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'hilatelistische Propaganda onder de Jeugd. 
,,Wie de jeugd heeft, bezit de toekomst"; ziet daar een zegswijze, 

Q naam waarvin al heel wat doeleinden zijn nagestreefd, waar-
lede het wel van het jongere gesladht dikwerf weinig of niet 
ebaat bleek. Tech mag men aannemen, dat, ook al viel het resul-
at averechts uit, niet steeds kwaad opzet bij de leidende perso

en voorzat, heimelijk verborgen onder schoon klirikende frasen, 
''ad'k speelt onvoldoende bekendheid een rol, wordt de wijdte van 
et voorgestelde niet overzien, met als ^gevolg schade, daar waar 
en winst verwachtte. 
Wij wCllen hiiermied'e duäd'dijk maken, dat jeugd-propaganda een 

erktuig is, dat slechts met beleid gehanteerd mag worden door 
en, die zich ter dege rekenschap hebben gegeven van alle ge-
olgen, die het kan te weeg brengen en niet in het minst geldt 
t voor onze liefhebberij. 
Welk een verstokt verzamelaar men ook moge zijn, niet vreemd 

illen ons, — niemand uitgezonderd — de oogenblikken geweest 
i)n, dat men zich vaiin of meer sladhtoffer vaa zijn Lefihebberlj 
oelde, momenten, dat het verzamelen van postzegels ons teleur-
elliing bradht. Daar naast sitaat — in bet gu.istigste gawäl o/er-
;erschend — de genegenlheid tot het verzamelen ; ware dit niet 
'.t geval, het geslacht verzamelaars zou gedoemd zijn tot een Epoe-
ge en afdoende verdwijning. 
Voldoende bekend zijn de oorzaiken der vorenbedoelde ontgoo-
elingen en decepties van korten of langen duur, waarbij de 
rzamelaar, wil hij deze kunnen weerstaan, beschikken moet over 
: noodige geestelijke veerkracht, den wil om völ te houden, .lij 
t door het zoeken van nieuwe banen. 
Is de propagandist, die de philatelie onder de jeugd verbreiden 

il, wel overtuigd, dat hij in zijn discipelen deze wilskracht zal 
ntreffen, wanneer ook voor hen het oogenblik nadert, dat zij 
lOr de keuze gesteld "worden : óf ophouden met verzamelen, öf 
lorzetten, zij het in gewijzigden vorm ? Wordt hierbij soms niet 
• natuurlijk met goede bedoeling — onnadenkend een last gelegd 

een jeugdig gemoedi, dat doezen wellicht niet dragen kan of wil 
t dit toch, wegen inslaat, die ongewenscht zijn ? 
Tallooze jongens en meisjes hangen voor dikwerf zeer korten 
ur onze liefhebberij a a n ; al heel spoedig vindt een zeer groot 

percentage „er niets meer aan" en verlaat onze gelederen. Ver
wacht de propagandist dat hij door zijne voorlichting deze schare 
behouden zal ? Wij zijn van tegengestelde meening : die ontrouwen 
misten het verzamiebacs-insitinct of -blciedl en 'geen propaganda zal 
hen op dien jeugdigen leeftijd behouden voor onze liefhebberij. 

Een andere vraag dringt zioh op : zijn de voordeelen, aan het 
verzamelen van postzegels verbonden zóó groot, dat het maken 
van satellieten gewettigd is. Wellicht lezer, schrikt gij op, een 
dergelijke vraag gesteld te zien door een volbloed verzamelaar. En 
toch ongeacht de voordeelen, die het verzamelen biedt, 
waarover straks nader, wagen wij het haar op te werpen. 

Zonder voorbehoud erkennen wij het goede recht, zoo men 
wil, zelfs d e ' plicht, van den toegewijden verzamelaar, anderen 
in te wijden in ó': genoegens, die het bijeen brengen van postzegels 
kan sohenken, doch beperkt tot volwassenen. Verre van denkbeel
dig toch is het gevaar, dat de verzamel-tfoede, waarin de liefheb
berij bij een kind zoo spoedig kan ontaarden, dit brengt tot onge-
wenschte daden, zijn hebzucht opwekt. W a t wordt onder de 
schooljeugd niet gekwanseld in postzegels, welke groote of kleine 
bedriegerijen spelen zich hierbij niet af. 

Wij zijn geen zwartzieners ; toch achten wij het plicht deze zijde 
van het vraagstuk eens te belichten. De wetenschap in dezen in 
goed gezelschap te verkeeren, geeft ons steun : is toch een zeer be
langrijk deel van de opvoeders der jeugd alles behalve een voor
stander van een doelbewuste verbreiding onzer liefhebberij onder 
de jongeren, die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. 

Zeer zeker, het verzamelen van postzegels scherpt het verstand, 
vergroot de kennis en leert den beoefenaar spelenderwijze tal 
van zaken op (jeschiedkundig en aardrijkskundig gebied. H.et 
maakt onbewust vaak den aanhanger onzer liefhebberij vertrouwd 
met volkenkunde, de evoluties die zich voltrekken op staatkundig 
gebied, enz. enz. Doch men overschatte deze voordeelen n'.et. De 
jongen, wien het trekken in het bloed zit, zal zich, zonder de post-
zegeltjes, wel de boeken verschaffen, waarin zijn geest de Verste 
reizen mede maakt ; die van geschiedenis houdt, vindt ook wel Wat 
hij wensoht, zonder dat hij de hulp onzer gekleurde papiertjes noo-
dig heeft. 

Dat neemt niet weg, dat wij, zooals reeds gezegd, niet blind 
zijn voor de belangrijke en aantrekkelijke bijkomstigheid van het 
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verzamelen : het ongemerkt bijbrengen van meer kennis. En ware 
slechts deze te bereiken door de jeugd-propaganda, geen stem 
zoude zidh daartegen mogen verheffen. De praktijk helaas wijst 
dikwerf anders uit. De propagandisten denken hun taak voltooid, 
wanneer zij den jeugdigen verzamelaars hebben laten zien hoe 
een collectie op te zetten, welke fouten daarbij zijn te vermijden, 
welke hulpmiddelen de techniek den jongeren en kleinen onder 
ons voor weinig geld bieden kan. 

Doch wat zfij deden, was slechts het begin ; de hoofdzaak, waar 
het eigenlijk om gaat, wordt als regel verwaarloosd : het jeugdig 
behoeden voor excessen, die van fatalen invloed kunnen zijn op 
een geheel verder menschenleven, wanneer begeerte het minder 
steA karakter heeft beroerd. 

Wie , zonder hierbij stil te staan, door zijn liefde tot de post
zegels of om andere motieven zijn propaganda onder de jeugd 
opvat als een verspreiden van de Hefhebberij zonder meer, laadt 
dikwerf een verantwoordelijkheid op zijn schouders, die wel eens 
zwaar om te dragen zou kunnen blijken. Hij, die dieper over deze 
aangelegenheid nadenkt, zal tot de slotsom komen, dat een zedelijke 
plicht op hem rust de jeugdige bekeerden tot onze liefhebberij te 
behoeden voor den mogelijken kwaden nasleep, te wijzen op het 
ongeoorloofde van, aanvankelijk kleine kwade praktijken, die zoo 
spoedig een kind vertrouwd kunnen maken met grootere schelme
rijen tot blijvende schade van zijn ziel. 

V. B. 

Uitafiflem 
A F G H A N I S T A N . 

In nieuwe teekeningen zijn te melden de frankeerzegels : 
2 pouls, blauw. 

10 „ , groen. 
25 „ , karmijn. 
40 „ , blauw. 
50 „ , rood. 
Pakketpostzegels. 
1 rupee, grijs. 
2 „ , oranje. 
3 „ , groen. 
Elke zegel is in een andere teekening ; de zegeJs zijn alle getand 

A L A W I E T E N . 
Opdrukken in karmijn op de zegels van Syrië van 1925 : 
2 P op 1 P. 25 olijf. 
4 P „ O P, 25 brons. 
Onder den waarde-opdruk is de landsnaam ,,Alaouites" vermeld. 

ALBANIË. 
De koerseerende serie, voorzien van den opdruk A. Z . en lau

werkrans, werd aangevuld met de waarden : 
1 op 10 quint, karmijn. 
5 „ 25 „ , blauw. 

BELGIË. 
Onderstaande waarden van de koerseerende pakket-post-zegeïs 

werden voorzien van den zwarten opdruk op 3 regels ..lournaux 
Dagbladeiv 1928". 

10 centimes, vermiljoen. 
20 „ , blauwgroen. 
40 „ , olijfgrijs. 
60 „ , oranje. 
70 „ , bruin. 
80 „ , violet. 
90 „ , grijs. 

1 franc, blauw. 
2 , 
3 , 
4 , 
5 , 
6 , 
7 , 
8 , 
9 , 

10 , 
20 , 

, , olijfgroen. 
, , rood. 
, , rose. 
, , violet. 
, , lichtbruin. 
. . geel. 
, , donkerbruin 
, , lila. 
, , lichtgroen. 
, , rose. 

i B E X.,e3 E " ' 

BELGISCH! 

Deze zegels dienen ter frankeering van de groote pakken dag
bladen ; de documenten of papieren, die deze pakken vergezeller 
en waarop de zegels zijn geplakt ter voldoening van het port 
worden op de kantoren van bestemming geverifieerd en de zegel; 
vernietigd. 

Deze maatregel geldt voorloopig slechts bij wijze van proef. 

BELGISCH C O N G O . 
Op 8 Aug. 1877 volbracht Stanley den 

tocht dwars door Afrika. T e r herinnering 
aan dit feit werd onderstaande serie uit
gegeven ; alle waarden in de teekening 
volgens afbeelding : 

5 centimes, grijsgroen. 
10 „ , violet. 
20 „ , vermiljoen. 
35 „ , geelgroen. 
40 „ , roodbruin. 
60 „ , brumgrijs. 

1 franc, rose. 
1 fr. 60, grijs. 
1 fr. 75, blauw. 
2 francs, brum. 
2 fr. 75, violet. 

3 fr. 50, karmijn. 
5 francs, groen. 

10 „ , ultramarijn. 
20 „ , lila. 
De zegels geven de beeltenis weer van den Afrika-reiziger Stan 

ley, met wien wijlen Koning Leopold II een overeenkomst aan 
ging inzake de stichting van een onafhankelijken Congo-Staat. 

De zegels worden zonder eenigen extra-toeslag verkocht. 
BiBRMUDA. 

In het scheeps-type is te melden de frankeerzegel : 
34 penny, bruin. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

BOLIVIA. 
Van de uitgifte 1919 — "wapenserie in de oude kleuren — 

werden de volgende waarden voorzien van het jaartal 1928 ei 
„15 cts.": 

20 centavos, blauw (opdruk rood) . 
24 „ , violet (opdruk zwar t ) . 
50 „ , oranje (opdruk zwar t ) . 
De oplaag bedraagt 7000, resp. 350.000 en 193.000 stuks. 

BRAZILIË. 
Op papier met het watermerk ster en Casa Da Moeda -— eei 

of twee letters per zegel — verschenen onderstaande frankeerzegel 
in het Hermes-type : 

300 reis, rood. 
500 „ , blauw. 
700 „ , violet. 

BULGARIJE. 

><W tf-I l»tl| i l '>'WI)"l>it I lij 

.tÄ aHPEKiwflKAnowHn 
^ lerPAiOMTt» H Tene*OHHTb 

GHAMBA (Juni '28). 
Opdruk „Chamba State" op de 

in den lokalen druk : 

In nevenstaande teek 
ning verscheen de „Zor 
dags-zegel" : 

1 Leu, rose. 
Ter toelichting diene, d 

deze zegel, naast de g' 
wone frankeering, geplat 
moet worden op elk stul 
waarvan de bestelling o 
Zondag verlangd word 
De opbrengst komt te 
goede aan een onderste 
ningsfonds der postambti 

frankeerzegels van Britsch-Indi 

3/2 anna, geelgroen. 
12 anna's, wijnrood. 
Idem met den opdruk „Chamba State Service" : 
Yi anna, geelgroen. 
4 anna's, olijfgroen. 

12 „ , wijnrood. 
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CHILI. 
Onderstaande waarden der Pan. Amerikaansche conferentie Vcin 

1923 zijn versohenen met den opdruk „Libre de Porte — Servicio 
del Estado" : 

2 centavos, rose. 
4 „ , bruin. 

10 ,, , blauw en zwart. 
20 „ , oranje en zwart. 
40 „ , violet en zwart. 
Van de >koerseerende uitgifte — boekdruk — werden onderstaan

de waarden voorzien van den opdruk Correo (links) en .^ero 
(rechts) met in het midden bovenaan de afbeelding van een arend: 

20 centavos, rood. 
25 „ , blauw. 
30 „ , bruin. 
40 „ , violet. 
50 „ , grijsgroen. 

1 peso, groen. 
2 „ , rood. 
3 pesos 3 c. op 5 centavos, blauw. 
5 pesos, olijfgroen. 
6 pesos 6 c. op 10 centaivos, blauw. 

10 pesos, oranje. 
Het middenstuk is voor alle waarden zwart. 
De opdruk is in zwart, blauw of rood aangebracht en bestaat 

uit twee typen, groot en klein. 
De 25. 30 en 50 centavos. alsmede de 3 pesos 3 c. op 5 cen

tavos zijn gedrukt op papier met meervoudig watermerk blad. 
Het Bulletin Mensuel geeft van deze opdrukken de volgende 

oplaagcijfers : 
5 pesos en 6 pesos fi c. elk 100000 stuks ; 

10 pesos 75000 stuks ; voor de overige waarden elk 150000 stuks. 

COSTA RIGA. 
De 5 centavos, oranje, overdrukt met een rood kruis, werd thans 

voorzien van den nieuwen waarde-opdruk 5 centavos, om te wor
den benut als gewone frankeerzegel. 

DUITSCHLAND. 
Dienstzegel in de koerseerende teekening : 
60 pfennig, roodbruin. 
De nieuwe serie is verschenen met als tee-

keningen Bbert en Hindenburg. 
Aldus zijn te melden : 
3 pfennig, geelbruin (Ebert) 
5 
8 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
60 
80 
De 

zijn in 
Het 

, groen. 
, donkergroen. ( „ ) 
, karmijn. ( ,, ) 

„ , roodlila. 
, blauwgroen. ( „ ) 
, blauw. 
, donkerolijf. ( „ ) 
, violet. 
, oranje. ( „ ) 
, bruin. 
, roodbruin. ( ,, ) 
, donkerpaars, 

waarden, waarachter niets vermeld 
de Hindenburg-teekening. 

papier toont het gewone watermerk. 

ECUADOR. 
De 20 centavos bruin — Yvert No. 226 — werd voorzien van 

den opdruk Postal. 
Ter gelegenheid van de opening van een nieuwen spoorweg 

werden onderstaande waarden der koerseerende serie voorzien van 
den opdruk 

Frril. Norte 
lulio 8 de 1928 
Est. Cayambe 

en waarde : 
10 centavos op 30 centavos, violet. 
50 „ „ 70 „ , grijs. 

1 Sucre op 80 centavos, geel. 
De opdrukken zijn diagonaalsgewijze aangebracht; de waarde 

in zwart, de andere in rood. 

E G Y P T I S C H E SOUDAN. 
Portzegel in het koerseerende saheepstype, meervoudig water

merk S.G.: 
10 millièmes, groen en grijslila. 

ESTLAND. 
In de koerseerende teekening versdheen de frankeerzegel 10 

Mark, grijs. 
Deze werd, in een oplaag van 100.000 exemplaren, uitgegeven 

ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te (Tallinn). 

FALKLAND EILANDEN. 
De Engelsdhe bladen melden de onverwachte verschijning Van 

den opdruk V/2 op 2 pence der koerseerende uitgifte, die in een 
zeer beperkt aantal — naar men zegt ipl.m. 1200 stuks — zou zijn 
uitgegeven. 

Officieel is van deze nood-uitgifte niets bekend ; voorzichtigheid 
is daarom bij de aanschaffing geboden. 

F INLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, watermerk posthoorn : 
40 penni, groen. 

GOUDKUST. 
Met het meervouding watermerk in sier-

schrift zijn onderstaande frankeerzegels te 
melden, alle volgens afbeelding : 

Yl penny, groen. 
1 „ , roodbruin. 
V/2 „ , karmijn. 
2 pence, grijs. 
2J^ „ , geel. 
3 „ , donkerblauw. 
6 „ , lila en zwart. 
1 shilling, vermiljoen en zwart. 
2 „ , violet en z'wart. 
5 „ , olijfgroen en zwart. 

Het gebouw is een afbeelding van „Ohristiansborg Castle" de 
oudste nederzetting op de Westkust van Afrika, welke nog een 
tijdlang in HoUandsoh bezit is geweest. 

De firma Keiser te 's-Hage dank voor toezending. 
GWALIOR. 

Onderstaande frankeerzegels van Britsch-Indië in den lokalen-
druk, verschenen met den opdruk Gwalior: 

1 anna, bruin. 
2 anna's, violet. 
3 „ , blauw. 
4 „ , olijfgroen. 

12 „ , wijnrood. 
1 rupee, groen en bruin. 
2 „ , bruin, geel en rose. 

Dienstzegels : 
3 pies, grijs. 

}/2 anna, geelgroen. 
1 „ , bruin. 
2 anna's, violet. 
4 „ , olijfgroen. 

HONGARIJE. 
In 1038 stierf de eerste Hongaarsche ko

ning, Stephanus I, een vorst, die een groot 
deel van zijn onderdanen tot het Christendom 
bekeerde en daarom later heilig verklaard 
werd. 

Een drietal zegels versdheen ter gelegen
heid van de herdenking van zijn 890sten 
sterfdag. 

Men ziet er den koning op afgebeeld, ge 
tooid met de bekende ijzeren kroon. 

De serie bestaat uit de waarden : 
8 filler, geelgroen. 

16 „ , rood. 
32 „ , blauw. 
Zij wordt zonder eenigen extra-toeslag verkocht. 

Met het nieuwe watermerk verscheen de portzegel; 
8 filler, karmijn. 
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ITALIË. 
Vier eeuwen is het geleden, dat Emanuel 
Phihbert, bijgenaamd „IJizeren hoofd" en 
,jHonderdoog" geboren werd. 
, Hij 'was hertog van Savoie en landvoogd 
der Nederlanden. 

Zijn grootste verdienste voor het huis 
Savoie was, dat hij zijn land, herhaaldelijk 
het strijdtooneel tussdhen Franschen en 
Spanjaarden geleidelijk van vreemde over
heersching bevrijdde. 

iDe serie, ter gelegenheid van het 
vierde eeuwfeest zijner geboorte uitge
geven, toont ons den hertog als ridder 
van het Gulden VHes en te paard ; van 
beide geven wij de afbeelding. 

Te melden zijn ■ 
20 centime's, bruin en blauw. 
25 „ , karmijn en gro?n. 
30 ,, , groan en roodbrum. 

5 Lire, violet en groen. 
1 Lire 25, blauw en zwart. 

20 Lire, violet en grijsgroen. 
De twee laatste waarden zijn in het 

ruitertype, de overige in het andere 
type gedrukt. 

Het papiier draagt het meervoudig 
watermerk kroon. 
In de nevenstaande teekening verscheen de 

frankeerzegel : 
50 centimes, violet. 
In het Julinummer vermeldden wij de 

verschijning van een 10 centimeszegel 
in bijgevoegde afbeelding, zonder te We
ten, waartoe deze diende. Het blijkt 
thans, dat de Italiaansche posterijen aan 
particulieren toestaan zoogenaamde 
stadsbneven buiten de post om te ver
voeren, indien voor eiken brief aan den 
Staat 10 centimes wordt betaald, welke 
door dezen zegel verantwoord wordt. 

ITALIAANSQH SOMALI. 
De 50 centimes, bruin en grijs in ne

venstaande teekening verscheen, met 
den opdruk Somalia Italiana (2 zegels). 

IHKTE'tKCwH 
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JOHORE. , 
In het koerseerend type verscheen de 2 cents, geelgroen en groen. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

K E N Y A E N U G A N D A . 

In de teekening van die der MalayStaten verschenen de volgende 
portzegels : 

5 cents, purper. 
10 „ , rood. 
20 „ , groen. 
40 „ , blauw. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

LETLAND. 

In de koerseerende teekeningen, doch op papier met het water
merk hakenkruis, zijn te melden : ^ 

frankeerzegel, 20 santimi, rose. 
COUrautenzegel, 15 santimi, violet. 

LIBERIA (JuU '28). 
Frankeerzegels in nieuwe teekening : 

5 cents, blauw (landkaart). 
15 „ , grijslila (landkaart). 

1 dollar, bruin (landkaart). 
Dienstzegelsopdruk Official Service. 

5 cents, blauw (landkaart). 
10 ,, , olijf (president). 
15 „ , grijshla (landkaart). 

MAROKKO ( F R A N S O H E POST.) 

De weldadigheidszegels, in een vorig nummer aangekondigd, ■jijn 
thans verschenen in de volgende waarden en teekeningen : 

5 centimes, blauw ; Moorsche fantasia. 
25 „ , oranjebruin ; ploeger. 
50 ,, , karmijn ; gezicJit ap Saffi. 
75 „ , bruinrood ; gezicht op Marakech. 
80 „ , olijfgroen . Azrou. 

1 franc, oranje ; Fez. 
1,50 franc, blauw; Tanger. 
2 francs, bruin ; Casablanca. 
3 „ , violet; Rabat. 
5 „ , donkergrijs ; La Hedia. 

De zegels worden verkocht tegen het dubbele van den nominalen 
prijs ; de extratoeslag komt ten goede aan een Kinderfonds 

Zij zijn gedrukt door de drukkerij Helio Vaugirard te Parijs en 
zien er zeer goed verzorgd uit. 

MAURITIUS. 
In het Koningstype is te melden de frankeerzegel : 
12 cents, lichtgrijs. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk in siersdhrift. 

M E X I C O . 
Luc)htj30Stzegel in de koerseerende teekening : 
25 centavos, sapia en groen. 
De beide vorige uitgiften in dezelfde waarde, doch in blauw en 

karmijn, resp. karmijn en bruin, hebben dus een zeer kortstondig 
leven gehad. 

N I E U W  Z E E L A N D . 
Portzegel in de koerseerende teekening : 
3 pence, rood en groen. 

PATIALA. 
De 6 anna's, grijsbruin. (Yvert No. 50) werd voorzien van den 

opdruk Service. 
PERU. 

In nieuwe teekening, kop van den president, verscheen de lucht
postzegel : 

50 centavos, donkergroen. 
Wederom een plebiscietzegel in de bekende teekening met he 

opschrift „Pro Tagnayarica" : 
2 centavos, groen. 
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PERZIE (Mei 1928). 
Frankeerzegel in het koerseerende type, geretoucheerd en Wat 

grooter formaat: 
2 chahi, grijsviolet. 

m i L I P P I J N E N . 
lp nieuwe, toepasselijke teekening, n.l. een postambtenaar, die een 

brief met port belast, toont — verschenen de portzegels : 
4, 6, 8, 10, 12, 16 en 20 centavos. 

POLEN. De in het Juninummer vermelde Tentoonstellmgszegels 
:ijn thans, elk afzonderlijk gedrukt, verschenen. 

Te melden zijn : 
50 groszy, leigrijs. 

1 Zloty, zwart op crème. 
Laatstgenoemde is gedrukt op vertikaal geribd papier. 

ROEMENIE. 

Pakketpostzegel, volgens afbeelding : 
5 Lei (karmijn) op 10 bani, geelgroen. 

AUSLAND (1 Juli '28) . 

» ^ « • « « « ^ i W ^ W V 

Thans is eveneens de 10 roebel, grijs, 
versehenen op het papier, met het wa
termerk halve vierkanten, in den Yvert
catalogus aangeduid met A. 

De 18 kopeken met de beeltenis van 
Lenin, verscheen thans m blauw m 
plaats van in olijfgroen. 

;iAM. 
In nieuwe teekening, Koning in generaalsuniform, zijn te mel

len de frankeerzegels : 
1 Baht, blauw en rwart. 

karmijn en bruin, 
geelgroen en zwart, 
violet en grijsbruin. 
olijf en lilabruin, 
blauwgroen en roodbruin. 

, groen en sepia. 

2 „ 
3 „ 
5 „ 

10 „ 
20 „ 
40 „ 

PYRIE. 
Opdrukken in karmijn op zegels der uitgifte 1925 : 
4 P. op O P. 25, bronsgroen. 
7 P. 50 op 2 P. 50, blauwgroen. 

;. MARINO. 
Portzegel in de koerseerende teekening : 
30 Lire, oranje. 

;. VINCENT. 
De 1 Pond, zwart en violet, is verschenen in de koerseerende 

eekening op papier met het meervoudig watermerk in sierschrift. 
nCHECHOSLOWAKIJE (Mei '28). 

W t 

. > .  ^ ,m 

Portzegel in de koerseerende teeke
ning : 

5 Heller, karmijn. 

l l R U G U A Y . 
In de teekening, overeenkomende met die der uitgifte 1926, doch 

W^>l>TT>iWHP»»»«WW>^ 

in grooter formaat (=t 1 m.M. meer in de lengte en in de breed
te), verschenen de luchtpostzegels: 

10 centimos, lichtgroen. 
20 „ , oranjegeel. 
30 „ , donkerblauw. 
38 „ , groen. 
40 „ , geel. 
50 „ , donkerviolet. 
76 „ , geeloranje. 
1 peso, rood. 
1,14 „ , donker blauwgroen. 
1,52 „ , geeloranje. 
1,90 „ , donkerviolet. 
3,80 „ , rood. 
De zegels zijn getand 14 ; het papier draagt het watermerk Re

publica O. Del. Uruguay. 
De voetbaloverwinniog te Amsterdam was aanleiding tot de uit

gifte van een drietal herinneringszegels in de waarden : 
2 centimos, purper. 
5 „ , rood. 
8 „ , blauw. 
De opschriften luiden, naast den landsnaam „Juegos Olimpicos 

Colombes—Amsterdam" en de jaartallen 1924—1928. 
V E N E Z U E L A . 

Op 21 Juli j.l. was het een 
kwarteeuw geleden, dat de over
winning van Ciudad Bohvar be
vochten werd, waardoor de vrede, 

waarin Venezuela zich thans 
verheugt, tot stand kwam 

Bij deze gelegenheid is een ze
gel uitgegeven in nevenstaande 
teekening in de waarde 10 centi

mes, groen. 
Een allegorische voorstelling 

vormt het middenstuk ,van het 
zegelbeeld. 

De oplaag bedraagt 100.000 stuks ; de zegels waren slechts gang
baar van 21 tot 24 Juli j.l. W a t na dien datum niet veiflcocht is, 
zal vernietigd worden. 

Den beeren Martens en Preiss vriendelijk dank voor toezending 
en bericht. 
V. S. AMERIKA. 

In nevenstaande teekening 
versdheen de luchtpostzegel : 

5 cents, karmijn en blauw. 
Met den tweeregeligen op

druk Hawaii 1778—1928 zijn 
verschenen de koerseerende : 
2 cents, rood (Washington). 
5 „ , blauw (Roosevelt). 

De opdruk dient ter herin
nering aan het feit, dat 150 
jaren geleden de Sandwich
eilanden werden ontdekt. 

Expressepakketpostzegels met het opschrift „Special Handling" : 
10 cents, groen. 
15 
20 
Deze uitgifte is een gevolg van de gewijzigde posttarieven, 

waardoor aan de bestaande waarde, 25 cents, groen, geen behoefte 
meer bestond. 
YOUGOSLAVIE. 

