en telefooninrichting ten 
dienste van de congressisten gevestigd zijn. De aldaar ter post be
zorgde correspondenHe zal van een specialen stempelafdruk worden 
voorzien. 

NED. OOST-INDÏE. 
1-re De volgende K.P.M.-stempel valt nog te vermelden: 

s.S. BENKOELEN. 
Op een brief van Tandjoeng Redeb (Berouw) naar Samarinda 

(Borneo) verzonden was het» 1 2 ^ et. postzegel schriftelijk vernie
tigd met den dubbel onderstreepten naam van de K.P.M.-boot 
Buyskes. 

Wij danken mevr. Bsse. Van Heerdt-Kolff en de beeren A. M. 
Benders, Th, Boogaard, J. D . van Brink, E. Cola?o Belmonte, P. 
Costerus Cz., H. Lampe F.zn., A. Jacobs, J, H. Nieuwenhuyzen, 
G. V. V. d. Schooren, J. Th. M. Smelt en E. R. Lim, Samarinda voor 
de spoedige melding en toezending der nieuwe stempels. 

Trg. 

NED. WEST-INDIE. 
Over onze West-Indische stempels is tot nu toe nog slechts 

weinig geschreven en toch verdienen ook zij de volle opmerk
zaamheid der speciaal-verzamelaars. Vele zegels der Koloniën Cw 
ragao en Suriname treft men aan met bootstempels of Paquebot-
stempels van Nederlandsche of vreemde (Amerikaansche, Er'geU 
sehe, zeldzamer Fransche of Ifaliaansche) oorsprong en de ver
scheidenheid dezer stempels is zoo groot, dat daaraan een afzon
derlijk artikel gewijd kan worden. 

PAaUEBOT 
(N.Y.2oDiv.J 

C U R A p A O 
O V E R 

NEW-YORK 
• W i j willen echter in dit opstel trachten slechts de stempels der 
post- en hulppostkantoren en die der gouvernements-boot.en enz. op 
de eilanden en rivieren der beide koloniën zoo volledig mogelijk 
te beschrijven. 

De oudste bekende stempel bestaat uit 2 concentrische ringen, 
waartusschen uitgespaard in witte letters op zwarten ondergrond 
de woorden „Postkantoor C u r a g a o" en in het midden een 
leeuw. 



16 JULI 1928 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, 

B E K N O P T P R O G R A M M A 
DER F E E S T E N T E H O U D E N DOOR D E 
Postzegelvereeniging „BREDA", 

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

Negentienden Nederlandschen Philatelistendag 
OP VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEM

BER 1928, T E BREDA. 

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

Café-Restaurant „Moderne", Veemarktstraat. 
7J^ uur. Reunie en begroeting der deelnemers aan den Philatelis

tendag in het „Zuid-Holiandsch Koffiehuis", Groote 
Markt. 

8 uur. Ontvangst der Philatelisten door het Dagelijksch Bestuur 
der Gemeente Breda ten stadhuize. 

8J^ uur. Concert door de K. E. Muziekvereeniging „Vondel" op 
de Groote Markt, aangeboden door het Gemeentebestuur 
van Breda, 

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

Z A T E R D A G 15 S E P T E M B B E R 1928 . 
10 uur. Of f ideële opening van den Negentienden Nederlandschen 

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

lOJ/2 uur- Kapittel-vergadering in de Tearoom van „Moderne". 
11 uur. Bondsvergadering in de bovenzaal (gelegen aan de 

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

IJ^ uur. Gemeenschappelijke Lunch in de bovenzaal (gelegen in 
de St. Janstraat) van de „Beurs van Breda". 

2Y2 uur. Bezoek aan de Groote Kerk. 
y/i uur. Bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie. 
^Yi uur. Reunie in „Moderne ' en vertrek met autobussen naar 

het „Mastbosch-Hótel", 
6 ^ uur. Feestraaaltijd in het „Mastbosch-Hótel". 
9J^ uur. Bekendmaking der bekroningen. 

Gezellig samenzijn in idem. 
Dancing, 

Z O N D A G 16 S E P T E M B E R 1928 . 
103/2 uur. Congres in de bovenzaal (gelegen in de St. Janstraat) 

van de „Beurs van Breda". 
V/i uur. Gemeenschappelijke Lunch in het Hotel „Dennenoord" 

tegenover het Mastbosch. 
2Yi uur. Wandeling in het Mastbosch. 
43^ uur. Sluiting der Tentoonstelling. 

W A A R S C H U W I N G E N . 
Namens den heer H. Burgh, lid der Ned. Vereen, van Postzegel

verzamelaars te Tjiamis, moet ik U waarschuwen voor ruil-
connecties met den heer E. A. Hellman, te Helsingfors, die Maart 
1927 in het Maandblad adverteerde en zich Représentant noemt van 
de „l'Echo de la Timbrologie". Deze handelaar voldoet niet aan 
zijn verplichtingen. 

De heer H. Hermans, te Simpelveld, waarschuwt om dezelfde 
redenen voor onderstaande personen : Fr. Kleinbauer, Rue des Jar-
dins, Metz en Eugen Rumianceff, Pinsk (Pologne). 

De heer W . A. Schornagel, te Hoek van Holland, raadt den 
lezers aan geen ruilbetrekking aan te knoopen met een zekeren 
„Gathe", Kontorchef, Drondheim (Noorwegen). 

De Beheerder van 't Bonds'Informafiebweau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam Z . 

Verzoek. 
In verband met het feit, dat van het December-num-

mer 1927 geen exemplaren meer voorradig zijn, worden 
degenen, die op het bezit of behoud daarvan geen prijs 
stellen, beleefd verzocht hun exemplaar aan de Admi
nistratie, Wilhelminapark 128, Breda, te willen terug ' 
zenden. 

* * * 
Heeren redactieleden en medewerkers worden 

verzocht hunne nota's, wegens voorgeschoten port i 
over het eerste halfjaar 1928, vóór 1 Augustus a.s. 
te willen inzenden aan de Administrat ie. 

BERICHT. 
Van 16 Jiuli—6 Augustus e.k. is de hoofdredacteur met vacantia 

afwezig. 
Dringende aangelegenheden betreffende de redactie gelieve men 

te richten tot den administrateur. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars, 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op 
Zaterdag 23 Juni 1928, des namiddags te 3 uur, 
in Hotel des „Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, mr. Vuijstingh, Kästeln, 
Costerus, mr. de Beer en Jorissen. 

Voorzitter: de heer Van der Schooren, 
De notulen der vorige vergadering, zooals die zijn opgenomen 

in het Maandblad van April I.I., worden goedgekeurd. 
De besproken punten, waaronder van de Federation Internationale, 

zullen worden opgenomen in het Maandblad van Juli a.s., benevens 
het programma van den Philatelistendag te Breda op 15 en 16 
September a.s. 

De 2e secretaris, 
P. J O R I S S E N P.Czn. 

Negent iende A lgem. Vergadering op Zaterdag 15 September 
1928, des voormiddags te 11 uur, in de bovenzaal van de 

,3eurs van Breda" (ingang St. Janstraat), te Breda. 
(Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden der aange

sloten vereenigingen). 
A g e n d a : 

1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag van den len Secretaris. 
5. Verslag van den Penningmeester. 
6. Begrooting 1928—1929. 
7. Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag over de vergadering te Weenen van den Interna

tionalen Bond. 
9. Bestuursverkiezing. De beeren mrs. Bonn en W . S. W . de 

Beer zijn aan de beurt van aftreden, van wie de heer mr. 
E. Bonn zich niet herkiesbaar wenscht te stellen. Als can-
didaten zijn gesteld de beeren mr. W. S, W. do Beer te 
Amsterdam en J, C. Cramerus te Breda. 

10, Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering zal worden gehouden, 

11, Aanwijzing van de Commissie voor het nazien der rekening 
in het jaar 1929. 
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12. Rapport en bespreking in zake tandingmeter. 
13. Uniforme regeling betreffende het royeeren van leden der 

aangesloten Vereenigingen. 
14. Instelling eener wetenschappelijke commissie, (Door deze 

commissie o.a. te doen uitmaken of La Guaira-zegels tot het 
verzaraelgebied van Curagao behooren). 

dit gebied is al heel wat geschreven en gestreden. Er zijn ver-
15. Wijziging van het Bekerreglement, in te leiden door den heer 

L. de Raay, te Amsterdam. 
16a. Stichting Bondsbibliotheek, althans van een centrale lijst, be

vattende opgave der boeken, welke de aangesloten Vereeni
gingen ter beschikking stellen van alle leden dier Vereenigingen. 

b. Centralisatie van de bibliotheken der verschillende philatelis-
' tische Vereenigingen, in te leiden door den heer A. C. Voss . 

te Amsterdam. 
* * 

* 
De Ie Secretaris verzoekt beleefd spoedig opgave te mogen ont

vangen van de onderwerpen der voordrachten, te houden op het 
a,s. Congres, ter verkrijging van den wisselbeker. 

* * 
* 

De bij den Bond aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan 
art. 4 van het Reglement, luidende: „Jaarlijks, in de maand Juli, doet 
elke Vereeniging opgave van het aantal harer leden op 1 Juli 
daaraan voorafgaande en van hare vertegenwoordigers voor het 
volgend vereenigingsjaar". 

De Ie Secretaris, 
mr. J. H. V U Y S T I N G H, 

Plompetorengracht 24, Utrecht. 
* * * 

Aan den Ned. Bond Vcin Verecnigingcn van Postzcgclverzamcleiars. 
Mijne Heeren, 

Tandingmcter-CoDunissie. 
Onze commissie, bestaande uit de beeren dr. P. H. van Cittert 

te Utrecht en P. C. Korteweg te Laren (N.H.) , later aangevuld 
met dr. G. W. W. Bölian te Hilversum, heeft het genoegen 
U het navolgeode omtrent hare bevindingen te rapporteeren : 

Een tiental in den handel zijnde tandingmeters werden door ons 
onderzocht en op één uitzondering na alle — min of meer — 
afwijkend bevonden, waarvan de meerderheid zelfs zeer afwijkend 
was. De verkeerde maten op de tandingmeters hebben hun oorzaak 
te danken, meestal aan de inferieure teekening, somtijds aan een 
reproduceering van een goede teekening op verkeerde grootte. 

De door onze commissie zuiver bevonden tandingmeter vol
doet o.i. niet aan de hoogste technische eischen voor een ge
makkelijk gebruik. 

Indien de Bond overgaat tot het beschikbaar stellen van werke
lijk goede tandingmeters, zal de teekening Z E E R Z U I V E R en 
vakkundig geconstrueerd dienen te worden en dient de Bond bij 
het ontwerp niet op kosten te zien, terwijl de clichémaker moet 
G A R A N D E E R E N , dat de afdrukken PRECIES de juiste grootte 
zullen hebben. 

Als' materiaal voor den tandingmeter zou in aanmerking kunnen 
komen : glas, koper, aluminium of dergelijk dun plaatmetaal, mica 
of ander doorzichtig materiaal en carton, waarop in de Weten
schap zuivere graadverdeeHngen gemaakt worden. 

Glas wordt veel te duur en is voor den philatelist tevens on
bruikbaar. Alle metalen werden door ons afgekeurd, wegens ver
moeienis van de kleur voor het oog.. De o.i. eenigst geschikte 
tandingmeter dient Z W A R T te zijn, met WITTE-liniatuur. Van
daar dat mica, celluloid e.d, in het geheel niet in aanmerking 
kwamen, ook al zijn daarmede zegels op brief na te meten, aan 
welken modernen eisch op andere wijze tegemoet te komen is. 
Zwart gemaakt metaal kon ook geen genade vinden, met het oog 
op de afslijting van het zwart en het gemakkelijk deuken van het 
dunnere materiaal. 

Daarentegen biedt carton, ofschoon atmospherisch 't meest be
ïnvloed, vele voordeelen. Het is goedkoop en zacht op de randen, 
zoodat geen beschadiging der te onderzoeken zegels gevreesd 
behoeft te worden, zooals bij harder materiaal en de wijzigingen 
tengevolge van temperatuurs- en vochtigheidsverschillen zijn de 
zelfde als die van de te meten voorwerpen, n.l. de postzegels, 
zoodat de atmospherische afwijkingen meestal niet zoo spoedig 

meetbaar zijn. Het heeft bovendien geen zin om een meter te gaan 
maken, die nauwkeuriger is dan het zegel, dat er mee gemeten 
moet worden. 

Temperatuurverschillen zijn van veel minder belang dan de 
afwijkmgen ontstaan door de vochtigheid. Vochtige postzegels, die 
onder de microscoop drogen, en liggende op een stalen verdeel-
schaal, ziet men van tanding veranderen ten opzichte van die ver-
deelschaal in tiende millimeters. Dit waren geen natte zegels, doch 
vochtige zegels (75% vocht), zooals door een vochtigen zomer 
of een vochtige kamer veroorzaakt. 

Dr. van Cittert heeft een serie zeer nauwkeurige metingen ver
richt en kwam tot het resultaat, dat vochtige (100% vocht) zegels 
1% in lengte rekken en } ^ % in de breedte, tegenover droge zegels 
( 0 % vocht). Door de zegels in vochtigen toestand uit te rollen, 
kunnen blijvende grootteverschillen ontstaan. Men moet dan de 
clichégrootte nameten, alvorens (zeldzame) tandingein te gaan na-
meten. Plaatdrukpapier is gevoeliger voor vocht dan boekdruk
papier. Vochtig papier herkrijgt na droging overigens weer de 
oude grootte terug. 

Een rekking van 1%( beteekent nu een verandering van de tan
ding met Yi,. Voor 7 5 % vochtige zegels zijn dus Yg, tandingen ook 
onbetrouwbaar. Tandingmeters met Y& verschillen zijn dus over-
b°<^i9' 3^ verschillen behoeft men nimmer te specialiseeren. De 
fouten worden minder meetbaar als men meet met een meter, 
die zelf ook door vocht uitzet. 

Onze commissie besloot dus tot een glad cartonnen Bondstan-
dingmeter. Deze behoeft niet duur te zijn, heft kleine vochtig
heidsverschillen op, al kimnein bij een extra droge tandingmeter 
(uit den borstzak) en vochtige zegels (uit een muurkast) ook 
onzuivere metingen ontstaan. Ook slijt de cartonnen tandingmeter 
meer dan b.v. een metalein, maar de philatelist met een versleten 
cartonnen tandingmeter kan zich in dat geval wel eens een nieu
wen Bondstandingmeter aanschaffen. Een algemeen ingevoerde, 
billijke tandingmeter zal in de toekomst bij de onderiinge cor
respondentie veel ongerief kunnen voorkomen. 

W a t de teekening van den cartonnen tandingmeter betreft, 
is de destijds uitgegeven, doch sedert lang niet meer verkrijgbare 
tandingmeter van M. Z . Booleman de beste, waarmede men op 
zwarten grond met behulp van witte balletjes G R O O T E G A T E N 
kan meten en met behulp van evenwijdige liniatuur KLEINE 
G A T E N . De tandingen dienen opgenomen van 7 tot 163^, met 
34 tandingen tusschen 10 en 14J/2 n^^' het oog op de Nederland-
sche zegels. Voorts dient een zeer nauwkeurige c.M.-maat (5 c.M.) 
op den tandingmeter aanwezig te zijn tot het nameten van op-
dnikken. Tenslotte dienen de tandingen aan de achterzijde langs 
de buitenranden herhaald te worden, tot het meten van de tanding 
van zegels op brief. 

De tandingmeter van Lüdce is op zwart met witte liniatuur en 
bolletjes uitgevoerd, doch de afgebeelde origineele constructie laat 
een conische liniatuur zien, waardoor de fijnere tandingen te dicht 
op elkaar valien. Wel kan men op die manier overgangstandingen 
meten, doch deze hebben (zie boven) toch slechts onbetrouwbare 
waarde. Een E V E N W I J D I G E LINIATUUR verdient daarom 
verre de voorkeur. 

De uit te geven tandingmeter moet zóó zuiver zijn, dat J^ 
tandingmetingen juist zijn. De teeken- of reproductiefout mag dus 
niet meer dan ]/2°/o van de gestandariseerde maten verschillen. Dr. 
van Qttert stelt zich gaarne beschikbaar tot het nameten van 
ontwerp en proef cliché met proefdruk, ALVORENS dit wordt 
goedgekeurd. De teekening kan op ware grootte gemaakt Wor
den en worden geclicheerd, kan echter ook b.v. precies 4-maal 
vergroot geteekend en precies 4-maal verkleind geclicheerd wor
den. De ervaren teekenaar dient zich hefst van standaard Johan-
son-blocks te bedienen. De Topographische Inrichting t ; Den 
Haag, door ons reeds aangeschreven bleek tot onze spijt niet 
aan particuHeree te leveren. De meest geoutilleerde werkplaats 
lijkt ons de firma A. W . Faber te Nürnberg, die o.a. de wel
bekende rekenlinialen vervaardigt. 

