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7e JAARGANG. BREDA, 16 

DE NEGENTIENDE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG. 

D e R e u n i e en B e g r o e t i n g . 
I . ' 

Alhoewel 15 en 16 September de eigenlijke data waren van 
het jaarlijksche Bondseongres, vertrokken reeds vele Philatelis>^ 
ten op 14 September 1928 t. v. naar Breda, om aanwezig te zijn 
bij de Reunie en de begroeting in het ZuidsHollandsch Kof* 
fiehuis op de Grootc Markt, de ontvangst ten stadhuize en last 
not least om de feestvergadering bij te wonen van de jubilee« 
rende Postzegelvereeniging „Breda", 

Tegen half acht vulde de koffiekamer van het „Zuid" zich 
langzamerhand met vele bekende gezichten van de vorige 
Bondscongressen en werden alras oude kennismakingen vers 
nieuwd en nieuwe betrekkingen aangeknoopt. De heer Warren 
uit Epsom, die natuurlijk ook op dit congres niet wilde ont= 
breken, verleende reeds den eersten dag aan dit feest een 
internationaal tintje. Behalve het Bestuur van de Vereeniging 
„Breda", was het voltallige Bondsbestuur aanwezig. 

D e o n t v a n g s t t e n S t a d h u i z e . 
Tn grooten getale trolkken de Philatelisten en genoodigden 

hierna op naar de hal ten stadhuize, waar zij in de groote 
Trouwzaal zoudeti worden ontvangen door het dagelijksch 
bestuur der gemeente Breda, in den persoon van den burgcs 
meester der gemeente. Mr. Dr. W. G. A. van Sonsbeeck ; ook 
was mr. E. van MierIo, wethouder van openbare werken, 
aanwezig. 
in Breda en releveerde in een geestige speech hoe een buitens 
staander, zooals hij, de Philatelie bezag. Edoch wat frappeerde, 
was het feit, dat de burgemeester het doel, wat met de Phila^ 
tclic beoogd werd, in groote trekken juist wist weer te geven. 
Hierna complimenteerde hij de Vereeniging „Breda" met haar 
35»jarig bestaan, waarna de eerewijn werd rondgediend. Deze 
hartelijke ontvangst en begroeting was een waardige opening 

Zijn Edelachtbare heette alle aanwezigen hartelijk welkom 
van het 19e Bondscongres. 
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De Bondsvoorzitter, de heer G. V. van der Schooren, beants 
woordde de begroetir.gsrede van den burgemeester en bedankte 
voor de hartelijke ontvangst door het dagelijksch bestuur der 
gemeente, de verzekering gevende, dat deze ontvangst door 
alle Philatelisten op zeer hoogen prijs gesteld werd. 

Nadat de voorzitter van „Breda", de heer J. C. Cramerus, 
eveneens bedankt had voor de aan de Vereeniging „Breda" 
aangeboden gelukwenschen, werd door de reunisten de mooie 
raadszaal bezichtigd, waarna allen zich op het bordes begaven, 
om te genieten van het concert door het gemeentebestuur van 
Breda den Philatelisten op de Groote Markt aangeboden. 

De K. E. Muziekverecniging „Vondel" vergastte den Phila« 
telisten op een, door den heer J. H. Drohm gecomponeerden 
PhilatelistcnsAlarseh. Deze marsch werd opgedragen aan de 
Postzegelvereeniging „Breda" ter gelegenheid van haar SS^jarig 
jubileum. Bij het trio van dien marsch werden de aanwezigen 
aangenaam verrast. Na een breedc entree weerklonk het 
„Bondslied", wat voor allen aanleiding werd, dit lied mee te 
zingen. Den componist werd door den voorzitter der Vereeni« 
ging „Breda" een lauwerkrans overhandigd, welke hulde vol» 
komen verdiend was. Inmiddels was het uur van aanvang der 
feestvergadering genaderd. *) 

D e F e e s t v e r g a d e r i n g . 
Reeds bij de entree van het Hotel^Rcstaurant „de Schuur" 

hadden allen een bloemenhulde van de feestvierende Vereeni» 
ging in ontvangst te nemen. De intieme zaal was aardig ver« 
sierd, o.a. met platen, zeer vergroot voorstellende de Neder« 
landsche Jubileumzegels van 1913. 

Behalve het voltallige bestuur van den Bond, van de Vers 
eeniging „Breda", alsmede het Eere^comité, waren o.a. aanwe= 
zig de Ijurgemeester van Breda, de wethouder Mr. E. L. H. M. 

*) Deze „PhilatelistensMarsch", waarin als trio het welbe« 
kende „Bondslied" voorkomt, is door den componist voor 
piano bewerkt en wordt aan ieder, die op de postrekening No. 
100318 van den heer J. C. G. van den Berg, Ie secretaris van 
de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda, een bedrag van 
f 0.60 stort of overschrijft, franco toegezonden. 
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van Mierlo, de eeresvoorzitter van „Breda", de heer H. J. Spit» 
zen, veel dames en vele Philatelisten uit alle oorden des lands. 

De voorzitter van „Breda", de heer Cramerus, heette allen 
hartelijk welkom, in het bijzonder den burgemeester en wet? 
houder Van Mierlo, het EereComité, benevens den heer War
ren, die weer als van ouds van verre gekomen was om zijne 
belangstelling te toonen in de Philatelie en in de Bredasehe 
vcreeniging. Deze feestvcrgadering was door „Breda" belegd 
ter viering van haar 35sjarig bestaan. Een bijzonder woord van 
welkom werd gericht tot den heer Spitzen, die vóór 35 Jaren 
geleden den stoot tot oprichting der Vereeniging gegeven had 
en met recht de vader der Vereeniging genoemd werd. 

Uitvoerig memoreerde de heer Cramerus de geschiedenis der 
Vereeniging, die aanvankelijk werd opgericht mt 14 leden en 
thans uitgegroeid was tot een ledental van 480, terwijl ook de 
baten zich in stijgende lijn bewegen. Ook de oud^secretaris, de 
heer Smeulders, en de heer Aldenhoven behoorden tot de ops 
richters en werden dan ook eervol vermeld, terwijl ook de 
verdiensten van den heer Van Reijen, oudssectiehoofd, werden 
gememoreerd. 

De nagedachtenis van den overleden oud^voorzitter, den 
heer A. F. Singels, werd door allen geëerd door zieh een oogen= 
blik van hunne zetels te verheffen. De Vereeniging had des 
morgens door het leggen van een krans op diens graf een 
stille hulde gebracht aan dit ontslapen bestuurslid. 

De voorzitter memoreerde o.a. de goede betrekkingen met de 
zustervereenigingen en met de handelaren en deelde mede, 
dat de beeren Donnai en Keiser uiting hadden gegeven van hun 
sympathie voor „Breda" door het schenken van mooie zegels 
en een MichelsCatalogus voor de verloting. Intusschen gaven 
de rondgediende eerewijn en rookartikelen al dadelijk een voor» 
proefje van de alom bekende Brabantsche gastvrijheid. 

Na deze openingsrede van den heer Cramerus en nadat de 
Bondsvoorzitter Van der Schooren „Breda" had gehuldigd 
met haar 35«jarig bestaan, enkele woorden had gericht aan 
het adres van de drie S.S.S., die „Breda" groot maakten, de 
beeren Spitzen, Smeulders en wijlen den heer Singels, com^ 
plimenteerden de besturen der verschillende zustervereenigins 
gen en de heer Van Cittert mede namens den Raad van Be» 
heer van het Maandblad achtereenvolgens de jubileerende 
zustervereeniging, waarbij de Rotterdamsche Philatelistensver» 
eeniging voor de bibliotheelk van „Breda" schonk het gespecia« 
liseerde Handboek van Zumstein over Zwitserland, terwijl de 
heer Heijmans persoonlijk nog aanbood een abonnement op het 
Maandblad de „Philatelist" tot ultimo 1929 en de eerstdaags 
verschijnende handboekjes Nos. 1 en 2. Telegrafische en sehrif» 
telijke gelukwensehen waren o.a. ingekomen van mr. Bonn, 
het juist afgetreden Bondsbestuurslid van den heer Charles 
Smits, lid van het Eere<Comité en van den heer Van Brink, 
Hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie. 

Tot een der grootste attracties van dien avond behoorde 
'.een schitterende verloting, waardoor een dertigtal aanwezigen 
in het bezit kwamen van een keurigen prijs. Het Eere«Comité, 
de beide hiervoren genoemde handelaren en enkele leden had» 
den het bestuur in staat gesteld deze verloting te houden 

Er heerschte reeds den eersten dag een recht feestelijke 
stemming. 

D e o p e n i n g v a n d e n N e g e n t i e n d e n 
N e d e r l a n d s c h e n P h i l a t e l i s t e n d a g 

e n v a n d e T e n t o o n s t e l l i n g . 
Op 15 September kwamen de Philatelisten en belangstellen« 

den des voormiddags 10 uur in de tentoonstellingszaal van 
„Concordia" bijeen, om aanwezig te zijn bij de offieieele 
opening van den Negentienden Nederlandschen Philate« 
li.stendag. 

Onder de belangstellenden bevond zich de heer J. D. Tres« 
ling als vertegenwoordiger van den Direeteur«Generaal der 
Posterijen en Telegrafie en als Directeur van het Postmuseum. 

Even over het vastgestelde aanvangsuur sprak de Bondsvoor; 
zitter, de heer Van der Schooren, de volgende openingsrede 
ui t : 

Dames en beeren, 
„Bij de opening van den Negentienden Nederlandschen 

Philatelistendag is het mij opnieuw een groot genoegen U allen 
te Breda welkom te mogen heeten, waar een nieuw lustrum 

der Vereeniging „Breda", thans het 35«jarig bestaan, ons heen 
voerde. 

Onder de velen, die, en terecht, naar het interessante en 
gezellige Breda zijn opgegaan, om aan deze Philatelistische 
bijeenkomst deel te nemen, welke samenvalt met het 20sjarig 
bestaan van Onzen Bond, begroet ik in het bijzonder den ver« 
tegenwoordiger van den heer DirecteursGeneraal der P.T.T., 
den heer Tresling, die als Directeur van ons Nederlandsche 
Postmuseum tot onze geregelde gasten behoort. 

Als we thans rond zien in eigen« en buitenland, dames en 
beeren, dan zien we overal een verdere uitbreiding van het 
postzegelverzamelen en van alles wat er om en bij hoort. 
Wij zien het vereenigingsleven zich in allerlei richtingen ver« 
groeten, maar we zien ook den geest van saamhoorigheid, het 
begrijpen van gelijke belangen veld winnen, al kan natuurlijk 
op dit gebied en in de naaste omgeving, nog veel geschieden. 

Wij blijven waardeeren de samenwerking met de autoritei« 
ten en als hier en daar op dit gebied de wenschen het be« 
reikbare nog aanmerkelijk overtreffen, dan mogen we niet ver« 
geten, dat soms onze wederzijdsehe belangen schijnbaar in 
strijd zijn. Ik zeg schijnbaar, want ik ben van oordeel, dat 
zelfs daar waar dit belangenverschil het grootst schijnt, ik 
noem nu maar het aantal nieuwe uitgiften, het nog wel eens 
zal gelukken hier en elders de betrokken instantiën te over« 
tuigen, dat onze wenschen en hunne belangen parallel loopen, 
want dat overdaad hoogstens de markt kan bederven. 

In dit verband mag ik nog wel eens van deze gelegenheid 
gebruik maken, om er de verzamelaars, die dit in de dag« en 
vakbladen lezen, erop te wijzen, dat pogingen van de georga« 
niseerde verzamelaars ter bereiking van iets, in deze of andere 
richting alleen dan kans op succes hebben, als allen mede« 
werken. Met andere en korte woorden, dat als onzerzijds tegen 
bepaalde zegels wordt geasreerd, zooals b.v. tegen de postpakket
verrekenzegels, dat het zeker niet helpt, als ze desondanks toch 
gekocht worden! 

Een ander onderwerp, waarover ik tot U wil spreken, is 
het tentoonstellingswezen. 

We zien thans in de eerste plaats het internationale tentoon« 
stellingswezen zich onder leiding der „Federation Internatio« 
nale" plaatsen, waardoor rantsoenecring kan worden toege« 
past. Daarnaast zien we een verdere ontwikkeling van het 
plaatselijke en nationale tentoonstellingswezen. Hierop 
wensch ik in het bijzonder uwe aandacht te vestigen, omdat ik 
juist de propagandistische waarde van deze kleinere en even« 
tueel jeugdtentoonstellingen niet hoog genoeg kan aanslaan. 

M. i. moet de drang naar zelfbehoud en de daarvoor in onze 
tegenwoordige maatschappij rustelooze arbeid, zoo absoluut 
rustelooze arbeid zich bewegen in de richting van het lokale 
tentoonstellingswezen. In het buitenland is zeer duidelijk een 
toeneming daarvan te bespeuren en ook hier, alhoewel op be« 
scheiden schaal. Deze tentoonstellingen, liefst ook voor de 
jeugd en hier en daar uit te strekken tot afstempelingsverza« 
melingen, zijn een uitstekend middel de kennis te verbreiden. 

Laat mij eindigen met onze vreugde uit te spreken, dat door 
de indiening van het desbetreffende wetsontwerp bij de Staten« 
Generaal de stichting „Het Nederlandsche Postmuseum", na 
lange en moeilijke voorbereiding thans binnenkort in defini« 
tieven vorm in werking zal kunnen treden. 

En hiermede verklaar ik den Negentienden Nederlandschen 
Philatelistendag geopend." 

Hierna verleende de heer Cramerus het woord aan den 
voorzitter van de Tentoonstellingscommissie, den heer A. J. 
Jacobs, die de volgende openingsrede hield : 

Dames en beeren, 
,Het is voor de feestvierende Postzegelverceniging „Breda" 

een groote voldoening, dat zoovele philatelisten uit alle oorden 
van ons land, en zelfs van uit het buitenland, hier vereenigd 
zijn. Als ik even een blik werp op de hier aanwezigen, dan 
mag „Breda" er trotsch op zijn, dat zoo vele ■Vooraanstaande 
philatelisten in onze stad zijn samen gestroomd. Wij van onzen 
kant hebben dan ook geen moeite ontzien, om aan U allen de 
onderdeden van het philatelistisch feestmcnu van deze dagen 
zoo smakelijk mogelijk op te dienen. Reeds gisterenavond 
hebben we de voorgerechten gehad, vandaag zal de eerste 
gang zijn : de Tentoonstelling. Er hebben in de laatste jaren 
zooveel internationale tentoonstellingen plaats gevonden m 
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binnen» en buitenland, dat „Breda" gemeend heeft dit jaar 
met een tentoonstelling op meer bescheiden voet, met eene 
nationale te kunnen volstaan. Om dit te bereiken, was het 
noodig, dat den velen Philatelisten, die zoo gaarne hunne 
objecten exposeeren, een sterke rem werd opgelegd. Vandaar, 
dat we uitsluitend ongetande zegels van vóór 1900 gevraagd 
hebben. En al moet iik toegeven, dat wc het aantal inzendingen 
wel wat grooter verwacht hadden, over de kwaliteit van het 
ingezondene mogen we tevreden zijn. Ik hoop, dat U straks 
onze meening zult kunnen deelen. Na deze korte uiteenzetting, 
dames en beeren, zullen we ons naar de aangrenzende zaal 
begeven en verklaar ik deze nationale tentoonstelling voor 
geopend. 

De tentoonstelling was hiermede geopend, waarna allen zich 
konden overtuigen, dat hier werkelijk keurige collecties waren 
mgezonden, zoodat de jury, bestaande uit de beeren mr. W. S. 
W. de Beer, dr. L. Frenkel en P. C. Korteweg, geen gemakkes 
lijke taak wachtte. 

(Men zie voor de inzendingen elders in dit nummer). 
Op dezen dag was in het tentoonstellingslokaal een tijdelijk 

postikantoor gevestigd ten verkoop van zegels, verzenden van 
brieven en aangeteekende stukken, enz., terwijl de afstempel 
ling daarvan geschiedde met een speciaal stempel van den 19den 
Philatelistendag. 

(Wordt vervolgd). 

Uit^iflein 
AGHANISTAN. 

In nieuwe teckeningen, waarvan hierbij een is afgebeeld, 
verschenen onderstaande frankeerzegels : 

2 pones, blauw 
10 „ , groen 
25 „ , karmijn 
40 „ , blauw. 
50 „ , rood 
60 „ , grijssblauw. 

Op alle waarden is het En» 
gelsche opschrift „Afghan Pos» 
tage" vervangen door het 
Fransche „Postes Afghan". 

ALBANIË. 
In haar vergadering van 25 Augustus j.1. heeft de volks» 

vertegenwoordiging er zich mede vereenigd, dat de staats» 
president tot koning zal worden uitgeroepen. 

Ter . herinnering aan deze wercldgebeurtenis verscheen 
een speciale serie in de waar den : 
1 qumt, roodbruin 
2 „ , grijs 
5 „ , groen 

10 ., , rood 
15 „ , bruin 
25 „ , blauw 
50 „ , rose lila 

1 franc, blauw en grijs. 
Men benutte voor deze serie tot op heden niet uitge« 

geven zegels met de beeltenis van Achmed Zogoe, voorzien 
van den "opdruk „Kutjim Mbledhjes Kushte uese 25. 5. 28". 

De quintwaarden zijn alle in klein, de franc in groot formaat. 
'Wij zullen nu binnenkort wel de definitieve serie met het 

portret van koning Achmed Zogoe I tegemoet kunnen zien. 
ARGENT1.INSCHE REPUBLIEK. 

Ter herinnering aan het tot stand komen van den vrede 
tusschen Brazilië en de Vereenigde La Plata»staten, op 27 
Augustus 1828, verschenen twee herinneringszegels in de 
waarden : 5 centavos, rood, 12 centavos, blauw. Het opschrift 
luidt : „27dc Agosto Centenario de la Convencion de Paz 
Argentine—Brasilcra". 

Het zegelbeeld toont voorts de wapens van Brazilië en 
Argentinië. 

BELGIË. 
De reeds vroeger aangekondigde serie, »waarvan de extra» 

opbrengst bestemd is voor de restauratie van de beroemde 
abdij van Orval is verschenen in de volgende waarden en 
kleuren : 

5 c. + 5 centimes 
25 c. + 5 

35 c. + 10 „ 
60 c. + 15 ., 

1.75 fr. + 25 „ 
2fr. + 40 „ 

3fr. + Ifr. „ 
5fr. + 5fr. „ 

10 fr. + 10 fr. „ 

rood. 
donker» Ë 

violet. [ 
groen. E 
bruin. 1 
blauw. [ 

, violet E 
, oranje. E 
, wijn» 1 

rood. 1 
, donker» E 

sepia. t 
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If Alll/ \ H A I I 
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II 

i 
k 
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UU m^ 
i L i ü ^ i n . 

I J l 
Pi 
i ' ' j 
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Op beide eerste waarden ziet men cenige teinpeluogcn ; 
de naam „Orval" is in goud opgedrukt. 

De 35 centimes en 2 francs toonen ons een bcitelenden 
monnik. 

De 60 centimes, 1 fr 75 en 
3 frs. Prinses Mathilde met 
den gouden ring, onderwerp 
van een bekende overlevering. 

De beide hoogste waarden, 
geven een gezicht op de abdij 
met omgeving weer. 

De teckeningen zijn van de 
Belgische kunstenaars Anton 
Carte, Geo Vlantack e 
Chaplin. De zegels zijn ge» 
drukt op de Staatsdrukkerij te 
Mechelen, wat op de velran» 
den is vermeld. Zij blijven van 
af 15 Sept. j.1., gedurende an» 
derhalf jaar in omloop ; de 
kostprijs bedraagt 40 francs. 
Men kan ze aan alle postkan» 
toren verkrijgen. La Revue 
Postale geeft in haar jongste 
nummer de oplaag»cijfers van 
alle waarden, behalve de beiac 
laagste (deze zijn vermoedelijk 
n:et bekend). Gedrukt werden: 

35 centimes 
60 centimes 

1 fr. 75 
2 francs 
3 francs 
5 frarscs 

10 francs 

750.000 stuks 
1000.000 „ 
500.000 „ 
400.000 „ 
400.000 „ 
400.000 „ 
400.000 „ 

Voor een groote prijsstijging behoeft men dus niet be» 
vreesd te zijn, want deze zou in geen enkel opzicht gewet» 
tigd zijn. 
BOLIVIA. 

Het jongste Bulletin Mensuel zorgt voor een verrassing : 
tot de serie van 1925, uitgegeven ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan der republiek en bestaande uit acht 
waarden, behooren nog : 

1 centavo, groen. 
2 centavos, karmijn. 
Tot op heden lagen de zegels nog niet voor Ons, zoodat 

wij er geen beschrijving van kunnen geven. 
BRAZILIË. 

De koerseerende serie werd uitgebreid met den frankeer» 
zegel 10.000 reis, scharlaken. 
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Het watermerk bestaat uit sterren met enkele letters van 
de woorden „Casa da Moeda". 
BRITSCH.INDIE. , 

Frankeerzegcl in het koningstype, meervoudig watermerk 
ster : 

10 rupres, rood en groen. 
CAMEROEN. 

In de koerseercndc teekening verscheen de frankeerzegcl : 
1 fr. 10, bruin en karmijn. 

CEYLON. 
Frankeerzegcl in het Nyassatype, meervoudig watermerk in 

sierschrift : 
5 rupies, purper en groen. 

DAHOMEY. 
Frankeerzegcl in het koerseercnd type : 
1 franc 10, lila en bruin. 

DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In nieuwe teekening, kaart van het eiland en het opschrift 

„Correo Acro Republica Dominicana" verscheen de luchtpost« 
zegel : 

10 centavos, blauw. 
DUITSCHLAND. 

In het vorige nummer ver» 
meldden wij de nieuwe serie 
met als teekeningen Ebert en 
van Hmdcnburg. De tijd ont» 
brak om daarvan nog cliché's 
te geven, wat als nog bij dezen 
geschiedt. 

Ter inlichting van de nieuwe 
lezers worden de verschenen 
waarden nog eens herhaald. 
3 pfennig, geelbruin. 
5 „ , groen. 
8 „ , donkergroen. 

10 „ , karmijn 
15 „ , roodlila 
20 „ , blauwgroen 
25 „ , blauw 
30 „ , donkerolijf 
10 „ , violet. 
45 „ , oranje 
JO „ , bruin. 
50 „ , roodbruin. 
80 „ , donkerpaars. 

De 5, 15, 25, 40, 50 en 80 pfennig dragen de beeltenis van 
von Hmdcnburg, de andere die van Ebert. 

Het papier toont het gebruikelijke watermerk. 
Op 20 September 1928 werden twee speciale luchtpostzegels 

verkrijgbaar gesteld in de waarden 2 en 4 Mark. 
Deze dienen ter frankeering van de correspondentie, die met 

het luchtschip „Graf Zeppelin" (L.Z. 127) naar de V.S. van 
NoordäAmerika zal worden vervoerd. 

Het port van een briefkaart bedraagt 2 Mark, van een 
brief tot 20 gram 4 Mark. 

Het zegelbceld toont een luchtschip op reis van Europa 
naar Amerika. Rechts staat vermeld „Europa", links „Ameris 
ka". Voorts draagt de zegel de opschriften „Deutsche Luft« 
post" en „Reichsmark". 

De kleuren zijn : 
2 Mark, ultramarijn. 
4 „ , bruinzwart. 

De zegels zijn gedrukt op de Rijksdrukkerij ; watermerk 
wafel. 
FRANKRIJK. 

Geheel onverwacht zijn hier twee opdrukken verschenen 
en wel : 

10 Fr. op de 90 centimes (Berthelot). 
10 Fr. op de 1.50 franc (Pasteur). 

Deze opdrukken zijn slechts in zeer beperkt aantal ge» 
bruikt : zij zijn op de volgende wijze ontstaan. Op 8 Augustus 
j.1. verliet de mail^stoomer lie de France de haven Le Havre 
ter uitvaart naar New=York 

Voor de eerste maal zou, op eenigen afstand van de haven 

van NewsYork, de post per vliegtuig van boord vertrekken 
om daardoor den tijdsduur met een etmaal te beperken. Deze 
proef is volkomen geslaagd. 

Het luchtposttarief bedroeg 10 franc voor brieven en brief» 
kaarten, al dan niet aangcteekend, tot een gewicht van 10 
gram, daarboven 1 franc per gram. 

Voor drukwerken enz. 5 franc per 50 gram of gedeelte 
daarvan. Het zeepostkantoor aan boord van de 11e de France 
had bij vertrek uit î c Havre een grooten voorraad zegels van 
5, 10 en 20 francs ; er werd van deze gelegenheid door de 
passagiers een zoo druk gebruik gemaakt, dat bij aankomst 
te New»York de vooorra£/d zegels van 10 francs vrijwel was 
uitgeput. Met machtiging van den Franschen consulsgeneraal 
te New»York werden 3000 stuks van de 90 centimes en 1000 
.stuks van de 1 franc 50, overdrukt met 10 Fr. Deze werden 
nagenoeg alle benut voor de luchtmail New»York—Parijs, die 
op 23 Augustus j.1. in het gezicht van Le Havre per vliegtuig 
van boord vertrok naar Le Bourget. Uitdrukkelijk werd voor« 
geschreven, dat deze opdrukken uitsluitend mochten worden 
gebruikt voor de luchtpost. 

FRANSCH«CONGO. 
Franljeerzegel in het koerseerend type : 
1 franc 10, lila en bruin. 

FRANSCH»GUINEE, 
Frankeerzegels in het koerseerend type : 
30 centimes, donkergroen en groen. 
1 franc 10, lila en bruin. 

FRANSCH GUUYANA. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen : 
30 centimes, donkergroen. 
1 franc, blauw op groen. 
1 franc 10, rood. 

FRANSOH OCEANIE. 
Frankeerzegcl in het koerseerend type : 
1 franc 10, lila en brui^. 

FRANSCH»SOMALI. 
Frankeerzegcl in het koerseerend type : 
1 franc 10, roodbruin en blauw. 

FRANSCF SOUDAN. 
Frankee'^egels in het koerseerend type : 
30 cent'mes, olijf groen en groen. 
1 franc 10, violet en rose lila. 

GABON. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen : 
30 centimes, donkergroen. 
1 franc 10, donkergroen en rood. 

GWALIOR (Sept. '28). 
Dienstzegel : , 
8 anna's, grijs. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk ster. 

HONGARIJE (Septr. '28). 
Portzegel in de koerseerende teekening : 
16 filler, karmijn. 

ITALIË. 
De serie Emanuel Philibert, in het vorige nummer beschre« 

ven, is thans gecompleteerd met de waarden : 
50 centimes, rood en blauw 
75 centimes, karmijn. 
1 Lire 75 c , groen 
10 Lire, zwart. 
Zij geven dien houwdegen weer bij de uitvoering van zijn 

handwerk : oorlogvoeren. 
Op den voorgrond is een Italiaansche soldaat uit het jaar 

1918 afgebeeld. 
De zegels dragen de jaartallen 1528 en 1918 ; zij dienen dus 

tweeërlei doel : de herinnering aan Emanuel Philibert en den 
voor Italië gunstigen afloop van den grooten oorlog. 
IVOORKUST. 

Frankeerzegel in het koerseerend type : 
1 franc 10, groen en bruin. 
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LETLAND (Septr. '28). 
Frankeerzegels in het koerseerend type, watermerk haken» 

kruis : 
15 santimi, violet op zalmkleur. 
30 „ , blauw. 

MADAGASCAR. 
Frankeerzegels in het koerseerend type : 
15 eentimes, blauw en rose. 
1 franc, rose=lila en groen. 
1 franc 10, geelbruin en groen 

MARTINIQUE. 
Frankecrzegel m het koerseerend type ; 
l"~franc 10, lila en bruin. 

MAURITANIË. 
Frankeerzegels in het koerseerend type ; 
.30 eentimes, groen en geeLgroen. 
1 franc 10, lila en rood. 

NEW FOUNDLAND. 
In de teekening der koerseerende 9 cents verscheen de fran» 

keerzegel: 
14 cents, bruin^lila 

NICARAGUA. 
Van de koerseerende serie werden onderstaande waarden 

voorzien van den opdruk „Correos 1928" (twee r egels) : 
3/2 centavo, groen. 

I „ , violet. , 
6 „ , roodbruin. 

10 „ , geel. 
Meerdere waarden zullen nog volgen. 
Volgens het desbetreffend decreet verzekeren de tegenwoor« 

dige opdrukken Resello 1927 (1928) niet afdoende de belangen 
van de schatkist, reden waarom zij ingetrokken zullen worden 
OUBANGUL 

Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen : 
75 centimes, rose lila en bruin. 
1 franc 10, geelbruin en blauw 

PARAGUAY. 
Frankecrzegel in de teekening ster, omgeven door krans : 
70 centavos, lichtblauw. 
Een herinneringszegel verscheen hier ter herdenking van 

het feit, dat in 1537 de grondslag voor de tegenwoordige 
hoofdstad Asuncion werd gelegd. 

Het zegelbeeld geeft het wapen weer van den Spaansclien 
veroveraar Juan de Salazar de Espinoza, den stichter der 
stad. Naast de jaartallen draagt de zegel het opschrift : 
„Escudo de Juan De Salazar De Espinosa/ Fundador De La 
Asuncion". De zegel is gedrukt in groot, rechtopstaand for» 
maat, de waarde is 10 pesos en de kleur lilarood. 
REUNION. 

Frankecrzegel in de koerseerende teekening : 
1 franc 10, roodbruin en lila. 

ROEMENIE. 
In nieuwe teekening verschenen de luehtpostzegels : 
1 Leu, bruinlila. 
2 Lei, blauw. 
5 „ , karmijn. 
Het papier draagt het hori» 

zontale watermerk golflijnen. 
Dit watermerk zal klaarblij» 

keiijk voortaan voor alle ze« 
gels worden gebruikt. Op dat 
papier is mede te melden de 
hulpzegel (Asistentia Sociala) 
25 bani, zwart. 
SAARGEBIED. 

Een tweetal luehtpostzegels is verschenen : 
50 centimes, karmijn. 
1 franc, violet. 
Het zegelbeeld stelt een vliegtuig in vlucht voor. 
De opschriften luiden „Saargebiet" en „Luftpost". 

SALVADOR. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling te Santaneca werd 

«^pvwPFn'^rv 

de 10 centavos geel der koerseerende serie (landkaart) voor» 
zien van het waarde^cijfer 3 en den opdruk : 

„Exposieion Santaneca 
Julio de 1928". 

Naar het Bulletin Mensuel bericht, werd deze zegel ge» 
drukt in een oplaag van 30000 stuks, waarvan 20000 aan de 
postkantoren zijn verstrekt voor den verkoop aan het publiek. 
De overige 10000 worden voorlQopig opgeslagen om ze later 
met een extrawinstje te verkoopen I 

Volgens dezelfde bron kreeg het publiek de gevraagde ze» 
gels niet in handen ; zij werden door de zorg der lokct»ambte» 
naren op de stukken geplakt, zoodat zij ongebruikt niet te 
krijgen zijn. 
SENEGAL. 