De weldadigheidszegels van 1926 werden tihans voorzien van 
den opdruk XXXX. waardoor de waardeopdruk onleesbaar Werd 
gemaakt. 

T e vermelden zijn : 
1 dinar, karmijn. • 
2 dinars, grijs. 

■ M M É A M ^ M U^hkM 

BlTi I»%»taaaiaaa^aAaai 

3 „ 
4 „ 
5 „ 
8 „ 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
30 , 

, blauw. 
, oranje. 
, violet. 
, grijsbruin. 
, bruinolijf. 
, bruin. 
, violet. 
, oranje. V. B. 
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ALBANIË. 
Een serie dienstMgels zal binnenkort verschijnen. 

ANGOLA. 
De standaard-munt „Escudo" wordt vervangen door de ,.Ango-

lar" (verkort Ag. ook aangeduid door ^V Een nieuwe munt, 
„Macuta", ter waarde van 5 centa\<os, zal eveneens worden 
uitgegeven. 

Zeer waarschijnlijk zullen wij dus vergast worden op nieuwe 
zegels en tal van waarde-opdrukken. 

BELGIË. 
De zegels, uit den verkoop waarvan men de kosten hoopt te 

bestrijden voor de restauratie van de beroemde abdij van Orval, 
wiaairomtrent iwij reeds het een en ander vermeldden in een 
vorig nummer, zullen op 15 dezer verschijnen in de waarden 5, 
25, 35 en 60 centimes, 1 fr. 75, 2, 3, 5 en 10 francs. 

Violgeins de Belgische bladen beloven het juweeltjes te worden 
van sierkunst en druk. 

O p 1 December a.s. verschijnt de gewone jaarlijksche weldadig-
heids^serie in een aantal van minstens vijf verschillende waarden. 

Men zal er naast de nieuwe Universiteits-bibliotheek te Leuven 
op kunnen bewonderen de kathedralen Ste Waudru te Mons, Onze 
Lieve Vrouwe kerk te Doornik, St. Rombaut te Mechelen, St. 
Bavo te Gent en de Ste Gudule te Brussel. 

BOLIVIA. 
Binnenkort zullen drie frankeerzegels verschijnen in de waarden : 

5 centavos, groen. 
10 ' „ , grijs. 
15 „ , rood. 

O p eerstgenoemden zal worden afgebeeld een condor, op de 
10 centavos de president der republiek, terwijl de derde de kaart 
van het land zal weergeven. 
BULGARIJE. 

Naar de „Suisse Philatéüque" meldt, zullen binnenkort lucht
postzegels verschijnen in de waarden 1, 2, 4, 10 en 20 lewa. 
CANADA. 

D e beide herinnerings-series van 1927 zijn einde Juni j.I. buiten 
koers gesteld. 
D A N Z I G ( P O O L S C H E P O S T ) . 

De opdruk Port Gdansk op Poolsche zegels verschijnt den 
laatsten tijd in grooteren en zwaarderen druk dan voorheen. 
E S T L A N D . 

De luchtvaartmaatschappij ,Aeronaut", die zich met het ver
voer der luchtpost belastte, is ontbonden. De speciale luchtpost-
zegels zullen hierdoor ophouden te bestaan, daar de frankeering 
van luchtpoststukken van nu af kan geschieden met gewone fran
keerzegels. 

E T H I O P I Ë . 
Ter gelegenheid van de op handen zijnde opening van het 

nieuwe postkantoor in de hoofdstad des lands, zullen enkele waar
den der koerseerende serie van een desbetreffenden opdruk wor
den voorzien. 
FRANKRIJK. 

De nieuwe 3-francs met afbeelding van de kathedraal te Reims 
zal binnenkort verschijnen. « 

L'iUnion Aéro-Philatélique wenscht den Franschen Staat een ont
werp aan te bieden voor een fraaien luchtpostzegel, waartoe zij 
een prijsvraag gaat uitschrijven. Verschillende vooraanstaande per
soonlijkheden worden uitgenoodigd in de jury zitting te nemen, 
o.w. vijf verzamelaars. 
F R A N S C H E K O L O N I E N . 

Op 24 September ejk. zal voor de onderscheiden Koloniën een 
zegel verschijnen in de waarde van 1 fr. 10 (valeur ä recouvrer). 

GRIEKENLAND. 
Volgens de „CoUectionneur de timbres-poste" zijn de zegels van 

de Navarino-serie in de volgende aantallen gedrukt: 
\y2 Drachme 26 millioen. 

10 
7 
7 

(de Rigny) 
„ (Sir Codrington) 

8 „ (Sir Exlw. Codnngton) 
71^ „ (v. d. Heyden) 

Deze aantallen zijn afgerond. 
GROOT-BRITANNIÊ. 

Zeer waarschijnlijk zal, ter gelegenheid van het in 1929 te 
Ix)nden te houden congres der Wereldpostvereeniging, een speciale 
serie verschijnen. 
JAPAN. 

In November a.s. zal de nieuwe Keizer worden gekroond, bij 
welke gelegenheid een speciale serie zal verschijnen in de waar
den V/j, 3, 6 en 10 Sen. 
MALTA. 

Van de koerseerende frankeerzegels zullen binnenkort onder
staande waarden worden overdrukt met ,,Postage and Revenue" : 

14, Yi, 3, 4, 43^ en 6 pence, 
1, 2, 2 ^ , 3, 5 en 10 shillings. 
De geldmakerij gaat dus weder beginnen ; eerst Postage-opdruk-

ken om aan te geven, dat de frankeerzegels niet meer mochten 
worden benut als plakzegels ; thans de nieuwe opdruk voor het 
tegengestelde doel. Het is voor den Engelschen postdienst* be
schamend. 
RUSLAND. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de geboorte van graaf 
Leo Tolstoy zullen twee speciale zegels verschijnen, zeer waar
schijnlijk in de waarden 10 en 28 kopeken. 
SIAM. 

Naar het Bulletin Mensuel meldt is de 10 Satang der luchtpost
serie aan de kantoren vrijwel uitverikocht; een verdere aanmaak 
zal niet plaats vinden. 
TURKIJE. 

Ter gelegenheid van de 2e Jaarbeurs te Smyrna, die in den 
loop dezer maand gehouden wordt, zal de koerseerende serie 
van een specialen reölame-opdruk worden voorzien. 

De oplaag zal 30.000 series omvatten. 
Z W I T S E R L A N D . 

De, op 1 December e.k. verschijnende Pro Juventute zegels zul 
len de stedelijke wapens dragen van Winterthur, St. Galler 
en Lausanne, terwijl op de hoogste waarde de stichter van hef 
Roode-Kruis, Henri Dunant, zal worden afgebeeld. 

V. B. 

cm 
l^oloinieri ^j 

NEDERLAND. 
Onze nieuwe luchtpostzegels. 
O p 20 Augustus verschenen de beide nieuwe ludhtpostzegeLs, 

40 cent, rood, met portret van Kapt. (Co ppen. 
75 cent. groen, met portret van Luit. Van der Hoop. 

Zij zijn geteekend door Ohris Lebeau, en uitgevoerd in boek
druk. De tanding is 12 : 12 (lijntanding). Het formaat van de zegels 
is ongeveer 2.2 bij 2.2 c.M. ; de vellen zijn groot 100 stuks, 10 
rijen van 10. 
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Op boven- en onderrand van de vellen komen de oplaagletters 
A voor, aan de zijranden de bij boekdruk nog steeds gebruikelijke 
groote telcijfers (als bij de portzegels b.v.). Bovendien loopt om 
elk vel nog een elegante dubbele lijn, op een afstand VcWi 1.7 c.M. 
van de zegels. Geen drukkersteeken. 

Het papier heeft het watermerk cirkeltjes. De boekdrukziegels 
worden op losse vellen papier gedrukt, en de vellen der luchtpost
zegels zijn volkomen vierkant, waardoor verklaard wordt dat het 
watermerk i n b e i d e s t a n d e n voorkomt, horizontaal en ver
ticaal. Geen van beide soorten is dus als „afwijking" te beschou-
iVen, in tegenstelling met de Kerstzegsls van 1926. W e hebben dus 
met twee series te doen, 

a. watermerk horizontaal : 40 en 75 cent. 
b. watermerk verticaal : 40 en 75 cent. 
Dank aan talrijke correspondenten voor mededeelingen over het 

watermerk. 
De 40 cent vlekt bij wrijven leelijk uit. 

Wij vinden de zegels uitstekend geslaagd (we hoorden na-
tuufllijk ook al weer de tegenovergestelde meening!), vooral de 
40 cent. Het is de tweede maal dat niet-vorstelijke personen op 
onze zegels afge'beeld worden (De Ruyter was in 1907 de eerste), 
en in ieder geval de eerste keer dat aan nog levende personen 
die eer te beurt valt. 

Hoe lang de zegels verkrijgbaar zullen zijn is ons nog niet be
kend. Het voorloopige plan is om hetzelfde luchtrecht te heffen 
van de stukken voor den vliegtocht naar West-Indié, en misschien 
blijft dit ook zoo voor de geregelde tochten naar Oost-Indlë het 
volgend jaar, zoodat zij in elk geval voorloopig nog wel niet in
getrokken zullen worden. 

Bij de mededeeling in het vorig nummer hebben wij nog niet 
vermeld dat de zegels u i t s l u i t e n d voor de tochten naar 
Indié te gebruiken zijn. 

De heer Lampe vernam van het Hoofdbestuur, dat g é é n s p e 
c i a l e s t e m p e l s gebruikt zullen worden. (Wij danken het 
Hoofdbestuur ook voor een persbericht met dezelfde mededeeling). 
Voor sommigen zal dit een teleurstelling zijn, het aantal meegegeven 
stukken zal misschien kleiner zijn dan in het andere geval, maar wij 
vinden dit een zeer toe te juichen besluit. Het blijkt er uit dat het 
Hoofdbestuur deze tochten als een n o r m a l e postverbinding be
schouwt, die nu eens niet voor verzamelaars in elkaar gezet is, 
maar bestemd is voor het publiek. (Hoe gunstig steekt dit niet af 
bij de Ziweedsche nachtvluchten, waarover elders in dit nummer 
gesproken wordt. Daar heeft liefst elke vlucht een afzonderlijk 
stempel, terwijl de Zweedsche postadministratie in een circulaire 
aan de postzegeltijdschriften en -handelaars, met afbeeldingen van 
de stempels, op deze vluchten de aandacht vestigt! Beleefd aan
bevelend, De Zweedsche Post) . 

Bovendien is het een ^groote vereenvoudiging dat de stukken 
voor deze vluchten nu in iedere brievenbus geworpen kunnen 
worden, terwijl vroeger opzending in e«n tweede enveloppe naar 
Amsterdam noodig was. 

De Olympiade-zegels. 
Sinds 15 Sept. zijn de Olympiade-zegels niet meer verkrijgbaar ; 

voor de ifrankeering blijven zij geldig tot 31 Dec. van dit jaar. 
De verkoop in het Stadion is zeer groot geweest, 1000 è 1500 
series per dag, en verder nog tienduizenden losse zegels. 

De „Donaupost" van Aug. schrijft: „De Nederlandsche Olym
piade-zegels worden, zooals niet ieder weet, voor philatelistische 
doeleinden in heele vellen afgestempeld en verre beneden nominaal 
verkocht. Dergelijke series worden in het land zelf voor 25—40 
cent verkocht." Dit lijkt ons min of meer onwaarschijnlijk; ver
moedelijk doelt de „Donaupost" op de vellen die als betaling Van 
frankeering bij abonnement e.d. gediend hebben. 

Nieuwe waarden in rolperforatie. 
Met vierzijdige rolperf. verschenen de 20 cent (opl. E) en de 40 

cent (opl. G) . 
Naar wij vernemen is de 35 cents in rolperf. (tweezijdig !) aan 

het verzamelaarsloket in Den Haag uitverkocht. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent G : L 172, tanding Gl. 
71^ cent B : L 175, „ Gr. 

R 187, „ Gr. 
20 cent E : 196, „ 4z. rolperf. 
40 c e n t G : 197, „ 4z. rolperf. 

Wij zagen plaatno. 171 van de 6 cent, waarbij de eerste 1 
geheel ontbrak. 

Dat niet van elke oplaag die in rolperf. verschijnt, een deel 
in vellen wordt verkrijgbaar gesteld, leert een 15 cent met 2z. 
rolperf., die de heer Van der Willigen ons zond. Het zegel, 
afkomstig van een echte rol, heeft een achtergeplakt strookje met 
letter G, terwijl in vellen deze oplaag niet met rolperf. bekend is. 

Nieuwe drukkers teekens en tandingen. 
1 cent D : Van het reeds bekende teeken vond de heer Van 

Dongen een andere stand, met een duidelijk verschil in afstand 
tot de oplaagletter. 

2 cent G : cirkel waarin cijfer 3, met 2 z. r o l p e r f . 

Perforatiefout. 
Zooals bekend is, is het kenmerk van de tanding Nb dat er 

15 gaatjes in den bovenrand uitsteken en de overige velrand on
geperforeerd blijft. Bij tanding Gr vindt men 16 gaatjes in den 
bovenrand, een gaatje in den onderrand en een geperforeerden 
rechterszijrand. 

Bij de plaatnos. R 170 en L 172 van de 5 cent vond de heer 
Van Dongen nu enkele vellen waarvan de tanding alle kenmerken 
van Gr vertoonde, alleen had de bovenrand 1 5 gaatjes. Dat een 
nieuwe perforeermachime in gebruik genomen zou zijn, lijkt ons 
zeer onwaarschijnlijk; alle latere nos. hebben weer 16 gaatjes, 
zoodat we aan moeten nemen dat een van de pinnen van de kam 
omgebogen of afgebroken is geweest en dat dit gebrek spoedig 
hersteld is. 

Luchtpost naar West-Indië. 
De plannen voor een vliegtocht naar Suriname en Curasao heb

ben vasten vorm aangenomen. Luit. Van Onlangs, van Wien het 
plan is uitgegaan, en Luit. Van Weerden Poelman zullen, waar
schijnlijk in Februari of Maart van het volgend jaar den tocht 
ondernomen, die ze in 4 etappes naar Paramaribo en in een 
verdere naar Curagao zal brengen. Met dit vliegtuig zal ook post 
vervoerd worden ; de Posterijen hebben reeds een bepaald bedrag 
hiervoor gegarandeerd. 

J^ cent De Ruyter. 
Als Piece rarissime komt in de e.k. veiling van Bela Sekula een 

z.g. dubbeldruk van de }/2 cent De Ruyter voor. De afbeelding 
vertoont een uitgevlekte dubbeldruk van den band met „Neder
land" en Vein het waardeschildje, een afwijking dus die bij deze 
zegels nogal eens voorkomt, en zeker geen piece rarissime, noch 
een werkelijke dubbeldruk. Gewoonlijk wordt aangenomen dat der
gelijke lafwijkingen ontstaan doordat een velhoek bij het bedrukken 
even opgewipt is en tweemaal met de drukplaat in aanraking is 
geweest. 

NEDERL. INDIE. 
De nieuwe 4 en 5 cent. 

Wij danken den heer Cramer voor de toezending der nieuwe 
aegels, op een brief van 1 Juli. Naar hij schrijft waren op dien 
datum de zegels wel in Indië reeds aanwezig, maar nog niet aan 
de postkantoren verstrekt ; waarschijnlijk wacht men tot de oude 
4 en 5 cent op zijn. 

CURACAO. 
De nieuwe serie. 

De heer Preiss was zoo vriendelijk, ons uit Curagao de drie 
reeds verschenen waarden van de nieuwe serie toe te zenden. Naar 
hij ons schrijft, is het op de zegels afgebeelde schip het s.S. Simon 
Bolivar, van de Kon. Ned. Stoomboot Mij. 

SURINAME. 
De 2 H cent van 1892. 
De in ons vorig nummer gemelde variëteit zonder punt op de i 

van Suriname blijkt niet constant op de 5de rij van ieder vel 
voor te komen. De heer Rezelman te Bloemendaal bericht ons dat 
hij twee blokken bezit waarop de 5de vertic. rij voorkomt; van de 
eene rij ontbreekt de punt op géén van de zegels, van de andere 
rij (waarvan één zegel ontbreekt) hebben 3 van de 7 zegels geen 
punt op de i, terwijl één zegel twee boven elkaar staande pun
ten heeft. 

Wij zijn het daarom met den heer Rezelman eens dat men beter 
van een druktoevalligheid dan van een variëteit kan spreken; 
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opmerkelijk echter blijft het, dat al deze variaties op de 5de rij 
voorkomen. 

De 10 cent-opdrukken van 1898. 
Heel toevallig bevatte het Augustusnummer van de ,,Philatelist" 

ook een stukje over deze zegels, waarin eveneens het voorkomen 
van twee verschillende verdeelingen der beide typen wordt vast
gesteld. Daarbij worden als verdere waarden in de ,,tweede zet
ting" (5 type 1, 5 type 2) nog genoemd de 10 op 15 en 10 op 
20 cent. 

Bovendien danken wij den heer Rezelman voor de toezending 
van een strip van de 10 op 20 cent en twee van de 10 op 30 
cent, beide met de verdeeling 1—2—1—2, dus zegels 2, 3, 4 en 5 
vain de tweede zetting. 

Langzamerhand komt er eenige twijfel bij ons o p ; b e s t a a t 
de vroeger algemeen aangenomen eerste zetting wel ? ? Alle den 
laatsten tijd onderzochte strips hebben de tweede verdeeling dei 
typen. W i e kan strips van de „eerste zetting" tooneo ? 

5 cent groen cijfertype. 
Naar de heer De la Fuente ons schrijft, is sinds einde Juli dit 

zegel te Paramaribo niet meer aan het loket verkrijgbaar. 

FRANKEERMACHINES. 
Dienstorder H. 505 luddt: , 
Het gebruik ven losse strodken papier voor het aanbrengen van 

de stempelafdrukken van een frankeermachine is niet geoorloofd 
op brieven met aangegeven waarde. 

Nieuwe machines zijn in gebruik genomen. 

No. 104 bij N.V. Stoomtabaksfabriek v /h . Th. Niemeijer te 
Groningen, Model B II, met dikke cijfers tusschen 
de stempels de afbee<!ding van een pakje van de be
faamde Ster tabak. 

No. 126 bij Ruys' Handelsvereeniging Rotterdam Model A I 
met dikke cijfers, (Machine 107 is dus buiten gebruik 
gesteld). 

No. 127 Bij Ruys' Hendelsvereeniging 's-Gravenhage Model 
A II met dikke cijfers onder het waardestempel de let
ters G F in ovaal, daarnaast „Allsteel". 

Machine 102 en 103 (Philips) zijn naast elkander in gebruik, 
ik zag twee enveloppe's, beide met datum 1 IX 1928 
van machine 102 é 103. 

MASSA BAARFRANKEERING. 
Naar wij vernemen is het nieuwe type stempel Amsterdam, als 

afgebeeld in voorgaand nummer, gebruikt met de volgende 
waarden. 

I H 3 6 9 101^ 12 IS cent. 
H. LAMPE Fzn. 

'oststuWkeiL 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
N E D E R L A N D . In het Juli-nummer maakte ik melding van het 
plan om ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van H. M. de 
Koningin-Moeder speciale briefkaarten uit te geven. Dit plan is 
edhter niet doorgiegiaain (gelukkig maar). 

Het jaarboekje 1928 der Nederl. Ver. bevat een uitgebreide lijst 
der poststukken onzer Koloniën, waardoor dit nu één geheel vormt 
met de publicatie van de poststukken van Nederland in het vorige 
jaarboekje. 

Tevens verscheen deel VIII der Grosser Ganzsachen-Katalog, 
waarin is opgenomen „Suriname". 

UITSLAG V A N D E RIjKS-ZEGELVEILING O P 22 JUNI 1928. 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Blnnenlandschc Prankearzegels. 
4230 stuks 
4500 
3800 
4600 
3600 
2700 
5000 

4500 
600 
600 
600 

uitgave 1924/1925 w.o. Reddings
zegels en Luchtpostzegels 
diverse opdrukken 
met gummistempeling 

ongetande 
Sfrooken van adreskaarfen van de Pakketposf. 

50 KG 
75 

Jubileamzegels 1813—1913. 
60 stuks in 5 complete seriën f 
30 

300 
4000 

250 
100 

1000 

van f 10.-
„ „ 5.— 
„ „ 2.50 
„ „ 1.— 
„ „ 0.50 

gemengd 
]ubileumzegels 

3615 stuks gemengd 
3000 „ 

1898^1923. 

Portzegels. 
8000 stuks gemengd 
6200 
3000 

60 
120 
240 
400 

3000 
1500 

opdruk op port- en frankeerzegels 
opdruk op frarikeerzegel 

gemengd w.o. div. opdrukken 

96.30 
75.80 
75.80 
82.15 
82.11 
75.21 

81.87 
155.— 
31.40 
21.40 
36.03 

f 190.— 
„ 2 4 7 . -

117.50 
565.60 
361.20 

3321.— 
65.30 
55.— 

233.78 

178.— 
112.— 

1 6 1 . -
167.40 
165.91 

71.03 
123.78 
240.— 
400.— 

65.— 
44.— 

32 8000 
33 4350 
34 4360 
35 505 

36 8000 
37 6000 
38 4000 

39 5550 

Frankeerzegels v/d. Ned. Koloniën. 
stuks gemengd zonder opdrukken 

w.o. opdrukken, enz. 
meerendeels opdrukken 
van Suriname en Curagao . . 
Buitenlandsche Frankeerzegels. 

stuks gemengd 

Zegels afkomstig v/h. Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

istuks gemengd 

55.— 
65.— 
80.— 

100.03 

79.80 
55.56 
43.50 

f 85.50 

dirócii 

Amsterdam-Stadion. De i.lanco aanteekenstrookjes, die tijdens 
den duur van de hockey- en voetbal-wedstrijden beschreven werden 
met den kantoornaam in inkt, werden gedurende het tweede gedeelte 
der Olympische spelen overstempeld in violette inkt met een 2-rege-
lig stempel AMSTERDAM STADION. 

Egmond aan Zee. De in het voorgaand nummer vermelde 
noodvernietiging zagen we nog op een brief 3 Augustus j.1. ver
zonden. 
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Steckamp bij Ommen. Evenals verleden jaar werd ook nu tijdens 
de bijeenkomsten van de ,,Orde van de Ster van het Oosten" een 
tijdelijk postkantoor gevestigd. De daar gebezigde stempels no. 1 
en 2 wijken echter in zooverre van die van 1927 af, dat in den 
dwarsbalk nu het uur staat aangegeven, b.v. 8.VIII.14. 

's-Gravenhagc. De beeren Kirchner en v. d. Willigen legden ons 
stempelafdrukken over van eenige nieuwe postagentschappen, waar
voor beleefd dank ! Behalve dagteekeningstempels van het gewone 
typenradermodel met 24-uurs-tijdindeeling zagen we twee'r?gelige 
kantoornaamstempels van 

's-Gravenhage — Adelheidstraat. 
— Banaanstraat. 

„ — Bezuidenh.weg. 
— Jan Pz. Coenstraat. 
— W . V. Outhoornstraat. 

Utrecht. Ook hier werd 16 Augustus j.l. weer een nieuw agent
schap gevestigd, n.l. Utrecht — Balyelaan. 

PAQUEBOT-STEMPELS. 
Eén onzer lezers legde ons een Engelsche briefkaart voor, waarop 

de }/2 d. George-postzegel is afgestempeld met den dagteekening-
stempel van Hoek van Holland —Station 1 d.d. 9.8.28 6—7 V. 
waarnaast een omlijst stempel PAQUEBOT en vroeg ons hoe dit 
in elkaar zat. Wij achten deze kwestie van genoeg belang om eens 
uit te pluizen, waarom aldus afgestempeld was en vinden het vol
gende in he Algemeen Postverdrag gesloten op 38 Augusus 1924 
op het Congres der Wereld-Postvereeniging te Stockholm. 

Art. 42. Wijze van frankeering. Paragraaf 3. De stukken, welke 
in volle zee in de brievenbus van een pakketboot worden gewor
pen of welke worden ter hand gesteld aan de zich aan boord be
vindende postambtenaren of aan den scheepsgezagvoerder, kunnen, 
tenzij het tegendeel tusschen de betrokken Administratiën is over
eengekomen, worden gefrankeerd met postzegels en volgens het ta
rief van het land, waartoe dat scihip behoort of in den dienst waar
van het staat. Indien de bezorging aan boord plaats heeft gedu
rende het oponthoud aan één der eindpunten van de lijn of in een 
tusschenliggende aanlegplaats, is de frankeering alleen dan geldig, 
wanneer zij geschiedt door middel van postzegels en volgens het 
tarief van het land, in welks wateren het schip zich bevindt. 

In het Reglement van Uitvoering van bovengenoemd postverdrag 
komt onder Titel V. (Verrichting bij de verzending en de ontvangst 
van stukken) art. 36. Stempeling met den dagteekeningstempel, sub. 
4 voor : 

,,De stempeling van de brieven en andere stukken, welke op de 
pakketbooten heizij in de losse bussen worden gestoken, hetzij aan 
de zich aan boord bevindende postambtenaren of aan de gezagvoer
ders worden ter hand gesteld, geschiedt in de gevallen, bedoeld bij 
paragraaf 3 van art. 42 van het Verdrag, door den zich aan boord 
bevindenden postambtenaar, of, indien er geen postambtenaar aan
wezig is, ten postkantore, waar de stukken worden afgegeven. In 
voorkomende gevallen voorziet dat kantoor de stukken van een 
afdruk van zijn gewonen dagteekeningstempel, benevens, hetzij in 
handschrift, hetzij door middel van een stempel, van de aanwijzing 
,,Paquebot". 

Het geval is nu duidelijk ; de Engelsche Harwich-booten der Great 
Eastern hebben geen postambtenaar aan boord, de met Engelsche 
postzegels gefrankeerde, aan boord geposte stukken, worden dus te 
Hoek van Holland aan de Nederlandsche postadministratie afge
geven, van den dagteekeningstempel en van den stempel P A Q U E 
B O T voorzien. 

Den heer C. Nieuwland danken wij ten zeerste voor de overleg
ging van twee verschillende stempels, n.l. 
van Hoek van Holland met violet stempel P A Q U E B O T omlijst 
van H. V. H. Station met zwart stempel P A Q U E B O T omlijst ; 
verder kennen wij nog : 
van Amsterdam groot violet stempel P A Q U E B O T in blokletters 
van Rotterdam klein zwart stempel PAQUEBOT zonder omlijsting. 

De booten der Stoomvaart-Mij. ,,Zeeland" hebben wel Nederland
sche postambtenaren aan boord, de daar geposte stukken worden 
afgestempeld met den blokstempel V L I S S I N G E N — H A R W I C H 
op de uitreis, H A R W I C H — V L I S S I N G E N op de thuisreis.. 

LUCHTPOST. 
Naar wij vernemen, zal voor het afstempelen van de met de 5 

vliegtuigen op 13, 20, 27 September, 4 en 11 October naar Indië 
te verzenden post, geen bijzonder stempel worden gebezigd. Wi j vin
den dat vreemd, want een speciaal stempel zou het vervoer onge
twijfeld zeer vermeerderen. 

^ De heer Kirchner zond eenige brieven naar Denemarken, die met 
,r het nachtpostvliegtuig van 24—25 Augustus naar Stockholm zou-
* den vertrekken. Na terugontvangst bleek, dat de zegels met den ge-
' wonen dagteekeningstempel van 's-Gravenhage waren afgestempeld. 

Alleen was de rechthoekige stempel „Air Post office Stockholm— 
London enz." (zie blz. 121 Maandblad) op de enveloppe afgedrukt. 
Bij informatie aan het postkantoor werd het volgende medegedeeld : 
Er was bij de eerste vlucht een fout begaan en alle stukken 
worden voortaan op de plaats van ter postbezorging gewoon af
gestempeld. 

