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

H E T NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 
In 1924 werd de grondslag tot het Nederlandsche Postmuseum 

gelegd doordat de heer P. W . Waller zijn uitgebreide collectie tot 
dit doel aan den Staat afstond. 

Vier jaren zijn sedert verloopen en al merkte de buitenwacht 
weinig of aiets van wat verder in dezen gebeurde, de heer J. D. 
Tresling, die met de leiding van een en ander belast was, heeft 
in de afgeloopen jaren niet stil gezeten, doch getracht zooveel mo
gelijk voor dit museum bijeen te brengen. Dat het succes aan de 
verwachtingen zal hebben beantwoord is iets, wat betwijfeld mag 
worden, tenzij deze laag gespannen waren. 

Hoe royaal ook het gebaar van den eersten gever was, de instel
ling Jeefde en leeft ook nu nog niet voor de verzamelaars. Wij 
vertrouwen evenwel dat de slappen, die thans voorbereid worden, 
het Postmuseum meer en meer aan zijn doel zullen doen beant
woorden, dat het moge worden tot een instelling, waarin de Ne-
derlaridsche verzamelaar levendig belang stelt, tot wier uitbreiding 
en vervolmaking een ieder, die het uitgebreide terrein van post-, 
telegraaf- en telefoonwezen tot zijn verzamelgebied heeft gekozen, 
zijn steentje zal bijdragen. 

Bij Koninklijke Boodschap van 2 Juli j.1. werd aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een ontwerp van wet aangeboden tot 
het in het leven roepen van een stichting „Het Nederlandsch Post-
museum", dat hier, alsmede de bijbehoorende „Memorie van Toe
lichting" onverkort een plaats vinde. 

EENIG ARTIKEL. 
Onze Minister van Waterstaat wordt gemachtigd : 
Ie. om verschillende voor dit doel reeds afgezonderde en in den 

bij deze wet behoorenden ontwerp-stichtingsbrief omschreven Rijks 
roerende goederen op het gebied der geschiedenis van het post-, 
telegraaf- en telefoonwezen (zegels en verdere voorwerpen) te be
stemmen tot eene stichting, genaamd „Het Nederlandsche Postmu-
seum", ten doel hebbende het aanleggen, onderhouden en uitbreiden 
van eene, in den regel voor het publiek toegankelijke, verzameling 
op het genoemde gebied, op den voet, als in den bij deze wet ge-
voegden ontwerp-stichtingsbrief omschreven ; 

2e. om aan deze stichting, onder medewerking van den Minister 
van Financiën, die Rijks roerende goederen te schenken, welke haar 
doel zullen bevorderen. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit
voering de hand zullen houden. 

De Memorie van Toelichting luidt: 
In 1924 is overgegaan tot de inrichting van een Postmuseum in 

eeniqe lokalen van het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie. De kern daarvan maakte uit een in genoemd iaar 
voor dit doel ten geschenke ontvangen belangrijke verzameling. Een 
passende organisatie om dit begin tot ontwikkeling te brengen, 
onCbrak echter nog. Dit wetsontwerp strekt om daarin te voorzien. 

Het komt den ondergeteekenden voor, dat de vorm eener stich
ting, in welker organisatie den Minister van Waterstaat in verband 
met den inbreng door den Staat zekere bevoegdheden zijn toegekend, 
moet worden gekozen. Beheer door een zoodanige stichting toch 
heeft in dit geval, met het oog op de ontwikkeling der instelling, 
bijzondere voordeelen boven zuiver Staatsbeheer. Vooreerst zal op 
deze wijze de onmisbare actieve medewerking van op dit gebied 
vooraanstaande personen, die als bestuurders de stichting kunnen 
leiden, het best worden verkregen. Bovendien wordt gemeend, dat in 
het algemeen de gewenschte voorwerpen eerder aan het museum 
zullen worden geschonken of gelegateerd als dit een zelfstandig 
bet opgaat in den Staat. Een toegewijd verzamelaar zal zijn collec
tie, niet zelden vrucht van een heel leven, bij gebreke van een 
geschikten opvolger, licht schenken of legateeren aan een instel
ling, die haar krachtens haar statuten tot bevordering van het ge
waardeerde gebied doet strekken. 

De uitgaven van het Postmuseum, zooals dit is gedacht, zullen 
geen ernstig beroep doen op de Staatskas. Kostbare aankoopen ko
men, zoolang de daarvoor vereischte eigen middelen aan de stich
ting ontbreken, niet in aanmerking. Dit kan te meer gelden, daar 
de stichting op den duur ongetwijfeld mag rekenen op legaten en 
schenkingen, welke niet alleen nieuwe aanwinsten, maar ook dub
belen ter beschikking van het museum brengen. De dubbelen zullen 
materiaal geven, niet alleen voor ruil, maar ook voor verkoop. Naast 
de op die wijze beschikbaar komende gelden staan als verdere 
inkomsten jaarlijksche bijdragen, legaten en schenkingen in geld en 
entree-gelden. Indien de Staat dan zorgt voor een directeur en 
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voor huisvesting (welfce beschikbaar is in het gebouw van het 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie), zal het Postmuseum in 
den regel kunnen bestaan zonder geldelijke bijdragen van den Staat. 
Op voor den Staat weinig bezwarende wijze kan Nederland dan 
een instelling van cultureele beteekenis rijker worden. Hierbij Wordt 
aangeteekend, dat in verschillende plaatsen van het buitenland reeds 
een postmuseum bestaat. Als zoodanig worden genoemd Berlijn, 
Bern, Kopenhagen, Londen, Madrid, Neurenberg, Parijs, Petrograd, 
Stockholm en Weenen, terwijl ook in Hongarije, Japan, Mexico 
en Polen postmusea bestaan. In verschillende andere landen is een 
postmuseum in voorbereiding, terwijl ook plannen bestaan tot in
richting van een Internationaal Postmuseum te Berm, als onderdeel 
van het Internationaal Bureel der Algemeene Postvereeniging. 

De bij dit wetsontwerp gevoegde i) ontwerp-stichtingsakte wiist 
aan, op welken voet de organisatie der stichting is gedacht. De 
Minister van Waterstaat heeft verschillende bevoegdheden, welke 
een passend Staatstoezicht op de stichting verschaffen. Het in artikel 
2 der ontwerp~stichtingsakte genoemde reglement zal de openistel-
lingsuren van het museum en verdere punten regelen. Aan het be
stuur is een uitgebreide macht verleend. W a t den directeur betreft, 
wordt nog opgemerkt, dat uiteraard het als Staatsinstelling aange
vangen museum ook onder het dagelijksch beheer van een Rijks
ambtenaar is gesteld. 

De Minister van Waterstaat, 
H. V. d. V E G T E . 

De Minister v/tn Financiën, 
D E GEBR. 

De Minister van ^nstitie, 
J. D O N N E R . 

Tot biizondere opmerkingen geeft het Wetsontwerp geen aanlei
ding ; het munt uit door kortheid. Door de machtiging te neven 
aan den Minister van Waterstaat wordt verkregeni, dat de geheels 
aangelegenheid zoo eenvoudig en soepel mogelijk kan worden ge
regeld, dat wijzigingen in en aanvullingen op de vastgestelde rege
len inzake beheer, toezicht enz. door dien bewindsman zelven kun
nen worden afgedaan zonder de geheele bestuurs-machine in bewe
ging te moeten brengen. 

W a a r het in de bedoeling ligt voorwerpen betreffende het ge
heele post-, telegraaf- en telefoonwezen in het museum onder te 
brengen, zal een goede functioneering van het geheel mede moeten 
brengen, dat voor het terrein, vallende buiten het Dhilateli";tische, de 
voorlichting en medewerking gewenscht zijn van deskundigen. 

Uiteraard zullen wij op deze plaats ons uitsluitend benalen tot 
dat, wat den postzegelverzamelaar in de uitgebreidste beteekenis 
van het woord interesseert, wat reeds een zeer groot terrein be-
striikt. 

Naast postgeschiedenis en de zegelkunde vragen de stempels, de 
luchtpost, zegelfabricage, literatuur enz. aandacht. 

Aan de hand van de Memorie van toelichting — de in de noot 
aangegeven ontwerp-stichtingsakte is, daar zij gedeponeerd is ter 
Griffie van de Kamer helaas niet in ons bezit — stippen wij de 
volaende punten aan. 

To t het welslagen van den opzet komt ook ons den vorm eener 
stichting gelukkig gekozen voor ; het gelukken der geheele onder
neming toch staat of valt met de medewerking van de verzamelaars. 
De Memorie zegt immers, dat-kostbare aankoopen, zoolang de daar
voor vereischte eigen middelen aan de stichting ontbreken, niet in 
aanmerking komen. Zij zal dus vrijwel geheel zijn aangewezen op 
legaten en schenkingen, een voorwaarde, waarmede ter dege reke
ning zal moeten worden gehouden, wil het museum zich door ge-
stadigen groei in de blijvende belangstelling van het publiek mogen 
verheugen De schenkers zullen daarom afdoende zekerheid moeten 
hefcben, dat 'het door hen afgestane die waardeering en behandeling 
ondervindt, die het verdient. 

Verzamelingen toch, die van belang zullen zijn voor het museum, 
vooral in een meer gevorderd stadium zijner ontwilckeling, zullen 
verre boven het middelmatige moeten uitgaan. Deze eisch dient 
te worden gesteld, wil men het postmuseum niet maken tot een ver
gaarbak van middelmatigheden. 

W a t dus bij een verdere ontwikkeling van het museum wordt aan
geboden zal als regel de vrucht zijn van veel opgeofferden tijd, 
geld en studie ; een geheel, met liefde tot de philatelie bijeen ge
bracht en aanspraak makend op een piëteit-volle behandeling. 

Het is ons, die reeds meerdere jaren in de Nederlandsche verza
melaarswereld een bescheiden rol vervullen, bekend, dat meerdere be
zitters van uitgebreide verzamelingen niet afkeerig zijn deze aan het 
postmuseum af te staan, mits hun schatten die behandeling en waar-
deerimg ondergaan, die de eigenaars er op goede gronden voor mo-

1) Dit ontwerp met bijlage is ter griffie van de Kamer ter inzage 
van de leden neergelegd. 

IN MEMORIAM H. C. MILIUS. 
Zwaar als een last drukt op ons de taak een woord van 

nagedachtenis te wijden aan dezen te vroeg ontslapene. 
Een langen lijdensweg heeft H. C. Milius moeten afleggen, 

tot de dood ook hier het verlossend woord sprak. 
Wij , die hem van nabij kenden, weten, wat die lijdensweg 

voor hem heeft beteekend . bevroeden, hoe zwaar hem het 
scheiden zal moeten zijn gevallen. 

Bij het vaarwel m^oeten zeggen van het volle leven op 
zulk een leeftijd — Milms werd slechts 41 jaren — waar tal 
van grootsche plannen om vervulhng lonken, rest ons slechts 
een buigen voor de Almacht, een innig medeleven met de 
smart van weduwe en weezen. 

O p 17 Juli 1.1. werd het stoffelijk overschot te Utrecht 
aan de aarde toevertrouwd. Vele vrienden en bekenden brach
ten Milius naar zijn laatste rustplaats; diep ontroerd ver
lieten allen den doodsakker. 

Aan een arbeidzaam, wel besteed leven is een einde ge
komen. Aanvankelijk verzamelaar, enkele jaren geleden door 
particuliere omstandigheden overgegaan tot den postzegel-
handel als directeur der N.V. Hekker's Postzegelhandel, 
heeft Milius zich talrijke vrienden weten te verwerven. 

Jarenlang secretaris van den Raad van Beheer, vervulde 
hij met opgewektheid en nauwlkeurigheid zijn taak ; zijn ad
viezen hadden steeds de volle aandacht ; te meer, waar de 
ontslapene de gave had een en ander op aantrekkelijke wijze 
naar voren te brengen. 

Hoewel handelaar zijnde, bleef Milius steeds door de 
U. Ph. V. afgevaardigd als lid van genoemden Raad. Aan 
zijn menschenkennis en aangename wijzie van doen is het te 
danlken, dat hij in dat college te midden van verzamelaars 
steeds een aandachtig gehoor vond, daarbij de belangen van 
beide groepen verdedigend. 

Het Maandblad was hij warm toegedaan. De drukke werk
kring, slechts onderbroken door ziekte, belette hem in de laat
ste jaren meer daadwerkelijk aan den inhoud van het blad 
mede te werken. 

De Raad van Beheer verliest in hem een getrouw com
parant op zijn vergaderingen ; verzamelaars en handelaars 
een warmen verdediger van hun aller belangen. 

Het is ons een eereplicht de nagedachtenis van den ont
slapene in hooge eere te houden en zijn werk, ten opzichte 
van ons blad, in zijn geest voort te zetten. 

De zwaar beproefde weduwe en weesjes bieden redactie en 
administratie de betuiging aan van haar diep-gevoeld mede
leven in dit smartelijk verlies. 

Milius, beste kerel, rust in vrede. 
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gen vragen. Dat kundige mede'verzamelaars hierbij dan een woord
je meespreken tot volledige geruststelling van de schenkers in spe 
IS iets, wat beide partijen slechts ten goede kan komen. 

Wij achten in dit verband het in de Memorie vermelde voor
nemen t.z.t. over te gaan tot verkoop en ruil van doubletten niet 
juist en in het stadium waarin de oprichting verkeert, min of meer 
misplaatst. 

Wij vreezen, dat twijfelaars onder de schenkers hierdoor niet ten 
goede worden beïnvloed ; de gedachte toch, dat een afgestane ver
zameling uit elkander gerukt wordt, is nu niet direct een aantrek
kelijke. 

Terecht is het verkavelen ven de verzameling Ferrari door den 
Franischen Staat als een ergerlijk staal van vandalisme beschouwd 
door de geheele verzamelaarswereld. Hiervoor een ander oplossing 
te zoeken komt ons dan oök wel gewenscht voor. 

Dat de Staat door de inrichting van een postmuseum een in
stelling van cultureele beteekenis rijker wordt, zal wel geen be
strijding uitlokken. Dat daarbij verwezen wordt naar tal van plaat
sen in het buitenland, zullen wij maar beschouwen als te zijn ge
schied ä titre d'information. Het oordeel b.v. van de Engelsche 
postambtenaren in een van de nummers van hun blad St. Martin Ie 
Grand vermeld, is niet onverdeeld gunstig over deze instelling, die 
den Brit te veel ruikt naar „made in Germany". 

Maar hebben wij, Nederlanders, bij de voorgenomen stichting wel 
verwijzing naar het buitenland noodig ? De Hollandsche verzame
laar ziet al jaren verlangend uit naar het in uitzicht gestelde post

Uitteraard zullen wij op deze plaats ons uitsluitend bepalen tot 
anders dan zijn instemming verwerven. Dat het, zonder buitenland
sche voorlichting, door eendrachtige samenwerking van Staat en 
verzamelaars zich zal ontwikkelen tot een instelling, die er wezen 
mag, daarvoor staan de bekende Hollandsche deugdelijkheid en 
ernst ons borg. 

Moge de verzamelaar, de zekerheid erlangend, dat zijn philatelisti
sche schatten de behandeling ondergaan, die zij verdienen, zijn 
steentje bijdragen tot den opbouw van het Nederlandsche postmu
seum, tot zijn bestendigen groei, opdat het onder deskundige leiding 
worde tot een tempel, waarin het vertoeven aangenaam en leerrijk is. 

V. B. 

DE ZEGELS DER OLYMPISCHE SPELEN. 
W a a r thans de 

Olympische spelen 
in de hoofdstad 
van ons land wor
den gehouden, is 
een korte beschou
wing van wat zij 
ons, verzamelaars, 
in den loop der 
tijden hebben ge

'" bracht op haar 
plaats. 

De Olympische spelen dateeren van 776 vóór Christus ; vóór 
dien tijd werden regelmatig in het oude Hellas verschillende 
spelen gehouden, waarvan de belangrijkste als volgt zijn onder te 
verdeelen : 

a. Isthmische spelen, welke op de landengte van Cormthe 
plaats hadden. 

b. Nemeïsche spelen, genoemd naar Nemea, een landstreek in 
Argolis. 

Zij werden gehouden ter eere van Zeus in elke Nemeade, 
d. i. in het tweede en vierde jaar van elke Olympiade. 

c. Pythische spelen, genoemd naar de Pythia, de waarzeggende 
priesteres van Apollo te Pytho (Delphi) door wier mond 
deze god sprak. 

Onder Pythiade verstond men een tijdruimte van vier ja
ren tusschen twee op elkaar volgende Pythische spelen. 

d. Olympische spelen, die om de vier jaren bij Olympia in EHs 
ter eere van Zeus gehouden werden. 
Onder Olympiade verstond men een tijdperk .van vier 
jaren, dat verliep tusschen twee op elkander volgende vie
ringen der spelen. Het spraakgebruik heeft er evenwel van 
gemaakt, dat onder Olympiade de sportontmoeting zelve 
wordt verstaan. 

Hoewel 776 v. C. ds aan te merken als datum van aanvang 
der Olympische spelen, wonnen deze eerst veel later aan 
belangrijkheid toen Sparta, hoewel de spelen niet op zijn 
grondgebied werden gehouden, daarin de leidende rol ver
vulde. 

Het was niet om de sport zelve, dat de verschillende spelen 
werden gehouden. In de godenleer der oude Grieken was aan 
de lichamelijke ontwikkeling een belangrijke plaats ingeruimd ; 
het streven was er op gericht door idealen lichaamsbouw het god
delijke te benaderen, door training in staat te zijn tot verrichtin
gen, welke slechts binnen het bereik van goden en halfgoden vie
len. (Apollo, Hercules e. a.). 

De eerste sportontmoeting bepaalde zich tot hardloopen ; later 
werden hier aan toegevoegd worstelen, wagenrennen, pancration, 
d. i. een wedstrijd waarbij het worstelen gepaard ging met vuist
vechten en ontmoetingen van geharnaste strijders te voet (Hopli
museum ; dat het voornemen weAelijkheid gaat worden kan niet 
tes). Het programma werd daardoor zoo uitgebreid, dat ten laatste 
vijf dagen noodig waren om het geheel af te wikkelen. 

Daarnaast werden speciale wedstrijden gehouden voor de jeugd : 
ook herauten en trompetters traden in het krijt. 

Zoenoffers en ritus gingen aan de wedstrijden vooraf. 
Vóór de sportontmoeting trokken boden van stad tot stad procla

meerende een wapenstilstand ; allen, behoorende tot de Grieksche na
tionaliteit werden uitgenoodigd. De scheidsrechters werden bij loting 
aangewezen ; zij ontvingen een opleiding van tien maanden vóór zij 
hun functies uitoefenden. Alle deelnemers werden aan een nauwkeu
rig onderzoek naar hun bekwaamheden onderworpen en moesten een 
eed afleggen op het altaar van Zeus, dat zij eerlijk en fair aan de 
wedstrijden zouden deelnemen. 