Frankeerzegels in het koerseerend type : 
30 centimes, donkergroen en groen. 
45 „ , bruin en rood. 

1 franc 10, groen en grijszwart. 
ST. PIERRE ET MIQUELON. 

Frankecrzegel in het koerseerend type : 
1 franc 10, groen en rood. 

TCHAD. 
Frankeerzegels van Fran.soh»Congo in het koerseerend type, 

overdrukt met Afrique Equatoriale Fran^aise en Tchad : 
75 centimes, rose lila en bruin. 
1 franc 10, groen en blauw. 

TOGO. 
De 1 franc der koerseerende serie veranderde van blauw 

in violet en groen. 
In dezelfde teekening is te melden de frankeerzegel : 
1 franc 10, lila en bruin. 

TURKIJE. 
De in het vorige nummer 

aangekondigde serie, uitgege» 
ven ter gelegenheid van de te 
Smyrna gehouden jaarbeurs, is 
verschenen. Zij bestaat uit alle 
waarden der koerseerende uit» 
gifte van Turkije, voorzien van 
den opdruR Smyrna 9 Septem» 
her 1928. 

De kleuren zijn ongewijzigd 
gebleven. 

Te melden zijn dus : 
10, 20 para's, 1, 2, lYz, 3, 5, 

6, 10, 15, 25, 50, 100 en 200 
grouch. 

De opdruk bestaat in twee 
verschillende vormen. 
URUGUAY. 

Wij geven hierbij de afbeel» 
ing van de serie uitgegeven 
er gelegenheid van de voetbal» 

overwinning te Amsterdam tij» 
dens de Olympische Spelen. 

Gememoreerd zij, dat de se» 
rie bestaat uit de waarden : 
2 centesimos, donker violet. 

.5 „ , karmijn. 
8 „ , blauw. 

De oplaag bestaat uit 100.000 
series. 
WALLIS EN FUTUNA. 

Frankeerzegel in he't koerseerend type (opdruk op Nieuw» 
Caledonië) : 

1 franc 10, roodbruin. 
ZUID»AFRIK. UNIE. 

Portzegel in de koerseerende teekening, geen watermerk : 
6 pence, grijs en zwart. 

ZUID»WEST AFRIKA. 
Portzegels : 
3 pence, blauw en zwart. 
6 „ , grijs en zwart. 
Benut werden portzegels van het nieuwe type der Zuid» 

Afrikaansche Unie (uitgifte 1927, zonder watermerk), over« 
drukt met S.W.A. v B 

• T t « - ' r i i n i ' 
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rn i x i n n m n i m 
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A U S T R A L I ë . 
T e r gelegenheid van de op handen zijnde postzegel tcntoons 

stelling te Melbourne zullen een millioen exemplaren van de 
3 pence m het vogeltype van 1914 worden voorzien van een 
specialen opdruk. 
BELGIë. 

Een serie luchtpostzcgels zal b innenkor t verschijnen, waar» 
op zullen worden afgebeeld o.m. de citadel van Namen , het 
Steen te Antwerpen , enz. 

V o o r t s zullen speciale expressc^zegels worden uitgegeven. 
De postdienst zal zich b innenkor t belasten met het vervoer 

en de bezorging van pakke t t en , een dienst, t o t du.svorre vers 
zorgd door de Spoorwegen. 

H e t tarief bedraagt 4 francs voor een pakke t van 3 K.G. ; 
5 francs voor een van 5 K.G. 

De verschuldigde por ten zullen in afwachting van de ver; 
schijning der definitieve pakkctpostzegcls worden voldaan 
door de frankeerzcgels in he t Houyoux»type, te weten de 
4 francs, grijsbruin, en de 5 francs, olijf. Deze zullen worden 
voorzien van den opdruk C. P. 

In het vorige nummer ve rmeldden wij in het kort de a.s. 
verschijning van de Weldadigheidssserie (1 Dec. c.k.). De 
waarden zullen zijn : 5 + 5 centimes, 25 + 15 centimes, 
35 + 10 centimes, 60 + 15 cent imes, 1,75 fr. + 25 centimes, 
5 + 5 francs. De laats te waarde zal de bibl iotheek te Leuven 
weergeven. 
B E L G I S C H C O N G O . 

Wij ont leenen aan l 'Echo de la Timbrologic de oplaags 
cijfers der Stanleysserie. 

V a n de 5 centimes to t de 2 francs variecren de aan« 
tallen van 1 to t 13^ millioen ; voor de 33^ francs is de op* 
laag .500.000 stuks ; de 5 francs 250.000, de 10 francs 200.000 
en de 20 francs 100.000 s tuks. 

Men behoeft dus niet bevreesd te zijn, dat men achter het 
net zal vissehen ! 
D A N Z I G . 

„Die Briefmarke" geeft de volgende officieele aantallen van 
de opdrukken in pfennig en gulden van 192.3, alsmede van 
de dienstzegels met den opdruk Diens tmarke (1924^25). 

Deze zegels werden, zooals bekend, op 28 Febr. 1927 rcsp. 
31 Maar t 1927 bui ten koers gesteld. 

De oplaageijfers luiden aldus : 
a) G'uldensopdrukken b) Dienstzegels. 
5 P 
10 P 
20 P 
25 P 
30 P-
40 P 
50 P 
75 P 
1 G 
2 G 
3 G 
5 G 

= — 
__ 
r= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= = 

1,487.900 stuks 
1,829.400 „ 
1,566.800 „ 
160.900 .. 
342.000 „ 
395.100 „ 
279.800 „ 
73.700 „ 
269.200 „ 
79.800 „ 
43.200 „ 
34.600 „ 

5 P 
10 P 
15 P 
15 P 
20 P 
25 P 

• 30 P 
35 P 
40 P 
50 P 
75 P 

= 
= grijs = 

rood = 
= 
—. 
= 
= _-
= =̂  

653.200 stuks 
2,156.400 „ 
815.900 „ 
98.200 „ 

527.700 „ 
72.900 „ 

484,900 „ 
97.100 „ 
184.900 „ 
88.200 „ 
18.200 „ 

D a t de 75 pfennig der dienstzegels vrij zeldzaam is, was 
reeds vrijwel algemeen bekend, doch dat deze waarde in zulk 
een gering aantal werd gedrukt , zal voor menig verzamelaai 
een openbaring zijn. 
E C U A D O R . 

Een weldadigheidssscric zal verschijnen, waarvan de op« 
brengst bes temd zal worden voor den bouw van een nationaal 
sanator ium. 
E G Y P T E . 

T e r gelegenheid van het in 1929 te Alexandr ië te houden 
PansAfrikaansch congres, zal een .speciale serie verschijnen. 
E S T L A N D . 

In nieuwe tcekening, heraldische leeuwen, zal b innenkort 
een serie van vier waarden verschijnen. 
ITALIË 

Binnenkort verschijnt een frankeerzegel ter waarde van 
50 Lire. 

L E T L A N D . 
Een serie me t gezichten op Riga, plaatsen in Koerland, Let» 

gallen enz. is in voorbereiding. 
N O O R W E G E N . 

In Maar t 1929 zal he t honderd jaar geleden zijn, da t de 
groote wiskunstenaar , Nie ls Henr ik Abel, ontwerper van de 
theorie der elliptische functies, stierf. Bij deze gelegenheid 
zal een speciale serie in de waarden 10, 15, 20 en 30 ore 
verschijnen. 

N a a r verluidt , zullen de portzegels, die met ingang van 16 
Oc tober 1927 bui ten koers werden gesteld, b innenkor t ver» 
schijnen, voorzien van een opdruk. 
O O S T E N R I J K . 

N a a r verluidt, zullen di t jaar weder wcldadighcidszegels 
verschijnen met het por t re t van den Bondspresident . 
.S. M A R I N O . 

N a a r la Suisse Phi latél ique bericht, zal een serie pakket= 
postzegels worden uitgegeven van 5 centimes to t 20 Lire, 
to taal 15 s tuks. 
T U N I S . 

Binnenkort ver.schijncn de portzegels in de waarden 60, 80 
en 90 centimes. 
Z W I T S E R L A N D . 

Door vriendelijke bemidde» 
ling van de firma Zumste in en 
Co. te Bern kunnen wij onzen 
lezers hierbij de afbeeldingen 
aanbieden van de a.s. Kerst« 
serie. 

De zegels stellen voor : 
5 centimes, wapen van Lau« 

sanne. 
10 centimes, wapen van Win« 

tc r thur . 
20 centimes, wapen van St. 

Gallen. 
30 centimes, por t re t van Hen« 

ri Dunant , den st ichter van het 
Roode Kruis. 

De hiernaast weergegeven 
wapens zijn die der steden. 
O m hen duidelijk te onder« 
scheiden van die der kantons , 
zijn zij op zegels in langwerpig 
formaat weergegeven. 

De firma Zumste in vriende« 
lijk dank. 

V. B. 

m^mmnmm 
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HELVETIA! 

18Ï8 3CAN HENRI 
MA«**aA««*AMUA«***MI*J 

XXXI 
G R O O T « B R I T A N N I E . 

De eerste poging to t het vervoer van brieven door de lucht 
da teer t van 1836. Tijdens een ballon«vaart, ui tgevoerd door 
een zekeren Green, werden met behulp van een parachute 
brieven afgeworpen te Can te rbury en Dover. De ballon voer 
over het Kanaal en landde in Nassau (Duitschland). 

Voor zoover ons bekend, is van dit brieven«vervoer geen 
enkel spoor meer overgebleven ; wij vermelden het dan ook 
ui ts lui tend curiositei tshalve. 
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Van meer belang is de ballonsvaart op 29 Augustus 1903, 
ter gelegenheid van het feest te Blackpool gehouden door de 
Nationale Vereeniging tot redding van schipbreukelingen. 
Speciale kaarten werden daartoe uitgegeven, weergevende een 
ballon boven een rotsachtige kust. Champion noteert een der« 
gelijke kaart met 2750 francs, doch de Engelsche catalogi 
vermelden geen van alle een prijs, wat ons ook juister voor= 
komt, daar de/x kaarten zoo goed als onvindbaar zijn. Het is 
steeds weer dezelfde geschiedenis : niemand verwachtte in die 
dagen, dat de luchtpoststukken eenige waarde zouden krij« 
gen ; het vervoer, te hooi en te gras bij speciale gelegenheden, 
werd niet als ernstig beschouwd, doch meer als een aardig« 
heidje. Vandaar, dat niemand er aan dacht dergelijke stukken 
te bewaren. 

De kaarten waren gedrukt in rood en blauw en droegen 
het opschrift 

„Lifeboat Saturday, Balloon Post". 
In October 1907 werd door de Daily Graphic een soortges 

lijke tocht georganiseerd, waartoe de ballon „Mammoth" werd 
benut. 

Speciale kaarten werden uitgegeven ; op de linkerhelft is 
een ballon boven Londen afgebeeld ; het opschrift luidt „A 
message from midsair". 

Volgens den reeds meer genoemden catalogus van Alan Tur« 
ton is slechts één kaart bekend, die volgens hem door de 
luchtvaarders op hun tocht neergeworpen was te Tosse (bij 
Ciotcnborg in Zweden). Champion evenwel meldt, dat er 10 
stuks van bestaan, alle afgestempeld in genoemde Zweedschc 
plaats, waar de luchtvaarders landden en hun geheele post 
ter doorzending afgaven. 

Gelet op de groote zeldzaamheid dezer stukken, ontbreekt 
ons zelven elk bewijssmateriaal ; kan wellicht een onzer lezers 
ons hieromtrent nader inlichten ? 

In concurrentie met de Daily Graphic begon de Daily Mail 
in 1907 met het arrangeeren van vliegtochten, thans per vlieg« 
tuig en loofde daartoe tal van prijzen uit. 

Als historische herinneringen vermelden wij de volgende 
vluchten, waarbij men verschillende namen ontmoet, thans 
min of meer verbleekt, doch eens toebehoorend aan de baan« 
brekers op luchtvaartgebied. 

Farman won m 1908 den prijs van 100 Pond Sterling voor 
de eerste vlucht over een kwart^mijl (heen en terug). 

Blériot in 1909 duizend Pond voor de vlucht over het Kanaal. 
Beaumont in 1911 tien duizend Pond voor de eerste rond« 

vlucht in Groot«Britannië. 
Als klap op den vuurpijl : de transsAtlantische vlucht van 

Alcock en Whittcn Brown in 1919, wat den vliegers eveneens 
tien duizend Pond Sterling bezorgde. 

De „Aerial Derby", zooals de jaarlijksche luchtwedstrijd 
genoemd werd, werd na laatstgenoemd jaar niet meer ge
houden, doch m de plaats kwam de King's Cup race. 

Door deze jaarlijksche vluchten werd de vliegsport in En« 
geland zeer populair. Oppervlakkig beschouwd is het dan ook 
bevreemdend, dat het vliegtuig voor het binnenlandsch post« 
vervoer zoo weinig wordt benut. Wie evenwel weet, welk uit^ 
gebreid spoorwegnet het land bezit en in aanmerking neemt 
de betrekkelijk kleine afstanden, zal begrijpen, dat het vlieg« 
tuig voor binnenlandsch gebruik een te kostbaar vervoermiddel is. 

Keeren wij thans tot de proefvluchten terug. 
Door het blad „Empire Illustrated" werd op 10 Augustus 

1910 een vlucht gehouden tusschen Blackpool en Southport. 
Aviateur was de bekende vlieger C. Grahame«White ; door 
de onvoldoende organisatie legde het vliegtuig slechts een ger 
ringen afstand af. 

Speciale kaarten werden \ oor deze \ lucht benut. 

POST 

i;^aM,iJ li^ Öi/vofAuH. %>^ 

^ , ï^qZ«*«£.- - Uxh^jfZ . 

Wij geven alleen van de linkerzijde de afbeelding (in het 
midden van de kaart staat vermeld „Post Card"). Zooals 
zij laat zien, bestaat de tekst uit een reclamespagina van de 
Empire Illustrated. De ongunstige afloop van den tocht — 
slechts een afstand van 7 mijlen werd afgelegd — werd door 
een gedrukte aanwijzing in rood op de achterzijde van elke 
kaart vermeld. De stukken werden door de post afgestempeld 
en op de gewone wijze bij de geadresseerden bezorgd. 

Hoewel deze kaarten gefrankeerd waren met gewone Brit' 
sehe zegels, stond de post geheel buiten dit vervoer. 

Anders werd dit met de vluchten, gehouden van 9 tot 16 
September 1911 tusschen Londen en Windsor. Het was ge« 
durende de kroningsfeesten van den tegenwoordigen Brit« 
sehen Koning, dat de PostmastersGeneral, Herbert Samuel, 
zijn officiecle medewerking verleende bij het vervoer der post 
door de lucht op bovengenoemd traject. 

Naast proefneming was het doel dezer vluchten het dienen 
der publiek weldadigheid, welke laatste opzet schitterend 
slaagde. Ruim negenhonderd Pond Sterling kon worden af« 
gedragen aan het King Edward VII Hospitaal te Windsor, 
terwijl een van de aviateurs, Herbert, die bij zijn eerste vlucht 
viel en daarbij beide beenen brak, nog een schadelooosstelling 
kon ontvangen van 500 Pond. 

Speciale kaarten en enveloppen werden voor deze gelegen« 
heid uitgegeven, volgens onderstaande afbeelding, (gezicht op 
Windsor Castle). 

- I» AD- C ttfon at ion -isii , i l , . 
M R S T U K - A E R I A L P O S T 

Alleen de linkerhelft der kaarten is weergegeven ; het op« 
schrift luidt: 

A. D. Conoration. 1911 
First U. K. Aerial Post 

By Sanction' of H. M. Postmaster General. 
In de witte ruimte aan den voet is vermeld, dat deze kaart 

per luchtpost wordt vervoerd en dat de Directeur«Generaal 
der Posterijen geenerlei verantwoordelijkheid op zich neemt 
in zake verlies of vertraging. 

De afstempeling der gebezigde (gewone) frankeerzegels ge^ 
sohiedde met een specialen stempel, luidende „First United 
Kingdom Aerial Post", datum, London en een der volgnum« 
mers 1 t/m. 6 voor de route Londen—Windsor ; nummers 1 
en 2 bij den stempel Windsor voor het traject Windsor— 
Londen en kantoornaam Windsor. 

De stempels dragen geen uur«aanwijzing. 
Uitsluitend kaarten en enveloppen, voorzien van de hier« 

boven weergegeven afbeelding, werden ter verzending aange« 
nomen ; de prijzen waren 6H pence voor een kaart, 1 shilling 
1 penny voor een enveloppe. Zij waren verkrijgbaar bij ver« 
schillende groote particuliere zaken, gevestigd in zoogenaamde 
„General Buildings", alwaar speciale brievenbussen waren uit» 
pehangen, waarin deze correspondentie was te deponeeren. 
Werden zij niet in deze brievenbussen geworpen, dan waren 
zij uitgesloten van het vervoer per vliegtuig. 

De „Grahame White Aviation Co., Ltd." was belast met 
het vervoer ; het eerste vliegtuig vertrok op 9 September 
1911 naar Windsor ; de postzak werd aldaar in ontvangst ge« 
nomen en het adres of masker der zak opgezonden aan 
Z. M. den Koning. Dit berust thans in de koninklijke postze« 
gelverzameling. 

Ongeveer 130.000 stuks correspondentie werd op deze vluch« 
ten vervoerd, waarvan het grootste deel kaarten. 

De kaarten, van glanspapier, waren gedrukt in de volgende 
kleuren : 

lichtgroen, olijfgroen, licht rood, geelbruin, bruin en violet. 
Die in laatstgenoemde kleur — en dit geldt ook voor de 

enveloppen — werden uitsluitend benut voor correspondentie 
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met hooggeplaatste personen, o.a. leden van het Koninklijk 
Huis. Zij waren niet op de gewone wijze verkrijgbaar, van^ 
daar dat zij zeldzamer zijn dan die in de andere kleuren. 

Van de kaarten werd een groot deel gebruikt door groote 
handclsfirma's, o.a. de Gramaphone Co., zoodat de kans vrij 
groot is, dat een aanzienlijk percentage naar de papiermand 
verhuisde. 

De vluchten naar Windsor vonden plaats op 9, II, 12, 13 en 
15 September 1911 ; in omgekeerde richting werd slechts één 
vlucht volbracht (17 September). 

Het overgroote deel der stukken voor Windsor bestemd, 
^•Werd verzonden op den eersten dag. 
- De stukken van Windsor voor Londen zijn afgestempeld 
16 September 1911, welke dag op Zaterdag viel. Er is slechts 
één exemplaar bekend, afkomstig van den postdirecteur te 
Windsor, dat den datum 17 September 1911 draagt. 

Op de kaarten is aan den voet vermeld, dat zij bestemd 
waren voor vervoer per luchtpost Londen—Windsor. Op di*e, 
welke benut werden voor het traject in omgekeerde richting, 
zijn deze woorden met behulp van de pen veelal verwisseld ; 
ook wel gedrukt (stempeltje). 

Nog zij opgemerkt, dat de initialen D. L. P., die op de 
kaarten voorkomen, de afkortingen zijn voor D. Lewis—Poole, 
een van de organisators der vlucht, die het ontwerp voor de 
kaarten teekende. 

Einde Juli tot begin Augustus 1912 maakte de vlieger Ha« 
mei een rondvlucht door Engeland, een tocht, georganiseerd 
door de Daily Mail. 

De kaarten — zeer gering in aantal •— welke hiermede ver:; 
voerd werden, dragen een afdruk van onderstaanden stempel 
in violet. 

CARRIED BY 

DAILY MAIL 
AIRMAN 

De zegels, gewone Britsche postzegels, werden met den post« 
stempel vernietigd. 

Hetzelfde geldt voor de tochten per watervliegtuig, in 
Augustus 1912, gehouden aan de zuidkust van Engeland en 
waarmede eveneens een zeer gering aantal kaarten werden 
vervoerd. 

Deze zijn voorzien van onderstaanden stempel in violet. 

CARRIED BY 
DAILY MAIL 

W A T E R P I A N E . 
PROMOTED BY 

T H E G R A H A M E W H I T E A V I A T I O N C O . - L D 

De kaarten bestaan in twco soorten : portret van Grahame 
White of afbeelding van het watervliegtuig in volle vlucht. 

Vanaf de tweede helft van 1918 tot begin 1919 werden drin» 
gende regeeringsdepêches overgebracht tusschen Londen en 
Parijs. Deze dragen een afdruk van een rondstempcl in violet, 
luidende „Foreign Aircraft Service", met aan den voct het 
nummer van den stempel en in het midden den datum. 

Gewone correspondentie werd met deze gelegenheden niet 
verzonden. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat op 10 December 1918 
door een Britsch militair vliegtuig kaarten werden vervoerd, 
weergevende een afbeelding van de Mulreadyeenveloppe, tuss 
sehen Marquise (Frankrijk) en Lympne (Engeland). 

In Juli 1919 vond de tocht plaats over den Atlantischen 
Oceaan door het luchtschip R. 34. 

Van één brief is slechts bekend, dat hij met deze gelegen? 
heid werd vervoerd. Boven Nieuw^Schotland gekomen, liet 
het luchtschip den brief vallen ; hij werd voorzien van de mcs 
dedeeling „This letter dropped by H. M. Airship R. 34 on 
July 5 th., 1919, and picked up at Selmar, Hants Co., Nova 
Seotia, by Milton Weldon, on Nov. 8 th. 1919. Forwarded to 
Halifax, Nova Scotia, by C. S. Waugh, Postmaster". 

Aan de voorzijde was de brief voorzien van de geschreven 
aanwijzing „Per H. M. A. S. R. 34.". 

Het vliegtuig keerde op 9 Juli 1919 van NewsYork terug 
en landde te Clifden (Ierland). 

De post, hiermede vervoerd, draagt Amerikaansehe zegels, 
op de gewone wijze afgestempeld. Als stempel van aankomst 
is te melden de rondstempel London R 34 12 Jy 19 213. 

(Wordt vervolgd). 

VLUCHTEN NEDERLAND—NED.-INDIE. 
Dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van het 

Hoofdbestuur der P. T. en T. zijn wij in staat onzen lezers de 
officieele gegevens te verstrekken inzake het briefvervoer met 
de eerste drie vluchten naar Ned.^Indië. Wij geven deze on? 
verkort een plaats, daar zij voor belangstellenden wellicht van 
nut kunnen zijn. voor eventueele latere raadpleging. 

Ic Postvlucht 13 September 1928. 
Aantal stuks 

BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

brieven 

12527 
2116 

332 
113 
59 
82 

236 

briefk. drukw. monsters postw. Alg. totaal 
4356 
808 

80 
42 
8 

23 
12 

48 — 32 
— 7 
— — 
— — 
— .—. 
— — 

1 — 

16963 
2931 

412 
155 
67 

105 
249 

BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 
BANGKOK 
R A N G O O N 
CALCUTTA 
KARACHI 

15465 5329 
waarvan 

Aangeteekende 
brieven briefk. 

48 

stukken 
Alg. 

1 

totaal 
1585 
363 
105 

.54 
23 
30 
91 

2251 
Gewichten en aantal zakken 

Bruto gewicht 
218.300 
40.350 

6.700 
2.350 
1.850 
2.750 
3.270 

275.570 

39 20882 

Netto gewicht Aantal zakken 
208.300 

38.350 
5.700 
1.350 
0.850 
1.750 
2.270 

258.570 
2e Postvlucht 20 September 

BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

Aantal stuks 
brieven 

7453 
1582 
183 
35 
20 
38 
85 

briefk. 
2803 
488 
62 
5 
6 
5 
7 

1928 

14 
3 

22 
* 

drukw, monsters postw. Aio*, totaal 
37 
16 
8 

.— 
— 
— 
— 

3 

— 
1 

— 
— 
— 

14 10310 
2 2088 
1 254 

— 41 
— 26 
— 43 
— 92 

9396 3376 61 4 17 12854 

BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 

waarvan 
Aangeteekende stukken 

brieven briefk. Alg. totaal 
806 69 875 

' 106 13 . 119 
13 4 17 
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BANGKOK 
R A N G O O N 
C A L C U T T A 
K A R A C H I 

B A T A V I A 
M E D A N 
P A L E M B A N G 
B A N G K O K 
R A N G O O N 
C A L C U T T A 
K A R A C H I 

brieven 
9 
3 
5 

13 
955 

Gcwicktcn er 
Bruto gevi^icht 

158.280 
30.250 

4.600 
1.250 
0.600 
0.850 
1.550 

briefk 
1 
1 

2 
90 

Algr. totaal 
10 
4 
5 

15 
1045 

1 aaatal zakken 
N e t t o gewicht 

152.840 
29.210 

4.320 
1.125 
0,475 
0.725 
1.425 

Aan ta l zakken 
16 
3 

197.380 190.120 24 
3e Postvlucht 27 September 1928. 

Aantal stuks 
brievei briefk. drukw. monsters postw.^ Alg. totaal 

R A N G O O N 
B A T A V I A 
B A N D O E N G 
P A L E M B A N G 
M E D A N 
B A N G K O K 
C A L C U T T A 
K A R A C H I 

27 
4519 
4456 

199 
1802 

43 
66 

122 
11234 

10 
1335 
1570 

69 
584 

17 
13 
18 

3616 
waarvan 

— 
4 
8 

3 
— 
—, 
— 
15 

.— 
3 
1 

— 
1 

— 
5 

A A N G E T E E K E N D E STUKKEN 

B A N D O E N G 
B A T A V I A 
M E D A N 
P A L E M B A N G 
B A N G K O K 
R A N G O O N 
C A L C U T T A 
K A R A C H I 

brieven 
329 
363 
129 

14 
11 

1 
3 

10 

briefk. 
82 
88 
21 

8 
10 
3 
3 
9 

Alg . to taa l 
411 
451 
150 
22 
21 

4 
6 

19 

. 
12 
10 

1 

— 
23 

37 
5873 
6045 

26S 
2391 

60 
79 

140 
14893 

860 224 1084 
GEWICHTEN EN AANTAL ZAKKEN 

Bruto gewicht Netto gewicht Aantal zakken 
B A N D O E N G 
B A T A V I A 
M E D A N 
P A L E M B A N G 
B A N G K O K 
R A N G O O N 
C A L C U T T A 
K A R A C H I 

78.100 
72.850 
34.000 

3.050 
2.200 
0.450 
0.800 
4.470 

75.550 
70.555 
32.750 

2.800 
1.950 
0,350 
0.550 
3.900 

8 
8 
4 

195.920 188.405 25 
Inzake de retoursvluoht Indië—Nederland schrijft het Pers.' 

bureau vin genoemd Hoofdbestuur ons het volgende. 
Het 5c \liegtuig, dat op 11 October a.s. naar Indië vertrekt, 

en, zooals bekend, niet bestemd is voor de Ned. Ind. Lucht» 
vaart Maatschappij, doch een retourvlucht Indië—Holland zal 
uitvoeren, zal op de terugreis post uit Indië medenemen Het 
luchtrecht voor deze vlucht bedraagt eveneens 40 cent voor 
briefkaarten en postwissels en 75 cent per 20 gram voor andere 
stukken. 

Het ligt in het voornemen van de Indische postadministratie 
eerlang luchtpostzegels uit te geven, doch in afwachting van 
het gereedkomen daarvan zijn, ter kwijting van het luehtrecht 
voor correspondentie, die met de retourvlucht naar Neder» 
land zal worden verzonden, gewone frankeerzcgels van een 
opdruk voorzien. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat mitsdien de Neders 
landsche luehtpostzegels voor verzending uit Indië naar Ne^ 
derland niet geldig zijn. Het luchtrecht behoort uitsluitend 
met bovengenoemde Indische opdrukzegels te worden voldaan. 

LONDEN — AMSTERDAM H —MALMO — 
STOCKHOLM V. V. 

Op blz. 163 van het Septembersnummer namen wij een 
bericht op van het Hoofdbestuur der P. en T. in zake de af< 
stempeling van de Nederlandsehe zegels, met deze gelegens 
heid verzonden. De daarbij weergegeven Zweedsche stempel 
op Nederlandsehe zegels komt ook voor bij de andere vlueh« 
ten ; hij werd geplaatst op de stukken, die op Schiphol in 
de brievenbus van het vliegtuig werden gepost. 

Verschillenden berichtgevers vriendelijk dank. 
V. B. 

Luchtpostcorrespondentie voor Nederl.'Indië. 
Ook mogelijk voor hen, die geen relaties 

in Indië hebben. 
Door de Nederlandsehe postadministratie zijn, in overleg 

met den Indischen dienst, maatregelen getroffen om hen, die 
geen relaties in Indië hebben, toch in de gelegenheid te stel' 
len correspondentie, voorzien van luchtpostzegels, terug te 
ontvangen. 

Betrokkenen moeten daartoe deze correspondentie adres» 
seeren aan het Hoofd van de afdeeling Vervoer, Posterijen 
te Bandoeng. 

De kosten voor terugzending moeten, in den brief zijn ge» 
sloten of tijdig afzonderlijk zijn toegezonden. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van Indische frankeer» en luchtpost» 
Siegels of antwoord coupons. 

Indische frankeer» en luchtnostzegels zijn — wat de ge» 
wone frankeerzcgels betreft in verschillende waarden tot 
f 2.50 en wat de luchtpostzegels aangaat in waarden van 10, 
20, 40, 75 en 150 cent — tot 11 October a.s. dagelijks verkrijg» 
baar aan de postkantoren : Amsterdam, Arnhem. Bergen on 
Zoom, Goes, 's Gravenhage, Groningen, den Helder, Hengelo 
(O.). Leeuwarden, Maastricht. Middelburg, Neuzen, Rotter» 
dam, Utrecht, Vlissingen en Zwolle. Waar niet verkrijgbaar 
kunnen zij tot elk bedrag schriftelijk worden aangevraagd 
aan het postkantoor te Amsterdam met bijvoeging van de 
kosten, vermeerderd met die voor toezending van de zegels 
per aangeteekende brief. 

In herinnering wordt gebracht dat voor de terugzending van 
Indië naar Nederland voor een brief met de „gewone mail" 
verschuldigd is 12J^ cent tot 20 gram en 7'/^ cent voor elke 
20 gram daarboven. Wcnscht men terugzending met de „/ucftf» 
mail" (dus met het 5e vliegtuig, dat terugkomt), dan is hovens 
dien luchtrecht verschuldigd, dat in de richting Indië—Neder« 
land eveneens 40 cent per briefkaart en 75 cent per 20 gram 
voor de overige stukken bedraagt. 

Antwoordcoupons vertegenwoordigen in Nederlandsch»Indië 
een waarde van 20 cent. 

lyoloiiieri ^-
NEDERLAND. 

Portvcrlagingen! 
Bij de begrooting der Posterijen en Telegrafie werd vermeld, 

dat naar verdere portvcrlagingen gestreefd wordt. Naar „De 
Courant" verneemt, zouden de volgende verlagingen in over» 
weging zijn : 

Het tarief voor lokale brieven van 20 tot 100 gram zou op 
10 cent gebracht worden, van 100 tot 200 gram blijft het 15 
cent (dit laatste zal wel tot 250 gram moeten zijn ; een stads» 
brief tusschen 200 en 250 gram zou anders duurder zijn dan 
een gewone brief !). Hierdoor wordt voorkomen, dat men 
stadsbrieven tot 40 gram in twee enveloppen verzendt. 