Schiphol . 
te iKarachi 
„ Rangoon . 
„ Bangkok . 
„ Medan 
„ Palembang 
„ Batavia 

. 13 Sept. 
. 17 „ 
. 21 „ 
. 22 „ 
. 23 „ 
. 24 „ 
. 25 „ 

20 Sept. 
24 „ 
28 „ 
29 „ 
30 „ 

1 Oct. 
2 ,. 

27 Sept. 
1 Oct. 
5 „ 
6 „ 
7 „ 
8 „ 
9 „ 

4 Oct. 
8 „ 

12 „ 
13 „ 
14 „ 
15 „ 
16 „ 

11 Oct. 
15 „ 
19 „ 
20 „ 
21 „ 
22 „ 
23 „ 

XXX. 
VIJF VLUCHTEN NEDERLAND — NED. INDIE. 

Dienstorder No. 507 van 8 Aug. 1928 meldt over deze vluchten 
het volgende : 
1. In de maanden September en October a.s. zullen 5 vliegtochten 
van Nederland naar Ned.-Indië 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. D e gelegenheid wordt opengesteld om met vorenbedoelde vheg-
tuigen gewone en aangeteekende luchtpostcorrespondentie (met uit
zondering van stukken met aangegeven waarde) te verzenden voor 
Britsch-Indië, Birma, Siam, Straits-Settlements, Nederlandsch-Indië 
en verder gelegen landen (China, Japan, Australië, enz.). De cor
respondentie zal door Amsterdam C. S. worden opgenomen in brie-
venmalen voor Karachi, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Medan, Pa
lembang en Batavia. Verwacht wordt, dat deze plaatsen worden 
bereikt op de in onderstaande tabel aangegeven data. 
van Amsterdam 

Schiphol . . 
te iKarachi . . 
„ Rangoon . . 
„ Bangkok . . 
„ Medan . . 
„ Palembang 
„ Batavia 

Alleen het vijfde vliegtuig zal naar Nederland terugkeeren ; het ver
trek uit Batvia zal plaats vinden één week na aankomst aldaar, 
derihalve vermoedelijk omstreeks 1 November a.s. 
3. Het voor de onderwerpelijke luchtpostcorrespondentie boven de 
gewone porten en rechten verschuldigde luchtrecht bedraagt : 
voor briefkaaren en postwissels 40 cent per stuk ; 
voor brieven en andere stukken 75 cent per 20 gram of gedeelte 
van 20 gram. 
4. Vorenbedoeld luchtrecht moet worden verantwoord door middel 
van bijzondere luchtpostzegels, welke met ingang van 20 Augustus 
a.s. bij de kantoren der posterijen worden verkrijgbaar gesteld. 
5. De luchtpostzegels van 40 cent dragen de beeltenis van den 
Isten luitenant-vlieger G. A. Koppen, die van 75 cent de beeltenis 
van den vlieger A. N. J. Thomassen ä Thuessink van der Hoop. 
6. Een eerste voorraad van deze luchtpostzegels, welke uitsluitend 
mogen worden gebezigd voor de verantwoording van het vorenbe
doelde luchrecht, zal tijdig ambtshalve worden toegezonden. 

Voorts bepaalt genoemde dienstorder, dat de post op de dagen 
van vertrek des morgens te ongeveer 5 uur zal worden gesloten. 
Dat verder, hoewel door het opplakken van luohtpostzegels op 
voldoende wijze wordt te kennen gegeven, dat overbrenging per 
luchtpost verlangd wordt, het gebruik van etiketten „Per luchtpost, 
par avion", aanbeveling verdient. 

Uit de punten 3 en 6 blijkt duidelijk, dat naast het port, dat door 
gewone frankeerzegels moet worden verantwoord, het extra lucht' 
rech 40 resp. 75 cent bedraagt en dat dit laatste uitsluitend kan 
worden voldaan door opplakking van de speciale luchtpostzegels 
met de beeltenissen van de luitenants Van der Hoop of Koppen. 

Toch schijnt het reeds voorgekomen te zijn, dat het publiek óf 
verkeerd is ingelicht óf bedoelde dienstorder niet juist heeft ge
lezen, ten minste het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
verzoekt ons opname van onderstaand beridht. 

„In verband met gebleken misverstand over het gebruik van de 
dezer dagen verschenen luchtpostzegels van 40 en 75 cent wordt er 
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nogmaals de aandacht op gevestigd, dat deze uitsluitend mogen Wor
den gebezigd voor de kwijting van het luchtrecht, verschuldigd voor 
met de a.s. Indié-vluchten over te brengen correspondentie". 

„Voor frankeering van andere brieven kunnen deze zegels derhal
ve niet dienen. Tevens wordt nog ter 'kennis gebracht dat de lucht
postcorrespondentie, welke met de a.s. 5 Holland—Indië-vluchten op 
13, 20, 27 September, 4 en 11 October zal worden verzonden nief 
door middel van een bijzonder dagteekeningstempel zal worden 
afgestempeld". 

Wi j zien hieruit tevens, dat geen bijzondere stempels zullen Wor
den benut, wat toe te juichen is, hoewel daaronder het benutten 
van deze gelegenheden voor de verzamelaars een attractie armer 
wordt. 

Toch behoudt de correspondentie, met deze vluchten verzonden, 
haar waarde voor den verzamelaar van Juchtpoststukken, daar zij 
historische beteekenis hebben. Immers, na de beide voorafgaande 
pogingen van Van der Hoop en Koppen, zien wij thans het terrein 
der proefnemingen sterk uitgebreid en neemt de luchtpostdienst tus-
schen moederland en kolome een meer reèelen vorm aan. 

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij was zoo vriendelijk ons 
een exposé te verstrekken van haar bedoelingen met deze vluch
ten, van wat zij in dezen van de toekomst verwacht. Het vinde hier 
onverkort een plaats. 

D E L U C H T V E R B I N D I N G AMSTERDAM—BATAVIA. 
Vaak wordt ons de vraag gesteld wanneer regelmatige lucht-

diensten tusschen Nederland in Europa en Nederland in Azië zullen 
worden geopend. Wij kunnen thans antwoorden, dat dit zal zijn in 
den aanvang van 1929. Immers volgend jaar zullen 12 retourvluch
ten Amsterdam—Batavia worden uitgevoerd. Elke maand op een 
vasten datum zal een vliegtuig der K.L.M, naar Batavia vertrekken 
en vandaar zal het ook op een vasten datum elke maand naar Neder
land terugkeeren. Het is de bedoeling om dezen maandelijkschen 
dienst zoo spoedig mogelijk uit te breiden tot een veertiendaagschen. 
Het 'ligt echter voor de hand, dat hoe meer diensten worden uit
gevoerd, hoe meer materiaal hiervoor noodig is en hoe grooter kapi
taal dus voor den opzet moet worden gebezigd. De maandelijksche 
diensten zullen worden uitgevoerd met 2—^3-motorige Fokker vlieg
tuigen (Titan-motoren van 240 P.K. elk), welks thans reeds bij 
Fokker op stapel staan. 

De vluchten beoogen voorloopig uitsluitend overbrenging van 
poststukken. De hoeveelheid post, welke tusschen Nederland en 
Indië wordt vervoerd, is inderdaad reusachtig groot. De post uit 
Indië overtreft meestal nog die naar Indië, omdat de Europeanen 
in het Oosten woonachtig blijkbaar grooter behoefte hebben aan 
uitwisseling van gedachten met Europa dan omgekeerd het geval is. 
Hieruit volgt wat ook door de statistieken bewezen is, dat de cor
respondentie tusschen Nederland en Insulinde voor het grootste 
gedeelte een particulier kara'kter draagt, 80% van de poststukken 
zijn particuliere brieven, 20% zakelijke brieven. Maar het is niet 
voor niets dat wij het woord stukken onderstreepen, want die zaken
brieven zijn veelal zeer dik en zwaar. Zij bevatten contracten, plan
nen, begrootingen, teekeningen enz. Zij bevatten echter ook de 
schriftelijke bevestiging van de tusschen de Directie in Nederland 
en in Indië gewisselde telegrammen en hier raken wij de kern 
waarom luchtpostverkeer tusschen Nederland en Indië zoo dringend 
gewenscht is, n.1. de omstandigheid dat de gewone post per trein 
en boot er veel te lang over doet. Dat is de reden, dat de zaken
wereld over en weer zijn correspondentie per kabel of door den 
aether voert met codewoorden en deze slechts schriftelijk naderhand 
bevestigt. De teIegram>kosten loopen daardoor ontzettend op en het 
ligt voor de hand, d&t zoodra het postverkeer tusschen Amsterdam 
en Batavia zoodanig zal zijn geregeld, dat een bepaalde regelma
tigheid bereikt wordt en men de zekerheid heeft dat de afstand 
van 13000 K.M., welke de beide hoofdsteden scheidt, in 12 ä 14 
dagen zal worden afgelegd en het antwoord dus binnen een maand 
ontvangen kan worden, er heel wat meer geschreven en minder ge
telegrafeerd zal worden en dat de verhouding tusschen particuliere 
en zakelijke correspondentie niet meer 80: 20 zal zijn en mis
schien 50 : 50. 

Er is bovendien een algemeene wet die geldt en die juist in 
bet postbedrijf zeer sterk tot uiting komt, n.1. dat de gelegenheid 
tot vervoer vanzelf vervoer schept. Er werd in den tijd van de 
omnibussen en trekschuiten zeker heel wat minder gereisd dan 
daarna in den tijd der spoorwegen. Er was in den tijd, dat in onze 
groote steden slechts paardentrammetjes reden, heel wat minder ver
plaatsing van personen dan nu de electrische trams en de autobus
sen loopen. Zie ook hoe het aantal automobiel- en autobusdiensten 

overal is toegenomen en hoeveel meer de menschen zich verplaatsen. 
Dit zelfde geldt voor de post. Er.wordt meer geschreven, er wor
den meer brieven verzonden, naarmate de gelegenheid tot ver
zending grooter is. Hetzelfde heeft zich ook voorgedaan bij het 
luchtverkeer. Men heeft ziah indertijd afgevraagd of in West-Europa 
naast het uitmuntend ingerichte verkeer met treinen en booten, 
het luchtverkeer ooit in de behoeften zou kunnen voorzien. Het 
antwoord is bevestigend geweest. Zoodra het luchtverkeer een ze
kere mate van regelmatigheid en veiligheid had bereikt, kwamen 
de luchtreizigers bij duizenden, zonder dat daardoor het aantal rei
zigers iper boot of trein wezenlijk verminderde. Er was eenvoudig 
een nieuwe categorie reizigers ontstaan en zoo ontstaat vanzelf een 
nieuwe categorie post, de luchtlijn Amsterdam—^Batavia v.v. 

De maandelijksche vluchten in 1929 zullen nog staan in het teeken 
van proefnemingen. Immers het doel der vluchten is om nu niet in 
bepaalde iaarqetiiden de lange reis af te leggen, doch door alle 
jaargetijden heen, sneeuw en regen, zonneschijn en hagel, mist en 
onweer en stralende zon. Er moet ervaring worden opgedaan, nog 
veel meer dan wij thans bezitten. Er zijn de vluchten geweest van 
Van der Hoop, Geysendorffer en Koppen. Dezen zomer zullen de 
vier vliegtuigen voor Indië bestemd eveneens langs den luchtweg 
Batavia bereiken en een nieuwe schat van ervaring zal zijn opge
daan, maar er is meer. veel meer op deze route te leeren i er zijn 
bepaalde vliegtuigen, die in bepaalde omstandigheden, veel regen 
of veel zon, onbruikbaar worden. Er zijn bergpassen, die op be
paalde dagen in nevel gehuld zijn en een omweg noodzakelijk ma
ken. Er zijn nog zoo vele andere moeilijkheden, welke te wachten 
staan en die alleen proefondervindelijk kunnen worden opgedaan. 

Dan zijn er de politieke belemmeringen. Luchtverkeer is uiteraard 
zuiver internationaal. De scheepvaart is dit ook, doch zij heeft het 
groote voordeel zich te bewegen door een element, dat buiten 
de drie mijl's grens aan niemand behoort. De zee is internationaal, 
de lucht helaas niet, want elke natie maakt aanspraak op het lucht
ruim boven en binnen haar grenzen en verklaart dit voor territoriaal 
terrein. Vandaar dat men voor het overvliegen van een land de 
toestemming noodig heeft van de regeering van dit land en vandaar 
dat, dank zij het internationaal geharrewar, dat ondanks Volkenbond 
en conferenties met den dag erger schijnt te worden, er landen zijn, 
die het overvliegen van een gebied verbieden. Zij laten het toe 
zoolang het een uitzondering blijft, zoodra het regel wordt, vinden 
zij zoo'n vreemd toestel boven hun gebied gevaarlijk en dan wordt 
het verboden of er zijn andere moeilijkheden. Zij hebben het mono
polie van de luchtvaart aan nationale of buitenlandsche maat
schappijen verstrekt en nu heefteen andere maatschappij het nakij
ken. Het is dus zeer de vraag, welke houding straks Turkije en 
Perzië tegenover den luchtpostdienst Amsterdam—^Batavia zullen 
aannemen. Langs de route zelf, moet nog veel georganiseerd worden. 
Weerberichten zijn er grootendeels niet te verkrijgen, wel over 
Britsch gebied, waar één bericht per dag uitgegeven 
wordt, hetgeen ook voor een standvastig tropisch klimaat 
voldoende is. Een groote behoefte bestaat echter aan draad-
looze stations, welke bij plotseling opstekenden storm of andere 
ernstige wijzigingen in de weersomstandigheden waarschuwingssei-
nen zouden kunnen uitzenden. Vooral ook ontbreken de draadlooze 
peilstations, welke den vlieger in staat stellen om door middel van 
zijn radiostation aan boord, nauwkeurig zijn plaats in het luchtruim 
te bepalen. De draadlooze peiling heeft in West Europa de veilig
heid van het luchtverkeer buitengewoon verhoogd. Zij ontbreekt op 
de route naar Indie geheel, zoozeer zelfs, dat wanneer de Nederland-
sche vliegers bij Dusseldorp den Rijn oversteken, zij reeds draadloo
ze peiling moeten missen. Hoe beter de organisatie op den grond, 
hoe beter de dienst in de lucht werkt en waar nog zoo veel aan 
deze organisatie ontbreekt, ligt het voor de hand, dat een goede 
internationale samenwerking noodzakelijk is om de groote inter
nationale luchtroutes tot stand te brengen. Gelukkig gaan hier de 
belangen van Groot-Brittannië en Nederland samen en een goede 
samenwerking tusschen de Imperial Airways en de K.L.M., tusschen 
de Nederlandsche Regeering en de Engelsche, laat ons hopen, dat 
de tot standkoming van een goed georganiseerde luchtroute weldra 
een feit zal worden. Nederlandsche vliegtuigen zullen op hun weg 
naar Batavia veel Britsche havens aanloopen, de Britsche vliegtui
gen zullen op hun weg naar het Gemeenebest van Australië over 
Insulinde vliegen. 

Hoe zal de toekomst zijn, za! na het postvervoer het vervoer van 
personen volgen ? Wij zijn er van overtuigd. Na vUe-gtuigen van 
het type van „De Postduif" zullen grootere toestellen gebouwd wor
den, waarin de reizigers, gemakkelijk in luien stoel gezeten, in 12 
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étappe's naar Batavia reizen. Hij zal dan niet meer, gelijk met de 
boot, langs den buitenkant der werelddeelen reizen, doch eiken 
middag in een nieuwe groote stad van een ander land uitstappen ; 
hij zal nog de gelegenheid 'hebben steden als Baghdad, Allahabad, 
Bangkok enz. te bezoe'ken, eer hem den volgenden morgen het vlieg
tuig weer naar een ander land voert. Ten slotte in de verre toekomst, 
de nachtvluchten, het voortzetten van de reis dag en nacht met korte 
tusschenpoozen op de vliegvelden om benzine en olie in te nemen. 
Dan zal Amsterdam—Batavia in 5 ä 6 dagen worden afgelegd. 

Toekomstdroom ? Neen, werkelijkheid. Wie terugziet, moet besef
fen, dat de luchtvaart in enkele jaren reeds zulke reusachtige vorde
ringen heeft gemaakt, dat de toekomstige ontwikkeHng de stoutste 
verwachtingen moet overtreffen en wie in den tijd van Houtman had 
voorspeld, dat Amsterdam—Batavia, gelijk Koppen deed, in 9 dagen 
zou worden afgelegd, wie toen had voorspeld, dat men in Nederland 
met Indië had kunnen praten, hij ware als ongeneeslijk gek in een 
kerker opgesloten. 

De heer Van der Hoop schrijft het volgende : 
Volgaarne voldoe ik aan het verzoek van den Hoofdredacteur 

van het Nederlandsdh Maandblad voor Philatelie om een enkel 
woord te schrijven naar aanleiding van de verschijning van de 
nieuwe luchtpostzegels voor de postverbinding Nederland—Indië. 
W a n t deze kleine, kleurige papiertjes hebben, naar ik meen, een 
groote beteekenis, niet alleen voor de philatelie, maar odk voor de 
luchtvaart. 

De nieuwe postzegel is een treffend symbool van de houding der 
maatschappij tegenover het verkeer in de derde dimensie. De tijd 
is nog niet lang geleden, dat ieder, die de mogelijkheid van de 
menschelijke vlucht bepeinsde, met een medelijdend lachje voor een 
fantast werd uitgemaakt. De fantasie werd werkelijkheid. De eerste, 
korte vluchten werden met moeite en gevaar volbracht. Het publiek 
begon de zaak interessant te vinden, maar wie zelf zijn kostbare 
botten aan het vliegtuig toevertrouwen dorst, werd als een levens
moede beschouwd. 

De luchtvaart ontwikkelde zich geleidelijk, maar een groot deel 
van het „meer serieuze" deel van het menschdom bleef er afwijzend 
tegenover staan. Toen ondergeteekende zelf ging vliegen, werd in 
den familiekring de opmerking gemaakt : ,,Een mensch hoort niet 
in de lucht, maar op den grond" en toen de tijd van het afscheid 
vóór de eerste Indië-vlucht begon te naderen, werd hem gevraagd 

ietwat luguber —,,En wanneer zal fk nu voor het laatst afscheid 
van je nemen ?" 

En nu, weinige jaren later, zijn wij zoo ver, dat de voorzichtige 
Tante Pos", die uit den aard der zaak niet over één nacht ijs gaat, 

laar kostbare kinderen regelmatig aan het vliegtuig durft toevertrou
wen, ook op den langen weg naar Indië, en officieel haar zegel aan 
ie nieuwe verbinding durft hechten. Dit is voor ons, die de lucht-
verbinding Nederland—Indië van het begin af aan hebben voor
bestaan, voorwaar een verheugend verschijnsel. Dit is voor ons de' 
eteekenis, die schuilt achter de nieuwe postzegels. 
De verschillende vluchten tusschen Nederland en onze Oost, die 

ot nu toe werden uitgevoerd, onderscheiden zidh van andere beken-
Ie luchtreizen in gunstigen zin hierdoor, dat het niet op zich zelf 
taande, min of meer opzienbarende gebeurtenissen zijn geweest, 
loch dat zij elk voor zich een schakel hebben gevormd in de ont-
«ikkehng van de luchtverbinding Nederland—Indië. De eerste vlucht 

1924 beoogde studie en propaganda. De vlucht slaagde, doch 
liet zonder moeilijkheden en tegenslagen, en de vluchtduur was nog 
ang. Toen kwam de vlucht van Geysendorffer en Schölte, waarbij 
et mogelijk bleek twee passagiers mede te nemen, den vluchttijd 
anzienlijk te bekorten, en met hetzelfde toestel en denzelfden motor 
.een en terug te vliegen. Eindelijk bewees Koppen met zijn schit-
erende postvlucht onweerlegbaar de waarde van het vliegtuig vooi 
ostvervoer op de route Arasterdam—^Batavia. En (hans nadert de' 

t e d a c h t e van e;n geregelde luchtpostverbinding hare verwezenlijking. 
Intusschen bedenke men wel, dat de technische ontwikkeling nog 

ij lange na niet afgesloten is. Een vliegtuig dat met een gemiddelde 
nelheid van 150 ä 200 kilometer per uur vliegt, heeft voor den ge-
eelen afstand slechts 75 ä 100 vüeguren noodig. Dit cijfer alleen 
oont reeds duidelijk, dat het mogelijk moet zijn, den afstand in 
eel minder dan een week af te leggen. Dat zulks tot nu toe niet 
elukte is veel meer een gevolg van het ontbreken van de noodigs' 
rondorganisatie dan van technische onvolmaaktheid van het vlieg-
uig. De luchtpostverbinding dwars over Noord-Amerika bewijst, 
at het bij een goede inrichting van de vliegvelden en bij een goede 
ebakening van de luchtroute met vuurtorens en radio-stations reeds 
lans zeer wel mogelijk is, het -vliegtuig met zijn kostbare lading 

poststukken aan boord als een mailboot dag en nacht te laten 
voortjagen. Als een mailboot, maar — vijf tot zeven maal zoo snel. 
Op die manier zou het mogelijk zijn, de Oost in een dag of viei 
te bereiken. 

Dit ideaal hebben wij nog niet bereikt, en het zal ook nog we! 
niet zoo dadelijk verwezenlijkt worden, maar dat behoeft ook niet. 
Keulen en Aken zijn niet op één dag igebouwd. Dat wij op den 
goeden weg zijn, bewijst de nieuwe postzegel. 

Die nieuwe 'luchtpo.stzegel is nu nog iets bijzonders, iets dat — 
I^hilatelistisch gesproken — waarde heeft. Moge hij spoedig even 
weinig zeldzaam worden als de gewone dubbeltjes-zegel, dien wij 
tot nu toe op onze brieven naar Indië hebben geplakt! 

'A. V. J. T H . è T H . V A N DER H O O P . 

Wij besluiten met den wensch, dat de verwachtingen van de 
K . L J M . en haar voortvarende vliegers geheel in vervulling mogen 
gaan en dat spoedig de dag moge aanbreken, dat onder hun 
beproefde leiding het regelmatig luchtverkeer tusschen moederland 
en kolonie tot werkelijkheid is geworden. 

L O N D E N — A M S T E R D A M — M A L M O — 
STOCKHOLM V.V. 

Met verwijzing naar bladzijde 121 e.v. van het Juli-nummer zij 
bericht, dat verdere 'proefnemingen op dit traject plaats vonden 
op 14, 22 en 29 Augustus en 3 September j.1. 

Wederom was aan boord van het vliegtuig een zoogenaamd 
„vliegend postkantoor", dat voor de afstempeling der stukken 
zorgde. 

Bij de eerste vlucht op 1'8 Juni j.1. is het voorgekomen, dat 
Nederlandsche frankeerzegels iiif'.hiitend werden afgestempeld met 

den Zweed-
schen stempel 
— zie afbeel
ding. 

Het Hoofd
bestuur der P 
en T . heeft 
thans maatre
gelen getrof
fen, om hier
aan een eind 
te maken. Het 
schrijft ons n.1. 
hieromtrent het 
volgende : 

„Zooals reeds vroeger bekend is gemaakt, neemt het Zweedsche 
vliegtuig, dat eenige nachtvluchten uitvoert op Londen — en aan 
boord waarvan zich een luCbpostkantoor bevindt voor dadelijke 
sorteering van de te vervoeren correspondentie — op den terug
weg te Amsterdam (Schiphol) jfost mede voor Denemarken, 
Zweden, Noorwegen en Finland. 

De stempelafdrukken, welke door dit luchpostkantoor op de 
stukken worden aangebracht, dienen echter uitsluitend om aan te 
geven, dat de overbrenging inderdaad met het nachtpostvliegtuig 
heeft plaats gehad. 

De op de stukken aanwezige frankeerzegels worden evenwel 
door de Nederlandsche kantoren van terpostbezorging, met den 
gewonen dagteekeningstempel onbruikbaar gemaakt. 

Bijzondere afstempeling der zegels heeft dus niet plaats." 
Een dergelijke abnormaliteit, als door ons afgebeeld, zal dus 

wël tot de uitzonderingen gaan behooren ! 
De heer Uno Söderberg Van het hoofdipostkantoor te Stockholm 

schrijft ons, onder toezending van eenige met deze gelegenheid 
verzonden stukken o.m., dat het de bedoeling is vast te stellen, 
of op deze wijze een nauwkeurig-werkende en op tijd aankomende 
dienst kan worden verkregen. 

Helaas is de retour-vlucht op 16 Augustus niet doorgegaan, 
daar het vliegtuig onklaar is geworden. Voor de proefneming dus 
een beduidende tegenslag. 

W a t de afstempeling der stukken betreft, deze is, op enkele 
kleinigheden, dezellfde als bij de eerste vlucht. 
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In den dubbel-cirkel staat thans vermeld Andra Turen 14.VIII.28, 
Fuarde Turen 29.VIII.28 enz., terwijl in onderstaanden stempel 
de datum hiermede in 
overeenstemming is ge- . . _ _ . , ^ _ _ ^ ^ ^ . « , _ 
bracht * " ' P O S T O P F I C E 

Ó p ' h e t stuk van 29 S T O C K H O L M * L O N D O N 
Aug. j.l . troffen wij den O V E R N I G H T S E R V I C E 
stempel van aankomst I S - I S J U N E I 9 2 S i 
aan van Amsterdam als ' 
volgt: 

Amsterdam 
30 VII I 28 

Per Luchtpost 
Aangebracht. 

iHoe interessant deze proefvluchten ook mogen zijn, men ont
komt niet aan de gedachte, dat een koopmansgeest de stuwende 
kracht is bij het aanwenden van al die stempels met kleine wijzi
gingen. Gelukkig maar, dat de frankeerkosten niet hoog zijn ! 

Den heer Sodenberg "hartelijk dank voor bericht en toezending 
der bewijsstukken. 

V. B. 

D E „BREDASE P O S T " V A N T W E E E E U W E N HER E N 
D E PAARDEN-POST T E G R O O T - Z U N D E R T 

IN D E N NAPOLEONTISCHEN TIJD. 
Als belangrijke provinciestad en als hoofdplaats van de Baro

nie zocht Breda ree'dis in vtrotege tijden nauw postaial contact met 
de steden in Holtend. 

De aanstelling van de eerste stadsboden geschiedde op dezelfde 
wijze als in andere plaatsen : deze beambten stonden m dienst 
der magistratuu'r en verridhtten aanvankelijk -hun funche, wanneer 
daaraan behoefte bestond. Voor bet eerst wordt een dergelijke 
bode in de zestiende eeuiw genOemd. 

Aan een uitbreiding valn hu!n diensten ontstond spoedig behoef
te, zoodat het niet lang duurde of bod'en werden aangesteld, die 
op bepaaslrie dagien afreisden. 

O p 5 Januari 1638 werd Cornell's Adriaens Treurniet, post
meester te Dordrecht,, aangesteld tot ,,ordina'is"bode op Breda. 
,,ende sal gehouden wesen tweemael ter weecke sijne brieven aff 
te senden, namentlijck Woensdaecbs ende Saturdaechs smorgens 
ende voOr port van elcken brieff sali genieten Van bailff Maert 
tot halff November twee stuyver ende van ha,lff November tot 
haOiff Maert drie stuyver." 

Kreeg de stad hierdoor een goede verbinding met de steden 
in Holland, aanzienlijk beter werd de postgeleganheid toen vijf ja
ren later dit bodenaimbt samiengevOegd we^'d met die op 's Her-
togenbosch. Luik, Aken en Keulen. 