De prijs bestond uitsluitend uit een kroon van olijfbladeren, geplukt 
van een heiligen boom. De naam van den winnaar werd evenwel 
wijd en zijd uitgeroepen alsmede het land, waartoe hij behoorde. 
Sommige steden verleenden den winnaar bijzondere rechten, h v. 
Athene, dat hem voor zijn leven lang vrije maaltijden aanbood. 

De wagenrennen waren bijzonder in trek en vormden een ge
schikte gelegenheid om pracht en praal ten toon te spreiden. Zoo 
kwam b.v. Alcibiades met niet minder dan zeveü spannen m het 
veld. 

De spelen vonden bijna onafgebroken plaats tot het jaar 393 n. 
C , toen keizer Theodosius ze afschafte. 

In 1894 nam baron Coubertin de reorganisatie der Spelen ter 
■hand en het gevolg was de eerste ontmoeting in 1896 te Athene. 
Bij deze gelegenheid verscheetf een speciale serie, die, hoe ge
zocht zij thans is, heel wat beroering in de verzamelaarswereld 
teweeg bracht. Kort te voren n.l. was er een vereeniging opge
richt, die tot doel had het weren van overbodige uitgiften en de 
Olympische zegels werden door haar in de ban gedaan. Dat duurde 
evenwel maar kort, want de Grieksche postadministratie kon ge
makkelijk aantoonen, dat deze uitgifte niets met speculatie e. d. 
te maken had en dat de zegels regelmatig en zonder bezwaar aan 
de postloketten vei^krijgbaar waren. 

De wedstrijden begonnen op 6 April 1896 en 129 athleten namen 
er aan deel. Zij vonden plaats in het gerestaureerde stadion van 
van Athene, afgebeeld op de 1 Drachme dezer uitgifte. 

O p den achtergrond ontwaart 
men de Acropolis of citadel, die 
zich 180 voet boven het stadion 
verheft. 

De ont>verper der geheele serie 
is de kunstenaar Gilleron ; de gra
vure werd verzorgd door Mou
choa, bekend Fransch graveur, 
die verschillende zegels graveer
de, o. a. voor Portugal, België, 

Servië enz. De zegels werden gedrukt op de Fransche drukkerij, 
Boulevard Brune te Parijs. 

Op de twee laagste waarden ziet men vuistvechters afgebeeld. 
De teekenaar beging hiier een fout, toen hij deze strijders weergaf 
met bloote vuisten en polsen. De vuistvechters van het oude Grieken
land gingen elkander echter te lijf met leeren riemen om genoemde 
ledematen gewikkeld, wat te zien is op een afbeelding van een 
amphoraversiering uit Athene. Wij geven deze versiering verkleind 
weer ; zij is ontleend aan het werk „The Glory that was Greece" 
van J. C. Stdbart. 



136 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Dergelijke vazen of amphora's werden uitgereikt bij de Panathe-
naeèen of feesten, te Athene gegeven ter eere van de godin Pallas 
Athene. 

O p de 5 en 10 lepta zien wij den discuswerper (discobolos) naar 
het beeld van den beroemden beeldhouwer Myron, die in de vijfde 
eeuw vóór Christus leefde. Een copie van dit beeld berust in het 
Bntsch Museum, dat op een belangrijk onderdeel van het origineel 
afwijkt. Bij dit laatste kijkt de athleet naar den naar achteren gestrek-
ten rechterarm ; zijn geheele lichaaam is een toonbeeld van krachts
inspanning. O p de copie kijkt hij recht voor zich op den grond. 

Op de 20 en 40 Lepta ziet men een Panathenaeën-vaas, zooals 
deze aan de prijswinners in deze feesten werden uitgereikt. Deze 
vazen of amphora's, waarvan een groot aantal in latere eeuwen ge
vonden is, vertoonden op de voorzijde de afbeelding van de godin 
Pallas Athene (Minerva) en op de achterzijde een teekening van 
den te houden wedstrijd. 

SU 

'Vorenstaande afbeelding is aan een dergelijke amphora ontleend . 
zij toont ons de gehelmde godin met speer en wapenschild, waarop 
als regel het hoofd der Medusa is afgebeeld. "Voorts als attributen 
de haan en de olijf-tak. 

Pallas Athene, de beschermgodin van den handwerksman, den pot
tenbakker en den wever, was een strijdlustige dame, afkeerig van 
de liefde en dergelijke in haar oog onvrouwelijke praktijken. Zij Was 
bijzonder gesteld op strijd, vandaar haar helm, speer en schild. Zoo 
weinig vrouwelijk was deze godin, dat zelfs bij haar geboorte geen 
moeder te pas kwam : in volle wapenrusting sprong zij uit het hoofd 
van Zeus door een hamerslag van Hephaestos CVulcanus). 

Het schild van Pallas Athene, de aegis, toont eene gorgo of 
gorgone, een vrouwelijk monster, welks haar uit slangen bestond en 
dat ieder, die het aankeek in steen veranderde. Er waren in de my
thologie drie van zulke monsters : de Medusa, Stheno en Euryale. 

Op het hierboven afgebeelde schild is vermoedelijk een chimera 
afgebeeld, het fabelachtig dier met den kop van een leeuw, het 
lichaam van een geit en enkele andere wanstaltigheden meer, dat 
door de godin gedood werd. 

Op de 25 en 60 lepta ziet men de „quadriga afgebeeld, een 
renwagen, bespannen met vier paarden en gemend door de „Over
winning" 

r'j\r\r') 
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De wagenrennen werden inge
voerd bij de vijf en twintigste 
Olympiade (680 v. C.) Van het 
hippodroom is geen spoor over
gebleven. Pausanias, de Spartaan-
sche legeraanvoerder, beschrijft 
het evenwel in zijn geschriften. 

De 2 Drachme geeft ons het beeld weer van Hermes, den bode 
der goden, naar het standbeeld van Praxiteles, 
een van de beroemdste beeldhouwers in de 4e 
eeuw V. C. 

Pausanias geeft ook van dit beeld een be
schrijving ; het werd in 1877 te Olympia door 
Duitsche onderzoekers gevonden. 

Men ziet er Hermes op afgebeeld met in den 
hakerarm het knaapje Dionysus (Bacchus), dat 
hij brengt naar de nymphen, die met zijn opvoe
ding zullen worden belast. In de rechterhand 

_ :̂>û Ĵ Ĵ .n̂ ^̂ w v̂m Ĵ̂ O houdt Hermes een druiventros. 
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Op de 5 Drachme lis de Nike of Overwinning afgebeeld, naar een 
standbeeld eveneens door de Duitsche onderzoekers opgegraven. 

In het begin der zesde eeuw van onze 
jaartelling werd de streek Olympia door 
groote aardbevingen geteisterd, waardcxjr 
het grootste deel der beeldhouwwerken, 
tempels en gebouwen werd vernield of on
der de aarde bedolven. Opgravingen in de 
I9e eeuw brachten vele kunstschatten weer 
naar boven. 

Het Parthenon is de marmeren tempel van Pallas Athene en werd 
gebouwd door Ictinus en Callicra-
tes. Het was een prachtig gebouw, 
opgetrokken in Dorischen stijl en 
omringd door kolommen, door Phi
dias rijk versierd met beeldhouw
werken. Brokstukken daarvan be
vinden zich in het Britsche Mu
seum, aangeduid onder den alge-
meenen naam van Elgin Marbles, 
naar Lord Elgin. Deze Engelsche 

oudheidkenner verzamelde om en de bij 1800 tal van kunstwer
ken uit Hellas en bracht ze naar genoemd museum over. 

De schoonheid van dit gebouw moet alle bestaande hebben over
troffen. Het was in dit meesterwerk, dat Pericles, in den glanstijd 
van Athene, alle krachten deed samenwerken tot meerdere glorie 
van de aangebeden godin Pallas Athene. In den salon van .As-
pasia, de beroemde Griekin met wie Pericles samenleefde, ont
moetten de mannen van genie elkander, beroemdheden als Socra
tes, Anaxagoras, Alcibiades en Phidias, de grootste Grieksche 
beeldhouwer (500—431 v. C ) . Zijn beroemdste werken zijn de 
Zeus te Olympia en de Pallas Athene te Athene. Het eerstge
noemde wer'k was vervaardigd vain goud en ivoor. 

Het is daarom niet te gewaagd te veronderstellen, dat de plan
nen tot den bouw van het Partenon in een dergelijken kring van 
geleerden en kunstenaars rijpten. 

Bij het beleg van Athene door de Venetianen in 1687 werd deze 
tempel door de belegeraars in elkander geschoten. 

De volgende sport-ontmoeHng vond in 1900 te Parijs plaats ; 
geen speciale zegels werden bij deze gelegenheid uitgegeven. 

Hetzelfde geldt voor de Olympische Spelen, vier jaren later te 
St. Louis in de V. S. van Amerika gehouden. 

In 1906 vinden weder Olympische Spelen in Griekenland plaats ; 
deze ontmoeting is evenwel slechts nationaal. 

Toch brengt zij ons opnieuw een speciale serie, die alle aandacht 
verdient en die wij hieronder dan ook zullen beschrijven. Men 
maakt in deze serie een kleine fout goed : de hardloopers, de 
Oud-Grieksche sport bij uitnemendheid, die op de eerste uitgifte 
geen plaats vonden, vinden thans de waardeering, die zij verdie
nen. Op niet minder dan drie waarden zien wij hen thans afgebeeld 
en wel de 1, 2 en 3 Drachmen. 

Het ontwerp is ontleend aan de 
versiering van een amphora. De ath-
leten namen naakt aan de wedstrij
den deel ; aanvankelijk droegen zij 
een soort van lendendoek, maar dit 
werd al heel spoedig nagelaten. 

Nagenoeg alle onfwerpen dezer se
rie zijn ontleend aan oude munten, 
amphora's enz. 

De I en 2 lepta b.v.. aan een zilveren tetra-
drachmen van het eiland Cos. 

De Tripode of tripus wijst er op, dat aan de 
spelen werd deelgenomen door de vijf steden, 
leden der Dorische Pentapolis. Onder Penta-
polis verstaat men een landstreek, waarin vijf 
merkwaardige steden gelegen zijn. De prijswin
naar toch kreeg als loon een bronzen tripode 
of drievoet, die de overwinnaar evenwel weder 
aan de godheid, Apollo, wijdde. 

De tripode diende tot zetel van de Pythia, de 

waarzeggende priesteres van Apollo te Pytho (Delphi). Door haar 
mond sprak de god, nadat de priesteres door lang vasten en het 
eten van, vermoedelijk, laurierbladeren, ten prooi was aan een he
vige opgewondenheid. Verkeerde zij in dit stadium, dan beklom de 
Pythia den drievoet, die geplaatst was boven een eigenaardige 
spleet in den grond, die beschouwd werd als de navel der aarde. 

Een afbeelding van een munt, waarop een 
dergelijke Tripode is weergegeven, gaat hier-

Het verdere zegelbeeld wordt Ingenomen door den reeds meer 
genoemden discus-werper. 

O p de 3 en 5 lepta zien wij een verspringer met in zijn handen 
halters. E>it beeld behoeft geen nadere toehch-
ting. 

De volgende waarde, de 10 lepta, is weder 
ontleend aan de afbeelding op een amphora. 

Het is een gevleugelde Nike of godin der 
overwinning, in haar hand den gevleugelden 
Mercurius-staf. De jongedame is zelve even
eens op een amphora neergestreken. 

Interessanter wat de afbeeldingen betreft zijn 
de 20 en 50 lepta, daar zij een scène uit het 
veelbewogen leven van den heros Hercules 
weergeven. 

Hercules of Herakles, de zoon 
van Zeus en de sterfelijke moeder 
Alkmene,- uit het geslacht van Per
seus, was een doorn in het oog 
van Hera, de officieele echtgenoo-
te van den vader der goden, Zeus. 
Hercules werd te Thebai geboren 
en bekend is de mythe, dat toen 

reeds Hera twee reusachtige slangen op het wicht afzond om het 
te dooden. O p een leeftijd, dat een gewoon menschenkind nog 
aan de borst ligt of de melkflesch bewerkt, worgde deze jeugdige 
pooteling de beide monsters. Tot man gerijpt moest Hercules op 
last van Eurystheus, koning van Myikenai, in de landstreek Argos 
tien werken verrichten, waaronder het halen van de gouden appe
len uit den tuin der Hesperiden. EMt waren vier jonkvrouwen, 
dochters van Hesperos (avond), die aan het westelijk uiteinde der 
wereld woonden. De tuin werd bewaakt door den altijd waakzamen 
draak Ladon met honderd koppen. Hercules was, mogen wij de 
mythe gelooven, niet alleen zeer sterk, doch ook slim. In de nabij
heid van den tuin der Hesperiden trof hij den Titaan Atlas aan, 
die tot dagelijksche taak had het hemelgewelf op zijn machtige 
schouders te torsen. Dit was een straf, hem opgelegd door Zeus 
wegens deelname aan het oproer der Titanen. O p raad van Prome
theus, Wien Hercules en passant de vrijheid teruggegeven had, 
vastgeklonken als deze zat aan een rots en wiens lever eiken 
morgen een arend bij wijze van ontbijt nuttigde, loste hij Atlas bij 
zijn dagelijksch karwei af, die als oom der Hesperiden er gemakke
lijk in slaagde, de vurig begeerde appels uit den tuin der nichtjes 
te stelen. 

Wij zien op den zegel Atlas met de appels terugkomen, terwijl Her
cules het hemelgewelf draagt, simpel weergegeven door een paar 
'lijntjes, waartusschen maan en sterren. 

Hoe Hercules zijn vracht weer aan den dommen Titaan over
gaf, is van algemeene bekendheid. 

Een andere episode uit het veelbewogen leven van Hercules vin
den wij afgebeeld op de 25 lepta, den strijd met de reus Antaios. 
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Het was op weg na"ar den reus Ge-
ryones, wiens fraaie roodbruine run
deren hij moest stelen, dat Hercules 
den Libyschen koning Antaios ont-
nioette en onmiddellijk met dezen 
slaags geraakte. Hoe Hercules zich 
ook inspande, hij kon den Libyer 
niet baas, daar deze, als zoon der 
aarde, steeds nieuwe krachten van 

haar kreeg zoo vaak hij haar met den voet aanraakte. Ten laatste 
omvatte Hercules hem met zijn geweldige armen en worgde hem 
hoog in de lucht. 

Op de 30 lepta zien wij een paar worstelaars, een afbeelding van 
een marmeren groep in de U'ffizi Galerij te Flo-
rence. 

De 40 lepta laat wederom een gevleugelde 
Nike zien met in haar handen een vechtbaan. 
Ook dit beeld is ontleend aan een oud-Griek-
sche munt. 

Op de 5 Drachmen zien wij de 
plechtigheid weergegeven, die aan de 
Olympische Spelen voorafging : de 
eedaflegging en het brengen van of
feranden op het altaar van Zeus. 

De geheele serie werd gegraveerd en gedrukt door J. P. Segg 
and Co., te Londen. 

Speciale poststempels werden benut, waarop in het Gneksch 
,.Olympische Spelen 1906" met ,,Stadion" of „Arcopolis". 

De volgende ontmoetingen geschiedden te Ex>nden (1908) en 
Stockholm (1912). Die van 1916, welke te Berlijn zoude plaats 
vinden, werd verhinderd door den grooten oorlog. 

In 1920 werden de Spelen te Antwerpen gehouden en gaf men 
bij deze gelegenheid een drietal zegels uit zonder een spoor van 
eigen karakter. 

Naast den discobolos van Myron, een onderwerp tot in den trcure 
nagevolgd, verschenen de quadriga en de 'hardlooper. Hetzelfde po
vere resultaat bereikte Frankrijk met zijne uitgifte in 1924. 

Ook hier geen enkele nieuwe gedachte, wat erger is, grove fou
ten werden gemaakt. 
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Men vergelijke b.v. eens de armen van den athleet op de 50 cen
times met die op de 10, die den Olympischen groet brengt. 

Voegt daarbij nog het feit, dat de druk alles te wenschen over
liet. Een groot percentage toch was zeer slecht gecentreerd. De 
liet. Een groot percentage toch was zeer slecht gecentreerd. 

De Fransche mandaat-gebieden Syrië en Groot-Libanon maakten 
van de gelegenheid gebruik deze zegels te voorzien van een 
twee-taligen opdruk, vermeldende den landsnaam en de waarde m 
piastres. 

De Parijsche ontmoeting, waar Uruguay de overwinning op voet-
balgebied behaalde, bracht ons nog een serie van drie waarden, 
waarmede deze Zuid-Amerikanen hun blijdschap over de zege 

wereldkundig maakten. 
Zij bestaat uit de waar
den 2, 5 en 12 cente-
simos, allen weergeven
de de Nike van Sa-
mothrace (eiland m de 
Egeische zee). Di . 
beeld, van geweldige 
afmetingen, werd opge
richt naar aanleiding 
van de overwinning 
door Demetrius Po-
liorcetes in 306 v. C. 

bij Salamis behaald op den Egyptischen koning Ptolemaeus I. 
Het beeld berust thans in het Louvre te Parijs. 
Vorenbedoelde zegels waren slechts enkele dagen in koers ; zij 

werden afgestempeld met den specialen stempel „Uruguay Cam-
peon Mundial de Football". 

Een aantal van 500 series werd gedrukt op geel papier, per 
serie opgeplakt op speciale kaarten en uitgereikt aan de over
winnaars en verschillende autoriteiten. 

Hetzelfde jaar werden te San José, de hoofdstad van Costa Rica, 
Olympische Spelen gehouden, die niet internationaal Waren. 

Een serie van drie waarden werd bij deze gelegenheid uitge
geven en natuurlijk ontbreekt de 
discobolos niet ' 

Op de 10 centimes ziet men een 
vaas met het wapen van Costa Rica, 
op de 20 centimos het stadion. 

De zegels werden verkocht met 
een toeslag van 10 centimos per 
stuk. Zij bestaan getand en onge-
t.-nd. 

En thans ontvangt Amsterdam de deelnemers aan de negende 
Olympiade binnen haar poorten. 

De serie, door de Nederlandsche Posterijen bij deze gelegenheid 
uitgegeven, is onderworpen geweest aan de noodige critiek, jets, 
wat zij gemeen heeft met elke andere nieuwe uitgifte over de 
geheele wereld. 

De beschouwingen, waartoe zij aanleiding gaf, liggen nog t£ 
versch in het geheugen, om daaraan nu reeds weder plaatsruimte 
te verleenen. 

Eén groote verdienste mag men hun zeker met onthouden 
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zij zijn, wat de onderwerpen betreft echte kinderen van hun tijd 
en geven op niet te miskennen wijze het tegenwoordig karakter der 
Spelen weer. 