Voor ons van meer belang is dat ook een verlaging van de 
tarieven naar het buitenland in overweging is. Het port voor 
brieven zou van 15 tot 123/2 cent verlaagd worden, voor brief» 
kaarten van 10 tot 734 cent. Dit zou namelijk met zieh mee» 
brengen enkele kleurveranderingen van onze postzegels ; de 
123̂ ^ cent zou blauw, de 73̂ 2 cent rood moeten worden, terwijl 
dan ook de 15 en 10 cent wel van kleur veranderen zullen. 

file:///liegtuig
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De weldadigheidszegels 1928. 
Een persber ich t van he t Hoofdbes tuur deelt ons mede : 
„De weldadigheidszegels, waarvan de uitgifte in December 

a.s. p laats zal vinden, zullen, zooals bekend, de beeltenis dras 
gen van resp. Minckelers , Boerhave, Lorentz en Huygens . D e 
frankeerwaarden der zegels zijn in deze volgorde bepaald op 
IM. 5, lYi en 12J^ cent ; de kleuren zullen zijn : paars , rood, 
groen en blauw. De toeslag, waa rmede deze zegels boven de 
f rankeerwaarde verkocht zullen worden, s taat nog niet vast ." 

De 123/2 cent zal dus de voorgeschreven kleur voor buiten« 
landsche br ieven hebben ; v reemd is het dat de 73̂ 2 cent niet 
rood, de voorgeschreven kleur voor briefkaarten, zal zijn, 
maar groen. 

De Olympiade-zegels. 
De voorloopige oplaagcijfers der Olympiadezegels zijn : 

I H cent : 501000 7 ^ cent : 554 000 
2 cent : 428 000 10 cent : 452 000 
3 cent : 462 000 15 cent : 449 000 
5 cent : 525 000 30 c e n t : 315 000 

De opbrengst boven de frankeerwaarde, die ten goede komt 
aan het Ned . Olympisch Comité , bedraagt ƒ 60.230. 

Diens torder H 638bis van 3 October berocht : 
„1. In overweging is, om ingaande 1 November a.s. de 

porten voor het verkeer met he t bui tenland te verlagen. 
2. Bij instemming met de gedane voorstellen zal he t por t 

der brieven van 15 op 123^ cent voor de eerste 20 gram en 
van 10 op 73̂ 2 cent voor elk volgend gewicht van 20 gram, 
het br iefkaar tpor t van 10 op 73^ cent en het evenredig po r t 
der gedrukte s tukken, ak ten en mons te rs van 3 op 23^ cent 
worden gebracht . 

3. H e t is de bedoeling, dat de briefkaarten, voorzien van 
een zegelafdruk van 10 cent, ook na genoemden datum geldig 
blijven. Zij zullen alsdan, wa t betreft de frankeerwaarde van 
het zegel en ook in geval van inwisseling, geheel gelijk s taan 
met de briefkaarten, voorzien van een zegelafdruk van 73̂ 2 
cent. 

5. Voor de goede orde gelieven de directeuren de benoo» 
digde frankeerzegels van 23^ en 123^ cent tijdig aan t e vragen." 

—• Wij maken uit deze Diens torder op, dat voorloopig de 
reeds bes taande zegels van 73̂ 2 en 123^ cent nog gebruikt 
zullen worden. Roode zegels van 73̂ 2 en blauwe van 123^ cent 
zullen echter op den duur niet kunnen uitblijven. 

De opbrengst der Kinderzegels van 1927. 
In het Ned . Tijdschr. v. Geneesk. vonden wij vermeld de 

opbrengst der laats te weldadigheidsserie. De net tosopbrengst 
van de zegels was ƒ 115.950, die van de kaar ten ƒ8750. In tos 
taal was de opbrengst ƒ11.000 grooter dan het vorig jaar ; 
een pracht ig resul taat . 
Nieuwe oplaagletters, 

14 cent B ; 5 cent H, 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H : 192 L, tanding Gr . 

192 R, „ Gr . 
L 193, „ Gr . 

73^ cent A : L 137, tanding 2z. rolperf. 
IVi cent B : R 186, „ Gr . 

40 cent G : 197, „ Gr . 
De vellen me t nummer R 186, ons door den heer V a n Don« 

gen gemeld, hebben weer de in het vorig nummer beschreven 
afwijking, n.1. 15 in p laa ts van 16 gaatjes in den bovenrand. 
H e t schijnt dus wel, zooals de heer V a n Dongen ons schrijft, 
dat een van de (voor zoover wij weten 8) machines die Gr . 
en Gl. perforeeren deze beschadiging heeft opgeloopen. 

Nieuwe druldcersteelcens en tandingen. 
Yi cent B : V a n de 3^ cent verscheen oplaag B, voorloopig 

alleen in 4z. rolperf. De vellen hebben den streepcn^rand« 
druk en geen dr. teeken. 
Onduidelijk watermerk. 

De heer Tuinman, Ams te rdam, zond ons een velrand van 
de 15 cent G plaat 136, waarvan over een deel van den boven« 
rand geen spoor van een wa te rmerk te zien was. Geleidelijk 
ging dit deel over in een stuk mè t watermerk. Zegels zonder 
wa te rmerk van la tere oplagen zullen dus wel van dergelijke 
vellen afkomstig zijn. 

Nieuwe pliilatelistenloketten. 
Nieuwe loket ten voor verzamelaars zijn ingesteld te : 
Goes sinds 18 Aug., 3den Zaterdag van de maand, van 

33^—5 uur. 
Helder sinds 10 Oct., 2en Woensdag van de maand, van 

4—5 uur. 
Maastricht sinds 1 Sept., len cp 3den Za te rdag van de 

maand , van 3—4 uur. 
Middelburg sinds 18 Aug., 3den Zaterdag van de maand, 

van 4—6 uur. 
Bestelling aangeteekende stukken aan huis. 
In Dord rech t en Maastr icht wordt een proef genomen met 

het bezorgen van de aangcteekendc s tukken aan huis, zooals 
dat ook in de meeste andere landen gebeurt . 

Luchtpost naar West-Indië. 
Voor deze vlucht kunnen ook vanuit Duitschland stukken 

meegegeven worden (Amtsb la t t Nr . 76 van 28 Aug.). Zij dit« 
nen in een tweede enveloppe aan het kantoor Amste rdnm 
C S . ingezonden te worden. — Op welke wijze het luchtrecht 
voldaan zal moeten worden is ons nog niet bekend. 

NEDERL. INDIE. 
Luchtpostzegels. 
V a n het Hoofdbestuur der P. en T. ontvingen we het vol« 

gende persber icht : 
„He t 5c vliegtuig, dat op 11 Oct . a.s. naar Indië ver t rekt , 

en, zooals bekend is, niet bes temd is voor de Ned . Ind. Lucht« 
vaar t Maatschappij , doch een retourvlucht Indië—Holland zal 
ui tvoeren, zal op de terugreis post uit Indië meenemen. Het 
lucht recht voor deze vlucht bedraagt eveneens 40 cent voor 
briefkaarten en postwisscls en 75 cent per 20 gram voor an« 
dere s tukken. 

H e t ligt in het voornemen van de Indische postadministra« 
tie eerTang luchtpostzegels uit te geven, doch in afwachting 
van he t gereedkomen daarvan zijn ter kwijting van het lucht« 
recht voor correspondentie, die met de retourvlucht naar Ne« 
der land zal worden verzonden, gewone frankeerzegels van een 
opdruk voorzien. 

De aandach t wordt er op gevestigd, dat mitsdien de Neder« 
landsche luchtpostzegels voor verzending uit Indié naar Ne« 
derland niet geldig zijn. He t luchtrecht behoort ui tslui tend 
met bovengenoemde Indische opdrukzegels te worden vol« 
daan." 

Volgens een Aneta«telegram zouden de opdruk/xgels in In? 
dië reeds op 20 Sept. verschenen zijn. Nadere bi jzonderheden 
hebben we nog niet ontvangen ; waarschijnlijk zullen behalve 
de twee waardert 40 en 75 cent ook de voor de luchtlijnen 
op Java benoodigde waarden 10 en 20 cent aangemaakt zijn. 

Later Dienstorder H 639 van 3 Oct . en een Persber icht mei« 
den het volgende : 

„Door de Neder landsche postadminis t ra t ie zijn, in overleg 
met den Indischen dienst, maatregelen getroffen om hen, die 
geen relat ies in Indië hebben, toch in de gelegenheid te stellen 
correspondent ie , voorzien van luchtpostzegels, terug te ont« 
vangen. 

Bet rokkenen moeten daar toe deze correspondentie adressee« 
ren aan het Hoofd van de afdeeling Vervoer, Posteri jen te 
Bandoeng. 

De kosten voor terugzending moeten in den brief zijn ge« 
sloten of tijdig afzonderlijk zijn toegezonden. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van Indische frankeer« en luchtpost« 
zegels of antwoordcoupons . 

Indische frankeet« en luehtpostzegels zijn — wat de gewone 
frankeerzegels betreft, in verschillende waarden tot ƒ 2.50 en 
wat de luchtpostzegels aangaat in waarden van 10, 20, 40, 
75 en 150 cent — tot 11 Oc t a.s. dagelijks verkrijgbaar aan de 
pos tkan toren Amste rdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Goes, 
's Gravenhage , Groningen, den Helder , Hengelo (O.), Maas« 
t r icht , Middelburg, Neuzen, Rot te rdam, Utrecht , Vlissingen 
en Zwolle . Waa r niet verkrijgbaar kunnen zij tot elk bedrag 
schriftelijk worden aangevraagd aan het pos tkantoor te Am« 
s te rdam. De bepaling dat niet voor minder dan ƒ 5.— kan 
aangevraagd worden, geldt in dit geval niet," 

O p 5 October kochten we de zegels te Utrecht . Hierbij de 
afbeelding, die ons een nauwkeurige herschrijving van de op« 
d rukken bespaart . De waarden zijn : 
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10 op \214 cent rood (oplaag B). 
20 op 25 cent violet (oplaag D). 
40 op 80 cent oranje. 
75 et. op 1 (ïld. bruin. 
\}/z op 2}/z (ïld. karmijnrose. 

De drie laatste waarden zijn getand l l H : l lH- We kennen 
plaat 4 van de 40 op 80 c, en plaat 12 van de 75 e. op 1 gld. 

De opdruk is in zwart op alle waarden, behalve de 75 et. op 
] gld., die blauw is. De vliegmachine op de eerste drie zegels 
heeft een hoogteroer aan de vleugels, op de laatste twee zes 
gels niet. 

De opdruk is in boekdruk, en klaarblijkelijk in Indië aanges 
bracht. Variaties hebben wij niet kunnen ontdekken. 

CURACAO. H 
Gehalveerde 30 cent. 
Op de 108e veiling van Donath ging een 30 cent C'ura^'io 

1873/92, gehalveerd gebruikt op briefstuk. Is dit maakwerk 
of zijn er halve zegels van 30 cent als 15 eent=zegcls ge» 
bruikt ? Kan iemand ons iets hierover medcdeelen ? 

DE PROVISORIEN VAN SURINAME VAN 1898 
door H. J. L. de Bie 

te Paramaribo. 
In het Augustusnummer schreef ik, dat de prijs voor de 

10 op 12^^ cent van Suriname, Mebus No. 29, te laag is gc^ 
noteerd. Een prijs van 75 cent is voor dat zegel, vergeleken 
met de andere zegels dezer serie, beslist te gering. In mijn 
collectie bezit ik verscheidene paartjes en strippen van d'' 
10 op 123^ cent ongebruikt. Het is mij -echter gebleken, dal 
het verkrijgen van een blokje van dit lastig zegel niet gemak? 
keiijk is, ten minste een blok waarvan de vier zegels volkos 
men ongeschonden aan elkander vastzitten. Dit vindt zijn oor» 
zaak 'in het feit, dat het oorspronkelijk zegel 12J^ eent 
Willem 3, is getand 133/2 h'j 13J4- Tusschen de gaten is slechts 
een uiterst gering dammetje overgebleven, waardoor de ze= 
gels bijzonder gauw van elkander loslaten. Daar in de Mebus» 
Prijslijst 75 cent voor het zegeltje wordt gevraagd, heeft men 
dus zoo ongeveer 5 maal dit bedrag of ƒ3,75 te betalen. He-
consequent doorvoeren van deze, voor blokken gebruikelijke, 
waarde=berekening mist veelal allen grond. Immers zal de ver« 

zamelaar bij verkoop van dit lastig ongebruikt blokje, op basis 
van Mebus, dus een bedrag van ƒ 3,75 ä ƒ 4,— vragen. Op 
dezelfde basis van Mebus zal hij voor het bedrag terug 
kunnen koopen de nommers 1.39a en 141a (automaattanding 
z. waterm., 6 cent en 15 cent). Hij heeft dan ecn werkelijk 
moeielijk stuk verkocht om er twee zegels voor in de plaats 
te krijgen, welke misschien wel schaarsch, maar toch bij de 
meeste handelaren in voorraad zijn. Deze beschouwing valt 
wel is waar buiten het kader van dit onderwerp, maar ik heb 
gemeend haar als vergelijking toch even te mogen aanvoeren. 
Voorts bedenke men, dat wel de overdrukken in 1898 zijn 
uitgegeven, maar dat de zegels., waaron de overdrukken wers 
den aangebracht, van 1875—1889 datccren. 

Van de meeste waarden van deze serie overdrukken is een 
gedeelte gegomd, wat kan worden verklaard door het feit, 
dat de zegels der Istc emissie van Suriname oorspronkelijk 
zonder gom zijn uitgegeven, maar dat van sommige waarden, 
voor het gerief van het publiek, ecn gedeelte op het Posts 
kantoor te Paramaribo werd gegomd. Deze gom is zeer ons 
nauwkeurig aangebracht, soms zelfs slordig, zoodat aan de 
beeldzijde de gom zichtbaar is. 

Over het algemeen zijn de zegels van deze serie netjes 
overdrukt. Niet, zooals bij vele overdrukken van latercn tijd, 
met drukgebreken in alle mogelijke vormen, op verschillende 
plaatsen van een vel. 

Toch komen ook op de/e serie overdrukken wel eenige 
fouten voor. Deze komen op alle vellen — voor zooveel ik 
heb kunnen nagaan — op dezelfde plaats voor. Het laat zich 
aanzien, dat deze gebreken zijn ontstaan tijdens het samens 
stellen van den drukvorm, bestaande uit vaste zetsels of 
logotypen. Indien b.v. de drukvorm werd samengesteld uit 
losse zetsels, zou de drukker zonder moeite de beschadigde 
letter(type) uit den drukvorm hebben weggelaten of hebben 
vervangen door een andere, ingeval de beschadiging tijdens 
het overdrukken mocht zijn ontstaan. 

Op de 10de vertikale rij komen drie zegels voor met een 
beschadigde T van „Cent" n.l. het 60ste, 70ste en 100ste zegel 
van ieder vel. (Zie afb. C.) ' 

Ik heb het noodig geacht de/e fout te moeten laten ïien op 
meer dan een waarde, om te bewijzen, dat alle waarden met 
één drukvorm werden overgedrukt. 

10 10 
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O 
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Afbeelding D geeft de fout te zien op het 100ste zegel van 
de 10 op 15, 10 op 20 en 10 op 30. Het zal wel geen betoog 
behoeven, dat het vinden van de gebroken T op de 10 op 
15 mij moeite heeft gekost. 

Tot slot kan ik noti \ ermclden een interessante afwijking 
van den normalen vorm van het woord „Cent", n.1. een lage» 
ren stand van de C. 

Deze typen komen uitsluitend voor op de eerste verticale 
rij van het vel, maar niet op alle zegels van deze rij. Op het 
eerste zegel van de 1ste vertikale rij (zie afb. E) is deze fout 
duidelijk te zien. 

Loketten voor postzegelverzamelaars. 
Thans zal ook op het postkantoor te den Helder een proef 

worden genomen met de openstelling van een loket voor den 
verkoop van postwaarden aan verzamelaars. 

Te beginnen met lO Oetober a.s. zal aldaar op den tweeden 
Woensdag van elke maand van 16—17 uur gelegenheid be» 
staan tot aankoop van Nederlandsche postwaarden van tegen» 
woordige» en vroegere uitgiften (zoolang de voorraad strekt), 
Nederlandsche frankeerzegels met roltanding en Koloniale 
postwaarden (portzegels inbegyepen). 

De weldadigheidszegels 1928. 
De weldadigheidszegels, waarvan de uitgifte in December 

1928 plaats zal vinden, zullen, zooals bekend, de beeltenis) 
dragen van resp. Minckelers, Boerhave, Lorentz en Huijgens. 
De frankeerwaarden der zegels zijn in deze volgorde bepaald 
op IH. 5, lYi en 123^ cent ; de kleuren zullen zijn : paars, 
rood, groen en blauw. De toeslag, waarmede deze zegels bo» 
ven de frankeerwaarde verkocht zullen worden, staat nog niet 
vast. 

Opbrengst Olympiadezegels. 
Volgens de voorloopige opgaven van de postkantoren heb» 

ben de 01ympiade»postzegels ruim ƒ 60.000 boven de fran» 
keerwaarde opgebracht. 

Australië. Hier werd in gebruik genomen een groot»formaat 
enveloppe voor aanget. brieven met Koning George in dubbel, 
staand ovaal ; voordruk rood. 

Env. V. aanget. br. 4H (5^) d. violet form. 230 X 100. 
Canada. Eindelijk is dit „dominion" er toe overgegaan ook 

enveloppen voor aangeteekende brieven uit te geven ; de eer» 
ste ligt voor mij met den kop van Koning George op de klep. 

Env. V. aanget. br. 10 c. bruin, form. 165 X 93 m.M. 
Danzig. Hier kwam de kaart van 5 pf. in gebruik met links 

de afzender»aanwijzing. 
Br. 5 pf. oranje op zeemkl. 
Denemarken. Die Gunzsache meldt, dat het wapen op de 

briefkaarten iets veranderd is ; de witte leeuwen van het te» 

geniwoordige zijn gekleurd op witten achtergrond met gekleur» 
de punten. Stel je voor, dat de kaarten met het oude wapen 
met het nieuwe worden overdrukt ! Arme verzamelaars ! ! ! 

Tot heden verschenen : 
Br. 7 ore, 7 + 7 öre lichtgroen op wit. 

10 „ , 1 0 + 1 0 „ donkergroen op wit, 
15 „ rood op wit. 

Dominica. Reeds eenigen tijd geleden meldde ik den kruis» 
band met den kop van Koning George en het havengezicht 
als waardestempel ; de verwachting was dat ook de andere 
poststukken daarmede zouden verschijnen. Maar nu zendt 
de Heer Belmonte mij een envelop voor aanget. brie» 
ven form. H zonder waardestempel. Het .stuk is echter door 
de post verkocht, heeft den bekenden voordruk en is bij de la 
Rue gedrukt ; een formulier dus. 

Duitschland. Met de koppen der beide presidenten der Re» 
publiek Ebert en von Hindenburg verschenen de nieuwe 
briefkaarten. 

Br. 5 pf. geelgroen op roomkl. (Hindenburg). 
8 pf. donkergroen op roomkl. (Ebert). 

Erithrca. Volgens die Ganzsache moeten de volgende post» 
stukken van Italië met opdruk COLONIA ERITREA reeds 
lang in gebruik zijn. 

Br. 10 c. rood op roomkl. (op. no. 46 met 18). 
10 + 10 e. rood op groen (op no. 42 met 08). 

Kbf. 20 e. oranje op geel (op Kbf. no. 14). 
Estland. Voor de aangeslotenen bij het postgiroverkeer 

werd een enveloppe verkrijgbaar gesteld van 5 centi (Ganzsache). 
Env, giroverkeer 5 centi rood op blauw, formaat 197 

X 128 m.M. 
De kaart van 9 mark ontving een zwarten opdruk 

„5 SENTI 5" ; do kostprijs bedraagt nu 6 senti in plaats van 
10 mark. 

Br. 5 s. op 9 m., rood op roomkl. 
De vrouw aan het weefgetouw heeft afgedaan als 

waardestempel; men heeft nu 3 leeuwen op effen grond met 
EESTI op de nieuwe dubbelkaart, die 11 senti kost (Ganz» 
Sache). 

Br. 5 + 5 s. (11) rood op roomkl. 
Fiji'eilanden. Hier verschenen met den kop van Koning 

George en het nieuwe, gestyleerde Engelsche wapen een kaart» 
brief en een briefkaart ; ook alweer een nieuwe enveloppe 
voor aanget. brieven. 

Br. XYi d. karmijn op zeemkl. 
Kbf. 2 d. grijs op lichtblauw. 
Env. V. aanget, br. 2 p. + 3 p. bruin, form. G. 
Frankrijk. Hier verscheen een nieuwe kaart van 90 c. met 

Berthelot, en een nieuwe postwissel voor de Parijsche lucht» 
drukpost met 2 waardestempels. 

Br. 90 e. rood op groen. 
L.dr.post postw. 1.50 + 1.50 fr., zwart op blauw. 
Hongkong. Het tarief op de enveloppen voor aanget. brie» 

ven heeft opnieuw een wijziging ondergaan, deelt die Ganz» 
Sache mede. Het bedraagt nu als minimum 20 cent (i. p. v 
25 cents) per $2.— (i. p. v. $2.50). 
Env. V. aanget. br. 10 c. violet. Form. G.H.H.^ 

Indochina. Met den kop eener inlandsche vrouw kwamen 2 
nieuwe kaarten in omloop van 6 e. ; verder een enveloppe 
van 2 e. (landschap). 

Br. 6 c, 6 + 6 c, oranje en zwart op lichtgroen. 
Env. 2 c. groen op wit, form. a. 
Litauen. Met den nieuwen waardestempel, dubbelkruis in 

eikenkrans verscheen een briefkaart van 15 c, kostprijs 20 e. 
Br. 15 (20) e. bruinrood op wit. 
Polen, De voordruk van de dubbelkaart veranderde ; de 

tekst staat nu boven in plaats van recht van de deelstreep. 
Br. 10 + 10 gr. paars op donkerzeemkl. 
Met den kop van Henric Sienkiewicz (schrijver van 

Qua Vadis) ligt een antwoord»kaart voor het binnenland voor. 
Bj. 15 + 15 g. blauw op bruinachtig»zeemkl. 
Siam. Met den kop van den nieuwen Koning Rama VII 

verschenen de eerste kaarten ; kleine wapen, voordruk rood 
(Ganszache). 

Br. 2 satang, bruin op roomkl. 
3 „ , blauwgroen op roomkl. 

Saargebied. De kaart van 40 e. wisselde van kartonklcur. 
Br, 40 c. bruin op zeemkl. 
Turkije. De halve maan met de ster vormen den nieuwen 
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R a a d v a n B e h e e r . 
Najaarssvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

N e d e r l a n d s c h M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e j 
H e , op Zondag 4 November 1928, des voormiddags te 11 uur, 
in het „American Hotel" , Leidscheplein, te Amsterdam. 

BREDA, 15 October 1928. De Administraleur, 
L. C. A. SMEULDERS, Lid v. d. R. v. B. 

NIEUWE VEREENIGING TOT ONS BLAD 
TOEGETREDEN. 

Het i.s ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 
dat de Postzegelvereeniging „Oss" , gevestigd t e Oss, he t Ne» 
derlandsch Maandblad voor Philatel ie als haar orgaan heeft 
aangenomen. 

WAARSCHUWING. 
De heer John Goede , te Sloten (Amsterdam, W.) verzoekt 

mij te waarschuwen voor den heer M. E. Bouwmeester, Post-
zegelhandel „Philadelphia" te Haarlem, die gekochte zegels niet 
betaal t en op herhaalde aanmaningen niet an twoord t . 

De Beheerder van 't Bondsdnformatiebureau, 
J. A. K A S T E I N , Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z. 

N e d e r l a n d s c h e B o n d v a n 
V e r e e n i g i n g e n v a n 

P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s . 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Over onderstaande handelaars en verzamelaars worden door 
he t Bonds-lnformatiebureau inlichtingen verstrekt. 

] . 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, Hillegom. . 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, te Hilversum. 
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. Briault, 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 Beheerder van 't Bonds-lnformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z . 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars, 
Secretaris: A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107Q3 

A f d e c l i n g e n . 
Amersfoort: Secr. : J. Cramer , D. Fockcmalaan 94. 
Am.?terdam : Secr. : P. C. Keijser, Over toom 27/29. 
Apeldoorn : Secr. : G. H, E^ens, Marktple in 26. 
Arnhem en Omstr. : Secr. : J, R. de Joncheere, Arnhcmsche 

Straatweg 2.'ï, Velp. 
Dordrecht: Secr. : C. W. Wesselman, Maartensg.i t 7 
Friesland : Secr. : S. T r o m p Visser, Voors t reek 9, 

Leeuwarden. 

Gooi: en Eemland : Secr. : C. Bovenkerk, Pater Wynte r l aan 
13, Naarden. 

'siGravenhage : Secr. : A. S. Doorman, Laan van Swaen* 
s teyn 11, Voorburg. 

Haarlem : Secr. : C. H . Blansert , Plein 22. 
's Hertogenbosch: Secr. : Lamber t W. C. Berge, Kerkst r . 64. 
Nijmegen : Secr. : dr. M. Heyer , Canisiussingel 3. 
Leiden en Omstr.: Secr. : J. A. A. van der Hors t , Bree« 

s t raa t 165. 
Twente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
West^Friesland : Secr . : dr. J. C. de Ruiter de Wildt , Hoorn . 

H a n d b o e k d e r P o s t w a a r d e n v a n N e d e r l a n d s c h - I n d i ë . 
Deel I : Frankeerzegels . Prijs ƒ 5.— 
Deel I I : Portzegels . Prijs „ 8.50 
Deel I en II samen. Prijs „ 12.50 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Ui tgevers Fi rma 

Enschedé & Zonen, te Haarlem. 
H e t aanta l onderscheidingen is weer vermeerderd . O p de 

Intern. Tentoonstel l ing te Monaco verkreeg het Handboek 
een Dip loma voor Gouden Medaille en een fraai ui tgevoerd 
verguld Zi lveren Medaille, te rwyl he t op de Tentoonste l l ing 
in Durban (Zuid«Afrika) me t de Geoxydeerd Zilveren Medail le 
werd bekroond. 

Nieuwe leden. 
37 mr. W. M. A . Wei t jens , lid Rechtbank, Curagao. 

991 C. J. Kuip, P ie te r de Hooglaan 24, Hilversum. 
992 J. A. Jager, Oranje laan 12, Hilversum (V. Sectie Neders 

land) Oud4id . 
B e d a n k t m e t 3 1 . 1 2 . ' 2 8 . 

557 W. F. C. Cebrat . 
238 J. M. N . van der Drift . 
831 J. A. P. Frerejean. 
524 P. J. H. Kuyper van Harpen . 
682 J. F. A. van der Weide . 
511 G J. Philippi. 

71 P. W. van Rossum. 
256 Mevr. E. van Zinnicq Bergmann. 
703 G. van der Vygh. 
637 Mevr. van SetersaHageman. 

A a n m e l d i n g e n . 
J. P. de Vos, P rogos t raa t 8, Bandoeng (N.»I.). 
N . van Uchelen jr., Surinamelaan 18, Hilversum. (Voor 

1929.) 
B. H. Merghar t , beheerder N . V. Helder, Djatiroto ( Java 

N . L) 
I. Prior, Soestdi jkerstraatweg 73, Hilversum. V. 
H . J. H. van Strieland, Koningslaan 40, Bussum (lid Holl.). 

A d r e s v e r a n d e r i n g e n . 
68 A. P. Aganoor , p . a. mevr. V. C. Aganoor, Jozef Israels» 

laan 27, Den Haag. 
970 ~ " 
551 
474 
423 
519 

Brussel. 
151 
695 

N . J . ) 
855 
526 

C. C. van Altena, Rijswijkscheweg 53, Den Haag. 
G. Altorffer, „Oud^Wulven" Houten (Utr . ) 
J. N . A. Arnha rd t , Boschs en Duinlaan 25, Bloemendaal. 
Ch. Eeltjes, onbekend. 
Ch. Huls ter , Pension „Victor ia" 23, Edimburgs t raa t , 

J. Lodde, onbekend. 
W. A. Uiterwijk, Belantoeng te Padang (Sum. Wes tk . 

E. C. C. Ribbius, Zwolscheweg 25, Deventer. 
A. J. Vermeulen, O u d e Stadsgracht 61, Nijmegen. 

V e r l o t i n g o n d e r al le l e d e n . 
De algemeene verlot ing onder alle leden der Neder l . Veroe« 

niging van Postzegelverzamelaars zal plaats vinden 15 Oc tober 
a. s. op een vergadering der afdeeling Haarlem, in tegenwoor» 
digheid van één der leden van het Hoofdbestuur . De uitslag 
word t in het Novembersnummer medegedeeld, 

ZEGEL-WEDSTRIJD. 
T e r gelegenheid van de aans taande Algemeene Verg.ir!ering, 

die zal worden gehouden op Zondag 25 November 1028 te 
Arnhem, zal voor onze leden een wedstri jd worden gehouden 
in de ongetande Zegels gebruikt: 

No. 3. Nederland en no. 1. Nederlandsch-Indië. 



Voor de mooiste exemplaren van ieder dezer twee num» 
mers worden beschikbaar gesteld : 

een verguld zilveren medaille ; 
een zilveren medaille ; 
een bronzen medaille. 

De jury, bestaande uit de voorzitters der afdeelingen Arn« 
hem en Nijmegen en den voorzitter van het H. B., is niet ge
noodzaakt de medailles toe te kennen, als de inzending niet 
aan de minimumeischen voldoet. 

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

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 9 Sep
tember 1928 te 'sGravenhage. 

De leescirkel telt thans een honderdtal deelnemers. 
De bibliotheek ontving van Mr. Joh. Spohr, Parijs, in ruil 

voor het Handboek 2 ex. van het zeer zeldzame „Bulletin 
de la Société fran^aise de Timbrologie". 

De begrooting 1929 wordt behandeld en yoor de Algemeene 
verloting f 100 meer uitgetrokken dan in 1928. 

Een reorganisatie der afd. Aankoop wordt voorbereid. 
Huishoudelijke aangelegenheden. 

DE SECRETARIS. 

AGENDA der Algemeente Vergadering op Zondag 
25 November 1928, 's nam. 2 uur, in Café
Restaurant Royal, Willemsplein 1, te Arnhem. 

1. Opening en Mededeelingen. 
2. Verslag der Algem. Vergadering op 27 November 1927 te 

Hilversum. (Zie mededeelingen Nederl. Maandbl voor 
Philatelie Dee. 1927.) 

3. Verslag over 1927. (Zie Jaarboek 1928). 
4. Rekening en Verantwoording 1927. Rapport en conclusie 

der Financieele Commissie. (Zie Jaarboek 1928.) 
5. Begrooting 1929. 
6. Verkiezingen. 

a. Periodiek aftreden der bestuursleden, Arts, A. van Dam 
en L. van Essen. 

b. Periodiek aftreden van het lid A. Kriebel en het plaatss 
vervangend lid C. van Vreeden der Financieele 
Comm. 