De verbinding per bode m'et Amsterdam liep over Loon op 
Zand, Gorinchem, Sdhooinboven en Gouda ; in latere jaren werd 
hiervan afgeweken, toen de Amsterdamsdhe brieven vervoerd wer
den met de Antwerpsdhe post, die ihaiar 'route hiad over Gouda, 
Papendredht, Dordrecht, Sas van Strijen en den Moerdijk en dicht 
langs Breda. 

De brieven naar en van 's Gravenhaige werden aanvankelijk 
vja Dordrecht vervoerd, dat biji dit tiransit-verkeer een belangrijke 
rol vervulde. 

Einde d'er zeveötiende eeuw werd een dagelijksche rit onder
houden van Rotterdam op Dordrecht, den Moerdijk, Breda en 
's Hertogenbosch ,,ende wijders soo verre als den post allile daegein 
Sali cometi te loopen". De Haagscbe postmeester Adolph Borrie-
baglh, richtte evenwel een eigen rit in op Breda via Gouda en 
Loon op Zand, waarbij Rotterdam in 1686 zich aansloot. De 
brieven van deze plaatsen voor Bifeda bereikten vam toen af 
hun bestemming niet langer via Dordredht, doch met dezen Haag-
schen rit. 

Breda had voorts een eigen bode op Maastricht en Brussel, 
terwijl de stad er steedis op uit was, de postale verbindingen 
zooveel moqelSjk uit te breiden. 

Uit de „Descriptie van het afgaen en aenkomen der oosten tot 
Breda", in 1730 gedrukt bij „Carel Pallier op de Merk t tot 
z'Hertog.enbosch" blijkt, dat de volgende posten „gaen af" : 

1. Alle dapfen s'Morgcns ten halff aght uurien t O p alle de 
Steeden van Hola'nt, Noort-Hdllant, Stigt van Utregt, s'Bosch, 
Bomtnel, Heusden, Tiel en geheele Langstraet. 

2. Maendagh en Donderdag s'Morgcns ten halff aght uUticn! 
Op gehee! Duytslant als op Roermond, Venlo, Maseyk, Embrich, 
Geulen, Frankfort, Weenen, Gleeff, Wesel, Berlijta, Hessen^assel , 
en Zwitserland geit bij. 

3. Maendagh en Vrijdaghuts i O p Hamburgh, Bremen, Dene
marken en Sweed'en, igelt bij. 

4. Maendagh en Dondcrdaghuts ; O p Groot-Bnttadghe ende Yr-
landt, geit bij. 

5. Maend., Woensd. en Satqrdaghust j Op Masbrigt, TAuirgh 
en Eyndboven. 

6. Woensdagh en Satcrdaghuts s O p Luyk en Aken. 
7. Maendagh en Donderdaghuts i O p Aernhem, Nimmiegen en 

geheel Gelderlant. 
8. Swinters. Maendagh en Vrijdaghust Somers. Dingsdagh en 

Saterdaghuts t Op gielheel Overijlsisel en VrieSlamt geit bij. 
9. Somers, Maendag, Dingsdag, Donderdag en Vrijdag ten 6 

uuren. Swinters. Ten 4 uuren. O p gehieel Brabant 'qelt bij. Vranck-
rijck, Spagnie, Zwitserland geit bij. Bergen op Soom, Steenber
gen, RosendaaJ, Zevenbergen. 

iMen ziet hieruit, dat de verzending uitstekend geregeld was ; 
ook de ontvangst liet voor die dagen niet veel te weinsohen over. 

Hoelang duurden nu die ritten ? Mr. Overvoord'e, in zijn „Ge
schiedenis van het Postwezen in Nederland vóór 1795" geeft 
enkele cijfers. Zoo vroeg de rit Gouda—^Papendredht—Dordrecht 
—Sas van Strijen—^Brada^—Tilburg—^Eindhoven precies een etmaal. 
Oppervlakkig bezien is dit lang ; men bedenke evenwel, dat twee
maal overgevaren moest worden (aan de Kil en den Moerdijk) 
en dat de duur verlengd werd door het nood'zakelifk oponthoud 
aan de verschillende kantoren. 

Voor het traject Gouda—^Schoonhoven—Gorinchem—Loon op 
Zand—Eindhoven stond 18 uur. In de zomermaanden, wanneer de 
wegen in het land van Altena gloed berijdbaar waren, kon deze 
rit in 14 uur worden afgelegd. 

Hierboven zagen wij reeds hoe de Haagsch^e postmeester Borre-
bagh een eigen rit op Breda liet uitvoeren, in concurrentie mielt 
den rit Dordrecht—Breda. Toen diens zoon evenwel aan de deel
nemende steden hoe langer hoe zwaarder eiscben ging stellen, be
sloten deze leen eiciien rit op te richten voor het bri'evenvervoer 
tussdhen Alfen en Hamont. Het desbetreffend contract word aan
gegaan in 1716 door de postmeesters van onde'rscheiden steden, 
w.o. Breda, dat driehonderd gulden in de jaairlijksche kosten bij
droeg. De deelnemers beloofden elkander ,,mutuelle correspon
dentie sond'er in eenigierhande manieren te pretendeeren eenlge 
superioritijt". 

Hoewel Breda slechts korten tijd van dez^e ,,Postsocieteit" lid 
bleef, halen wij dit geval aan als bewijs, dat de stad met haar 
tijd medeging, waar het er op aankwam de postale verbindingen 
goed te verzorgen. 

Todh ook, waar het goud haar stedelijke rechten te verdedigen, 
liet zij niet met zich sollen. N a den dood toch van haar eerstan 
postmeester, Jdhan Frederik Tromier, in 1748, ontstond een qe 
schil met den prins van Oranje als baron van Breda over het 
recht valn benoeming der postmeesters. Het verzet der stad tegan 
de erkenning van 's Prinsen recht, deze benoeming te doen, mocht 
haar evenwel niet baten en Wilfem IV trok het vdgend jaar de 
benoeming geheel tot zich. 

Bij de omwenteling van 1795 maakte de stad zich meester van 
de posterijen, tot vier jaren later deze nationaal werden verklaard 

De eerste iasfiructie van den directeur van het postkantoor te 
Breda dateert vdlgens Mr. Overvoorde van 1749. Hierin werd 
o.a. als voorwaarde opgenomen, dat de titularis goed ter naam en 
faam bekend moest zifn en kunnen schrijven ein rekenien. 

Hij genoot een vast jaar-tractement van ƒ 700.— en de twee 
bestellers ieder van ƒ 4.— per week. 

Het port voor de brieven bedroeg in dien tijd voor Dordrecht, 
's Bosch, Tilbura. Steenbergen enz. 2 stuivers; voor Rotterd'ami, 
Gorinchem enz. 3 ; voor Holland, Luik, Maastricht enz. 4 ; voo: 
Arnhem, Alkmtaar, Venlo 6 ; voor Zutphen 7 stuivers. Goedkoop 
wais het dus niet. 

Toch was het brieven ver Voer in die dagen vrij aanzienlijk, voor 
namelijk met Amsterdam. 

Ben zeer belangrijk station der paardenpost aan het einde dei 
18e en in het begin der 19e leeuiw was het dorp Groot-Zundert 
Met de leiding daarvan was belast WilHem Passtoors, een maan 
die ook nu nog in Brabant een vertrouwden klank heeft. 

W a t a(l belangrijke personen hebbien ons land via Groot-Zunde 
betreden of verlaten ! Het was in de dagen van koning Lodewljk 
dat de paardenpost, die grootendeels hanut werd voor het ver^ 
voer van reizigers hier te lande, tdt grooten bloei geraakte. He 
bestaande vervoerwezen in ons land, dat zitt gebrekkig was 
werd vervangen door de Fransdhe paardenpost, terwijl genoemdk 
Passtoors op 22 Februari 1810 tot postmeester te Qroot-Zunder 

http://14.VIII.28
http://29.VIII.28
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HET MAANDBLAD WEDEROM 
TWEEMAAL BEKROOND. 

Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, dat 
aan het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de volgende onder' 
scheidingen zijn ten deel gevallen: 

EEN DIPLOMA op de Internationale Postzegeltontoonstelling 
te Trencine (TsjechoSlowakije), gehouden in Juni 1928. 

DE ZILVEREN MEDAILLE (hoogste onderscheiding) op de 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Durban (ZuidAfrika), ge

houden in Juli 1928. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigingssecretarissen en Adverteerders worden er 

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

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

W A A R S C H U W I N G . 
De heer H. Lampe, te Sneek, waarschuwt voor de firma 

I. Ekstam, Valhallavagen 132, Stockholm (Zweden), die bij vooruit
betaling van het bedrag de bestelde zegels niet toezendt. 

De Beheerder vßn 't BondsInformatiebareau, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z . 

M E D E D E E L I N G . 
Wiegeins gelbrek aae pllaatsruimite moeten verschil'lendte bijdragen . 

tot eein volgend nummer blijvian ligglen, 0.3. het verivolg van bet 
artikel ,,Een en ander over de zegels ,d'er StooTivaa,r'tmaatsahap
pijen". 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Negentiende Algemeene Vergadering op Zaterdag 15 September 
192S, des voormiddags te 11 uur, in de bovenzaal van de 

„Beurs van Breda" (ingang St, Janstraat), te ^reda. 
(Deze vergadering ds toegankelijk voor alle ledem der aangeslo

ten vereenigingen). 
A g e n d a : 

1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag van den len Secretaris. 
5. Verslag van den Penningmeester. 
6. Begrooting 1928—1929. 
7. Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
7a. Verslag van het Hoofd der KeuringsCommissie. 
8. Verslag over de vergadering te Ween&n van den Internationa

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

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

10. Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche alge
meene vergadering zal worden gehouden. 

H . Aanwijzing van de Commissie voor het nazien der rekening 
dn het jaar 1929. 

12. Rapport en bespreking inzake tandingmeter. 
13. Uniforme regeling betreffende het royeeren vao leden der aan

gesloten Vereenigingen. 
14. Instelling eener wetenschappelijke commissie. (Door deze com

missie o.a. te doen uitmaken of La Guairazegels tot het 
verzamelgebied van Cura!gao behooren). 

15. Wijziging van het Bekerreglememt, in te leiden door den heer 
L. de Raaij te Amsterdam. 

15a. Voorstel van de Postzegelvereeniging „Helder", om de ge
combineerde Maartvergadering af te schaffen en daarvoor in 
de plaats te stellen ruime schriftelijke behandeling der even
tueele vraagstukken voor de algemeene vergadering. 

16a. Stichting Bondsbibliotheek, althans van een centrale lijst, be
vattende opgave der boeken, welke de aangesloten Vereenigin
gen ter beschikking stellen van alle leden dier Vereenigingen 

b. Centralisatie van de bibliotheken der verschillende Philatelisten
Vereenigingen, in te leiden door den heer A. C. Voss te 
Amsterdam. 

17. Rondvraag en sluiting. 
De Ie Secretaris, 

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

Over onderstaande handelciars jea verzamelaars worden door het 
BondsInformatiebureau inlichtingen verstrekt j 

J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Postzegelhandel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. v. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijselaar, Hdlegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Vereeniging 

„Pax") . 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke 6 Co., Keulen. 
Jul. ßriault, La Celle, St. Cloud. 
W . Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
Ë. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W . 9. 
E. Zahn, Dr. Philos, Brixen bij Bozen. 

De Belbeerder van 't BondsInformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z . 

Nederlandsche V«reen. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 10793 

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

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

A'aarden. 
'sGravenhage : Seer. : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem : Seer. : C. H. Blansert, Plein 22. 
'sHertogenbosch: Seer. : Lambert W . C. Berge, Kerkstraat 64. 
Nijmegen: Seer. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Leiden en Omstr. : Seer. : J. A. A. vain der Horst, Breestraat 165. 
Twente ■ Seer. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland : Seer. : dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

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

schedé & Zonen, te Haarlem. 
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Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besl. van 27 Juli 1908, no. 67. 

Naar aanleiding van het besluit, genomen in de Algemeene Vergadering, gehouden te Utrecht op 
24 September 1916, heeft het Bondsbestuur, mede in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 
van het Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende ter kennis der leden te brengen: 

NAMEN DER LEDEN 
Aantal 

leden op 
1 Juli 1928. 

Getal verte
genwoordigers, 

waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar 1 Aug. 1928 -31 Juli 1929. 

ADRESSEN 
der vertegenwoordigers. 

1. Nederlandsche Vereeoiginig 
van Postzegelverzamelaars," 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
„Breda", te Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel-
(verzamelaars „HoUandia", 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

5. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „de Globe", 
te Arnhem. 

6. Philatelisten-Vereeniging 
„Groningen" te Groningen. 

7. Philatelistenclub „Rotterdam" 
te Rotterdam. 

8. Nederlandsche Philatelisti
sche Vereeniging „Op Hoop 
Van Zegels", te Haarlem. 

9. Postzegelvereeniging „Vlis-
singen", te Vlissingen. 

10. Philatelisten-Vereeniging 
„Zuid^Limburg", te 
Maastricht. 

11. . Postzegelvereeniging 
„Heilder", te Helder. 

904 

482 

322 

196 

118 

91 

66 

185 

27 

104 

62 

1. L. W . C. Berge. 
2. H. J. Boeken Jzn. 
3. A. van Dam. 
4. L. van Essen. 
5. J. B. Robert. 
6. T j . Gs. de Vries. 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. C. Cramerus 
3. A. J. Jacobs. 
4. Ds. F. J. J. Loeff. 
5. J. Sikkens. 
6. L. C. A. Smeulders. 

1. Th . H . van der Hurk. 
2. S. van Kooten. 
3. S. Onderwijzer jr. 
4. P. Vredenduin, jr. 
5. H . Schmid. 
6. W . G. Zwolle. 

1. dr. P. H. van Gittert. 
2. K. H. J. van Hulssen. 
3. H. Kaub. 
4. C. L. Sanders 
5. F . Cortenbach. 

1. H. J. van Balen. 
2. J. de Bruin. 
3. G. J. van de Sandt 
4. A. te Winkel. 

1 . . . . 
2 
3 

1. P. J. van Harderwijk. 
2. dr. L. Frenkel. 
3 

1. John Robbers. 
2. J. P. Traanberg. 
3. L. Germeraad. 
4. J. Rol. 

1. C. J. L. Si^en. 

1. mevr. C. de Bruijn-
Vrins. 

2. P. J. J. Vroom. 
3. F . H . Dückers. 
4 

's-Hertogenbosch, Kerkstraat 64. 
Apeldoorn, Bas Backerlaan 11. 
Haarlem, Wilhelminastraat 49. 
Hilversum, Melkpad 37. 
's-Gravenhage, Balistraat 55. 
Amsterdcun, Adm. de Ruijterweg 172 II. 

Breda, Hortensiastraat 25. 
Breda, Academiesingel 46. 
Breda, Weth. Romboutsstraat 12. 
Breda, Parkstraat 6. 
Breda, Min. Nelissenstraat 22. 
Breda, Wilhelminapark 128. 

Amsterdam, Sarphatistraat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 39a. 
Amsterdam, Joh. Verhulststraat 78. 
Amsterdam, Roel. Hartstraat 25. 
Amsterdam, Prins Hendrikkade 56. 
Amsterdam, Gerard Terborgstraat 28. 

Utrecht, Maliebaan 72bis. 
Utrecht, 'Brigittenstraat 17. 
Utrecht, Stadhouderslaan 21. 
Utrecht. Gerard Noodstraat 6bis. 
Utrecht, Janskerkhof 6. 

Arnhem, Iz. Evertslaan 22. 
Oosterbeek, Schelmscheweg 44. 
Arnhem, Singelstraat 2a. 
Arnhem, Valkstraat 3. 

Schiedam, Dam 30. 
Rotterdam, Eendrachtsweg 7. 

Aerdenhout, Tramweg 15. 
(Haarlem, Brouwersplein 25r. 
Haarlem, Kleverlaan 124. 
Haarlem, Ged. Schalkburgergracht 83. 

Vlissingen, Walstraat 72. 

Maastricht, Papenweg 6. 

Eindhoven, Palingstraat 2B. 
Maastricht, Volksplein 18. 

Helder, Piet Heinstraat 3. 
Helder, Draaisteeg 7. 

G. V . van der Schooren, Voorzitter. 
Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

mr. E. Bonn, Onder-Voorzitter. 
Josef Israëlslaan 51, 's-Gravenhage. 

mr. J. (H. Vuijstingh, Eerste Secretaris. 
Plompetorengracht 24, Utrecht. 

P. Jorissen P.C.zn., Tweede Secretaris, 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

(Voor aanget. stukken, adres : Wijkkantoor Avenue Concordia.) 

1 dr. M. van der Sluijs. 
2. (D. Veenstra. 
3. J. G. J. Polling. 

Het Bondsbestuur voornoemd: 
W . P. Costerus P.zn., Penningmeester. 

Voorhaven, Edam. 
mr. W . S. W . de Beer, Commissaris. 

Van Eeghenstraat 39a, Amsterdam. 
J. A. Kastein, Commissaris. 

Koninginneweg 200, Amsterdam. 
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Het aantal onderscheidingen is weer vermeerderd. Op de Intern, 
rentoonstelling te Monaco verkreeg het Handboek een Diploma 
l/oor Gouden Medaille en een fraai uitgevoerd verguld Zilveren 
Medaille, terwij'l het op de Tentoonstelling in Durban (Zuid-Afrika) 
net de Geoxydeerd Zilveren Medaille werd bekroond. 

Nieuwe leden. 
582. L. R. J. Nahuijs, s. f. Maas bij Besoeki (N.-I.). 
)03. mevr. L. Koreman-Lakeman, Sirandaweg, Semarang', (oud-lid). 
319. G. H. F. Davidis, s. f. Pandji bij Sitoebondo (N.-L). 
)20. G Wilson, Javaweg 63 pav. Weltevreden (N.-L). 
)27. mevr. M. Tjassens Keiser, s. f. Djatiwangihi] Cheribon (N.-L). 
'56. dr. E. A. Zegers Verhoeiven, Madjatongka^bi] Cheribon (N.-L). 
26. A. E. Glasewald, Südseehaus, Hamburg I . ; V. 

}67. J. F. van Leeuwen,. Frankensdag 6, Den Haag. 
)i83. J. V. d. Graaf, bus 42, Hilversum (oud-Jid). 

Aanmeldingen. 
nr. W . M. A. Weitjens, lid Rechtbank, Curagao. 
Z. J. Kuip, Pieter de Hoog'laan 24, Hdversum. 
. A. Jager, Oranjelaan 12, Hilversum (V. Sectie NederL). 
. P. de Vos, Progostraat 8, Bandoeng (N.-L). 

Adresveranderingen. 
20. J. B. H. Asbeek Brusse, Orchideëenlaan 14, Heemstede. 
61. mevr. H. Bertling, Weissenbruchstraat 262, Den Haag. 
48. iK. van de Graft, Zuivelweg 15, Oldenzaal. 
il6. W . de Jongh, p /a . J. de Jongh, Javastraat 81, Nijmegen. 
i86. H. P. Manus, Wilhelminalaan 3, Baarn. (Half Dec. tot half 

Maart Plantage Parklaan 15, Amsterdam). 
42. A. Michielsen, Insp. F inanc , Banjoemas (Java N.-I . ) . 
24. P. H. Mooy, leeraar M.O., Dep. v. O. 6 E., Weltevreden 

(N.-L). 
25. N. H. de Wrlde, Wilhelminaplein 11, Dieren. 
54. C. Maathuis, Notariskantoor De Ridder, Palembang (N.-L) 
74. P. H. Schoute, Van Heemstralaan 8, Arnhem. 
08. A. L. J. de Pauw, Art.-Sohietschool, Legerplaats bij 

Oldcbroek. 
57. M. A. Emmerling, Huize „Drechterlamd", Heiloo (post 

Alkmaar). 
07. H. Ainigenent, p / a . Ned. Ind.Handelsbank, Djocja (N.-L). 
40. R. J. J. Biemoad, Hotel Juhana, Solo (N.-L). 
54. ). C. Bree, Prof. Poelstraat 14, Hilversum. 
51. dr. J. H. N. V. d. Burg, Alataslaan 36, Weltevreden (N.-L) 
52. J. A. Corver, Dewitteweg 350, Salatiga (N.-L). 
13. H. Diephuis, Passer Baroe Oost-binnen 3, Weltevreden 

(N.-I.). 
i3. H. C. Frijlink, Wiilhelminastraat 4, Malang (N.-L). 
21. J. L. Graven, luit. inf., Koeta Tjane (N.-L). 
14. J. H. Krabbebos, kap. inf., p /a . Dep. v. Kol., Den Haag. 
?5. A. A. Magendans, s. f. Petaroekan, bij Pemalang (N.-L) . 
^2. J. P. Th. Rittershaus, v. Breestraat 174, Amsterdam. 
\2. mevr. H. J. Scherft-Van Haastert, Nederland, adres onbekend. 
i4. J. A. Tegelaar, Pythagorasstraat 124, AmstecdamrO. 
)5. P. W . Thier, adres onbekend. 
ï l . A. Willebrands, p / a . Handelsvereenigiag Amsterdam, 

Amsterdam. 
51. H. B. Woltering, Koepang (Timor, N.-L) . 
13. C. Wijmer, p / a . Stoomvaartmij. Nederland, Amsterdam. 

Bedankt met 31.12.'28. 
H. L. Frankenberg. 
!1. A. Wisse. 
il. C. B. Brouwer. 

Afd. Apeldoorn. 
Vergadering op 25 September 1928, 's avonds 8 uur in het Odd-
?llowhuis„ Deventerstraat. 

Verloting onder alle leden. 
De algemeene verloting onder alle leden der Nederl. Vereeniging van 
)stzegelverzamelaars zal plaats vinden op één der eerstvolgende 
rgaderingen der afdeeling Haarlem, in tegenwoordigheid van één 
r leden van het Hoofdbestuur. De uitslag wordt in het November-
mmer medegedeeld. 

ZEGEL-WEDSTRIJD. 
Ter gelegenheid vain de aanstaande Algemeene Vergadering, die 

zal worden gehouden op Zondag 25 November 1928 te Arnhem, 
zal voor onze leden een wedstrijd worden gehouden in de ongetande 
Zegels gebruikt : 

No. 3. Nederland en no. 1. Nederlandsch-lndië. 
Voor de mooiste exemplaren van ieder dezer twee nummers wor

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

De jiury, bestaande uit de voorzitters der afdeehngen Arnhem en 
Nijmegen en den 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 1938 verwacht bij den 
Heer A. N. Hamelberg, van Pallandstraat 58, Arnhem. 

Verbeteringen Jaarboek 1928. 
335. J. P. de Borst. 
773. A. Ruys. 
139. J. W . Martin, Leidschevaartweg 131, Haarlem. 

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

Tel. 38. 
KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 27 

Augustus 1928, des avonds te 8 uur, in de boven
zaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 42 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent de 
vergadering en heet de aanwezigen welkom. De notulen van de 
vergadering van 30 Juli worden goedgeikeurd en vastgesteld. 

Van den heer Ordelman is in dank ontvangen voor het falsifi-
catenalbum een zegeil van 2 et. van Ned.-Indië met valschen op
druk y2. 

Ingekomen is verder een exemplaar van de voorwaarden van 
den zegielverkoop door het Rijk op 14 September a.s. 

Voorts worden door den voorzitter uitvoerig de a.s. feesten be
sproken ; eenige leden stellen betreffende dit onderwerp vragen, die 
naar genoegen worden beantwoord. 

De heer Wolterbeek maakt een opmerking over het rondzendver-
keer in secties I en II, terwijl eenige leden zich beklagen, dat zij 
geen rondzendingen ontvangen. Daar het betreffende sectiehoofd 
niet aanwezig is, zal deze van een en ander op de hoogte ge
steld worden. 

Na rondvraag en verloting sluit de voorzitter daarna de ver
gadering. 

Breda, 27 Augustus 1928. 
De Ie secretaris, 

J. C. G. V A N D E N BERG. 
Candidaat-leden. 

P. T . v. d. Berg, notaris, Haven 30, Goedereede. (Eigen aangifte). 
W . A. van Dop, Papegaailaan 4, 's-Gravenhage. (Eigen aangifte). 
C. C. vain Rossum, Valkenboschplein 16, 's'Gravenhage. (Voorge

dragen door W . van Egmond te Amsterdam). 
mr. W . E. Monod de Froideville, Josef Israëlslaan 27, 's-Graven

hage. (Eigen aangifte). 

Bedankt als lid. 
472. A. A. M. van Mackelenbergh, te 's-Hertogenbosch. (III) 

Adreswijzigingen. 
115. W . C. M. Chatrer, te Breda, thans Middellaan 19a, aldaar. (I) 
445. J. Agterberg jr., te Ginneken, thans Wethouder,- Rombouts-

straat 46, Breda. (II) 
501. J. A. Gratama, te 's-Gravenhage, thans Verhulststraat 55. 

aldaar. (V) 
391. W . J. Hofsté, thans Ond. Tindjowan, Soengei-Bedjangkar. 

(Sumatra). 
242. K. H. Rertes, te 's-Gravenhage, thans Bilderdijkstraat 82, 

aldaar. (V) 
150. P. Veen, te Breda, thans Nieuwe Ginnekenstr. 7a, aldaar. (I) 
124. H. C.Correljé, te t/^rectó, thans Leidscheweg IB, aldaar. (IV) 
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Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 24 September 1928, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de ,3eurs van Breda", t« 
Breda. (Ingang St. Janstraat.) 

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

Adresveranderingen. 
W . J. de Ronden, Noorder Amstellaan 119 II, Amsterdam, Z . 
W . W . Helmholt, Deurloostraat 10 III, Amsterdam, Z . 
J. A. Tegelaar, Pythagorasstraat 24, Amsterdam, O. 

Bedankt als lid. 
C. T . W . H. Kuntze, vroeger te Rotterdam. 
J. W . J. Konings, Willebrordusstraat, Amsterdam. 
F. W . Jacobs, Topaasstraat, Amsterdam. 
J. B. Oey, Valeriusstraat, Amsterdam. 

Overleden. 
H. C. Milius, Buijs Ballotstraat, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 22 September 1928, 

's avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 29 September 1928, 

's avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmocsstraat, A'dam. 
De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

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

Mededeelingen betreffende den Verkoophandel. 
Groep Z zal voorloopig worden behandeld door dr. P. H. 

van Gittert, Maliebaan 72bis, te Utrecht. Alle correspondentie, als
mede de inzendingen, moeten gericht worden aan vorengenoemd 
adres. 

De afrekening van den verkoophandel 1928 zal met allen mo-
gelijken spoed geschieden. 

Candidaat'leden. 
C. Bibérian, Avenue de la Californie 122, Nice (Frankrijk). 
J. C. Verhoef f, Fred. Hendrikstraat 142, Utrecht. 
G. H. Schuttelaar, Markt 24, Gouda. 

Bedankt als lid. 
R. Kok, NobeJstraat 26, Utrecht. 
D. Wagner, Kortekade 21a, Rotterdam. 
C. G. Ä. Wijnmalen, Parklaan 35, Driebergen. 

Adresveranderingen. 
mr. J. Th. A. Enthoven wordt Fred. Handrikstraat 7, Utrecht. 
H. W. van Tricht wordt Michel Angelostraat 7, Amsterdam (Z. ) . 
W . J. L. Weiler wordt Sweelinckstraat \8Abis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 18 September 1928. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 25 Sept. 1928. 

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

Candidaat-lid. 
mr. dr. C. F. Schoch, Stadhouderskade 157, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
C. J. Schreuder, Irisstraat 80, Den Haag. 