Tenslotte wenschen wij nog even te releveeren, dat ten on
rechte wel eens fgesproken wordt van taindenmeter inplaats van 
tandingmeter. Men meet geen tanden, maar alleen de tanding. 

Ve rouwende, dat wij uw college voldoende van advies gediend 
hebben en hopende op een spoedige verschijning van den Bonds
tandingmeter, teekenen wij, hoogachtend : 

Dr. G. W . W . BOLIAN. 
Dr . P. H. VAN C I T T E R T . 
P. C. K O R T E W E G . 
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Nederlandsche Vereen« van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107Q3 

Afdeelingcn. 
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 l i , 

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

Voorburg. 
Haarlem : Secr. : C. H . Blansert, Plein 22. 
's-Hertogenbosch : Secr. : Lambert W . C. Berge, Kerkstraat 64. 
Nijmegen : Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Leiden en Omstr. : Secr. : J. A. A. van der Horst, Breestraat 165. 
Twente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland : Secr. : dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

Handboek der Postwaardcn van Nedcrlandsch-Indië. 
Deel I : Frankeerzegels. Prijs f 5.— 
Deel II : Portzegels. Prijs „ 8.50 
Deel I en II samen. Prijs „ 12.50 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma En

schedé & Zonen, te Haarlem. 
Het aantal onderscheidingen is weer vermeerderd. Op de Intern. 

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

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

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

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

TeLJ8. 
KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 25 

Juni 1928, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de verga derinpr en 
heet de 34 aanwezige leden welkom, in het bijzonder den heer 
Elsbach. die voor het eerst aanwezig is. De notulen van de 
vergadering van 29 Mei worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld, terwijl de, ballotage tot uitslag heeft, 
dat de heer Lijmbach als lid wordt aange lomen. Op voor»L. l 
van het bestuur wordt het lid Backer te Maria Kulm, wegens 
onbekend adres, van de ledenlijst afgevoerd. 

Van den heer Quirijnen zijn verschillende valsche zegels 
mgekomen voor het falsificatenalbum, waarvoor de voorzitter 
hem namens de Vereeniging dank zegt. 

Overgegaan wordt tot verkiezing van een vice-voorzitter. Het 
bestuur stelt daartoe voor: 1. den heer Brantjes, 2. den heer 
Jacobs. Eerstgenoemde behaalt 26 stemmen, de heer Jacobs 
4, terwijl 1 stem wordt uitgebracht op den heer Mijnssen. en 
3 stemmen in blanco, zoodat de heer Brantjes is gekozen. Deze 
antwoordt, op een desbetreffende vraag van den voorzitter, dat 
hij de benoeming gaarne zal aannemen. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat besloten is den termijn 
van inzending der inschrijvingsbiljetten voor de Postzegeltentoon
stelling te verlengen tot 15 Augustus a.s. Van verschillende zijden 
is reeds toezegging gedaan. 

Voor toezicht gedurende de tentoonstelling stellen zich nog 
enkele beeren beschikbaar. 

Wordt voorts mededeeling gedaan, dat het aantal leden op 1 
Juli a.s. 482 (vorig jaar 480) zal bedragen. Deze opgave heeft de 
Bond noodig, om het aantal vertegenwoordigers voor zijn vol

gend vereenigingsjaar vast te stellen. Besloten wordt het 500ste 
lid een verrassing te bereiden. 

Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten. 

Breda, 25 Juni 1928. 
De Ie secretaris, 

J. C. G. V A N D E N B E R G . 

Nieuw lid. 
168. (E.Z.) J. J. Lijmbach, Van Meterenstraat la, Breda (1). 

Candidaat'lid. 
H. Wijnaendts, kolonel, Boschlaan 20, Ginneken. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
259, J. Mebus, te Amsterdam. (VII ) . 

Afgevoerd wegens onbekend adres 
439. F. Bäcker, te Maria Kulm. 

Adreswijzigingen. 
486, J. N . Optendrees, te Paramaribo, thans Wagenwegstraat 5, 

aldaar. 
171. M. A. Ufkes, te Breda, thans Ie Muntstraat I, aldaar. ( I I ) . 
288. D. W . Brantsen, te 's-Gravenhage, thans Anton de Haen-

straat 56, aldaar. ( V ) . 
335. jhr. mr. F. E. M. de Roy van Zuidewijn, te Breda, thans 

Ginnekenweg 128, aldaar. (II) . 
58. A. Luijk, te Ginneken, thans Bredascheweg 12, Prinsenhage. 

(II) . 
451. B. van der Reijden, te Bandoeng, thans Beerenlaan 3, Mees

ter Cornelis (Java). 

Aankondiging. 
A L G E M E E N E VERGADERING op Maandag 30 Juli 1928, 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 30 Juni 1928, des avonds te 8 uur, in 
Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, A'dam 

Aanwezig 47 leden. Daar de 2e secretaris wegens uitstedigheid 
verhinderd is, neemt de Ie secretaris diens functie waar. De notu
len der vorige vergadering worden goedgekeurd. Ingekomen is 
een schrijven van de Jeugdclub „Neerlandia", te Watergraafsmeer, 
met verslag der laatste bijeenkomst. Daaruit blijkt, dat deze jeugdige 
Philatelisten zeer actief zijn. Hun vergadering was bezocht door 
25 leden en 3 ouders. Van verschillende zijden had het bestuur 
reeds bewijzen van sympathie ontvangen, wat blijkt uit het album 
en de zegels, die als geschenk waren ingekomen. 

De voorzitter deelt mede, dat hij tot zijn genoegen in 't verslag 
der vergadering van de vereeniging „Op Hoop van Zegels" ge
lezen heeft, dat de heer De Roo zijn lezing over het vervaardigen 
van postzegels ook in Amsterdam zal houden. 

Onze leden zullen t.z.t. een uitnoodiging er voor ontvangen. 
Verder memoreert de voorzitter nog, dat er van verschillende 

zijden en vooral in het buitenland ernstige klachten gerezen zijn 
over de onderscheiden soorten roltanding, die de liefhebberij voor 
postzegelverzamelen zeker niet bevordert. Een even ongunstige in
vloed heeft natuurlijk ook b,v. de uitgifte der nieuwe „Timbres de 
bienfaisance" van Marocco, die alleen bij inschrijving voor 29.70 fr. 
te verkrijgen zijn. Het bekende Fransche tijdschrift ITllustration 
heeft er zelfs een annonce van een heele pagina over opgenomen. 

Nadat de vergadering een kwartiertje in „Comité general" over
gaat, wordt bij ballotage met algemeene stemmen aangenomen de 
heer H. J. G. Strasmeijer alhier. 

De uitslag van den wedstrijd om den mooisten zegel 23/^ gid. 
Koningin 1896 (Yvert No. 47) is, dat het ingezonden exemplaar Van 
den voorzitter den eersten prijs behaalt. 

Van de veiling van 37 kavels werden eenige opgehouden. Een 
kist met allerlei zegels, briefkaarten en enveloppes bracht f 3.50 op. 

Ten slotte had er een verloting plaats van 20 prijzen onder de 
aanwezige leden. 
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Nadat de voorzitter ^zi meaegedeeild, dat er in Juli en Augustus 
geen b'';;3r.komsten gehouden worden, wenschte hij den leden een 
prettige vacantia. 

De Ie secretaris, J. A. KASTEIN. 

Mededecling, 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 

den laatsten Zaterdag in de maand September. 
Aangenomen als lid. 

H. J. G. Strasmeijer, Riouwstraat 93huds, Amsterdam. (O.) 

Bedankt als lid. 
M. de Vries, Gen. de la Reijlaan, Bassum. 
F. Fokke, Prinsengracht, Amsterdam. 
L. van Horssen, Nieuwe Parklaan, Scheveningen. 

Adresveranderingen. 
H . T . Liem, Wasserwerkstrasse 102, Zurich 6. 
G. C. M. Bethe, Ie Helmersstraat 299huis, Amsterdam. (W.) 
J. Th. Heins, De Carpentierstraat 172E, Den Haag. 
M. de Smidt, Nijland. (Fr.) 

Utrechtsche Philatelisten-Vereealging, te Utrecht, 
Secretaris: K. H. J . v. HULSSEN, Brigi t tenstraat 17, Utrecht, 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 26 Jimi 1928, in het Hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 25 leden. Om ongeveer kwart over acht werd deze 
vergadering, bij ontstentenis van den voorzitter, door den vice-
voorzitter geopend. De notulen der vorige vergadering werden onr 
veranderd goedgekeurd en de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. De beeren Benders en Cortenbach waren zoo bereid
willig de groote verloting in orde te brengen. Onderwijl lichtte de 
vice-voorzitter de late verzending van het Maandblad toe. 

Bij de rondvraag werd een vraag van den heer Van der Horst 
beantwoord, terwijl de heer Sluijp inlichtingen verstrekte op een 
vraag omtrent de nieuwe vliegpostzegels. 

De heer Sluijp deelde bovendien mede, dat hij tot zijn groote 
verbazing op de tentoonstelling van Oost en Wes t te Arnhem de 
nieuwe toekomstige Curagaosche postzegels in kroningsuitvoering 
geëxposeerd had gezien, terwijl omtrent die zegels nergens iets 
vermeld was. Hierop kon geen der aanwezigen inhchtingen 
verstrekken. 

De groote verloting was inmiddels gereed gekomen, zoodat den 
aanwezigen reeds ter vergadering een mooi prijsje ter hand ge
steld kon worden. De overige prijzen zullen, aan de daarvoor 
in aanmerking komende leden, door de zorg van steller dezes 
worden toegezonden. 

Gedurende de daarop volgende pauze kregen de leden de ge
legenheid de geëxposeerde bladen van den landenwedstrijd te 
beoordeelen. Gevolg gevende aan een geuiten wensch op een der 
vorige vergaderingen was ditmaal gekozen : twee bladen van een 
blad naar keuze, te beoordeelen naar den opzet. Bi) de stemming 
verkregen de welverzorgde bladen van de beeren Sluijp en Kaub 
een gelijk aantal stemmen, zoodat herstemming noodig bleek. Deze 
viel ten gunste van eerstgenoemde uit, die dus den eersten prijs 
verwierf, terwijl aan den heer Kaub de tweede prijs werd toe
gekend. 

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

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

Candidaat-leden. 
G. Bibérian, Avenue de la Californië 122, Nice (Frankrijk). 
J. C, Veriioeff, Fred. Hendrikstraat 142, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
W. J. Derksen H.Mzn., Van Beverninghlaan 7, Gouda. 

Adresveranderingen. 
T . Doekes wordt Rijswijkscheweg H.T.O. , Den Haag. 
J. Borghstijn wordt IJsselkade 144, Doetinchem. 

Vergaderingen 
Bestuursvergadering op Dinsdag 18 September 1928. 
A lgemeene vergadering op D i n s d a g 25 September 1928. 

Mededeeling. 
Door het secretariaat zijn op 27 en 2i8 Juni de prijzen van de 

groote verloting — voorzooverre niet uitgereikt aan de op de al
gemeene vergadering aanwezige leden — aan de overige daar
voor in aanmerkinig komende leden toegezonden. Zij, die bij ont
vangst van het Maandblad niet in het bezit van hun prijs geko
men zijn, worden verzocht daarvan vóór 31 Juli a.s. kennis te ge
ven aan den secretaris K. H . J. van Hulssen, Brigittenstraat 17, 
Utrecht. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenlmge. 
Socretarii: P. C. DOZY, P a r k s t r a a t 31, Utrecht, 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering van 
Maandag 26 Juni 1928, in café „Boschlust", Be-
zuidenhout, te 's-Gravenhage. 

Wegens ontstentenis van den voorzitter neemt de heer K. N. 
Korteweg het presidium waar. Na de aanwezigen welkom gehee-
ten te hebben, belooft de waarnemend voorzitter de agenda zoo 
vlug mogelijk te zullen afwerken, daar allen op den zomer-avond 
vol zon wel liever naar buiten zullen gaan en het zeer gewaar
deerd moet worden, dat nog een tiental dames en beeren de ver
gaderzaal trouw bleven. 

De notulen der algemeene jaarvergadering worden, na lezing, 
onveranderd gearresteerd. Bij de rondvraag deelt de heer L. Cre-
mer Eindhoven — en mevrouw Verhaegh-Brantjes heeft dezelfde 
teleurstellende ervaring — mede, da t een Haagsch postzegelhan
delaar op zijn catalogi „50 ä 7 5 % beneden alle prijzen" doet 
drukken, doch dat het gebleken is, dat indien men op de prijzen 
in die prijscourant reflecteert, men kans loopt, dat de firma Voor 
die noteering niet wil leveren. Men meent algemeen, dat deze 
zaak dus niet als een reëele mag Avorden aangemerkt. 

De heer A. G, Rinders deelt mede, dat ons waarde mede-lid, de 
heer J, B. Robert, in Juli zijn SOsten verjaardag hoopt te vieren. 
Besloten wordt onder applaus, dien dag niet ongemerkt — Wat 
den Kring betreft — te laten voorbij gaan. Dat hij, ondanks zijn 
leeftijd en uit den aard sporadisch, toch nog wel eens lust en tijd 
heeft gevonden onze bijeenkomsten met zijn gewaardeerde tegen
woordigheid te bevoorrechten, is een verblijdend bewijs zijner sym
pathie voor de H. P. K. Vóór hij in het Maandblad zijn interes
sante studie over de Republiek T o u v a in druk gaf, toonde hij 
aan onze vergadering de complete collectie zegels dier landstreek, 
ons inwijdend in het modern, listig financieel beleid der Touvaan-
sche herders. 

De verloting onder alle aanwezigen, zonder nieten, heeft het 
gewone verloop, waarna wederom een 30-tal kavelingen geveild 
worden. Aangezien geen enkele kaveling onverkocht aan den eige
naar terug behoeft te gaan, mag ook deze veiling als een succes 
beschouwd worden. 

De aangekondigde expositie van poststukken gaat niet door ; 
men verlangt te zeer naar de buitenlucht en in September zullen 
er meerderen van kunnen profiteeren. 

Nadat de volgende algemeene vergadering op Maandag 24 Sep
tember wordt gesteld, wordt de bijeenkomst opgeheven. 

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

Adresverandering. 
R. H. Driessen jr., nieuw adres: Theresiastraat 354, Den Haag. 

Mededeeling. 
De directeur van het rondzendingsverkeer deelt mede dat er ge

durende Juli en Augustus geen boekjes zullen circuleeren. De voor
raad boekjes is thans ruim voldoende. Met toezending van nieuwe 
boekjes wordt men verzocht tot September te wachten. 

De direceur rondzendingsverkeer, 
I. H . L. M E U F F A L S. 

Ruijchrocklaan 44, Den Haag. 

Vergadering. 
De algemeene vergadering in September zal nader l>ekcnd HC' 

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

K O R T VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 
26 Juni 1928, in Restaurant „National", te 
Arnhem. 

De vergadering, bijgewoond door 17 leden, onder wie 3 dames, 
wordt door den voorzitter geopend met een woord van welkom 
tot de aanwezigen, mzonderheid tot den heer C. Abas, die Voor 
't eerst de vergadering bezoekt en tot mejuffrouw G. Veering, 
die behouden en wel uit het buitenland is teruggekeerd. Bij ont
stentenis van den secretaris worden de notulen van de vorige 
vergadering door de 2e secretaresse gelezen en daarna goedgekeurd. 

Ingekomen is een dankbetuiging van den heer H. Marsé voor 
de bloemenhulde, hem bij zijn gouden huwelijksfeest aangeboden. 

Als candidaatlid heeft zich aangemeld de heer J. A. Dalloyaux, 
Laren (N.H.), De heer Ch. Engelberts wordt met algemeene stem
men tot het lidmaatschap toegelaten. 

Als afgevaardigden naar het a.s. Congres te Breda worden aan
gewezen de beeren Te Winkel, Van Balen, De Bruin en Van 
de Sandt. 

Bij de rondvraag deelt mevrouw Schuurman mede, dat zij, ge
zien de vele onaangename ervaringen, die zij heeft gehad met het 
lid G. J. van Seventer, Galerij 4, Rotterdam, wat betreft de afreke
ning der rondz.endingen, dezen heer heeft geschreven, dat zij in 
't vervolg geen zaken meer met hem wenscht aan te gaan. 

De heer De Bruin vraagt nogmaals eenige inUchtingen omtrent 
de Cura^aozegels, doch de voorzitter moet hem ook ditmaal weder 
teleurstellen. Als pleister op de wond trekt hij daarna den prijs 
van de gratisverloting. 

Hierna sluiting. 
De 2e secretaresse, 

G. VEERING. 
Nieuw lid. 

120. Ch. Engelberts, Cordesstraat 4, Arnhem. 

Candidaatlid. 
J. A. Dalloyaux, hotelhouder. Laren (N.H.) 