7. Voorstel der afdeeling Nijmegen tot wijziging Huish. Re 
glement. 

8. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats waar de 
volgende Algemeene Vergadering zal worden gehouden. 

9. Rondvraag en Sluiting. De Secretaris : 
A. VAN DAM. 

B E G R O O T I N G 1 9 2 9. 
ONTVANGSTEN. 

1 
0 
0 

X 
I 

II 

III 

IV 

1 
1 
2 

1 

1 

1 
2 
3 

OMSCHRIJVING. 

L e d e n . 
Contributiën f 5850,— 
Entreegelden , 65,— 

f 5915, 
T ij d s e h r i f t. 

Overschot Expl. Tijdschrift . . f 700,— 
f 700,— 

V e r k o o p . 
Winst f 250,— 

f 250, 
D i v e r s e n . 

Advertentiën Jaarboekje . . . . f 35,— 
Verkochte Handboeken , 25,— 
Toevallige baten 15,— 

f 75, 

f 6940,— 

Aldus vastgesteld 9 Sept. 1928. 

De voorzitter, 
(get.) G. V. VAN DER SCHOOREN. 

De penningmeester, 
(get.) TH. H. KLINKHAMER. 

Gezien de Financieele Commissie: 
(w.g.) E. J. MARTENS. 
(rv.g.) G. J. STORK. 
(w.g.) A. KRIEBEL. 

UITGAVEN. 
a 
ts 
'S 
o 

X 
1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

13 
J»! 

■■s 
< 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

1 

1 
2 
3 
4 

1 

1 

OMSCHRIJVING. 

A l g e m e e n e U i t g a v e n . 
Reiss en verblijfkosten Bestuur . . f 350,— 

Porti, Secretariaat en Archief . . „ 500,— 
Algemeene Vergadering . . . . „ 100,— 

f 1000, 
B i b l i o t h e e k . 

Onderhoud f 80,— 

Berging , 65,10 
Assurantiepremie „ 5,80 
Leescirkel 150 — 

— f 325,90 
A f d e e l i n g e n . 

Retributie f 650 — 
f 650,— 

T ij d s e h r.i f t. 
Redactie, drukken. Expeditie . . f 2500,— 

■ f 2500,— 
D i v e r s e n . 

Lidmaatschap Ned. Bond . . . . „ 400,— 
Verlotiny 250 — 

f 1050,— 
B u i t e n g e w o o n . 

Tentoonstellingsfonds f 1000,— 
f 1000,— 

O n v o o r z i e n . 
Onvoorzien f 414,10 

f 414,10 

f 6940.— 

ONTVANGSTEN. 
Deze zijn geheel geraamd als ten vorige jarc 
Het aantal leden bleef stationair. 

Toelichting op de begroeting 1929. 
UITGAVEN. 

Hoofdstuk I artikel 3 is verhoogd, gezien de uitgaven in 
1926 en in verband met de portikosten in Indië. 

Hoofdstuk III artikel 1 is verhoogd met f 150,— in verband 
met de afdeeling Apeldoorn en het besluit der Algemeene 
Vergadering 1927 tot verhooging der Retributie. 

Hoofdstuk IV artikel 1, Deze post kon in verband met den 
nieuwen drukker en verlaging der kosten van het Tijdschrift 
op dit bedrag worden teruggebracht. 

Hoofdstuk V artikel 4 post verloting is met f 100,— vers 
hoogd. 

De overige posten bleven onveranderd. 
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VOORSTEL DER AFDEELING NIJMEGEN. 
Het Bestuur van de Afdeeling Nijmegen, daartoe gemach» 

tigd krachtens besluit met algemccne stemmen genomen in 
de Alg. Verg. der Afd. op 22 September 1.1., waarop aanwezig 
26 leden, heeft de eer, gelet op art. 64 van het Huish. Regie» 
ment, de volgende wijzigingen voor te stellen in bedoeld Re» 
glement : 
in art. 15 : de 2de alinea te doen luiden : 

Een bestuurslid kan slechts met goedkeuring van de . 
Alg. Verg. meer dan een functie waarnemen, tenzij 
bij urgentie en dan hiervan in het orgaan der Vereeni« 
ging melding te maken. 

in art. 16 : de 1ste alinea te doen luiden : 
De Bestuursleden worden uit de meerderjarige gewone« 
en eereleden voor den tijd van 3 jaar gekozen. De voor» 
zitter, secretaris ' en penningmeester worden door de 
Algem. Verg, benoemd ; de overige functies worden 
door de bestuursleden onderling verdeeld, 

in art. 18 : de 3de alinea te doen luiden : 
Alleen de aftredende leden in art. 15 bedoeld onder de 
letters e, f en g zijn terstond herkiesbaar ; de overigen 
zijn niet terstond herkiesbaar. 

in art. 22 : als laatste alinea toe te voegen : 
Hij richt de boekhouding zoodanig in, dat het overzicht 
voor de leden zoo gemakkelijk en duidelijk mogelijk is. 

m art. 53 : de 1ste alinea te doen luiden : 
De fin. Commissie bestaat uit drie gewone en drie 
plaatsvervangende leden, die door de Alg. Verg. wor« 
den gekozen. 
de 2de alinea, laatste zin te lezen : 
De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar. 
Namens Bestuur en Leden der Afd. Nijmegen, 

DE VOORZITTER. 

T O E L I C H T I N G . 
Met de gewoonte om telkens de aftredende Bestuursleden te 

herkiezen wordt in de meeste vereenigingen gebroken en wel 
op grond daarvan, dat het dikwijls wensehelijk kan zijn een 
ander persoon met nieuwe inzichten in het Bestuur te krijgen, 
waardoor verstarring voorkomen wordt. Niet licht zullen de 
leden een tegencandidaat stellen, omdat zulks een hatelijken 
schijn kan hebhen ten opzichte van het lid, dat aan de beurt 
van aftreding is. Velen zullen ook uit sleur of gemakzucht 
dat lid herkiezen, vooral, wanneer het voorstel daartoe van 
het bestuur uitgaat. 

Dit nu wordt voorkomen, wanneer in het Huish. Reglement 
bepaald wordt, dat men niet terstond herkiesbaar is, in casu 
art. 16 gewijzigd wordt. Het is ook onjuist, dat gedurende een 
reeks van jaren dezelfde commissie de Rekening en Verant» 
woording nagaat. Vandaar het voorstel om de aftredenden 
niet terstond herkiesbaar te stellen. 

De bovengenoemde voorgestelde wijzigingen in het Huish. 
Regl. beoogen slechts het belang onzer vereeniging. Wij :nee» 
nen, dat aan jonge, frissche krachten de gelegenheid moet 
worden geboden in het Bestuur hunne nieuwe zienswijzen te 
kunnen ontplooien, waardoor naar onze meening de groei en 
bloei van de Ned. Vereeniging niet anders dan bevorderd zal 
worden. 

Praeadvies van het Hoofdbestuur. 
Volgens art. 65 Huish. Regl. wordt in 1930 door de Alge» 

meene Vergadering een Commissie benoemd tot herziening 
van het Huish. Reglement. Aangezien een algeheele herziening 
beter is dan een gedeeltelijke, die lacunes overlaat, meent het 
Bestuur, dat het gewcnscht is de voorstellen dier Commissie 
af te wachten, te meer, omdat de door de afdeeling Nijmegen 
voorgjiiteldc wijzigingen zijns inzicht niet zoo urgent zijn 
om thans reeds tot gedeeltelijke wijziging te besluiten. 

Apeldoorn. Vergadering op Maandag 29 October a.s., 's av. 
8 uur, in het Odd^Fcllowhuis, Dcventerstraat. De heer Klee» 
kamp zal een causerie houden over de vervalschingen van de 
postzegels van Nederland en Koloniën. 

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

TeL 38. 
KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 

Maandag 24 September 1928, des avonds 8 uur. in 
de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet allen hartelijk welkom. Aanwezig zijn 35 leden. 

De notulen van de vergadering van 27 Augustus worden 
zonder op« of aanmericingen goedgekeurd en vastgesteld, terwijl 
de ballotage tot uitslag heeft, dat de candidaat»leden met alge« 
meene stemmen als lid worden aangenomen. 

Ingekomen is het volgende schrijven : 
's»Gravenhage, den 19den Sept. 1928. 

„Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin, heb 
„ik de eer de Nederlandsche Philatelisten te Breda Hoogstder« 
„zelver dank orver te brengen voor het telegram Harer Ma« 
„jesteit gezonden ter gelegenheid van den IPden Nederland« 
„sehen Philatelistendag en het 35«jarig bestaan van de Post» 
„zegelvereeniging „Breda". 

De Ordonnans Officier van dienst, 
(w. g.) J. SIXTEMA V A N GROVESTIN." 

Daarna worden achtereenvolgens voorgelezen : 
Een schrijven van den heer Aldenhoven te Rotterdam (een 

der oprichters onzer Vereeniging), dat voor hem de feesten 
ter gelegenheid van ons 35»jarig jubileum een aangename her» 
innering zullen blijven. 

Voorts een brief van den heer Spitzen, onzen eere«voorzitter, 
die zeer op prijs stelde de ontvangst van een telegram van 
gelukwensch, ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder 
in de Orde van Oranje»Nassau, hem door den voorzitter, 
namens de vereeniging, gezonden. 

Ten slotte een schrijven van mevrouw Singels, waarin zij 
dankt, ook namens haar kinderen, voor het leggen van een 
krans op het graf van wijlen haar echtgenoot, op den dag der 
viering van ons 35»jarig jubileum. 

Daarna wordt overgegaan tot de verloting. Zegels daartoe 
zijn nog ontvangen van de beeren Hekking, Martin en 
Quirijnen. 

De voorzitter Iaat dan de feestelijkheden nog eens de rescue 
passeeren. Hij brengt hulde aan den heer Smculdcrs voor zijn 
idee tot het doen componeeren van een ,,Philatelistcn»Marsch" 
en voor zijn werkzaamheden als voorzitter van de fcestcom» 
missie, waardoor de feesten buitengewoon geslaagd zijn. Hij 
dankt verder het eere»comité, de jury, de beeren Das, Colen, 
Chatrer, Mijnssen, Jacobs, Van Horssen, Ufkes en Biermans 
voor hun werk en medewerking. 

Aangezien de aanwezigheid van den voorzitter elders wordt 
vereischt, wordt de vergadering, na rondvraag, gesloten. 

Breda, 24 September 1928. 
De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 
Nieuwe leden. 

254. (E.Z.BE ) P. T. v. d. Berg, Haven 30, Goedereede. (V) 
6. (E.) W. A. van Dop, Papagaailaan 4, Den Haag. (V) 

230. (E.Z.BE.) mr. W. E. Monod de Froideville, Jozef Israël» 
laan 27, Den Haag. (V) 

375. (E.Z.BE.) C. C. van Rossum, Valkenboschplein 16, 
Den Haag. (V) 

116. ( ) J. B. Robert, Balistraat 55, Den Haag. (V) 
Candidaat-leden. 

J. Grooten, koopman, Kleverparkweg 48, Haarlem. (Eigen 
aangifte). 

G, B. Kamps, zaadhandelaar, Scheemda. (Eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

11. A. Michielsen, voorheen te Banjoemas, thans inspcrteur 
van Financiën, te Cheribon. 

376. A. Dunnebier, voorheen te Leiden, thans Nassaukade 52, 
Rijswijk, Z.H. (V) 

262. J. D. W. Chatrer, te Breda, thans Si. .^nnastraat 23r, 
aldaar. (1) 
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446. W. van der Hout, voorheen te Breda, thans Wilhelminae 
park 45, te Utrecht. (Van II naar IV) 

i 367. P. J. Straathof, voorheen te Deventer, thans p'a. C. 
•̂  Straathof, C 99, Nieuwewetering bij Leiden. (Van IV 

naar V) 
442. R. v. d. Schoot, te Tilburg, thans Zomerstraat 41, aL 

daar. (III) 
38. B. van der Hoek, voorheen te Rotterdam, thans Mijn» 

bouwplein 8, te Delft. (V) 
286. J. Sikkens, te Breda, thans Min. Nelissenstraat 22. al= 

daar. (Van I naar II). 
437. A. O. Marimian, voorheen te Mee, thans Chalet Fans 

taisie, M. Martin^Vesuhie (France). 
Aankondiging. 

LEDENVERGADERING op Maandag 29 October 1928, des 
avonds te S uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te 
Breda. (Ingang St. Janstraat). 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
Zaterdag 29 September 1928, des avonds te 8 uur, in 
Krasnapolsky, te Amsterdam. 

Aanwezig 57 leden. De notulen der vorige vergadering wor» 
den goedgekeurd. De voorzitter brengt een uitvoerig verslag 
uit over den zeer goed geslaagden Negentienden Philatelisten^ 
dag te Breda (hiervoor moge verwezen worden naar het otfis 
cieele verslag). Vier introducé's, de hoeren Wolkers, Bosman, 
Koning en Banjowangi, worden, evenals de heer Strasmeijer, 
die voor de eerstemaal als lid aanwezig is, hartelijk welkom 
geheeten. Bericht van overlijden was ingekomen van de in 
de philatelistische wereld bekende heeren Milius en Wolf de 
Beer (uit Brussel), wier nagedachtenis herdacht wordt. 

Na ballotage zijn wij 3 nieuwe leden rijker, de heeren Ko« 
ning, Bosman en Davids. Beide eerstgenoemden worden de 
vergaderzaal weder binnengeleid en door den voorzitter van 
harte welkom geheeten als lid onzer Vereeniging. 

De heer Voss klaagt over het overladen zijn van het pro» 
gramma op den Philatelistendag ; belangrijke punten kwamen 
bijna niet behoorlijk aan de orde. Hij wenseht, dat er meer 
gelegenheid is voor onderling contact tusschen de deelnemers. 
Hierover ontspon zich een levendige discussie tusschen de 
heeren Voss, Vredenduin en Zwolle. 

De heer Van Praag vraagt inlichtingen over het royement 
van leden, waarop de heer Kästeln als beheerder van het 
Bondsinformatiebureau antwoordt, toegelicht door enkele 
voorbeelden uit de praktijk. 

Op de vraag van den heer Traanberg, wie dit jaar in aan» 
merking gekomen is voor de Bondsmedaille, antwoordt de 
voorzitter, dat het Kapittel besloten heeft deze dit jaar niet 
toe te kennen. 

Na de pauze brengt de voorzitter ter sprake de steeds wis» 
seiende prijzen van b.v. den Yvertscatalogus. Zou het niet 
beter zijn de prijzen van Zumstein te nemen, daar deze min» 
der aan schommelingen wat de Zw. franc betreft onderhevig 
zijn ? Volgens sommige leden zou het zeer gewenscht zijn te 
weten, tegen welken prijs kavels bij veilingen worden opge» 
houden. Deze beide punten wenschte de voorzitter op de vol» 
gende vergadering nader besproken te zien. 

Na de mededeeling, dat de heer Zwolle in de October» 
vergadering eenheel zijner weldadigheidszegels zal laten zien, 
wordt begonnen met de veiling van 12 kavels. Na de alge» 
meene verloting sluit de voorzitter om half elf de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
Ir. A. E. Bosman, Emmakade 25, Amstelveen. (Voorgesteld 

door J. A. Kästeln.) 
E. J. W. Davids, 2e Weteringdwarsstraat 22, A'dam C. 

(Voorgesteld door P. Vredenduin ]r.) 
J. Ä. A. Koning, Van Oldenbarneveldstraat 83, A'dam. 

(Voorgesteld door J. A. Kästeln.) 
Bedankt als lid. 

M. H. G. Andriessen, Willemsparkweg, Amsterdam. 

Aug. Schröder, Reguliersgracht, Amsterdam. 
L. de Raay, Linnaeusparkweg, Amsterdam. 
W. Rector, Spicgelgracht, Amsterdam. 
J. Prior, Soesterstraatweg, Hilversum. 
Mej. P. G. Tuininga, Hugo de Grootstraat, Amsterdam. 
J. L. V. d. Laan, Oldenbarneveldstraat, Amsterdam. 
C. B. Antheunis, Walstraat, Axel. 
J. Tegelaar, Pythagorasstraat, Amsterdam. 
W. Bols, Van der Helststraat, Amsterdam. 
H. M. Wertheim, Fred. Hendr.plein, Den Haag. 

Adresverandcringen. 
J. N. A. Arnhardt, Bosch en Duinlaan 25, Bloemendaal. 
J. A. Dalloyaux jr., Hotel Jansen, Tilburg. 
J. Goede, Sloten 1345, Amsterdam W. 

Candidaat'leden. 
Th. J. C. Langholz, Adm. de Ruijterweg 194, A'dam. W. 

(Eigen aangifte.) 
J. H. Wolkers, 2e Oosterparkstraat 197/11, A'dam O. (Voor» 

gesteld door J. H. v. Ammers.) 
W. Borrins, Röntgenstraat 19, A'dam O. (Voorgesteld door 

P. H. Jansen.) 
André Wolff, Avenue du Bois 67, Luxemburg. (Eigen aan» 

gifte.) 
H. D. Hers, Nurseries, Boskoop, (Eigen aangifte.) 
N. J. Wasterval, Jac. van Lennepkade 3/II, Amsterdam W. 

(Eigen aangifte.) 
J. F. Groot Sparenberg, Kwakerplein 9, Amsterdam W. 

(Eigen aangifte.) 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 October 1928, 
des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalvcrstraat, A'dam, 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 October 1928, des 
avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmcesstraat, Amster
dam. 

Mededeeling. 
Bij de algemeene verloting vielen de 25 prijzen ten deel aan 

de volgende leden : 
Nos. 109, 157, 289, 304, 315, 125, 8, 263, 100, 348, 138, 190, 

57, 15, 37, 282, 101, 239, 284, 359, 242, 85, 89, 91 en 112. 
De Ie Secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Secretarie: K. H. J. v. HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 25 September 1928, in het Hotel „Des 
Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 27 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.10 
opende de voorzitter, de heer Van Gittert, deze eerste alge» 
meene vergadering in het nieuwe vereenigingsjaar en heette 
meer in het bijzonder welkom den heer Verhoeff, die als 
introducé deze vergadering bijwoonde. De voorzitter memo» 
reerde allereerst het gevoelig verlies, dat de Vereeniging in 
het afgeloopen vereenigingsjaar geleden heeft door het over» 
lijden van den heer H. C. Milius. In het kort ging de voor
zitter na, wat of dit verdienstelijk bestuurslid, die sedert De» 
cember 1912 onafgebroken eene bestuursfunctie bij de vers 
eeniging bekleed had, voor de U. Ph. V. geweest is. Zelfs 
gedurende zijne ziekte bleef hij als directeur van den ver» 
koophandel de belangen zijner Vereeniging behartigen. Ook 
naar buiten uit was hij als volbloed philatelist bekend ; sinds 
de oprichting van het Maandblad was hij secretaris van den 
Raad van Beheer, terwijl hij als vertegenwoordiger der Ver» 
eeniging op de Bondsvergaderingen de belangen der philatelic 
en van de U. Ph. V. in het bijzonder steeds behartigd heeft 
De aanwezigen eerden zijne nagedachtenis door zich eenigü 
oogenblikken van hunne zetels te verheffen. De Vereeniging 
had te voren door aanbieding van een krans de laatste hulde 
aan het ontslapen bestuurslid bewezen, terwijl de voorzitter 
bij de ter aardebestelling van het stoffelijk overschot de Ver» 
eeniging heeft vertegenwoordigd. Hierna werd voorlezing ge» 
daan van een ontvangen schrijven van mevrouw Milius, waar» 
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in deze bedankte voor de eer wijlen haren echtgenoot bewezen. 
Vervolgens memoreerde de voorzitter het overlijden van 

ccn ander verdienstelijk lid, den heer E. J. van den Berg ,het 
oudste lid der Verceniging, die steeds een trouw bezoeker 
der algemeene vergaderingen is geweest ; ook diens nage» 
daohtenis werd door de aanwezigen geëerd door zich eenigo 
oogenblikkeh van de zetels te verheffen. 

Hierna werd een schrijven voorgelezen van ons Indisch lid, 
den heer Van Male, die een tweetal boekjes met keurige zegels 
voor verlotingen der U. Ph. V. geschonken had, welk lid 
namens de Vereeniging hiervoor een dankbetuiging gezonden 
werd. Een ingekomen schrijven van den heer Benders, waarin 
verzocht werd den heer Van Peursem uit te noodigen in 
de Septembersvergadering een voordracht te doen houdej', 
kon door vacantie en door andere omstandigheden niet tijdig 
beantwoord worden. Aan den heer Benders werd verzocht te 
informeeren of genoemde voordracht zoo mogelijk op een vol» 
gende algemeene vergadering gehouden kan worden, 

De candidaatsleden G. Bibérian, J. C. Verhoeff en G. H. 
Schuttelaar werden tot leden der Vereeniging aangenomen, 
terwijl de voorzitter het ter vergadering aanwezige nieuw 
aangenomen lid Verhoeff diens aanneming kon mededeclen. 

Intusschen circuleerden een stel chemisch verkleurde zegels 
van Nederland, waardoor aangetoond werd, dat verkleuren 
van zegels zeer goed mogelijk was en dat voorzichtigheid in 
de aanschaffing van zegels met afwijkende kleuren geboden 
wordt ; benevens een stel prentbriefkaarten van den heer Bur-
gersdijk, vervaardigd van zegels. 

Alvorens over te gaan tot de benoeming van een nieuwen 
directeur van verkoophandel en een directeur van groep Z, 
deelde de voorzitter mede, dat de afrekening en het saldo 
van den verkoophandel van de erven Milius geheel in orde 
waren overgenomen, zoodat hij voorstelde de erven daarvoor 
te dechargeeren, welk voorstel de volle instemming der ver» 
gadering verwierf. Eveneens werd aangenomen het voorstel, 
om den verkoophandel te splitsen in gewone zendingen en 
zendingen van groep Z. Het bestuur stelde voor, om den 
waarnemend directeur van verkoophandel, den heer Raat» 
gover, en den heer dr. Van Gittert respectievelijk te benoe» 
men tot directeur van den verkoophandel en directeur van 
groep Z. Beiden werden bij acclamatie benoemd ; beiden na» 
men de benoeming aan. Eveneens werd bij acclamatie voor de 
functie van sectiehoofd I — vacant gekomen door de benoe» 
ming van den heer Raatgever tot directeur van verkoophandel 
— benoemd de heer W. de Baat, die door den secretaris met 
de benoeming in kennis gesteld zal worden. 

Na een mededeeling in comité»generaal werd het daarna 
uitgebracht jaarverslag onveranderd goedgekeurd onder dank» 
zegging aan den steller. Naar aanleiding van den daarin ver» 
melden achteruitgang in ledental deed de heer Van der Horst 
het voorstel om voor het aanbrengen van nieuwe leden een 
premie toe te kennen, welk voorstel door het bestuur werd 
overgenomen en in de e.k. bestuursvergadering behandeld 
zal worden, evenals het voorstel tot het organiseeren van een 
ieugdclub om het verzamelen aan te moedigen door b.v. het 
houden van causerieën. Hierbij werd door den voorzitter op» 
gemerkt, dat, gezien de resultaten daarmede elders bereikt, 
daarvan geen heil te verwachten was. Het organiseeren van 
een dcrgcliikc onderafdeeling zou de U. Ph. V. bovendien op 
«tatutenv iizinging komen te staan. Aan te Utrecht wonende 
verzameha'-s, geen lid van U. Ph. V., zal door middel van 
een circulaire de aandacht op de Vereeniging worden 
gevestigd. 

Hierna bracht de voorzitter verslag uit van de Bondsver» 
gadering, welk verslag in het Maandblad zal worden opgeno» 
men. Mededeeling werd gedaan van het verhandelde omtrent 
roveering van leden, die steeds ter kennis van het Bonds» 
informatiebureau zullen worden gebracht, van den tanding» 
meter en van de bibliotheek. 

Bij de rondvraag bepleitte de heer Jonker de wenschelijk^ 
beid van het vormen van een aparte groep Nederland en 
Koloniën, wat eveneens in de bestuursvergadering ter sprake 
gebracht zal worden. Op een opmerking van den heer Jonker 
deelde de voorzitter mede, dat boekjes der Vereeniging in 
geen geval afgegeven mogen worden aan buitenstaanders, om 
die in te zien of daaruit zegels te nemen. 

Na de verloting, waarvoor door den heer Burgersdijk een 

prijs geschonken werd, kregen de leden de gelegenheid de ge» 
exposeerde verzamelingen voor den landenwedstrijd Zweden 
1—40 te bcoordeelen. De vier aangeboden collecties bleken 
welverzorgd. De collectie van den heer Van Gittert verwierf 
den eersten, die van den heer Van der Horst den tweeden 
prijs. 

Nadat de heer Van der Horst toegezegd had voor een vol» 
gende algemeene vergadering zijn collectie nummerstempels 
ter bezichtiging mede te brengen, werd na veiling en zicht» 
zending de vergadering om 10.30 opgeheven. 

Dankbetuiging. 
Aan de zustervereenigingen en aan allen, die blijk hebben 

gegeven van deelneming bij het overlijden van ons bestuurs» 
lid, den weledelgeboren heer H. C. Milius, betuigt de 
„U. Ph. V." langs dezen weg haar weigemeenden dank. 

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

Nieuwe leden. 
J. G. Verhoeff, Fred. Hendrikstraat 142, Utrecht. 
G. Bibérian, Avenue de Ia Galifornie 122, Nice. 
G. H. Schuttelaar, Markt 24, Gouda. 

Bedankt als lid. 
M. J. van Nieuwkuijk, Van Loostraat 19, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
T. Dockes, gedipl, verpleger, wordt Oude Gracht 174, Utrecht. 
A. O. Marimian, Chalet Fantasie, St. MartimVesubie A. M. 

(Frankrijk). 
Candidaat-leden. 

J. W. Repelius, Brediusweg 35, Bussum. 
Alf Mayer, Oosteinde 13, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 23 October 1928. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 Oct. 1928. 

Mededeelingen. 
Alle boekjes voor de gewone rondzending.en en de daarop 

betrekking hebbende correspondentie moeten gericht worden 
tot den directeur van den verkoophandel J. G. Raatgever, 
Groencstraat 55, te Utrecht. 

Alle aangelegenheden groep Z betreffende, te richten tot 
den directeur van groep Z, dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 
72bis, te Utrecht. 

Tot sectiehoofd I is benoemd de heer W. de Baat, Van dei 
Duijnstraat 17, te Utrecht. 

De directeur van den verkoophandel kan weer boekjes voor 
de rondzendingen ontvangen. 
JAARVERSLAG over het vereenigingsjaar 1927/1928. 

Wederom rust op mij de taak U een relaas van de gebeur» 
tenissen over het afgeloopen vereenigingsjaar te geven. 

In het begin van het afgeloopen vereenigingsjaar moest het 
nieuw gekozen sectiehoofd II, de heer Sluijp, door bijzondere 
om.standigheden voor die functie bedanken. In diens plaats 
werd de heer P. C. Dozy als zoodanig benoemd. Alle volgens 
rooster aftredende bestuursleden werden herkozen en het be» 
stuur zou dit vereenigingsjaar voltallig gebleven zijn, ware het 
niet, dat de directeur van verkoophandel, de heer Milius, die 
sedert 17 Dec. 1912 cene bestuursfunctie bij de U. Ph. V. 
onafgebroken bekleed heeft, ons op 14 Juli 1928 door den 
dood ontviel, na een langdurige ziekte. Hierdoor is de functie 
van directeur van verkoophandel vacant gekomen, welke func» 
tic van 14 Juli af tijdelijk waargenomen werd door het sectie» 
hoofd Raatgever. De heer Raatgever herdacht dit jaar het 
feit, dat hij 10 jaren eene bestuursfunctie had vervuld, welk 
feit de Vereeniging niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. 
Eenige mooie zegels hem als huldeblijk namens de U. Ph. V. 
aangeboden, getuigen dat de leden der Vereeniging zijne werk» 
ïaamheden als bestuurslid weten te waardeeren. 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg het aantal 
leden 203. In dit vereenigingsjaar werden 19 nieuwe leden 
gewonnen, waartegenover staat een verlies van 29 leden : 19 
bedankten als lid, 5 werden afgevoerd, 1 geroyeerd wegens 
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viranbetaling, terwijl de Vereeniging 4 leden verloor door overs 
"^ lijden. Het ledental bedraagt thans 193, zoodat in het afgeloos 

pen vereenigingsjaar een achteruitgang van 10 leden geboekt 
werd. Wel vermeldt de ballotagelijst voor de eerstvolgende 
algemeene vergadering de namen van drie candidaatsleden, 
doch de Vereeniging is de achteruitgang in haar ledental nog 
niet te boven gekomen. 

De afdeeling Gouda heeft 17 leden, de Vereeniging telt 118 
correspondeerende leden, terwijl te Utrecht 58 leden wonen. 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n.1. 10 bestuursvergaderingen en 10 
algemeene vergaderingen ; bovendien moest door het over» 
lijden van den directeur van verkoophandel in Augustus een 
buitengewone bestuursvergadering gehouden worden. De alge--
mcene vergaderingen werden gemiddeld door 26 leden gere» 
geld bezocht. Het vergaderingbezock was minder dan vorige 
jaren, wat eensdeels te wijten is aan het overlijden van ge-. 
trouwe vergaderingbezoekers, anderdeels aan verhuizing van 
Utrechtsche leden naar elders. 

De vergaderingen hadden haar gewoon geanimeerd verloop, 
dank zij de verlotingen, waarvoor door vele leden dikwijK 
prijzen geschonken werden, terwijl velen door het ter bezieh« 
tiging stellen van nieuwigheden, bijzonderheden, rariteiten of 
gedeelten hunner collecties deze vergaderingen veraange» 
naamd hebben. In niet geringe mate droegen daartoe eveneens 
bij de extrasverlotingen zonder nieten van de beeren Wijn» 
malen en Raatgever en de gehouden landenwedstrijden. Alhoe= 
wel de aantallen der inzendingen voor de landenwedstrijdea 
ondanks de mooie prijzen, die daarvoor ter beschikking ge
steld werden, tegenvielen, bleken deze wedstrijden toch een 
bijzondere attractie uit te maken. De aangeboden collecties 
waren keurig verzorgd, terwijl van den opzet veel te leeren 
viel. Te dezer plaatse wordt allen, die tot het veraangenamen 
der vergaderingen hebben bijgedragen, hiervoor dank gebracht. 

De jaarlijksche groote verloting werd ditmaal in .Juni ge» 
houden. 

Voor de veilingen bestond weinig belangstelling ; het aantil 
ter veiling aangeboden kavels was gering. Ook de boekjes 
van de rondzendingen genoten nog geringe belangstelling ; er 
werd weinig kooplust geconstateerd. Eensdeels is dit het ges 
volg van de geleidelijk minder geworden kwaliteit der boek» 
jes, anderdeels door het ontbreken van nieuw uitgekomen 
zegels, waarnaar veel vraag was. Maatregelen zijn getroffen, 
dat aan dit laatste zooveel mogelijk tegemoet gekomen zal 
worden. Hierdoor hopen wij, dat in het komende vereenigings' 
jaar zoowel voor de rondzendingen, als voor de ziehtzendin> 
gen en veilingen ter vergadering, weer de vroegere belangs 
stelling betoond zal worden. 