Hier gelukkig geen coquetteeren met antiekerigheden. als naakte 
discuswerpers of quadriga'menners, meer dan eens uit sleur of 
onwetenidheid klakkeloos naqevolgd met de fouten op den koop toe. 

Zeer zeker, er valt op verschillende waarden heel wat aan te mer
ken, de golvende lintjes b.v., waarin Olympiade en landsnaam, 
zijn uit den tijd. Toch getuigt deze waarachtige serie van durf om 
met sleur en conventie te breken. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat Portugal, om de kosten 
der deelnemers te bestrijden, een frankeer en een portzegel uit
gaf, waarvan het gebruik gedurende enkele dagen van Mei j.1. 
verplichtend was. 

Deze zegels zijn in een vorig nummer volledig beschreven. 
V. B. 

FRANKEERMACHINES. 
Universal Postal Franker, 
Machine nr. 7 (De Nederlanden van 1845). 

De heer Schagen meldt mij te bezitten een enveloppe, waarop 2 
afdrukken van 15 et. van deze machine (de eerste afdruk met 
datum l.VI.28 en de tweede met datum 18.VI.28) ; voorwaar een 
aardige combinatie ! 

Het postkantoor 'sGravenhage heeft er nog een datumstempel 
(18.VI.28) naast geslagen, waarschijnlijk om aan te toonen, dat het 
stuk op dien datum is verzonden. 
Machine nr. 24 (Steenkolen HandelsVer. Utrecht). 

Deze machine, welke begin van dit jaar met zwart datumstempel 
werkte, is thans weer gewijzigd en stempelt als in 1926—27 met 
datum en waardeafdruk, beide rood. 

Waarden 5, / J j , 10, 15, 25, 1 Fl. ; de eerste mij weer bekende 
afdruk dn geheel roode kleur is l l .VII .28. Kan iemand mij een vroe
geren datum melden ? 
Francofyp. 

Nieuwe Machine ! 
No. 103 bij Philips, Eindhoven, model AI met dikke cijfers. 
Machine nr. 116 (Staatsmijnen) werd voorzien van dikke waarde

cijfers. Als eersten datum met dik cijfer bezit ik 20.VII.28 (3 en 
15 c ) . Wie kan mij een vroegeren datum melden' 

Dank aan de beeren Benders, Bunge, Diers, Van Dongen, 
Schachtschabel, Schagen, De Vries en Zwolle voor hunne mede
werking. 

MASSABAARFRANKEERING. 

Amsterdam. CS. heeft hiervoor een geheel nieuw stempel in gebruik 
genomen. 

Momenteel is hiervan alleen nog slechts de waarde l'/z cent be
kend, afdrukken als voorgeschreven, in roode kleur. 

Dit type ken ik alleen nog slechts van Amsterdam C S . 
Deze wijze van massatiaarfrankeering wordt van tijd tot tijd 

toegepast aan de kantoren Amsterdam C.S., 'sGravenhage en 
Rotterdam. 

Voor melding van nieuwe vondsten en waarden in deze, nog 
weinig bekende stempels, houd ik me aanbevolen. 

H. LAMPE Fzn. 

Ncderlaridl 
en 

NEDERLAND. 
Nieuwe ■waarde met watermerk 

Verschenen is de 9 cent. Hiermee is de geheele serie in gewone 
tanding met watermerk verschenen. Het wachten is nu nog op Ie 
10, 20, 223^ en 40 cent met 4zijdige rolperforatie. 

Nieuwe pjaatnummers en tandingen. 
5 cent bl. ; 134, tanding f Gr.) 
714 cent B : L 178, tanding Nb. 

L 179, „ Nb. 
9 cenit B : 198, tanding Nb. 
Eindelijk is dus ook no. 134 nog gevonden, dat we reeds opge

geven hadden. De heer Bunge vond het in een postzegelboekje Van 
5 cent. 

de 214 cent H 
Nieuwe drukkcrsteekens en tandingen. 
De 1 cent G verscheen dn gewone perf. (Gr.) 

idem in Gl, beide zonder dr.teeken. 

Het Nederlandsch Postmuseum. 
Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot het in het 

leven roepen van een stichting „Het Nederlandsche Postmuseum". 
In 1924 is overgegaan tot de inrichting van een Postmuseum 

in eenige lokalen van het gebouw van het hoofdbestuur der Pos
tcHijen en Telegrafie. De kern daarvan maakte uit de in dat jaar 
voor dit doel ten gebruike ontvangen belangrijke verzameling 
van den heer Waller . Een passende organisatie om dit begin tot 
ontwikkeling te brengen, ontbrak echter nog. Dit Wetsontwerp 
strekt om daarin te voorzien. Het komt de regeering voor, dat de 
vorm eener stichting, in welker organisatie den minister van W a 
terstaat in verband met den inbreng door den Staat zekere be

' voegdheden zijn toegekend, moet worden gekozen. De uitgaven 
van het Postmuseum, zooals dit is gedacht, zullen geen ernstig 
beroep doen op de staatskas. Kostbare aankoopen komen, zoolang 
de daarvoor vereiscbte eigen middelen aan de stichting ontbreken, 
niet In aanmerking. Dit kan te meer gelden, daar de stichtng op 
den duur ongewijfeld mag rekenen op legaten en schenkingen, 
welke niet alleen nieuwe aanwinsten, maar ook dubbele ter beschik
king van het museum brengen. De dubbele zullen materiaal geven, 
niet alleen voor ruil, maar ook voor verkoop. Op voor den staat 
weinig bezwarende wijze kan Nederland een instelling van cultu
reele beteekenis rijker worden. In verschillende plaatsen in het bui
tenland bestaan reeds postmusea, terwijl ook plannen bestaan tot 
inrichting van een internationaal postmuseum te Bern, als onderdeel 
van het Int. Bureel der Alg. Postvereenigdng. Naast de inkomsten 
uit verkoop van verzamelingen worden als inkomsten genoemd jaar
lijksche bijdragen, legaten en schenkingen in geld en entreegelden. 
Indien de Staat dan zorgt voor een directeur en voor huisvesting 
(welke beschikbaar is in het gebouw van het hoofdbestuur der P. 
en T.) zal het Postmuseum in den regel kunnen bestaan zonder 
geldelijke bijdragen van den Staat. 

CURACAO. 
De nieuwe zegels. 
De 20, 25 en 30 cent zijn ondertusschen hier te lande verschenen, 

dus 
20 cent grijsblauw, 
25 cent donkerpaars, 
30 cent groen. 
Zij zijn in gewijzigde Jubileumzegelteekening (alleen het portret 

bleef behouden), getand 11}^ : 11).^ lijntanding, in koperdruk op 
ongewatermerkt papier, eo met plaatnummer op den onderrand. In 
Curasao werden zij, naar ,,Stamp Collecting" bericht, op 21 Juni 
uitgegeven. 

SURINAME. 
20 Cent scheepje blauw. 

De heer E. de la Fuente te Paramaribo bericht ons, dat dit zegel 
in Suriname niet meer aan de loketten verkrijgbaar is. N a het over
drukken met „15 cent" eind 1926 waren er nog ongeveer 4000 over, 
die nu opgebruikt zijn. 

http://18.VI.28
http://18.VI.28
http://20.VII.28
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Uit Den Haag vernemen we, dat dit zegel ook daar aan het 
loket niet meer verkrijgbaar is. 
De 2Y2 cent van 1892. 

Op de vellen van het hulpzegel van 2 j ^ ceint van 1892 (Yvert 
no. 22) vond de heer De la Fuente een voor zoover wij weten 
nog niet beschreven variëteit (die men eventueel type III zou kun
nen noemen). O p de 5de verticale rij komen 6 zegels voor waarop 
de punt op de i van Suriname ontbreekt. 

Type II (de Gothische F op den laatsten regel) komt voor op 
de 7de verticale rij. Men kan dus op elk vel 6 horizontale strips 
van 3 vinden die de drie typen (in de volgorde III—1—II) ver
toonen. 
De 10 op 30 cent 1898. 

Van dit zegel bezit de heer De la Fuente een strip van 10 met 
dubbelen opdruk van het woord G E N T . Verder bezit hij 4 zegels, 
waarbij de T van C E N T ontbreekt, dit laatste te danken aan een 
verschoven opdruk. 
Luchtpost Nederland—Indië. 

Eindelijk officieel bericht. Dienstorder H 507 meldt: 
„1. In de maanden September en October a.s. zullen 5 vliegr 

tochten van Nederland naar Ned.Indaè worden uitgevoerd. De 
vliegtuigen zullen van Amsterdam Schiphol vertrekken op 13, 20, 
27 September, 4 en 11 October a.s. des morgens te 6 uur. 

2. De gelegenheid wordt opengesteld om met vorenbedoelde 
vliegtuigen gewone en aangeteekende luchtpostcorrespondentie 
(met uitzondering van stukken met aangegeven waarde) te ver
zenden van BritschIndné, Birma, Siam, Straits Settlements, Ned.
Indie en verder gelegen landen (China, Japan, Australië, enz.). 

Aankomst m Indie naar verwacht wordt op de volgende data : 
van Schiphol 13.IX 20.IX 27.IX 4.X l l .X 

te Medan 23.IX 30.IX 7.X 14.X 21.X 
te Palembang 24.IX LX 8.X 15.X 22.X 
te Batavia 25.IX 2.X 9.X 16.X 23.X 
Alleen het vijfde vliegtuig zal naar Nederland terugkeeren; het 

vertrek uit Batavia zal plaats vinden één week na aankomst al
daar, dus omstreeks 1 November. 

3. Het boven 't gewo.ie port verschuldigde luchtrecht bedraagt : 
voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk ; 
voor brieven en andere stukken 75 cent per 20 gram of gedeelte 

daarvan. 
4. Vorenbedoeld luchtrecht moet worden voldaan door middel 

van bijzondere luchtpostzegels, welke met ingang van 20 Aug. 
aan de postkantoren worden verkrijgbaar gesteld. 

7. De luchtpostzegels zijn ook verkrijgbaar bij de wijk en 
hulpkantoren, agentschappen en poststations. 

8. Het gebruik op de te verzenden stukken van etiketten ,,Per 
Luchtpost, Par Avion" verdient aanbeveling." 

SURINAME. 
DE PROVISORIEN V A N SURINAME 

V A N 1898. 
door H. J. L. D E BIE, 

te Paramaribo. 
Er is niet bijzonder veel lectuur betreffende de zegels van 

Suriname. Gelukkig komt eenige verbetering hierin, door de inte
ressante beschrijvingen van de hand van den heer P. C. Korteweg, 
in de „Philatelist" over tandingen en oplagen. 

Zeer leerzaam en belangwekkend om te lezen is bet gedeelte, 
dat de zegels van Suriname behandelt, in : „De oplage der tan
dingen der eerste emissies van Nederland en Koloniën", beschre
ven door den heer Korteweg. Zie de „Philateilist" van 14 Sep
tember 1927. 

De verzamelaars zijn hiervoor, evenals voor het vele andere 
op dit gebied, den schrijver dank verschuldigd. Voornamelijk voor 
de meer ernstige verzamelaars der zegels van Suriname zijn deze 
publicaties van veel gewicht. Ook de heer J. H. van Peurse m ver
dient hier wel genoemd te worden en komt hem zeker ook een 
woord van lof toe voor zijn ijver en toewijding. 

Hieronder wil ik behandelen de serie 10 cent overdrukken van 
Suriname li898, welke zich in eene steeds toenemende belangstel
ling mag verheugen. De door mij gegeven beschouwingen zijn 
slechts voortbouwingen op een artikel, voorkomend in No. 2 van 
„De Philatelist" van 10 Februari 1927. 

Door gebrek aan materiaal of mogelijk ook tengevolge van 
een onnauwkeurig nazien daarvan, hoe onbeteekenend op zich zelf, 
is in de berekening door den schrijver eene niet juiste verhouding 
weergegeven. 

Uit nevenstaande afbeel
ding A blijkt, dat niet de 
4e vertikale rij, zooals abu
sievelijk werd veronder 
steld, type 2 is, maar type 
1. 

Type 1 zijn : Ie, 2e, 
4e, 6e en 7e vertikale rij 
op ieder vel ; 

Type 2 zijn : de 3e, 5e, 
8e, 9e en 10e vertikale rij 
rij op ieder vel. 

Hieruit kan dus worden 
afgeleid dat het aantal ty
pen 1 en 2 gelijk is, en 
wel 50 om 50, en niet tot 
elkaar staan als 4 : 6, zoo
als de cijfers dat in het 
nommer van 14 September 
weergeven. 

Op een vel zijn dan ook 
50 stuks type 1 en een 
even groot aantal typen 2. 
Het aantal typen 1 is dus 
gelijk aan het aantal ty
pen 2. 

De oplaag wordt alt
volgt verdeeld : 
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Ten opzichte van het verzamelen dezer beide typen kan men een 
zeer eenvoudig standpunt innemen, door de zegels ieder afzonderlijk 
te vergaren. Laat de beurs het toe, of heeft men veel doubletten, dan 
IS het wel aardig, beide zegels tezamenhangend in de verzameling 
te bezitten. Het spreekt van zelf, dat deze paartjes duurd?r zijn. 
Als men het 8e, 9e en 10e zegel bezit tezamenhangend, heeft men 
vrijwel de zeldzaamste combinatie en wel een strip van 3 stuks 
type II. Bij de 10 op 25, bl.gr. zoowel als ultramarijn, doet zich 
echter een nog interessanter combinatie voor (zie arbeelding B). 
Het Ie zegel in de 113̂  tanding maakt met het buurmanzegel No. 2 
(tanding 12J^ x 12), een paar typen I, hieraan zou men nog kun
nen voegen het 3e zegel type IL Men heeft dan een heel 
zeldzame combinatie. Hierbij dient aangestipt te worden, dat de 
papierkwaliteit voor een groot deel van deze waarde slecht is, en 
dat de perforatie van de meeste vellen oorzaak is, dat bij het af
scheuren in horizontale richting de tanden aan de bovenzijde van 
het zegel geheel ontbreken. 

Eene combinatie van de 10 op 25 blauwgroen is over het alge
meen lastiger dan b.v. \ 'an de 10 op 20, of 10 op 30. Dit wordt na
tuurlijk nog vermeerderd door de geringer oplaag. 

De 10 op 1 2 ^ van deze serie is ongebruikt al een vrij lastig 
zegel. Het heeft mij verwonderd, dat in den MebusCataloqus dit 
zegel ongebruikt goedkooper kost dan de 10 op 30 gebruikt en 
ongebruikt. Over den Mebuscatalogus gesproken, komt daarin ook 
op deze serie een m. i. verkeerde toelichting voor betreffende de 
meerdere zeildzaamiheid van type II. Uit het behandelde zal het den 
lezers niet moeilijk vallen dit te controleeren. 

In het 2e gedeelte van deze bijdrage over deze interessante serie 
zal door mij de ligging van verschillende plaatfouten worden be
schreven met reproductie. 

Het 9e zegel (zie afbeelding A) heeft een op alle waarden voor
komende plaatfout en wel het mankeeren van het voetstuk van de 
T van Cent. 

Bij het behandelen der plaatfouten zal ik ook deze fout op de 
andere waarden laten zien. 

Noot van de Redactie Ned. en KoL! 
W e hebben het aan het bovenstaande artikel van den heer De 

Bie te danken, dat er een waarlijk interessante kwestie op het ta
pijt komt. Uit de afbeelding blijkt duidelijk, dat het aantal typen 
1 en 2 gelijk is, maar aan den anderen kant is het toch niet aan 
te nemen, dat alle vroegere verzamelaars zich op rij 4 met het 
meten vergist zouden hebben ! W e hebben er de oude tijdschriften 
op nagezien en vonden het volgende : 

Na aankomst van de zeaels hier te lande vond de heer Robert 
(en met hem diverse handelaars, d'e gehee'e vellen ter inzage zon
den) de volgende verdeelina ( N T. v. P. Maart 1899) : 

afstand V/i "im. : Ie, i e , 6e en 7e verticale rij. 
afstand' 2 mm. : 3e, 4e, 5e, 8e, 9e en 10e verticale rij. 

Op elke strip van 5 dus de verdeeling 11222, wat er op zou 
kunnen wijzen, dat de opdrukvorm samengesteld was uit rijen van 
5 maal ,,10 cent". 

In het N.T.v.P. van luli 1899 beschrijft ]hr. van Kinschot een 
geheel vel van 10 op 25 cent ultram., en vindt : 

afstand I H ™™ • 1̂> 2e 4e, 6e en 7e rij. 
afs'and 2 mm. : 3e, 5e, 8e, 9e en 10e rij. 

Dit komt dus overeen met de bevindingen van den heer De Bie 
bij de 10 op 30 cent. 

Vetder is noq van be'ana. dat zoowel de heer Robert als Ihr. 
van K'nschot de refhterdwarsbalk van de T nebol'oi vonden on 
het 10e zenel van de 6e, 7e en lOe hori'onfa'e rii Tw»(» v»'!'h'l
lende opdrukvormen zijn dus niet waarschijnlijk ; de zett'nq Tal tij
dens het drukken veranderd zijn. 

Conclusie • De oplaaacijfers voor type 1 en 2 s'aan n'et vast. 
Vragen : Welke zetting is de oudste ? (Waarschijnlijk de zetting

Robert.) 
W a t is er met de 4e verticale rij gebeurd ? 

Welke waarden komen in deze „tweede zetting" voor ? 
Bekend zijn nu de 10 op 25 ultram. en de 10 op 30. 

Mijschien kan de heer De Bie nog andere waarden opgeven ; 
ook \oo{ opgaven van andere zijden zullen wij zeer dankbaar zijn. 

^ 
.i||||||[|||llllllllllllll|i|(llllllii|li"IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIiiIl^ 

COLUMBIA. Die Ganzsache meldt de volgende nog onbekende 
enveloppen : lo. een van 2 centavos rood (als no. 8) op blauw
groen papier, formaat a • 2o. een van 3 cent, blauw met Colum
bus met muts op wit papier, van binnen blauw ; een van 4 cent, 
blauw op wit, van binnen grijs, Columbus zonder muts ; een Van 
2 cent, rood op zeemkl., formaat 165 : 92. 

Env. 2 c. rood op blauwgroen. 
3 c. blauw op wit, binneniz. blauw. 
4 c. blauw op wit, binnenz. grijs. 
2 c. rood op zeemkl. 

■DANZIG. Met den bekenden wapenwaardestempel verscheen 
een nieuw stadsbriefkaart met afzenderaanwijzing. 

Br. 5 pf. oranje op zeemkl. 
NIGERGEBIED. De kaartbrief van Boven^Senegal en Niqer 

van 25 c. (dromedarisrijder) ontving een zwarten opdruk „TERRI
T O I R E DU NIGER" in 2 regels. Onoverdrukt is deze kaartbrief 
m ĵ niet bekend. 