(Lid van „HoUandia"). 

Bedankt met 31 Dec. 1928. 
145. W . van Houten, Huijghenslaan 28, Amersfoort. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
9. A. J. Vaan, wegens vertrek naar Canada. 

Adresverandering 
106. Max Carsch wordt Euterpestraat 110, Amsterdam (Z.) 

Vergaderingen. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 11 September 1928 j 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 11 September 1928; 

b e i d e in Restaurant „National" t e Arnhem, des avondsteSuur . 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret . : P. JORISSEN P. Czn.. Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

Gewone Bijeenkomst op Dinsdag 12 Juni 1928, des 
avonds te 71/2 ï"ir, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering, 
na voorlezing, onveranderd worden goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Ter bezichtiging wordt hierna gesteld de schitterende verzameling 
„Nederland" van dr. Frenkel. De zeer uitgebreide verzameling, zoo
wel in kleuren, tandingen en typen, benevens verschillende proef
drukken, wordt met groote belangstelling bezichtigd ; en niet ten 
■onrechte uit de voorzitter bij de dankbetuiging aan dr. Frenkel de 
woorden, dat zij, die n'iet opgekomen zijn, in deze ongelijk hebben 
.gehad. 

Voorts wordt bij monde van den penningmeester medegedeeld, 
■dat bericht was ingekomen uit Genéve, dat ook voor onze club het 

boek, samengesteld uit het materiaal ,,Fournier", gereserveerd is. 
Nadat de voorzitter de gebruikelijke rondvraag heeft gedaan, 

wordt de vergadering door hem gesloten, den leden een prettige 
vacantie toewenschende, terwijl hij tevens de hoop uitspreekt, hen 
allen en ook de thans niet opgekomen leden in grooten getale in de 
Septembervergadering terug te zien. 

De secretaris, 
iP. J O R I S S E N P.Czn. 

Adresverandering. 
A. M. E. van Reijn Snoeck, thans Van Aerssenstr. 188, den Haag. 

Bekendmaking. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus wordt geen vergadering 

gehouden ; de eerstvolgende bijeenkomst zal plaats hebben op 
Dinsdag 11 September 1928. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secretaris: J. N. H. V A N REST, Fultonstraat 69, 'sHage. 
Voor aangeteekende stukken wijkkantoor, Copernicusplein. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
27 Juni 1928, in Café „Hollandais", GroenmarKt, 
'sGravenhage. 

Aanwezig 49 leden. De voorzitter opent de vergadering. Prijzen 
zijn geschonken door de beeren Gijzeman, Winkelaar, Scharrenburg 
en Meslien ; ten bate der kas de opbrengst van een te veilen album. 

Ter circulatie zijn aanwezig van Amerika een zegel met doods
bopstempel ; een zestal enveloppen met echt gebruikte zegels uit 
Liberia; eenige rubberstempels (violet); de maandschriften der 
bibliotheek. 

De heer Th. J. Boogaard heeft een tentoonstelling van direc
teursstempels op de oude uitgifte der zegels van de Vereenigde 
Staten van Amerika toegezegd. 

Wegens uitstedigheid van den heer Regensburg zal de tentoon
stelling niet plaats hebben. 

Van de afdeeling Goes is een kort verslag der laatste afdeelings
vergadering aanwezig (zie hieronder). Ter ondersteuning van een 
verzoek, om een philatelistisch loket in Goes, is door de afdeeling 
en door ons hoofdbestuur een adres gericht aan den Directeur 
Generaal der Posterijen. De voorzitter heeft met één der hoofd
ambtenaren deze zaak besproken. 

De notulen worden goedgekeurd, nadat gewezen was op eenige 
taal of zetfouten in dit en het vorig verslag. 

De ledenverkiezing levert op 43 stemmen vóór, en 5 blanco. Bij 
de verloting krijgt de heer Van der Moer den Isten prijs. Een 
veiling van 30 kaïveltjes brengt ruim f 50 op. 

Bij de rondvraag wijst de heer Van Leijden er op, dat het Maand
blad weer te laat kwam. De voorzitter zegt den drukker te hebben 
opgebeld. Die wijt het nog aan zijn verhuizing, waardoor alles in 
zijn drukkerij nog niet precies ter plaatse was, doch beloofde, dat 
het nu vlug in orde kwam. W e zullen er 't beste van hopen. 

De heer Dordregter brengt inschrijving op de z.g. Rijksveiling 
ter sprake. De heer De Ronde vraagt nadere bijzonderheden om
trent de a.s. Indische vliegzegels. 

Ondergeteekende doet den leden een ernstig verzoek tot mede
werking inzake een moeilijkheid bij de rondzendingen. Naar aan
leiding hiervan ontspint zich een uitgebreide discussie, waarna de 
vergadering door den voorzitter wordt gesloten. 

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

Nieuwe leden 
565. J, B. C. Ploos van Amstel, Basiusstraat 16, Den Haag. 
566. P. Verbeek, Poststraat, Zierikzee (van de afd. Goes). 

Candidaat'lid. 
H. J. Rompies, technisch employé der B. P. M. te Tjepoe (Java). 

(Voorgesteld door mevr. H. J. M. van der SluijsVan Maanen) . 
Adresveranderingen. 

524. A. Keuzenkamp van Emmastr. naar Schenkweg 44, Den Haag.^ 
290. H. J. van den Heuvel, Konijnenwal, J279 Tiel. 
268. J. van Meel van Pansierstr. naar Marcelisstr. 117, Den Haag
IJl. J. G. H. de Voogt van Badhuisweg naar Gerard Reijnstraat,, 

pension Petronella, Den Haag. 
174. J. Prins, Wagenstraat 71, Den Haag. 
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In de Woensdag 20 Juni gehouden vergadering van de afd. 
Goes en Omstreken werd besloten aan leden, die rondzendingen 
niet per bus kunnen doorzenden en dit per post moeten doen, 
het bedrag daarvan te vergoeden, onder aftrek van het bedrag 
ad ƒ0.10, dat ze anders voor de doorzending per bus verschuldigd 
zouden zijn. 

Den leden werd verzocht om medewerking, het ledental zoo hoog 
mogelijk op te voeren. 

Geklaagd werd over de late ontvangst van het Maandblad. 
Na een gratis-verloting onder de aanwezigen van daarvoor be

schikbaar gestelde zegels en onderlingen ruil, werd deze verga
dering te ongeveer 103/2 u " ' gesloten. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING te 7 ^ uu r ; 
ALGEMEENE VERGADERING te 8% uur, op Woensdag 23 

Juli 1928 (steeds den 4den Woensdag der maand), in café „Hol-
landais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelinqen. 3. Notulen. 4. Tentoonstelling 
door den heer Regensburg. 5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7 
Veiling. 8. Rondvraaq en sluiting. 

LEDENVERGADERING af deeling „ D O R D R E C H T " (1ste 
secretaris A. Rouwenhorst, Celebcsstraat 29), den Istcn Woensdag 
der maand. 

VERGADERING afdeel'ng „TIEL" (sccr. J. Sonncvcldt), de» 
2den Donderdaq der maand in Hotel „Corbclijn". 

VERGADERING afdecPng „GOES en OMSTREKEN" (secr. 
J. M. Mcijler, Evcrsdijkstraat 3. Goes), den 3den Woensdag dier 
maand, 's avonds te 8 uur, in Café „National", Groote Markt 30, 
Goes. 

RUILMIDDAG den Zaterdag na de maandclijkschc vergadering, 
van 3—4^2 u"'> ' " Café „Boudcling". 

Ncd- Phil, Ver, ..On Fooo van ZC^PIS" . te Haar 'em, 
Secretar is! L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

Aangenomen als Ud. 
207. dr. A. H. van den Berg, arts, te Hoorn, 

Mededeelingen. 
De lezing te Amsterdam over vervaardiging van postzegels 

wordt, in verband met het gevorderd jaargetijde, tot September 
uitgesteld. 

Vergaderingen worden tot September niet gehouden. 
Ieder, die nog zendingen in zijn bezit mocht hebben of mocht 

ontvangen, wordt verzocht die ten spoedigste rechtstreeks aan het 
sectiehoofd van zijn sectie te retcurneeren, 

de Ie secretaris. 
L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Verceniging ..Groninéen", te Gronin«Jen, 
W a a m . Secretar-'s • K A Cleij. Petrus Hendrikzstraat 30, 

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

K O R T VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 4 Juni 1923, 's avonds te 8}y^ uur, in 
„Suisse". 

Aanwezig 21 leden. De heer L. H. Wachters opent de ver
gadering m heet de aanwezigen welkom. Bericht was ingekomen 
van de beeren Kuitert en De Vogel, dat ze bedankten als lid. 
Daarna had de gewone verloting van 3 mooie zegels plaats. 

Aan dr orde was nu 't voornaamste punt van de agenda : 
bestuursvrkiezing, welke noodzakelijk was geworden door 't be
danken van ' t zittende bestuur. B'j de eerste vrije stemming werden 
gekozen de beeren J, van der Spek met 13 stemmen S. S. On
gering 16 stemmen, L. H. Wachters 15 stemmen en K. A Cleij 
17 stemmen. Bij de tweede vrije stemming werd gekozen de heer 
W . C. L Burgers. De bestuursfuncties werden als volgt verdeeld : 

W , C L. Burgers, voorzifter. 
]. van der Spek, secretaris. 
L. H. Wachters, vice-voorzitter. 
S. S. Ongering, penningmeester. 
K. A, Cleij, commissaris der rondzendingen. 
De heer Van der Spek, die zich door dezen uitslag gerehabili

teerd gedoelde, stelde daarom eenige series zegels beschikbaar 
voor een extra-verloting. De heer K. Nieland bracht een woord 
van dank aan het afgetreden bestuur. 

De heer Van der Spek deelde mede, dat gegadigden voor een 
serie Zweedsche jubileum-zegels zich bij hem konden opgeven ; 
prijs per serie nominaal -\- porto, omgeslagen over 't aantal lief
hebbers. — Daarna sluiting. 

Adresverandering 
W . H. de Jonge, Marwixstraat 24, Groningen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Woensdag 12 September 1928, des avonds 

Sy^ uur in „Suisse". 
K. A. CLEIJ, 

w.d. secretaris. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
25 Juni 1928, in de bovenzaal van Sociëteit „Mo-
mus", Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 21 leden. Wegens ongesteldheid van den secretaris, 
wordt de heer Otten met het secretariaat belast. Nadat de voor
zitter mevrouw De Bruijn gelukgewenscht heeft met haar voor
spoedig herstel, heeft ballotage van nieuwe leden plaats. Met alge-
meene stemmen wordt de heer Vliegen als lid aangenomen. Als 
candidaat-lid wordt pastoor Soons te Eckelrade voorgedragen. 

Als vertegenwoordigers op de a.s. Bondsvergadering worden 
mevrouw De Bruijn-Frins en de beeren Vroom en Dückers 
aangewezen. 

Mevrouw De Bruijn klaagt over de vele fouten in de Mebus-
prijscourant en stelt voor den Bond te verzoeken een goede prijs
courant voor Nederland en Kolonien saam te stellen en deze uit 
te geven. Zij zal deze kwestie op de Bondsvergadering ter sprake 
brengen. 

Vervolgens wordt besloten tot aanschaffing van 20 nieuwe in 
'leer uitgevoerde rondzendingsportefeuilles ä f 2.25. 

De volgende vergadering zal plaats vinden op Maandag 23 Juli 
a.s., terwijl in de zomermaanden geen beurs gehouden zal worden. 

Met een verloting en kienspel wordt de verdere avond .lange-
naam doorgebracht. 

Nieuw lid. 
81, J. Vhegen, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

Candidaat-lid. 
Pastoor P. J. L. Soons, te Eckelrade. 

Adresveranderingen. 
2. P. J. J. Vroom, PaHngstraat 2B, Eindhoven. 

77. P. H Jacobs, St. Nicolaasstraat 35B, Maastricht. 

Volgende vergadering 
op M a a n d a g 23 Juli 1928, t e a c h t uur, in d e Soc ' c te i t „ M o m u s " , 
a. h . Vrijthof. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrij
dag 22 Juni 1928 in de zaal van den heer 
Van Weelde. 

Aanwezig 19 leden. T e ruim 8 uur opent de secretaris bij afwe
zigheid van den voorzitter, met een kort woord van welkom de 
vergadering. In 't bijzonder wordt welkom geheeten de heer Allers, 
die voor het eerst ter vergadering aanwezig is. Genoemde heer 
heeft tevens den wensch te kennen gegeven als lid te willen toe
treden. 

Overgegaan wordt tot ballotage oVer de candidaat-leden C . 
Geurts en J. Allers. Beide beeren worden met algemeene stemmen 
als lid aangenomen. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. De 
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Als voornaamste punt van bespreking vormt het op de vorige 
vergadering reeds besprokene, n.l. de wedstrijd. De voorzitter vraagt 
na een maand bedenktijd de meening der vergadering. Verschillende 
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heeren voeren hierover het woord en opperen verschillende denk
beelden omtrent de wijze waarop de wedstrijd gehouden moet Wor
den. Geen der leden echter wijst den wedstrijd af. Na re- en du
pliek wordt in principe besloten den wedstrijd te houden en te 
doen plaats vinden in twee groepen. De secretaris zal de leden een 
inschrijvingsbiljet thuis sturen met de bedoehng, dat dit ingevuld 
wordt ingezonden in welke groep men wenscht deel te nemen. 

De voorzitter doet mededeelingen omtrent de jeugdafdeeling, 
waarmede in 't vervolg onder leiding van het bestuur voortaan elke 
maand en wel op den tweeden Dinsdag der maand zal worden 
vergaderd. 

De heer Gottraer deelt mede, dat hij door omstandigheden ge
dwongen is zijn functie als sectiehoofd neer te leggen. De heer 
Wolters werd bereid gevonden hem tijdelijk op te volgen. 

Tijdens de pauze stemming over de serie-opdrukken Nederland 
111 : 117. Het grootst aantal stemmen verovert de heer Polling, 
waarmede den prijs. 

De maandverloting brengt weder twee gelukkigen. 
Om half elf sluiting. 

De secretaris, 
J. P O L L I N G . 

Nieuwe leden. 
C. Geurts, Ruigweg 5, Helder. 
J. AUers, Wilhehninastraat 53, Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.) . 
Secr. P. S C H O E N M A K E R S , Molenberglaan 13, te Heerlen. 

KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 
29 Mei en 2 Juli 1928, in Hotel Roberts, te 
Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen har-
:elijk welkom. Tot zijn teleurstelling constateert hij een geringe op-
ramst. De notulen worden voorgelezen en zonder aanmerkingen 
goedgekeurd. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen aangenomen. 
Verschillende leden maken aanmerking op de late verschijning 

/an het Maandblad. Met het veranderen van drukker zijn we hierop 
liet vooruit gegaan. 

Wederom circuleerden ter vergadering de nieuwe Michel-
>Jachtrag, ailsmede verschillende veiling-catalogi en enkele nieuwe 
ütgiften. 

Besloten wordt op den laatsten Maandag van Juli en Augustus 
liet te vergaderen. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de ver-
jadering, na de rondvraag, gesloten. 

Nieuw lid-
M. J. H. R. Dahmen, Willemstraat 58B, Heerlen. 

VERGADERING. 
Vergadering op Maandag 3 September 1928, te 8 ^ uur, in Ho-

cl Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

laagsche Philatelisten-Vereenlging, te 's-Gravenhage, 
Secretaris: A. STARINK Jr., Olijfstraat 40, ' s-Gravenhage. 

VERKORTE N O T U L E N van de algemeene vergade
ring van Donderdag 28 Juni 1928, des avonds te 
8% uw» ^ Café „Boschlust", Bezuidenhout, 
Den Haag. 

De heer Van 't Haaff vervangt den voorzitter, die met kennis
eving afwezig is en heet de talrijke aanwezigen van harte wei-
om, in het bijzonder mejuffrouw Eengelhard uit Amsterdam, die 
oor het eerst onze vergadering bezoekt en dan de twee introducé's, 
'aarvan hij hoopt dat zij, eenmaal lid geworden, trouwe bezoekers 
illen zijn. 
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goed-

ekeurd, waarna overgegaan wordt tot de ballotage der voorge-
angen candidaten, die met algemeene stemmen tot lid worden 
ingenomen. 
In afwijking der agenda stek dan de voorzitter den heer Boisse-

vain in staat zijne fraaie collectie Nederlandsch-Indië te exposeeren, 
die inderdaad de bewondering waard is die wordt opgewekt. De 
gelukkige eigenaar geeft van alle bijzonderheden bovendien uitleg, 
zoodat de aanwezigen, die zich allen rondom hem hebben geschaard, 
behalve het genot ook nog een gratis les bekomen. Toen dan ook de 
voorzitter aan het eind van den avond den heer Boissevain van 
harte dankte voor zijne bereidwiUigheid zoo'n mooie en unieke ver
zameling eens te exposeeren en bovendien toe te lichten en te 
verklaren, klonk dan ook van de „dankbare toeschouwers èn leerlin
gen" een ferm applaus. 