De heer Moesman verrijkte de bibliotheek door de sehen« 
king van een catalogus van de eerste gehouden postzegel« 
veiling in Nederland op 3 December 1890 te Utrecht en van 
een postzegelalbum van 1878, uitgegeven door Dannenfelser 
en gedrukt te Utrecht, welke schenkingen in dank aanvaard 
werden. 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de hoeren dr. P. H. van Gittert en H. G. Milius ; plaats« 
vervangend lid de heer K. H. J. van Hulssen. Afgevaardigden 
ter Bondsvergadering de beeren dr. P. H. van Gittert, K. H, J. 
van Hulssen, H. Kaub, G. L. Sanders en F. Gortenbach. Leden 
van de verificatiecommissie 1927/1928 de beeren H. J. P. 
Slu4jp, mr. J. H. Vuijstingh, plaatsvervangend lid de heer A. 
M. Benders. 

Onder de heugelijke feiten, die de Vereeniging dit ver« 
eenigingsjaar te boeken kreeg, behoort voorzeker het verkrij« 
gen van het spec;ial verzamelaarsloket te Utrecht. Herhaalde« 
lijk werd door de Vereeniging daarop aangedrongen, terwijl 
door de groote activiteit van het Bondsbestuur en door de 
persoonlijke bemoeienissen van den Bondsvoorzitter, ondanks 
de weigeringen, toch de openstelling van het loket — al is het 
voorloopig bij wijze van proef eenmaal per maand — ten 
laatste verkregen werd. 

Van de afdeeling Gouda werden de gebruikelijke afschrif« 
ten van de notulen der aldaar gehouden vergaderingen ont« 
vangen, uit welke notulen bleek, dat die vergaderingen goed 
bezocht werden en aldaar een gezond vereenigingsleven 
heerscht. 

Ik eindig dit getrouw relaas van de gebeurtenissen in het 

afgeloopen jaar met mijne beste wenschen voor den verderen 
bloei onzer vereeniging, waaraan, waar ik niet aan twijfel, alle 
U. Ph. V.'s gaarne zullen meewerken ; en de hoop, dat het 
ledental dit vereenigingsjaar sterk zal toenemen. 
Utrecht, 1 September 1928. 

de voorzitter. De secretaris der U. Ph. V., 
dr. P. H. VAN GITTERT. K. H. J. VAN HULSSEN 

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

VERKORTE NOTULEN van de buitengewone al
gemeene vergadering van Donderdag 27 Septem
ber 1928, des avonds te 8% uur, in Café „Bosch
lust", Den Haag. 

De eerste vergadering, na de vacantie, kenmerkt zich ook 
weer door een zeer drukke opkomst der leden en is, voor 
een rechtgeaard philatelist, vooral de geregelde en talrijke op« 
komst der dames«leden een verheugend iets, omdat daarin de 
garantie is gelegen voor een philatelistische opvoeding onzer 
jeugd! O.i. niet alleen de beste, maar haast de cenige manier ! 

Nadat de voorzitter met een hartelijk welkom de vergadc« 
ring geopend heeft, worden de notulen der vorige vergadering 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken heeft de ontslag«aanvrage van 
onzen keurmeester het gevolg, dat zich een discussie ontspint 
over de vraag of een keurmeester noodig is. Er zijn er, die 
meenen, dat waar onze rondzendingen bestaan uit 12 of 13 
boekjes, totaal inhoudend 2500 tot 2700 zegels, en waarvan 
er vaak 2 per week uitgaan, de keuring slechts een zéér voor« 
loopig karakter dragen kan, al kan het preventieve nut er« 
van niet worden ontkend. 

Anderen meenen, dat een goede en fatsoenlijke keurmees« 
ter toch een dringende vercischte is. Besloten wordt, dat het 
bestuur de voelhorens uit zal strekken en later met gefun« 
deerde voorstellen ter zake komen zal. 

Dan wordt overgegaan tot de ballotage der voorgehangen 
candidatcn, die allen met algemeene stemmen tot lid worden 
aangenomen. 

Aan de orde is dan de voortzetting der wijzigingen in ons 
huishoudelijk reglement, die alle met algemeene stemmen wor« 
den aangenomen en die ter kennis van alle leden zullen wor« 
den gebracht door middel eener te drukken circulaire. 

Bij deze wijzigingen komt tevens ter sprake de functie van 
plaatsvervangend afgevaardigde voor den Raad van Beheer 
van het Maandblad, daar ons lid, dat daartoe benoemd is, 
wegens verblijf in het buitenland reeds zeer langen tijd onze 
vergaderingen niet meer heeft bezocht. 

Besloten wordt een tweeden plaatsvervanger aan te wijzen, 
waartoe met algemeene stemmen de secretaris wordt gekozen. 

Dan volgt de traditioneele verloting „zonder nieten", waar« 
bij ditmaal zéér mooie prijzen, en de haast even traditioneele 
veiling, ditmaal van zoovele kavelingen, dat er haast te veel 
van het goede dreigde te komen, al had dan ook de penning« 
meester het genoegen, uit de provisie zoo goed als de geheele 
zaalhuur te kunnen betalen. 

Onze voorzitter sloot met een hartelijk woord van dank de 
vergadering, nadat dr. van Praag nog het medelijden der deel« 
nemers aan de rondzendingen had ingeroepen, de brengers 
der zendingen niet meer in den regen te laten staan ! Heel 
wat dienstboden schijnen n.1. het consigne te hebben gekre« 
gen : „Niemand meer binnen", en al is dit, met de tegen« 
woordigc bcdelpartijen als een nationaal verschiinsel bcgrij« 
pelijk, toch hoopt hij, en allen niet hem, dat de leden onzer 
Vereeniging voor hun medeleden mildere instructies zullen 
geven en toepassen. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Nieuwe leden. 
mr. dr. C. F. Schoeh, Stadhouderskade 157, Amsterdam. 
H. Holdert, Frankenslag 119, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
G. J. Schreuder, Irisstraat 80, Den Haag. 
E. Donath, N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
K. H. van Brederode, Arnoldystraat 5, Schoten (Haarlem). 
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Candidaat-Iid. 
dr. W. Parrée, Voorstraat, Oude/Fonge (Z.»H.). 

Adresveranderingen. 
A Kruissink, De Carpcntierstraat 85,Den Haag. 
.1. A. Hinriehs, Villa Berna, Davos Dorf (Sehweiz). 
F. H. D. H. ven Ende, Irisstraat 223, Den Haag. 
.].' G. H. de Voogt, Amalia van Solmsstraat 86, Den Haag. 

REGLEMENTAIRE NAJAARSVERGADERING 
op Donderdag 25 October 1928, des avonds te 83<4 
uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Periodieke verkies 
zingen ingevolge art. 19 huishoudelijk reglement. Begrooting 
vereenigingsjaar 1929 ingevolge art. 19 huish. reglement. Vers 
loting. Rondvraag. Eventucelc veiling. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 25 
September 1928. 

De voorzitter opent de vergadering, die door 17 leden werd 
bijgewoond, met een welkomstgroet na de groote vacantie en 
wenscht de aanwezigen een goed en gezond jaar toe, ook voor 
hun familieleden en hunne verzameling. De Seeretaris was 
door verkoudheid verhinderd de vergadering bij te wonen, 
terwijl mevrouw Sehuurman nog buitenslands was. De notulen 
worden door de 2de secretaresse gelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Ingekomen waren : 
een opgave voor het lidmaatschap van Herman Cohn ; 
een rouwbrief van den heer Milius van de Utrechtsche 

Vereeniging ; 
een schrijven van den heer Van Ulsen, waarin deze om ge= 

zondheidsredenen als Secretaris van de Vereeniging bedankt 
De beide candidaat=leden Dallloyaux en Boll worden met 

algemeene stemmen tot lid onzer Vereeniging aangenomen. 
De voorzitter deelt mede, dat het bestuur pogingen zal doen 

de societeitssavonden door verloting en veilingen aantrekke» 
lijker te maken en wekt de leden op daarvoor ook zegels enz 
mede te brengen. 

Daarna volgt de stemming van een nieuw bestuurslid. De 
eerste uitslag was als volgt : Te Winkel 4, mej. Becking 4, 
Lap 3, Meijer 2, Bruil 1, Van de Sandt 1, Steehsma 1, Van 
Balen 1. 

De tweede stemming gaf als resultaat: mej. Becking 11. 
Te Winkel 5 en 1 blanco, zoodat Mejuffrouw Becking werd 
gekozen. In een bestuursvergadering zal worden uitgemaakt, 
hoe de functies verdeeld worden. 

Mevrouw Schuurman had een voorstel ingediend om het 
vereenigingsjaar te laten loopen van 1 September—31 Augus= 
tus, met het oog op de afrekening' der zendingen, die alle 
in de vacantiemaanden binnenkomen. Het gevolg daarvan sluit 
in een contributiesinning van één keer over 20 maanden of 
met Januari over 8 maanden. Ook de penningmeester kan dit 
voorstel met het oog op de afrekening der 714 % goedkeus 
ren. De heer Te Winkel vraagt of dit zonder statutens 
wijziging mogelijk is. De voorzitter antwoordt hierop, dat, 
waar wij toch voor een algeheele wijziging der statuten staan, 
dit voorstel daar eveneens in verwerkt zal worden. De heer 
Te Winkel vraagt of het mogelijk is, dat de leden van die 
wijzigingen in concept kennis kunnen nemen. Hieraan zal 
voldaan worden. Zonder eenig bezwaar wordt het voorste) 
van mevrouw Schuurman aangenomen. 

Over het Congres kan geen verslag worden uitgebracht, 
omdat er niemand is geweest. 

Voor de sluiting wenscht de voorzitter, ook namens de 
aanwezigen, den heer Te Winkel geluk met zijn zilveren jubi
leum bij de firma Van der Hart. 

Daarna volgden de verloting en sluiting. 
De 2e secretaresse, 
mej. G. VEERING. 

Nieuwe leden. 
104. J. A. Dalloyaux, Stationsplein 212, Tilburg. 
38. H. Boll, Bergstraat, Arnhem. 

Candidaat-lid. 
Herman Cohn, Van Lennepweg 24, Den Haag. 

Adres veranderingen . 
107, mevr. L. van RijnsPrins, thans Wilhelminastraat 69a, 

Ginneken. 

53. mr. W. M. Visscher, thans De Wetstraat 1, Arnhem. 
Vergaderingen. 

SOCIETEITS-AVOND op Dinsdag 9 October 1928. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 30 October 1928, beide 

in Restaurant „National" te Arnhem, des avonds te 8 uur. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris; J. N. H. VAN REST, Fultonstraat 69, 's-Hage, 
Voor aangeteekende stukken wijkkantoor, Copernicusplein. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woens
dag 26 September 1928, in Café „HoUandais", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 46 leden, waarvan cene dame. 
Zegels voor de verloting zijn geschonken door den heer 

Winkelaar. Ter circulatie zijn aanwezig 7 tijdschriften van 
de bibliotheek ; alsmede een plaatfout (Nederland voor een 
groot deel weggevallen) op een kindzegel, 't welk eenige maans 
den geleden in het Maandblad is afgebeeld. Deze zegel was 
toegezonden door de afdeeling Cïoes en Omstreken, waarbij 
meerdere teekenen van'opgewekt leven aldaar. 

Ter sprake komt de zoo juist in Holland gearriveerde 
nieuwe Yvertscatalogus. Gaf elk der voorgaande dito's reden 
tot klachten, nu is er meer reden tot klagen. De voorzitter 
noemt het ding „verschrikkelijk PARTUQIG". Dat de gestas 
biliseerde franc cenigen invloed zou uitoefenen, was te vers 
wachten. Dat daardoor ook eenige verlagingen zouden onts 
staan, is te begrijpen. Maar voor Frankrijk en Koloniën zijn 
de prijzen gehandhaafd en soms aanmerkelijk verhoogd, hoes 
wel die exemplaren op de internationale groote veilingen dit 
niet beamen. Daarentegen zijn verschillende verlagingen aans 
gebracht voor interessante zegels van Nederland en Kolos 
niën, b.v. : 
Suriname no. 57 van fr. 250—200 wordt fr. 225—175. 

50 op fr. 2,50 van fr. 850 wordt fr. 650. 
10 c. port III fr. 300 wordt fr. 275. 

Nederland no. 3 fr. 175 wordt fr. 150. 
no. 29 fr. 110 wordt fr. 85. 
10 gulden fr. 300 wordt fr. 250. 

Frankrijk no. 1 fr. 150 blijft fr. 150. 
no. 2 fr. 550 blijft fr. 550. 
no. 6 fr. 400 wordt fr. 425. 
no. 18 fr. 1350 wordt fr. 1500. 

Fransche Congo no. 41 (5 fr.) van fr. 200 wordt fr. 250. 
Zelfs de interessante Engelschc ponden houden het daar 

niet tegen, zie : 
Engeland no. 89, fr. 650 wordt fr. 550. 

no. 90, fr. 1100 wordt fr. 900. 
no. 105, fr. 300 wordt fr. 250. 
no. 121, fr. 250 wordt fr. 175. 

De heer Tels vindt den achteruitgang niet onlogisch in vers 
band met de francs. Zoowel de voorzitter als de heer Van 
Leijden en anderen zijn van meening, dat Senf daartegenover 
alles verlaagde en dat Yvcrt op zoo'n wijze nog meer den 
weg opgaat om niet meer als PRIJSBASIS gebruikt te kunnen 
worden. Volgens sommigen is bovendien nog persoonlijke 
invloed ten gunste of ten nadeele van sommige zegels merks 
baar. Men is hier benieuwd, hoe men in andere Vereenigins 
gen en in andere streken dezen nieuwen Yvert zal begroeten. 

De notulen worden zonder aanmerkingen onder dankzegs 
ging aan den secretaris goedgekeurd. 

Twee leden hebben voor een tentoonstelling van interess 
santé en mooie zegels een keurcollectie medegebracht en uits 
gestald, n.l. de beeren H. F. Hoek en dr. Regensburg. Beider 
collecties genieten veel belangstelling en de voorzitter kan 
hun terecht den dank der aanwezigen overbrengen en de vers 
wachting koesteren, dat zij dit nog meerdere malen met een 
ander deel hunner verzameling zullen doen. 

De verkiezing geeft voor de candidaatsleden 37 stemmen 
vóór en 7 blanco. 

Bij de rondvraag komen de beeren Dordregter en Bakker 
prijs. In plaats van den door verhindering afwezigen heer 
Verhoeff leidt de voorzitter de veiling van 27 kaveltjes. 

Bij de rondvraao komen de beeren Dordregter en Bakker 
aan het woord en worden zij door den voorzitter beantwoord, 
die daarna de vergadering onder dankzegging voor de ops 
komst sluit. 

De secretaris, 
J. N. H. VAN REST. 
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Nieuwe leden. 
D 398. .1. Brand, Noordendijk 122 rood, Dordrecht 
D 440. W. J. Dcfksen H.Mzn., Groenedijk 84, Dordrecht. 

(Van de afd. Dordt, onder voorbehoud.) 
570. J. H. Zondag, Brantasstraat 18, Bandoeng (Java). 

Candidaat'leden. 
.lacqucs Eckhardt, Archimesdcsstraat 2, Den Haag. (Voor» 

gesteld door C. J. Reijerse.) 
Als aspirantslid : R. Hankes Dricisma, Sweelinckpicin 63, 

Den Haag. (Voorgesteld door J. C. Randoe en Van Rest.) 
H. Kragt, Bureelambtenaar N.S., Deventerstraatweg 101, 

Zwolle, 
T. Kok, ambtenaar N.S., Geraniumstraat 14, Zwolle. 
(Beiden eigen aangifte). 

Bedankt. 
D 398. W. de Zwart Dordrecht. 

500. F. van Vloten, Schaerbeek (Brussel). 
555. ir. A. N. P, de Wit, Den Haag. 
100. J. J. H. Bühr, Den Haag (tegen 31.12.'28). 
486. K. H. van Brederode, Haarlem (tegen 31. 12. '28). 
438. P. Fabcr, Den Haag (tegen 31. 12. '28). 
531. D. C. W. Meijer, Goes (tegen 31. 12.'28). 

Adresveranderingen. 
428. P, Bosch, Theresiastraat 152, Den Haag. 
528. H. C. van Woerden, Hortensiastraat 12, Breda. 
130. G. L. Varin, Harstenhoekweg 153, Scheveningen. 
163, A. J. Uijlen, Bleiswijkstraat 10, Den Haag. 
56. N. van Üchelen Jr., Surinamclaan 18, Hilversum. 
65. F. H. von Ende, Irisstraat 223. Den Haag. 

426. J. N. A. Arnhardt, Bosch in Duinlaan 25, Bloemetldaal. 
525. K, M. Henkelmans ; 502. J. H. M. Cleber ; 437. C. G. 

Hundepool ; 164. M. van Heugten, ? ? ? 
Vergaderingen. 

ALGEMEENE VERGADERING te S% uur op Woensdag 24 
October 1928 (steeds den 4dein Woensdag der maand) in café 
„Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

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

BESTUURSVERGADERING te 1% uur ; 
ALGEMEENE VERGADERING te %% uur, op Woensdag 

26 September 1928 (steeds den 4en Woensdag der maand), in 
café „Hollandais", Groenmarkt, den Haag. 

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

LEDENVERGADERING afdeeling „ D o r d r e c h t " (1ste 
secretaris A. Rouwenhorst, Cclebesstraat 29), den len Woens» 
dag der maand. 

VERGADERING afd. „T i e I"( 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 Woens« 
dag der maand, 's avonds te 8 uur, in Café „National", Groo« 
te Markt 30, Goes. 

RUILMIDDAG den Zaterdag na de maandelijksche verga» 
dering van 3—4J^ uur, in Café „Boudeling". 

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

KORT VERSLAG van de leden-vergadering op Vrij
dag 28 September 1928, in het Gebouw van den 
Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 33 leden, waaronder 2 adspirantsleden. Van 
het bestuur zijn de beeren Robbers en Wildschut afwezig, 
zoodat do heer Traanberg als waarnemendsvoorzitter de aan» 
wezigen welkom heet. Hij memoreert m zijn openingswoord de 
Holland—Indië=vluchten en deelt mede juist vernomen te 
hebben, dat voor de vlucht terug waarschijnlijk twee zegels 
van Indië in de waarden 75 cent en 40 cent overdrukt zullen 
worden. Nieuwe zegels zullen in elk geval voor deze 
vlucht niet uitgegeven worden, daar daartoe de tijd 
ontbreekt. Verder zegt de heer Traanberg, dat, als 
de teekenen niet bedriegen, dit seizoen weer meer 
belangstelling voor de philatelie zal bestaan ; de op 
de reeds gehouden veilingen betaalde prijzen wijzen tenminste 

in die richting. Ter bezichtiging is meegebracht door den heer 
Oosterbaan een fraaie collectie van Europa, die later op den 
avond dan ook grootc belangstelling geniet ; verder door den 
heer Krans een juist verschenen prijscourant voor puntstcm» 
pels op verschillende emissies, terwijl de voorzitter nog de 
nieuwe Duitschc luchtpostzcgels doet circuleeren. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. De belangrijkste van vele ingekomen stukken 
worden ter kennis van de vergadering gebracht, zonder d.it 
hierover veel discussie ontstaat. 

De voorzitter deelt dan mede, dat op de eerstvolgende ver» 
gadering wederom een wedstrijd zal worden gehouden. Het 
onderwerp wordt nog nader bekend gemaakt. Verder wordt 
mededeeling gedaan, dat het 4de jaarboekje in bewcrkiag is 
en binnenkort ter perse zal gaan, zoodat wij hopen dit in 
den loop van October te kunnen toezenden. De pei.nni'nico-» 
ter brengt verslag uit over het resultaat der ro^^d'-crlmgen 
in den vorigen winter, waaruit blijkt, dat voor pl.m. ƒ 3800,— 
werd gekocht, een al'eszins bevredigend resultaat. De voor» 
zitter spoort de leden aan, dezen winter de zendingen nog 
eens extra te bekijken, zoodat wij het volgend jaar nog groo» 
ter bedrag verkoopen. 

Bij de verkiezing van sectiehoofden worden voor sectie 6 
en 8 respectievelijk de beeren C. Tellekamp en J. H. G. 
Nachtweh bij acclamatie verkozen. 

De algemeene verloting heeft tot resultaat, dat de leden met 
de diplomanummers 141, 108, 95, 43, 116, 3, 190, 88, 41, 169, 
115, 123, 140 en 97 ieder een prijs winnen. De verloting onder 
de aanwezigen heeft de gewone algemeene belangstelling en 
stemt een veertTental aanwezigen tevreden. Bij de rondvraag 
zegt de heer Risselada op een vraag van den heer Van Waard, 
of de Indische zegels voor de postvlucht ook hier te lande bc» 
schikbaar zullen zijn, dat hij bij een relatie in Indië 50 series 
heeft aangevraagd, die hij, indien hij ze ontvangt, gaarne ter 
beschikking van de leden zal stellen, waarvoor de voorzitter 
hem namens de leden dankzegt. De heer Nachtweh vraagt, of 
het geval Van Truijen thans geheel als afgedaan moet wor» 
den beschouwd, waarop de voorzitter antwoordt, dat wellicht 
deze zaak op de eerstvolgende vergadering, als de voorzitter 
aanwezig is, wederom een onderwerp van bespreking zal uit» 
maken. De secretaris antwoordt op een desbetreffende vraag 
van den heer Rol, dat den heer Van Truijen officieel mede» 
gedeeld is, dat hij niet als lid kan worden aangenomen. 

Hierna wordt overgegaan tot de veiling, doch hoewel ver» 
.schillende aardige kavels ter tafel komen, is het resultaat niet 
bepaald schitterend. Toch wordt noff voor pl.m. ƒ 12.— ver» 
kocht. 

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Traan» 
berg de vergadering te ongeveer 11.15. 

Aangenomen als Ud. 
208. mr. A. F. Poggenbeek, Mathenesserweg 100b, R'dam. 
209. J. W. van Borren, Delistraat 23 II, Amsterdam. 

Voorgesteld als lid. 
mej. M. S, C. E. Nix Zonnebloemstraat 24, Haarlem (door 

J. Stolp). 
C. Vinke, Fredcrik Hendrikstraat 9 II, Amsterdam (door 

P. Engelenberg). 
W. B. Broex, Bergschclaan l i la , Rotterdam (eigen aangifte). 
J. J. Hauer, Wilsonsplein 6 rood, Haarlem (door C. J. Wes» 

tera). 
M. van Tiffgclcn, Frans Halsstraat 2, Haarlem (door C. J. 

Westera). 
G. H. Proper, Olieslagerslaan 1, Haarlem (door C. J. Wes» 

tera). 
Adres veranderingen. 

99. H. R. J. A. van Thienen wordt Karel van Manderstraat 
102, Haarlem. 

130. J. N. A. Arnhardt wordt Bosch en Duinlaan 25, Bloe-
mendaal. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 26 October 1928, in het 

Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, Tempelierstraat, te 
Haarlem. 

De Sercretaris, 
L. GERMERAAD. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waam. Secretaris s K. A. óleij, (Petrus Hendrikzstraat 30, 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Maandag 17 September 1928, 's avonds te 83^ 
uur, in „Suisse". 

Aanwezig 22 leden. De voorzitter, de heer Burgers, opent 
de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de heeren H. Stiensma en J. 
W. de Vries hebben bedankt als lid ; dr. Wachters, die voor 
L'enige maanden bedankt had, komt op zijn besluit terug. 

Als nieuw lid wordt voorgesteld de heer T. Bakker, account 
tant, door den heer R. B. de Jonge. 

De voorzitter deelt mede, dat met falsificatensalbum ter in? 
jage zal worden gelegd bij den heer De Jonge, hoek Acade^^ 
nieplein. De notulen der vorige vergadering worden voorge? 
ezen en onveranderd goedgekeurd. 

Daarna komt het hoofdpunt van de agenda aan do orde : 
benoeming van twee bestuursleden, waarvan er zoo mogelijk 
;en zal worden aangewezen als voorzitter, noodig geworden 
loor de overplaatsing naar Alkmaar van den heer W. C. L. 
5urgers. 

De voorzitter doet vóór de stemming nog een beroep op 
Ie eventueel gekozenen, hun benoeming ernstig in overweging 
e nemen en mede te werken tot de vorming van een krachtig 
estuur. 
De eerste vrije stemming levert geen volstrekte meerderheid 

p. Bij de tweede stemming wordt de heer K. F. Kielman ge» 
ozen met 12 stemmen. Een herstemming heeft plaats tus= 
chen de heeren Wiersema en Buschmann ; de heer Wiersema 
erklaart, geen bestuursfunctie te willen aanvaarden, waarna 
e heer P. L. Buschmann wordt gekozen met 14 stemmen, 
>e Heeren Kielman en Buschmann verklaren de benoeming 
an te nemen. 
Nu volgt een verloting van 4 zegels, gratis beschikbaar ges 

:eld door den heer R. B. de Jonge, gevolgd door nog een 
«trasverloting van 6 zegels. 
De heer Van der Spek deelt de indertijd bestelde series 
weden. Jubileum, rond tegen nominaal plus porto, omge» 
agen over 't aantal bestellers. Verder stelt hij zich beschik« 
Daarna sluit de heer Burgers de officieele vergadering, daar» 
j de beste wenschen uitsprekend voor den Isloei der Vers 
;niging. 
Een veiling volgt. Daarna sluiting. 

De secretaris, 
K. A. CLEIJ, 

Mededeelingen. 

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld : 
L. Buschmann, voorzitter. 

L. H. Wachters, viceivoorzitter. 
K. A. Cley, secretaris, 
F. Kielman, vice-secretaris. 
S. Ongering, penningmeester. 
van der Spek, Commissaris der rondzendingen. 

Bedankt als lid. 
C. M. Kuitert. (Komt niet in de cartotheek van het 

Maandblad voor.) 
Ph. de Vogel. (Komt niet in de cartotheek van het 

Maandblad voor.) 
H. Stiensma. 
J. W. de Vries, 
mevr. PoortenaarsMeijer. 

Candidaat'lid. 
\ Bakker, accountant, N. Ebbingestraat 88a, Groningen. 

Adresverandering. 
W. C. L. Burgers, Kennemerpark 27, Alkmaar. 

Vergadering. 
'ERGADBRING op Maandag 8 October 1928, 's avonds te 8 ^ 

ia „Suisse", 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rot terdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
Voor aang-eteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

G E W O N E BIJEENKOMST op Dinsdag 11 September 
1928, des avonds te 7 ^ uur, in Restaurant 
„Suisse". 

Aanwezig 12 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk. Na 
opening der vergadering worden de notulen der vorige vergas 
dcring gelezen en goedgekeurd. De diverse ingekomen stuks 
ken worden voor kennisgeving aangenomen, waaronder een 
presentsexemplaar voor de club, geschonken door den heer 
De Hoed, van een op 23/29 September a.s. te houden posts 
zcgelveiling door de firma E. Luder—^Edelmann & Co, te Zu« 
rich, waarvoor genoemden heer wordt dank gezegd. 

Ter bezichtiging gaat rond de verzameling Suriname, zoowel 
ongebruikt als gebruikt, van onzen voorzitter. De weinigen, 
die tegenwoordig zijn, genieten echter van hetgeen wordt tens 
toongesteld, waarna den eigenaar door dr. Frenkel onder ap--
plaus wordt dank gezegd voor hetgeen hij te zien heeft gegeven. 

Vervolgens heeft de maandelijksche verloting plaats. Na 
rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt als lid. 
A. M. E. van Reijn Snoeck, Van Aerssenstraat 188, Den Haag. 
KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op 

Vrijdag 14 September 1928, des namiddags te 4 uur, 
in Café-Restaurant „Modern", te Breda. 

Aanwezig de heeren Van der Schooren, mr. Vuijstingh, mr. 
De Beer, Kästeln en Jorissen. Afwezig met kennisgeving de 
heeren mr. Bonn en Costerus. 

Voorzitter de heer Van der Schooren. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en ons 

veranderd goedgekeurd. 
De verslagen der respectieve Bondsbestuursleden, benevens 

de punten der Bondsvergadering, worden besproken en daars 
omtrent mededeelingen gedaan, ten einde het standpunt van 
het Bestuur op de Bondsvergadering (kenbaar te maken. 

Na rondvraag wordt de vergadering gesloten. 
De 2e secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 

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

Bericht. 
Teneinde afrekening met de betrokken eigenaren der zegels 

te kunnen doen plaats hebben, wordt beleefd verzocht spoes 
dige overmaking door storting of overschrijving op,het posts 
gironummer der Vereeniging, zijnde no. 30447. 

Nieuwe leden. 
17. ir. G. F. E. Fistié, Prins Bisschopsingel 12, Maastricht. 
40. W. G. L. de Plönnies, Calvariestraat, Maastricht. 
49. G. van Aelst, Onze Lieve Vrouw Plein 26, Maastricht, 

Candidaat-ledcn. 
E. van Aelst, Maastricht. 
R. van der Boorn, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
22. A. J. H. Leenaers, Stationstraat 7, Maastricht. 
81. J. Vliegen, Schin op Geulle. (L.) 
83. mevr. Schillings, Heijlerhoflaan 21, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 22 October en 19 November 1928 in „de Beurs". 
Maandag- 5 November 1928 vergadering, telkens te 8 uur, 

in de Sociëteit „Momus" a/h. Vrijthof, te Maastricht. 

•*«v 
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Postzegelvereeniging „Helder", te Helder. 
Secretaris! J. G, J, POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Vrijdag 28 September 1928, in de Sociëteit van 
Van Weelde. 

Aanwezig 16 leden. Te ruim 8 uur opent de secretaris, bij 
afwezigheid van den voorzitter, met een woord van welkom 
de vergadering. Hij spreekt zijne teleurstelling uit over de 
slechte opkomst. De heer De Jong wordt in 't fcijzonder web 
kom geheeten, welke na een 23-'2=jarig verblijf in de tropen 
weder in ons midden is, alsmede de heer ds. Witkop van 
Schagerbrug, die als gast aanwezig is. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goed' 
gekeurd. 

De ingekomen stukken worden voorgelezen en voor kennis» 
geving aangenomen. 

Hierna brengt de voorzitter verslag uit van de Bondsver» 
gadering enz. te Breda, hetgeen hij uitvoerig doet. 

Hij brengt hulde aan de Verecniging „Breda" voor de wijze, 
waarop zij de afgevaardigden van de zustervereenigingen 
heeft ontvangen. 

Daarna nog eens bespreking wedstrijd voor October. De 
voorzitter zegt, dat de deelname nog lang niet groot genoeg 
is, om den wedstrijd doorgang te doen vinden ; hij wekt de 
leden op niet afzijdig te blijven. Er geven zich een aantal op. 

Ballotage wordt hierna gehouden over den heer J, de Graaf, 
die met algemecne stemmen als lid wordt toegelaten. 