Kbf. 25 c. zwart en groen op zeemkl. 
SAARGEBIED. De prentbriefkaart met Saarlouis van 40 c. 

bruin verkreeg een andere cartonkleur, werd zeemM. in plaats van 
wit. 

Br. 40 et. bruin op zeemkl. 
SOUDAN. Met den kleinen waardestempel (Kameelrijder) ligt 

een kruisband van 2 m. voor mij. 
Kr.bd. 2 m. oranje en geel. 
Z W I T S E R L A N D . Hier kwam een nieuwe prentbriefkaart in 

omloop met den bekenden duifwaardestempel ; versierde omranding. 
Br. 10 c. blauwgroen op zeemkl. 

Loosduinen. Aan een persbericht van het Hoofdbestuur P.T.T. 
ontleenden wij, dat op het landgoed Ockenburg te Loosduinen, 
waar van 12 Juli tot 25 Juli j.J. een internationale schietwedstrijd is 
gehouden, een tijdelijke post, telegraaf en telefooninrichting Was 
gevestigd, waar de aldaar ter post bezorgde correspondentie van 
een stempelafdruk werd voorzien, waarop : I N T E R N . SCHIET
W E D S T R I J D OCKENBURG—LOOSDUINEN. 

Deze stempel werd ook in 1910 voor hetzelfde doel gebruikt Van 
4 t/m. 14 Augustus. Speciale aanteekenetiketjes zijn niet ge
bezigd ; op een ons gezonden stuk was een gewoon Rstrookje van 
'sGravenhage No. 65 geplakt. 
AmsterdamStadion. Sedert 28 Juli j.l., den officieelen openings
dag der IXde Olympiade, is stempel no. 3, tot dien daturn op Am
sterdamZuid in gebruik voor het afstempelen op verzoek Van 
Olympiadezegels, evenals de stempels no. 1 en 2 in het Stadion
kantoor aanwezig. 
AmsterdamZuid. Op dit nieuwe, sedert 1 Mei 1928 geopende 
kantoor is een drukwerkrolstempel zonder jaartal in gebruik geno
men, die van de meeste postkantoren sinds lang verdwenen was. 
Amsterdam C, S. In het voorgaande nummer gaven wij op bladz. 
122 een afbeelding van een proef (')stempel. Bij nadere beschou
wing van den massabaarfrankeeringstempel, waarvan in dit num
mer onder de rubriek „Frankeermachines" een afdruk is opgeno
men, zien wij dat voor dezen proefstempel hetzelfde plaatsnaam
rondje is gebruikt als voor den massabaarfrankeeringstempel 
dienst doet. 

Bij den proefstempel is dit rondje echter geplaatst tusschen 2 x 3 
golflijnen. Mogelijk is de gewone machinestempel Amsterdam C. S. 
defect geweest en daarom tijdelijk door deze combinatie vervangen. 
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De heer J. Schagen meldt ons dat hij dezen proefstempel reeds van 
; VI28 (12—13 uur) bezit. 
Egmond aan Zee. Op een den 26en Juli 1928 naar Amsterdam 
gezonden brief is het 7]/2 cent-postzegel met een kniis in aniline-
potlood vernietigd, terwijl er boven geschreven staat Egm. a /Zee . 
Zou de dagteekeningstempel defect geweest zijn ? 
's-Gravenhage. Sedert 30 Juni j.1. stempelt men hier met den dag
teekeningstempel waarin onderin een boogje, met tekst in de vlag : 
GEBRUIKT BIJ VOORKEUR NBDERLANDSCH FABRIKAAT. 
Nijmegen. De heer Bunge zond ons de afstempehng van het op 
15 Juni 1928 geopende postagentschap Nijmegen—Groenestraat m 
het typenrader-model onderin jaartal 1928, Stempelnummer 1 en in 
den dwarsbalk 23.VU.28 (dus geen uur-aanduiding). 

De in het vorige mummer afgebeelde luchtpoststempel van .Am
sterdam komt den laatsten tijd in zwarte ink voor. Wij zagen dien 
stempel op brieven uit Malta en Zwitserland die geen bijzonder 
voorschrift of extra frankeering voor verzending per luchtpost droe
gen. Den stempelenden beambte mag het voorschrift omtrent duide
lijke afstempeling wel eens bijgebracht worden, de meeste afdrukken 
zijn onleesbaar I 

NED. OOST-INDIE. 
O p 2 Indische postzegels van 2J/2 et. kwam, behalve een dubbel-

rond stempel PACQUhBOT SINGAPORE 14 Fe 1924 eenlang-
stempel in violette inkt voor S.S. „SENANG". 

Op een uit Hongkong naar Samarinda (Oost kust Borneo) ver
zonden brief was het 10 cents Edward-zegel vernietigd met een 
groot 1-regeling stempel TJILEBOET, waarnaast een rond stempel
tje „Java-China-Japan Lijn Makassar". 

Het s.S. Tjileboet is een boot van de J.-C.-J. Lijn. Verder droeg de 
brief de poststempels Makassar 17.5.28 en Samarinda 20.5.28. 

NED. WEST-INDIE. 
Als aanvulling op de in het vorig nummer vermelde afstempe

lingen meldt de heer Benders ons nog de volgende : 

Curagao type A komt in 2 grootten voor 
iuet icsp. 24 en 22 m.M. middellijn. 

In Suriname zijn minstens 3 puntstempels zonder nummer gebe
zigd en wel 
a. 4 rijen groote punten Coronie 
b. 6 rijen kleine punten Ben. Saramacca 
c. zeshoekige vorm Nieuw Nickerie. ook in rood voor binnen-

landsch drukwerk. 

^'—» Type C, Albina, Boven-Saramacca, Cotti' 
ca. Ferrydienst. Coronie in dit type bestaat 
ooK zonder kruisjes, o.a. met jaartal '97. 

Type D St. Eustaiius, Nickerie (niet 
Nieuw N.) en Suriname-Britsch Guyana. 

Type E St. Eustatius, Saba (5 sterren). 

Type G Bonaire, St. Eustaiius, Saba, 
St. Martin N.G. 

Van den haltestempel Guyana Goud Placer Maa'.schappij in recht-
hoe'k (type F) bezit de heer Benders de afkorting G. G. Placer M. 

Voor eventueele verdere aanvulhng resp. verbetering houdt .̂ ich 
steeds beleefd aanbevolen 

J. P. TRAANBERG. 
Vriendelijk dank aan mevrouw Bsse Van Heerdt—Kolff en de 

beeren A. M. Benders, J. W . F. Bunge, L. de Haan, D. O. Kirchner, 
H. Lampe Fzn., C. Nieuwland, J. Schagen, J. de Vries Jr., A. v. d. 
Willigen en E. R. Lim, Samarinda (O K. Borneo) voor de spoe
dige toezending der diverse nieuwtjes. 

J. S. K. te Z . Ik bezit een klein-rond stempel Mereveldhoven 
van 1895, een dito Zeelst—^Meerveldhoven van 1891 en 1902, een 
groot-rond stempel Meerveldhoven van 1906 en,een dwarsbalk
stempel Mereveldhoven van 1916. Dergelijke veranderingen in de 
plaatsnaamspelling kwamen nog al eens voor. 

EERSTE BRITSCHE INTERNATIONALE 
HANDELSBEURS EN VIJFTIENDE 

BRITSCHE CONGRES. 
door 

Leon de Raay. 
Op 26 Juni j.1. had de opening van deze handelaars^beurs plaats ; 

onder de Nederlanders trof ik aan de H.H. Hekker, Brandts, Goede 
en De Heer. In de prachtige zalen van het Holborn Restaurant 
waren allen ondergebracht en spoedig ontstond er een levendige 
handel. Zeer energiek toonde zich de bekende Engelsche hande
laar Frank Godden als voorzitter, die een ieder welwillend te woord 
stond, bijgestaan door Albert Harris, den uitgever van „Philatelic 
Magazine", die als secretaris van het comité fungeerde. Tot 's mid
dags vijf uur was de beurs geopend, om de volgende twee dagen 
herhaald te worden. 

Zooals bekend is, werd ook ditmaal het vijftiende Britsche Con
gres te Londen gehouden, en als waardige opening van het Con
gres werden de afgevaardigden van alle Britsche Vereeni-gingen ge-
recepieerd door de Royal Philatelie Society. 

Tot de genoodigden van den voorzitter van de Royal Philatelie 
Society, Mr. W . T . Hall, behoorde ook ondergeteekende, die met 
Monsieur Boursion van de firma Th. Champion te Parijs, de eeni-
ge vreemdelingen waren, die deze uitnoodigmg ontvingen. 

In de groote zaal van the Great Central Hotel werden de genoo
digden om 8 uur door den voorzitter ontvangen, die een hartelijk 
woord van welkom sprak. 

Onnoodig te zeggen, dat alle groote Philatelisten aanwezig Wa
ren, terwijl de dames niet ontbraken. Zeer gezellig werden eenige 
uren aldaar doorgebracht, terwijl zij uitgenoodigd werden in het 
Clubgebouw van de Royal Society, 41 Devonshire Place, drie da
gen de vele zeldzame en interessante zegels der leden te komen 
bezichtigen. 

Zooals ik reeds schreef, werd de Beurs in de prachtige zaal Van 
Holborn Restaurant gehouden ; meer dan 70 tafels waren gereser
veerd voor de verschillende handelaars van aille oorden. Zooals mij 
door het Comité werd medegedeeld, had men slechts op ten hoog
ste 50 tafels gerekend, doch, gezien de groote aanvraag, werd over
gegaan tot een grootere zaal, zcodat deze 70 op ruime en luchtige 
wijze ondergebracht werden. Evenwel, de stroom van aanvragen 
bleef steeds aanhouden, doch het Comité besloot deze te moeten wei
geren. Vele zaken werden afgehandeld, doch toonde men nog wat 
beschroomd te zijn en hoopt men in de toekomst deze beschroomd
heid 'ter zijde te zetten. De Londensche Beurs zal dan behooren tot 
de meest succesvolle, die er gehouden worden, gelet op de on
aangename ondervinding in Parijs opgedaan, waar de fiscus zijn 
rechten opeischte. 

De onvermoeibare werkzaamheden van den president Franlc God
den en den secretaris Albert Harris, bijgestaan door een Comité van 
vooraanstaande Londensche handelaren, die ook hunne relatiën had
den, hebben er toe medegewerkt, dat alles op aangename en doel
treffende wijze veriiep. Drie dagen, van 10 tot 6, waren hande
laren bijeen, hunne koopwaren onderling aan te bieden. De laatste 
avond werd besloten met een Feestbanket, waaraan een 110 dames 
en beeren deelnamen. Vooraf stelde de President voor, dat men niet 
de, geheele avond zou besteden aan het houden van speeches 
iets dat in Engeland volgens zijn meening te veel in gebruik Was, 
doch dat men zich tot het hoognoodige zou beperken. 

De voorzitter opende de rij met een geestige rede, waarin hij de. 
misère releveerde, waarmede het Comité te kampen had om alles 
klaar te spelen. Eenige pessimisten beweerden, dat het een financieel 
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BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-sccretarissen en Adverteerders worden er 

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

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

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. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

K O R T VERSLAG van de Vergadering van de Federation In
ternationale de Philatelie te Weencn, op 9 Juli 1928. 

De vergadering van 's morgens 10 uur werd welkom geheeten 
door den voorzitter van den Oostenrijkschen Bond, den heer Heis-
haimer, waarop de voorzitter Bigwood antwoordde, en daarop zijn 
jaarlijksch rapport voorlas. 

Voorts werden de rekening van den penningmeester, alsmede de 
begrooting 192S—'29, behandeld en vastgesteld. 

Er werd nog eens op aangedrongen, dat alle aangeslotenen hun 
jaarberichten en mededeelingen omtrent het ontdekken van verval-
schingen aan het secretariaat zullen zenden. Voorts werd besloten 
dat allen hun zwarte lijsten zullen Inzenden, met mededeeling 
„waarom" de betreffende namen daarop zijn geplaatst. Indien hieruit 
rechtskundige kwesties voortvloeiden, zullen de afdeelingen voor 
deze zaken -in de verschillende landen deze rechtstreeks met elkaar 
behandelen, maar de resultaten ter kennis van den Bond brengen. 

Aan de uitgevers der bekende catalogi zal de uitnoodiging worden 
gericht, met verzoek vóór 1 November te antwoorden, of zij bereid 
zijn een door den Bond uit te schrijven vergadering bij te wonen, 
ten einde te trachten eenheid te krijgen in de (hoofd) nummermg der 
catalogi 

Voorts worden vóór dien datum teekeningen ingewacht voor een 
internationaal philatelisten-insigne en voor een dito sluitzegel. Bij 
voorkeur moet in beide dezelfde gedachte verwerkt zijn. 

Behandeld worden de voorwaarden, waaraan een internationale 
tentoonstelling moet voldoen, wil zij den steun van den Bond 
verkrijgen. 

Omtrent de indeeling wordt opnieuw aan de aangesilotenen ge
legenheid gegeven hunne meening kenbaar te maken, terwijl het re
glement wordt beihandeld en vastgesteld. 

O.a. wordt nog toegevoegd, dat een kampioenklasse wordt inge
steld voor hen, die reeds met het bewuste object twee gouden of 
één groote gouden medaille hebben verworven, maar „in de laatste 
6 jaren." 

De jury moet in meerderheid uit amateur-philatelisten bestaan. 
Alle speciale prijzen moeten zonder voorwaarden ter beschikking 
van de jury zijn, behalve die, aangeboden door de autoriteiten 
van het land, waar de tentoonstelling wordt gehouden. 

In zake het bibliotheekwezen wordt de mogelijkheid overwogen 
lijsten aan te leggen van de in de verschillende landen aanwezige, 
niet-gewone boeken en deze lijsten uit te wisselen. 

Ten slotte wordt besloten het volgende jaar in Zwitserland te 
vergaderen, tegelijk met en ter plaatse van het Zwitsersche congres. 

Nederlandsche Vereea. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris; A, v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 10793 

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

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

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

Voorburg. 
Haarlem : Secr.: C. H . Blansert, Plein 22. 

's-Hectogenbosch: 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. 

Nieuwe leden 
867. J. Benjaminse, Prinsesselcade 27, Haarlem. 
876. A. P. Schaffers, boefch. N.V. Maas, Buurtspoorweg, 

Gennep. 
855. E. C. C. Ribbius, Villa Middenbosch, Gorsel. 

Overleden. 
369. J. Groeinhuizen, 

Bedankt met 31 12.'28. 
381. drs. L. Leopold. 
528. P. G. J. van der Stel. 

78. J. P . W a p . 
Aanmeldingen. 

L. R. J. Nahuijs, s. f. Maas bij BesoeAri (N.-L). 
mevr. L. Koreman-Lakeman, Sirandaweg, Semarang, (oud lid). 
G. H. F. Davidis, s. f. Pandji bij Sitoebondo (N.-I.). 
G. 'Wilson, Javaweg 63 pav. Weltevreden, (N.-L). 
mevr. M. Tjassens Keiser, s. f. Djatiwangi bij Cheribon (N.-L). 
dr. E. A. Zegers Verhoeven, Madjalongka bij Cheribon (N.-L) 
A. E. Glasewald, Südseehaus, Hamburg I. ; V. 
J. F. van Leeuwen, Frankenslag 6, Den Haag. 
mr. W . M. A. Weitjens, lid Rechtbank, Curagao. 
J. V. d. Graaf, bus 42, Hilversum (oud-lid/ 

Adresveranderingen. 
860. D. C. Paraira, tot 3 Sept. 1928, Zeestraat 58, Zandvoort. 
410. Th . Parmentier, (1 Aug.- -4 Sept.) Multatulilaan 57, Hil

versum; daarna p /a . B. P. M., Soerahaia (N.-L). 
634. Th. Roqué, adm. s.f. Langgoe bij Paii (N.-L). 
528. P. G. J. van der Stel, Zeilstraat 30 II, Amsterdam Z. 
120. F. Edixhoven, onbekend. 
197. H. Mesters, onbekend. 
794. W . J. Neeteson Leralkes, Oostemburgdwarslaan 54, Voor-

burg ( Z - H . ) . 
833. A. J. Valewink, Schimmelpenninckstraat 60, Amersfoort. 
676. mevr. C. A. Petit, Stadhouderslaan 26, Den Haag. 
186. H. P. Manus, onbekend. 
521. 'W. Mak, onbekend. 
'»48. M. Marchand, Badhuislaan 20,- Hilversum. 
605. H. A. Barnouw, onbekend. 
768. J. van Maaren, Tolsteegsingel 23 bis, Utrecht. 

Verbeteringen jaarboek 1928. 
787. A. M. Harterink, notaris, Augustinusga (Friesland). 
268. L. den Houter, arts, Am. v. Solmsstraat 93, Den Haag. 
252. J. F. van der Maesen, R. J. Schimmelpennincklaan 19, 

Den Haag. (Foutief door den drukker alphabetisch bij L 
geplaatst, moet onder M worden gerangschikt.) 

653. F. A. Lambach, Prins Hendriklaan 16, Bussum. 
40. B.-Macola, Villa Belloni 12, Udine (It.) 

(Het daaronder geplaatste „Den Haag" vervalt). 

ZEGEL-WEDSTRIJD. 
Ter gelegenheid van de aanstaande Algemeene Vergadering, 

die zall worden gehouden op Zondag 25 November 1928 te .Arnhem, 
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zal voor onze leden een wedstrijd worden gehouden in de onge
tande Zegels gebruikt: 

no. 3. Nederland en no. 1. Nederlandse h-I ndië. 
Voor de mooiste exemplaren van ieder dezer twee nummers wor

den beschikbaar gesteld : 
een verguld zilveren medaille ; 
een zilveren medaille ; 
een bronzen medaille. 

De jury, bestaande uit de voorzitters der afdeelingen .Arnhem 
en Nijmegen en de Voorzitter van het H.B., is niet genoodzaakt 
de medailles toe te kennen, als de inzending niet aan de minimum 
eischen voldoet. 

Inzendingen worden uiterlijk 21 November 1928 verwacht bij den 
Heer A. N. Hamelberg, van Pallandstraat 58, Arnhem. 

Het Jaarboek 1928, als bijlage bevattende de Poststukken onzer 
Koloniën, bewerkt door de heeren W . P. Costerus P.zn. en W . G. 
Zwolle, is aan alle leden verzonden. 

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

Tel. 38. 
Verslag der vergadering van Maandag 30 Juli 1928, 

des avonds te 8 uur, in „de Beurs van Breda". 
Aanwezig zijn 30 leden. Daar de voorzitter plotse'ling verhin

derd was, wordt de vergadering geopend door den onder-voorzit
ter, den heer Brantjes, die allen welkom heet, speciaal den heer 
Lijmbach, voor het eerst ter vergadering aanwezig. 