Daarna kwam de hoofdschotel aem de beurt, n.1. wijziging van ons 
huishoudelijk reglement, desnoods onze statuten. Tot het laatste is 
het niet gekohien en zijn de onvermijdelijke kosten daaraan verbon
den onze Vereeniging bespaard. 

Hoofdzaak golden de wijzigingen in onze reglementen het daaruit 
verwijderen wat nog aan ons lidmaatschap van den Bond herin
nerde en het toevoegen van nieuwe bepalingen, waardoor het han
delaren in de stad mogelijk zou worden lid onzer Vereeniging te 
zijn. Ging het schrappen van de zinsneden over den Bond etc. zon
der éénige discussie, anders ging het met de handelaren. Zonder 
dat er 'klaarblijkelijk iemand op tegen was, werd het „hoe" nogal 
van alle zijden bekeken, maar het eindresultaat is toch, dat met 
algemeene stemmen, in dit geval een zéér verblijdend iets, werJ 
aangenomen, dat handelaren in de stad en daar buiten lid kunnen 
worden onzer Vereeniging met het eenige en uitsluitende recht 
boekjes in te zenden, terwijl zij van te voren eene verklaring tee
kenen, dat zij de vergaderingen nimmer zullen bijwonen. 

Ook diverse artikelen over den verkoophandel, waarvan de Wij
ziging reeds beslag had verkregen op de algemeene vergadering van 
26 Januari, werden nogmaals onder de loupe genomen en voor 
zooverre noodig verder aangevuld. Het bleek o.m., dat wij ons 
stelHg kunnen houden aan onze belofte OM D E DRIE M A A N D E N 
af te rekenen en N A E E N JAAR FINALE AFREKENING, maar 
dat helaas er nog steeds één dames-lid is, die maar geen afstand 
van de boekjes kan doen en ze soms een dag of tien houdt. W e 
hopen, dat ze het ultimatum van den voorzitter in acht zal nemen 
en het bestuur niet wordt genoodzaakt haar voor een tijdje van 
deelneming uit te sluiten. Onze verkoophandel word dit jaar stellig 
meer dan het dubbele van 1926, dat hare voorgangers reeds met. 
stukken sloeg en het is zaak, dat elk lid zijne verplichtingen be
hoorlijk nakome. 

Het was reeds laat, toen de verloting aan de beurt kwam en Veel 
te laat om nog aan de veilingen te beginnen, vooral waar uit de 
circulatie reeds was gebleken, dat de veiling vele prachtstukken 
bevatte, maar tevens uit heel wat kavelingen bestond. De voorzitter 
sloot dan ook met een woord van dank de vergadering en wenschte 
den leden eene aangename zomer-vacantie en een „tot weerziens" 
in September". 

De secretaris. 
A. STARINK Jr. 

Nieuwe leden. 
A. L. M. Dinkhuijzen, Valkenboschlaan 177, Den Haag. 
H. L. Huijser, Poortlandlaan 22, Delft. 

Candidaat-lid. 
H. Holdert, Frankenslag 119, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
J. G. H. de Voogt, Gerard Reijnstr. Pension Petronella, Den Haag. 
P. S. van 't Haaff, Oostduinlaan 89, Den Haag. 
B. W . C. G. Vries, Amberboomstraat 49, Den Haag. 
mevr. Kauffeld-Wenniger, Sweelinckplein 38, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Hebben gedurende de maanden Juli en Augustus niet 

plaats 

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

Adresveranderingen. 
J. N. Optendrees, Wagenwegstraat 5, Paramaribo. 
B. Jungerman, Plantage Zorgvliet, Paramaribo. 
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SLECHTS ZELDEN is U in de gelegenheid kilo's van prima kwaliteit te koopen. Doe dit dan n u l l 
Wij kochten van groote handelsmaatschappij een groote partij Z E G E L S , uit het verkeer verzameld, beslist 

prachtwaar en onuitgezocht, bevattende N e d e r l a n d , N e d .  l n d i ë , diverse landen van E u r o p a , veel D e n e m a r k e n , 
U. S. A., enz., enz. Wij bieden aan, zoolang de voorraad strekt, per kilo f 4,50. 

Alleen Ned.lndië, inhoud '/2 cent tot 1 gulden 1914, oude en nieuwe kleuren, kwaliteit en afstempeling beter 
dan van Gouv.veiling. Per 100 gram d. i. 600 a 700 zegels, min. 300 fr. Yvert, prijs f 3,— 
200 verschillende N e d e r l a n d en Indië , prachtverzameling f4,50. 400 verschillende D u i t s c h l a n d , koopje, f 5 , — . 

Toezending na ontvangst van postwissel of giro 118330. Porto extra; boven f 10,— portvrij. 
P O S T Z E G E L H A N D E L „ T H E G L O B E " , Z A A N D A M . (93) 

E R R A T U M . 
In de advertentie van den Heer ANT. FORSTER te 

d e n H a a g , in het vorig nummer, staat 10000 ver
schillende postzegels voor f 1,90; deze prijs moet zijn 
f 1 9 0 , — . 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Oude postzegelverzameling, zoo mogelijk tot 

1914. Ook groote partijen doubletten en hande
laars stocks. Brieven met prijs en nauwkeurige 
beschrijving onder No. 713, bureau van dit Blad. 

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

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

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

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 

M. KURT MAiER. BERLIJN W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres: KAMAFHIL. 

(720) 

^^^^^^^l^^l^^l^^i i ^ ^ 5 ( ^ ^ 

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

Steeds mcMjie zichtzendingen met sterk concurreerende prijzen ter beschikking. 
Vraagt mijn nieuwe speciale 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 Postzeire)verl.) (1) 

Z w e d e n , Jubileum (nieuw) f 1,— 
P o l e n , Tentoonstelling f 1,75 
Gibra l ta r , £ 1.— (oranje) f 13,50 
Gibraltar, £ 5.— f 66,-

C y p r u s , Jubileum (compleet t o t £ 1.—) f 21 , 

£ 5 — f 6 6 , 
Giro No. 129598. A L L E S INCLUSIEF PORTO. 

P. GORDON, Dijkstr . 6 0 b , ROTTERDAM. (694) 

10 C. OLYMPIADE, RANDZEGEL, 
ongebruikt, prachtexempl., rechts 
o n s e p e r f o r e e r d , te koop aange
boden. D. JONKER, 
(89) Rembrandtkade 59"' Utrecht. 

T E K O O P : N. Z. Wales, Sydney No. 1, 
f60,— ; id. No. 4, f 5 0 , — ; id. No. 7, f40,—; 
1856 5 p. f 7 0 ,  ; 6 p. f 1 0 ,  ; 1/ f 1 2 ,  ; 
registered 1863 f 5 , — ; O S. 1888 £ 1.— 
spec, f f 20,—; Br. Guyana No. 6, iets besch. 
f 100,—; Ned. en Kol. in alle tandingen. 

F. H. BRINKMAN, Singel 145. A'datn. (88) 

Poo lv lucht Noorwegen, Yv. 100—107 
(fr. 38,25), zoolang de voorraad strekt, 
ilechts f 1,35, franco. Geeft mij eens op wat 
U mist van Zweden, Noorwegen en Dene
marken, drie mooie landen. 

H, TEUNISSE, Dacostastraat 17, 
Dordrecht. (91) 

„De Weldadigheidspostzegels 
der Wereld". 

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

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën: 

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

Adverteert 
in dit ■ ■ 

Blad 
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Op een brïef uit li842 komt onderstaande stempel voor : 

De stempel F R A N C O zonder omranding komt o.a. voor 
op de eerste uitgifte Curasao 1873 op blauw papier ; op een 10 et. 
Koningskop Suriname zagen wij een e n k e l r i n g , waarin mid
denin F R A N C O . 

Als rondstempels komen voor 

en een type dat wij B zullen noemen, gelijk aan A, doch met ver
sierde (Egyptische) letters. 

Gelijktijdig met de klein-rondstempels waren ook, evenals in het 
moederland en Oost-Indië n o m m e r s t e m p e l s in gebruik 
ter vernietiging der postzegels en wel 
201 te Curagao 
202 „ Bonaire 

St. Martin 
Paramaribo 
Nieuw Rotterdam. 
Ben. Commewijne. 
Saba. 
St. Eustatlus 
Aruba 

en een puntstempel zonder num
mer, mogelijk voor den mail
stoomer. 

Op een brief uit Paramaribo 2 Febr. 1873 franco verzonden naar 
Amsterdam en 28 Febr. 1873 volgens aankomststempel in de 
hoofdstad gearriveerd, zagen wij een h a l f r o n d stempel, zooals 
ook in Nederland sedert li853 gebezigd, Paramaribo in Egyptische 
Jetters, de datum in breukvorm Va tussaheii 18 en 73, inkt zwart, 
deze stempel werd als vertrekstempel in blauwgroene inkt reeds 
van 5/10 1855 gemeld. Als vemietigingsstempel hebben wij dezen 
stempel nog niet aangetroffen, doch houden het voor mogelijk, 
dat hij ook als zoodanig gebruikt is. 

Na de kleinrond-stempels komen, evenals in Oost-Indië, stem
pels type D . 

203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

Kleinere verschillen komen voor, o.a. heeft Paramaribo minstens 
4 verschillende stemipels gehad. 

Op 1 Januari 1906 werd te Curagao de D u b b e l r o n d-stempel 

in dienst gesteld, type E, van ongeveer gelijke grootte als de 
Nederlandsche grootrond-stempels, doch met 3 s t e r r e n , daar 
een uur-aanwijzing ontbreekt. 

Sedert 1 Juni 1906 zijn de stempels voor de "halten in Suriname 
in gebruik genomen o.a. te K w a k o e g r o n , blokletters in recht
hoek, type F. 

KWAKOEGRON 
en naar gelang de bouw van den Kolonialen Spoorweg vorderde, 
ook op verdere halten. 

September 1909 is de afstempeling K A B E L S T A T I O N 
voor het eerst gebruikt, lengte 621/2 m-M., letters 6 m.M. hoog. 

Deze stempel dient voor het station, waar de spoorweg over een 
kabelbrug de Suriname-rivier passeert. 

Sedert 2 April 1910 is de t y p e n r a d e r--stempel met gearceer
de segmenten verschenen, type G, die nog steeds gebruikt Wordt. 

Zoowel van Curagao als Paramaribo zijn stempels type 
kend, waarvan het middelste kruisje onderin recht op in 
van schuin staat. 

Wij zagen tot nu toe uit 
K O L O N I E CURACAO 

1, Aruba 
Bonaire 
Curasao A. C. 
St. Eustatius C. 
Saba 
St. Martin (Ned. Gedeelte) C. 

G be-
plaats 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

D . 
D . 
D . 

D. 
D . 

E. 
E. 
E. 

G. 

G. 

K O L O N I E SURINAME 
1. Albina 
2. Beneden Commewijne 
3. Beneden Saramaoca 
4. Boven Para 
5. Boven Suriname 
6. Boven Suriname I 
7. Boven Suriname II 
8. Commewijne 
9. Coronie 

10. Cottica 
11. Dam 
12. Kabelstation 
13. Kwakoegron 
14. Lelydorp 
15. Moengo 
16. Nieuw Nitkerie 
17. Nieuw Rotterdam 
18. Onverwacht 
19. Paramaribo 
20. Republiek 
21. Treinpost-Paramaribo 

C. c. c. c. 

B. C. 

D. 
D. 
D. 
D. 

D. 
D . 

D. 
D. 

B. 
B. 

C. D. 

B. C. D. 

G. 

G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 
G. 

G. 
G. 
G. 
G. 

Coronie heeft in type C aan weerszijden tusschen plaatsnaam en 
jaartal een Malthezer kruis. 

Bovendien zagen wij nog den stempel „ S u r i n a m e — 
B r i i t s c h G u y a n a " in type D. Deze stempel werd gebruikt 
op den mailstoomer, die om de 14 dagen vaart van Paramaribo naar 
Georgetown v.v. Ook een stempel „Ferrydienst", eveneens in type 
D, troffen wij meerdere malen aan op Suriname-zegels. 

Aan een onlangs door één onzer redactie-leden ontvangen schrij
ven van den Administrateur van Financiën te Paramaribo ontke
nen wij nog het volgende : 

„In Suriname zijn postkantoren gevestigd te Paramaribo en te 
Nieuw Nickerie en hulppostkantoren te Albina, Coronie en Moengo. 
Deze kantoren gebruiken een eigen stempel van het ronde model." 
(Type G.) 

„Behalve op de genoemde kantoren zijn deze stempels ook in 
gebruik bij de postconducteurs aan boord der gouvernements-rivier-
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booten, bij den treinpostconducteur en bij de brievengaarders op de 
verschillende stations langs den spoorweg naar het binnenland. 

„Deze ronde stempels worden onderscheiden in : 
Commewijne, Cottica, BenedenSaramacca, BovenSuriname I en II, 
TreinpostdienstParamaribo, Lelydorp, Onverwacht, Republiek 
Kwakoegron, Kabelstation, Dam". 

„De spoorweghaltestempels waren tijdens den spoorbouw in ge
bruik op : Republiek, Koffiedjompo (later Lelydorp), Onverwacht. 
Kwakoegron, K. S. Sectie L, K. S. Sectie W , G. G. Placer M, 
Conc. Gros, Braamshoop." 

V a n deze haltestempels kennen wij in type F. 
B R A A M S H O O P 

Concessies Gros afgekort als : Conc, Gros. 
Guyana Goudplacer Maatschappij G. G. PI. M. 
Koloniale Spoorweg Sectie L. K. S, S E C T I E L 

„ W . K,S. S E C T I E W 
K W A K O E G R O N 

De stempel P a r a m a r i b o K, P. S. is een administratieve 
stempel voor de Koloniale PostSpaarbank. De stempels Boven Sa
TRtnacca en Ephrata zijn ook vermeld, doch deze zijn ons nog 
nooit onder de oogen gekomen. Voor melding van type of toezen
ding houden wij ons beleefd aanbevolen evenals voor mededeelingen 
over nog niet vermelde stempelsoorten. 

Wij willen dit artikeltje niet sluiten zonder onzen welgem£enden 
dank te betuigen aan de beeren A. M. Benders, J. D. van Brink 
en Key die ons gegevens en materiaal verschaften en herdenken 
met weemoed onzen vroeg gestorven vriend Halberstadt, die reeds 
pl.m. 25 jaren geleden over de WestIndische stempels een ver
handeling schreef dn de „Ned. Philatelist". 
W i e kent : «j ^ 

c o 

Ocr^ 
J. P. TRAANBERG. 

IPsoeWerEen, "̂  
^fdscliriften 

Catalogi, en§. 
ONTVANGEN BOEKWERKEN. 

Kohl Briefmarken Handbuch. 
16e aflevering. Verslag des Vereins der Freunde des KohlBrief

marken handbuchs, E.V. Berlin W . 8, Friedrichstr. 162. 
Met deze aflevering, omvattende het slot der Fransche koloniën 

en Funchal alsmede een uitvoerige aanvulling op het reed.« ver
schenene, is het tweede deel afgesloten. 

In zijn „Voorwoord" tot dat deel schrijft de bewerker. Dr. Her
bert Munk, o.m. dat, dank zij de vefhooging van den abonnements
prijs en de toename van het aantal abonné's, het geldelijk deel dezer 
kostbare uitgave meer verzekerd is dan een tweetal jaren terug. 
Toch is uiterste spaarzaamheid geboden en is het dringend ge
wenscht, dat velen, die zich afzijdig hielden, thans toetreden en 
de verdere uitgave verzekeren. 

Wij herhalen onze vütnoodiging aan allen, wien de. philatelie ter 
harte gaa t : steunt door abonné te worden dit schitterend Werk, 
dat o p elke bladzijde blijk geeft van grondig onderzoek, van warme 
liefde voor de postzegelkunde. Laat het u voldoende zijn, dat het 
op de Internationale Postaegeltentoonstelling te , NewYork de 
gouden medaille verwierf, een onderscheiding tot dusverre aan 
geen pihilatelistisch werk toegekend. 

De geringe prijs aan uw abonnement besteed, zal ongetwijfeld 
rijke vruchten afwerpen door verdieping van uw kennis. 

Over deze aflevering kan ik kort zijn. Zij is gelijk aan alle voor
afgaande : keurig bewerkt en van ongeweten rijkdom aan bij
zonderheden. 

V . B . 

DE JONGSTE BELANGRIJKSTE VEILINGEN IN 
BINNEN EN BUITENLAND. 

Bij wijze van seizoeneinde vinden, vóór tal van verzamelaars 
hun liefhebberij er tijdelijk aan geven om in bosch of aan zee 
uitspanning te zoeken, steeds verschillende belangwekkende veilin
gen plaats. 