Tijdens de pauze wedstrijd over de serie Roode»Kruis 
Nederland. De stemming brengt den heer Quant het groot« 
ste aantal, waarmede den prijs ; de maandverloting brengt 
twee gelukkigen. 

Verder wordt de avond gezellig doorgebracht. 
De secretaris, 
.T. POLLING, 

Nieuv*^ lid. 
,1. de Graaf, Galiforniëstraat 43, Helder. 

Candidaat'lid. 
ds. J. Witkop, Schagerbrug. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
1 October 1928, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezi« 
gen hartelijk welkom. De notulen worden voorgelezen en zon« 
der aanmerkingen goedgekeurd. De ingekomen stukken wor» 
den voor kennisgeving aangenomen. 

Bij de rondvraag wordt voorgesteld voor elke vergadering; 
een bedrag uit de kas beschikbaar te stellen voor aankoop 
van zegels ter gratis^verloting onder de aanwezige leden. De 
penningmeester, gevraagd of de kasmiddelen zulks toelaten, 
zegt, dat deze gunstig zijn en wel toegestaan kan worden. 
Aldus wordt besloten. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering ge« 
sloten. De verdere avond wordt nog doorgebracht met kien» 
spel. 

Adresverandering. 
A. Lignon, thans Coriovallumstraat 31, Heerlen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 29 October 1928, te 8>^ uur, in 

Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen, 

Post/egelverzamelaarsvereen, „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : N. A. Malcorps, Sallandstraat 21, Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Dinsdag 11 Sept. 1928, in de Openbare Leeszaal, 
te Zwolle. 

Te 834 "ur openit de waarnemend voorzitter, de heer Altena, 
de vergadering. Wegens, vertrek van den heer Moolenbeek 
naar elders is de functie van voorzitter vacant. 

De heer Malcorps is genegen de functie van secretaris te 
aanvaarden. Als lid wordt aangenomen de heer D. Bronk» 
horst jr., te Rotterdam. 

De eerstvolgende vergadering wordt bepaald op 13 Novem» 
ber a.s. (plaats en tijdstip als voorheen). 

De secretaris, 
N. A. MALCORPS. 

Nieuw Ud. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

De Haagsche Postzegel'Kring, te 's-Gravenhage. 
S»cretariss P. C. DOZY, Parkstraat 31, Utrecht. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering van 
Maandag 24 September 1928, in Café „Boschlust", 
Bezuidenhout, te 's-Gravenhage. 

Nadat de voorzitter de goed bezochte vergadering te 8.20 
geopend heeft met een hartelijk woord van welkom op deze 
eerste bijeenkomst in het nieuwe werkjaar, verzoekt hij — met 
afwijking van de agenda — allereerst over te gaan tot ballots» 
ge van het candidaat»lid, mejuffrouw Kiek, te Rijswijk, opdat 
deze, aanstonds ter vergadering komend, onmiddellijk alle 
rechten als lid zal kunnen uitoefenen. Met algemeene sterr-
men wordt genoemde candidate daarop tot het lidmaat ,i.ha] 
van den Kring toegelaten. 

De notulen der vergadering van 26 Juli worden onverandert' 
goedgekeurd. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de secretaris ons steeds bc 
langstellend lid, den heer J. B. Robert, op zijn tachtigster 
verjaardig complimenteerde namens den Kring. 

Herdacht wordt het verlies, dat de Kring leed door hc 
overlijden van zijn lid, den heer H. C. Milius. De voorzittei 
herdenkt de groote verdiensten van dezen verzamelaar ci 
kenner. 

„De Philatelist", uitgave der beeren Korteweg en Heijman 
den Kring toegezonden, wordt vervolgens besproken, evenal 
de circulaire van den Gouvernements POS^J en Telegraafdien--
in Ned.ïindië, door den secretaris ontvangen, betreffende d' 
a.s. veiling op 7 November, aldaar te houden. 

De heer A. G. Rinders exposeert thans de volledige nieu\\ > 
uitgifte België en Congo. 

Mejuffrouw Kiek, inmiddels ter vergadering gekomen 
wordt door den voorzitter van harte welkom geheeten, waai 
na de secretaris verslag uitbrengt van de Bondsvergaderin 
en het PhilatelistensCongres, dat, te Breda gehouden, doo 
hem werd bijgewoond. Terecht is op de Bondsvergaderin 
door een der kleinere Vereenigingen met klem betoogd, da 
het Bondslidmaatschap naast rechten ook plichten oplegt. D 
H.P.K. acht zich thans nog niet krachtig genoeg, deze plichtei 
naar behooren te kunnen vervullen, doch wanneer in 1929 t 
s Gravenhage Bondsdag en Congres zullen gehouden wordei 
zal een voorstel tot toetreden de leden bereiken, indien d 
voorspoed, welken de Kring tot dusver kende, blijft aan 
houden. 

Nadat mr. Stuurman zich bereid verklaard heeft op de e.l-
vergadering een gedeelte zijner collectie te exposeeren, volu 
een veiling en een verloting zonder nieten, waarna de bijeei 
komst wordt opgeheven. 

De Secretaris, 
P. C. DOZY. 

Mededeeling. 
Het gironummer van den heer J. H. L. Meuffels, directei 

van het Rondzendsverkeer, is 53152. Zij, die aan dit roni 
zendingsverkeer deelnemen, wordeiï verzocht op dit nummi 
te willen gireeren. 

Nieuw Ud. 
mej. iH. Kiek, Regentesselaan 21, Rijswijk (Z.»H.), 

Cand idaa t ' l i d . 
G. P. Blom, Jozef Israëlsplein 7, te 's Gravenhage. (Voo 

gedragen door J. C. Randoe.) 
Ve rgade r ing . 

ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 22 October 192 
des avonds te 8 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, 's Grave 
ha ge. 

Agenda. Opening. Notulen. Ingekomen stukke:^. Ballotag 
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Mededcelingen. Rondvraag, Sluiting. Veiling. Verloting. Be« 
zichtiging der Liberiasverzameling van den heer mr. P. H. 
Stuurman, te 's Gravenhage. 

Postzegelvereeniging „Oss", te Oss. 
Secretaris : B. Vissers, Kruisstraat 81, Oss. 

Op 14 September 1928 opgericht, had de eerste algemeene 
vergadering plaats op 29 September d.a.v. Het voorloopig 
bestuur werd op deze vergadering gekozen, n,l. de beeren J. 
C. Mannaerts, voorzitter, B. Vissers, secretaris, en A. Chcizoo, 
penningmeester. 

Statuten en reglement werden door de leden goedgekeurd. 
Van de afdeeling aan« en verkoop en ruilen zal de heer A. 

Ossevanger de leiding op zich nemen en met voorstellen op 
de volgende vergadering komen. 

Als officieel orgaan werd het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie aangenomen. 

Na kennisname van verschillende ingekomen stukken en 
zeer geanimeerde besprekingen, werd tot eer.stc verloting van 
zegels overgegaan. 

Het clublokaal der Vereeniging is de lunchroom „het Fort", 
Kromstraat, Oss. 

Vergadering. 
VERGADERING op Woensdag 17 October 1928, des avonds 

te 8 uur, in de lunchroom „het Fort", Kromstraat, te Oss. 

A D V E R T E N T I E N. 
T e k o o p aangeboden verz postzeg-els 

van Duitschland, Oostenrijk en Tsj. Slov. 
('t laatste land bijna compleet), totaal 1250 
zegels, jn losbladig- Borek-Album voor f 75. 

A . DEKKER, Hoornsche dijk 140, 
GRONINGEN. 

(117) 

Alleen U. S. A., vele soorten, 
variëteiten, stempels, priollitiris, 
afk. van Bank. 1 K.G. f 3,50 franco 
na ontvangst postwissel. 
Welter, Hugo de Grootstr. 33 Nijmegen. 

(126) 

Bod gevraagd 
op een g-eheel vel, ongebruikt, 
15 cent Nederland Weldadigheid 
1926, met verticaal watermerk. 
G. F. KEVERLING, Joure. (ii8) 

30 CENT kan U dit hoogstens kosten voor 
retourporto. Geef mij Uw mancolijstje eens 
op van Z w e d e n , Noorweg-en e n D e n e 
marken en U ontvangt de voorradig-e nrs. 
zonder verpl. tot koop ter inzagfe. Een zicht-
zend ing van deze l anden i s schit terend! 

Denemarken nieuwe 5 Kr, violet en bruin 
No. 191 f 0,80; Finland 25 Mk., No. 82 f 0.85; 
5 Mk. W a s a No. 90 f 3,25; Zweden Jub . 
1928 cpl. f 0,85. Andere nummers zie vorig-
nummer. Betaling- na zicht. 

H. TEUNISSE, Dacostastr . 17, 
Dordrecht . 

Ag-ent: „Svensk Frimärken Handel". (119) 

Te koop geprangd tweezijdige 
roltandingen met een z. wmk., 
gebruikt of ongebr.^ 7Y2 c* drie 
g-aatjes, afwijkingen enz. 
P. GORDON, Dijkstr. 60b, Rotterdam. 

(120) 

's-GravenhaagsGlie Postzegelbeurs. 
Amicit ia, Westeinde 15. 

lederen Z a t e r d a g m i d d a g 
van 1 tot 5 uur koopen , 
ruilen, ve rkoopen . H e t b e 
zoek is s t eeds st i jgende. 
Komt U ook eens k i j k e n ? 
Ent ree naar verkiezing. (124) 

Koerseerende zegels met wmk. 
in kwantiteiten te koop gevr. 
Brieven uitsluitend met prijsopgaaf 
te richten aan Postzegelhandel 

R. KORMOS, Den Haag, 
A m . V. So lmss traat 21. (112) 

Herplaatsing wegens misstelling. 
Onze laatste samenstelling- Nederl. beva t 

150 alle versch., waarbij de laatste welda-
dig-h., Olympiade, post- en portzey. in pracht-
ex. compleet f 3.75 fr. aang-et. Lees onze 
annonoe elders in dit Blad. Postzeg-elhan-
del „ T H E GLOBE", Zaandam. (UO) 

Adverteert 
in dit Blad. 

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

(720) 

i aagsche Postzegelbeurs, 
stationsweg 2 , DEN H A A G , Tel. 17133. 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G . 
E D E R L A N D , porto 1894/1907, ó'/a cent, No. 18, 
postfrisch, per stuk f 1,75; per 10 stuks f 14,—. 

(713) 

N I E U W I G H E D E N . 
Malta, opdruk Postage en Revenue^ compleet . . . . f 19,50 
Turkije, Roode-Kruis, compleet f 1,60 
Turkije , Smyma-Tentoonstelling, compleet f 7,25 
Gibraitar, £ 1,— f 13,25 
C y p r u s , £ 1,— (Jubilemn) f 13,50 
P. G O R D O N , D i j i cs t raa t 6 0 b , R O T T E R D A M . 
Giro N o . 129598. (694) 
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: De Nieuwe Prijslijst 1929 : 
Nederland en Koloniën benevens Europa 

van den 

Haagschen Postzegelhandel, 
NOORDEINDE 90, DEN HAAG, Tel. 13157, Giro 110104, 

wordt voor duizenden Verzamelaars een 
= groote verrassing!! — 

PRIJS f 0,50, welk bedrag bij aankoop vanaf f 5,— terugbetaald 
of in mindering gebracht wordt; 

Eventueele Supplementen worden g r a t i s nageleverd. (12) 
= Bestel dit werkje dus onmiddellijk! = 

■■■■■iiiiiiiiiiiiii 
WILT U IN DIT SEIZOEN W ^ T VERDIENEN, of als het U hierom niet g^aat, een sortiment zegels, waar U den geheelen winter pleizier van zal hebben ? Dan koopt U mijn lots' 
waarin U zegels vindt als zelden in een partij voorkomen. Goedkooper dan op elke veilingbetere zegels, dan in de grootste sorteeringen. Ieder, die in zegels iets verdienen wil, of 
voor andere doeleinden veel zegels tegen uiterst lagen prijs gebruiken kan, koope mijn lots, zonder concurrent ie!! Wij bieden a a n : 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering. Dit sortiment bevat 1500 
zegels, gedeeltelijk FRANSCHE en ENGELSCHE 
KOLONIËN, verder CHILI, SAARGEBIED, TUR

KIJE, ITAUÉ, zeer interessant quantum LUXEM

BURG, RUSLAND, enz., enz Dit Lot bevat steeds 
vele mankeerende en schaarsche zegels. Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12, , franco aan

geteekend. 

LOT l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
E U R O P A ; gelegenheidskoopje voor iedereen. De 
vele goede zegels hieronder stellen U zeker zeer te
vreden. Uit de rijke sorteering noem ik hier o. a. 
TURKIJE. (Adrianopel» e.a., N O O R W E G E N . Z W E 
DEN, .. DENEMARKEN, BELGIË, SAARGEBIED, 
ITALIË, BOSNIË, vele nieuwe uitgiften van diverie 
landen, enz., enz. Dït sortiment, 4000 zegels, waarde 
Yvert enorm, kost slechts f 15,—, franco aange
teekend. 
Gratis premie : 150 versch. Nederland en Koloniën. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, bestaande uit 2500 
zegels der geheele wereld. Een mooier samen
stelling IS niet denkbaar, het overtreft Uwe 
verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote ver
scheidenheid noem ik slechts: J A M A I C A , diverse 
andere ENGELSCHE KOLONIEN, AUSTRALIË. 
FINLAND, LUXEMBURG, n U M E . VENEZUELA. 
BOSNIË, CHILI, ARGENTINIË, enz., enz. Dit 
sortiment 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 l'Europe, Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor sïechts f35 .—, franco aangeteekend. Elk kooper van deze 
3 Lots te zamen ontvangt als extra premie 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10.000 zegels. 

Hierna nog eenige occasions: Uit onze stockboeken met betere zegels ruimen wij tegen spotprijs een partijtje op. Hiertoe hebben 
wij 160 soorten van diverse landen in boekjes geplakt; elk boekje bevat 160 zegels in totaal fr. 400 Yvert 1929 en kost ä 2V2 ct. per fr. 
(dit is minder dan 2 ct. per fr. Yvert '28) slechts f 10.—. Vervolgens, zoolang de voorraad strekt, 1000 fr. Yvert 1929 voor slechts f 25,—, 
alle zegels verschillend. Daar kan op verdiend worden! 
L a n d e n s a m e n s t e i l i n g e n prima kwaliteit: 100 Nederland f 1.10; 150 Nederland f3 .75 ; 50 betere Ned.Indië f 0.80; 100 Zwitserland 
f 1.40; 100 Rumenië f 1.30; 50 België f 0.25; 100 TsjechoSlowakije f L—; 50 Zwitserland f 0.35; 50 Polen f 0.20; 100 Polen f 0.85; 
50 TsjechoSlowakije f 0.25; 160 Scandinavië f 2 . — : 100 Scandinavië f 0.80; 20 Saargebied f 0.50; 50 Luxemburg prima f 0.80; 100 Joego
slavië f 1.25; 200 Duitschland f 0.50; 300 Duitschland f2 .25 ; 400 Duitschland f 5 . — . Ons prachtsortiment „Favoriet" 500 zegels f 1.50; 
100 Amerika f 1.25; 100 Overzee f 0.90; 200 Overzee f2 .25 ; 300 Overzee f 5 . — ; 40 Brazilië f 0.45; 30 Chili f 0.45; 40 Argentinië f 0.55; 
40 Finland f 0.50. — Alle sorteeringen, door ons zelf vervaardigd, zijn van prima inhoud. 

B u i t e n g e w o n e a a n b i e d i n g : Elk kooper van al deze pakketten tezamen betaalt hiervoor slechts f32 .—, d. w. z. op de reeds lage 
prijzen nog f 5.25 korting. Bestelling beneden f 5.— porto extra. Zendingen naar Ned.Indië altijd 50 "/o portokosten extra. 
Verzoeke betaling op mijn postrekening 118330 of per postwissel. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. 

POSTZEGELHANDEL „ T H E G L O B E " , KRUGERSTRAAT 39, ZAANDAM. (« 

liiiiiiiiiiiiî ^ 
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waardestempel op een kaar t voor het binnenland : voordruk 
Tursch met contrólestempel. 

Br. 2 paras bruin op roomkl . 
Tschecho-Slowakijc. Ter gelegenheid van het lOsjarig bes 

s taan van dezen s taa t heeft he t postbestuur 18 zeer fraaie 
prentbr iefkaar tcn uitgegeven, me t president Masarijk als waar/ 
destempel ; aan de zijden 1918 en 1928 ; de verkoopprijs is 
60 heller (Ganzsache) . 

Br. 50 (60) h. groen op roomkl . 
IJsland. Met den voordruk „ P R E N T S P J A L D " verscheen 

een kaar t met den kop van Koning Christ iaan. 
Zuid'West-Afrika» Met een opdruk S.W.A. verschenen de 

poststukken van Zuid-Afrika ; bekend zijn volgens die Ganzsache. 
Env. 1 p. rood op wit ; 2 formaten. 
Env. aanget. br. 4 p. blauw, formaat G, 
Zwitserland. Op 1 Augus tus viert Zwitser land feest ; dan 

word t een beroep gedaan op den algemeenen liefdadigheids-s 
zin : in bijna alle p laa tsen verkochten honderden jongelui dit 
jaar werkelijk sierlijke draagpenningen aan een wit en rood 
lint voor minstens één franc ; de opbrengst was ten gunste 
der ouden van dagen. Zooals gewoonlijk werden ook weer 
eenige kaa r ten uitgegeven met 2 verschillende prent jes : Ie 
grootvader met kleindochter yan Ed. Resaggli ; 2e. grootmoes 
der met kleinkind van L. Beurmann, elk met 3 waardestempels , 
t.w. : 10 c. cijfer met duif ; 25 c. en 40 c. als de vliegzegels : 
voor de laats te kaar ten was zoo'n liefhebberij, dat zij zoowel 
te Bern als te Zurich op den eersten dag waren ui tverkocht . 

Br. 10 c , groen, 25 c , blauw, 40 c , paars op wit. 
De kaar ten van 10 en 20 c. verschenen in een geheel 

nieuwe uitvoering, lijnenyersiering ; de waardes tempels ver« 
anderden niet. 

Br, 10 c. groen op roomkl . (16 prent jes) . 
20 e. karmijn op roomkl . (16 prentjes) . 

Breda. Tijdens den X l X e n Ned . Philatel istendag was op 
het tijdelijk pos tkantoor een gummisstempel in gebruik van het 
doorloopende dwarsbalkstype, gelijk aan die voor gelijk doel 
in 1913, 1918 en 1923 aldaar gebezigd. Bovenin BREDA,"in den 
dwarsbalk 15 Sept. 1928, onderin XlXe Ned. Phi late l i s tendag. 

De eerste afdrukken zijn in ZWürtett 
inkt en vrijwel onleesbaar, de latere 
violette afstempelingen zijn zeer duidelijk. 

De eerste afdrukken zijn in zwarten inkt en vrijwel onlees» 
baar, de latere violette afstempelingen zijn zeer duidelijk. 

Hilversum. Begin September kwam hier een machines tem; 
pel ingcbruik met doorloopend afwisselenden 4srcgeligen tekst 
Adresseer volledig met straat en nummer respectievelijk Vermeld 
in uw belang ook adres van afzender, gelijk o.a. ook Leiden 
bezigt. 

Oldenzaal. Op een 7 September j.1. door de firma O t t o 
Schob, Amste rdam gepost drukwerk (waarschijnlijk waren 
duizenden stuks ter verzending aangeboden) was het V/2 et. 
roltandingszegel afgestempeld met den gummi kantoornaam-
stempel OLDENZAAL in 6 m.M. hooge, onversierde letters. 

Rotterdam. 16 September j.1. 10—11 N . s tempelde men hier 
nog B E Z O E K T D E „ N E N I J T O " 26 MEI—15 SEPT. R O T . 
T E R D A M . 

Op courantensomslagen word t hier nog steeds den enkelen 
kantoornaamsstempcl Rotterdam geplaatst . 

Utrecht. Gedurende de najaarss jaarbeurs was hier wederom 
op de werkdagen van 3 t .m. 14 Sept. o p het tijdelijk wijk» 

kan toor de typenrader . s tempel UTRECHT-JAARÊEURS in 
gebruik. 

Veldpost. Diens torder H 576 van 5 Sept. 1928 luidt : 
1. Ti jdens de oefeningen, te houden door de l ichte Brigade 

van 13 t .m. 20 Sept. a.s. word t — in samenwerking m e t den 
bes taanden pos td iens t — een ve ldpos tkantoor ingericht. 

2. Di t kan toor zal zijn gevestigd op 13 en 14 Sept. te Sit» 
tard , op 15, 16 en 17 Sept. te Valkenburg (Lb.) en op l8, 19 
en 20 Sept. te Gi ' lpen. 

O p een onbeste lbare briefkaart kwam behalve de stempel 
VELDPOST X 1 X in het bekende dwarsbalktype met datum 
18. IX. 28. 3—4 N., nog een l^regelig administrat ief s tempel in 
zwarte , inkt Onvoldoend Adres. 

Mevr, Bsse V a n HeerdtsKolff en de beeren A. M. Benders, 
J. C. G. V. d. Berg, A. J. Jacobs, J. H, Nieuwenhui jzen, J. de 
Vr ies Jr, en kapt . Zwolle dank ik vriendelijk voor de spoc= 
dige toezending der nieuwtjes. Trg . 

DE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE BREDA. 

De origineele gedachte van de jubi leerende Vereeniging 
„Breda" heeft het resul taat gehad, dat de bezoekers van den 
Negen t i enden Neder landschen Philatel is tendag heel veel moois 
hebbenl te zien gekregen. Maar de verzamelaars hebben de 
gedachte niet begrepen, tenminste s lechts 9 hebben zich de 
moei te get roost de ongetande zegels, die ze ongetwijfeld be» 
zi t ten en ook wel in tentoonste lbare verscheidenheid, van de 
ge tande te splitsen. 

^ V a n die negen waren de drie bui ten mededinging zeer 
interessant . 

Rumenië met Moldau en M. Walaekije van J. L. van Die» 
ten jr. bevat alles wat men maar wenschen kan, in pracht» 
exemplaren en p r ima opzet, een genot voor de oogen en den 
determineergees t der verzamelaars ! 

Mr. de Beer gaf van Neder l and een proeve van plat ing der 
5 en 10 cent 1852, en daarnaast , natuurli jk minder wetenschap» 
pelijk, maa r buitengewoon origineel, een combinat ie van zeld» 
zame roode afstempelingen van de gehecle wereld. N o e m e n 
we 2 ets. Sandwich Eil. cijfertvpc blauw. Roode afstempe» 
lingen zijn over 't algenieen veel zeldzamer dan men denkt ! 

En dan de collectie „afstempelingen op de eers te emissie 
Oostenri jk en Lombardi je" van den heer V a n der Hors t . Deze 
collectie viel bij zeer velen in den smaak ; zij is rijk van inhoud, 
goed opgezet en ver toonde een aardig voorbeeld, hoe interes» 
sant de afstempelingen kunnen zijn ! 

T h a n s volgen de in mededinging gezonden verzamelingen, 
waarbij al lereerst te noemen is die van den heer V a n Essen. 
Zijn ver»gespecialiseerde verzameling „Kaapsche dr iehoekjes" 
was wel bekend, maar ze is nog gecompleteerd m e t diverse 
bi jzonderheden. De donkerblauwe houtsnee is hoogst zeldzaam! 

En de 4 pence, druk Perkins, doorstoken, door de S tandard 
Banik, is een variëtei t , waarop menig Engelsch verzamelaar 
ja loersch zou zijn. 

Echter niet bekend was zijn verzameling Sicilië, 120 s tuks , 
m e t veel ongebruikten , en naar p l aa tnummers gerangschikt . 
Een bui tengewoon mooi geheel ! 

Baronesse V a n H e e r d t heeft een keur»collectie van diverse 
landen geëxposeerd, oud»Duitsche Staten met Frankri jk en 
Luxemburg , veelal ongebruikt en in pracht»exemplaren, soms 
paar t jes . 

N o e m e n we voor ts nog de ook in A m s t e r d a m ver toonde 
collectie Ri jkmans van Brazilië met veel en mooi mater iaa l 
van de eerste ongetande uitgiften, de onge tande zegels van de 
bekende collectie V a n der Schooren van Frankrijk, voor deze 
gelegenheid nieuw opgezet en een paar kleine inzendingen van 
ongetande Nedcr landsche postzegels. 

H e t geheel was zeer de moeite waard en lokt uit t o t de 
vraag : Wie volgt, in het bedenken van iets nieuws ? 

X. Y. Z . 
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EENE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ANTWERPEN. 

De bekende Antwcrpsche Vereenigmg „De Sehelde" /a l op 
3 en 4 November a s ter gelegenheid van haar vijfjarig bc« 
' t a a n cene groote Post /egels tentoonste lhng houden m de 
Stad'feest /d 'xl „Hirmonie" , Meehelsehesteenweg, te Antwer
pen, 

D c / e Tentoon .telling belooft een grcjot sueees te /ui len 
worden, niet alleen door het aantal deelnemers, welke alle 
leden \ an „De Sehelde" moeten /ijn, ma i r ook door de pr leht 
der te exposeeren \ e r / amel ingen 

W I J kunnen on /e lezers aanbevelen een ui ts tapie naar Ant: 
werpen te maken. Hun moeite / a l / onde r twijfel beloond wor< 
den door hetgeen /ij te / len /ui len krijgen 

Michelcatalogus 1929. 
V a n dezen steeds meer gebruikten eatalogus /ijn gelijktijdig 

het Europas en ()ver/ee«dcel \ ersehenen, daarmee de rij der 
1929eatalogi openend. \Vij ontvingen het t u ropa dee l ter 
reecnsic, en wijdden natuurlijk m de eerste plaa ts on /e a in» 
daeht aan de bewerking van Neder land en „Ueberscegebie te" 
H e t valt moeilijk, hiervoor weer nieuwe woorden van waai* 
d e e n n g t e v i n d e n , de behandeling der \ ersehil lende uitgiften 
IS weer voortreffelijk en kan aan m d e r e eatalogi ten voor» 
beeld gesteld worden, voor zoover / e t enmins te tevens een 
soort handboek willen zijn. 

Van Nederland /ijn de eerste series zeer uitvoerig behans 
deld (de 50 eent goud \ a n 1867 14 : 14 staat op 10000 Mark ') , 
de „ tweede kleur" \ a n de serie van 1894 is als een af/onders 
lijke uitgifte beschreven Af/onderl i jke prijzen voor de wel« 
dadigheids/cgels van 1906 met massasstempel (de /e onders 
seheidmg moest m alle catalogi gemaakt worden) , eveneens 
geprijsd de Kers t /egels van 192C) met vert icaal wmk en de 
beide t andmgen der Roode«Kruiss/egels 

De 2 cent kersenmandje s taa t nog ongetand vermeld, ter» 
wijl toch IS aangetoond, dat dit /egel niet als zoodanig is 
uitgegeven Ook hadden wij liever niet opgenomen ge/ ien 
de minieme verschillen tussehen de beide „pla ten" van on /e 
lagere waarden zonder en met wmk , de bijgevoegde afbeel» 
ding is ook weinig overtuigend. 

N a a s t o n / e waardeering voor de ui t s tekende bewerking van 
de koloniale /egels ook nog enkele opmerkingen V a n Curasao 
zijn de opdrukbrandkas t / ege l s weggelaten (bij Suriname — 
met kleine le t ters — wel vermeld) , alleen is er een noot dat 
. .Brandkatas termarken" gedrukt maar niet uitgegeven /ijn h 
waarom moet de koerseerende 'S eent por t 1 Mark kosten '■' 
lir /ijn nog enkele dergelijke kleinigheden, die den goeden 
indruk echter geens/ ins teniet doen Bij Suriname /ijn de 10 
centäopdrukkcn van 1898 naar t \ p e n geprijsd, zelfs de p i r en 
met tvpe 1 en II samenhangend Van de tweekleurige 12^^ 
op 40 cent van 1926 s taat een ons nog onbekende dubbele 
opdruk vermeld , bes taa t de / e '•' B. 

TsjcchoSlowakijc, het allegorietype. 

1 JL Ut 
Tussehen de / e drie bladeren en het boek daaronder is een 
witte driehoek, die geheel l inks van het boompje blijtt 

Plaat II : De eijfers /ijn dikker en regelmatiger, de nullen 
hoekig Het streepje aan de P is nog aanwezig De nerf van 
het reehterblad is kor ter en heeft een b i j o n e t \ o r m Hel 
boompje loopt voor den witten driehoek, / ooda t een klein 
deel daarvan rechts van den s t i m v ilt 

Plaat III . Van de cijfers is de 1 links onder sterk ifge= 
sehuind, de nullen /ijn we'cr ionder , l i e t streepje aan de P 
ontbreekt De nerf \ a n het reehterblad is gebogen en reikt 
nauwelijks tot de helft van het 1 Hd Ook hier steekt een 
punt van den driehoek rechts van den stam uit 

Precies de/elfde verschillen, behalve natuurlijk wat de cij^ 
fers betreft, v m d t men bij de 200 en 300 h Van de 200 h 
komen alleen plaat II en 111 voor, van de 300 h alle drie 
vormen 

Ze ld /aam /ijn de /c zegels geen van alle , / e zijn dus ge= 
makkelijk bij elkaar te krijgen. 

B 

Catalogus Yvcrt en Tellier en Champion 
33e jaargang, 1929. 

Precies op tijd is de/e , ook hier te lande veelvuldig gebruik» 
te wereldcatalogus verschenen in het bekende, handige fors 
maa t en den goedsvcr/orgden druk. 

De uitgevers hebben kans ge/ien het aantal blad/i)den slvehts 
met een vcertig^tal te vermeerderen, een prestat ie , die respect 
afdwingt, gelet op het groot aanta l nieuwe uitgiften, die het 
afgeloopen jaar bracht en dat toch v olledig in het werk werd 
opgenomen 

Een vluchtige vcrgcliiking der prij/en /ou ons oogensehijns 
lijk leeren, dat de waarde der /egels is gedaald 

In hun voorwoord vestigen ilc uitgevers er evenwel de aan« 
daeht op, dat voor het eerst sedert tien jaren het hun mogcs 
li|k IS de p n t / e n te bepalen m een munt, niet meer aan 
sterke koersschommelingen onderhevig en dat /ij daardoor 
in staat /ijn gesteld v oortaan de /egels de gewone jaarlijks 
sehe prijsstijging kunnen doen ondergaan, gevolg van hun 
werkelijke waarde en niet van de wisselkoersen 

Men kan dan ook aannemen, dat de tegenwoordige prij /en, 
gebaseerd op een francswaarde van 10 cent Hollandseh, de /c 
iaarli)ksche stijging m / ich bevat ten, daarbij de uitgave 192S 
bi] de priishcpiling der /egels rekening moest worden gehous 
den met een francskocrs van ^ 8 cent 

Volgens de /en grondslag /ou derhalve, indien van een jaars 
Ulksche stijging geen s p r i k e was, een /egel, in 1928 genos 
tcerd met 100 francs, th ms geprijsd dienen te worden met 
80 franc of 20 % minder 

Dat de uitgevers met de stijging van de goede soorten /egels 
voldoende rekening hebben gehouden, bewij /en de volgende 
voorbeelden : 

1928 1929 
Neder land 1852 5 cent 4 5 — 45.— 

15 „ 175— 150 — 
1864 15 „ 150— 125 — 

Met toepassing van de hiel boven bedoelde vermindering 
van 20 % /ou, indien geen prijsstijging p la i t s h u l gevonden, 
de waarde van de 5 cent /ijn % t ranes , 15 cent 140 franc , 
15 cent 120 francs 

Men / iet dus een prijsstijging van 9, resp 10 en 5 francs 
Misschieh is dit verschil lende gebruikers niet genoeg ; wij 

/ijn evenwel de meenmg toegedaan, dat het meer in het bes 
lang van den stadigen groei der philatelic is, dat enorme 

De drie waarden in het allegoriet>pe, die als nakomers in 
1923 verscheaen (Yvcrt nos 194, 195 en 196, 100 h rood op 
geel, 200 h. blauw op geel, 300 h violet op geel) wijken in 
verschil lende op/ ich tcn af van de reeds vroeger verschenen 
/egels m dc / e teekenmg, b.v. m de cijfers en het ontbreken 
van de arceermg op vele plaatsen Maar ook kan men bij de 
zegels op het gele papier verschil lende t eekenmgen vinden, 
doorda t er voor den druk verschil lende platen gebruikt /ijn 
(drie voor de 100 en 300 h en twee voor de 200 h.) D e / e ver
schillen zijn nogal opvallend en het is dus wel de moeite 
waard om er even op te let ten. 