Daar ook de 1ste en 2de secretaris niet aanwezig zijn, wordt 
ondergeteekende bereid gevonden het secretariaat waar te nemen. 

De notulen der vorige vergadering worden, niemand daarop aan
merking hebbende, onveranderd vastgesteld. 

De ballotage van het candidaat-lid, den heer Wijnands, heeft 
tot uitslag, dat deze met 27 stemmen vóór, 2 tegen en 1 blanco als 
lid wordt aangenomen. 

Aanwezig zijn de voorwaarden en kavelbeschrijving voor de vei
ling in het najaar te Bandoeng te houden ; aan een paar hAanq-
stellenden worden deze voorwaarden uitgereikt. 

De Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging zond bericht van het 
overlijden van haar lid, den heer H. C. MiUus, lid van den Raad 
van Beheer en ook lid onzer Vereeniging. De voorzitter wijdt 
eenjge woorden aan den ontslapene onder mededeeling dat een 
schrijven van rouwbeklag aam de familie verzonden is. De heer 
Smeulders is bij de ter aardebestelling aanwezig geweest als afge
vaardigde van den Raad van Beheer. 

Ingekomen is een schrijiven betreffende de Tentoonstelling te 
Melbourne, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen ; de 
heer Smeulders deelt mede, dat het Maandblad op die Tentoon
stelling zal worden ingezonden. 

Ingekomen is verder een schrijven van het lid J. C. van Bortel, 
Javaweg 12 te Weltevreden, waarbij deze zich bereid verklaart de 
aan hem geadresseerde poststukken per eerstvolgende vliegdiensten 
tegen vergoeding der kosten terug te zenden. De afzenders dienen 
aan de achterzijde hun adres te vermelden, waarna alle stukken 
tezamen aan 'den secretaris onzer Vereeniging worden geretour
neerd, die voor de uitreiking aan belanghebbenden zal zorgen ; 
de bedoeling is dat elk lid onzer Vereeniging een of twee stukken 
kan verzenden. 

De stukken moeten geadresseerd worden aan den heer J. C. van 
Bortel, Javaweg 12, te Weltevreden. (Bijkantoor Gongdandia). 

Getracht zal ook worden door tusschenkomst van den heer Van 
Bortel de in Indië uit te geven „opdrukzegels" voor de vliegpost 
ten gerieve onzer leden te bekomen. 

Als vertegenwoordigers voor de Bondsvergadering voor het jaar 
1928/1929 worden herbenoemd de aftredende leden ; de heeren 
Smeulders en Sikkens nemen deze benoeming aan, terwijl aan de 
afwezigen van hunne benoeming zal worden kennis gegeven. 

De verloting, waarvoor ook zegels geschonken werden door 
mevrouw Hanegraaff—Van der Colff en de heeren Hekkiog en 
t' Sas, brengt meerderen leden een prijs. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering door den 
voorzitter, onder dank voor de opkomst, gesloten. 

De ivaarn. secretaris, 
J. BROEDERS. 

NieuviT l id . 
233. (E.Z.) H. Wijnaendts, Boschlaan 20, Oimeken. (II) 

Overleden. 
190. H . C. Milius, te Utrecht. ( IV) . 

Adreswijzigingen. 
11. A. Michielsen, te Bandoeng, thans Inspecteur van Finan

ciën, te Banjoemas (Java). 
288. A. J. Verhagen, te Tjimahi, thans Compagnie Stelling Mi

trailleurs, te Soemadang (ijava). 
202. W . F. Hartman, te Weltevreden, thans Manpangweg bin

nen 7, aldaar. 
391. W . J. Hofsté, te Siantar, thans Ond. Tindjowan, Laboean 

Roekoe (Sumatra). 
2. L. Werumeus Buning, te Amsterdam, thans Harmoniehof 

24, Amsferdam. Z. (VII) 
262. J. D. W . Chatrer, te Breda, thans St. Annastraat 6a, 

aldaar. (I) 
204. dr. W . L. A. Weigand, te Soerabaja, thans Nassaulaan 

54, Bandoeng. (Java). 

AANKONDIGING 
Leden-vergadering op Maandag 27 Aug. 1928, des avonds te 

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

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

Adresverandering, 
J. L. van der Laan Jr., Van Olderibarneveldtstraat 86, Amster

dam, W . 
Candidaat-lid. 

A. E. Bosman, Ingenieur, Emmakade 25, Amstelveen. (Voorge
steld door J. A. Kästeln). 

Vergaderingen. 
In de maand Augustus wordt geen ledenvergadering gehouden. 

De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats op Zaterdag 29 Septem
ber 1928. 

De Ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secretaris! K. H. J . v. HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht, 

In memoriam s 
E. J. van den Berg, overleden 6 Juli 1928. 

H. C. Milius, overleden 14 Juli 1928. 

Mededeeling. 
De functie van directeur van verkoophandel wordt tot nader 

bericht waargenomen door den heer J. G, Raatgever, Groenestraat 
55, Utrecht. Alle boekjes voor de rondzendingen — ook die Voor 
groep Z — alsmede alle verdere aangelegenheden den verkoophan
del betreffende, moeten gericht worden tot den tijdelijken directeur 
van verkoophandel. 

Candidaat'lid. 
G. H . Schuttelaar, Markt 24, Gouda. 

Bedankt als lid. 
W . C. van Beemdelust, Heerengracht 13, Amsterdam. 
D. H. Soeters, Oostdam 16, Woerden. 

Overleden. 
E. J. van den Berg, Wilhelminapark 44, Utrecht. 
H. C. Milius Buijs Ba'Uotstraat 49, Utrecht. 

Adresverandering. 
C. G. de Jager verhuisd naar Naarderweg 84, Hilversum. 

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

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

Candidaat'lid. 
H. Boll, Bergstraat. Arnhem. (Eigen aangifte). 
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Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravcnhagc. 
Secretaris : J. N. H. V A N REST, Fultonstraat 69, 's-Hage, 
Voor aangeteekende stukken wijkkantoor, Copernicusplein. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woens
dag 25 Juli 1928, in Café „HoUandais", Groenmarkt , 
's Gravenhage. 

Aanwezig 31 leden, plus één gast. De voorzitter heet de aan
wezigen welkom. Hij doet mededeeling van bericht van overlijden 
van ons lid, den heer ir. A. Schill en den heer H. Mihus, bestuurs
lid der U. Ph. V. 

Met opstaan en een'ge oogenblikken stilte worden dezen herdacht 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer Verhoeff i 

falsificaten door den heer Van Dijk. Ter circulatie zijn aanwezig : 
stempels der Indische tentoonstelling te Arnhem; een verzameling 
gummi-stempels van den heer Tels ; 2 deeltjes Neudrucke und ihre 
Kenzeichen ; de tijdschriften der bibliotheek. 

De voorzitter deelt daarop mede, dat de „beruchte porten" 
tegen de oude Rijkscondities nog bij hem in beperkte mate te 
verkrijgen zijn. 

iHij brengt daarna zijn afkeuring uit over 't feit, dat eenige 
onzer leden een beurs oprichtten en daarbij hun kwaliteit als lid 
van „Philatelica" publiceerden, waardoor bij niet ingewijden of 
minder scherp onderscheidende lezers de schijn werd gewekt, dat 
deze actie van „Philatelica" uitging, of er mee in verband staat. 
Eenige telefoontjes en een brief aan ons gericht zijn bewijzen 
daarvan. 

De heer Van Dijk zegt, dat die leden toch beslist „leden van 
„Philatelica" zijn en daarmede niets onwaars hebben gezegd of 
geschreven ; het was hun louter te doen om daarmee uit te druk
ken, 'dat zij geen vreemden waren in de philatelie ; verder hebben 
zij er niets mede bedoeld of gezegd. Over het al of niet wensche-
lijke hiervan, het al of niet gerechtvaardigde, of het daartoe 
gerechtigde wordt nog uitvoerig van gedachten gewisseld door 
de beeren Voswinkel, Meslien, Van VHet, Van Leijden, Van Dijk 
en den voorzitter. Het slot is, dat over den vorm van een nieuwe 
bekendmaking nog overleg zal worden gepleegd. 

De notulen der voorgaande vergadering worden hierna onder 
dankzegging aan den secretaris goedgekeurd. 

De candidaat-leden worden met 20 stemmen vóór, 8 blanco 
en 1 van onwaarde aangenomen ; de twee leden der afd. Goes 
onder de bekende voorwaarden. 

Bij de verloting krijgt de heer Tels dem Isten prijs. 
Na de veihng de rondvraag. De heer Kirchner deelt mede, 

dat de bib'liotheeik van den heer Rosseel' eenige philatelistische 
jaargangen en tijdschriften ontving. Hij stelt tevens voor den heer 
Robert, bij zijn SOsten verjaardag, als eerehd te benoemen. Hoewel 
dit bijval vindt, Ikan het aan de hand der statuten niet. W e l 
zal dien dag onzerzijds van onze belangstelling blijk worden 
gegeven aan ons lid, die zooveel voor de philatelie gedaan heeft. 

De heer Van Leijden vraagt den voorzitter, of men niet kan 
komen tot een betrouwenswaardige prijslijst voor Nederland en 
Koloniën ; een juiste opgave zonder fouten, prijzen in evenredig
heid juist, en waartegen ook te leveren valt. De buitenlandsche 
en binnenlandsche catalogi voldoen nog geen van alle in meer
dere opzichten. De voorzitter wijst hem op het bijzonder moeilijke 
van zoo iets en sluit daarna de vergadering onder dankzegging 
ïan hen, die de warmte trotseerden en getrouw naar de Groen-
narkt waren gekomen. 

De secretaris, 

]. N. H. VAN REST. 
Adresveranderingen. 

3 386. ] . W . 't Hart, Sarisgang 12, Dordrecht. 
560. Alb. J. Richel, postzendingen adres Javastr. 84a, Den Haag. 
143. « . Schnabel, Thomsonlaan 240, Den Haag. 

62. 'H. Brinkman, Sawohlaan 30, Weltevreden (Java). 
271. J. G. H. de 'Voogt, Amalia van Sdltastraat 86, Den Haag. 
163. A. Uijlen, Infanteriekazerne, Leusdenscheweg 5de regira. 

inf., Amersfoort. 
452. P. Loujetzky, Prins Mauritsplein 21, Den Haag. 
174. J. Prins, Ampèrestraat 200, Den Haag. 
525. K. M. Henkelmans ? ? ? 

34. C. M. A. Huari ? ? ? 
437. C. G. Hundepool ? ? ? 
502. . J. H. M. Cleber ? ? ? Indié ? Holland ? 

Overleden. 
235. A. K. J. Schill, Den Haag. 

Nummerverandering. 
D 384. ij. van der Lee wordt 384. 

Nieuwe leden. 
567. H . J. Rompies, employé der B.P.M., Tjepoe (Java) 
568. A. Verdonk, Kloetingscheweg 22, Goes. 
569. J. J. A. Poleij, Ganzepoortstraat 11, Goes. 

(Beide laatsten van de afd. Goes en O.) . 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur ; algemeene vergadering te 834 

uur, op Woensdag 22 Augustus 1928 (steeds den 4dcn Woensdag 
der maand) in café „HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Ledenvergadering afd. »JDordrecht" (1ste secretaris A, Rouwen
horst, Celebesstraat 29), den Isten Woensdag der maand. 

(In de vorige maand heeft de heer J. van der Lee als bestuurs
lid bedankt.) 

Vergadering af deeling „Tiel" (secretaris J. Sonneveldt), den 2den 
Donderdag der maand in hotel „Corbelijn". 

„Goes en Omstreken". Geen vergadering en geen ruilmiddag in 
de maand Augustus. 

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

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

Voor een 18-tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergadering. 
Na goedkeuring der notulen wordt besloten de vergadering in 
Augustus te doen vervallen. De volgende vergadering wordt vast
gesteld op Maandag 3 September a.s. 

Vervolgens heeft ballotage van nieuwe leden plaats. De heer P . 
J. L. Soons te Eckelrade wordt met algemeene stemmen als lid aan
genomen. 

O p de vergadering werden verschillende nieuwe emissies ver
handeld. Met een verloting en eenige kienpartijtjes werd de avond 
aangenaam doorgebracht. 

Nieuw lid. 
86. P. J. L. Soons, Pastoor, te Eckelrade (gem. Grondsveld). 

Adresveranderingen. 
18. iMevr. Philips, Grootestraat 2, Valkenburg (L.) 
37. G. C. van Hoften, Arts, Voorthuizen (Geld.) 
91. A. Lignon, Tempstraat 4, Heerlen. 

Volgende vergadering 
op Maandag 3 September 1928, in de Sodëtcit „Momus", Vrijthof, 
te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrij
dag 27 JuU 1928. 

Aanwezig 19 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer M. van der Sluijs, met een kort woord van welkom de verga
dering. Bijzonder welkom wordt geheeten mevrouw Buhse. uit 
Zwitserland met vacantie. en de heer dr. Redeke, voor het eerst 
ter vergadering aanwezig. 

De secretaris 'krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. Daarna worden behandeld de 
ingekomen stukken, waaronder het bedanken van den heer Stras-
meijer, welke voor kennisgeving worden aangenomen. 

Aan de orde is bespreking van de agenda van den Bond. Met 
groote verwondering wordt kennis genomen van de samenstelling, 
daar het in de April-vergadering door ons ingediende voorstel tot 
afschaffing van de voorjaarsvergadering, niet op de agenda voor
komt, niettegenstaande dit op de bedoelde vergadering was gezegd, 
waardoor het voorstel toen niet is behandeld. Algemeen is de ver
gadering van meening, dat het voorstel alsnog aan de agenda moet 
wordein toegevoegd. Tevens werd geconstateerd, dat de agenda zoo 
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weinig punten bevatte, welke in de voorvergadering zijn behandeld. 
Als afgevaardigden voor de algemeene vergadering worden be

noemd de beeren Veenstra en Polling. 
Wederom kwam in bespreking het punt : October Wedstrijd. De 

heer Redeke vroeg nadere uitlegging, op welke wijze de wedstrijd 
zal plaats vinden. Verschillende punten komen nog eens naar voren 
en worden alle leden opgewekt hieraan mede te doen. Verder Wor
den de leden nog opgewekt hunne doubletten eens na te zien en 
hiervan iets voor den wedstrijd af te staan. 

De wedstrijd over zegel Nederland no. 126, f 1.— jubileum 1923, 
vond hierna plaats en bracht het zegel van den heer Polling het 
grootst aantal stemmen op, waarmede dus den prijs. 

De maandverloting bracht ook weer twee gelulkkigen. 
Verder werd de avond doorgebracht met ruiling. Om ongeveer 

11 uur sluiting. 
De secretaris. J. POLLING. 

Bedankt. 
H. J. G. Strasmeijer, Amsterdam, 

Adresverandcring. 
M. van Zoelen wordt Dijkstraat 38, Helder. 
F. Heeris wordt Paleis 7, Helder. 

De Haagsche PostzegelKring, te 'sGravenhage. 
Socretarisi P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht, 

Candidaatlid. 
Mej. H. H. Kiek, Waldeck Pyrmontlaan 14, Rijswijk (Z.H.) . 

(Voorgedragen door den secretaris). 

Adresverandering. 
W . Dozy, nieuw adres ; Graaf Florislaan 36, Hilversum. 
C. G. de Jager, verhuisd naar Naarderweg 84, Hllversnm 

Mededeeling, 
Namens het Hoofd van den Post, Telegraaf en Telefoondienst 

in NederlandschIndié kwam bij ons een schrijven in, betreffend 
den verkoop bij inschrijving van gebruikte frankeer, port en dienst
zegels. Onder afzonderlijken omslag werden ons een aantal exem
plaren van de kavelbeschrijving, met de daarbij behoorende „Voor
waarden van den Verkoop", toegezonden. 

De leden van den Kring, die belamgstelling koesteren voor deze 
veiling, welke op 7 November 1928 en volgende dagen te Bandoeng 
zal worden gehouden, kunnen bedoelde voorwaarden toegezonden 
krijgen, na aanvraag bij den secretaris H.P.K. 

Vergadering. 
De e. k. vergadering, welke op Maandag 24 September a.s. zal 

worden gehouden, zal nog nader worden bekend gemaakt. 
De secretaris, P. C. D O Z Y . 

Eerste Surinaamsche Philatelisten'Ver., te Paramaribo. 
S«cr«tari»! H. L. RELIJVELD, Kolonial« Boek«rij, Paramaribo. 

Nieuw lid. 
33. J. A. Doesburg, Oude Charlesburg weg 19, Paramaribo. 
34. Mevr. wed J. JudaStolting, directrice Infirmerie, Plantage 

Katwijk, Paramaribo. 

Te koop gevraagd 
alle betere Nederlandsche Zegels 
in ongebruikten staat, ook engros
partijen. „DE P O S T H O O R N " , 
H a a r l e m . (99) 

Bod gevraagd op 1000 rol en 2000 gew. 
t andmg 15 c. der uitg Kinderzegels 1927, in 
vellen. Tevens aang. Olympiade engros en 
alle Ned. zegels, ook nog kleine voorraad 
roltanding der laatste uitg. Ned. in blok, 
paar of strip. 
„ D E P O S T H O O R N " , H a a r l e m . (100) 

INDISCHE MAOHINESTEMPELS. 
Ruilrelatie gezocht mtft NedeHandsche en 

Indische verzamelaars van deze afstempe
lingen. Verzoeke toezending van exempl. op 
geheel couvert of briefkaart 
H . U A M P E F z n . , S N E E K . (95) 

N O O R W E G E N : Poolvlucht Yv. 101107, 
cp}. f 1,35; Ibsen cpl, f 0,65 i Dienst cpl. 
f n ,80 ; Porto II Yv. 712 f 1,40. Geeft m^ 
de open vakjes in Uw album eens op van 
Zweden, Noorwegen en Denemarken. 

H. Teunisse, DaGOstastr.17, Dordrecht 
A^ent „Svensk Frimärken Handel". (97) 

T E K O O P : N. Z. Wales, Sydney No. 1, 
f60,— ; id. No. 4, f 50,—; id. No. 7, f 40,—; 
1856 5 p. f70,— ; 6 p. f 1 0 ,  ; 1/ f 12,—; 
registered 1863 f 5 ,  ; O S. 1888 £ 1 . 

spec. f f 20,—; Br. Guyana No. 6, iets besch. 
f 100,—; Ned. en Kol. in aile tandingen. 
F. H. BRINKMAN, Singel 145, A'dam. (88) 

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

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

Haagsche Postzegelbeurs, Stationsweg 2, Den Haag, Tel. 17133. 
Met SEPTEMBER vangen onze georganiseerde bijeenkomsten 

weder aan, niet meer in Veritas. 
Vraagt onzen Catalogus voor de Septemberveiling. 