Vergadering. 
B U I T E N G E W O N E A L G E M E E N E VERGADERING op Don

derdag 27 September 1928, des avonds te 8% uur, in Café „Bosch-
lucht", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe ledeo. 

Wijziging Huishoudelijk Reglement. Mededeelingen en rondvraag 
Verloting. Veiling. Sluiting. 

De Secretaris, 
A. STARINK jr. 

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

Vergadering. 
VERGADERING op Dinsdag 25 September 1928 des avonds te 

8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem, 

Agenda : 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Benoeming van een len 

secretaris, wegens bedanken van den tegenwoordigen functionaris. 
Ballotage nieuwe leden; J. A. Dalloyaux, hotelier. Laren (N.H.) . 
(Lid van ,,Hollandia"). H. Boll, Bergstraat, Arnhem. (Eigen aan
gifte). Gratis-verloting. Sluiting. 

De secretaris, 
H. J. VAN ULSEN. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravcnhage. 
Secretaris: J. N. H. V A N R E S T , Fultonstraat 69, 's-Hage. 
Voor aangeteekende stukken wijkkantoor, Copernicusplein, 

VERSLAG der algemeenk: vcrgad(ering van Woensdag 22 Augus
tus 1928, in Café ,3ol landais" , Groemnarkt, 's-Gravcnhage. 

Aanwezig 37 leden. De voorzitter opent de vergadering met een 
woord van welkom. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Schar-
renburg en De Ronde. Bij de mededeelingen verneemt men, dat wij 
van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie als antwoord kre
gen, dat bijwijze van proef ten postkanore te Goes, te beginnen met 
18 Augustus 1928, op den derden Zaterdag van elke maand van 
15J/2—'17 uur, een loket voor den verkoop van postwaarden aan 
verzamelaars zal worden opengesteld. U i t G o e s v e r n e m e n 
w i j i n m i d d e l s , d a t d e n e e r s t e n k e e r b i j n a 
n i e t s i n v o o r r a a d w a s ) . Voor publiciteit in Goes 
en Omgevmg was intusschen gezorgd. 

Ter bezichtiging zijn aanwezig : de tijdschriften der biliotheek, 
de nieuwe vliegzegels met staand en liggend watermerk, zegels met 
afstempelingen der verschillende postagentschappen (in sigarenwin
kels, boekwinkels, enz.) te 's-Gravenhage, een nieuw album van 
Nederland en Koloniën uitgegeven door den heer Rootlieb, een 
vliegpostbriefkaart van Zwitserland met toeslag „voor ouden van 
dagen". 

De notulen worden onder dankzegging aan den secretaris goed
gekeurd. Bij de maandelijksche verloting verkrijgt mevrouw Jenezon 
den Isten prijs. 

Hierna heeft nog een aparte verloting plaats van zegels, ge
schonken door den heer Rootlieb. Voor de veiling heeft de Com
missaris een 15-tal kaveltjes, welke grif van de hand gaan. 

Bij de rondvraag komen o.a. de beeren Voswinkel en Dordregter 
aan 't woord. De voorzitter geeft een adres op in Indië, waarheen 
men desverlangd een zending met de nieuwe vliegpostzegeils kan 
adresseeren. 

De geadresseerde zal dan wel de goedheid hebben de hem toe
gezonden enveloppen, enz. gezamenlijk te retourneeren en die zullen 
hier in de vergadering weder aan de afzenders worden ter hand 
gesteld. 

Daar er niets meer te behandelen is, sluit de voorzitter onder dank
zegging voor de opkomst de vergadering. 

De secretaris, 
J. N. H. VAN REST. 

Adresveranderingen. 
299. M. Kuiper, Zuiderparklaan 223, Den Haag. 
354. W . J. van de Sant, KHmopstraat 131, Den Haag. 

53. W . J. 't Hart, Schapenlaan 102, Den Haag. 
522. A. P. Krul, Keizerstraat 36, Scheveningen. 
503. J. Hollinga, Pandeglang (Bantam), Ned.-Indië. 

34. C. M. A. Huart, Loosduischekade 418, Den Haag. 
525. K. M. Henkelmans ? ? ? 502. J. H. M. Cleber ? ' ? 
437. C. G. Hundepool?? 164. M. van Heugten ? ? ? 
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Candidaat'leden 
ƒ. Brand, Noordendijk lUcood, Dordrecht (van de afd. „Dordrecht"). 
J. H. Zondag, Brantasstraat 18, Bandoeng. (Voorgedragen door E. 

P. van Staden ten Brink). 
Vergaderingen. 

ALGEMEENE VERGADERING te 8% uur op Woensdag 26 
September 1928 (steeds den 4den Woensdag der maand) in café 
,yHollandais", Grocnmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7. Rondvraag en sluiting. 

BESTUURSVERGADERING te Z'A uur; 
ALGEMEENE VERGADERING te 8V4 uur, op Woensdag- 26 

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

1 Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5. Verloting. 6. Veiling. 7 Rondvraag en sluiting. 

LEDENVERGADERING af deeling „ D o r d r e c h t " (1ste secretaris 
A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

VERGADERING afd. „ T i e l " (secr. J. Sonneveldt), den 2den 
Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

VERGADERING afdeeling „ G o e s en O m s t r e k e n " (secr. J. M. 
Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes) den 3den Woensdag der maand, 
's avonds te 8 uur, in Café „National", Groote Markt 30, Goes. 

RUILMIDDAG den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3-4'/2 nnr, in Café „Boudeling". 

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

Voorgesteld als Ud: 
mr. A. F. Poggenbeek, Mathenesserweg 100t>, Rotterdam. (Eigen 

aangifte). 
J. W . van Borren, Delistraat 23, Amsterdam, (door L. Germeraad) 

Adresverandcringen. 
45. Joh. Th. Nolte jr. wordt 3e Helmersstraat 3 I, Amsterdam. 

125. L. Hollander wordt Jericholaan 38B, Rotterdam. 
164. J. P. R. Meykamp wordt Vrouwensteeg 7, Leiden. 
148. W . ij. de Ronden wordt Noorder AmstelUaan 119II. 

Amsterdam. 
193. F. J. Herman wordt Pauwstraat, Amersfoort. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 28 September 1928, in het 

Gebouw van den Haarlemschcn Kegelbond, Tempelicrstraat, 
Haarlem. 

De Ie secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
3 September 1928, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, Maastricht. 

Voor een 21-tal leden opent de heer Verzijl, bij afwezigheid van 
den voorzitter, met een hartelijk woord van welkom, na de genoten 
vacantie, te 8.15 de vergadering. Nadat hij den heer Motké namens 
de leden en het bestuur gelukgewenscht heeft met zijn bevordering, 
deelt hij mede, dat alhier het verzamelaars-loket Zaterdag j 1. voor 
het eerst geopend was. Dit loket zal voortaan geopend zijn op den 
Isten en 3den Zaterdag der maand van 3 tot 4 uur. 

Als candidaat-leden worden voorgedragen de beeren De Plönnies, 
Viestier en Van Aalst. Voor het falsificaten-album schenkt de heer 
Duckers verschillende zegels. 

Vervolgens deelt de w.n. voorzitter mede, dat er bericht van 
den Bond is gekomen, dat hij van het Ministerie van Koloniën be
richt heeft ontvangen, dat de opdrukbrandkastzegels van Curagao 
niet meer verstrekt kunnen worden. Besloten wordt dit punt op de 
Bondsvergadering ter sprake te brengen. 

Door een der leden wordt de vraag gesteld wat de reden is, 
dat onze candidaat voor het Bondsbestuur, mevrouw De Bruijn, 
niet opgenomen is onder de gestelde candidaten, waarop de w.n. 
voorzitter mededeelt, dat dit een verzuim is geweest van den waar-
nemenden secretaris. Op de algemeene ledenvergadering van Maan
dag 25 Juni werd met algemeene stemmen mevrouw De Bruijn als 
candidaat voorgedragen ; de w.n. secretaris heeft verzuimd dit be

sluit aan den Bond mede te deelen. Het bestuur zal trachten deze 
fout te herstellen. 

Candidaat'leden. 
De beeren De Plönnies, Viestier en G. van Aalst, allen te 

Maastricht. 
Volgende bijeenkomsten. 

V e r g a d e r i n g e n : Maandag 1 en 29 October, telkens te 8 uur, 
in de Sociëteit. 

B e u r s : Maandag 15 October, „Momus", Vrijthof, Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op Maan
dag 13 Augustus 1928. 

Daar de voorzitter, de heer M. van der Sluijs, niet ter plaatse 
is, treedt de secretaris in zijn plaats op en deze deelt mede, dat deze 
vergadering belegd is naar aanleiding van een schrijven van het 
Bondsbestuur over ons voorstel tot afschaffing der gecombineerde 
Maart-vergadering. Na ampele bespreking wordt besloten het voor
stel opnieuw in te dienen. 

Enkele andere ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Verder worden nog enkele punten besproken omtrent den in Octo
ber te houden wedstrijd. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaat'lid. 
J. de Graaf, Californdëstraat 43, Den Helder. 

Bedankt. 
P. van Klaarwater. 
dr. R. A. Tange. (Overleden). 

Adresverandering. 
Th. Munier, naar Melemstraat 18, Voorburg. 

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

VERGADERING op Maandag 1 October 1928, te 8.30 uur, in 
Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
S»cr«t«rii! P. C. DOZY, Parks t raa t 31, Utrecht . 

VERGADERING op Maandag 24 September 1928, des avonds 
te 8 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout te 's-Gravcnhage. 

Opening. Notulkn. Ingekomen stukben. Balllotage cand.-lid. Me-
dedeelingem. Sluiting. Verioting. Veiling. 

De Secretaris, P. C. CK3ZY. 

Eerste Surinaamscfae Philatelisten-Ver., te Paramaribo. 
Sacretaris: H, L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo, 

Nieuwe leden. 
35. B. van der Kuijp, Keizerstraat 167, Paramaribo. 
36. J. E. de la Fuente, Keizerstraat 32, Paramaribo. 
37. F . H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam. 

Mededeelingen. 
De statuten van de Eerste Surinaamsche PhilateHsten-Vereeni-

ging zijn krachtens art. 1667 van het Burgellijk Wetboek door den 
Gouverneur, bij Gouv. Res. d.d. 3 Juli 1928, No. 2274, goed
gekeurd. 

De publicatie daarvan heeft plaats gevonden in het Gouv. 
Advertentie-Blad van 10 Juli 1928, No. 58, waardoor zij als rechts
persoon mag optreden. 

Boekjes met huishoudelijk reglement en ledenlijst zijn op aan
vrage voor belangstellenden ter kennisneming verkrijgbaar bï) den 
secretaris. 

Gedurende de maanden September en October zullen vanwege 
het droge seizoen geen vergaderingen gehouden worden. 

De eerstvolgende vergadering vindt, behoudens bijzondere om
standigheden, plaats op Woensdag 14 November a.s. 

De Secretaris, 
H . RELIJVELD. 
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I Belangrijke Postzegelveïling | 
g in Hotel „Krasnapolsky" te Amsterdam, | 
I van 24-28 SEPTEMBER 1928. | 
m Daarbij können onder den hamer: m 
I een fraaie verzameling Nederland en Koloniën, m 
I een uitgebreide Wereldverzanneling, 1 
m een hoogst belangrijke afdeeling engrospartijen van Nederland en H 
M Koloniën, wegens likwidatie van een handelsvoorraad. ■ 

g Omstreeks 1 November brengen wij in veiling de uitgebreide wereldverzameling, = 
B nagelaten door wijlen den Heer J. E. van den Berg, gewoond hebbende te Utrecht. B 
M Voor volgende veilingen kan steeds worden ingezonden. m 
J Op belangrijke objecten wordt desverlangd voorschot verstrekt. | 
I N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, Rokin 42, Amsterdam, C. | 
H Telefoon 3 3 3 2 4 . Bankiers: INCASSOBANK. g 

(13) m 
W 

Wanneer straks die gezellige avonden komen, 
dient U alles bij de hand te hebben, om het genot der Philatelie beter te waardeeren. 

Daarom beginnen wij dit seizoen met de volgende reclameaanbieding. 
P A K K E T N o . 1 . (voor de jeugd). 

Een insteekboek, inschuifkaart, tandingmeter, 1000 gomstrookjes, pincet, benevens 3 inplak
boekjes, voor f 1,— (franco Nederland). 

PAKKET N o . 2 . Een prachtig, 140 strooks, zeer sterk insteekboek, zaksteekboek, prima pincet met etui, 
tandingmeter, onbreekbare watermerkzoeker, luxe inplakboekje doorschoten met glaspapier, 
6 ruilboekjes, benevens 3000 zeer goede gomstrookjes. 

Dit alles voor den spotprijs van slechts f 3,95 (franco Nederland). 
PAKKET N o . 3 . Een 180 strooks groot luxe insteekboek, 24'/2X18'/2 c.M ƒ 3,75 

Een imitatie lederen zak-steekboek (zeer solide) „ 0,40 
" 0,35 

0,65 
0,75 
2,75 
1 , -
0,75 
0,75 

Een luxe inplakboekje, doorschoten met glaspapier . . . . 
Een onbreekbare watermerkzoeker, benevens een tandingmeter 
Een zwaar vernikkeld pincet met étui 
Een zeer goede loupe in lederen étui (onmisbaar) 
4000 Engelsche gomstrookjes 
12 ruilboekjes (6 liggend en 6 staand model) 
3 luxe ruilboekjes. merk „ASCANIA" 

I 
Gew. prijs ƒ11,15 

Dit P A K K E T No. 3 wordt franco thuis geleverd voor slechts f 9,50. 
Vraagt gratis prijslijst van Postzegelalbums en bestel nog heden een reclame-pakket bij 

„DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL". 
N O O R D E I N D E 9 0 , T E L E F O O N 1 3 1 5 7 . G I R O 1 1 0 1 0 4 , D E N H A A G . (12) 
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p WORDT LID van de | 
*̂ ROTTERDAMSGHE PHILATELISTEN-VEREENIGIN6 f 

Opgericht 25 October 1926. Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 27 Juni 1927, No 23. « 
De vereeniging telt tbans reeds 230 l eden . W 

^ Alle leden kunnen deelnemen aan de maandelijksche ver fe 
5 gaderingen met verloting en veiling; aan de bibliotheek — J 
I; leescirkel — keuren van zegels — en het RONDZENDINGS T 

VERKEER, dat tot volle tevredenheid, zoowel van koopers fe 
als verkoopers, werkt.  Inzending uitsluitend in vereenigings ^ 
boekjes (10 cents per stuk). Commissie T^/o van het verkochte S) 
bedrag. Afwikkeling in circa 3 maanden. A' 
Contributie f 3,— per jaar; entreegeld f 1,—, g 
met inbegrip van gratis toezending van het Officieel Orgaan W 
der Vereeniging „DE PHILATELIST". ♦ 
Verdere inlichtingen geven U het Jaarboekje 1928, dat op 5 
aanvraag aan elkeen grat is wordt verstrekt door den Secr.: v| 
M. GAANDERSE Mzn., Lange Warande 30c, ROTTERDAM, g 

' ABONNEERT U op | 
^ DE P H I L A T E L I S T , f 
'• Maandblad voor Postzegelverzamelaars en Handelaren, onder leiding van tfc 

P. C. K O R T E W E G en K. A. HEIJMANS Jr . 3 j 
Officieel Orgaan van ELF Philatelistenvereenigingen. (S) 

Voor den Speciaalverzamelaar van Nederland en Koloniën V 
is „De Philatel ist" het aangewezen blad, doch ook voor 'A 
anderen is de inhoud steeds belangrijk. Vele bekende phila S 

telisten in binnen en buitenland werken er aan mede. 5» 
Abonnement per jaar f 2 , 5 0 (12 nummers). 'g 

Luxe editie op kunstdrukpapier f5,—^ per jaar, waarbij de nog Q 
in 1928 te verschijnen nummers gratis worden bijgeleverd. • 

Betaling op postrekening 74007. fo 
Proefnummer gratis en franco op aanvraag bij de •/ 

Administratie : DE PHILATELIST, Postbus 897, Rotterdam. 9, 

BESTEL NU de nieuwe f 
CATALOGI 1929 | 

Michel Europa f 3.25, Michel BuitenEuropa f 4.75, « 
Mich. Geheele Wereld (in een band) f6.75, Zumstein ß 
Europa f 2.—, Yvert f 4.20, alles franco. c\ 
Op bestelling leverbaar de catalogi Stanley Gib « 
bons: deel Engelsche Koloniën en deel Rest van 6 
de Wereld, Whitfield King, Scott e. a. 9 

Prijzen op aanvraag. g 
K. A. HEIJMANS Jr. (Willebrordusstr. 133, Post Q 
rekening 11070), ROTTERDAM. 9 

KOOPT OOK de eerstdaags te verschijnen « 

Handboekjes: „Nederlandsche Philatelisten-Bibliotheek" 9 
No. 1. Behooren de Postzegels van La Guaira g 

Curagao t o t het Verzamelgebied Curagao ? • 
door P. C. KORTEWEG . . . . f 0.75 | 

No. 2. De Punts tempels van Nederland, door ^ 
W.K.RUTGERS en P.C. KORTEWEG f 1.— 'i 

Bestellingen uitsluitend aan: S 
DE PHILATELIST. Postbus 897, Postrek. 74007, ROTTERDAM. | 

ADRESWIJZIGING. 
Hierbij heb ik de eer den lezers van dit blad te berichten, dat 

mijn adres van 1 October e.k. af als onderstaand gewijzigd is. 
Bij wijze van reclame de .volgende buitengewoon billijke offerte: 

100 verschillende Nederland, cellophane verp f 1,20 
Olympiade, prachtig gest. per 10 series 
Weldadigheid , 1927 „ 10 „ 
Jubileum 1923, 2ct.—1 gld., per serie 
40, 50 en 60, zonder watermerk, per 10 series 

3,50 
 2,75 
 0,60 

0,60 
10/3 en 1 gld. op 17'/2, per serie  0,45 

1,50 
0,40 
0,75 

Porten V2 et. tot 1 gld., 19 waarden, per serie 
Nieuwe waarden, gr. cijfer 3, 6, 7, 7'/2> H , 12 en 25 
Jubileum Indië, 5 et. 1 gld., per serie 
2V2 gulden, zwart, per stuk  0,25 
2V2 „ rood, „ „  0,30 
1 gld. bruin, per 100, prachtig  0,60 
Porten, koers., 2V2, 5, 10, I2V2, 20, 25, per serie . . .  0,25 

dito 7'/2, 15, 40 en 50  0,70 
25 et. per 10 stuks  0,40 

Aan Vereenigingen billijk geprijsde zichtzendingen ook in rolperf oratie. 

JOHN GOEDE, 
Sloten 1345, Amsterdam (W). Girorekening 40215. (111) 

PostzeyelveJlIng van de Haagsche Postzegelbeurs. 
Vraagt onzen catalogus voor onze 20e veiling, welke 

nog deze maand gehouden wordt. Onze kavels worden 
ongelimiteerd verkocht. 

Fraaie collectie Nederland en Koloniën. (713) 
Haagsche Postzegelbeurs, Stationsweg 2, Den Haag. Tel. 17133. 

C Y P R U S , jubileum, compleet tot £ 1.— •. f 21,— 
G O L D  C O A S T (nieuw), '/a d. tot 5 / ~ . . „ 6,— 
MALTA (Yvert) 117133) ) PHJS op 

id . met opdruk Postage en Revenue (aanvraag. 

P. Gordon, Dijkstraat 6 0 ^ 
ROTTERDAM. (694) 

„Oe 
::@i«K::s^oo=s 

Weldadlgheidspostzegels 
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) q | | 

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

Steeds mooie zichtzendingen met sterk concurreerende prijzen ter beschilckinj. 
Vraagt mijn nieuwe speciale prijslijst van Z W I T S E R L A N D 
1928 met prijzen in Nederlandsche munt. 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Ned. Ver, vao Poatzej elven.) (1). 
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R E C 
Amerika (N.) 
Australië 
Beier es 

België 
Bosnië 

Bulgarije 

Chili' 
Denemarken 

Danzig 

Duitschland 

Engeland 

Estland 
(kol.) 

Finland 
Fiume 

Frankrijk 

L A M E - A A N B I E D 
lOOversoh. ƒ 1.25 
100 „ „ 2.— 
100 „ „ 0.55 
150 „ „ 1.25 
100 „ „ 0.75 
50 „ „ 1.10 
100 „ „ 3.50 
50 „ „ 0.40 
100 „ „ 1.25 
50 „ „ 1.90 
50 „ „ 0.60 
100 „ „ 2.25 
lOO „ „ 0.75 
200 „ „ 3.25 
20O „ „ 0.25 
300 „ „ 1.50 

50 „ „ 0.90 
100 „ „ 0.75 
25 „ „ 0.45 
40 „ „ 1.20 

(Kol.) 

Griekenland 

Hongarije 
Italië 
Japan 
Letland 
Litauen 

Luxemburg 

Memel 

I N G V A N 
50 „ 
25 „ 
50 „ 
100 „ 
100 „ 
150 „ 
200 „ 
50 „ 
100 „ 
300 „ 
100 „ 
50 „ 
50 „ 
25 „ 
50 „ 
75 „ 
50 „ 
100 „ 
50 „ 
100 „ 

, 0.75 1 
, 0.95 
, 1.75 
, 0.75 
, 0.65 
, 1.25 
, 2.00 
, 0.75 
, 1.75 
, 1.60 
, 1.80 
, 0.75 
, 1.75 1 
, 0.75 
, 1.90 
. 5.— 
, 0.95 
, 4.75 
, 1.40 
, 4.50 1 

L A N D E N - V E R Z A M E L I N G E N , 
Montenegro 
Nederland 

Noorwegen 
Oostenrijk 

Polen 

50 
50 

Ind. 50 
40 

200 
500 
100 
200 

Perzië 50 
100 

Peru 30 
Portugal 50 

100 
„ (Kol.) 100 
„ (Nyassa) 25 

Rumenië 100 
200 

San Marino 25 
Sarre 50 
Servië 50 

2.25 
0.75 
0.75 
0.75 
0.45 
5.— 
0.45 
2.— 
1.35 
3.25 
0.75 
0.45 
1.75 
0.90 
0.90 
1.15 
4.— 
2.— 
1.75 
1.75 

Siam 
Sovjet Rusland 
Spanje 
Tj.-Slowakije 
Turkije 
Veldpost 
Venezuela 
Wurtembcrg 

IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zuid-Slavië 

Geh. Wereld 

25 
50 
50 

100 
100 
50 
40 
50 

100 
50 
40 

lOO 
50 

100 
500 

1000 
2000 
3000 
5000 

, 0.9( 
, 0.7f 
, 0.7i 
, 0.9( 
, 1.7; 
, 0.7; 
, 0.6; 
, 0 6; 
, 2.2; 
, 2.9; 
, 0 3; 
, 2,2; 
, 0.5( 
, 1.4( 
, 0.8( 
, 1.7; 
, 6 -
,17.-
,45.H 

Postzegeltiandel „ INSU LI ND E", Zoutmanstraat 14a, Den Haa». - Telefoon 34929, Giro 46266. (66 

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

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

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

Bij belangrijke objecten kom ik persoonlijk naar den verkooper. 

M. KURT MAIER. BERLIJN W. 8. 
FRIEDRICHSTRASSE 79a. Telegramadres : KAIV1APHIL. 

C2 
ß 
H l 
C3 

ß 
G 
ß 
G 

C5 

Nieuwe Postzegelbeurs 
Eiken Zaterdag van 
1-5 uur in gebouw 

,,Annicitia", 
Westeinde 15, D E N H A A 6 
Entree naar verkiezing, (K») 

C. DEENIK. 
S t a t i o n s p l e i n 16, UTRECHT 
Vraagt te koop : 
a. Series TOOROP. gebr. en ongebr. 
b. Series Tentoonstelling. ) 
c. Verrekenzegel l l /22 ' /2 , ) 

tanding ll '/zXH'/z. 
Biedt aan: 

Nederland 20 et. 1909/20, groen en 
grijs, strip van drie met bovenrand van 
het vel; aan de bovenzijde ongetand. 

Prijs f 2 5 , — . (113) 

ledere 
hoeveelheid. 

Engeland en Kolonie! 
Postzegels en Literatu 

te koop gevraagd dooi 
J.G.Millaard, Rozenstraat 3 

DEN HAAG. 

Geen missiezegels, alle landen ge
mengd, kwaliteit als zelden aange
boden, veel U.S.A.,Ned.-Indië,enz. 
1 K.G. f4.—, franco na ontv. postw. 
Welter, 33 Hugo de Grootstr. Nijmegen. 

(104) 
Onze laatste samenstelling Nederl. beva t 

850 alle versch., waarbij de laatste welda-
dijh., Olympiade, post- en portzeg^. in pracht-
ex. compleet i 4.50 fr. aangiet. Lees onze 
annonce elders in d i t Blad. Pos tzeve lhan-
d e l „ T H E G L O B E " Zaandam. (110) 

K o e r s e e r e n d e zegels m e t w m k . 
in kwantiteiten t e koop gevr. 
Brieven uitsluitend met prijsopgaaf 
te richten aan Postzegelhandel 

R. KORMOS, D e n Haag, 
Am. Y. Solmsstraat 21. (112) 

Verzameling, 10000 verschillende 
van alle landen, in boekjes ge
plakt, slechts f 145,—. 

Adres: VAN DOP, Papagaai
laan 4, Den Haag. (103) 

Groot succes met Noorwegen Poo lv lucht , 
Yv. 101 -107 (fr. 38. 5) voor si. f 1,35 — 
Svalbard 4 st. f 0,60 — Ibsen cpl. f 0,65 
— Dienst cpl. f 0,80 — Porto II, Yv. 7-12, 
f 1,40. Zweden, Landst. Il, Yv. 87-95, f 4 ,— 
— W a s a 151-153 f 1,60 — Congres 5-80 ore, 
Yv. 163-174, f 4,75 — Post-Unie 5-80 rire, 
Yv. 178-189, f 4,75 — Jub . '38 cpl. f 0,85 
Geef mij de open vakjes in Uw album eens 
op van Zweden, N o o r w e g e n e n D e n e 
marken . Orders uit Ned.-Indie onder remb. 

H. TEUNISSE, Dacostastr . 17, 
Dordrecht . 

A g e n t : „Svensk Frimärken Handel". (106) 

100 verschillende Nederland 1 f 
1927, Ie keuze f 3.50; 100 verse 
Ver. Staten v. Amerika 1870-1! 
Ie keuze f4.50; frj na ontv. poi 
Welter, 33 Hugo de Grootstr, Nijme 

(« 
Tekst dezer A n n o n c e 
voor den Sen in t e zende i 

a a n d e Adminis r ta t i e . 
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wend benoemd. Naast het reizigere-vervoer zorgde de paai^denpost 
voor het ove'rbreingjen van de correspondentie, waiartoe men zoo
genaamde ,,Ma11es-pos'te" benuitte, wat rijtuigen waren, met drie, 
naast elkaindteir geispannea paairden. Het stu:nen gesdhiedde vanuit 
het zad-el. 

Ds W'eg van Frankrijik naa'r Noordl-Nedslrland liep over Groot-
Zuindert en B'reda naar Oorinchem en Utrecht en taan Kelzeï 
Napoleon I in 1811 besloot de ,pas ingelijlMe gewesten te bezoeken, 
m'aakte Z. M. de reis over genoemd dorp. 