In onderstaand kort overzicht zullen wij deze de revue laten 
passeeren, meer in het bijzonder die, welke hier te lande werden 
gehouden. 

De veilinghouder ]. K. Rietdijk, te 'sHage, hield van 4 tot en 
met 16 Juni j.1. zijn zeer uitgebreide Olympiadeveiling. 

Van de behaalde prijzen zijn de volgende vermeld : 
België 10 cent. 1 fr, 3000.— F. 205.— 
Duitsch China 50 Pfennig 27 „ 600O.— „ 430.— 
Engeland Dienst 5 Shilling 21 „ 5500.— „ 320.— 
Engeland Dienst 1 Pond 23 „ 17500.— „ 1300.— 
Frankrijk 1 Franc 7 „ 9000.— „ 620.— 
Frankrijk Port 60 cent. 8 „ 3750.— „ 220.— 
Hamburg 4 Sch. 5 „ 2000.— „ 160.— 
Ionische Eil. 2 pence 3{paar)„ 1600.— „ 360.— 
Mecklenb. Strel. 1 Schilling 3 „ 4000.— „ 240.— 
Napels 50 Grano 7 „ 2500.— „ 155.— 
Oldenburg 1/3 Gr. 5 „ 10000.— „ 510.— 
'•Rumenië 54 Parale 2 „ 10000.— „ 710.— 
Amerika V.S. 5 Cents 6 „ 1250.— „ 80.— 
Argentinië 15 cents 14B „ 12500.— „ 810.— 
BuenosAires 3 Pesos 2 „ 6500.— „ 455.— 
Philippijnen 5 cents 5 „ 4000.— „ 320.— 
Britsch Guyana 12 cents 4 „ 25000,— „ 1375.— 

1 cent 5 „ 7500.— „ 340.— 
Mauritius 1 penny 3B „ 7500.— „ 600.— 
Negerkust 5 Shilling 15 „ 6000.— „ 340.— 
Nieuw Schotland 6 pence 3A „ 2000.— „ 150.— 
N . Z . Wales 8 pence 24A „ 6000.— „ 365.— 
Perak 2 cents 1 „ 4000.— „ 290.— 
Trinidad 1 penny 8 „ 2000.— ,. 130.— 
Turks Eilanden 2»^ penny 13C „ 2500.— „ 405.— 
Zanzibar 200 Rupees 110 „ 9000.— „ 450.— 

200 Rupees 131 „ 3000.— „ 160.— 

Van de 23e veiling der N.V. Hekkers Postzegelhandd te Amster
dam, trekken de volgende opbrengstcijfers de aandacht: 

Opbrengst 
No. 40, Engeland Dienstz. 1885 5 

Shilling No. 7, ongebr. Y. fr. 2000.— Fl. 95.— 
68. Engeland Dienstz. 190102. 

5 Pence, "72, gebr. Y. fr. 3500.— „ 102.
76, Eng. Levant 1906, 1 P. op 

2 P. no. 25 gebr. Y. fr. 2000.— „ 110.— 
80, Eng. Levant 1916. ^ P— 

1 Sh. Nos. 49—56, ongebr. Y. fr. 6325.— „ 170.— 
„ 141, Barbados, 1878, 1 D. op 

gehalv. 5 Sh. No. 38a, gebr. Y. fr. 2500.— „ 92.— 
„ 156, Bermuda, 1874—75. 3 P. op 

1 P. No. 12 gebr. Y. fr. 2500.— „ &1.
„ 166, Br. Bechuanaland, 1887. 5 

Pond No. 22 gebr. Y. fr. 2500.— „ 90,
„ 183. Br. Centraal Afrika, 1891. 

10 Pond, No. 16, ongebr. Y. fr. 3000.— ,. 1 1 0 . 
„ 200, Br. Centraal Afrika, 1898. 

10 Pond, No. 52, gebr. Y. fr. 4500.— „ 140.
„ 369, Br. OostAfrika, 1896. 50 

Rupees, No. 83, ongebr. Y. fr. 3000.— „ 110.
„ 382. Br. OostAfrika, 1903. 50 

Rupees, No. 107, ongebr. Y. fr. 2500.— „ 115.
„ 3S9, Br. OostAfrika, 1904. 50 

Rupees, No. 123, ongebr. Y. fr. 2500.— „ 1 1 0 . — 
„ 454. Canada, 1857, 6 Pence. 

No. 11, gebruikt Y. fr. 3500.— „ 140.
„ 696, Goudkust, 1891, 20 Shil

lings, No. 34, gebruikt Y. fr. 4000.— „ 165.— 
841, Labuan, 1891. 6 Cents o p 

16 Cts., No. 30, ongebr. Y. fr. 6000.— .. 195.
„ 856, Lagos, 1885 10 Shillings, 

No. 26, ongebr. Y. fr. 5000.— „ 240.
„ 887, Malay Staten, 1901. 25 

■Dollars, No. 26, ongebr. Y. fr. 1500.— „ 50.
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3000.— 

15000.— 

1500.— 

4000.— 

1500.— 

5000.— 

12000.— 

2000.— 

3000.— 

15000.— 

2250,— 

2000.— 

3000.— 

„ 160 

„ 440 

„ 47 

„ 210, 

„ 58. 

„ 240. 

„ 450 

„ 140. 

„ 255. 

„ 920. 

„ 88. 

„ 87. 

„ 120. 

904. Malta, 1922. 10 Shillings, 
No. 82a, ongebr. Y. fr. 3000.— „ 71-

905, Mauritius, 1848. 2 Pence 
. met drukfout P E N O E . No. 

82a, ongebruikt Y. fr. 
976, Natal, 1902. 10 Pond, No. 

75, ongebruikt Y. fr. 
1005, Nevis, 1883. 6 Pence, No. 

27, ongebruikt Y. fr. 
a067, Nigerkust, 1894. 10 op 5 P. 

iNo. 16, ongebr. Y. fr. 
1316, St. Vincent, One P. op 6 P. 

No. 22, gebr. op briefst. fr. 
1317, St. Vincent, 4 D. op 1 Shil

ling, No. 23, gebr. Y. fr. 
1369, Straits Settlements, 1907, 

100 Dollars, N o . 135, ongebr. Y. fr. 
114, Bangkok, 1882. T w o cents 

op 32 Cts. N o . 2, gebr. Y. fr. 
396, Br, Oost Afrika, 1912. 100 

Rupees, No . 151, ongebr. fr. 
397, Br. Oost Afrika, 1912. 500 

Rupees, No . 152, ongebr. fr. 
673, Gibraltar, 1904. 1 Pond, 

No. 55, ongebr. „ 
1253, Siera Leone. 1912. 5 Pond 

No. 107, ongebr. „ 
1562, Zululand, 1894. 5 Pond, 

No. 23, ongebr. „ 

Aan de veiling, door den heer K. H. Rentes, te 's'Hage. gehou
den van 29 Mei—2 Juni jJ . zijn de volgende cijfers ontleend : 

NEDERLAND. 
1852. 5 C. ongebr. pracbt-ex Fl. 23.— 

„ 5 C. gebr. buitengewoon pracht-ex 5.25 
„ 15 C. ongebr. pracht-ex. , 24.— 

1891. 5 Gld. No, 48, gebr. pracht-ex 10.50 
1898—1907. 12H C. Blok van 16 ex., gedeeltelijk 

doorgeslagen druk „ 15.-— 
10 Gld. gebr. pracht-ex 11.50 
10 Gld. Blok van 4 ex., met rand van 
't vel. Postfrisch 77.50 

1907. de Ruyter Portzegels "^ C. — 1 Gld. Compleet 
postfrisch 5.25 

NED. INDIE. 
1870—,1876. 20 C. getand 123^^12. Blok van 4 ex., 

met rand van 't vel. Postfrisch „ 10.50 
Portzegels. 18«2. 20 C . T y p e IV, get. 1 2 ^ : 12. Postfr. „ 25.— 

CURACAO. 
1873^1879. 2 H . 3, 5, 10, 25, 50 C. blauw papier, 

ongebr. Pracht-ex „ 32.50 
23^ C , get. WYi-.n, ongebr. Zeer 
mooi exemplaar ,. 26.— 
3 C , get. 14 : 14 gr. g. ongebr. pr.ex 8.25 
50 C., get. WYi : 12, gebr. Zeer gering 
beschadigd 13.50 

Portzegels. 1889. 10 C . Type II. Ongebr. pracht-ex. „ 14.— 
121^ C . Type I. Ongebr. pracht-ex. „ 23.— 
20 C . Type I. Gebr. pracht-ex. „ 20.— 
25 C. Type III. Ongebr. Zeer 
mooi ex >. 14.25 

1*'^''. 2J^ C . Type II. Ongebr. pracht-ex. „ 11.— 

SURINAME 
1904—1908. 1 Gld. ongebr. Pracht-ex 7.75 

1 Gld. Ongebr. paar. Pracht-ex 15.50 
Portzegels. 1888—1889. 20 C. Type I. Ongebr. pr.-ex. „ 13.50 

Van de buitenlandsche veilingen noemen wij die van Harmet, 
Rooke and Co. te Londen op 5 Mei en volgende dagen : 
Brazilië 1843, 90 reis fr. 1250.— Fl. 48.— 
Gr. Britannië 1901. £ 1 dienst 

<geTepareend) fr. 17500.— „ 480.— 

Buenos Aires 1858, 3 pesos fr. 6500.-
Oostenrijk 1851, 30 kreuzer (rose Mercurius) fr 6500.-
België 1869/78, 5 francs ; strip van drie. 

Ongebruikt fr. 3600.-
Moldavie 1858. 54 para, blauw fr. 10000.-

400.— 
300.— 

2 5 0 . -
500.— 

Moldavië 1858, 80 para, rood, onge'bruikt. 
Keur Diena „ 500.— 

Spanje 1851, 2 realen rood fr. 16000.— „ 750.— 
Zwitserland 1843, dubbele Geneve fr. 27500.— „ 1200.— 
Zwitserland 1849/50, 5 centimes Vaud fr 1 5 0 0 . - „ 900.— 

De laatstgenoemde prijs wekt wellicht verwondering ; men dient 
evenwel te bedenken, dat het hier een buitengewoon fraai exem
plaar betrof, wat met nagenoeg alle zegels het geval is, die hooge 
prijzen behaalden. 

Een scherpe tegenstelling tot de hierboven vermelde prijzen vormt 
de prijsnoteering, die de Duitsche handelaar Alwin Zschiesche in 
Leipzig geeft in zijn prijscourant van 1881, welke mij van belang
stellende zijde toegezonden werd. Zschiesche was in die jaren een 
zeer bekend, reëel handelaar, die tegen de door hem vastgestelde 
prijzen leverde. Wij doen slechts hier en daar een greep onder ver
melding, voor zooveel noodig, van den betrekkelijken hedendaag-
schen catalogusprijs naar Yvert 1928. 

Bergedorf 1861, 3^, 1 en lYi Schilling, per stuk 12 et. 
Brunswijk 1852, 2 S. fr. 750 60 et. 

1853, 3 S. fr. 175 18 „ 
1857, 4/4 G. fr. 150 24 „ 

Finland 1860, 5 K. fr. 160 12 „ 
„ 10 K. fr. 3 7 ^ 12 „ 

Hamburg 1859, 4 S. fr. 300 30 „ 
Helgoland 1867, }^, 1, 2 en 6 Schilling, per stuk 24 „ 
Oostenrijk 1851, Mercurius, blauw, geel en 

rose; per stuk 24 „ 
Nederland 1852, 5 cent en 15 cent; per stuk 9 „ 
Nederland 1867, 50 cent goud 12 „ 

Wij zullen er maar mede ophouden, want de hedendaagsche ver
zamelaar zou het wellicht betreuren niet een halve eeuw vroeger te 
zijn geboren ! 

V. B. 

BOND VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
Op 1 Juli j.1. is in café „de Kroon", Den Haag, opgericht een 

Bond van Postzegelhandelaren. 
O p initiatief van den heer Pierre Vos waren talrijke handelaren, 

onder wie de kopstukken uit de handelaarswereld, in vergadering 
vereenigd. Ook Amsterdam en Rotterdam waren vertegenwoordigd. 

Doel van den Bond is de belangen van zijn leden te behartigen ; 
o.m. werd besloten tot het oprichten van een speciale beurs voor 
handelaars. 

De belangstelling was zeer bevredigend en de besprekingen ge
animeerd, zoodat reeds op gunstige resultaten kan worden terug 
gezien. 

De nestor van de Haagsche handelaars, de heer G. K. Keiser 
(van de Firma Keiser), nam de candidaatstelling voor voorzitter 
aan en werd als zoodanig met algemeene stemmen verkozen. De 
heer M, Toorens, phil. redacteur, werd gekozen tot secretaris, terwijl 
de beeren J. K. Rietdijk, P. Vos en C. J. Reijerse respectievelijk tot 
penningmeester, vice-voorzitter en commissaris werden benoemd. 

Als vertegenwoordigers voor Amsterdam en Rotterdam werden 
respectievelijk aangewezen de beeren J. F . Norden en B. J. 
de Heer. 

Deze samenstelling is voorloopig in afwachting van een defini
tieve op de eerstvolgende vergadering. 

Het secretariaat van den Bond is gevestigd Stationsweg 2, 
Den Haag, Tel. 17133. 

Gaarne geven wij plaats aan bovenstaande mededeeling en roe
pen den jong-geborene een welkom toe. 

Vele zijn de belangen, die de handelaars samen binden ; laat ons 
vertrouwen, dat naast het zakelijke ook het ideeële zijn behartiging 
vinde ; de ware philatelie kan er slechts bij winnen. 

R E D A C T I E 
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Haarlem, 2 Juli 1928. 
Geachte Redactie ! 

Gaarne zou Ik een enkel woord onder Uwe aandacht willen bren
gen naar aanleiding van de beschouwing van den heer Van Brink 
over de hooge waarden der Britsche Koloniale zegels, waarmede 
ik het — wat die van Britsch Zuid-Afrika of van de Britsch Zuid-
Afrikaansche Compagnie betreft — niet geheel eens ben. Van begin 
Februari 1890, toen ik in Pretoria kwam, bracht ik 21 jaren in de 
verschillende deelen van Zuid-Afrika door, en kan dus uit eigen 
ervaring spreken. Bekend is dat de eerste zegels der Britsch Zuid-
Afrika Compagnie in December 1890 verschenen (destijds was in 
Johannesburg een kantoor der Compagnie gevestigd). Een mijner 
vrienden te Johannesburg, een vooraanstaand postambtenaar, toon
de mij wel eens geregistreerde poststukken met zegels van 1—2—5 en 
10 pond, die meermalen van enormen omvang waren. Dat er ook 
wel eens gevaarlijke stukken onder waren, bleek voldoende bij den 
bekenden Jameson inval van 1&95. Stelt U de reis eens voor, die 
deze stukken veelal moesten maken ; daar er nog geen sporen waren, 
ging alles per as over den weg die nauwelijks „weg" te noemen 
was. Het vervoer berustte in particuliere handen, nJ . dde van de 
firma's Heis en Co. en Zeederberg welke per coach de verbin
dingen der plaatsen onderhielden. Een brief van Rhodes, de ziel 
der Chartered Compagny, moest b.v. een reis maken van pl.m. 
1500 mijl over den weg tot Kimberley en van daar verder per trein 
naar Kaapstad. Daar het reizen ontzettend duur was, behoeft het 
geen betoog, dat ook het vrachttarief hoog was. EJe-'reis b.v. van 
Preoria naar Johannesburg per caoch, ongeveer gelijk aan den 
afstand van Haarlem naar Den Haag, kostte 2 pond. Na mijn aan
komst in Kaapstad had ik nog een reis van 21 dagen voor den 
boeg om Pretoria te bereiken, in welken tijd men thans van Pretoria 
naar Engeland komt. Ik zag ook meermalen goudzendingen in de 
Transvaal, die van de eene bank naar de andere per post verzon
den werden welke soms gefrankeerd waren met een waarde van 
16 pond. Transvaal zelf had geen hoogere zegels dan 10 shillings, 
waren er hoogere waarden geweest, dan zouden die zeker zijn ge
bruikt. Volgens de meening van den heer Van Brink zijn de ge
bruikte hooge waarden met gefälligkeit-stempels vernietigd ; ik kan 
echter bezwaarlijk aannemen, dat men destijds zegels van zulke 
hooge waarde als die van 5 en 10 pond liet afstempelen dus feite
lijk vernietigen, alleen voor eene philatelistische bevrediging. W a r e 
mij tot mijn grooten spijt in Afrika mijn album niet ontstolen, dan 
kon ik mijn weerlegging met onomstootelijke bewijzen staven : daar 
waren brieven in van die bewuste zegels voorzien. Evenwel heb Ik 
ook nu nog werkelijk postalisch gebruikte exemplaren in mijn be
zit, waaronder één dat ik zelf van epn brief heb afge"knipt. Over 
de Eindere door den heer Van Brink genoemde landen kan ik niet 
oordeelen, alleen wat Rhodesia betreft, weet ik met zekerheid dat 
daarvan ook de hooge waarden gebruikt bestaan. Met dit schrijven 
hoop ik de verzamelaars van Rhodesia eenigszins te hebben ge
rustgesteld, daar de gedachte dat geen postalisch gebruikte zegels 
bestaan, voor hen zeer onaangenaam moet zijn, vooral indien zij 
daarmede op tentoonstellingen wenschen uit te komen. 