Te koop g e v r a a g d d o o r een onzer r e l a t i e s 
be langr i jke EUROPACOLLECTIE . 

ledere bemiddeling voor kooper en verkooper. — — — (713) 

Z w e d e n , Jubileum (nieuw) f 1,

P o i e n , Tentoonstelling f 1,75 
Gibraltar, £ 1.— (oranje) f 13,50 
Gibraltar, £ 5.— f 66,-

C y p r u s , Jubileum (compleet tot £ 1.—) f 2 1 , 

„ £ 5 .  f 66,
G i r o N o . 129598. A L L E S I N C L U S I E F P O R T O . 

P. GORDON, Dijkstr. 60b, ROTTERDAM. (694| 

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

Steeds mooie z id i t zend in^n 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 PostzeyeJveri.) (1) 

C Y P R U S , jubileum, compleet tot £ 1.— . f 2 1 , — 
G O L D  C O A S T (nieuw), '/2 d. tot 5 /  . . „ 6,— 
MALTA (Yvert) 117133) } PHJS op 

l d . met opdruk Postage en Revenue ^aanvraag. 

P. Gordon, Dijkstraat 6 0 ^ 
R O T T E R D A M (694) 

I Gedurende deze maand wordt op aanvraag 
I gratis toegezonden onze n i e u w s t e 

I Prijslijst van Nederland en Koloniën, | 
1 Vraag tevens zichtzending of prijsopgaaf van 
1 U ontbrekende Zegels van alle landen. 

I Postzegelhandel „INSULINDE". I 
I Z O U T M A N S T R A A T 14a. - DEN HAAG. 
I TELEFOON 34929. - GIRO 46266. 
nihlll ■ " 

ADVERTEERT IN DIT BLAD. 
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döbacle zou worden, doch anderen hadden zich garant verklaard 
voor alle eventueele tekorten, en hij kon met genoegen mededeelen, 
dat de garanten inplaats van bij te passen, een bedrag hebben 
overgehouden, die, iefs wat nimmer nog door 'n handelaar ge
schiedde, deze winst van de hand wezen, en het te veel ontvangene 
voor een goed doel zouden beschikbaar stellen. 

Hierna had het woord de heer Peleeheid, voorzitter van den 
Franschen Handelaarsbond, die in het Engelsch sprak, M. Por
niichon, voorzitter van den Belgischen Handelaarsbond, die in het 
Fransch sprak, en daarna Mr. Harris, de secretaris, die aan alle 
aanwezigen dankzegde voor hunne medewerking. 

Hierna werd overgegaan tot een zeer gezellige dancing, die tot 
s nachts duurde. 

En hiermede is alweer een belangrijke bladzijde in de philateüis
tische wereld afgesloten. 

De tweede philatelistische gebeurtenis in Londen was het Vijf
tiende Congres, dat dit jaar door de Royal Society geleid werd. 
Persoonlijk heb ik eenige keeren het Congres bijgewoond, 's Mor
gens werden de gewone zaken afgehandeld, alsmede de voordrach
ten ; de middag werd besteed aan uitstapjes en tochtjes rondom 
;n m Londen. lederen dag was er gelegenheid een kleine tentoon
telling van eenige leden der Royal te bezichtigen, ondergebracht 
n het gebouw van de Club, nam. Devonshire Place 41, en waar
de mij een uitnoodiging door den President jn de gelegenheid 
leeft gesteld. Aan het Banket van Donderdagavond heb ik geen 
ieel genomen, doch zou daar bekend gemaakt worden, Wien dit 
aar de Congres Beker toegekend wordt. 

Tot het bezichtigen van al die rariteiten had ook Koning George 
>esloten en betuigde Z . M. zijn oprechte bewondering voor al het 
choons, dat hier te zien was. 

Wanneer ik U nu mededeel, dat in de kleine ruimte van het 
Clubgebouw 42 leden tentoonstelden, ieder slechts met een klein ge
deelte van z'n schatten en dat men toch te zamen voor circa 
1 of 5 millioen bij elkaar bracht, dan behoef ik U niet te zeggen, 
iat hier de fine fleur van alles wat er te zien was, bijeengegaard 
ivas. 

Ik zal geen poging wagen alles te beschrijven waar mijn oogen 
e gast waren, doch ik zal slechts een kleinen greep doen, zoodat ook 
Ie lezers kunnen nagaan wat er te zien was. 

Z. M. de Koning had slechts een bescheiden plaatsje ingenomen 
m het de honneurs aan de overige leden over. Onder die verzame
aars noem ik slechts Hall, Lichtenstein, Bradbury, Bernhard, 
^lesco, Waterhouse, North, A. en P. de Worms, Barfoot, Gray, 
larvey, Dorming, Beeckton, Yardley, Napier, Lee, Seymour, Du
'een, Crawford, e. a. 

Van Hall zag ik een heel vel Columbia 1860 20 c. en samen
jcstelde platen van Montevideo 1856. 

No. 15 (wie). De Engelsche officials £ 1, bruin in strips en 
ie K.E. in groen, zoo ook de specimens. 

Van Adams : Zwarte penny in gedeelte vellen. Zoo ook de 2 p. 
)lauw. 

Ginger : Platen van N . Z . Wales, eerste emissie. Platen van Vic
oria op de troon. 

No. 26 (wie). Griekenland, eerste emissie in groote blokstukken. 
E. J. Lee: Blokstuk van 6 p. Victoria troon met kappelen 

ibhteratie. 
Van Gray : Een blokstuk van Ned.Indië 25 ongebruikt, 10 cent 

mgebruikt, Ned. No. 3, blokstuk van 25, met heel groote ran
len. Verder een massa blokstukken van 20, 15, 12, 10, 9, 6 en 4 
/an No. 1, 2, 3, zoowel ongebruikt als gebruikt. 

Idem : Een brief van Br. Indië met een blokstuk van 12 van de 
erste 4 anna's en een bijna complete vel van de 3^ anna ongebr. 

N. Caledonie 10 c. 'heele vel (Napoleon) Noorwegen 1856, 
jlokstuk van 25 van 2 sk. enz. 

Bolton: Trinidad met de zeldzame Lady MacLeod op brief, echt 
jebruikt. 

Walter : Chili in al de lithografische nuances 
Studd : Canada 12 c. op geribd papier geibr. Prins Albert op 

rief van 1859 
White : / penny zwart V.R. echt gebruikt op brief. Een rariteit 

■erste klasse. 1 Penny rood plaat 116 ongetand 1S58. 
Wilson: 1 kr. Oostenrijk op brief roul 14 een van de twee 

x. die er bestaan. Nederland. 15 c. lOJ/j x 10 II en 25 et. idem, 
Jeme gaten, li867. 

Bernard: o.a. een enveloppe van 21 heele blokjes van Mecklen
lurgSchwerin. O p deze zegels is het adres geschreven aan 
'RED JBPPE, Postmeester Generaal te Potchefstroom, Transvaal, 
oorzien van den Duitschen stempel, en oOk van den aankomst

stempel „Potchefstroom APRIL 1864". Z.A.R. in dubbelen ring. 
Volgens mijn meening is de eigenaar niet bewust, dat hij hier een 
historisch document bezit uit de geschiedens van Transvaal, daar ik 
vermoed, dat dit een der brieven was door A. Otte uit Mecklen
burg geschreven aan Jeppe m zijn kwaliteit van graveur. 

Tevens een compleet vel van de 4 d. blauw ongebruikt van West 
AustraHë. 

Doming Beckton. Toskana een blokstuk van 28 1 Quartre zwart 
en twee 3 Lire 1860. 

Gilbert Lodge, 10 c. op 6 c. Brit. Honduras, eenig bekend echt 
stuk. 

Lichtenstein. Paar Mauritius 1 d. rood, op brief (geen paar 2 
stuks) en 2 d. op brief. Post Office, enz. 

Bradbury. Eenige zeldzame blokstulkken van Bahamas, eerste uit
gifte. 

Armitage. V.S. 3 c. City dispatch. Compleet vel. 
Waterhouse. Vel van U. S. five cent bruin ongetand. Kopstaand 

middenstuk 15.24.30 1869. 
Lee; Gedeelte van zeldzame epauletten België. 
Baron de Worms. De buitengewone Ceylons en van Charlton 

Honey : De eerste St. Lucia in blokken van 25 stuks 1864. 
Zooais U uit bovenstaande ziet, heb ik slechts een kleinen greep 

gedaan, want het was niet mogelijk alles op te nemen, en mag ik 
niet te veel van Uwe plaatsruimte in beslag nemen. 

Alleen wil ik nog eindigen met te zeggen, dat wanneer al deze 
en ook de niet genoemden op een Intern. Tentoonstelling zouden 
exposeeren, men gerust kan zeggen, dat zij al de eerste prijzen in 
beslag zouden nemen. 

Gelukkige kans voor de minder geavanceerde verzamelaars, dat 
slechts een klein percentage van deze beeren op tentoonstellingen 
inzenden, zoodat ook wij, arme stervelingen, af en toe een der 
vruchten bemachtigen mogen van den welgeladen boom. 

OUD EN NIEUW. 
„Studeert op het oude, opdat gij 't onthoude 
En kracht moogt winnen, om 't nieuwe te ontginnen." 

Dit aardige versje vond ik vermeld in het maandblad „Op de 
Hoogte", waarin de postzegelprijsvraag onder de loupe genomen 
wordt. 

Voor den verzamelaar, die iets nicer wil weten over postzegels 
en hun ontwerpen, bevat het interessante mededeelingen. 

De druk werd verzorgd door Joh. Enschedé on Zonen te Haar
lem, wat een verdere aanbeveling voor de prima uitvoering over
bodig maakt. 

Zoolang het Postmuseum in Den Haag nog steeds een geheim
zinnige poort met zeven sleutels is, zoolang zal de liefhebberij om 
het museum met schenkingen te verrijken, nog wel niet bijster groot 
zijn. *) 

Wij verwijzen naar een artikel van 22 jaar geleden, voorkomende 
in ,,Het Postzegelblad", orgaan der Haagsche PhiilatehstenVereeni
ging over Postmusea, wat heden nog actueel is. 

De dooddoener bezuiniging ds de kapstok, waar alle vrome Wen
schen aan worden opgehangen. W a t is er met bescheiden middelen 
niet bereikt, gezien het OranjeNassau Museum in Den Haag. Is 
onze Burgemeester niet een man. die veel voor kunst en historie 
voelt, en met wien te praten valt ' ' 

Telt Den Haag niet genoeg invloedrijke personen, die desnoods 
bij de autoriteiten een zachten dwang kunnen uitoefenen ' 

Een oplossing .zoude m.i. reeds gevonden kunnen worden, door 
een gedeelte der opbrengst der philatelistische loketten voor het 
Museum beschikbaar te stellen. 

Ieder verzamelaar heeft dan zijn steentje daartoe bijgedragen en 
krijgt dan ook de lust om, wat soms mocht ontbreken, af te willen 
staan. 

In de provincie zitten vaak nog mooie zaken, welke een aanwinst 
voor het Museum kunnen zijn. 

Nu het nut der Bibliotheken in vorige nummers is aangetoond, 
zij de verzamelaar er op gewezen, dat soms een op het oog onbe
duidend werkje of catalogus nog dikwerf waarde bezit. 

De Philatelie heeft een literatuur in vast alle levende talen, grooter 
dan de numismatiek en de heraldiek, en toch is het soms moeilijk 
er iets van te bemachtigen. 

In het Septembernummer van l 'Annonre Timbrologique wordt 
vermeld, dat voor één enkel nummer van „The Garden City Phi

*) Zie over de oprichting van dit museum het desbetreffend arti
kel in dit nummer. Redactie. 
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latelist" (No. 9) door den verzamelaar M. A. E. Deat.', 2000 gul
den werd betaald. 

Voor La Revista Philatelica werd niet minder dan f 4800 voor 
slechts één nummer gevraagd. 

Oude catalogi zijn meestal de vraagbaak van menig handelaar, 
en hij, die zijn vak niet alleen voor winst beoefent, zal door zelf
studie zich op de hoogte moeten houden, zullen zijn adviezen waar
de bezitten. 

In Nederland wordt nog te veel een te groote afscheiding gemaakt 
tusschen verzamelaar en handelaar, en ten onrechte : zij hebben 
elkaar evenzeer noodig. 

Nu wenscht gewoonlijk de handelaar zijn verkregen kennis niet 
gaarne te étaleeren, zoodat bij het aanleggen van een collectii de 
gewone sleur gevolgd wordt, en er niets persoonlijks of methodisch 
in te vinden is. 

Wij zullen hier een kleine opgave doen, wat ons oude catalogi 
en oude boekwerken vertellen. 

De catalogus van Pierre Mahé, verschenen in 1865 te Parijs, 
noteert de eerste 5 cent ongebr. blauw van Nederland op 50 cen
times ; er stonden toen 2.580 postzegels dn genoteerd. 

In den fraaien catalogus van Arthur Maury (1'870), eveneens 
verschenen te Parijs, staat het zelfde zegel reeds 100% hooger 
genoteerd, n.l. op 1 franc. 

De essais van Osikar Berger Levrault staan daarin op 25 centimes 
genoteerd, terwijl de toen reeds gezochte catalogus van M. A. Po
tiquet nog voor een prijs van fr. 2.50 wordt aangeboden. 

Dezelfde Maury biedt voor 0.50 centimes de reproductie aan van 
den zeldzamen beroemden Franschen brief „Port payé, Ie . . . jour 
de mois de l'an 1653" van den uitvinder M. de Vélayer. 

W a t leert ons niet de ,,Geschichte der Philatelie van Dr. Alfred 
Moschhau", over het Amerikaansche Postalische papiergeld, dat 
in 1852 in omloop was, van de Parijsche Communezegels ! 

W a t vertelt ons een ander tijdschrift, opgenomen in de beroemde 
Taplingc >llectie, niet over postzegels van Formosa, die, na van 
een penteekening te zijn voorzien, als tramkaartje dienst konden 
doen. 

Leest men niet in „l'Historie de la poste aux lettres" van de Perzen 
die de zwaluwen dienstbaar maakten voor het overbrengen van be
richten door de vleugels te beschilderen. 

Van Harpage, die aan Cyrus een gevaarlijke zending overbracht 
in den buik van een haas. 

Van den meester, die het hoofd van zijn slaaf kaal liet scheren 
en er geheime berichten op liet schilderen, waardoor de zekerheid 
werd vergroot, doordat het haar onderweg aangroeide, dat de be
richten veilig overkwamen. Door het hoofd opnieuw kaal te sche
ren, kon het bericht gelezen worden. 

Of op deze enveloppe octrooi genomen is, vermeJdt de geschie
denis niet! 

De leuke „Almanach de TimbresPoste", uitgegeven door Moens 
waarin de Gebr. Senf, M. M. Moutarde en Maury un Guignol 
worden genoemd. 

Waar in verhaald wordt van het frlssche boerinnetje uit Moravië, 
dat drie gulden en duizend kussen per post kreeg toegezonden, 
en liet berichten, dat de post zulk een schoone zaak was, die alles 
contant betaalde, tot zelfs de kussen. 

En onze nationale literatuur ? 
Vermeldt de Nederlandsche Philatelist ons niet, dat in 1683 in 

Engeland een penny post door zekeren Mr. Murray, van beroep 
schrijnwerker, werd in werking gesteld, welke later door William 
Docwray werd overgenomen. 

Dat in 1708 door zekeren Mr. Povey een voetpost, genaamd de 
„iHalve Penny Post", voor het verzenden van brieven in Londen 
werd gesticht, doch dat hij door de autoriteiten verplicht werd hier
mede te eindigen. 

Dat ondergeteekende U vertelt, dat zelfs oude brieven zonder 
stempels nog historische waarde kunnen hebben, en dat het stem
pelen blijkbaar vaak vergeten werd. 

Dat volgens een voorschrift van 1776 hierop de aandacht werd 
gevestigd. 

Dat ook stadpostbrieven, bode en schippersbrieven het bewaren 
waard zijn, en er altijd liefhebbers voor te vinden zijn. 

Dat deze met rood potlood of krijt in Romeinsche cijfers aange
brachte porto's, aanwijzingen zijn, dat de brieven franco verzonden 
zijn. 

Dat dergelijke brieven ook in de collectie Waller worden aan
getroffen. 

Dat in het buitenland de waarde erkend wordt van de Landmails, 
aangezien een Italiaansche firma niet minder dan 5000 Lire per stuk 

vraagt, welke prijs er voorloopig wel niet voor betaald zal worden. 
Dat in hel komende seizoen een groote opleving van den handel 

verwacht wordt. 
PIERRE VOS. 

DE DAGEN IN WEENEN. 
Het Congres van de „Federation Internationale ' viel samen met 

de Duitsche en Oostenrijksche Philatelistendagen, en tusschen 5 en 
10 Juli waren dientengevolge in Weerren een dergelijk aantal Phila
telisten met of zonder hun dames aanwezig, aJ's bij zulke gelegen
heden oiog wel niet verzameld zijn geweest. 

Deze dagen vormden dan ook een groot philatelistisch succes, 
dat in de eerste plaats te danken is aan de uitmuntende organisatie 
van het Weensche Comité, dat onder de bezielende leiding van den 
Oostenrijkschen Bondsvoorzitter Ludwig Hesshaimer, geholpen door 
tal van prima krachten, de moeilijke taak te vervullen had, een 
kudde van circa 400 menschen van alles te laten zien, ze officieel 
te doen ontvangen, hun te toonen wat Weenen en omstre'ken aan 
moois en interessants aanbieden en daar tusschen te zorgen, dat de 
philatelistische hoofdschotel niet in het gedrang kwam. Dat alles 
is uitmuntend gelukt. De congressen en vergaderingen werden van 
alle kanten als vruchtdragend beschouwd. Op een andere plaats 
in dit nummer wordt over de vergadering van de Federation bericht. 

En daarnaast is te noemen een bezoek aan het Oostrijksche post
museum, dat in zijn nietzegel gedeelte al reeds ver is uitgebouwd 
en waarvan de postzegels en poststukken van het eigen land sedert 
een jaar ongeveer ten aanschouwe zijn gebracht, in groote ver
scheidenheid en b.v. op het gebied der poststukken tot in mij on
bekende bijzonderheden. Van de zeldzame Merkurcourantenzegels 
tot in het allernieuwste was alles aanwezig. Dank zij de vriendelijke 
voortichting van den betrokken hoofdambtenaar en zijn staf, was 
dit — ofschoon niet het drukst bezochte nummer van het program
ma — een groot succes ! Vooral de groote en lichte lokalen, waarin 
een en ander was ondergebracht, trokken de aandacht. De ontvangst 
ten stadhuize, waar in een der prachtige zalen van dit reusachtige 
gebouw Burgemeester Seitz tot ons kwam en op de toespraak van 
president Hesshaimer, speciaal het buitenlandsche bezoek begroette 
— Duitschers noemt men daar geen buitenlanders — en op zijn 
heldere rustige wijze den weg van de philatelie, naar het samen
brengen der naties, en der individuen, bewandelde immers een der 
idëele resultaten der philatelie die we niet hoog genoeg kunnen 
aanslaan I 

De autotocht door Weenen en in de naaste omstreken, naar 
Klosternenburg, het Kobenzl, een hoogte van het Wienerwald, met 
schitterend uitzicht op de groote stad, maar ook de toCht naar de 
Rax, die ik niet meemaakte, zijn uitstekend geslaagd. 