TM' van mtgebreide maatregelen moesten worden getroffen en 
postmeeste'r Passtoors wachtte piet heit noodige personeel en onge
veer 300 paarden de komst van Zijinc Fransche Majesteit in het 
grenspfeatsje West-Wezel af. Het ve'rtrek van Napoleon uit Ant
werpen -zxm door kanon-gebulder worden aangekondigd. Na negen 
dagién waohüen bracht het büldenen van het gesdhut het seim, 
d'at die Keizer vertrokken was ; Z. M nam met kledn gevolg even
wel een anderen weg en alleen de Keizerin ree'd, met een groot 
gevoüg, via Wiffit-WiSzel en Groot-Zundert naar Breda. Tot haar 
stoet behoorde o.a. de ber'oemd'e toDneellspeller Tal i ia met gezel
schap, waafvooir alteen 28 paarden noodig wairen, terrwijl de spe
ciale d'ieinist der Keizerin op 30 stuks beslag lagde. 

In Gorindhlera volegde de KeSzer meit gevolg zidh bij de Keize
rin en werdi de reis gemeenschappielijk via Utrcäht voortgezet. 

Tot het militair esoorte va'n de Keizer'in behoorde een offiaier, 
Parquin genaamd, die zijn he<rinnering aan het Bredasche bezoek 
vastgelegd heeft in zdfn boek ,,Souvenirs de gloire et d'amour". 
Vermlakelijk is het te lezen, hoe deze lady-killer tijdens zijn kort 
veirihlliif ia Bteda eir in .älaagde de hoc/fden Op höl te bne'ngen 
van 'öen tweetal aairdige zusjes, van wie de een voor de ander 
niet weten' wiili, dat zij op de'n kranigen officier verliefd is. Breekt 
de tijd voor het vertrek aan en rijdt Parquin met zijn regiment over 
de maAt, dan kijkt .uit heidis verdiepingen van he't huis een 
tilexiirig mieisje op hem neer, maar matiqjes getroost door de ge
dachte, dat baar beid tot souvenir een fraaie pij'p in dien vreenide 
m'eeineemt, onbewusit van het feit, dat een an dezelfcie pijp ook 
dooir de andere zus cadeau is a^daan ! 

Dat Parquin deze eoisode in ziia boek ond^breaat and'er den 
t i td ,,]a belle irieuse de Bireda" of te wel het mooie laohebekie. 
pleit voor den scherpen kijk, d'ien hii op de Bredasche mieisies had ! 

Keeren wij teruq tot onzen Zundertschen postmeester 
iDe roem van NaDöïeon taande : de aflooo van den Russischen 

veldtocht maakte, dat tal van Fran'sohen naar hun land' terug-
keerdfen, otader wi'e d'e gouVemeuir-ciene'raaili der Holllandsdhe depar
tementen en de diirecteur der p6'<tie te Amgterdara. 

Dan trekt het Fransche co-ps, dat de belegerinq van Breda had 
opgebroken, via Groot-Zundert naar bet vadarland teruq en ver-
sdhijnen de kozakken. O p 26 Juni 1814 trekt Keizer Alexander 
van Rusland' dooir he't plaatsje op ,ziia doort'odht naar Breda 
en becietedt postmeester Passtoors, op zijn schimimel gezeten, den 
monarch door de versierde dorpen Rijsbergen en Pnincenbaqe. 

Weder een nieuwe emiotie : Napole'on ontvïucht Elba en het 
lot van Europa staalt voor de besilissinq bij' Waterioo. Koeriers 
rijdeh af en aan tdt de faatste de besUwte ov^erwinning van de 
verbondenen meldt pp zijin vMegensvluiggen 'dodrtocht naar Dan 
Haag. 

Drukke d'aöen breken vofer den postnreeslteT aan : gelegen aan 
den girooteh weg tusschen de 'beide residenties 's Hage en Brus
sel, is het een gaan en komen van votsten, hofd'gni'tarissen, diplo
matieke aoienten en leden der St-aten-Generaal, tot de scheiding 
tusschen Noord- en Züid-Nadierland het dorp voorgoed tot zijn 
landelijke rust terugbrengt. Spoorwegen en de telegraaf brachten 
een geweldigen ommekeer te weeg en de paardenipost voorzag niiet 
miee'r in een behoefte en bij KoniiinMijk besluit wierd'en op 1 JuJi 
1854 de postmeesters udtgeluid. v. B. 

Nederlandsche bekroningen op de Internationale 
Postzegeltentoonstelling te Durban (Natal) . 

Deze tentoonstelling is voor de Nederlandsche inzenders een 
groot succes geworden : van de dertien werden niet minder dan 
elf bekroond ! 

Onderscheidingen werden behaald door : 
H. L. Vogel ; Nieuwe Republiek. Oxyd-zilver. 

L. de Raaij ; Transvaal, vervalschingen. Zilver. 
; Opper-Silezië. Oxyd-zilver. 
: Transvaal, afstempelingen. Oxyd-zilver. 

Nederl. Bond ; 'Leiddraad. Oxyd-zilver. 
Nederl. Vereeniging ; Handboek. Oxyd-zilver. 
Nederl. Philatelist; Tijdschrift. Oxyd-'zilver. 
J. Mebus ; Album Ned. en Kol. Oxyd-zilver. 
L. de Raaij ; Boek O.V.S. Oxyd-zilver. 

; Boek Nieuwe Republiek. Oxyd-zilver. 
Nederl. Maandblad ; Maandblad. Zilver. 
Voor literatuur heeft derhalve het 'Maandblad de hoog.ste onder

scheiding behaald, voor welk succes den staf van vaste medewer
kers een hartelijk woord van dank zij gebracht. 

O p 4 November ai.s. Wordt te Berlin-Lichtenberg in de feest-
zaien va(n Sdhwcirz, MóUendorfstr. 26, een tentoonstelling gehou
den door en voor jeugdige verzamelaars. (Jugend-Werbe-B'riefmar-
ken Ausstellung, afgekctft Jiuweba.) 

Zij wordt voorbereid en gelieid door de postzegeltverzam'elaars-
vereeniigingen te Lichtenberg en Cöpenick. 

Inlichtihgen en aanmeldi,ngs-formdKerian zijn te verkrijgen bij 
Ingenieur Kcch, Augustastrasse 33, te Berlin-Lichtenberg. 

Causerie over het speciaal-verzamelen van den 
tegenwoordigen tijd, gehouden in „De Haagsche 
Philatelisten-vereeniging" op den 22sten Maart 1928 

door 
J. J. DEGGELLBR. 

II. 

„Als GENERALSAMMLUNGEN waren dann alle diejenigen 
„zu bezeichnen, deren Ziel lediglich die E INMALIGE KATA-
„LOGMASSIGE V O L L S T Ä N D I G K E I T E I N E S GEBIETES 
„BEI GLEIQHZEITIG M O G L I O H S T GUTER MARKENHAL-
„ T U N G ist, ganz gleichgültig zunächst, ob nur die Hauptarten 
„oder auch alle katalogisierten Unterarten und Abarten je einmal 
„gesammelt sind und ebenfals gleichgültig ob ein Vordruckalbum 
„oder freie Blätter benutzt sind". 

Ik zal er mij wijselijk niet aan wagen voorspellingen voor de 
toekomst te doen, daar mij dit, gezien de in betrekkelijk korten tijd 
zich tegenwoordig voltrekkende veranderingen en de gemakkelijke 
wijze, waarop ernstige verzamelaars met hetgeen ze in den loop 
van vele jaren, met veel moeite en vaak ten koste van groote 
financieele opofferingen, hebben tot stand gebracht, over stag 
gaan ; hun geheele wijze van verzamelen omgooien en aan iets 
anders beginnen, vaak met ten volle ervan overtuigd voor welke 
soms onoverkomelijke moeielijkheden ze nog kunnen komen te 
staan, niet gewenscht voorkomt. 

Ook ben ik in het profeteeren niet bedreven en is het een 
moeielijk en vaak zeer ondankbaar werk. Loopt alles goed en 
vlot, zooals men het voorspelde en heeft de verzamelaar dan ook 
nog succes en misschien nog groot voordeel bovendien, dan wordt 
men eenvoudig weg in het gelijk gesteld, maar wanneer de pro
feet zijn succes boekt met eene ongunstige prognose, dan blijkt de 
dankbaarheid van hen voor wie de horoscoop getrokken werd, 
niet bijster groot en hoort men zich meestal nog op den koop toe 
eenige min of meer onaangename opmerkingen toegeshngerd. 

En nog veel moeielijker wordt het intusschen om voorspellingen 
te doen op het gebied van het postzegelverzamelen, waar het hier 
een tsport betreft, waarvan men in de verste verte niet weet Welke 
perspectieven hij in de toekomst zal en kan openen. 

Gaan de verschillende postadministraties over de wereld ver
spreid, door met het te pas, maar vooral te onpas, uitgeven van 
allerhande groote series post-, port-, jubileum- en andere soort 
zegels, dan is het met geen mogelijkheid meer te zeggen hoe de 
verzamelsport van postzegels en poststukken zich in de toekomst 
zal ontwikkelen of tot welke beperkende maatregelen de verza
melaars zich zullen genoodzaalkt zien. 

W a t echter wel met zekerheid is te zeggen, is dit, dat wanneer 
alle verzamelaars zich op speciaal verzamelen, dat is verzamelen 
met alle afwijkingen, plaatfouten, tandingsverschillen, kleurver
schillen, enz. enz. gaan werpen, er in de toekomst maar heel 
weinig verzamelaars zullen zijn die succes zullen hebben door iets 
bij elkaar te brengen dat op den naam van volledig aanspraak 
kan maken. 

Afwijkingen, plaatfouten, tandingsverschillen, zijn er toch van 
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elk zegel maar betrekkelijk weinig, primaire fouten en afwijkingen 
tenminste, en m dit geval zal dan ook de spoeling zoo duin Wor
den, dat de meeste verzamelaars, overtuigd als ze spoedig zullen 
zijn, dat het onbegonnen werk is, hen binnen korten tijd de moed 
in de schoenen zal zinken en zij, totaal gedeïllusioneerd, met Ver
zamelen zullen ophouden. 

Ik geloof dan ook, dat zij, die niet langer algemeen zullen 
willen verzamelen, beter zullen doen met enkele landen te gaan 
verzamelen en te trachten die zonder afwijkingen, compleet te 
krijgen, vooral ook de duurdere en de zeldzamere zegels daarvan. 

ZoQ zal men meer en meer moeten komen tot BEPERKT en 
minder tot SPECIAAL verzamelen 

Het speciaal verzamelen zooals enkelen dat tegenwoordig doen 
en zooals men dat tracht na te doen ; met alle afwijkingen en in 
alle bijzonderheden, is iets wat men vroeger niet deed, uitgezon
derd een hoogst enkele verzamelaar. 

In den eersten tijd van het postzegelverzamelen toch, dus laat 
ons zeggen even nä IMO toen de eerste, offioieele zegel in Enge
land werd uitgegeven, verzamelde men natuurlijk algemeen. Men 
ontving de te verzamelen zegels zelf op brieven, later ook op 
briefkaarten en op gedrukte stukken of men kreeg ze van vrienden 
of bekenden, die ze op dezelfde wijze hadden ontvangen. Ook door 
ruiling van doubletten met andere verzamelaars werd menig zegel 
verkregen en zoo zijn de eerste ruilvereenigingen ontstaan. 

Meestal werden gebruikte zegels verzameld en werd vaak ook 
het stempel als bewijs van echtheid van het zegel aangenomen ; 
het was de „post" gepasseerd en daar liet men meestal maar echte 
zegels door. 

Het verzamelen van ongebruikte zegels is eerst later veel al ' 
gemeener geworden. 

Groote keuze, zooails tegenwoordig, was er in de eerste jaren 
van het verzamelen ook al niet voor de verzamelaars. De landen, 
die zegels begonnen uit te geven, zijn met een zeer kleine serie 
begonnen, meestal maar drie of vier waarden, omdat het schrijven 
van brieven lang niet zoo algemeen was als tegenwoordig en 
van den dienst der post dus niet zulk een ruim gebruik werd ge
maakt als wij dat in onzen tijd zien doen. Ook wordt tegenwoordig 
met het verzenden van massadrukwerk en doordat handel en 
industrie veel meer reclame maken dan voorheen, veel meer ge
bruik van de post gemaakt dan vroeger. 

Daarbij komt nog, dat het verzamelen van postzegels in den 
eersten tijd werd beschouwd als een onschuldig vermaak voor de 
jeugd ; men vond het wel aardig dat de jongens — meisjes zullen 
het in den eersten tijd wel niet veel hebben gedaan — er hun 
geografische keunis door verrijkten. Het verzamelen door men
schen die de eerste jeugd achter den rug hadden, is eerst later 
meer naar voren gekomen en deze werden door de meeste men
schen — en dat is nog niet zoo heel lang geleden ■— aangezien 
voor zoo iets als tamme idioten. 

Totdat tenslotte de vereenigingen van postzegelverzamelaars 
en Philatelisten, door betere organisatie, over het geheel meer op 
den voorgrond begonnen te treden en deze vereenigingen niet lan
ger als een onderonsje werden beschouwd, maar zich ook in 
het belang hunner leden zoo nu en dan tot de Regeeringen Wend
den, tentoonstellingen (eerst nationale en later ook internationale) 
organiseerden, waardoor al spoedig aan het licht kwam, dat er 
toch ook verstandige menschen waren, die niet alleen postzegels 
verzamelden, maar zelfs zeer belangrijke collecties bezaten. 

En zoo kwam men al spoedig tot de overtuiging, dat de phila
telist van den lateren tijd, en dat geldt natuurlijk in nog grootere 
mate voor den hedendaagschen philatelist, aan zijn verzameling 
heel andere eischen stelt dan de verzamelaar van voorheen. 

Men begon in te zien, dat het verzamelen van postzegels nog 
iets anders vereischt dan het Jukraak bijeenbrengen van hier en 
daar opgevraagde zegels, die dan in een voorgedrukt album werden 
ingeplakt. Vooral ook door de groote internationale tentoonstel
lingen, waar de bekwaamste philatelisten exposeerden, werd men 
gewaar dat het ook in deze sport mogelijk was tot de kern der 
zaak door te dringen en dat dit zelfs voor zeer verstandige men
schen een zekere bekoring scheen te hebben. 

En inu deed het zeer plausibele verschijnsel zich voor, dat deze 
verstandige menschen er zich niet langer toe wenschten te ieenen 
om maar voortdurend alle mogelijke zegels te willen verzamelen, 
die tijdens den grooten oorlog en vooral ook in de naoorlogsjaren, 
elk lamd, zelfs de kleinste negerstaatjes in Afrika, bij meestal zeer 
gezochte gelegenheden, meenden te moeten uitgeven, denkende 
zoodoende te kunnen speculeeren op de verzamelwoede die bij bij 
de philetalisten veronderstelden te bestaan. 

Men heeft blijkbaar in de verschillende landen gedacht, dat men 
bij elke gelegenheid, te pas en te onpas, een serie gelegendheids
zegels of jubileumzegels kon uitgeven en dan nog meestal in een 
vrij groote serie tot zeer hooge waarden, en dat dit alles, ook al 
werden ze nimmer officieel gebruikt, vaak ook niet eens aan de 
loketten der post verkocht maar zelfs door inschrijving aan den 
man gebracht, wel door de algemeene verzamelaars gretig zouden 
worden opgekocht. 

Daardoor kwamen zooveel zegels aan de markt, dat het velen 
zoo niet de meeste verzamelaars te ver ging en zij aan het bij
houden van hunne collectie, wat vroeger een aangename tijdpas
seering was, meer tijd en vooral Ook meer en soms te veel geld 
moesten gaan besteden, in elk geval meer geld moesten gaan be
steden dan hun lief en vaak ook mogelijk was. 

Als men eens een vergelijking gaat maken wat een verzamelaar 
van 28 jaren geleden, dus in het jaar 1890 en een hedendaagsche 
verzamelaar heeft bijeen te brengen, dan komt men tot ontstellende 
cijfers. Voor Nederland, Ned.Indië, Frankrijk, Engeland, Duitsch
land, Spanje, Portugal, Itaïié, Rusland en Polen, zou een verza
melaar uit het jaar 1890 om deze landen compleet te krijgen, 
moeten verzamelen 914 stuks post en portzegels, terwijl dit voor 
een verzamelaar, die thans begint, reeds zou zijn geklommen tot 
een totaal van 4083 zegels. Als men deze vergelijking zou gaan 
maken voor de zegels van een algeme?ne verzameling, dus van 
alle landen der geheele wereld, dan zou men tot zoo'n overweldi
gend verschil komen, dat niemand zeer zeker meer aan eene 
algemeene verzameling zou beginnen. En dit betreft nu alleen nog 
maar het verschil in aantal der te verzamelen zegels en heb ik 
nog niet eens gesproken van het veel hoogere bedrag in geld, 
dat men thans voor zijn collectie moet uitleggen, vooral ook omdat 
men bij het enorme groote aantal zegels van thans onwillekeurig 
meer zal koopen dan vroeger mogelijk was. Dat koopen wordt bo
vendien nog in de hand gewerkt doordat er tegenwoordig veel 
meer handelaren zijn dan vroeger en doordat bijna alle vereenigin 
gen een rondzendverkeer hebben, dat het koopen niet alleen verge
makkelijkt, maar het ook nog bevordert. 

W a t ik U hier voor geschetst heb is oorzaak, dat men in de 
kringen der postzegelverzamelaars ten slotte zoo wijs is geworden 
om heel wat philatelistische ballast overboord te werpen. 

Velen zijn toen er toe overgegaan om een deel hunner verzame
ling weg te doen of niet verder te completeeren. Enkelen gingen er 
toe over om alles verder te verzamelen wat vóór 1914, dus voor 
het begin van den wereldoorlog, was uitgekomen ; anderen gingen 
juist verzamelen wat nä dien datum was verschenen. Dat verza
melen van hetgeen vóór of nä een bepaalden datum is verschenen 
heeft dit nadeel, dat men dan van hetgeen men verzamelt slechts 
een deel bijeen brengt en het land zelf nimmer compleet kan 
krijgen. 

Dat heeft men over het algemeen ook wel begrepen en is 
oorzaak geweest, dat velen in hun beperking te ver zijn gegaan, 
door zich slechts op een land te gaan specialiseeren, wat zij dan 
speciaal verzamelen noemden, maar wat met het woord speciaal 
eigenlijk niets te maken heeft. Men heeft gedacht als men alles 
wat in de meest gebruikte catalogi voorkwam, verzamelde, en men 
vulde dit aan met enkele afwijkingen en plaatfoutjes, dat men dan 
eene speciale verzameling kreeg. Dat is een principieele fout en 
ben ik het dan ook geheel met Dr. Munk eens, als men van elk 
zegel slechts één exemplaar verzamelt, aangevuld met een paar 
kleine algemeen voorkomende plaatfouten, daardoor een collectie 
nog niet tot eene speciaalcollectie wordt bestempeld. 

Om duidelijk aan te geven, wat men onder speciaal verzamelen 
verstaat, kan ik het best verwijzen naar b.v. groote speciaal
verzamelingen, die de meesten onzer met bewondering zullen heb 
ben bezichtigd op de laatste internationale tentoonstellingen en 
vooral op de nog betrekkelijk versch dn ons geheugen liggende 
internationale tentoonstelling in 1924 in Den Haag gehouden. 

Naast vele andere, minder belangrijke en niet zóó volledige 
collecties, behoef ik U voor Nederland en Koloniën slechts te 
noemen de collecties Waller, Warren en Van Nifterik (door aan
koop, door den heer v. Nifterik zullen de beide laatste thans 
gecombineerd worden en daardoor zeker in belangrijkheid toene
men), die allen wat specialiseeren betreft, aanspraak op groote 
volledigheid kunnen maken. In zoo'n speciaalcollectie behooren 
voor te komen de zegels van de verschillende platen met de daarbij 
voorkomende kleurverschillen, tandingen, papiersoorten, gomvarie
teiten, de verschillende drukken — van de Nederlandsche zegels 
b.v. de Utrechtsche en de Haarlemmer druk —, de retouches, bij
zondere afstempelingen, plaatnummers, de verschillende typen van 
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de portzegels met alle daarbij voorkomende tandingen, de proef
drukken, welke laatste op zichzelf al bijna een geheele verzameling 
kunnen vormen. 

Gemakshalve heb ik het van ons eigen land en onze eigen 
kolomen genoemd, maar men kan dit speciahseeren van andere 
landen natuurlijk evengoed en op dezelfde wijze doen. 

Mijn bedoeling was alleen om aan te toonen welk een enorm 
groot arbeidsveld het speciahseeren van een of meerdere landen 
bestrijkt en vooral ook om duidelijk te maken, dat dit lang niet 
ieders werk is en voor de meeste verzamelaars wel veel te om-
N'attend zal blijken te Bijn. 

Ik heb getracht aan te toonen, dat vele verzamelaars beter zou
den doen en zeker voor zichzelf veel geanimeerder zouden verza
melen al.s ze liever probeerden van etnkele landen een niet ge
specialiseerde verzameling aan te leggen, maar daarin dan ook 
zame exemplaren, zouden trachten machtig te worden, 
alle zegels van die landen, ook de hoogere waarden en de zeld-

Ook komt het mij voor, dat al die Philatelisten, die niog eene 
speciaal-verzameling willen gaan aanleggen, met bijna onoverko
melijke moeielijkheden te kampen zullen hebben bij het verzamelen 
\ a n alle afwijkingen, plaatfouten, tandingen, afstempelingen, plaat-
nummers, enz. Juist omdat er al zooveel in bonafide handen is en 
uit den aard der zaak daarin zal blijven, zal het buitengewoon ' 
moeielijik worden om daarvan door ruiling veel te bemachtigen, 
om van koopen en de daardoor ontstane prijsopdrijving maar niet 
te spreken. 

Mijn bedoeling is geweest aam te geven wat in eene speciaal
collectie alzoo dient te worden aangebracht, U daardoor duide
lijk te maken, dat het niet gemakkelijk, voor velen misschien Wel 
onmogelijk zal blijken te zijn daarin iets te bereiken, dat ons als 
verzamelaars voldoening zal schenken en U derhalve in overwe
ging te geven U niet te laten medesiepen in l'agitation de la foule, 
om, zooals dat meer en meer gebruikelijk schijnt te zijn geworden, 
eene met moeite en zorgen bijeen gebrachte verzameling van de 
hand te doen, te verkavelen en voor luttele guldens te ver'koopen, 
om dan met eene speciaal-collectie te beginnen, die in de meeste 
gevallen met het woord speciaal evenveel heeft uit te staan als 
de van de hand gedane algeraeene verzameling. 

^ndien het algemeen verzamelen de verzamelaars te machtig 
wordt, en ik kan mij dat zeer goed voorstellen, dan zou ik zeggen : 
„Leg U hever toe op B E P E R K T dan op SPECIAAL verzamelen". 

UITSLAG ACHTSTE PRIJSVRAAG. 

Bedoeld waren de zegels van Liberia, no. 199—^211. Deze cor-
respondeeren in volgorde met : 

Tunis 125 
Peru 138 

Geconf. Staten, Mobile 1 
Hongarije 241 

Haiti 133 
Liberia 93 
Liberia 177 

Vereen. Staten 244 
Belg. Congo 116 

Liberia 208 
Comp, de Mozambique 115 

Brunei 13 
Barotonga 14 
Rarotonga 14 

J. M. va nden Berg, Burg. Passtoorsstraat 5, Ginneken. 
J. Beukema, Steentilstraat 4IA, Groningen. 

W . Frijling, Bankastraat 125, Den Haag. 
A. Gregoire, Prins Albertlaan 5, Voorburg. 

A. J. Jacobs, Weth . Romboutsstraat 12, Breda. 
A. N. C. F. Keijzer, Buys Ballotstraat 65, Den Haag. 
M. D. Ramondt, De Wit t Hamerstraat 1, Goes. 
mej. T. Sandberg, Huize Leuvenum, Elspeet (Gld.). 
E. A. M. Speijer, Voltastraat 22, Den Haag. 
J. de Vries jr., not. stud., Wilhelminadorp (bij Goes). 

Namens den Raad van Beheer: 

NEGENDE PRIJSVRAAG. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 — Helvetia. 
7, 8, 9, 10, 2, 11 — eiland onder Engelsch beheer. 

11, 3, 12, 13, 14, 15 .— Spaansch woord, dat een gedeelte is 
van den naam van een Engelsche be
zitting. 

4, 12, 16, 17, 18, 19 — overdrukte koningskoppen met wapens. 
20, 21, 22, 23, 19, 5 — muntaanduiding op Aziatische zegels. 
24, 25, 26, 27, 6, 20 — muntaanduiding op Scandinavische 

zegels. 
27, 28, 29, 30, 10, 1 — vindt men op veel zegels van den Congo. 

Oplossingen, onder motto „Negende Prijsvraag", in te zenden 
vóór 15 Februari 1929 aan dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72bis, 
Utrecht. 

Een tiental prijzen wordt beschikbaar gesteld. 
Correspondentie kan «ver deze prijsvraag niet gevoerd worden. 

Estland, de Roode-Kruis-zegels. 
waarvan het ontstaan wel interessant is. Voor de vellen, die 120 
stuks groot zijn (10 horizontale rijen vain 12), bleek, naar Kohl's 
Handboek meedeelt, geen passende tandingmaohine aanwezig te 
zijn. We l was er een machine voor het tanden van vellen van 2 maal 
100 zegels, in.l. twee naast elkaar gedrukte vellen van 100 stuks met 
daartusschen een tussohenruimte van juist één zegelbreedte. Deze 
machine, die dus uit twee naast elkaar geplaatste tandingkammen 
bestond, werd nu voor de weldadigheidszegels gebruikt. 

De eerste 10 verticale rijen van de vellen Roode-Kruis-zegels 
werden dus normaal getand, de 11de rij viel samen met de tusschan-
ruimte tusschen de tandingkammen, terwijl de 12de rij haar perfo
ratie van de 2de tandingkam ontving. Bij de 11de rij onbreekt dus 
de perforatie tusschen eilk verticaal zegelpaar, alle zegels van deze 
rij zijn horizontaal ongetand. 

Dit is het geval bij de_ pegels van 7 resp. 12 M a A . De vellen 
van de andere waarde (3^/2 resp. 6 Mark) werden echter alle kop-
staand onder de machine gelegd ; bij deze zegels ontbreekt dus de 
horizontale perforatie tusschen de zegels op de 2de verticale rij. 

dr. P. H. V A N GITTERT. B. 
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HERALDIEK. 
III. 

Van het Utrechtsche wapen is als 't voornaamste aan te haJen : 
het tegenwoordige wapen is samengesteld uit drie verschillende 
wapens : Ie het bisdom Utrecht van keel met het zilverkruis be
laden in het Ie en 4e kwartier; 2e uit dat van 't graafschap Hol
land in het 2e en 3e kwartier en 3e uit dat van de stad Utrecht 
tranche, d.i. schuins doorsneden van rechts boven naar beneden 
links en „surtout" d.w.z. over alles heen. (Afbeelding 20). 

Jan van Zierik (1282—1296) was de eerste Utrechtsche Bis
ädhop die met het wapen van Utrecht zegelde en van 1342 tot 
1364 werden de eerste munten vervaardigd met het wapen. Na 
1528 werd het Hollandsche wapen toegevoegd met een zilverkruis 
3p de schouders der leeuwen afgebeeld en in 1582 werden de 
nunten gemaakt waarop „en surtout" het stadswapen van Utrecht 
/oorkwam. In 1584 verliest het wapen weer de „en surtout", doch 
n 1705 werd het opnieuw in zijn geheel gevoerd, doch de leeuwen 
/erliezen hun kruis op de schouders. In 1802 verviel wederom de 
,en surtout" om op 14 April 1858 wederom in eere hersteld te 
worden. Het schild werd gedekt met de provinciekroon en met 
ichildhouders de luipaarden, dit zijn Leeuwenfi'guren in klimmen
ien stand met hun kop naar den aanschouwer gekeerd en hun 
Itaart naar beneden tusschen achterpooten en onderlijf doorgewerkt. 