Met dank voor de plaatsruimte. 
Hoogachtend, 

C. H. BLANSERT. 
N.B. Hier laat ik nog een uittreksel voufcn uit Stanley Gibbons 

Monthly, wat mogelijk zijn nut kan hebben voor verzamelaars. Het 
overschot van de verschillende uitgaven wera geperforeerd met de 
letters B S A C om gebruikt te worden voor fiskale doeleinden, en 
ook om de zegels te beveiligen tegen frauduleuse han^eling,en : zoo-
als het afwasschen van de stempels 'enz. Voorheen werden de ze
gels voor fiskaal gebruik van de perforatie U S E D voorzien. Men 
hield er streng de hand aan, dat geen restanten met overdruk wer
den uitgegeven; in deze heeft de Compagnie een goed voorbeeld 
gegeven ; overdrukken zijn dan ook alleen bij hooge noodzakelijk
heid gemaakt. Praktisch zijn dus alle restanten van de zegels tot en 
met 1924 fiskaal opgebruikt of vernietigd. 

Noot der Redactie. 
Het doet ons genoegen, dat de geachte inzender te wapen snelt 

•om zijn geliefde zegeltjes te beschermen ! 

Het is ons zeer zeker bekend, dat er Britsche Kolonien bestaan, 
waar het gebruik van postzegels van meerdere ponden sterling voor
komt. W a r e dit niet het geval, dan hadden wij aan het slot van 
het bewuste artikel niet geschreven : 

„Is hier wellicht niet iets weggelegd voor de Federation Interna
tionale" om uit te maken wat in deze hooge waarden eils verzamel
object is aan te merken ; wat buiten ons terrein als postzegelvev-
zamiélaars valt. 

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

De heer Blansert zal ons toe moeten geven, dat hier toch maar 
niet „la mort sans phrase" over de hooge waarden is uitgesproken, 
doch dat het gaat om een vraagstuk, zooals wij dan ook reeds in het 
begin van het bewuste artikel schreven. Wi j handhaven dan odk ten 
volle onze bewering, dat de peperdure hooge waarden slechts bij 
uitzondering iets met postzegels hebben uit te staan; de uitzonderin
gen bevestigen juist den regel ! Eveneens blijven wij er bij, dat 
de verzamelaar, die slechts „gebruikt" verzamelt, aangewezen is op 
postale welwillendheids-stempeling, behoudens dan een zeer enkele 
uitzondering. 

Moge internationale samenwerking hier eens het zoo gewenschte 
licht brengen ! 

V. B. 

EEN BEZOEK IN 1849 AAN DE FABRIEK VAN 
DE LA RUE EN CO. TE LONDEN, WAAR DE 
BRIEFCOUVERTEN VOOR DE ENGELSCHE 

POSTERIJEN VERVAARDIGD WORDEN. 
Uit de kaartenfabriek kwamen wij ter plaatse waar de briefcou-

verten (letter-and-post-office-envelops) worden vervaardigd en daar 
was een leven van geweld, dat wij tot het doen eener vraag of 
het geven van een antwoord onze longen bijzonder moesten in
spannen. Kurkentrekkers draaiden boven onze hoofden, raderen aan 
onze voeten, lederen riemen snorden heen en weer, koorden gonsden. 
Ijzeren werktuigen bromden en dat alles om een eenvoudig brief-
couvert gereed te maken. 

Daargelaten het uitwendig voorkomen, ik meen, de versierselen,. 
waarmede goede of slechte smaak een groot gedeelte van de ge
wone briefcouverten voorziet, terwijl de postcouverten steeds on
versierd blijven, onderscheiden de laatsten zich van de eersten in 
twee hoofdzaken, namelijk dat er een bijzonder bewerkt papier voor 
gebruikt wordt en zij vóór de aflevering het frankeerstempel 
bekomen. 

Met hunne vervaardiging is de la Rue belast, zonder dat de be
handeling van die bij andere briefcouverten afwijkt. Het papier,, 
van goed en stevig machinepapier, wordt opzettelijk gefabriceerd en 
met blauwe of roode draden op de manier van gelinieerd post
papier doortrokken en door de fabriek aan de la Rue geleverd-
Dit doortrekken met draden geschiedt zeer eenvoudig. Van aan de 
zoldering vastgemaakte cylinders loopen de draden in den zich be
neden bevindenden papierbrij, vergezelllen dezen op zijnen weg 
onder den cylinder, en komen, onafscheidbaar met het papier ver-
eenigd, aan het einde aan. Wanneer echter het papier bij de la Rue 
komt, is de oppervlakte nog ruw en deAalve de eerste bewerking, 
dat het tusschen rollen gesatineerd wordt, en wel ieder vel vijf ä 
zes maal. Hierop worden de vellen bij partijen van zes duimhoogte 
onder een afsnijstoel gebracht, dat wel iets van een guillotine heeft. 
Een breed lang mes valt met een smak op het papier neder en 
volbrengt zijn werk in een oogwenk. Hetzelfde doet een tweede toe
stel, dat door middel van nederzakkende hoekige beitels de punten 
rond maakt en het papier den volkomen couvertvorm geeft, tot op' 
het vouwen na. 

N u ware het zeker het verstandigste en kortste, de couverten in 
eene aangrenzende kamer te zegelen en dan te laten vouwen. Dit 
gebeurt echter niet. Regeeringen houden bij hare maatregelen altijd 
van kleinere of grootere omwegen. Het zegelen geschiedt op Somer
set-House, eenige uren gaans van de fabriek verwijderd. Ik had 
dit zegelen daar bij eene andere gelegenheid gezien. De daartoe 
gebezigd wordende machinerie staat in eene der benedenzalen van 
dit groote regeeringsgebouw, en is van geheel eigendommelijken 
aard, als 't ware eene vereeniging van de boekdrukpers met de 
zegeldrukkerij. Een stoommachine van twee paardekrachten brengt 
het toestel in beweging. Aan iedere pers zijn twee jongens ge
plaatst, van welke de eene de bladen onder den stempel legt, en 
de andere de gestempelden wegneemt. Daar de pers zestig stuks; 
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in de minuut drukt, en het stempe) na eiken druk geïnkt moet wor
den, begrijpt men dat de jongens met neerleggen en wegnemen niet 
behoeven te talmen, en dat ook al het overige op besparing van 
tijd en moeite berekend is ; van daar de wijze, waarop de eene 
knaap zijn neer te leggen papier houdt. 

Geene wijze beantwoordt beter aan het doel dan de waaiervormige, 
evenals bij het kaartspel ; maar zelfs de manier om de bladen 
in dezen vorm te vatten, vereischt behendigheid en oefening. Zoo 
heeft het ook tijd en nadenken gekost, eer men tot de overtuiging 
kwam, dat de jongen niet schielijker gereed kan komen dan wan
neer de vellen op eene met fijn laken bespannen tafel gelegd en 
met een borstel uit elkander gestreken worden. 

Gezegeld en geteld, keeren de vellen naar de la Rue terug. Het 
vouwen van een omslag eischt zes verschillende behandelingen 
Alle, op de eerste na, die van het nederleggen, dat door een jongen 
gedaan wordt, worden door een mechanismus verricht m de ge
stalte en ter hoogte van eene kleine tafel, met een daarboven ge
bouwd toestel, uitgevonden door Warren de la Rue en vervaardigd 
door Edwin Hill, broeder van den postreformator. 

Zoödra de jongen het blad heeft neergelegd, valt er een hamer 
op, en drukt de vier vouwen in. Zoodra de hamer weer naar boven 
gaat, rijzen de vier zijden overeind en staan omhoog — een papie
ren kastje zonder deksel. Aan ieder der vier zijden verheft zich 
gelijktijdig een breede ijzeren duim en drukt de vier vleugels neder. 

Het couvert is gereed ; het behoeft slechts weg genomen te wor
den. Daar schiet eene ijzeren hand met twee vingers vooruit, en 
haalt het couvert weg, werpt het echter niet ordeloos op een hoop, 
maar laat het op een strook laken zonder eind liggen, die, zich 
langzaam over twee rollen bewegende, de couverten in geordende 
rij tot bijeenpakken afgeeft. De twee ijzeren vingers, die het couvert 
weghalen, laten er volstrekt geen spoor op achter. Hoe komt dit ? 
De punten zijn met gomelastiek overdekt. Hoe snel dit alles gaat, 
blijkt daaruit, dat de machine 2000 couverten in een uur vouwt, 
en zij werkt dagelijkt tien uren. 

Toen ik mijne verwondering over die snelheid en de geprodu
ceerde massa te kennen gaf, zeide mijn leidsman: ,,Zoo gij over 
eenige weken terug mocht willen komen, zal ik U een mechanismus 
op eene grootere schaal laten zien. Het tegenwoordige werkt te 
langzaam en levert te weinig ; het nieuwe zal in denzelfden tijd 
het viervoudige leveren. Om het aan het zegelkantoor benoodigde 
te leveren, moeten wij het ontbrekende door menschenhanden laten 
verrichten. Gij zult dit in de zaal onzer handwerkers zien." „Deze 
zullen dan toch wel aan het nieuwe mechanismus weinig pleizier 
hebben ' " „Denk dat niet," zeide de la Rue. „Hoe zonderling het 
klinke, is toch waar : hoe meer menschenhanden wij door machi,nes 
hebben doen vervangen, des te meer hebben wij noodig. Zonder 
menschenhanden wordt mets geheel en al gereed, hetzij in het begin, 
het midden of het einde : derhalve — hoe meer werk voor de ma
hines, des te meer voor de menschen. 

In de genoemde zaal en in de drie of vier aangrenzende vertrek
ken zaten en stonden, ik weet niet hoevele meisjes en vrouwen, 

e met briefcouverten bezig. Sommige vouwden, andere gomden, 
nog anderen plankten. Dit was eene fabriek op zich zelve en in 
'ele opzichten niet de onbelangrijkste. Hier kwamen dan alle brief
ouverten bijeen, gezegelde en ongezegelde door machines en door 
nenschenhanden vervaardigd. Zij wiessen op tot bergen, om in het 
'olgende oogenblik te verdwijnen ; en op mijne vraag hoe hoog het 
lezamenlijke getal beliep, verschrikte ik bijna over het antwoord : 
.dagelijks 75.000 gezegelde en 80.000 ongezegelde". Van de laatste 
agen, evenals zoo vele gelukkige en ongelukkige loten, de bonte 
;n de zwarte vreedzaam naast elkander. De couverten met zwarte 
•anden overtroffen die met fclauwe, gele en roode randen ; de zeer 
envoudige waren de meesten. 

De massa der converts met zwarte randen bevreemdde mij niet. 
Wie in Engeland rouw draagt, en zoo lang hij die draagt, schrijft 
;ijne brieven op papier met zwarte randen en legt ze in daarmede 
jvereenkomstige converts. Maar het verraste mij, dat de la Rue 
Heen voor het zwarteranden maken jaarlijks over f 8000 uitgeeft. 

Had mijn geleidsman tot dusver over eenige mijner aanmerkingen 
eglimlacht, zoo kon ik nu niet nalaten, over het welgevallen, ik 

'ou bijna zeggen de trotschheid te glimlachen, waarmede hij mij op 
Ie omslagen van huwelijkscommunicatiekaarten opmerkzaam maak
e. Zij waren zijne uitvinding, en ofschoon hij op de geheele fabriek 
rotsch kan wezen, scheen hij echter aan niets hooger waarde te 
echten, dan aan dit, zijn stokpaardje. 

(Overgenomen uit het ,.Leeskabinet" van 1849). 

Ter hesthermin^ 
Van Verzainelaars 

en Handelaren 
^ 

ANDORRA. 
Ten gevolge op de korte waar

schuwing, vermeld op de eerste 
bladzijde van het vorige num
mer, geven wij hierbij de afbeel
ding van de fantasieportzegels. 

Naar ons bekend is, worden 
van deze zwendeluitgifte de vol
gende waarden verkocht ■ 

5, 10, 15, 25, 30 en 50 centi
mos, 1 en 13^ peseta's. 

Wij herhalen de waarschuwing, 
dat Andorra geen portzegels uit
gaf

■ • ■ ■ ■ < < 

B. 
YOUGOSLAVIE. 

Verschenen zijn luchtpostzegels, weergevende een vliegtuig bo
ven Belgrado, de beeltenis van den Koning en het Rijkswapen. 

Deze uitgifte is niet officieel; bovendien heeft het Postbestuur 
besloten elk stuk, voorzien van deze zegels, in beslag te nemen, 
zelfs al is het port voldaan door gewone frankeerzegels. 

EERSTE INTERNATIONALE HANDELAARS
BEURS TE LONDEN. 

Van onzen medewerker, den heer Leon de Raaij, ontvingen wij 
over deze beurs een zeer uitvoerig verslag, dat in extenso wordt 
opgenomen in het Augustusnummer. Voor 't oogenblik zij volstaan 
met de mededeeling, dat een en ander een groot succes was. 

FUSIE VAN TWEE BEKENDE 
POSTZEGELFIRMA'S. 

De N.V. J. Mebus, Poetzegelhandel te Amsterdam, is samen
gesmolten met de N.V. Hekker's Postzegelhandel, Rokin 42, 
Amsterdam. 

De directie wordt thans gevormd door de beeren Hekker, Mebus 
en Milius. 

Met de wijziging in de beheervoering ging een verhuizing ge
paard : de nieuwe N.V. is thans gevestigd op het Rokin 42, 
Amsterdam. 

Wij wensohen haar een bestendigen groei toe, waarop de ener
gieke directie zeer zeker alle uitzicht opent. 

DE PHILATELIE OP DE I T. A. 

^^vèiv^^' 
O p de Indische Tentoonstelling te Arnhem (11 Juni—^28 Juli 1928) 

zijn de postzegels niet heelemaal vergeten. Echter zijn het alleen 
die van onze WestIndische koloniën, die acte de presence geven. 

Het Departement van Koloniën heeft zich moeite gegeven, hier 
op verzoek der WestIndische commissie en in het bijzonder Van 
haar ijverigen voorzitter, den heer Fernandes, iets nieuws te laten 
zien en wel de proeven en eenige volledige vellen van de nieuwe, 
nog niet uitgegeven postzegels van Curagao. 

Het is het van de Jubileumzegels bekende beeld der Koningin, 
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waaronder een zeegezicht is aangebracht; een stoomboot met op
geving. O p zichzelf 'njet onaardig, kan de combinatie aanleiding 
geven tot eenige critiek. Geëxposeerd zijn de kleurproeven en die 
der waardecijfers, waarbij van de 35 cent een tweede, welke van 
onderen dunner en daardoor duidelijker cijfers te aanschouwen 
geeft. 

Van Suriname zijn aanwezig proeven en geheele vellen der tegen
woordige uitgifte, zoowel als van de Groene Kruisemissie, waarbij 
vooral de proeven van het groene kruisje opvallend en interessant 
zijn, zoowel als getande proeven, waarbij de tanding zeer simpel is. 

Het geheel, op in het oog vallende plaatsen, onder glas, neer
gelegd, is interessant voor leeken en phJlatelisten ! 

Jammer, dat de OostIndische beeren zoo heelemaal niet philate
listisch aangelegd bleken ! 

G. V. v. d. S. 

EEN EN ANDER OVER DE ZEGELS DER 
STOOMVAARTMAATSCHAPPIJEN. 

IV 
C Lady Mc. Leod

Genoemd stoomschip voer tusschen de havens Port of Spain 
(Puerto d'Espana) en San Fernando de Triinida»d, beide op Trinidad 
gelegen. Ten einde meerdere controle te hebben op de verantwoor

ding der gelden wegens brievenvervoer, 
■ stelde de gezagvoerder, David Bryce, op 16 

April 1847 een zegel ter beschikking van het 
publiek. Volgens afbeelding, gedrukt in 
blauw en in de waarde 5 cents. Indien per 
honderd stuks tegelijk gekocht, was de prijs 
4 Dollars, dus 4 cents per stuk. 

Dit verklaart, waarom men de waarde dan 
eens als 5, dan weer als 4 cents ziet vermeJd. 

De zegel werd op Trinidad algemeen 
„Brycezegel" genoemd. 

Had het publiek vóór de invoering van dezen zegel de bevoegd
heid het port in gereed geld te voldoen, vanaf 24 April 1847 stelde 
Bryce het gebruik verplichtend. 