Ter gelegenheid van het avondfeest met dito maaltijd in Münch
nerhof, en ook bij de opening van den 34sten Duitschen Philatelis
tendag, bijgewoond door den Minister van Handel en Verkeer, Dr. 
Schürff en den Directeur^Generaal der Posterijen, Hogheisel, was 
er gelegenheid tot toespraken, waarbij niet alleen allen die gewerkt 
hadden aan dit geslaagde bijeenzijn, maar vooral ook de gasten, die 
van wijd en zijd bijeen kwamen, werden herdacht. 

Ten slotte zij hier bijgevoegd, hoe de uitnoodiging van de aan
wezige Hongaren tengevolge had, dat ondergeteekende nog een 
tweedaagsch bezoek aan het zoo schitterend gedegen Budapest 
bracht, waar de Philatelisten speciaal van de Pester 1 sten Phillate
liven Vereins, die me indertijd tot eerelid maakte, zich uitsloofden Bu
dapest in al zijn glorie te vertoonen, steeds voor geleide, ontvangst 
enz. zorgden. Een der avonden was samenkomst van wat in deze 
warme zomerdagen nog aan phifatelisten aldaar vertoefde. En daar 
voelden we ons — ook de secretaris der Federation was meegeko
men, — op ons gemak en genoegelijk te midden der Hongiarsche 
en verschillende ons gevolgde Duitsche philatelisten. 

Zoo is deze philatelistische reis naar het gezellige Weenen en het 
trotsohe Budapest, waar wij Hollanders zoo ■— ik mag wel zeggei 
— aangebeden worden, buitengewoon geslaagd en een nieuwe er 
groote schrede op den weg dier algemeene verbroedering, welke de 
philatelie in haar vaandel voert, is afgelegd ! 

G. V . V A N DER SCHOOREN. 
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Oostenrijk, uitgifte 1863/65 
Reeds enkele malen vond ik in een rondzendingsboekje de zegels 

van deze uitgifte met het keizerlijk wapen, waaronder de inzender 
(als deze het nagelaten had, was dit verzuim ongetwijfeld door 
een of anderen anonymus hersteld) „besch." had geschreven. De 
beschadiging bleek dan te bestaan uit een gaatje in het zegel, 
ter grootte van een perforatiegaatje. Het Minkt vreemd, maar is 
waar, dat dit géén beschadiging is, integendeel een allermerkwaar
digste afwijking. Volgens het uitstekende werk „Die Postmarken 
von Oesterreich" treft men herhaaldelijk zegels aan die in het zegel
beeld een dergelijk gaatje vertoonen, vaak niet geheel doorgesla
gen. Het ontstaan van deze afwijking is nog niet verklaard, zij 
kan slechts uit een gebrek aan de perforeermachine zijn voortge
komen. Men treft deze gaatjes alleen aan bij de zegels met 
tanding 9J^. 

Hetzelfde komt voor bij de uitgifte 1863/64 voor Lombardije
Venetié. 

B. 

CARL. LINDENBERG, t 
Op den 13 Juli j.1. is Oberlandergerichtspräsident a. D. Carl 

Lindenberg, 7S jaar oud. te Berlijn overleden. 
Met hem is een van de grooten der philatelie heengegaan, die 

gedurende tal van jaren zijn istudie en zijn pen in dienst stelde 
van het algemeen philatelistisch belang. 

Hij is het geweest, die de philatelistische schatten van het 
Duitsche Rijkspostmuseum heeft geordend en beheerd. De post
zegel en poststukkenverzameling stond onder zijn beheer en werd 
slechts onderbroken, in de jaren kort voor en tijdens den oorlog, 
toen hij in Posen in zijn laatste hooge rechterlijke positie werk
zaam was. 

Deze verzameling is in veel een voorbeeld geworden en zijn 
naam zal verbonden blijven aan het woord postmuseum want hij 
heeft in deze voor ons Philatelisten pionierswerk verricht. 

Groot zijn zijn litteraire verdiensten. In de jaren nä 1890 zette 
hij het door Teltz begonnen „Crosses Handbuch der Philatelie" 
voort en schreef zijn helaas onvoltooid werk : ,Die Briefumschläge 
der deutschen Staaten". 

Op het gebied der poststukken was hij een allereerste kenner 
en zoo werd hij door de „Bfüder Petschek" uitverkoren als cura
tor en beschrijver van hunne poststukkenverzameling op te tre
den, een verzameling waarvan de eigenaars geen eigenlijke ver
zamelaars zijn. 

Het eerste deel van „die Ganzsachen Sammlung der Brüder 
Petschek" (uit Bohemen) is in 1927 versehenen. Aillicht bevat zijn 
nalatenschap nog een voortzetting ! 

Lindenberg was een karakter, een man die zich van zijn eigen 
uitgekozen weg niet Het afbrengen, wars van transigeeren en dit 
heeft hem in den loop der jaren van vele zijner vrienden ver
vreemd terwijl velen die hem bleven bewonderen om hetgeen hij 
deed, hun nauwere relatiën wegens ,,les défauts de ses qualité's", 
opgaven. 

Zoo is hij, de bijna tachtigjarige, als zoovelen van zijn leeftijd, 
eenzamer geworden, maar zijn frischheid van geest heeft hij tot 
het einde bewaard. 

In Weenen enkele dagen voor zijn dood, werd hem de juist 
gestichte Medaille van Verdienste van den Oostenrijkschen Bond, 
als eerste toegekend. Nauwelijks zal hij van deze eer geweten 
hebben, die zoo goed kenmerkt de plaats die hij innam 

In 1924 was Lindenberg een van de Juryleden der Haagsche 
tentoonstelling. 

Toen kwam de 74jarige tot ons en zijn persoonlijkheid toonde 
zich in die dagen, toen voor ihet eerst Europa weer samen kwam 
en Philatelie daarbij baan brekend werkte, op die groote hoogte, 
waarop zij steeds stond ! 

Duitschland kan trotsch zijn op dezen phiJatelistischen zoon 
en wij blijven dankbaar gedenken wat hij voor ons allen deed ! 

G. V. V A N DER SCHOOREN.' 

Causerie over het speciaalverzamelen van den 
teg^enwoordigen tijd, gehouden in „De Haagsche 
Philatelistenvereeniging" op den 22sten Maart 1928 

door 
J. J. DEGGELLBR. 

Bij het bespreken van het Speciaal verzamelen van den tegen
woordigen tijd heb ik mij niet tot taak gesteld in alle bijzonder
heden aan te geven hoe men een dergelijke verzameling moet op
zetten en wat men er speciaal in moet samenbrengen, dan wel ge
tracht aan te tooneo dat men met de tegenwoordig snelwisselende, 
nerveusheftig uitstuwende speciaalverzamelwoede, meestal op den 
verkeerden weg is. Dat wil zeggen dat vele verzamelaars zichzelf 
wijs maken er eene speciaal verzameling op na te houden, terwijl 
ze dan meestal niet anders bezitten dan eene verzameling, zooals 
ze vroeger in hun algemeene verzameling hadden, maar dan be
perkt tot enkele of misschien maar tot één land, waaraan ze
slechts enkele afwijkingen of enkele plaatfoutjes hebben toegevoegd 

En dat is heelemaal het speciaal verzamelen niet ! 
Het is niet anders dan wat vroeger door eiken verzamelaar, 

die, omdat er niet zooveel literatuur op philatelistisch gebied be
stond en hij derhalve alles zelf moest zoeken en vinden, maar daar
door dan ook meestal veel meer van de postzegelkunde wist dan 
de tegenwoordige doorsneeverzamelaar, werd gedaan, n.m.1. het 
verzamelen van postzegels, maar dit dan doende, indachtig aan de 
gevleugelde woorden „In der Beschränkung zeigt sich der Meister", 
en dus van een groote, alle landen en alle werelddeelen omvatten
de verzameling, er nu een op nahoudt, die öf b.v. slechts Europa. 
buitenEuropa of een enkel land bevat. 

Wanneer men n.m.1. van de in de niet speciaalcatalogi, voor
komende zegels en hun betrekkelijk weinige afwijkingen en fout
drukken en watermeAen, van elk één exemplaar verzamelt, kan 
men tegenwoordig niet zeggen er eene speciaalverzameling op 
na te houden. Zeer terecht en scherp geformuleerd zegt dan ook 
Dr. Munk, in ,,Die Postmarke" van 28 Januari 1928, dat dit alge
meen verzamelen is in den waren zin van het woord. 

„Der Begriff des GENERALSAMMELNS ist schon seit langer 
„Zeit nicht mehr revidirt worden, obwohl sich unsere Anschau
,,tingen über Special inzwischen weitgehend geändert haben. Im 
„Ausstellungspropect (der New Yorker Ausstellung) werden GE
„NERALSAMMLUNGEN als solche definiert, die in allgemeinen 
„von jeder Marke (bezw. auch jeder Unterart, Abart etc.) nur 
„je ein Exemplar aufweisen, womit das entscheidende Gewicht 
„sehr richtig vom U M F A N G des G E S A M M E L T E N GEBIETE 
„fort in die G A N Z E A R T DES SAMMELNS verlegt wird. Viel
„leicht wird man sogar besser noch etwas weiter gehen und „je 
,,ein Exemplar" ersetzen durch „je eine Einheit" ; denn manche 
,,Generalsammler wählen als Vertretung einer Art oder Unterart 
,,gerne auch einmal einen Block oder ein Paar statt eines 
,.Einzelstucks. (Wordt vervolgd). 

„De Weldadigheidspostzegels 
der Wereld". 

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

circulaire aan den Importeur voor 
Nederland en Koloniën : 

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

(689) ^ O l 

j Voordeelige aanbieding ^ 
H van courante Series. ■ 

96
30 

101 
 4 3 

f 35,— 
,. 2,75 
,. 2 1 , 
„ 4,50 
„ 1 4 , 
„ 22,50 
„ 19,50 
„ 12,50 
„ 14,— 

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

Spui 13, AMSTERDAM. (21) 

M a l t a , No. 84—94 en 
M a r i e n w e r d e r , No. 
M o n a c o , No. 54—64 . . . . 
B o s n i ë , No. 45—60 . . . . 
S l e e s w i j k , I Zone, No. 22—35 
I c a r ë , No. 1—8 
C y p r u s , gedenkserie, compleet 
Irak , No. 26—39 
D a n z i g , No. 191—197 . . . . 
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HERALDIEK. 
n. 

Tot onzen spijt zijn in het eerste deel van dit artikel opgeno
men in het Julinummer, eenige drukfouten onopgemei'kt gebleven. 

De naam van den schrijver is ■ TOH. LUIT. 
Inplaats van „Rorda" leze men „Roorda" ; inplaats van „Rordas", 

„Rondas". 
Plaatsruimte belet ons bij het tweede deel dezer verhandeling 

nog meerdere afbeeldingen te geven. Ten einde deze interessante 
bespreking naar waarde te kunnen volgen, raden wij den lezers 
aan, aan de hand van de thans geplaatste afbeeldingen nog eens 
het eerste deel, opgenomen in het Julinummer, door te lezen. 

DE REDACTIE. 
SCHILDVERDEELING. 

W a t de schildverdeeling aangaat, valt op te merken dat de aan
wijzingen rechts en links zijn ontleend aan den drager van het 
schild ; de toestand is dus : de rechtsche kant van het schild is 
links van den aanschouwer. 

Door de verdeeling van het schild door lijnen ontstaan velden ; 
wanneer er een kwadraatverdeeling plaats heeft, spreekt men van 
kwartieren. 

Hebben we een schild zooals afbeelding 8 laat zien, dan hebben 
we de volgende benamingen : 1, 2, 3, is het schildhoofd of hoofd
balk ; 4, 5, 6, middenbalk of schildbalk; 7, 8, 9, onderbalk of 
schildvoet ; 1, 4, 7, rechterflank of rechterpaal ; 2, 5, 8, paal, 
3, 6, 9, linkerflank of linkerpaal ; 1, rechterbovenhoek ; 2, midden
kwartier ; 3, linkerbovenhoek ; 4, rechterhulpkwartier ; 5, hart
kwartier ; 6, linkerhulpkwartier ; 7, rechteronderhoek ; 8, voet
kwartier ; 9, linkeronderhoek ; 10, borstplaats, 11, navelplaats ; ter
wijl A. C. rechterzijde ; A. B. bovenrand ; B. D. linkerzijde en 
C. D. onderrand zijn. 

Op het hoofdschild of grootschild wordt soms een klein schild 
opgenomen; het eerste heet dan ook Hoofd of Rugschild. Nu 
komt het voor, dat we op het hoofdschild een middenschild en een 
hartschild aantreffen, zoodat er drie schilden op elkander komen 
te liggen. Deze schilden hebben dan alle denzelfden vorm. De bo
ven en rechterzijde van het schild zijn de voornaamste plaatsen, 
terwijl de rechterbovenhoek de bevoorrechte pJaats is. Met de bla
zoeneering begint men het eerste met deze plaats. 

Men treft op de schilden echter nog verschillende andere indee
lingen aan b.v. gespelten in rechter en hnkerhelft, deze soms 
weer (onderverdeeld, geblokt, gekruist, schuin rechts of links 
gedeeld ; geruit; wigvormig, gekeperd enz. enz. te veel om op te 
sommen. 

HERALDISCHE STUKKEN. 
De wapenbeelden worden ingedeeld in heraldische figuren en 

in de z.g.n. heraldische stukken. Onder de laatste verstaat men 
de geometrische figuren, die ontstaan, wanneer de schildverdee
ling door verschillende velden gevormd wordt van rechte of 
gebogen lijnen die dan tot den schildrand doorloopen. Dit aantal 
is eindeloos (Afbeelding 9.) 

Onder de eerste verstaat men de natuurlijke, verdichte, fan
tasie en kunstfiguren naar gelang deze ontleend zijn aan de 
natuur, hemellichamen, natuurverschijnselen, phantastische ge
stalten en nijverheidsprodukten. In tegenstelling tot de stukken 
staan deze figuren vrij op het schild, dat zij echter zooveel moge
lijk behooren te vullen. (Afbeelding 4) Deze figuren Worden 
meestal streng gestyleerd en vertoonen het karakter van de stijl' 
periode van hun ontstaan. Het figuur, dat het schild dekt, moet 
met dit laatse één geheel vormen ; dus schild en beeld behooren 
in denzelfden istijl te worden uitgevoerd. De heraldische figuren 
komen het meest voor in profiel en zijn scherp omlijnd ; zij wor
den in de heraldische kleuren uitgevoerd. Gecompliceerde vormen 
of voorwerpen worden naar verhouding vereenvoudigd en karak
teristiek aangegeven. De voornaamste eigenschappen dier voor
beelden tracht men zoo eenvoudig mogelijk weer te geven. Nemen 
wij b.v. een Leeuw ; in zijn klimmenden stand : muil open; de 
tong uitgestrekt, lichaam mager vooral van achteren ; de staart 
omhoog gebogen, eenledig of gespleten maar geornamenteerd ; 
afbeelding 10 Een loopende leeuw of z.g.n. Luipaard met den kop 
dikwijls èn face en den staart onder den rug teruggeslagen. Een 
steenbok ; springend ; een paard galoppeerend ; kortom het karakter 
zooveel mogelijk uitgebeeld. 

De meest geliefde figuren zijn verder nog de adelaar, dolfijn, 
griffioen, draak, zeemeermin en liturgische figuren engelen, hei

ligen etc. etc . hemellichamen ; zon, maan, sterren, regenboog, wol
kenkrans, storm en wind afgebeeld door blazende koppen, blik
sem ; gebouwen, gereedschappen, vaatwerk ; monogrammen 
enz. enz. 

Verschillende figuren kunnen ook gecombineerd op eer schild 
voorkomen ; op een figuur kan ook een ander opgelegd Aforden, 
hetzelfde figuur kan meermalen voorkomen. 

Om nu verder de Heraldische terminologie hier uit te buiten 
zou mij te ver voeren, doch enkele van deze termen zijn toch niet 
misplaatst b.v. ; 

Begeleid; een hoofdfiguur met een klein ter zijde. 
Beladen of belegd; een figuur op het andere gelegd. 
Bezaaid; vele kleine figuren willekeurig verspreid. 
Bewapend; een dier met tanden, nagels of klauwen 
Geknot: een dier van zijn pooten beroofd. 
Loopend; een voorpoot oplichtend. 
Staande: alle pooten op den grond. 
Steigerend of klimmend ; de meest voorkomende houding staan

de op de achterpootcn. 
Zooals we uit het voorafgaande zagen waren de wapens in de 

beginperiode der heraldiek door het schild, waarop enkel de heral
dische figuur, afgebeeld. In 't bloeitijdperk werd de helm aan het 
schild toegevoegd. De eigenlijke gevechts en tournooihelmen heb
ben in de heraldiek alleen maar het gebruiksrecht. In deze hel
men tellen we vier soorten, n.m.l. de pothelm, kuiphelm, steek
helm en spang of roosterhelm (Afbeelding 11, a, b, c, d.) 

Deze helmen geven, vereenigd met het wapen een raoo' deco
ratief geheel vooral als men ze zoo historisch mogelijk vereenigt ; 
b.v. pothelm op het driehoekig schild, ook kan de kuiphelm op het 
driehoekig schild toegepast worden. De steekhelm past beter bij 
de ,,Rondas" en de tournooihelm meer bij de halfronde z.g.n 
Duitsche schilden. 

Proportioneel is de helmsoort 1/2—2/3 van de schildhoogte en 
zijn plaats is op den bovenrand van het schild. Meerdere helmen 
kunnen het schild dekken. 

Het decoratief geheel wordt voltooid wanneer de helm ver
sierd wordt door halssi;raden, hoorens, vleugels, kussens, kwas
ten, bellen, pauwenveeren, trompen, fantastische figuren enz. enz. 
(Zie afbeelding 12 en 13.) 

In de tournooien zag men de ridders gestoken in harnas en 
gehelmd met een door de helmbedekking vastgemaakt doek of 
band, die dan achteraan wapperde als de ridder in galop was. 
Dit gaf aan 't geheel een bijzonder cachet. Deze fladderende doe
ken of banden waren in den regel van zéér kostbare 
stof vervaardigd. 

Men ziet dan ook grif gebruik gemaakt in de heraldiek van 
dezen wapendoek en de helm met schild wordt door 'n sierlijke 
ornamentale behandeling van zoo'n doekoplossing tot één geheel 
verwerkt (Afbeelding 14.) 