Onder het wereld bestuur der Utrechtsche Bisschoppen droeg 
Dverijsel den naam van Oversticht tot 1528. Dit gewest kreeg tot 
vapen den Hollandschen leeuw op het gouden veld waarin was 
angebracht een balk van azuur — faas of lint, — voorstellende 
ie rivier den IJsel — dws een stuk van Holland — leeuw — over 
ien IJsel — balk — (een vooi4)eeld van een mooi sprekend wa
)en). 

Als provinciewapen komt de provinciekroon soms geflankeerd 
loor twee leeuwen als schildhouders. (Afbeelding 21). 

W a a r Overijsel met Drenthe te samen het oude Oversticht (zijn
Ie 't oude Salland — Twente en Drente — vermeden, volgt hier 
'anj zelf de beschrijving van Drente. 

In 780 kwam de Heilige Willehardus in het land van 
.Thrianta" om de toenmalige bewoners tot het Christendom te 
lekeeren. Dit Thnanta vmden we in de 10e en 11e eeuw reeds 
Is Thrente aangeduid. Het was een der gouwen, welke men 
vederom in enkele gewesten onderscheidde, die weer verdeeld wer
len in marken. De grenzen van het oude Thrente zijn niet de
initief bekend, aangenomen wordt dat deze door de natuurlijke 
igging werden aangewezen; het midden b.v. van de hooge 
treek van den Hondsrug naar het Westen bestond uit hooge, 
oed bewoonbare zandgronden, die omringd werden door hoog
een moerassen, onbegaanbaar en onbewoond. Deze venen vorm
en als het ware de natuurlijke grenzen van het oude Thrente. 
■Jaar het Noorden toe strekte deze hooge rug zich uit tot aan 
e drassige kleigronden, die men langs de kust vindt. Op het ein
e van deze hoogte onstond een dorp, dat zich weldra tot een 
rootere nederzetting ontwikkelde en in de oudheid als Gruonin
,a of Cruoninga werd aangeduid. Deze stad, het tegenwoordige 
ironingen, was in de 11e eeuw nog de hoofdplaats van de gouw 
^hrente. In het midden der 11e eeuw werd dit land door den 
)uitschen keizer Hendrik III aan den Bisschop van Utrecht ge
chonken. Het zou mij te ver voeren om de geheele historie van 
eze provincie te geven, doch tot voor de 19e eeuw werd hel 
iet geheel en al als een deel van de Republiek der Vereenigde 
Jederlanden beschouwd. W e l stond het onder bescherming der 
Ugemeene Staten van de Vereenigde Nederlanden. In 1814 werd 
et in de rij der provinciën opgenomen. 
Het wapen is ontleend aan de afbeelding, voorkomende op het 

egel van het klooster te Assen, „Maria ten Kampen". Dit kloos
;r werd tusschen Koevorden en Schoonebeek gesticht en ge
ouwd in 1244 en in 1267 naar Assen verplaatst, met dien ver
lande, dat op de plaats waar in 1267 dit klooster kwam te staan, 
e plaats Assen zich ontwikkelde, aangezien dit de eerste neder
etting van Assen was. 

Een gedeeltelijk bewaard zegel van 1294 vertoont onduidelijk de 
I. Maagd Maria met het Kind op de linkerknie en een nauwe 
jks te bespeuren scepter in de hand. 
Het tegenwoordige wapen is als volgt: 
H. Moedermaagd Maria zittend op een leuningstoel met hel 

indje Jezus op haren schoot; het schild van goud, beladen met 
laria, houdende het kind op 'de linkerknie en gekroond van goud, 
ttende in een Gothischen tempel, mede van goud. Het gewaad 
an Maria is van azuur en het kind is in 't wit met boven 

het hoofd een gouden ster. De mantel van Maria is van binnen 
keel, handen en hoofden in natuurkleur. Het Schild wordt 
gedekt door HertogJijke Kroon sinds 1830. (Afb. 22). 

Groningen heeft een gevierendeeld Schild; het Ie en 4e 
kwartier vertoonen het wapen van de stad Groningen; het 2e ep 
3e dat der Friesche ommelanden. 

Groningen is eigenlijk een Saksische stad, gebouwd op het uit
einde van den Groenen Hondsrug. De Friezen bewoonden meei 
de daar aangeslibte kleigronden langs de Noordzee, de Saksers 
meer de heideachtige streken (Hondsrug). Het uiteinde van dezen 
rug was het meest voor eene nederzetting geschikt, de riviertjes 
de Hunze en de Aa besproeiden dit gedeelte. Hier ontstond de 
stad Groningen of vroeger genoemd GroeneInge. Het oudste ge
schrift hieronder dateert van ± 1000 na Christus. De Duitsche 
Keizer verleende aan deze nederzetting de gunst om den Rijks
arend in haar wapen te voeren ; door invloed der Friezen kwam 
de toepassing van het Friesche wapen in dat van Groningen. De 
Friezen hadden n.J. het Ommelanderwapen met de elf harten 
gekozen tot hun strijdbanier. Deze ommelanden stelden voor : 

de vier in het Westerkwartier: Vredewold, Langewold, Hum
sterland en Middachten ; vijf in het Hunzingo; Ubbigo, Inners
dijk, de Marne, het Halveampt en Oosterampt; twee in het Ti
velgo : het Hoogland en Duirswolde. (Afbeelding 23). 

Friesland was het gewest tusschen Vlie en Lauwers en het 
centrum van het gebied der roemruchtige Friesche natie, die voor
heen haar macht uitstrekte over al de N . W . kustlanden van Ne
derland en Duitschland en zich steeds onderscheidde door vrij 
heidszin en vaderlandsliefde. 

Het gebied der Friezen is sedert den tijd van Karel den Groote 
vrij wat in zijn uitgestrektheid verminderd. Het vrije Friesland 
is dus eigenlijk beperkt tot het tegenwoordige Friesland of to* 
de graafschappen Óostergo, Westergo en Stavoren. 

O p de Friesche familiewapens zien wij vaak afgebeeld een hal
ven adelaar, die door concessie van den een of anderen vorst 
een plaats heeft gekregen. Vooral treffen we dien aan bij die 
families, die in 809 deelgenomen hebben aan de inneming van 
Rome onder Karel den Groote. 

Er is over de geschiedenis dezer provicie heel wat te vertellen, 
doch genoeg zij hier, dat hertog Georg van Saksen zijn bewind 
over Friesland in 1515 voor 100.000 goudguldens aan Karel van 
Oostenrijk graaf van Holland overdroeg. Het grootste gedeelte 
der provincie met name de aanzienlijkste steden en een goed deeJ 
van het platteland trad in 1579 tot de Unie toe. 

Het wapen werd thans, onder invloed der Hollandsche wapens: 
twee boven elkander geplaatste loopende leeuwen van goud op 
een veld van azuur, hetgeen geblokt van goud is. Wil men ge
schiedkundig juist zijn, zoo is men verplicht als men in de gouden 
blokken de harten wilt zien van de Fransche ommelanden, deze 
zeven in getal te nemen. (Afbeelding 24). 

Gelderland is ongeveer goed 1000 jaar geleden ontstaan uit de 
graafschappen Hameland en Teisterbant. Het eerste bevond zich 
aan beide zijden van den IJsel en strekte zich over Zutfen en 
een gedeelte van de Veluwe ui t ; tot het tweede behoorde het 
grootste gedeelte van de Betuwe en Nijmegen. Aan deze beide 
graafschappen zijn interessante sagen verbonden. 

In de geschiedenis van het geslacht van Nassau lezen wij, dat 
in 682 Adolf, graaf van Nassau, overste der Hessen, oppervoogd 
van Gelre was. — Het wapen van Gelre is aan dat van Nassau 
ontleend. — Door familierelaties met de Heeren van Gulik werd 
het schild gedeeld en zien wij dan ook op de voorste helft een 
gouden gekroonden leeuw, doch omgekeerd, op een veld van 
azuur — Nassau — zonder gouden blokjes. O p de andere helft 
vertoont zich een leeuw van sabel op een gouden grond. — Gu
lik. — Het oudste wapen van Gelderland zou uit drie mispel
bloemen bestaan hebben. Het tegenwoordige schild is afgedekt 
met de Hertogmuts. (Afbeelding 25). 

De geschiedenis van Brabant verliest zich tot in den tijd der 
Romeinen en werd in dezen tijd bewoond door de Menapiërs en 
behoorde tot de provincie Gallia Belgica. In de 5e eeuw kwam 
Brabant in de macht der Franken en bij de verdeeling in 870 
kwam het als deel van Lotharingen aan Duitschland en werd in 
959 een graafschap van het hertogdom NederLotharingen, hetwelk 
geregeerd werd door de Graven van Leuven. Graaf Godfried V 
verkreeg in 1160 het hertogdom NederLotharingen, zijn achter
kleinzoon Hendrik I nam in 1190 den titel van hertog van Bra
bant aan. De hertogen geraakten spoedig tot macht en zelfstandig
heid en werden in veelvuldige oorlogen met hunne naburen ge
wikkeld. Hertog Jan I is bijzonder bekend door den veldslag bij 
Weeringen in 1288, waardoor Limburg met Brabant werd ver
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eenigd. Na den dood van hertog Jan III (kleinzoon van Jan I) 
vereenigde de man van diens dochter Johanna, Wensilaus van 
Luxemburg, broeder van Keizer Karcl VI, Brabant met zijn erf
landen. Na W'ensilaus' dood in 1383 benoemde zijne weduwe 
Johanna haar nicht iMargaretha van Vlaanderen en haar echtge
noot Philips van Bourgondië (zonder vrees) tot erfgenamen. In 
1477 kwam gelijk met de andere Nederlandsche gewesten, ook dit 
gewest aan den aartshertog van Oostenrijk — Maximiliaan. — 
Alleen de bisdommen Luik en Utrecht en het hertogdom Gelder
land en Friesland, volgden later door koop en verovering aan het 
Oostenrijksche Huis. Z o o ontstond de Staat der Zeventien Neder
landen, waarvan Brabant de voornaamste provincie was met 
Brussel ais hoofdstad. De iMunstersche vrede bracht in 1648 het 
Noordelijk deel van Brabant met 's Bosch ais hoofdstad onder den 
naam van GeneraHteitsland bij de Republiek der Zeven Provinciën, 

Uit de extracten van berijmde middenNederiandsche romans, 
blijken de Brabantsche wapenkleuren van het veld zwartsabel en 
van den leeuw goud te zijn, 

„Hertog Jan I van Brabant in den slag van Woeringen 1288". 
Al dat die hertoge hadde an, 
Wapenroc, helm ende britsieren 
Dat hadde al teken van Sire banieren 
Alst te rechte hebben soude: 
„Van sabele, metten leeuwen van goude". 
Dit teken voerde hi al geheel. 
Syn broeder daerop dat palesteel (barensteel, lambel.) 
Ende die , ,bare" syn oem bastaert. 

Heelu, Slag van Woerinc. — vs. 4484. 
Zooals het wapen hierboven omschreven is, is het in zija ge

heel gebleven : Een leeuw van goud, getuigd en genageld van 
keel op een veld van sabel. Het schild wordt gedekt met de her
toglijke kroon. 

De Belgische nationale driekleur is aan het Brabantsche wapen 
ontleend. (Afbeelding 26), 

Limburg bestaat eerst sinds ± 80 jaar en was aanvankelijl 
met Belgisch Limburg één geheel. 

Ons Limburg, zooals het thans is, heeft dus geen langere 
geschiedenis dan 80 jaar en is ongeveer 45 jaar geleden van den 
bizondcren titel van hertogdom beroofd. Dit gewest is ten allen 
tijde een product van oorlogen en tractaten, eene schepping der 
diplomatie geweest. Het is samengesteld uit een groot aantal land
schappen, die eertijds aan verschillende Heeren gehoorzaamden. 
Het Noordelijk gedeelte van den rechteroever der Maas behoorde 
tot Gelre, behalve de streek tusschen Mook en Gennep, dat bij 
Kleef behoorde. Het la'id op den linkeroever was deels een leen 
van het bisdom Luik, deels eigendom van de Abdij van Thorn. 
Tegelen en Sittard waren Guliksch ; de z.g.n. landen van Over
maze, Valkenburg, Daelem en 's Hertogenrade waren vrije Rijks
leenen en kwamen voor en na aan Brabant. Wittem, Wijlre, Car
tiels, Gronsveld, Rijkholt, Epen, Slenaeken e.a. bleven alleen van 
het rijk afhankelijk. Maastricht was tweeheerig, deels aan den 
hertog van Brabant en deels aan den Bisschop van Luik. Na den 
Vrede van Munster wps Limburg nog zoo bont als een harlekijns
pak. Koning Willem I lapte de provincie uit allerlei bestanddee
len aan elkaar. 

Het wapen dezer provincie geeft heel goed de voornaamste 
deeien dezer combinatie weer. 

In 1886 27 Dec. werd het volgend.» officieele wapen aan Lim
burg toegewezen : 

Het schild gevierendeeld, waarvan het eerste kwartier beladen is 
met een leeuw van keel gekroond, getongd en genageld van goud 
op een veld van zilver. De leeuw met een gespleten staart (Val
kenburg) ; het tweede kwartier, een ingekromde leeuw van sabel 
getongd en geklauwd van keel op een veld van goud — Gulik — ; 
het derde kwartier op een goud veld drie horens van keel voorzien 
van banden van zilver en geplaatst twee boven en een onder 
— Horne — ; het vierde een in azuur staande leeuw van goud 
met dubbelen staart, getongd van keel en geklauwd en gekroond 
van goud — Gelderland — en ,,en surtout" een hartschild van 
zilver, beladen met een van goud gekroonden en geklauwden 
leeuw van keel met dubbelen staart — Limburg. Het schild ge
dekt met hertogenlijken hoed of kroon. (Afbeelding 27). 

Aangezien het Nederlandsche wapen opgebouwd is uit de wa
pens van Nassau, van Oranje, dat der Generaliteit, en uit de sym
bolen der Linie van Utrecht en van de koninklijke waardigheid, 
is het hier niet misplaatst, om een kleine geschiedkundige beschou
wing van de bovengenoemde wapens en symbolen te houden. 

De eerste historische gegevens van het Stamhuis van Nassau 
voeren ons naar het jaar 682 terug, toen Adolf van Nassau, overste 

van Hessen en opperhoofd van Gelre was. Van het wapen vin
den wij eerst officieele gegevens in 1160, n.m.1. een veld van 
azuur beladen met een leeuw van goud, getongd en geklauwd van 
keel en het veld bezaaid met gouden biljetten. (Afbeelding 28). 

In 1923 regeerde Otto II van Nassau Dillenburg, die gehuwd 
was met Alida, gravin van Vianden. Het wapen van Vianden — 
het wapen van Leuven — werd daardoor met dat van Nassau 
verbonden en bestond uit een schild van keel met zilveren dwars
balk. Het geheele wapen was nu gevierendeeld : 1 en 4 Nassau 
2 en 3 Vianen. (Zie afbeeldingen 29 en 30). 

De kleinzoon van Otto II huwde met de erfdochter van Dietz, 
dus kwam er wederom eene toevoeging. Het wapen van D e t z 
bestond uit twee gaande luipaarden van goud boven elkaar op 
een veld van keel. Het geheele wapen werd thans als volgc : 1 en 
4 Nassau, 2 en 3 Dietz en en surtout een hartschild met het wa
pen van Vianen. (Afbeelding 31). 

Engelbert II werd door Karel den Stoute tot ridder van het 
Gulden Vliet benoemd. Sinds 1468 zien wij dit eereteeken toege
past. Door familierelaties met de Graven van Katzenelnbogen 
kwam wederom verandering en zien we het wapen van Willem 
den Rijke aldus afgebeeld : Schild gevierendeeld, 1 Nassau, 2 Kat
zenelnbogen (goud veld met een aanzienden, getongden, geklauw
den en gekroonden van azuur klimmenden leeuw van keel), 3 Vian
den en 4 Dietz. (Afbeelding 32.) 

Jan V van NassauDillenburg liet twee zonen na : Hendrik 
en Willem. Hendrik werd in 1505 Ridder van het Gulden Vlies 
en in 1511 door Keizer Maximiliaan benoemd tot Stadhouder en 
KapiteiniGeneraal van Brabant en het land van Overmase en 
in 1513 tot opperbevelhebber van het leger. Later werd hij ook 
nog Gouverneur van Holland, Zeeland en Friesland. Hij was ge
huwd met Claudine van ChalqnsOrange ; hij stierf in 1538, na
latende één zoon, Réné de Chalons; hier Rienier van Chalons 
genaamd. Hendriks broeder, Willem de Oude, ten onrechte bijge
naamd de Rijke, verkreeg bij den dood zijns vaders de Duitsche 
bezittingen van het Huis van Nassau voor zijn deel. Willems 
tweede gemalin was de vrome Juliana van Stolberg (geboren 27 
Februari 1506; gestorven in 1580), naar welke onze Prinses Ju
liana genoemd is. Deze Réné de Chalons voerde een gevierendeeld 
schild: 1 en 4 gelijk Chalons, oranje Geneve; 2 en 3 nogmaals 
gevierendeeld, waarvan 1 en 4 Bretagne  hermelijn  2 en 3 Lu
xemburg, zijnde een goud genagelde, azuur getongde leeuw van 
keel op een zilver veld. Hartschild Nassau, Vianden. (Afb. 33). 

Oranje's prinsdom gaat terug tot de fabelachtige tijden m 
geschiedenis. Julius Caesar en andere schrijvers spreken reeds 
voor Christus' geboorte er over als een bekend land. Er zijn 
nog vele Romeinsche overblijfselen, die het bewijs leveren, dat 
de stad Oranje hoog stond aangeschreven. 

Willem met den Hoorn (Guillaume au Cornet), zoo genoemd 
naar den grooten hoorn op zijn krijgsschild, heroverde Oranje op 
de Saracenen en werd door Karel den Groote in 793 met het be
houd van Oranje beloond. Deze Willem is in 808 als klooster
ling gestorven. Hij voerde — zooals zijn naam reeds aangeeft 
■— een grooten jachthoorn als kenteeken. (Afbeelding 34.) 

D e officieele kleuren zijn : schild van goud beladen met een 
jachthoorn van azuur beslagen van zilver ea gesnoerd van keel. 
Men wil dat hier onze Nationale driekleur van afstamt. 

De laatste prins van Oranje uit het huis van Baux, was Rai
mond V (1340—1393), gehuwd met Johanna, erfdochter van den 
Graaf van Geneve, Deze liet bij zijn dood een eenige dochter na, 
die gehuwd was met Jan van Chalon, met wien het 3e stam
huis der prinsen van Oranje een aanvang nam. Het wapen ver
anderde en werd aldus beschreven: hoofdschild gequarteleerd, 1 
en 4 Chalons — keel met een bandelier van goud van boven 
rechts naar beneden links — 2 en 3 Oranje en het hartschild 
Geneve — schild geschaakt van goud en azuur in negen vakken. 
(Afbeelding 35.) 

De grondlegger van de Nederlandsche vrijheid, Willem I, de 
neef en erfgenaam van Réné de Chalons — de Ie Nassausche 
prins van Oranje — is de man met onvergankelijke glorie om
straald. 

Het wapen van Willem I was als volgt : het schild gequarte
leerd : 1 Holland, 2 Katzenelnbogen, 3 Vianden, 4 Dietz en als 
middenschild Oranje : 1 en 4 Chalon, 2 en 3 Oranje ; en surtout 
als middenschild Geneve. 

Later toen Prins Willem I bezitter werd van Veere en Vlis
singen, bracht hij beide wapens van de familie Borselen (Veere) 
en dat van het graafschap Buren beneden het middenschild op het 
hoofdschild, hetgeen een schild van keel met een gekanteleerden 
middenbalk van zilver w a s ; terwijl dat van Veere boven het 
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middenschild op het hoofdschild zijn plaats kreeg en een schild 
van sabel was beladen met een zilveren middenbalJ. 

H. M. onze geëerbiedigde Koningin voert thans nog het vol
ledige wapeo van Prins Willem van Oranje, behoudens dat de 
wapens van Buren en Veere vervallen zijn ; dus hetzelfde wapen 
als toen de Prins nog geen bezitter van Veere en Vlissingen was. 
(Afbeelding 36,j 

Z . K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, hertog van Mecklen-
burg, heeft sinds 18 Juli 1907 (Staatsblad No. 181) het volgende 
wapen : gevierendeeld schild : 

I. in azuur, bezaaid met staande blokjes van goud, een Idim-
mende, rechtsgewende leeuw van goud, gekroond met eene kroon 
van drie bladen en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en 
genageld van keel, in den rechter voorklauw opgeheven houdende 
m schuinlirkschen stand een ontbloot Roraeinsch zwaard van zil
ver meL gevest van goud, en in den linker een bundel van zeven 
pijlen van zilver, met punten van goud, de punten omhoog, en de 
pijlen te zamen gebonden met een lint van goud. 

II. m goud een aanziende stierenkop met afgerukt halsvel van 
sabel, gehoornd van zilver, getongd van keel en gekroond met 
driebladige kroon van goud. 

III. doorsneden van keel en goud, 
IV. in azuur een klimmende, rechtsgewende griffioen van goud, 

ongekroond, getonga van keel en genageld van goud. 
Om het schild hangt de keten van het Kruis van de Mecklen-

burgsche Huisorde van de Wendische Kroon (hnie Mecklenburg
isch werin) , enz. enz. 

Schildhouders ; 
Rechts een leeuw en profil van goud, ongekroond, getongd en 

genageld van keel; links een griffioen en profil van goud, onge 
kroond, getongd van keel en genageld van goud : 

deze staan op een lint van keel, waarop met Gothische letters 
van goud het devies : „Per aspera ad astra". (Afbeelding ) 

Het wapen van H. K. H. Juliana, prinses van Oranje-Nassau, 
hertcgin van Mecklenburg, is thans als volgt : 

gevierendeeld ruitvorming schild : 
1 en 4 Nassau Nederland, 2 en 3 Oranje's jachthoorn en sur-

tout een ruitvormig schuld met in goud een aanzienden stieren-
kop met afgerukt halsvel van sabel, gehoornd van zilver, getongd 
van keel en gekroond met driebladige kroon van goud. (Afbeel
ding 36.) 

Het Nationale wapen is dat der Generahtcit gebleven. Aan ds 
schildhouders is eenige wijziging gebracht, in 1815 waren deze 
leeuwen gekroond, doch sinds 1909 zijn deze kronen vervallen. 

Thans ga ik afscheid nemen van dit gedeelte en voor hem of 
haar, die meer studie wil maken over het hiervoren behandelde, 
raad ik aan om de diverse werken te raadplegen, die dit onder
werp behandelen, o.a. Rietstap ; v. d. Kaars ; enz. enz. 

Verschillende dezer gegevens zijn uit desbetreffende werken op 
gediept en in verband gebracht met de persoonlijke studie ove? 
ie Heraldiek. 

HERALDIEK IN D E PHILATILIE. 
door JOH. LUIT. 

Kunstnijveraar en Leeraar M.K.S. te Maastricht. 
Wanneer wij nu aan de hand van het voorgaande, het heral-

lisch ontleedmes eens in onze verzameling gaan zetten, dan zuller, 
,vi] over 't algemeen geen al te ernstige operatie behoeven te 
>ndernemen, want de Heraldische behandeling en verschijnselen 
;ijn op zijn zachtst uitgedrukt, van ,,onschuldigen aard". 

Men zal merken, dat op zeer vele zegels wel iets voorkomt, 
lat een z.g.n. Heraldisch willen demonstreert, althans we treffen 
>nderdeelen in de zegelvoorstelling aan, die tot een heraldisch 
onderdeel zijn terug te brengen. 

Bij zeer vele zegels zien wij ook, dat het landswapen wel tot 
/oorbeeld heeft gediend om het zegelvlak te vullen, doch een juis-
e afbeelding of juiste weergave van het bedoelde wapen is het 
liet. Weer bij andere zegels zien wij angstvallig het landswapen 
n een hoek weggeduwd, en wanneer we dan de vrijheid nemen 
)m dit wapentje onder de microscoop te brengen, komen we tot 
Ie minder aangename ontdekking, dat de voorstelling geheel be
lijden de waarheid is. 

En toch treffen we landen aan, die lange jaren achtereen hun 
vapen of wapenbeeld op den postzegel als voorstelling hebben 
levoerd. 

Verder zien we dat er landen zijn, die een symbolisch figuur 
I \'. een vrouwefiguur, op hun zegelveld exposeeren, die dan op 
aar boezem het landswapentje mag dragen, weer bij anderen 
lerken wij een wapenmgntel, gedekt door een z?kere waardig-

heidskroon, en inplaats van een landswapen treffen we dan een 
medaillon met de beeltenis van den regeerenden vorst of vorstin, 
of er staat een waardecijfer in. 

Het is een opvallend iets, dat iemand, die eenige studie van 
de heraldiek heeft gemaakt, aan den postzegel „qua voorstelling" 
met kan zien, van welk land het zegel is en toch zou dit zoo'n 
mooie oplossing zijn. 

Kortom, voor hem of haar, die uit de postzegels de lands-
wapens wil lezen, zal het geen doen zijn om een behoorlijk re
sultaat te verkrijgen. ' 

Er zijn vele verzamelaars, die aan hunne verzamelingen zeer 
veel tijd besteden en niet tegen een geldelijk offer op zien om 
hunne collecties zoo fraai mogelijk te arrangeeren, waarbij men 
dan bij elk land het wapen in kleuren en geuren ziet afgebeeld. 

Meestal zijn deze afbeeldingen dan bezijden de waarheid. En 
hoe komt dat ! . . . . Omdat het voorbeeld, waarnaar gewerkt Werd, 
niet Heraldisch juist weergegeven was ; men is tevreden geweest 
met de afbeeldingen, die in sommige albums voorkomen en door 
de heraldische onkunde zijn de gebreken, die in zulke afbeeldin
gen voorkomen, meer of minder getrouw overgenomen. 

De beste manier voor die verzamelaars is, om in relatie te tre
den met de consuls van de verschillende landen om op deze wijze 
het goede landswapen te bemachtigen. Dit is natuurlijk een heele 
onderneming voor hem, die de geheele wereld verzamelt. Feitelijk 
is het een onbegonnen werk, doch voor een speciaal verzame
laar is zoo iets wel te doen. Deze bepaalt zich immers in den 
regel tot eenige landen of enkel Europa e. d. 

Om nog even op de afbeeldingen der landswapens terug te 
komen, die in vele albums staan afgebeeld, hierover valt dit nog 
te zeggen : ,,de arceering en punctatie is óf wel verwaarloosd óf 
zoodanig afgebeeld, dat er geen kleur of tinctuu"- meer uit op 
te maken is. De wapenbeelden zullen in groote trekken wel qoed 
zijn, doch de juiste heraldische kleuren ontbreken. Laten wi j . in 
dit geval maar eens even denken aan ons Nationaal wapen; de 
leeuw, getongd, genageld, het zwaard met handsvat, de pijlen met 
de punten, deze weer omsnoerd, de billetten op het veld, enfin, 
al deze details, die heraldisch in de juiste kleur omschreven zijn, 
met den besten wil ter wereld is zoo iets niet in een afbeelding 
van zoo'n album te lezen. W e zullen aannemen, dat de aller
eerste afdrukken goed zijn geweest, doch hoeveel afdrukken blij
ven zoo ? ? 