Voor de 100 h /ijn de verschillen (/ie de figuur) . 
Plaat I : De cijfers /ijn mager en vrij onregelmatig. De 

P van P o s t i heeft rechts een schuin streepje, het begin van 
een s taa r t als van een R V a n de drie bovenste bladeren van 
het boompje daaronder heeft het reehtsche blad een nerf, die 
bijna recht is en bijna to t het einde van het blad loopt. 

Catalogi, eng. < > 
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prijsstijgingen worden voorkomen, waardoor hoe langer hoe 
meer zegels buiten het bereik van de meerderheid der vers 
/amelaars zouden komen. 

De watermerkszegels der koerseerende uitgifte zijn thans 
volledig opgenomen. Wat de prijsbepaling der Olympiade» 
zegels betreft, hier gelooven wij, dat de uitgevers de plank 
totaal mis sloegen. Gebruikt staat de geheele serie genoteerd 
met 12 francj ! Het zal hun toch wel bekend zijn, dat groote 
massa's dezer zegels benut worden voor de frankeering bij 
abonnement en dat de markt er zoo goed als mede over* 
stroomd is. 

Vergelijkt daarmede eens b.v. de eerste Kinderzegels van 
1924! 

De 5 Gulden van de jubileumsscric van 1923 staat n.o.m. 
voor het ongebruikte exemplaar te laag genoteerd met 200 
francs (in de uitgave 1928 met 275 fr.). Deze zegel is, onge« 
bruikt, zeer schaarseh. Waarom of de 15 cent der 3e uitgifte, 
tanding WA XIOK moest dalen van 3000 op 2000 francs, 
is ons onverklaarbaar. 

De nos. 1 en 2 van Ned. Indië toonen een prijsstijging van 
20% (rekening houdend met de tegenwoordige francswaardc). 
Dat de Kroontjcssserie van 1911 van Suriname een zoo ge» 
duchte veer moest laten, komt ons niet geheel verklaarbaar 
voor. 

Wij wenschen den uitgevers met deze uitgave het succes 
toe, dat hun toekomt. v. B. 

Zumstein Briefmarken Katalog. Europa. 
12e jaargang, 1919. Uitgever : Zumstein & Co., te Bern. 
In handig formaat, niet meer gebonden, wat den prijs ten 

goede komt (3 francs + porto) en het gemakkelijker maakt 
fiem in de zak te steken, verscheen deze goed bewerkte cata» 
logus. De tekst is thans uitsluitend in het Duitsch gedrukt. 

Naast de landen van Europa omvat de catalogus de Euro» 
[leesche postkantoren in den vreemde en de Duitsche Kolo» 
niën. Een groot voordeel is, dat de prijzen reeds jaren lang 
in een standvastige munt — goud franc ■— zijn uitgedrukt, 
waardoor het den gebruiker wordt vergemakkelijkt o mna te 
rjaan, in hoeverer zijn philatelistisch bezit in waarde is geste» 
gen of gedaald. 

Een uitvoerige woordenlijst in het Duitsch, Franseh, En» 
gelsch, Hollandseh, Russisch, de Skandinavische talen enz. is 
bijgevoegd, bewerkt door Philatelisten van naam, waardoor 
het gebruik wordt vergemakkelijkt. 

Fraai gedrukt en verlucht met talrijke cliché's biedt de 
Zumstein»catalogus den verzamelaar der Europeesche zegels 
alle gemak, niet in het minst door de talrijke aanwijzingen, 
opmerkingen enz. Wij wenschen dit boekwerk in veler handen. 

V. B. 

De lltrechtsche Portlijst van 1851 en de Tabel van de 
opklimming van het briefport naar het Gewigt. 

In het nummer van 16 Mei 1927 brachten wij onder het 
l̂oofd „De eerste Nederlandsche postzegels herdacht", de Be» 

•cnopte Handleiding omtrent de bestemming en het gebruik der 
postzegels, waarin in § 14 de portlijsten worden genoemd. 

Mevrouw Baronesse Van Heerdt—Kolff is zoo vriendelijk 
ans de Portlijst van het kantoor Utrecht te doen toekomen 
ilsmede de Tabel van de opklimming van het briefport naar 
het Gewigt. 

Beide vinden hier onder een plaats. 

Kantoren 
Alkmaar 
Almelo 
Alphen 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Appingedam 
Arnhem 
Assen 

Portlijst van Utrecht. 
Porten Kantoren 

10 Harderwijk 
15 Harlingen 
10 Hattem 
5 Heerenveen 

10 Heerlen 
10 den Helder 
15 Hellevoetsluis 
10 Helmond 
15 'ssHertogenbcsch 

Bergen op Zoom 10 Hcusden 
Beverwijk 10 Hilversum 
Bolsward 15 Hoogezand 
Bommel 10 Hoorn 
Boxmeer 10 Hulst 
Breda 10 Kampen 

Porten 
10 
15 
10 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
5 

15 
10 
15 
10 

Kantoren 
Rosendaal 
Sas van Gent 
Schagen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Sittart 
Sluis 
Sneek 
Steenbergen 
Steenwijk 
Terborgh 
Tholen 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 

Porten 
10 
15 
10 
10 
5 
15 
15 
15 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
11 

Kantoren 
Brielle 
Culemborg 
Delfshaven 
Delft 
Delfzijl 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 
Dokkum 
Dordrecht 
Edam 
Eindhoven 
Elburg 
Enkhuizen 
Enschede 
Franeker 

Porten 
10 
5 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 

Kantoren Porten Kantoren Porten 

GeertruidenbcrglO 
Goes 15 
Cioor 15 
Gorichem 10 
Gouda 5 
CJrave 10 
's»Gravenhage 10 
Groningen 15 
Haarlem 10 

Te 's»Gravenhage 

Koevordcn 
Leerdam 
Leeuwarden 
Leiden 
de Lemmer 
Loenen 
Maassluis 
Maastricht 
Mcdemblik 
Meppel 
Middelburg 
Monnikendam 
Naarden 
Ter Neuzen 
Nijkerk 
Nijmegen 
Oldenzaal 
Onderdendam 
Oostburg 
Oosterhout 
Oud'Beijerland 
Oudcwater 
Purmcrend 
Roermond 
Rotterdam 
bij Gebr. Giunta 

15 Vaals 
5 Veendam 

15 Velp 
10 Venlo 
10 Vianen 
5 Vlaardingen 

10 Vlissingen 
15 Waalwijk 
10 Wagen ingcn 
10 Weert 
15 Weesp 
10 Willemstad 
5 Winschoten 

15 Winterswijk 
5 Woerden 

10 Wormerveer 
15 Woudrichem 

15 
15 
10 
15 
5 

10 
15 
10 
10 
15 
5 

10 
15 
15 
5 

10 
10 

15 Wijkb.Duurstede 5 
15 Zaandam 10 
10 Zeist 5 
10 Zevenaar 10 
5 Zevenbergen 10 

10 Zierikzec 10 
15 Zutphen 10 
10 Zwolle 10 

d'Albani. Prijs 1 cent. 
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DE ZOOGENAAMDE „OSSEOOGEN' 
VAN BRAZILIË. 

Over deze interessante uitgifte is in den loop der jaren 
al heel wat geschreven en nog vonden alle vraagpunten, die 
zich hierbij voordeden, tot op heden niet haar oplossing. Niet 
in het minst is het bevreemdend, dat deze zegels slechts ge» 
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durende een jaar in koers waren — van 1 Juli 1843 tot « Juli 
1844 — en dat, terwijl alle mogelijke maatregelen waren ge» 
troffen om namaak of vervalsching ten nadeele van de poste» 
rijen te voorkomen. 

Het pleit voor de voortvarendheid van het Braziliaansche 
postbestuur, dat het het Engelsche voorbeeld inzake het ge» 
bruik van postzegels zoo spoedig volgde, was op dat oogen» 
blik het kanton Zürich naast Groot»Britannië het eenige land, 
dat frankeerzegels benutte. 

Bij decreet van 29 November 1842 werd bepaald, dat het 
port der brieven bij vooruitbetaling verschuldigd was en gold 
van toen af het volgende tarief : 
Voor brieven beneden 4 octavos gewicht, 60 reis 

van 4 tot 6 octavos gewicht, 90 reis 
van 6 tot 8 octavos gewicht, 120 reis 

en voor elke verdere 2 octavos 30 reis meer. 
(4 octavos was gelijk aan een half „ounce" of 14)/2 gram). 
Dit tarief gold voor brieven, welke uitsluitend over land 

werden vervoerd ; kwam er zeesvervoer bij te pas, dan werd 
het verdubbeld. 

Vorenstaande bepalingen maakten de uitgifte van fran» 
kccrzegels noodzakelijk en de directeur van 's Rijks Munt te 
Rio de Janeiro kreeg opdracht hiertoe het noodige te ver» 
richten. 

In zijn brief van 13 Februari 1843 schrijft de directeur. Ca» 
millo de Valdelaro aan den betrokken Minister, dat het van 
weinij piëteit zou getuigen indien men het portret van Z. M. 
den Keizer, Pedro II, op de zegels zou afbeelden, ontsierd als 
dit dan dreigde te worden door stempelinkt enz. 

Besloten werd toen het door de firma Perkins, Bacon and 
Co. te Londen geleverde ontwerp, in de bekende teekening, te 
volgen. , 

Met deze drukkers»firma stond de Braziliaansche regeering 
reeds in nauw contact, daar zij de vervaardiging van het bank» 
papier verzorgde. 

Veel is er over te doen geweest, of Perkins Bacon de matrij» 
zen kant en klaar afleverde ; schrijvers van naam over deze 
uitgifte verschillen hierin zeer sterk, zoo o.a. Col. Napier in 
rijn bekend werk „The stamps of the first issue of Brazil" en 
José Kloke, die over dit onderwerp veel wetenswaardigs mede» 
deelde. 

Vast staat in elk geval, dat genoemde firma de Braziliaansche 
regeering alle noodige materialen leverde, opdat deze zelve den 
druk kon verzorgen. Doch zelfs dit punt bleef lang in het duis» 
ter, daar in de archieven van Perkins Bacon niets te vinden 
was van een desbetreffende rechfstreeksche levering aan het 
Braziliaansche bestuur. Nauwkeurige onderzoekingen, waaraan 
genoemde José Kloke een werkzaam aandeel nam, hebben even» 
wel vastgesteld, dat de levering aan Brazilië geschiedde door 
tusschenkomst van een agent of vertegenwoordiger, waardoor 
diens naam als afnemer in de boeken der firma voorkomt. 

Tot op heden wordt nog van menige zijde de meening ge» 
huldigd, dat de Engelsche firma slechts de teekening van den 
achtergrond verzorgde en dat het waardecijfer, de versieringen 
boven en aan den voet der zegels door graveurs der Munt te 
Rio de Janeiro werden aangebracht. 

De korte tijd van voorbereiding tusschen het decreet van 29 
November 1842 en den datum van verschijning der zegels op 
1 Juli 1843 pleit n. o. m. hiertegen zeer sterk. Voegt daarbij 
het feit, dat de kunst om postzegels te maken nog alles behalve 
gemeen goed was en dat er slechts één firma van naam was ■— 
genoemde Engelsche — die op dit gebied eenige ervaring had. 
Wij scharen ons dan ook aan de zijde van José Kloke, die op 
deze en andere gronden meent te mogen aannemen, dat Perkins 
Bacon aan de Munt minstens een complete plaat kant en klaar 
afleverde of een cylinder, met behulp waarvan men gemak» 
keiijk in de Munt de platen kon vervaardigen. Zij zal daarbij 
dezelfde werkwijze hebben gevolgd als bij de eerste uitgifte 
der Britsche zegels. Hierbij toch werd het zegelbeeld slechts 
éénmaal gegraveerd in een stukje week staal, waarvan men 
verschillende afdrukken maakte en deze vereenigde tot een 
blok. Dit werd dan gehard en de gravure door zeer sterken 
druk overgebracht op een cylinder van zacht staal. Na harden 
van dezen cylinder werd de gravure op de platen overgebracht. 

Uit het aspect van de zegels is verder n. o. m. moeilijk af te 
leiden, dat andere graveurs dan de Londensche aan de tee» 
kening werkten ; zij vormt één geheel. 

Wel staat vast, dat de Munt met het haar verstrekte mate» 

riaal, w. o. cylinders, zelve ook platen, waarvan gedrukt werd, 
construeerde. 

Op 19 Mei 1843 werd met het drukken begonnen. Afgeleverd 
werden de volgende aantallen. 
1.148.994 zegels van 30 reis. 
1.502.142 „ „ 60 „ 

349,182 „ „ 90 „ 
Ook over de wijze, waarop de platen waren samengesteld 

bestond tot voor enkele jaren veel verwarring. In 1923 publi» 
ceerde Napier zijn verhandeling over „The plating of the first 
issue", waardoor veel tot klaarheid werd gebracht. 

Op 29 April 1843 was de eerste plaat gereed ; hierop kwamen 
de drie waarden in gelijk aantal voor, te weten 3 rijen van 6 
zegels van elke waarde, dus 18 van de 30, 18 van de 60 en 18 
pan de 90 reis. 

In totaal werd van 6 platen gedrukt ; drie daarvan waren 
samengesteld op de hierboven beschreven wijze ; de 3 overige 
bevatten 10 rijen van 6 zegels. Eén van deze laatste bestond i 
uitsluitend uit de waarde 30 reis, de twee andere alleen uit de 
60 reis. 

De 90 reis werd dus uitsluitend met de gecombineerde platen 
van 54 stuks gedrukt ; het grootste blok, dat in deze waarde 
kan bestaan is derhalve 18 stuks. 

Verschillende retouches vonden plaats ; zoo o.a. twee platen 
van 54 zegels, waarvan één zelfs voor de tweede maal werd 
geretoucheerd. 

Retouche vond ook plaats met de plaat van 60 stuks der 
30 reis en van één plaat van de 60 reis. 

Op 19 Mei 1843 werd met het drukken begonnen. Gedrukt 
werden : 
19.399 vellen van 54 stuks (18 v. elke waarde). 
13.331 „ „ de 30 reis. 
19.216 „ „ „ 60 reis. 

De gecombineerde vellen van 54 stuks vragen nog even 
onze aandacht. 

Elke groep van 18 stuks was omgeven door een lijn, 2 m,M. 
van de omrandingslijn van den zegel. Tusschen elke groep 
van 18 stuks was een witte ruimte van ongeveer 8 m.M., waar» 
op in het midden een scheidingslijn (horizontaal) was aange» 
bracht. Het is dus mogelijk, dat de buitenste randzegels 
van de onderste rij der 30, de bovenste en onderste van de 60 
en de bovenste van de 90 reis voorzien zijn van drie rand» 
lijnen. 

De zegels werden gedrukt op wit, geelachtig papier, soms 
een blauwachtige tint vertooncnde. 

Men onderscheidt scherpe en minder heldere drukken, wat 
te wijten zal zijn aan het slijten der platen. 

Was de graveering uiterst fijn en daardoor moeilijk na te 
maken, de zegels hadden voor de posterijen een groot gebrek : 
het papier was te stevig. 

Men zou deze eigenschap moeilijk als een gebrek kunnen 
aanvaarden was het niet, dat de sterkte van het papier het 
den sluwkoppen mogelijk maakte de manipulaties met ge» 
bruikte zegels te doen, waardoor zij meer dan eens konden 
worden benut tot schade der posterijen. 

De stempel»inkt toch — over het algemeen zwart, hoewel 
ook afstempelingen in violet, karmijn en vermiljoen bekend 
zijn — was van inferieure kwaliteit ; men weekte de zegels 
van de couverten, wiesch de stempels af en maakte ze op deze 
wijze gereed voor een nieuw gebruik. 

Toen dan ook het postbestuur meerdere gevallen van dit 
misbruik ter oore kwamen, was het doodvonnis dezer uitgifte 
geteekend en werd bij besluit van 30 December 1843 bepaald, 
dat verdere aanmaak achterwege zou blijven. 

De zegels mochten evenwel door het publiek worden op» 
gebruikt en zoo is het te verl^laren, dat men ze ontmoet met 
afstempeling 1845, 1846 en nog later. 

Op 1 Juli 1844 verscheen de nieuwe serie in afwijkende 
teekening ; aan het bezwaar, dat het te stevige papier voor 
de posterijen medebracht, werd bij deze uitgifte afdoende 
tegemoet gekomen, door, op een enkele tijdelijke uitzondering 
na, dun papier te benutten. 

Gevaarlijke vervalschingen van de „osse»oogen" bestaan er 
niet, daartoe is de gravure te fijn en te gecompliceerd om 
deze doeltreffend na te maken. 

De meest voorkomende stempels dragen in dubbel»cirkel het 
woord „Correio" met in 't midden den kantoornaam en datum. 
Ook stempels in blokletters komen voor, v. B. 
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POSTADMINISTRATIEN EN VERZAMELAARS. 
In Maart van dit jaar werd door het Bureau International 

?an de Union Postale op verzoek van Zweden een enquête ge? 
)pend over de speciale organen en de wijze van werking daar* 
'an, door de diverse postadministratiën ingesteld ten behoeve 
'an den verkoop van postwaarden aan verzamelaars. 

De daarop ingekomen antwoorden zijn door welwillende 
)emiddeling van het Hoofdbestuur der Posterijen te mijner 
:ennis gebracht en in de onderstaande regelen zal ik trachten 
iet meest wetenswaardige ter kennis der verzamelaars te 
jrengen, terwijl ik later in de gelegenheid hoop te zijn, nog 
lagckomen antwoorden eveneens te vermelden. Blijkt hieruit 
n de eerste plaats de belangstelling van de postadministratiën 
'oor de verzamelaars, zoo mag daarnaast niet vergeten wor< 
ien en dankbaar vermeld de welwillendheid der Nederland* 
che Administratie, waardoor de verzamelaars in de gelegen!^ 
leid worden gesteld van de ingekomen antwoorden te pro« 
iteeren. 

In de eerste plaats zij vermeld, dat de navolgende landen 
ebben bericht, geen speciale bureaux te bezitten, noch bijs 
ondere maatregelen te hebben getroffen : Abessinië, Egypte, 
3root=Britannië, Chili, Japan, Litauen, Mexico, Rumenië, 
paansch Marocco, Ururguay, Yougoslavië. 
Voor zoover niet anders vermeld, zijn aan de hieronder met 

ame genoemde adressen de in koers zijnde zegels tegen no« 
linaal verkrijgbaar ook door schriftelijke bestelling onder 
ijvoeging van het bedrag en de porto voor aangeteekende 
oezending. 

Australië : General Postoffices der Staten van den Com« 
lonwealth, die buitendien afgeven series van 41 postzegels 
1 en buiten gebruik, tot en met Sh. 5 afgestempeld en daar» 
oven aan de achterzijde van „specimen" voorzien tegen den 
rijs van £ 1. 
België: M. Ie Comptable de Postes (5e section) Bruxel« 

!s I, alleen voor geschreven bestellingen uit het buitenland. 
Dantzig. Alleen de 1 en 2 Gulden buiten gebruik, worden 

fgegeven door de „Kasse der Oberpostdirection te Dantzig. 
Duitschland. Versandtstelle für Sammelmarken des Post« 

ichnungsamts Berlin C. 2. 
Een matig recht boven nominaal moet voor speciale kosten 

'orden betaald. De papiermarkwaarden zijn, voor zoover nog 
oorradig, verkrijgbaar in verhouding tot de prijzen der Senf 
t> Michel catalogi. 
Frankrijk : Recette spéciale des postes de Paris, (Ie) rue 

u Louvre 52. 
Hongarije : Bureau royal hongrois pour Ie vente de timbres« 

oste, Budapest 41. 3 ièm, bureau de la Direction generale 
es postes. Voor het buitenland 5% voor kosten te betalen. 
Ierland : Postoffice, Dublin. 
Italië : Bureau philatelique, Direction Générale des Postes, 
ome. Voor Italië en Italiaansche bureaux. Zegels buiten 
oers, minstens 25 exemplaren. 5% voor kosten en porto Post« 
ukken nominaal plus 20% ! Er is een catalogus verkrijgbaar 
aarin alle voorradige zegels, ook der Italiaansche Koloniën, 
jn opgenomen, prijs Lire 6.50 bij Bureau philatelique, rue du 
:minario, Rome. 
Italiaansche Koloniën : Ufficio Filatelico del Ministero Co« 
nie, Roma. 
Luxemburg : Office des Timbres«poste, Luxembourg«Ville ; 
;rzcnding ook tegen rembours. 
Noorwegen : Frimerkeforvalteren te Oslo. 
usland: L'Association soviètique de Philatelie, Ire 
verskamskaia 3, Moskau. 
Saargebied : Postamt 3 Saarbrücken (St. Johann). 
Slam : Bureau Cental de l'Administration des Postes 
ingkok. 
Spanje : M. le Gérant de l'Asociacion Benifico de Funcio« 
irios de Correos, Direction generale des Communications, 
adrid. 5% voor kosten wordt berekend. 
Vereenigäe Staten van Noord«Amerika : Philatelie Stamp 
gency, room 216, City Postoffice Building, Washington. D.C. 
ok blokken met plaatnummers zijn verkrijgbaar, zoomede 
süen met voorraad en prijzen op aanvrage. 
Zweden : Postverkets franco teckensexpedition för Sam« 
:e, Lilla Nygatan 6, Stockholm 2. Ook poststukken verkrijg« 
lar ; voor enveloppes plus 1 öre voor het papier. 
Zwitserland: Bureau de consignation de lettres. Bern. 

Denemarken: Bureau de Poste, Copenhagen V. Zegels 
in en buiten koers volgens lijst ; poststukken met papier« 
toeslag. 
Togo : Receveur principale des postes, Lomé. 

NieuwiZeeland: General Postoffice, Wellington. Ook de 
opdrukken zijn verkrijgbaar als Samoa enz. 

Tunis : M. le Receveur principal des postes de Tunis. 
G. V. VAN DER SCHOOREN. 

ONDERSCHRIFT DER REDACTIE. 
Wij kunnen aan bovenstaande gegevens nog de volgende 

toevoegen : 
Algiers : Bureau des postes ä Alger, (bureau philatelique). 

Lijst van te verkrijgen zegels voorhanden. 
Canada : Post office Departement, Financial Branch, Posta« 

ge Stamp Division, Ottawa, Canada. 
Denemarken : Postvaesents, Salgskontor for Frimaerke« 

samlere, Centralpostbeygningen, Kopenhagen. 
Monaco : Directeur«Général des Postes ä Monaco. 
Fransche Koloniën : Agence comptable der timbresposte, 

80 rue du Faubourg Saint«Denis, Paris, 10. 
Dit agentschap zendt geen zegels aan bestellers in het bui« 

tenland, men moet daartoe de bemiddeling inroepen van 
iemand ter plaatse. 

Minimum der af te leveren zegels 100 francs. 
Fransche Koloniën : Agence comptable des timbresposte, 

Department, General Post office, St. Martins, le Grand, Lon« 
don E. C. 1. 

Niet alle koloniale zegels zijn daar te verkrijgen. Aflevering 
geschiedt slechts aan den regelmatigen postzegelhandel. 

De tussehenkomst is dus noodig van een ingeschreven En« 
geischen postzegelhandelaar. Minimum der bestelling 10 
shillings. 

Voor de koloniale zegels, die niet in Londen verkrijgbaar 
zijn, wende men zich rechtstreeks tot den „postmaster" in de 
hoofdstad der kolonie. 

Voor alle bestellingen geldt als de beste betalingswijze een 
internationale postwissel of bankpapier in de munt van het 
land van bestemming. 

Steeds is rekening te houden met port en aanteekengeld 
voor de terugzending. 

DE RECLAME-HANDSTEMPELS. 
Ingevolge een verzoek van enkele verzamelaars, volgt hier« 

onder een lijst van de verschillende plaatsen, waar de reclame 
handstempels zijn gebruikt. 

Alhoewel aan de hand van den heer A. M. Benders hierover 
reeds een artikel verscheen in De Philatelist 1927, blz. 148, 
is onderstaande lijst bijgewerkt tot heden. 

Deze wijze van reclame kan door elke gemeente aan het 
Hoofdbestuur der Posterijen worden aangevraagd, en variee« 
ren de kosten. 

De kosten voor aanmaak en onderhoud der stempels zijn ten 
laste van den adverteerder. 

Volgens een eausule in een contract met een gemeente (van 
welk contract ik inzage heb kunnen nemen) verbindt men zich 
steeds voor één jaar, terwijl de vergunning steeds stilzwijgend 
voor één jaar wordt verlengd ; termijn van opzegging één jaar. 

Dit blijkt echter niet voor alle contracten te gelden, b.v. 
Deventer, Leeuwarden en Steenberger* welke alleen korter in 
gebruik zijn geweest. 

Reeds geplakte texten kunnen gedurende de loopende over? 
eenkomst steeds door andere worden vervangen, tegen bijs 
betaling van 25% van de jaarvergoeding (b.v. Gouda). 
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Verschillende van de hieronder genoemde reclamestempels, 
zijn thans reeds niet meer in gebruik. 

De texten zijn steeds op verschillende wijze in de stem
pels aangebracht, in den dubbelring, in de segmenten boven 
en onder den datumbalk, in beide ; alsook in een extra band 
rondom den stempel, deze type's zijn overigens reeds vol» 
doende bekend. 

De volgende stempels zijn tot heden gebruikt : 
ALKMAAR. Stcmpelnummer 3 en 4. Bezoekt de Vrijdagschc 

Kaasmarkt. 
BARENDRECHT. Bouwt in dit dorp. Gunstige ligging. 
BARNEVELD. Bezoekt Donderdags de kippenmarkt. Be» 

zoekt Donderdags de eierenmarkt. 
BEEK BIJ NI.IMEGEN. (iocd gelegen. Druk bezocht zomer

verblijf. 
BEMMEL. Wilhelmina Paviljoen. Inr. voor vrouwelijke 

T.B.C.spatienten. 
BENNEKOM. Bosch en Heide. Stilte en Rust. 
BODEGRAVEN I. Bezoekt Dinsdags de Kaasmarkt. 
BODEGRAVEN II. Markt voor volvette Goudakaas. Markt 

für vollvetten Gouda Käse. 
DEVENTER. Landbouw Tentoonstelling D.E.L.T.O. 13—17 

September 1927. 
EDE. Gunstig gelegen en Mooie streek. 
EPE. Billijke Bouwterreinen. Boschrijkc Omgeving. 
GOUDA 1. Stempclnummers 2, 3, 8 & 9 tot half Juni 1927. 

Bezoekt Donderdags de Cioudsehe Markt. Groote 
Kaass en Varkensmarkt. 

GOUDA II. Stempclnummers 2, 3, 8 & 9 vanaf 15 Juni 1927 
Kaas» en Varkensmarkt. Donderdags marktdag, 

HATTEM. Stempclnummers 1 en 3. Bezoekt Hattem. Parel 
der Veluwe. 

HEERDE (Veluwe). Ongerepte natuur. Lage belastingen. Ge» 
zond. Droog. 

■s»HERTOGENBOSCH I. Stempclnummers 1 en 7. Vestig 
U in Den Bosch. Bouwgrond voor handel & Industrie. 

's»HERTOGENBOSCH II. Stempelnummer 3. Vestig U in 
Den Bosch. Moderne Industrieterreinen. 

's»HERTOGENBOSCH 111. Handel» en Industriestad. Ken» 
nen Sic Herzogenbusch. Stadt für Handel u. Gewerbe. 

HOORN (Terschelling). Zeevaartschool West Terschelling. 
Erkend goede inrichting. 

KROMMENIE. Nederlandsch Linoleum. Nederlandscli» 
Linoleum. 

LEEUWARDEN. Stempclnummers 1 en 2. Vergeet niet 5— 
10 September Friesehe Landbouwtentoonstelling. 

DE LIER (Westland) : Veiling „Wcsterlee". Zeer gunstig ge» 
legen. 

LISSE. Centrum Bloembollcncultuur. Centre of the Bulb» 
district. 

LOCHEM. Mooi en rustig. Inlichtingen bij V.V.V. 
MAASSLUIS, Terrein aan spoor, en vaarwater gelegen. Ge» 

meentegronden beschikbaar. 
MIDDENBEEMSTER. In Beemstcrs gaard Uw eigen haard. 
MIDSLAND (N. H.) Zeevaartschool West Terschelling. Er» 

kend goede inrichting. 
NAALDWIJK. Heerlijke groenten. Prachtig fruit. 
NOORDBEEMSTER. In Beemstcrs gaard Uw eigen haard. 
NOORDWIJK. Uw zomerverblijf. Uw woonplaats. 
NOORDWIJK A.AN ZEE. Uw zomerverblijL Uw woon» 

plaats. 
OMMEN. Prachtig natuurschoon. Lage belastingen. Ook Uw 

woonplaats ? 
OOSTVOORNE. Badplaats, Boschrijk. Rustig. 
PRINCENHAGE. Vestig U bij 't Liesbosch. Gezond Wo» 

nen. Natuurschoon. 
SASSENHEfM. Laat bloemen Uw tolk zijn. Say it with 

Flowers Buy Dutch Bulbs. 
STEENBERGEN. Landbouwtentoonstelling. Bezoekt de 

Landbouwtentoonstelling van 27—31 Juli 1929, 
TERSCHELLING. Erkend goede Zeevaartschool. Stuurman, 

Machinist, Marconist.' 