Zooals uit de afbeelding te zien valt, draagt de zegel de jnitiailen 
L M Ch, afkorting voor Lady Mac Leod, waarnaar het schip was 
genoemd. 

De zegel is vervaardigd in koperdruk op stevig geelachtig papier 
en is ongetand ; het is niet bekend, wie de teekenaar en de druk
ker zijn. 

Jaren lang was deze uitgifte onbekend of werd er geen aandacht 
aan geschonken, tot in 18)82 de bekende Engelsche verzamelaar 
E. D. Bacon in het tijdschrift „Philatelie Record" op haar de aan
dacht vestigde. 

Toen in April 1851 de officieele of staatspost op Trinidad den 
postdienst ging verzorgen, kwam aan het gebruik van dezen zegel 
een einde. 

Naar onze meening is het aanvechtbaar, dat meerdere catalogi 
hem opnemen onder de staatsuitgiften ; de geheele postdienst van 
Bryce was een privateonderneming, die buiten elk wettelijk toezicht 
stond. Hoe het zij, de zegel is zeer gezocht en komt hij een enkele 
maal onder den hamer, dan wordt een hooge prijs betaald. 

D. Captain Todd. 
De zegels, meer bekend onder La Guairauitgifte of die van 

St. Thomas—La Guaira, welke door genoemde stoomvaartlijn Wer
den benut, behooren wel tot de meest belangwekkende. 

De Schot Robert Todd, kapitein van het stoomschip van dien 
naam, verkreeg in November 1863 van de Venezuelaansche regee
ring het recht tot het vervoer van brieven, couranten en postpakket
ten tusschen de havens La Guaina, Puero Cabello (beide op de 
kust van Venezuela) en St. Thomas (Deensch West Indië). W a a r 
St. Thomas door de belangrijkste istoomvaartlijnen van en naar 
Europa werd aangedaan. La Guaira de haven was van de hoofd
stad van Venezuela, Caracas, voorzag de stoomvaartdienst Van 
Todd in een dringende verkeersbehoefte. Hij werd dan ook zeer 
regelmatig tweemaal per maand van uit St. Thomas uitgevoerd 
O p de terugvaart van La Guaira naar genoemd eiland, werd Cura
^ o aangeloopen om eventueele passagiers te ontschepen. O p den 
l?den en 28sten van elke maand bereikte het schip St. Thomas, 
juist op tijd om de mailaansluiting naar Europa te halen, die op 
die dagen vertrok. 

Alle brieven, door de „Captain Todd" vervoerd, moesten Van 
zegels worden voorzien. ' Daartoe werden zegels benut in onder
staande teekeningen : 

In de eerste afbeelding komen de waarden 3^ Real en 2 Reales 
voor. Zij zijn gedrukt bij Water low and Co. te Londen en zijn 
ndet vreemd aan de zegels van Britsch Guyana (men lette op het 
jaartal in de vier hoeken), die eveneens door deze firma werden 
gedrukt. 

De vrachtprijs voor een brief bedroeg 2 Reales per half ons, 
voor couranten 14 Real. 

W a a r tusschen de beide eindpunten der stoomvaartlijn een Vrij 
aanzienlijk koersverschil van het geld bestond, drukte men gemaks
halve de zegels in verschillende kleuren. 

Voor de zegels, verkrijgbaar in St, Thomas en van daar uit t"» 
benutten waren de kleuren : 

}/2 Real, lichtblauw. 
2 Reales , geel. 

Voor die in tegengestelde richting : 
}/2 Real, donker rose. 
2 Reales, groen. 

(Nadruk verboden). 
V. B. 

(Wordt vervolgd). 

HERALDIEK 
I. 

Wij hebben het genoegen onzen lezers hierbij aan te bieden 
een resumé van de lezing, gehouden door den heer Joh. Luit, 
kunstnijveraar en leeraar M.K.S. te Maastricht, voor de leden 
der Vereeniging „Zuid^Limburg". 

De bijgevoegde afbeeldingen zijn genomen naar grootere plaat
werken, die bij de lezing dienden. Uiteraard komen de heraldi
sche kleuren bij de hierbij gevoegde afbeeldingen niet tot hun 
recht; op de, bij de lezing benutte platen is dit wel het geval. 
Zooveel mogelijk heeft de heer Luit getracht door uitvoerige be
schrijving der kleuren aan dit, niet te vermijden bezwaar, tegemoet 
te komen. 

Voor de vereenigingen, die op haar avonden deze uitvoerige 
lezing gehouden wenschen te zien, zij vermeld, dat de geachte 
schrijver tot een en ander bereid is na voorafgaande overeenkomst. 

Alvorens het woord te geven aan den heer Luit diene, dat om 
de toepassing der heraldiek in de philatelie goed te begrijpen een 
min of meer uitvoerige inleiding omtrent haar wezen vooraf dient 
te gaan. 

Uit het rijke materiaal, dat den heer Luit bij zijn lezing ten 
dienste staat, hebben wij slechs hier en daar een greep gedaan 
en daarvan afbeeldingen laten vervaardigen. 

REDACTIE . 
De Heraldiek, meer bekend onder den naam van „Wapenkunde' 

is een gewichtig onderdeel van de versieringskunst in 't alge 
meen en iedere goede philantilist zal er 'n zekere interesse vooi 
bezitten. 

iHet woord wapenkunde moet men niet verwarren met dikkf 
Bertha's of iets dergelijks al staat het eendeels wel met de krijgs
kunde in verband ; deze wapenkunde is echter van meer vrede 
lievenden aard. 

Het doel van onze wapenkunde of heraldiek is dus geen ver 
nietiging. Zij heeft haar ontstaan te danken aan : 

primo: Om de eene volksgroep van de andere te onderscheiden 
Secundo: Om een of anderen held te ridderen of te eeren. 
De oorsprong dezer wapenkunde is zéér oud, al dateert d< 

Heraldische geordende wetenschap pas van ± 13e eeuw n: 
Christus. 

Gaan wij de geschiedenis na vóór Christus geboorte, dan tref 
het ons steeds, dat wij bij alle volkeren, zegels, standaards, vlag 
gen, wimpels, gevechtsschilden e.d. afgebeeld en besproken vinder 
Zoo hadden b.v. de Romeinen hun zeer bekenden standaard, de: 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 129 

adelaar met uitgespreide vleugels, Jupitersbliksemen in zijn klau
wen houdend en waarop de initialen S. P. Q. R., voorkwamen en 
„Senatus Populus que Romanus" — Senaat — en volk van Rome 
beteekenend. (afbeelding I ) . 

Verloor de Romein zoo'n standaard in den veldslag, dan rustte 
Caesar niet voor hij ten koste van wat ook dit heilig teeken terug 
had. Groot was ook de eer dit heilig teeken te mogen dragen en 
het werd ook alleen maar den dapperste der dapperen toever
trouwd. Stond de slag op het verliezen, dan wierp de standaard
drager Jupiters vogel met den bliksem tusschen 's vijands gele
deren en heel veel kans bestond er, dat de slag ten voordeele 
van den Romein afliep. ledere krijger deed zijn best dit geheiligd 
voorwerp bij Caesar te brengen. Napoleon I heeft later dit Ro-
meinsch Symbool tot het Fransche Keizerlijke wapen gekozen en 
daardoor is ook onder regeering van Konmg Lodewijk de adelaar 
aan den Hollandschen Leeuw toegevoegd in het wapen van het 
Koninkrijk Holland zooals te zien is op de munten en penningen 
van dien tijd. (Afbeelding 2,) 

De Heraldiek omvat feitelijk twee gedeelten : 
1. De wapenkunde; of de wetenschap van de kennis en regels 

van het afbeelden en het voeren van 
wapens. 

2. De wapenkunsf, de kunst, zooals de naam reeds aanduidt 
om praktisch de heraldiek uit te oefenen 
met het ontwerpen en teekenen enz. van 
wapens. 

Wapens zijn bepaalde, naar zekere beginselen vastgestelde on-
derscheidingsteekens die volkeren, families, personen, vereenigin-
gen, steden e.d, rechtmatig en blijvend mogen dragen en voeren. 

Het woord Heraldiek heeft zijn ontstaan aan den Middeleeuw-
schen „Herold" of „Herout" te danken. In dien tijd was een 
persoon belast met het onderzoek der wapens en uitrusting van 
de deelnemers der ridderspelen. 

ledere kamprechter beschermde zich niet alleen door 'n schild, 
doch soms zag men de ridders geheel in een metalen harnas ge
stoken terwijl het paard bedekt was met een dekkleed. Men kon 
op die manier de personen niet herkennen, bijgevolg moesten er 
herkenningsteelsenen zijn die dan op helm, harnas, schild, paar-
dendek etc. werden aangebracht. 

Gaan we een kijkje nemen in de 11e eeuw, dan zien wij de 
toepassing van wapens veelvuldig bij de Kruisvaarders. 

In 1189 hadden de Fransche kruisvaarders roode-, de Engelsche 
witte- en de Nederlandsche groene kruisen als legerteekens. Van 
de Duitschers waren reeds vroeger bekend de gouden kruisen 
op witten grond, die later veranderd zijn in witte kruisen op roo-
den fond. 

De eerste banieren of legerteekens bezaten slechts in geringe 
mate een heraldisch karakter. Eerst toen het gelaat van den krij
ger verborgen werd onder den pothelm, werden de op de vanen 
voorkomende teekens aangebracht op de schilden. 

In den beginne droegen de leenmannen, ten blijke van onder-
hoorigheid, de wapenteekenen van den leenheer; de volgelingen 
van den leenman wederom de veldteelcenen van dezen. Hieruit 
ontwikkelen zich later de rijkswapens, die der graafschappen, her
togdommen e.d. De steden volgden dit voorbeeld door een Wapen 
te kiezen gelijk aan haar stadsbanier, waarmede zij den vijand 
tegemoet traden. 

Het is zeker een ieder opgevallen, dat op bijna al onze Vader-
landsche provincie-wapens de leeuw op het wapenschild voorkomt. 
Deze leeuwen hebben naar men wil, hun ontstaan ook aan de 
kruistochten te danken. Beweerd wordt, dat de Nederlandsche 
vorsten, die ten kruistocht trokken, bij gemeen overleg, leeuwen 
als teekens kozen echter verschillend van kleur, doelende op den 
overwinnenden Leeuw van Juda. Eenigen dezer vorsten mogen 
hier vermeld worden : Godfried van Bouillon, hertog van Neder-
Lotharingen ; Graaf Ditk III van Holland, bijgenaamd „de Jeru-
salemmer" ; Brederode, van Arkel enz. 

Een van de aardigste herinneringen is wel de volgende: In 
Haarlem hoort men op gezette tijden de Damiaatjes luiden. Deze 
klokjes zijn van de verovering van Damiate medegebracht en 
hebben hun plaats in den toren van Haarlem gevonden. Deze 
klokjes zijn van het kostbare Korinthisch koper. 

Een ander bekend feit is nog te vermelden. De legers der 
Christenen staan tegenover de Saracenen en een verwaande Moor-
sche Prins van buitengewone grootte daagt een Christen ridder 
uit en het is de Friesch ,,Rorda van Genum" die dezen verwaan
den prms tegemoet treedt en hem doodt. Met het afgehouwen 
loofd op het punt van zijn zwaard keert hij terug en om deze 

daad niet aan de vergetelheid te ontrukken, wordt Rorda tot rid
der geslagen en staat men hem toe een 'Moriaanschen kop in zijn 
schild te voeren. 

De vorming van den adel tot een eigen klasse, het geven van 
bijnamen, den doopnaam, de eigenaardige gebruiken van de rid
derschap, zij alle staan in zeer nauw verband met de wapens. 

De wapens der oudste en aanzienlijkste geslachten waren 
hoogst eenvoudig. Bij den Nederlandschen adel zijn op het schild 
geen velden onbehandeld bekend, wel bij den Franschen adel. 
Dieren zijn de meest voorkomende motieven, op de velden ge
bruikt. In het museum te Versailles zien we de wapens van de 
ridders die in 1096 aan de kruistochten deelnamen. Als regel is er 
een legende aan een of ander wapen verbonden. 

Vele oude geslachten namen zelf een wapen aan, toen de mode 
zulks verlangde. W a a r geen legende, sage of iets dergelijks aan 
het wapen geknoopt kon worden, werd het overeenkomstig den 
familienaam uitgebeeld Baron von Lichtenbergen (Afbeelding 3.) 

Aan het wapengerecht was als wapenkoning de Heraut toe
bedeeld, die dan een wapenrok en staf als ambtsteeken voerde. 
Het ambt van den Heraut wordt heden ten dage nog uitgeoefend 
door controleurs van Staatswege aangesteld. 

Als wij nu eens naar het eigenlijke Heraldisch veld terugkeeren, 
dan zullen wij zien, dat er voor een leek nog heel wat uit te 
leeren valt. Er zijn verschillende voorschriften in de Heraldiek, 
waaraan zeer streng de hand gehouden moet worden. Verschil
lende dezer voorschriften zullen we achtereenvolgens behandelen. 

Wanneer nu de voorstelling, die op het wapen te lezen is, den 
naam van den bezitter weergeeft, b.v. Baron van Lichtenbergen 
(Afbeelding 3) voorgesteld door een licht op een berg, dan 
noemt men zoo'n wapen „Sprekend". Wanneer in dit geval de 
voorstelling een vuurspuwende berg was, zou zij niet zoo goed 
spreken en wordt daarom genoemd „Halfsprekend". 

Een ander voorbeeld van een halfsprekend wapen is het vol
gende : Graaf van Hondenfeld, hier zien we een takshond op een 
veld staan, het zou dus net zoo goed ,,Taksveld" kunnen zijn. 

De meeste wapens spreken echter niet zoo duidelijk als hier
boven aangehaald. Wapens die niet spreken, doch door een uit
voerige studie pas tot klaarheid gebracht kunnen worden, zijn 
,4iiet sprekende". 

In het wapenwezen treffen we drie hoofdperioden, n.1. : 
Ie. De ontwikkelingsperiode der Heraldiek van de 11e—13e eeuw 
2e. Het bloeitijdperk der Heraldiek van de 13e—15e eeuw 
3e. Het vervaltijdperk der Heraldiek van de 15e—19e eeuw 

De eerste periode kenmerkt zich, door srlleen het schild met zijn 
afbeelding weer te geven (Afbeelding 4.) 

In het tweede tijdvak wordt het schild reeds gedekt door den 
helm en deze weer versierd door de helmteekens, 

In de derde periode zien wij, dat er verschillende invloeden 
hebben medegewerkt om de Heraldiek in verval te brengen ; deze 
periode kenmerkt zich dan ook door willekeur en onverstand. 

Het hgt voor de hand, dat heerschende stijlperioden, inheemsche 
gebruiken en tradities van invloed waren, doch doorgaans is de 
heraldiek ± 20 jaar ten achter gebleven. Men treft dus Gothische-
(zoowel vroeg- als laat-) Renaissance-, Baroque- en Rococo- als
mede de z.g.n. Moderne wapens aan. 

Gaan we nu eens het Heraldisch ontleedmes in de wapens 
zetten, dan zien wij : Primo het schild, secundo het attribuut of 
voorstelling op het schild. 

Nemen wij eerst eens het schild, dan zien wij dat hier heel wat 
vormen in bestaan. Het oudste schild is driehoekig en werd in 
de 12e, 13e en 14e eeuw toegepast. Tegen het einde van de 14e 
eeuw vinden we de z.g.n. „Rordas" het steek of renschild, hieruit 
ontstond het z.g.n. accolade-schild. Tegen de 15e eeuw verdwenen 
de mooie oude schildvormen om plaats te maken voor de z.g.n. 
omrande- of Duitsche schilden en weer later zien wij de cartouche-
vormige schilden (Afbeelding 5.) 

Het ruitvormige schild dient voor dames- en weduweschild. In 
Spanje gebruikte de Koningin den ruitvorm voor decoratieve wa
penschilden, doch niet voor gevechtsschilden. O p het zegel van 
Beatrice van Savoyen (1331) zien we een ruitvormig schild voor 
het eerst toegepast. De elliptische-, cirkelvormige-, en amandelvor-
mige schilden zijn speciale uitingen uit het vervaltijdperk of den 
pruikentijd. 

Tegenwoordig houdt de heradicus vast aan de oer-oude vor
men : goed geproportioneerde schildvormen met de voorgeschreven 
afmeting 5 : 4 . 

De Romeinen gebruikten ook schilden en helmen, doch deze zijn 
voor ons van geen heraldisch belang. 
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TERMINOLOGIE DER HERALDIEK. 
In de Heraldiek houdt men er zijn eigen taaltje op na. Deze 

wordt voornamelijk gebruikt bij de blazoeneering, d.w.z. de 
vakkundige beschrijving van het wapen ; die zooveel mogelijk kort 
en bondig moet zijn. 