Men moet verder ook zeer voorzichtig zijn met de toepassing 
der heraldische prachtstukken. 

Keeren we nu weer eens terug tot onze zegeltjes, dan merken 
we op, dat er tegenwoordig een lichte neiginq valt te bespeuren, 
om het wapenbeeld von het land, provincie of vrije stad op het 
zegelveld als versierinqsmotief te oebruiken. Vooral merken we 
dat bij de na-oorlogsche staatjes en staten, n.1. Polen, Dantzig. 
Letland, Lithauen e.d. ; alhoewel er ook den laatsten tijd veel 
postzegels verschijnen, die meer dienst zouden kunnen doen als 
prentbriefkaart of sluitzegel. 

Beschouwen we eens de allereerste postzegel-uitgiften, dus die 
van een 70 jaar terug, het treft ons dan, dat er sommige landen 
waren, die hun wapenbeeld, al was het maar in lijnuitvoering, 
op de zegels plaatsten. Wij zien dit zoo goed bij de oudJDuit-
sche Staten, trouwens Duitschland zelf geeft ons een heel mooi 
voorbeeld; want hoe lang heeft het zegeltje niet gekoerseerd 
met den dubbelen adelaar er op, dat naderhand door de Germa
nia verdrongen is ? 

Beieren heeft ook lang vastgehouden aan den zegel, waarop 
in reliëfdruk het wapenbeeld voorkwam. 

Vanaf het oogenblik, dat de portretteerkunst in de boekdruk
kunst de intrede heeft gedaan, zien wij allerhande voorstellingen 
van geen heraldisch belang op de zegeltjes komen en deze breid
den zich nog meer uit toen langs galvanischen weg de photo-
grafische opnamen gereproduceerd konden worden. 

Allerhande spelerij ontstaat er op deze manier en we zien dan 
ook sommige landen, die een zuiver photografisch portret van een 
of anderen persoon op den zegel plaatsen ; wel treffen we dan 
als het een regeerende vorst is, de waardigheidskroon zoo nu en 
dan er bij gesleept, doch ook weer van heraldisch belang is zoo 
iets niet. 

Geheele landschappen, stadsgezichten _e.d. worden op den ze
gel afgebeeld om* reclame te maken van het mooie van deze of 
gene omgeving op plaats. W a t voorheen op een prentbriefkaart 
zijn plaats vond, past men nu op den zegel toe. Een flinke af
stempeling over den zegel en het doel dat nagestreefd is zal wel 
succes hebben ? 

(Wordt vervolgd). 
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D E N E M A R K E N 1884 : 10 ORE, F O U T D R U K . — „Kjobenhavn 
Filatelist Klub, Kopenhagen", waarschuwt voor een vervalsching 
van voornoemden foutdruk, vermoedelijk afkomstig uit Londen of 
New York. Zeer dankbaar zal deze groote en zeer degelijke ver-
eeniging elke inlichting aanvaarden, welke kan leiden op het spoor 
van vervalscher(s) en (of) verkoopers. — De Yvert catalogiseert 
dit zegel bij de uitgifte 1882, toen het niet bestond en ook niet 
gedrukt is : de 5 en 20 öre waren de eenige waarden, welke met 
zeer kleine cijfers in de hoeken gedrukt en uitgegeven zijn. In 
1884 werden nieuwe platen gemaalkt voor de 5 öre en de noodig 
geworden nieuwe waarde 10 ore. De cijfers in de bovenhoeken waren 
grooter. De kosten van aanmaak schijnen destijds oog al hoog te 
zijn geweest, anders Iaat zich moeilijk de eigenaardigheid, welke 
zich in verscheidene landen voordoet, verklaren, dat cliché's werden 
gebruikt om het voor een plaat benoodigde aantal te completeeren, 
welke niet van den oorspronkelijken stempel afkomstig waren. Zoo 
werden ook in Denemarken cliché's in de nieuWe 10 öre-plaat ge
steld, welke gediend hadden of dienden voor de 10 öre-ibriefkaarten 
die de ,,kleine" cijfers in de bovenhoeken hadden. Deze vormt de z.g. 
„foutdruk", eene benaming die niet juist is. Niet bij ,,vergissing" 
zijn die briefkaart-diché's in de plaat tereaht gekomen, doch tot 
aanvulling van het benoodigde aantal : men kan ze gelijk stellen 
met de typen, waaruit onze porten bestonden. De vervalscher had 
maar den waardestempel uit de toenmalige 10 óre-kaarten te knippen 
om een echte 10 öre te bezitten ; hij had nu slechts het carton te 
vfrdunnen, een watermeA er in te drukken en het stukje van een 
tanding te voorzien, om een zeer gevaarlijk bedrogstuk in den 
handel te brengen. Het ,,tgebruikte" origineelle wordt met f 60.— 
betaald, het ongebruikte gaat heel wat hooger. Degenen, die zulk-
soortige afwijkingen verzamelen en betalen, en die redelijk begrip 
overhielden, kunnen reeds dadelijk aan den gevraagden prijs be
merken, dat deze is gesteld in verhouding van de door den aan
bieder betwijfelde waarde, terwijl ik hem nog wijs op de afstem • 
peling. Deze waarde kwam eerst dn 1885 in gebruik, zoodat alle 
mogelijke 10 öre met „kleine" waardecijfers in de bovenhoeken, af
gestempeld vóór 1885 als volstrekt valsch moeten worden be
schouwd : als deskundige raadplege men de in den aanvang dezes 
genoemde Vereeniging. 

J. B. R. 

D U I T S C H L A N D . RI JNLANDGEDENKZEGEL 1925, 10 Pf. op 
ZALMKLBURIG PAPIER. — Bij advertentie aangeboden, met de 
voor onnoozele „curiosa"-liefhebbers bestemde cynische mededee-
ling, dat Michel dit stuk onder nr. 373 catalogiseert voor den 
laagsten inzetprijs voor liefhebbers, nl. 300 goudmark. Opmerkelijk 
is het. dat Michel het op 150 mk. schat ! Al heeft ook de belang
hebbende adverteerder M. verzocht zijn prijs als laagste te be
schouwen, tot November jl. werd aan dit mogelijke verzoek geen 
gevolg gegeven. Een ieder zij gewaarschuwd, want een 
ieder kan ze zelf maken door de gebruikte op „wit" papier te baden. 
..Die Postmarke" heeft in het nr. van 21 Nov. '27, op blz. 264 
er op gewezen, dat 150 mk. voor zulk een afwijking, welke verkre
gen wordt door de gewone op een zalmkleurigen omslag te plakken, 
meer dan voldoende is (zonder eenige bijgedachte kan men zalm-
kleurige omslagen gebruiken en hierdoor eene kleurtint aan het 
papier geven, welke niet de oorspronkelijke was) , waarbij ik nog 
opmerk, dat een catalogus zulksoortige afwijkingen in een nota 
onder de oorspronkelijke uitgifte kan of dient te vermelden, maar 
niet met een „hoofdnummer" moet ondersaheiden. Ik aoht die han
deling van catalogusbewerkers een van de steunpilaren van het 
met den dag toenemend bedrog. Noemen de „wijzen !" dit misschien 
„Vooruitgang" ? Te verwonderen is het niet I 

J. B. R. 

HONGARIJE. 8 EN 16 FILLER. — De vervalscher van beide, 
ten nadeele van de Post gemaakte waarden is, met den slijter 
dier vervalschingen, volgens „die Postmarke", gearresteerd. Beiden 
waren te Budapest woonachtig, de slijter was een postwaarden-
depöthouder. Groote hoeveelheden geheel afgeweiikte zegels werden 
in beslag genomen, zoodat verondersteld wordt, dat het aantal ter 

franlkeering gebruikte zegels zeer gering is. De vervalschingen zijn 
voor de verzamelaars in het algemeen niet herkenbaar, daar de 
afwijkingen in drukwijze, tanding en teekenimg enz., voor hen niet 
voldoende duidelijk te omschrijven is en toch kan elkeen ze dadelijk 
herkennen, want hef watermerk ontbreekt. 

J. B. R. 

LUXEMBURG. 10 C E N T BLAUW, OPFIOIBL, O N G E -
T A N D . — In ,,Briefmarkenhandkr" nr. 5, het orgaan der „Int. 
Pihil. Handler-V., BerUn", maakt de keurmeester dier vereeniging, 
Paul Krüger, gewag van een door hem in een oude verzameling 
gevonden en door hem. echt verklaard exemplaar van genoemd 
dienstzegel. Het jaartal is uit de afstempeling niet op te maken. 
Ter verkrijging van bewijzen van uitgifte van dit tot nu toe on
bekend gebleven zegel acht hij bekendmaking noodzakelijk. 

Een beslist oordeel kan ïk niet uitspreken, daar ik het exemplaar 
niet gezien heb, maar, al neme ik aan dat het onderzoek van den 
heer K. buitengewoon ernstig is geweest, voor de uitgave van een 
waarde der ongetande uitgifte 1859/63 ontbreekt elke grond. Men 
kan toch het onmogelijke niet als mogelijk aannemen. De onge
tande uitgifte was vóór 1̂ 870 „uitverkoch dus is de mogelijkheid 
van een opdruk meer dan 5 jaren later zeker wel uitgesloten, 
al zweven z.g.n. philatelisten ook voortdurend in meer of minder 
hooge lagen van de sferen der fantasie. De veronderstelling „restan
ten van vorige uitgaven" kan bij Staten, waar nieuwe uitgiften 
in verkeer worden gebracht en de verkoop van de vorige dadelijk 
of na eenigen tijd ophoudt, volkomen juist zijn, echter niet bij 
Staten, waar het voorhandene wordt verkocht tot
dat de voorraad uitgeput is. Dit is het geval bij Luxemburg. De 
ongeande en de daaropvolgende doorstoken en in kleur doorsto
ken gebleven in gebruik en werden geheel opgebruikt. Er kan dus 
geen geheel of gedeeltelijk vel meer dan 5 jaren bewaard blijven 
om daarna met den opdruk als dienstzegels te worden gebruikt 
Ik herhaal mijne verklaring, dat een ongetande 10 centimes blauw 
met „echten" opdruk , ,OFFICIEL" nooit heeft bestaan, noch ooit 
heeft kunnen bestaan ! Maar er bestaat een mogelijkheid, welke de 
vergissing van den keurraeeser kan ophelderen. Van de uitgifte 
1871 kan een geheel of gedeeltelijk slecht of niet doorstoken vel dei 
10 centimes-waarde, al of niet gewild, verkleurd zijn, zoodanig dat 
de tint die van de licht- of donkerblauwe ongetande eenigszins 
nabij kwam. Het is wel ver gezocht, de mogelijkheid bestaat echter 

J. B. R. 

L E V A N T . BRITSGHE P O S T I«93 : 40 PARAS op H d. -
De bekende heer R. Bach, Chemnitz, vestigt de aandacht der liefheb
bers en handelaars op dit zeer zeldzame hulpzegel. In den Senf-
catailogus worden de philatelisten reeds vele jaren daarop attent 
gemaakt, iedereen kan erin lezen: „De hulpuitgiften van 1893 
„was slechts weinige dagen in gebruik: van einde Februari tol 
„begin Maart. De meeste in den handel voorkomende exemplarei 
„van dit zegel zijn valsch, zoowel wat opdruk als afstempelinf 
„betreft." Een ieder zou aan de echtheid moeten gaan twijfelen 
zoodra er meerdere exemplaren op de markt kom.en, nog afgezier 
van de voorzichtigheid, die „iedereen" moest aan den dag leggen 
bij het lezen van waarschuwingen, welke niet voor z'n honc 
of Ikat, maar voor hem, belanghebbende, ten beste worden gegeven 
En zelfs de zichzelf hoogdeskundig noemende veilinghou
ders, brengen deze valsche hulpzegels aan den man. Genoemde hee: 
Bach verklaart in „die Postmarke", dat zijne opmerkzaamheid op dis 
„40 PARAS" op 3^ d. viel, doordat deze zeldzaamheid op „bijn; 
,,alle Duitsche veilingen, dikwijls op verschillende tegelijkertijt 
„èn in meerdere exemplaren, ook op briefdeelen ten verkoop kwa-
„men". Zijn oordesl breekt de geheele Duitsche kennis in dat op 
zicht af. Die zeg.els MOETEN VALSCH zijn, geen enkele Duit 
sehe meester kan ze keuren, schrijft hij, d.w.z. „niet één hunnei 
„kan de onomstootelijke echtheidsbewijzen leveren. Zelfs de eerstf 
„Britsohe kenners, niet-belanghebbenden, verklaren de keuring vai 
„ideze hulpwaarde de moeilijkste van alle. De oorzaak is de te 
„plaatse en ten kantore gemaakte handstempel in afwachting Vai 
„de telegrafisch bestelde uit Londen komende zending 6000 (2! 
„vel) van de I/2 d.-frankeerzegels rood van 1887, waarvan eei 
„groote voorraad was, werden toen 'overstempeld, maar . . . . nie 
„verkocht aan het loket : de brieven moesten aan den ambtenaa 
„worden afgegeven, die deze hulpwaarde erop moest plakker 
„enz." Toen op 1 Maart 1893 de bestelde 40 Paras op 2}/^ d 
aankwamen, werd dit voorschrift ingetrokken en de bedoeld 
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hulpinnood aan het publiek verkocht. — Er zijn Enrjelsche 
kenners, die beweren, dat er nä 1 Maart nog zegels van den 
handstempel zijn voorzien en afgestempeld met teruggezetten da
tumstempel. Dat geen hunner eenig onwederlegbaar bewijs, kan 
leveren, is vooruit te verzekeren. Dat er kopstaande „echte" be
staan is wel degeli|k mogelijk. Zeer zeldzaam zijn de „ongeschon
den" handstempelafdrukken ; deze kunnen geen latere afstempeling 
dan van 25 Februari 1893 dragen, want reeds op den eersten dag, 25 
Febr., brak een bovendeel van de „S" af. Dat deze hulpwaarde 
met den kopstaanden stempelafdruk nog veel minder eoht te vinden 
is en zelfs in de weinige hoogststaande verzamelingen niet „echt" 
kan voorkomen, beihoeft geen betoog. 

] . B. R. 
LEVANT. I T A L I A A N S Q H E POST, 1922: DUBBELE O P 

DRUK JVi P I A S T R E " O P 1 LIRA. — „Le Meridiano" waar
schuwt voor eene uit Duitschland afkomstige vervalsching, met de 
zeer goed nagemaakte afstempeling „POSTE ITALIANE" 
„CONSTANTINOPOLI 5.2 22." Deze afstempeling is voor een 
ieder het bewijs der vervalsching, zoodat gemeend wordt, een 
verdere omschrijving onnoodig is, eene door mij geenszins gedeelde 
meening ; die afstempeling is zonder moeite en veel kosten te 
veranderen, men heeft slechts een „ 1 " te stellen voor de eerste 
„2" ; daar de overdrukte lirawaarden eerst in October 1922 zijn 
uitgegeven, zijn alle afstempelingen van af November mogelijk 
„echt". J. B. R. 

FRANCOSTEMPELS. — De aandacht van de hedendaagsche 
stempelverzamelaar vestigt „GermaniaBerichte" (Novembernr.) 
op de roode stempels met „F" of „Fr." erin, van 1865 in groen, 
van 1875 in rood of violet, uit de groote plaatsen, zooals Berlijn, 
Koningsbergen, enz. Deze stempels op brieven worden voor hoog« 
prijzen gekocht, voor duizenden liefhebbers een hoofdzaak. 

J. B. R. 

D E REëELE POSTZEGELHANDEL. 
Het komt zoo dikwiij'lis voor, dat veirzamiélaairs klagen, dat men 

zoo duuir is, dat zij daar of daar veel goed'kooper kunnen koopen. 
Wlalt kan hlie'rvani, en wel in de eerste plaats, de reie'.i zijn ? 
Kwailiteit! 
Het is hee'l goed denkbaair, d'at de prifzen voor het ééne of het 

andere exemiplaar, zeïfide zegel, u'Jteenloopen, zelifs zeer veelli in 
prijs verschillen, vootal bijl ongetande. 

Een goed philatelist kan begirijpeïi waarom. 
Eén mijner persoonlijlke ervaringen is volgend geval : Voor een 

N.S.W. Sydney 3 Pan'ce groen, daorst;eie stuk wordt 90/  Cata
logusprijs verlangd. ToevaÉigierwijee was er veirleden jaar één op 
een Londenschie veildng, maar een juweeltje : klleiuT, randen, Stem
pel, etc, ita één woord' Supefb. Zelden had ik zao'n stuk 
gezien. Zij hraclhit op £ 32.. of te wiel z«ven maal CataJogus. 

Nu komt hei voor, dat een defglelijk zegel aangeboden wordit 
voor bijvoorbeiéld 20 gulden. 

D E Z E A D V E R T E N T I E V E R D I 
Wij zijn er weer In gfeslaag^d, gelijk vorige jaren, onze bekende lots aan te kunnei 
samenstelling bereikt, welke zonder twijfel onze fferegeide cliënten, die elk jaar be 
iets verdienen wil, of voor andere doeleinden veel zegels tegen uiterst lagen prijs 5 

Gij, lezer, bobt dergieiijke aanbiediingen, welke mieestal gepaard 
gaan m êt grootdoenerij en sdhireeuwende reclai.ne, waarschijnlijk 
wel eens in één van de door U te o.itva,ngen a3,T.bJedingien en 
Vaktijdsöhrilte'n geliezen. ■— U stond paf I 

Is U leek, ik neem het U niet kwalJjIk. 
Is U kenner, dan behoef ik niet naar voren te brengen, wat 

Uw gedachten geweest zijn. 
Laten wij het öerste geval eens beschouwen. U begrij'pt er niets 

van, dat miein d'at situ'k zoo goedkoop geven ka'a. Gaat naar het 
betreffende adres, ziet het stuk, dat werkelijk begeerlijk uitziet 
en besluit het te koopen, daar er niets aan te zien is, dat Uw 
aldhterdodht wekt. Gij hebt waarlijk een koopje ! 

Neen, geachte kzetf, U is duulr uit geweest, waair U eerst 
achterborait, als U het exemplaar toont aan een vriend of hande
laar, die werkelijk kenner is. Zij zuffien U vertellen, wat er aan 
de hand is, hoe het getrucqeerd is. 

Gevolg: Uw ISefhebbeciji gaat wisg, en in' vele gevallen Uw 
oollectie, en nu blijkt het, waft het betr.effendie stuk werke
lijk waard iis. N'iétB of een fractie van hetgeen U nog betaald 
heht. 

Daarvoor een qiO'öde raad, als U er op staat, d'at Uw „hobby" 
niet een finalncieele debacle zal wordden. 

Koopt steeds van betrouwbare bronnen, betaialt redelijke prij
zen bij handeilaars vmt een reputatie (goade), maar laat U niet 
misleiden door zodgenaamlJe koqpjes bi] hen, die geen naam te 
verliezen hebben, zij zijn Iheusdh gtaen filantropen. 

Bovendoen garandeert een bonafide firma, hetgeen zij verkoopt. 
Mooht U derhiaffivie bij haar een door een expert gekeurdea zegel 
koopen, welke na eenigen tijd, door meerdere en nadere gegevens, 
toch blijkt niiét correct te zijn, dan is zij wel' is waar wettelijk 
niet verplicht, U den betaalden koopprijs te restituieren, maar. . . . 
de moraal spreekt hier ook een woord in mee ! 

Rotterdam, Augustus 192S. A. G. BASTIAANS Azn. 

HAAGSCHE POSTZEGELBEURS. 
De bijeenkomsten van deze Bieurs, wellfce gedurende de zomer

maanden we'rden stopgezet, vangen volgens miediïdee'ling van de 
Beurscoimimissie half September weer aan. 

In plaats echter van de oude zaail, werd uitgezien naar een 
giesdhik'tier en betere gelegenheid en werd inmi'ddiels een voor
deelig contract afgesloten, zoodat oik ten opzichte van de be
zwaren van enkele verzamieliaars tegen de oude plaats van samen
komst, werd' tegemoet gekomen. 

Tevens zuUen de bandelaars (en alle b ï l a T ^ e b b a n i ï i warden 
opgewekt hunne m^ed^^werking te verfteenen, zocdat de Beurs, welke 
inmidd'els 3J^ jaar bestaat, zich in het a.s. seizoen zal kunnen vet' 
heugen in de ailgemleene belangstelling, terwijl dïskundige leiding 
het hare hiertoe zeker zal bijdragen. 

De Beurscomradssie Stelt zidh voor, den bezoekers geen entree 
mieer te vragen en wordt verder verwezen naar de ffledeelingen 
in de Philatelistisdhe pers en annonce, welke t.z.t. zal verscfbijnen 
in dit blad. 

E N T G E L E Z E N T E W O R D E N 
1 bieden. Rekening houdende met diverse wcnschen, hebben wij een bijzonder mooie 
;stellen, zoowel als nieuwe bestellers, zeer tevreden zullen stellen. Ieder, die in zegels 
gebruiken kan, koope mijn lots zonder concurrentie! Wij bieden a a n : 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering. Dit sortiment bevat 1500 

zegels, prachtseries BAHAMAS, JAMAICA 

ENG. KOL 

XEMBURG, 

Saargebied, 

, M A R O C C O , ALGERIE, 

CHILI, CUBA, BOSNIË, 

enz., enz. Dit Lot bevat 

schaarsche en steeds mankeerende zegels 

waarde Yvert en kost slechts f 12,—, 

geteekend. 

SIAM, 

e. a.. 

LU

RUSLAND, 

steeds 

. Zeer Y 

franco 

vele 

ooge 

aan

LOT l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
E U R O P A ; gelegenheldskoopje voor iedereen. De 
vele goede zegels hieronder stellen U zeker zeer te 
vreden. Uit de rijke sorteering noem ik hier o.a. 
JOUGOSLAVIË hooge waarden, TURKIJE, Z W E 

DEN, DENEMARKEN, RUSLAND, Saargebied

Madonnadienst e. a.. ITALIË, LUXEMBURG post 
en porto, LETLAND, BOSNIË, enz., enz. Dit sorti 
ment, waarde Yvert enorm, kost slechts f 15,— , 
franco aangeteetend. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 2500 
prima gave zegels der geheele wereld. Een mooier 
samenstelhng is niet denkbaar, overtreft Uwe ver
wachtingen, is ongeacht waarde der zegels in cata
logi samengesteld. Uit de zeer groote verscheidenheid 
noem ik slechts: ENG.KOLONIÈN, waarbii o.a. 
Br.GUIANA. DOMINICA, AUSTRALIË. FRAN
S C H E KOLONIËN, o.a. zeer mooi ALGERIE, 
M A R O C C O , div. andere to t 10 Fr. Yvert, CHINA, 
CUBA, PANAMA, RUSLAND, LUXEMBURG, 
SARRE, RUMENIE, ARGENTINIË. TURKIJE, 
enz., enz. Dit Lot S u p e r b e extra mooi kost 
slechts f 12.—, franco aangeteekend. 

B U I T E N G E W O N E A A N B I E D I N G : Lot Special, Lot 1'Europe, Lot Superbe te zamen 8000 stuks voor stechts f35 . . Elk kooper van deze drie Lots te 
zamen heeft dus belangrijke korting en ontvangt bovendien onze prachtsorteering van 150 alle verschillende uitsluitend Nederland, waarbij nieuwste post en portzegels 
compleet, voor reclame grat is als premie Alles te zamen dus bijna 8500 zegels Onze lots bevatten vele nieuwe uitgaven, dezen zomer uitgekomen. 
Verzoeke betaling op mijn postrekening 118330 of per postwissel. Toezending van zegels na ontvangst van het bedrag. (109) 

POSTZEGELHANDEL „ T H E G L O B E " , KRUGERSTRAAT 39, ZAAMDAM. 
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HET NIET VOOR UITGIFTE BESTEMOE, NIET VERNIETIGOE STUKJE ORUKUITSCHOT. ■I 
Nu het ongetande 2 centzegel in andere handen is 

overgegaan, is het niet onaardig het volgende te 
publiceeren. 

Ofschoon door den gevraagden prijs het zegel direct 
niet tot de gemakkelijk te verkoopen soort behoorde, 
bleek er toch nog animo voor dit nietvernietigde ge
stolen stukje drukuitschot te bestaan. 

Door de welwillendheid van den WelEd.Gestr. Heer 
J. C. Pull, oudcontroleur der Posterijen en Telegrafie 
te Haarlem, die ook het zegel als origineel erkende, 
kan ik het volgende vermelden. 

Al het drukuitschot van de firma Enschedé gaat 
naar de papiermolens in de Zaanstreek van de firma 
Van Gelder. 

Gedurende het beheer van den heer Pull werd van 
geplombeerde kisten gebruik gemaakt. 

Tijdens een buitenlandsch verlof van voornoemden heer 
werd daarvan afge
weken envan zakken 
gebruik gemaakt. 

In hoofdzaak be
vatten toen deze 
zakken niet ge
accepteerde zegels 
van Perzië en een 
geheel vel van de 
2 cent 1923, rood 
oranje, ongeperfo
reerd, waarvan de 
achterzijde frag
menten vertoonde 
en daarom voor ver
nietiging bestemd 
was. 

In hoeverre de 
verdere controle on
voldoende was, ligt 
niet op mijn weg. 
Bij de vernietiging 
werd er direct geen 
diefstal geconsta
teerd. 

Eerst later ver
scheen er een rap
port van den Per
zischen gezant te 
Parijs, hoe het 
mogelijk was, dat 
Perzische zegels van 
hooge waarde daar 
ter stede beneden 
pari verkocht wer
den. 

Na gedaan onder
zoek werd de dief 
ontdekt, die een 

waker bleek te zijn, welke des nachts van de zakken listi, 
den naad lostornde, gedeeltelijk van hun inhoud ontlastte 
zonder de plombe of de lakzegels in het minst te 
beschadigen. 

De opkooper werd nu ook spoedig gevonden, die 
veroordeeld werd. 

Rest de andere 199 stuks van het vel. 
Hoewel er door anderen ook genoeg gezocht is, is het 

mij ook nog niet gelukt een tweede exemplaar te vinden. 
Bij mijn nasporingen bleken er v a l s c h e te bestaan, 

op o r i g i n e e l e zegelranden gedrukt, van Belgischen 
oorsprong, welke men trachtte tegen hoogen prijs te 
verkoopen. Deze waren alle ongebruikt. 

Bij den verkoop namen wij vrijwillig de clausule, om 
de helft van het bedrag te restitueeren, indien er zelfs 
nog slechts één exemplaar gevonden werd. 

Onze veronderstelling is dan ook niet te gewaagd, 
dat, toen de Justitie 
eich in de zaak 
mengde, de restee
rende uit vrees ver
nietigd zijn. 

Doordat het ze
gel op een veiling 
verkocht werd en 
het toen nog niet 
algemeen bekend 
was, dat dit zegel 
op onrechtmatige 
wijze verkregen was, 
is dit zegel aan de 
vernietiging ont
komen. 

Wij besluiten met 
een reproductie op 
ware grootte van 
het o n t w e r p van 
het zegel. 

Het werd ver
vaardigd door M. de 
Klerk, Architect te 
Amsterdam, die als 
nummer één de 
gratificatie van f 500 
verwierf. 

De kersenmand is 
de zoogenaamde 
,,Hollandsche Tuin" 
een oud symbool. 
De boom is natuur
lijk de Oranjeboom. 

Deze gegevens zijn 
ontleend aan de 
Postzegel Prijsvraag 
door Herman Hana. 

= Philatelistisch Bureau PIERRE VOS, = 
PRINS MAURITSLAAN 108. DEN HAAG CHOLLAND). 

Het adres voor zeldzaamheden. (674) 