Men treft nu niet altijd den helm aan als dekking van het 
schild. Alle soorten kronen worden eveneens toegepast en daarin 
zien wij ook de verschillende rangen van hoogwaardigheidsper
sonen uitgebeeld, b.v. Paus, Keizer, 'Koning, Groothertog, Door
luchtigheid, Graaf, Baron en Adel. 

Kronen zijn hoofddeksels van edel metaal op verschillende wije 
versierd en bestemd voor 't gebruik bij plechtige gelegenheden. Zij 
bestaan uit een haarband met daarop geplaatste versierselen. De 
kroon is sedert overoude tijden een teeken van gezag geweest en 
de oudste volken tooiden er zelfs de hoofden hunner aanvo<>r
ders en vorsten mede. Oorspronkelijk is de kroon een eenvoudige 
gladde ring, die om het voorhoofd werd gedragen. Later wordt 
i e ring vervangen door een band waarop verhoogingen in den 
vorm van punten of bladeren. Deze verhoogingen werden Weer 
regelmatige figuren, die in vele landen verschillend zijn. Over de 
haarband komen bogen, die het hoofddeksel van boven sluiten. 
De haarband, fleurons en diademen worden verder versierd met 
ruwe en geslepen edelgesteenten in hoofdzaak robijnen, diamanten, 
paarlen enz. 

Voor de 12e eeuw had zelfs de hoogste adel nog geen kroon ; 
later is, met name in Frankrijk en Nederland ontzettend veei mis
bruik gemaakt van het voeren van kronen. In Engeland bcst.iat 
en bestond hierin de beste regeling. 

De Pauselijke kroon of tiara bestaat uit een hoogen goudlakcn
schen eliptischen bol, omgeven door drie kronen of haarbanden 
met acht fleurons (waarvan er maar vijf zichtbaar zijn •— 3 heelen 
en 2 halven —) en met een omgorden gekruisten wereldbol ten 
top. Uit de onderste kroon, tevens onderrand, komt ter weers
zijden een breed lint met franje te voorschijn. Welke Paus het 
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eerst een kroon gedragen heeft, is niet bekend, doch Bonifacius VII I 
(1294—^1303) plaatste de tweede kroon en Benedictus XII de 
derde. (Zie afbeelding 15) 

De Keiserskroon heeft eveneens een hoogen bol, doch segment-
vormig over de lengte uitgesneden, zoodat de kap uit twee helften 
bestaat. Midden tusschen beide helften komt een diade?m met 
wereldbol voor. 

De Koningskroon in haar tegenwoordigen vorm dateert uit de 
16e eeuw ; de haarband is verhoogd door fleurons van afwisse
lenden vorm ; de diademen zijn met paarlea versierd en dragen 
den wereldbol of een ander teeken. 

De ijzeren kroon van Lomhardije, waarmede Napoleon I zich 
deed kronen, werd in de achtste eeuw gemaakt en bestaat uit 
een eenvoudigen haarband waar binnen zich een ijzeren ring be
vindt ; deze ijzeren ring — eerst een armband •— drong als Passie
nagel eens op Golgotha door het vleesch van den Christus. 

De kroon van den Groot-Hertog is gelijk aan de koningskroon, 
doch gevoerd. 

Het zou te ver voeren om al de kronen verder te behandelen ; 
m. i. zeggen de afbeeldingen de rest wel. (Kronen afbeeldingen 
No. 15.) 

Ridderorden en decoraties zijn teekenen van bepaalde orden : 
Vlalthezer ridder, Tempelheeren e.d. Deze ridderorden werden op 
iet schild als Heraldische figuur afgebeeld, terwijl de decoraties 
Jitsluitend met kettingen om en onder het schild worden ge-
langen. Zoo zien wij b.v. bij het wapen van H. M. onze ge-
^erbiedigde Koningin rond Haar schild de orde van het Gulden 
/lies hangen (gesticht door Philips van Bourgondië 1429). 

Men treft verder nog banieren of standaards aan. Deze Worden 
bf achter het schild aangebracht óf aan de schildhouders toege
voegd en worden daarom als deelen van de heraldische pracht-
itukken gerekend. 

Onder de Heraldische prachtstukken verstaan we die versierse-
en van het wapen, die er echter niet rechtstreeks bij behooren, 
loch louter ter versiering van het wapen dienst doen ; b.v. de 
ichildhouders, menschen- en dierengestalten die het schild vast-
louden óf beschermen ; verder wapenmantels en tenten, baldakijn-
'ormige draperieën als achtergrond van het wapen fungeerend, 
net gouden kwasten en franjes omhangen, van boven door een 
:roon gedekt. 

Deviezen of zinspreuken, strijdleuzen e.d. worden aan de wa-
>ens toegevoegd op fladderende en omlijstende banden zooals b.v. 
Je maintiendrai". 

Voor de samenstelling van verschillende wapens, gelden ook be-
)aalde regels. De uiteenzetting zou ons te ver voeren, doch een 
nkele is hier niet misplaatst b.v. bij een dubbel wapen (zie Gel-
lerland) moeten de wapenbeelden naar elkander toe staan. 

N E D E R L A N D S G H E W A P E N S . 
Gaan we nu eens onze bekende Nederlandsche wapens na n.m.l. : 

e Provinciewapens, die van ons Vorstenhuis en den Hollandschen 
:euw die daar als schildbedekking een hoofdrol in speelt. 

Als ik aan onzen Hollandschen Leeuw denk, dan komt mij on
willekeurig het gedicht van Schoolmeester te binnen : 

Een leeuw is eigenlijk iemand, 
die bang is voor niemand, 

en met zijn tanden 
durft hij de heele schutterij wel aanranden. 

Met zijn staart 
gooit hij een schutter van zijn paard. 

De HoUandsdhe Leeuw heeft bepaald den Schoolmeester bij dit 
edicht geïnspireerd ! (Afbeelding 10). 
Van al de wapenleeuwen der Nederlandsche gewesten is die van 

irabant de oudste; hij dateert reeds uit de 12e eeuw vóór 1163 
nder de Godfrieden; de Vlaamsche van 1'163, de Hollandsche 
an 1198, de Geldersche en de Limburgsche niet vroeger dan 1240. 
De oorsprong van den Hollandschen Leeuw is onzeker; aan 

^genden in dezen ontbreekt het heusdh niet en volgens de 15e 
euwsche gevoelens is de Leeuw het koninklijk wapen van Troye. 
)e Merovingers zouden afstammelingen zijn geweest van de Ko-
ingin van Troye, die in Goud — een leeuw van keel voerden, 
"oen Pepijn de Merovingers van den troon stiet, bleek een tak 
an dat huis in Aquitania met den titel van hertog en een 
mgere zoon van den hertog van Aquitania, Diederik werd door 
Brei den kale met het graafschap Holland beleend. 
In de legende wordt dus weer naar het oude Oosten verwezen 

1 dat is geen wonder ook, want evenals de arend, is ook de 
euw om zijn uitmuntende eigenschappen, zijn echt koninklijke 

hoedanigheden, als moed, kracht, vreeswekkende toorn enz. reeds 
door de keizers en koningen der oude volkeren gekozen als ver
sieringsmotief om hun verheven standpunt tot uitdrukking te 
brengen. 

Ik wil even de aandacht vestigen op het feit, dat er ook nog 
onderzoekers zijn, die willen hebben dat de naam Holland evenals 
die van Zeeland van Noorschen oorsprong zijn, daar de Zweed-
sche provincie ,,Halland" een gelijk wapen voer t ; alleen is het 
veld daar azuur en de leeuw zilver. 

Den Hollandschen Leeuw vinden wij het eerst op het wapen 
van Dirk VII in 1198. 

Graaf Willem IV van Holland schijnt een schild van goud met 
een leeuw van keel gevoerd te hebben. W e lezen althans : 

„Van Golde was sijn wapencleyt 
Met vier leeuwen gequanteleert 

Twee van sabel en twee van kele". 
Volgens de kroniekschrijvers is het wapen van Holland een 

leeuw van keel met een tong van azuur, evenzoo de klauwen op 
een goud veld, terwijl het zegel der Hollandsche Graven uit het 
Beiersche Huis eene maagd vertoonde, zittend in een tuin, door 
gevlochten wilgentakken omgeven en met bovengenoemd wapen 
bij zich. W e treffen hier dus den z.g.n. ,,Hollandschen tuin" aan. 

Het ontstaan van deze voorstelling wordt als volgt toegelicht: 
„De Sloten Hagenstein en Everstein, in het jaar 1404 belegerd 

door den hertog van Beieren, waren omgeven door hoog paal
werk, doorvlochten van wilgentakken." 

Men ziet den Hollandschen tuin ook vaaik afgebeeld met een 
ten halve uitkomenden leeuw, o.a. op den grafsteen van den 
eersten heer van Schagen. 

Deze afbeelding treffen we aan op den 1 en 2 cents zegel, 
uitgifte 1923. 

Na de 16e eeuw zien wij aan het schild de twee leeuwen als 
schildhouders toegevoegd en het wapenschild gedekt met een 
kroon van vijf fleurens de z.g.n. Provinciekroon. (Zie afb. 17). 

In de 19e eeuw wordt het wapen als volgt omschreven : „'t veld 
van goud, beladen met een van azuur getongden en genagelden 
leeuw van keel; schild gedekt met een vijf-bladige kroon ! Zoo bleef 
het wapen ook nog na de verdeeling van Holland in een Noord 
en Zuidelijk deel, tot voor korten tijd bij resolutie der Provinciale 
Staten van Noord Holland, dit werd gewijzigd als volgt : 

Het schild gedeeld, heraldisch rechts gelijk het wapen van Hol
land (hier voor beschreven) links op een veld van azuur, twee 
gaande aanziende leeuwen van goud boven elkaar geplaatst, ver
gezeld van vijf liggende gouden blokken, waarvan twee komen bij 
den bovenrand, twee tusschen de beide leeuwen en een aan den voet. 
Dit 'linksche wapen stelt dat van West Friesland voor. Het schild 
als geheel werd gedekt door de Provincie-'kroon. (Afbeelding 18). 

Zooals een ieder uit de Vaderlandsche geschiedenis weet, Werd 
Holland bestuurd door de met souverein gezag bekleedde Staten 
van Holland en West Friesland, afgevaardigd uit de Ridderschap 
en achttien stemhebbende steden. Daar het 't meest invloedrijke der 
Geünieerde provinciën was, is het verklaarbaar dat de Hollandsche 
leeuw met toevoeging van zwaard en pijlen als Generaliteitswapen 
werd gekozen. 

Het Zeeuwsche wapen heeft zijn ontstaan te danken aan 't 
volgende : „Het tegenwoordige Zeeland bestaat uit twee verschil
lende deelen n.l. uit het Graafschap (gevormd door de eilanden, 
sedert 863 onder Dirk I onderhoorig aan 't zelfde Bestuur als 
het aangrenzend Holland) en het z.g.n. vastland ten Noorden van 
Vlaanderen, Zeeuwsch Vlaanderen genaamd. De eilanden-reeks on
derging in den loop der tijden veel veranderingen door over
stroomingen, verdrinken en aanslibbing enz. Deze brachten telkens 
wijzijringen en door noesten ijver der bewoners werd steeds zooveel 
mogelijk herwonnen wat maar mogelijk was. 

Wanneer het wapen precies in gebruik is genomen, is niet 
met zekerheid te zeggen, doch waarschijnlijk gelijk met dat van 
Holland. In verband met de bovenvermelde gesteldheid des bo
dems en door voortdurenden strijd met de zee, werd de Holland
sche leeuw al zwemmende voorgesteld met dt spreuk ,,Luctor et 
Emergo" d.i. Ik worstel en kom boven. — Een mooi sprekend 
wapen ontstond hierdoor en was : een gouden veld waarop een 
leeuw van keel met tong en klauwen van azuur, zwemmende hal
verwege uit de baren, die zes in getal, overhands van azuur en 
zilver gesteld zijn. In de 17e eeuw werden als schildhouders de 
twee leeuwen toegevoegd en werd het schild gedekt met een Pro
vinciekroon. (Afbeelding 19). 

(Wordt vervolgd). 



150 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. w 

Verkoopt Uw 
verzamelingen en partijen 

a contant. 

afwikkeling is te prefereeren. 
Wij betalen de werkelijke waarde. 

Adviezen gratis zonder eenige verplichting. 
Reëele taxaties tegen vaste 
= = geringe provisie. = 

PHILATELISTISCH BUREAU 
PIERRE VOS, 

Mauritslaan 108, Den Haag, Holland. 
(674) 
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POSTZEGELVEILING No. 33, 
te houden van 10-22 SEPTEMBER 1928, 

in één der zalen van 

Hotel „Victoria", 
te 's-Gravenhage. 

Zeer belangrijke verzameling der ge
heele wereld, bijna alles ongebruikt 

en in prima kwaliteit. 
Cataloguswaarde Yv. + 1 Millioen Frs. 

Verkoop Ong-elimiteerd. 
De Geïllustreerde Catalogus wordt op 

aanvraag gratis en franco 
toegezonden door: 

M A X P O O L , Auctionaris-Expert, 
KORTE POTEN 25, D e n H a a g . 

Telefoon 16722. (102) 

De Haagsciie 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 i ke len . 

Speciaal adres voor Taxatie, 
Exper t i se en Postzegelveilingen. 

(12) 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op VRIJDAG 14 SEPTEMBER 

Ij 1928, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kortenaer-
S kade 1, bij inschrijving verkoopen 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
(96) NOTITIÉN zijn g r a t i s aan dat gebouw verkrijgbaar. 

iii::in:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»):'u::::::itt:::::::::::::::::::::::::::::::! 

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

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

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

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 

M. K U R T M A I E R . B E R L I J N W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres: KAlVIAFHiL. 

(720) 
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Ik heb ze in voorraad 
PRIMA exemplaren en ECHT. 

SURINAME. 
Ongebruikt Gebruikt 

No. 1 . . . f 0.45 . . . f 0.40 
No. 2 . . . „ 0.10 
No. 3 . . 
No. 4 . . . , 
No. 5 . . . , 
No. 7 . . . 
No. 8 . . . 
No. 9 . . , 
No. 10 . . . 
No. 10a . . . 
No. 11 . . . 
No. 14 . . . 
No. 16 . . . 
No. 29 . . . 
No. 31 . . . 
No. 32 . . . 
No. 33 . . . 
No. 35 . . . 
No. 36 . . . 
No. 38 . . . 
No. 39 . . . 
No. 40 . . . 
No. 48 . . . 
No. 53 . . . 
No. 98 . . . 

, 0.15 
, 2.75 . 
, 1.75 . 
, 1.25 
, 1.— 
, 2.75 
, 2.— 

—.— 
, 6.— 
. .—.— 
, —.— 
, 0.85 
, 0.40 
, 1.— 
, 1.— 
, —.— 
, 
, 0.55 
, 6.50 
, 40.— 
, 1.10 
, 3.25 
, 4.— 

„ 0.15 
„ 0.12 
„ 2.75 
„ 0.60 
„ 1.25
„ 1.— 
„ 2.75 
„ 1.— 
„ 15.— 
„ 6.— 
„ 6.— 
„ 1.50 
„ 0.35 
„ 0.40 
„ 0.55 

. „ 0.55 
„ 1.— 
„ 2.25 
„ 0.50 
„ 6.50 
„ 40.— 

. .. —•— 
„ —.— 
„ 4.50 

Bi] bestellingen van meer dan f 50.— 5 pCt. korting. 
Misdruk 12J^, Brandkastov erdrukken S urn lame f 20.— per 

1 
■ 

ïxem 
plaar. 

Prijs voor strips, bloks en tandingen op aanvraag. 

Groot- en Klein-Postzegelhandel EMILE DE LA FUENTE. 
P. o . B. No. 100, PARAMARIBO (SURINAME). (94̂ , 

64B POSTZEGELVEILING 
: SEPTEMBER a.s. : 
Bevattend een keur collectie, d u s a l l e e n 

prima kwaliteit. 

De restant verzamelingen zijn buitengewoon 
aantrekkelijk en stellen een ieder 

in één woord „tevreden". 
De met fotobijlage voorziene catalogus wordt 

op aanvrage g r a t i s toegezonden. 
Indien U n o g n i e t in mijn veilingen kocht 
en U dus n o g n i e t met mijn v o l k o m e n 
juiste beschrijving der zegels op de hoogte 
zijt, geef dan Uw opdrachten niet aan mij, 
doch aan een U bekend handelaar, die Uw 

belangen behartigt. 

J. VAN HOEK, 
Noordblaak 21, ROTTERDAM. 

(98) 

■ EENIGE SPECIALE AANBIEDINGEN. ■ 
Albanië, Nos. 166—172, ongebr. f 3,— 

1928 Vliegpost ValonaBrindise, 
compleet, ongebruikt ,, 7,— 

Andorra, geheel compleet ,, 9,50 
Br. ZuidAfrika 1896, compleet tot en met 

10 Sh., gebruikt „ 8,25 
Cyprus 1928, Jubileumserie tot en met 45 

Piastre, ongebruikt „ 7,25 
Cyprus Jubileum 1928, £ 1.—, ongebruikt ,, 14,— 
Denemarken, 13 overdrukken Nos. 171 

—182, gebruikt „ 2,80 
Deensch WestIndië 1915/17, 5—50B, 

gebruikt ,, 3,10 
Estland 1928, Jubileum, compl. serie, on

gebruikt ,, 1,50 
idem, 10jarig bestaan, ,, 0,50 

Fernando Po 1907, compl. serie, ongebr. ,, 12,50 
Fiume, Nos. 194—205 en Express 11 en 12 „ 4,— 
Griekenland 1928, Navarino, 6 stuks, 

compleet, ongebruikt ,, 1,30 

Nederland, Weldadigheid 1927, met verkeerd wa

termerk, ongebruikt 2 cent f 2,— ; 5 cent f 2.—; 
10 cent f 3,—. 
Ned.Indië, Dienst, alle met kopstaanden opdruk, 
postfrisch : 
10 Cent D f 0.75 
12H .. D 10,— 
15 „ D , 25,— 
25 „ D 1 2  
50 „ D , 1,80 
l/^, 1, 2, 23^, en 5 cent, samen . . . . „ 1.80 
10 Cent, Dienst . . . . „ 0,70 
12M ., .. 4 , 
15 „ „ „ 3,— 
20 „ „ . . . , 
50 „ „ . . . . 
23^ Gulden 
1 Gulden, Java kopstaand 
1 „ , B.B. 

8,50 
3,50 

15,— 
6,— 
6,— 

■ N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, Rokin 42, AMSTERDAM, | 
= onder Directie van 
a Postgiro No. 2 1 2 7 8 . 

J. HEKKER en J. MEBUS. 
Telefoon 3 3 3 2 4 — 3 2 2 6 4 M 

(13) 