De kleuren worden aangegeven door tincturen en zoo zijn 
er zes tincturen, twee metalen en vier kleuren. De eerste zijn goud 
en zilver die om praktische redenen vaak door geel en wit worden 
voorgesteld. De tweede .""oort zijn Rood, Keel genoemd ; Blauw 
of Azuur*) : Groen of Sinopel en Zwart of Sabel. Voor deze 
soort werden intensieve kleuren gebruikt, o.a. spectraalrood, ver
miljoen of menie voor Keel ; Kobalt of Ultramerijn voor Azuur 
of Lazur ; Spaansch of Chroomgroen voor Sinopel en Ivoorzwart 
voor Sabel, Nog noem ik de kleuren, purper, aschgrauw, ijzerkleur, 
bruin en natuurkleur. De juiste toepassing van de kleuren is deze : 
dat men het wapen op een afstand goed kan onderscheiden, zoo
dat de primaire kleuren te allen tijde de beste Heraldische kleuren 
zijn en blijven. Het purper wordt zelden of nooit op het wapen 
zelf gebruikt, wel bij de heraldische prachtstukken, zooals de 
mutsen in de kronen of wapenmantels. De natuurkleur wordt bij 
't menschenbeeld en bloemen vaak toegepast; echter is het raad
zaam om zooveel mogelijk de meest nabijkomonde primaire kleur 
te gebruiken b.v. een leeuw goud of Keel ; een adelaar Sabel of 
Keel. 

Nu was het bij de boekdrukkunst een heel lastige historie, om 
wanneer men niet over kleuren had te beschikken, toch de juiste 
daarvan op de afgebeelde wapens weer te geven. De monnik „Syl
vestre Petra Sancta" deed daartoe in 1638 een prachtig middel 
aan de hand, n.m.l. door punctatie en arceering. Deze oplossing 
was zóó eenvoudig en gerieflijk dat zij tot Heraldische wet is ver
heven. Zoo is Zilver, blanco ; Goud, gestippeld ; Keel, verticale 
arceering ; Azuur, horizontale arceering ; Sinopel, diagonaal ar
ceering van boven rechts naar beneden hnks ; Sabel loodrechte 
en horizontale arceering enz. 

Men treft verder nog de z.g.n. pelterijen : met name hermelijn ; 
tegenhermelijn ; Kursch ; paalbont en tegenbont (Afbeelding 6.) 

De tincturen, als groote velden gebruikt, deden eentonig aan, 
vandaar dat men er toe gekomen is om deze velden te damasceeren 
d.i. met een decoratief lijnenspel, blad of bloemenrank te versie
ren, dus als een z.g.n. „jeu de fond" te gebruiken (Afbeelding 7.) 

Bij plastische voortbrengselen — evenals de graveur — maakt 
men een dankbaar gebruik van de punctatie en arceering als men 
de Heraldische we"en n;et met voeten wil treden. 

Het heraldische voorschrift voor het gebruik der tincturen luidt : 
metaal en kleur op elkaar, dus geen metaal op metaal of kleur 
op kleur ; derhalve een gouden veld draagt een leeuw van keel 
of sabel, doch niet van zilver. Een veld in sabel draagt evenmin 
een leeuw van keel, doch een leeuw van goud of zilver. Komen 
er toch afwijkingen op dezen regel voor, dan noemt men deze 
wapens ,,Raadselwapens". 

' ) ook wel „Lazur". 
(Wordt vervolgd. 

pliilateM^jlcl^^erlei 

Vereeniging „Nos jungit Philatelia" te Ermelo. 
Secretaris: G. R. PORTZEGEL, Yvertstraat 106III, Ermelo. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 13 
Juni 1928. 

Aanwezig zijn 36 leden. De vergadering wordt te 8.14 door den 
waarnemend voorzitter, den heer Foutdruk, geopend. Deze deelt 
mede, dat het gezin van onzen geachten voorzitter Serie zich met 
twee flinke kleine verzamelaars heeft verrijkt, waarom hij heden
avond niet aanwezig kan zijn. De heer Foutdruk verzoekt de aan
wezigen, rirh ter eere van deze belangrijke gebeurtenis van hun 
zetels te verheffen, en wordt hieraan spontaan gevolg gegeven. Be
sloten wordt, een commissie te benoemen om den voorzitter te gaan 
gelukwenschen. Candidaat hiervoor worden gesteld de beeren Tan
ding, Van der Watermerk en Dep OpiJruk, die alle hun benoeming 
onder applaus aannemen. Als voorzitter van deze commi.ssie be
veelt het bestuur den heer Tanding aan ; na schriftelijke stemming 

verkrijgen de beeren Den Opdruk en Tanding elk 16 stemmen, 
terwijl 1 stem ongeldig en 3 stemmen blanco zijn. Bij een nieuwe 
stemming wordt de heer Tanding gekozen en zal de commissie 
op de volgende vergadering verslag uitbrengen van hare werk
zaamheden. 

Hierop worden door den secretaris de notulen van de vorige 
vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een ansicht, ons uit het 
Lunapark van de N B N I J T O door onze geachte medeleden, mej. 
Bêche en den heer Tête toegezonden, en wordt deze aardige attentie 
door allen zeer op prijs gesteld. Ingekomen is voorts een schrijven 
van den heer Snuggers, den eigenaar onzen vergaderzaal, en deelt 
deze mede hij genoodzaakt is den huurprijs voor de zaal met 
f 1.50 te verhoogen. Een levendig debat ontwikkelt zich tusschen 
het bestuur en de beeren Protest en Doorstoken over de kwestie, of 
men met deze verhooging accoord kan gaan dan wel naar een 
nieuwe vergadergelegenheid moet uitzien. Een beslissing wordt nog 
niet genomen, maar zal het bestuur ondertusschen enkele andere 
lokalen gaan bezichtigen. 

Tenslotte werd nog ontvangen een brief van den heer Boekdruk 
te Amsterdam, met de vraag of ook Philatelisten lid der vereeniging 
kunnen worden. W a a r geen antwoordporto is bijgevoegd, wordt 
besloten dit schrijven niet te beantwoorden. 

Bij de rondvraag vraagt mevrouw FrancoZonderrand het woord 
voor een persoonlijk feit. Het is haar den vorigen keer overkomen, 
dat een van de andere leden — zij wil geen namen noemen ■— 
har hoed heeft meegenomen. De voorzitter zegt toe, er voor te 
zullen zorgen, dat dit in de toekomst 'niet meer gebeuren zal. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om ongeveer 
10 uur het officieele gedeelte der vergadering, en blijven de meeste 
leden nog langen tijd bij een spelletje haasjeover en Zwarte Piet 
gezellig bijeen. De Ie secretaris. 

G . ' R . PORTZEGEL. 
Moraal : Kunnen de vergaderingen en daardoor de vergade

ringsverslagen van vele vereenigingen niet wat interessanter en 
philatelistischer gemaakt worden, zoodat ook wij andere verzame
laars er iets aan hebben ? Helaas lijken de verslagen — in de verte 
natuurlijk — nog wel eens op het bovenstaande, waarin aan post
zegels 'niet gedacht wordt en dat met kleine veranderingen evengoed 
betrekking kon hebben op een vergadering van postduivenhouders 
of kegelaars. B 

PHILATELISTISCH ALLERLEI 
Denemarken 1882 en 1884/85. 

Een van de groote strui
kelblokken bij Denemarken 
is altijd de 10 öre met 
kleine cijfers. Hoewel Yverf 
dit zegel onder een hoofd 
nummer (no. 33) opneemt 
is het nooit als zoodanig 
uitgegeven, de serie mei 
de kleine cijfers in de hoe
ken bestond slechts uit de 
5 en 20 ore. Tegelijk hier

mee werden briefkaarten uitgegeven die het zegelbeeld van dr
10 öre met kleine cijfers droegen. 

Twee jaar later verschenen de 5, 10 en 20 öre met de grootere 
hoekcijfers, die ook nog in andere opzichten van die met de kleine 
cijfers afwijken, b.v. de letters van D A N M A R K zijn magerder. Van
een van de eerste platen van de 10 öre moesten van de onderstr 
rij drie clichés door andere 'vervangen worden, en men nam daar 
voor reservecliché's voor de briefkaarten, zoodat in de vellen met 
groote cijfers drie zegels met kleine cijfers voorkwamen. Na ont 
dekking van de fout werden deze drie cliché's weer verwijderd. 

Een strip van zes met onderrand, waarin alle drie de fout
drukken voorkwamen, bracht twee maanden geleden op een En 
gelsche veiling 31 £ op. 

Veel minder bekend is het, dat ook bij de 20 öre een dergelijke 
fout voorkomt. Ook daarbij moest een cliché verwisseld worden, en 
men nam bij vergissing een reservecliché van de vroegere uitgifte 
met kleine cijfers. Omdat de 20 öre met kleine cijfers op zichzelf 
een heel gewoon zegel is, is er nooit al te veel aandacht aan deze 
foutdruk geschonken, die natuurlijk in dit geval uitsluitend in paar 
met een gewoon zegel zijn waarde heeft. Een dergelijk paar is; 
vermoedelijk zeldzamer dan van de 10 öre, hoewel de laatste duur
der is, omdat er veel meer vraag naar is. B. 
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Niet alleen in Holland schijnt het gistingsproces uit
gewerkt te zijn : ook in Duitschland is den personen, 
die door tendentieuze berichten in troebel water dach
ten te visschen, het stilzwijgen opgelegd. 

De vernietigende kritiek in de vakpers spreekt boek
deelen. 

De hefhebber, die dus nog gekocht heeft op 
<deze lage prijzen, zal binnen afzienbaren tijd waarde
vermeerdering kunnen constateeren. 

Ofschoon Europa en Overzee niet tot onze branche 
behooren, was het toch interessant het verloop der 
prijzen te volgen ; elke neiging van een verdere daling 
werd direct gevolgd door een stabiele houding van 
de groothandelprijzen in de wereldmarkt. 

Door deze in groote mate bereikte uitschakeling van 
'Schommelingen en de tijdsomstandigheden in aanmer
king nemende, wordt het uitzicht geopend, dat het 
evenwicht is hersteld. 

Alleen kwam de intrensiekc waarde scherper om
lijnd naar voren. 

De terugkeer van Europa tot normale toestanden, de 
stabilisatie van den franc, de nog steeds stijgende wel
vaart van de Amerikaansche bevolking, het zijn alle 
motieven om optimistisch gestemd te zijn voor het 
weeldeartikel: de postzegel. 

De donkere wolk, welke boven de hoofden der Hol
landsche verzaxnelaars zweefde, dat onze Minister van 
Financiën plannen overwoog, om postzegels als vermo
gen te rekenen en dus als belastbaar object te gaan 
beschouwen, moet op verscheidene punten zijn afgestuit. 

De voornaamste is, dat de Post wel eens de kip met 
de gouden eieren zoude slachten, in casu de philatelis
tische loketten en de Rijksveilingen. 

De begeerigheid van den fiscus demonstreerde hier
door de erkende waarde van postzegels. 

Ofschoon de verzamelaar dus nog als een verkapte 
kapitalist beschouwd wordt, zal er wel degelijk een on
derscheid gemaakt worden tusschen dezen en den 
amateurhandelaar. 

In deze dure tijden is door verschillende intellec
tueelen de vermomde postzegelhandel als ressource 
aangeboord. Vergissen wij ons niet, dan heeft dit ge
deeltelijk bestaansmiddel nog de bijzondere aandacht 
van den Minister. Deze postzegelcameleons, die winst 
niet versmaden, zullen dan reëel moeten zijn en geven 
■wat des keizers is. 

'sGRAVENHAGE, 16 JULI 1928. 

Camouflage zal niet baten, daar de bescheiden reeds 
gedeponeerd moeten zijn. 

De mogelijkheid, dat de markt beheerscbt wordt door 
handelende verzamelaars, daarvan is de handel ge
deeltelijk zelf de schuld. De oorzaak, dat het bestaan 
van een Handelaarsvereeniging een utopie werd, kwam 
in hoofdzaak door neringnijd en door gebrek aan 
samenwerking. 

De handelende verzamelaar had dus vrij baan ; door 
lid te zijn van elke Vereeniging, waar wat te verdienen 
viel, door belastingontduiking en uitschakeling van 
onkosten, kon men goedkooper leveren, en toch was dit 
meestal oogenschijnlijk, daar de kwahteit meestal in
ferieur was. 

Het juiste oogenblik zou dus gekomen zijn, dat de 
handel, door scherp te concurreeren, de z.g. verloren 
markt weder in bezit zou nemen, desnoods eerst met 
verlies, om dit later weder in te halen. 

In plaats, dat lage prijzen de kooplust zullen aan
wakkeren, zal het den indruk versterken, dat postze
gels, 'n importe van welk land, gedeprimeerd zijn. 

De malaisedreun heeft lang genoeg geduurd, hoe
wel het leidmotief, niet te duur, niet vergeten mag 
worden. 

De boventoon zal sonoor zijn door den vlotten han
del op reëele basis. 

Het is niet onmogelijk, dat in het nieuwe seizoen 
gestabiliseerde prijzen zullen afkomen. 

Bedriegen de teekenen ons niet, dan zullen vele nu 
nog geminachte zegels juist voor een prijsverhooging in 
aanmerking komen. 

TE KOOP GEVRAAGD 
van 

Nederland en zijne Overzeesche Gewesten, losse 
exemplaren, partijen en geheele verzamelingen. 

Ik betaal de werkelijke handelswaarde. 
Voor zorgvuldig samengestelde speciale collecties 

en rariteiten betaal ik liefhebbersprijzcn. 
Offertes met prijs zijn altijd gewenscht. 

Philatelistisch Bureau PIERRE VOS, 
Prins Mauritslaan 108, Den Haag. 

Aangeteekende stukken: 
Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. 

Postgiro 133631. (674) 
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m H i e r m e d e berichten wij U de opening onzer nieuwe Winkeizaak g 
J in het perceel ROKIN 42, te Amsterdam, en noodigen U beleefd m 
J to t een bezoek uit. m 
S Wij beschikken momenteel over prachtige verzamel ingen g 
I Nederland en Kolonien, Europa en Overzee, die gedetai l leerd tegen ^ 
J zeer billijke pri jzen worden uitverkocht. M 

m Voor ts deelen w i j U mede, dat de Mebus' Pr i jscourant B 
m voor Nederland en Koloniën, op aanvraag, gratis verkr i jgbaar is g 
B en dat daarop to t 1 September a.s., voorzoover mogel i jk , een H 
H korting van lO^Jo zal worden toegestaan M 

I N. V. H e k k e r ' s P o s t z e g e l h a n d e l . 1 
I Rokin 42, Amsterdam. m 
m Directeuren: P. J. MEKKER, H. C. MILIUS, J. MEBUS. B 
I Telefoon 3 3 3 2 4 — 3 2 2 6 4 . J 

Gelegenheids-aanbieding 
van Duitsche Koloniën. 

Duitsche Post in Turkije. 
1884, 1' U Piaster op 25 pf., Yvert no. 4, fr. 500,- f 20,— 

tf ^ 12 n jf - ' ^ »j »ï tf "^f >» ^yjyjy- ,y 1 3 , ' — ' 

1900,25 „ „ 5Mrk*, ., ,, 22, „ 900,- „ 3 5 , -
1905, 25 „ „ 5 „ *, „ „ 35, „ 650,- „ 2 5 , -
Duitsch Zuid-West-Afriica. 
1898, 25 pf., oranje, Yvert no. 11*, fr. 450,- „ 20,— 
Kiautschou. 
1900, 5 Mrk., Yvert no. 13*, fr. 300,- . . . „ 12,50 
1905, 2'/2 Dollar, Yvert no. 23*, fr. 2250,-. . „90 ,— 
iViarshaii-Eiianden. 
1897, 3 pf., Yvert no. 1*, fr. 300,- , 15,— 

5 2* 175 - 8 — 
Duitsche Post in iVlarocco. 
1899, zonder waarde-opdruk, compl., Yv. fr. 600,- „ 30,̂ — 

* = ongebruikt. 
Van andere ontbrekende nos. wordt door ons gaarne 

prijsopgaaf verstrekt. 
Onze prijslijst van Nederland en Koloniën 

is verschenen; prijs 25 cent. 
Albumprijslijst g r a t i s op aanvraag. 

POSTZEGELHANDEL „ I N S U L I N D E " , 
Zoutmanstraat 14a. — DEN HAAG. 

Telefoon 34929. — Gbo 46266. (66) 

De Haagsche Postzegelhandel, 
Noordeinde 90, Den Haag, 

TELEFOON 13157, GIRO 110104, 

Is en blijft het beste en 
meest vertrouwde adres 
voor den In- en Verkoop 

Uwer postzegels en 
aanverwante a r t ike len . 

Speciaal adres voor Taxatie, 
Expertise en Postzegel veilingen, 

(12) 