UBBERGEN. Lage belastingen. Gunstig gelegen. 
VALKENBURG (Lb.) I. Neerlands Zwitserland. Schoor 

vacanticsoord. 
V A L K E N B U R G ; (Lb.) II. Romeinisehe (Röm.) Katakomben, 

Grotten, Untcrird Höhlen. Gezonde lucht. Luftkurort. 
VOORBURG. Wordt lid Roode Kruis. Minimum 1 Gld. 
VOORSCHOTEN. Lage belasting. Aangenaam wonen. 
VOORTHUIZEN. Bezoekt ons mooi Veluwseh dorp. 
WADDINXVEEN. Stempclnummers 1 en 3. Groot»Industrie 

Papier, Meubelen, Speelgoed. 
WAPENVELD (Veluwe). Ongerepte natuur. Lage belastin: 

gen. Geoznd. Droog. 
WATERINGEN. Groote groentenveilingen. Groote fruii^ 

veilingen. 
H. LAMPE Fzn. 

FRANKEERIWACHINES! 
Nieuwe Machines : 

Francotyp 
■ Machine 109 in gebruik genomen eind September bij Ruyt 

Handelsvereeniging Amsterdam Model A I me 
dunne cijfers (Machine 109 N.O.C, is dus than 
vervallen, terwijl machine 2, U.P.F, bij Ruy 
A'dam is afgeschaft.) 

Machine 125 in gebruik genomen begin September bij d< 
Nederl. Handel Mij. Agentschap Rotterdam, Mo 
del A. II met dikke cijfers, tusschen waarde et 
datumstempel staat „N.HJM." en daaronde 
„Rotterdam". 

Machine 127 valt te vermelden in een tweede type, Ruy; 
Handelsvereeniging 's Gravenhage heeft hier d 
reclame „G, F. Allsteel" laten vervallen en than 
in plaats daarvoor geplaatst het woord „Dalton' 
Laatste datum „Allsteel" is bekend 21.IX, cei 
ste datum „Dalton" 25. IX, laatste datum „Da 
ton" 5. X., een derde type op 6. X. in gebrui 
genomen met de tent. „Elliott" Fisher Th 
Bookkeeping Machine" en monogram E.F.C t̂ 
Indien dit zoo doorgaat belooft deze machin 
ook nog vele verrassingen. 

Tenslotte meldt de heer Benders mij, van Machine 12 
(K.N.S.M) te bezitten een drukwerkcouvert, verzonden va 
Amsterdam naar Christobal (Panamakanaal) waarop een ai 
druk van 0.99, voorwaar een waarde die niet dagelijks zi 
voorkomen, bovengenoemd stuk was een drukwerk met ee 
gewicht van ruim 1600 gram ! 

Dank aan de beeren Benders, Bunge, v. Dongen, Meijs, Scha 
gen en v. d. Willingen voor hunne medewerking. 

H. LAMPE Fzn. 

NOG IETS OVER BLOKSTEMPELS. 
In het April»nummcr j.1. gaf ik ecnc beschrijving van d 

blokstcmpcls van spoorweg», tram» en boottrajecten, beneven 
aan het slot daarvan op blz. 68 voorlaatste zinsnede, een 
verklaring van de door den heer Lampe ontdekte afwijkin 
in het gebruik van een treinstempel, waarvan de afdruk i 
beide richtingen een letter heeft, in plaats van resp. een cijft 
en een letter. Ik schreef dit toe aan het nonchalante gebrui 
van dergelijke stempels. 

Dat de voorschriften betreffende het gebruik van die sten 
pels niet steeds worden opgevolgd, moge blijken uit de i 
mijn bezit zijnde antwoordkaart van eene dubbele Duitscli 
briefkaart, welke ik in Juli j.1. van uit Bad Pyrmont aan de 
Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen te Oldenzaal rich 
te ; die antwoordkaart draagt, nevens dag», maand», jaar» ( 
trcinaanduiding, de onjuiste richtingaanduiding „Bentheim
Amsterdam", in plaats van „Amsterdam—Bentheim". 

Haarlem, September 1928. 
J. C. PULL, 

Oud=controleur P. en ' 
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Een internationaal philatelistisch insigne. 
Dit insigne, dat zoowel voor handelaars als voor vcrzamc» 

laars bedoeld is, is zeer in t rek. Reeds zijn er meer dan lO.ÜOO 
s tuks in omloop. He t is een klein verf<uld speldje, dat op een 
zwar t emaille sehildje van 6 m.M. de vergulde let ters 
„Ph" (ilatelie) draagt en, n ie t tegenstaande het kleine formaat, 
goede diensten doet als herkenningsteeken voor Philatelisten. 

H e t is in Neder land verkrijgbaar bij den Postzegelhandel B. 
J. Abrahams , Amste rdamsehe Veerkade 6, Den Haag. Bij overs 
making van 25 eeni volgt franeo toezending als monster zon» 
der waarde. (Postrekening 78080). 

Vereenigde Staten, de offset'zegels van 1920. 
Het zal den meesten verzamelaars bekend zijn dat in 1920 de 1, 2 

en 3 cents van de toenmaals koerseerende serie in een veel slechter 
uitvoering verschenen dain de gewone van staalpiaten gedruktf 
zegels (Yvert vermeldt ze maar neit eens!) . De vervaardiging 
van deze drie waarden in offset-druk is eenigszins als een proef 
te beschouwen ; de resultaten schijnen niet van dien aard geweest 
te zijn dat men er mee doorgegaan is. De zegels zien er dan ook 
vrij matig uit. 

Voor den aanmaak van de 2 cents werd volgens de ,,Collectors 
Club Philatelist" van verschillende procédés gebruik gemaakt, met 
het gevolg dat de zegels van deze diverse drukken onderling ver-
sChjHen. iMen onderscheidt er vier typen van. 

Type 1 : Op den knoop van Washington's kleed werd een ge-
heimljeeken aangebracht, bestaande uit twee 'halve cirkels en daar-
tusschen een verticaal lijntje. 

Type 2 : Hierbij een ander geheimteeken, n.1. vijf verticale lijn
tjes. De Toode lijn die bij het ünker cijfer 2 de krul van den staart 
scheidt, is zeer dun en ontbreekt zelfs soms. 

Type 2a De hoogte van het zegel is 22 m.M., terwijl type 2 
213/2 m.iM. hoog is. 

Type 3 : Knoop als bij type 2. Bij het linker cijfer 2 is de lijn 
tusschen krul en staart zeer dik en verdeelt het cijfer bijna in twee 
deelen. 

Type 4 : iKnoop als type 2 en 3. De beide cijfers 2 zijn bijge
werkt, de lijn tusschen krul en staart houdt ongeveer het midden 
tusschen die van 2 en type 3. 

Postzegelhandel te Paramaribo. 
De heer Emile de la 'Fuente, van wien in het vorig nummer reeds 

een advertentie werd opgenomen, deelt ons mede dat hij zich te 
Paramanbo als postzegelhamdelaar heeft gevestigd. 

„De Philatelist". 
Wij willen niet verzuimen, melding te maken van de twee 

laatste nummers van de „Philatehst", beide als speciaal-numimers 
uitgegeven. Het eerste is aan West-Indie gewijd en bevat als 
voornaamste inhoud een uitvoerig artikel over de postzegels van 
La Guayra-Cura^ao, waarin de vraag of deae zegels tot het ver-
zamelgebied van Curagao behoorem (volgens ons zeer terecht) be
vestigend wordt beantwoord, benevens een uitgebreid stuk over 
de scheepsstempels van de lijnen naar en van Suriname. 

Het Augustusnummer bevat een complete en zeer beredeneerde 
puntstempelprijslijst van (Nederland, een voor stempelverzamelaar.": 
onontbeerlijke studie. 

Ter beschemm^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

— 1S74: 371-^ C E N T I M E S , Z O N D E R EN M E T OPDRUK 
,,IIN 'FRANC". — Verzamelaars doen verstandig de „maniakken" 

niet te volgen, noch zich te laten overreden door zich broeders 
noemende bekenden, die al te vaak met niet^broederlijke bedoelin
gen hun iets zoo smaflcelijk voorbereiden, dat zij, al is het soms 
met een „zudht", ervan moeten proeven. De 373/2, Yvert nr. 34, 
is Z O N D E R opdruk N O O I T uitgegeven. De Voorzitter der 
,,Union des Timbrophiles de Luxembour", de heer B. Wolff, ver
klaarde op de jaarlijksche algem. vergadering te Luxemburg, dat 
die niet-overdrukte 373^^ c. in het algemeen den vervalschers dien
den voor den foutieven opdruk „Pranc" (Yv. 35a). Hij uit de 
meening, dat de op de markt gekomen vervalsching van de 373^ c. 
en de op deze vervalsching gestelde opdruk, „(gemakkelijk" te 
herkennen is aan de slordigheid van druk (dikwerf is de leekening 
geheel verschoven, hetgeen bij geen van de echte het geval is) 
en de gebrekkige tanding. — Zonder opmerking kan ik deze ver
klaring niet overnemen. Zoo bij slordigen druk en gebrekkige 
tanding de teekening dusdanig is, dat geen kenmerken daarvan 
kunnen worden aangegeven, dan vraag ik : Zijn deze stukken ver-
va'lschingen ? Bij de echte is igeen enkel stuk, van welke waarde 
ook, ooit bekend geworden, waaraan iets dergelij<ks opgemerkt 
werd. Is de teekening van die „valsch" genoemde van de echte 
door niets anders te onderscheiden, dan zijn ze misschien van mis-
drukken afkomstig, welke, wie weet wanneer en door wie, eerst 
in den laatsten tijd in den handel zijn .gekomen. De opdruk is, dit 
zal wel worden begrepen, in elk geval valsch. Jammer dat de 
overgebrachte verklaring van den Voorzitter zoo oppervlakkig is, 
daar ook over den opdruk niets gezegd wordt. 

J. B. R. 
HONGARIJE. D E 5 P E N G O . — Onze aandacht wordt erop 

gevestigd, dus schrijft een correspendent mij, dat de postdirecteu
ren alhier, het doel en het nut van deze hooge waarde niet begrij
pen. Waardebrieven, postwissels, postpakketten worden niet met 
zegels gefrankeerd en voor de weinige aangeteekende brieven met 
expresse-bestelhng boven de 200 gr. voor het buitenland, waartoe 
een 5 pengö-frankeerwaarde zou (kunnen dienen, voert men niet 
een zeg(el in. Dit schijnt een eenigszins vernuftige Hoofdpostbe
stuursambtenaar te (hebben kunnen begrijpen, want de grootere 
Hongaarsche postkantoren ontvingen slechts enkele exemplaren 
ervan, met de mededeeling dat, werden meer exemplaren gc-
wenscht, de aanvrage direct moest worden gericht aan het post
kantoor ite Budapest. De Directeuren wensöhen er geen, zoodat de 
aanvragen uitblijven. 

J. B. R. 
— V O O R TANDING-LIBBHEBBERS. — Sedert eenigen üjd 

verschijnen de lagere waarden, of beter, de zegels in klein formaat, 
in leen andere tanding ; naar wordt beweerd, is de vorige machine 
onklaar en is een hulpmachine tijdelijk in dienst gesteld. De nor
male kamtanding is 15, de tijdelijke, eveneens een kamtanding, 14 ; 
telt men de „tanden", dan heeft de normale, de hoektanden mede-
geteld, 16 :19 tanden en de hulp 15 :18 tanden. In deze tanding 
zijn (Slechts de 2, 3, 4, 8 en 16 Filler, alle met het nieuwe water
merk versohenen, terwijl alle waarden in klein formaat en met het 
oude watermerk, getand zijn 15. Al doet zich nu de vraag voor : 
hulptanding of niet, de liefhebbers kunnen in elk geval erop letten. 

J. B. R. 
NIEW FOUNDLAND-LABRADOR. — V O O R „ N A D E N 

K E N D E VBRZAM,ELAARS. — A. C. Roessler, uitgever van 
,,Stamp News", betoogde, dat de 4 cents waarschijnlijk op 23 
Juni (1927), den geboortedag van den Prins van Wales, den 
afgod van het keizerrijik, wiens portret op die waarde was afge
beeld, zou verschijnen : het voorstel daartoe was gedaan door een 
van de grootste deskundigen, (waarin of waarvan, mag hier ge
vraagd worden,) van Br. N . Amerika. Hoeveel op de meeste 
z.g.n. vakpersbladen kan gebouwd worden, dient de navolgende 
opheldering. Het Gouvernement had reeds geruimen tijd te voren 
beslist, dat de kust van Labrador aan Newfoundland behoort en 
tevens, de uitgifte van eene nieuwe serie zegels, welke daar ook 
plaats vond. Een „postzegelhandelaar" (was hij de ,,groqtste" des
kundige ?) wilde we! wat geld slaan uit de gevallen beslissing en 
stelde het Postbestuur voor, de zegels van New Foundland dade
lijk te doen overdrukken, ten gebruike in Labrador: hij, hij zou 
onmiddellijk 10.000 dollars ervan afnemen (zeker niet ten gebruike 
in Labrador!) . De Posterijen wisten, beter dan die van Malta, 
hare waardigheid te handhaven en legden het aanlokkelijke voor
stel, als niet voor haar bestemd, ter zijde. Men moet wel begrijpen, 
dat (de handelaarstruc vooraf ging aan de goedkeuring van de later 
ingevoerde, ongeveer December 1927 uitgegeven zegels. 

J. B. R. 
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RBCLAMESTBMPELS. — Uit Leipzig ontving ik van dezelf
de firma twee nummers van een vakblad, elk afzonderlijk onder 
kruisband, met denzelfden 2 Pf.imachinestempel en de dagteeke
ning „9.2.27", met het vuur „121 N" er onder, dus geheel nor
maal qua stempel, slechts onvoldoende gefrankeerd ; dit werd da
delijk bemerkt en door een 3 Pf.frankeerzegel aangevuld, welke 
dan ook met dezelfde afstempeling (rood) vernietigd is. Nu komt 
iets, »wat voor mij niet duidelijk is. Over deze afstempeling is de 
z.g.n. „Messestadt"reclamestempel aangebracht; deze stempels 
verschillen onderling aanmerkelijk in vorm : op den eenen band 
de groote cirkelvormige zonder meer, op den anderen de kleine 
met 6 golflijnen. Kan het gebruik van twee stempels verklaard 
worden, maar bezwaarlijk, naar ik meen, de dagteekening enz., n.l. 
„8.2.27" „89 N". Wel zou subjectief kunnen worden aangenomen, 
dat de dagteekening („8") bij vergisising niet veranderd werd, 
maar dan moet de nonchalance nog al een hoogen graad hebben 
bereikt, daar de „onveranderde" dagteekening zich in twee ver
schillende stempels bevindt en dan is de vraag nog niet opgelost, 
van een vertraging van minstens 7 uren. De Post laat in gewone 
gevallen, geen stukken onafgedaan liggen, voor een reclamestem
pel. iKan iemand mij eenige inliohting daarover verstrekken ? In 
elk igeval, ontvange zij of hij mijn vriendelijken dank. 

J. B. R. 

EEN EN ANDER OVER DE ZEGELS DER STOOMVAART
MAATSCHAPPIJEN. 

In het vorige artikel zagen wij hoe Robert Todd, kapitein 
van het stoomschip „Captain Todd" verlange, dat alle door 
hem vervoerde brieven moesten zijn voorzien van frankeer» 
zegels. 

Voor deze frankeering werden zegels benut in onders 
staande teekeningen en waarden. 

eentavo, wit. 
„ , rose. 
„ , violet 
„ , groen. 
„ , blauw . 

, geel. 
„ , blauw. 

De druk is in zwart aangebracht op papier in bovenge« 
noemde kleuren. De zegels zijn zeer waarschijnlijk in West= 
Indie gedrukt en het is aan te nemen, dat alle waarden wers 
den vervaardigd met behulp van het cliché der 14. eentavo. 
Er zijn verschillende aanwijzingen, die daarvoor pleiten. In de 
eerste plaats blijft de munt steeds uitgedrukt in eentavo, ook 
bij de 2, 3 en 4 centavos. Voorts is het waardescijfer dikwerf 
zeer onregelmatig geplaatst, min of meer uit het lood gezakt 
en kan men op verschillende zegels duidelijk waarnemen, dat 
de horizontale arceering het cijfer niet raakt of den indruk 
vestigt, dat zij bijgewerkt is. 

Nu wij het toch over deze arceering hebben zij gememo» 
reerd, dat op de vervalsohingen van deze zegels, die veelvul« 
dig voorkomen, deze zoo precies is aangebracht, dat de zegels 
zich daardoor als namaaksels ontpoppen. In de origineele 
stukken doorsnijdt de arceering b.v. de binnenste omrans 
dingslijnen van het zegelbeeld ; bij de valsche is dit niet het 
geval. De namaker heeft dus zijn meester willen overtreffen ! 

Dat de zegels in de jaren 1864/70 veel gebruikt werden 
en ook de belangstelling hadden van de verzamelaars, valt 
af te leiden uit deze namaaksels en uit een nadruk, die vol« 
gens Moens in 1881 werd vervaardigd. 

Deze nadrukken toonen o.a. gearceerde cijfers (de yi een» 
tavo, echt, heeft eveneens gearceerde cijfers). De zegels wers 
den klaarblijkelijk veelvuldig gebruikt, vandaar dat meerdere 
drukken plaats vonden. Het zou te ver voeren op deze plaats 
hierop verder in te gaivi. 

Wat het bestaan der 1 eentavo in rose en violet, van de 
2 eentavo in groen en blauw betreft, hiervoor geldt vermoe« 
delijk dezelfHe verklaring als hieronder gegeven voor de }/2 en 
2 reales der volgende serie. 

Opgemerkt wordt nog, dat de hierboven beschreven zegels 
het randschrift dragen St. Thimas^La Guarra = Pto Cabello ' 
Packet, tcrwTjl dit op de volgende uitgifte luidt San Tomas = 
La Guaira s Pto Cabello « Paquete. 

De tweede serie verscheen in 1864 ; haar uitgifte was ver» 
moedelijk te wijten aan een wijziging der munt (eentavo in 
Teal). 

}4 Real, lichtblauw. 
2 Reals, geel. 
yi Real, donker rose. 

2 Reales, groen. 

7^^r■*^^v^*%^ V ' ' * ^ » r % r t r ^ 
Deze zegel zijn gedrukt bij Watcrlow and Co. te Londen 

en hebben vrij groote gelijkenis met die van Britsch Guyana 
(men lette op het jaartal in de vier hoeken), die eveneens 
door genoemde firma werden gedrukt. 

De vrachtprijs voor een brief bedroeg 2 Reales per half 
ons ; voor couranten "^ Real. 

Tusschen de beide eindpunten der stoomvaartlijn bestond 
een vrij aanzienlijk koersverschil van het geld ; om misbruik 
hierbij tegen te gaan bij het gebruik der zegels, drukte men 
deze voor elke gelijke waarde in twee kleuren. 

De beide eerstgenoemde dienden voor de trankeering der 
stukken vanaf St. Thomas ; de beide andere voor dat in te« 
genovergestelde richting. 

De zegels zijn getand 12]/̂  X 13 ; van de blauwe H Real 
zijn ongetande exemplaren bekend. Er bestaan zeer gevaar» 
lijke vervalschingen van, vermoedelijk afkomstig uit Spanje. 
Ook treft men ze herhaaldelijk aan met valsche afstempelmg. 

In Juli 1864 werden de zegels verkrijgbaar gesteld op de post» 
In Juli werden de zegels verkrijgbaar gesteld op de post» 

kantoren La Guaira, Puerto Cabello en Caracas (de donker» 
rose en de groene) ; in November van hetzelfde jaar de twee 
andere op St. Thomas. Zeer waarschijnlijk, dat de Britsche 
postagent op dit eiland zich eveneens met den verkoop be» 
lastte. 

Het vel (100 stuks) droeg als watermerk den naam van den 
fabrikant T. H. Saunders, aangebracht in een hoek, waar» 
door slechts 4 van de 100 zegels een deel van dit merk ver» 
toonen. De gom is wit of bruin. 

Vermoedelijk is om en de bij 1865/66 een lokale druk van 
de }A Real blauw en de 2 Reales geel verschenen. Een feit 
is, dat op deze waarden een duidelijke retouche valt waar te 
nemen van de letters van het randschrift. Ook zijn de hoek» 
cijfers 1864 wat grooter. Aangenomen wordt, dat deie lokale 
druk geschiedde met de platen van den Waterlowsdruk. 

Men kan dezen lokalen druk ook herkennen aan de afwij» 
kende tanding : öf zaagvormig doorstoken (9 X IO3/2) öf boog» 
vormig doorstoken (113^ X 12). 

De Robert»Todd zegels, om ze zoo eens te noemen, komen 
voor met de stempels van verschillende Venezuelaansche 
postkantoren (Caracas, Puerto Cabello enz.). Deze dragen op» 
schriften in het Spaansch, doch helaas geen datum. 

Ook stempels met firmanamen ko» 
men voor, terwijl penvernietiging 
eveneens een vrij veelvuldig voor» 
komend verschijnsel is. 

In den loop der jaren hebben wij 
verschillende brieven met deze zegels 
gefrankeerd onder de oogen gehad ; 
nimmer was daarbij een zegel afge» 
stempeld met den poststempel Cu» 
ragao. Kan een onzer lezers ons hier» 
omtrent nader inlichten, onder over» 
legging van een bewijsstuk ? Deze 
zaak is van vrij groot gewicht, om» 
dat hieruit mede kan worden afgeleid in hoeverre Todd voor» 
zag in de postale verkeersbehoeften met genoemd eiland. 

(Nadruk verboden.) 
V. B. 

(Wordt vervolgd.) 

IS EEN HOLLANDER EEN GOED 
POSTZEGELVERZAMELAAR ? 

In „de Telegraaf" van Zondag 29 Juli 1928, derde blad, 
komt o. m. een zeer lezenswaardig artikel voor „In het para» 
dijs der postzegels". 

Onze Hollandsche koning der postzegelverzamelaars, de heer 
H. P. Manus, bezitter van een postzegelschat, waaronder de 
beide beroemde Mauritius»zegels, op een lijn gesteld, als we» 
reldvermaard en enthousiast verzamelaar met Z. M. Koning 
George van Engeland, beweert, dat geen Hollander een goed 
postzegelverzamelaar is. 
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Welken hoogen maatstaf genoemde heer aan het verzamelen 
stelt, moge blijken, dat zijne collectie Engeland en Koloniën 
in 70 albums is ondergebracht ; dat hij, als voorzitter der jury 
eener groote Nederlandsche Tentoonstelling (Sept. 1924) zelfs 
voor de afdeeling Nederland en Koloniën den eersten prijs niet 
aan een Nederlander kon toekennen. 

Het feit, dat de heer Manus eerelid is van den Britschen 
Bond van philatelistische vereenigingen, eene onderscheiding, 
die tot heden geen anderen Hollander ten deel viel, maakt 
die uitspraak bijna onaanvechtbaar. Ook het niet licht te 
evenaren record, de philatelistische kennis, gedurende meer 
dan een halve eeuw vergaard, maken zijn beweren bijna 
apodictisch. 

Het kleineerende van deze uitdrukking, uit den mond van 
een Hollander, ook al is hij een grootmeester op verzamelge» 
bied, heeft in deze tijden van verhoogd nationaal zelfbewust^ 
zijn, een onaangenamen klank. Deze eenigszins uitdagende 
expressie dient dan ooik uit een Engelsch oogpunt beschouwd 
te worden, in welk opzicht men haar nog zou kunnen accep= 
teeren. 

In dit verband bezien, zouden de Engelsche spreekwoorden, 
the fault of the Dutch is given too little enz., alsook het 
„pennyswise and poundsfool", nog op vele Hollandsche verzas 
meiaars van toepassing kunnen zijn. 

Ons volk, nuchter en weinig enthousiast, geneigd alles ver
guld in den vreemde te zien, voert zeker niet als devies „right 
or wrong—^my country". 

Ons nationaliteitsgevoel komt gewoonlijk eerst in het buiten» 
land tot uiting, want onze Duitsche buren, welke toch zeker 
niet van zelfstandigheid zijn vrij te pleiten, weten de Hollans 
ders te waardeeren. 

Spreekt men niet van de steinreiche Holländer, en hoeveel 
belangrijke collecties zijn hier niet vandaan onderhands vers 
kocht. En al worden wij nog altijd de Chineezcn van Europa 
genoemd, toch gaan Holland en zijn inboorlingen op philateliss 
tisch gebied vooruit. 

Gaat de Yankee er niet grootsch op, als hij van Hollandsche 
orgine is, en voelen zij ook niet veel voor „Dutch Stamps", om 
van de Franschen, Belgen en Engelschen niet te spreken. 

Maar dat Holland en Indië geen goede postzegelverzamelaar., 
rijk zijn, spreek ik onomwonden tegen, ook al is hun hobby 
niet direct Engelsche Koloniën. Vanzelf sprekend is het, dat 
een verzamelaar van postwaarden nog niet altijd een phila« 
telist is, die met kennis en wetenschap verzamelt, ook al spes 
eialiseert hij z.g.n. een of ander land. 

Holland telt dan ook meer goede verzamelaars dan men 
zou vermoeden, ofschoon zij geen lid van een Vereeniging 
zijn. En daar zij nooit exposeercn, blijven zij vrijwel onbe? 
kend. De handelaar vormt daar alleen den schakel tusschen 
deze verzamelaars, en men staat dan ook verbaasd, welke 
groote zeldzaamheden zij bezitten. 

Dikwerf zijn deze van oudsher voor belachelijken prijs 
verkregen, en blijkt het ook, dat er wel degelijk studie van 
■de zegels gemaakt is ; de handelaar leert dan soms nog van 
zijn cliënt. 

Dit zijn dan ook de verzamelaars, die niet eerst de kat uit 
den boom kijken, als er wat moois in ons land te koop is, 
maar direct durven toeslaan. Alleen bestaat er nagenoeg geen 
kans, dat de collectie uit haar verband gerukt wordt : het is 
en blijft een familiestuk. 

Men kan deze verzamelaars onder de eerste categorie 
rangschikken. 

De tweede categorie vormt de kapitaalkrachtige verzame
laar, de geldman en dus de koopkrachtige, die Holland wel 
niet in zoo'n getal bezit als de Nieuwe Wereld en Old England. 

Deze verzamelaar heeft een grooten voorsprong, daar hem 
Tiet materiaal, benoodigd voor zijn studie, niet behoeft te ont= 
breken ; hij heeft dus een grooter kans een voortreffelijk en 
wetenschappelijk verzamelaar te worden, kortaf gezegd een 
philatelist. 

Specialiseert hij hierbij ook het een of ander land, dan wordt 
dikwerf een geheel verkregen, dat niet spoedig te overtreffen 
is. Vermalkelijk is het, dat zulk een geldman, bij een handelaar 
die tevens liefhebber is, tracht een stuk te koopen en met 
leege handen naar huis moet gaan, „deze zijn ook zelfs in Ho?5 
land te vinden", die van hun collectie niets willen verkoopen. 

De derde categorie vormt de postzegelverzamelaar met de 
beperkte beurs, en toch philatelist in hart en nieren ; de man, 
die met de weinige middelen, welke hem ten dienste staan, 
toch een aardig geheel heeft weten te bereiken, ook al zijn 

daarvan de meeste stukken soms door ruil verkregen. 
Rest de vierde categorie, de zich noemende verzamelaar, de 

scharrelende, speculcerende, die alleen uit een oogpunt van 
winst verzamelt, onverschillig welk land het ook is, mits er 
maar winst aan zit. 

Zij zijn gewoonlijk de schrik van de veilinghouders, welke 
er meestal bij in schieten. 

Voor den eerlijiken handelaar zijn zij gevaarlijke concurrent 
ten, en deze soort zal zeker de heer Manus bedoeld hebben. 

Hoewel ik voor het gerucht niet kan instaan, dat de collectie 
Manus niet in haar geheel zal blijven en onder den hamer zal 
komen, een zaak is bijna zeker, dat het Postmuseum de col» 
lectie niet vermaakt zal krijgen. 

Wij wenschen te eindigen met deze tirade op den koop
krachtigen verzamelaar, al wordt dan meestal smalend be^ 
weerd, dat hij gemakkelijk zijn opgekochte, door derden in 
orde gebrachte collecties dcan exposeeren en daardoor een prij.> 
behaalt. 

Men dient dan niet uit het oog te verliezen, dat zulk een 
verzamelaar nog steeds zijn collectie tracht te vervolmaken 
door aankoop van betfere stukken, zoowel van verzamelaar 
als handelaar. 

Want al zouden verscheidene verzamelaars(?) wenschen, dat 
er geen handelaars bestonden, en al was de postzegelverza; 
meiaar er eerder dan de handelaar, het is toch ook dan juist 
bezien, dat zij, als goede verzamelaars en als steunpilaren 
der philatelic beschouwd worden. En het pleit dan toch zeker 
voor ons kleine landje en voor onze Hollandsche verzamelaars, 
dat de beroemde collectie Warren een Hollandschen kooper 
vond. 

Dit, gevoegd bij het een en ander wat deze verzamelaar 
reeds bezit, zal op elke tentoonstelling een goed figuur maken, 
en zeker niet alleen den eersten prijs, doch ongetwijfeld ook 
de kampioenprijzen verwerven in de afdeeling Nederland en 
Overzecsche Gewesten. 

En zoo zijn er meer Hollandsehe verzamelaars, die gerust 
met hun collecties voor den dag zouden kunnen komen, ook al 
wenschen zij niet te exposeercn. 

En het zijn dan ook juist deze groote collectioneurs, die de 
ruggegraat van den postzegelhandel vormen ; „Dutchmen, 
every inch a gentlemen", die ons land ook nog rijk is. 

PIERRE VOS. 

A. N. De woorden „Too late" op de Trinidad zegels zijn 
geen opdruk, maar een poststempel. Deze werd soms 
tijds geplaatst op het couvert, en somtijds als afs 
stempeling op het zegel van den brief, dat gebruikt 
was als strafzegel. Jaren geleden werden deze woors 
den wel op verzoek van handelaars op de zegels 
geplaatst, die ze dan als opdrukszegels verkochten. 

N '73 te A. Wilt gij een speciale collectie van Groot Britanië 
samen stellen, dan is de beste handleiding de Stans 
ley Gibbons Catalogus. 

Ltr. W. Hoewel „Suez Canal Company" een particuliere ons 
derneming was, dragen de zegels toch een Semi 
officieel karakter, daar het gebruik plaats vond ons 
der goedkeuring van het gouvernement van Egypte. 
Gebruikt op brief zijn ze zeldzaam. Gij kunt ze 
het best bij Egypte een plaats in uw collectie geven. 

P. te L. Gij hebt goed gezien, dat .bij de hoekcijfers der 
zegels van Bosnië en Herzegcwonie diverse typen 
zijn. Voor zooverre nog bekend van de 2 2 Typen, 
5 3 Typen, 15 3 Typen. Ze zijn van diverse druks 
ken afkomstig. Vergeet niet dat de catalogus van 
Yvert & Tellier en andere meer prijslijsten dan 
handstudicboeken zijn. 

Vragers. Alle vragen, al is ook speciaal postzegel voor ants 
woord bijgevoegd, zullen door mij in de vragenbus 
en niet in particuliere correspondentie worden bes 
antwoord. Uitzondering maakt hierop, wanneer ter 
verduidelijking zegels enz. worden ingesloten. Deze 
worden, indien retoursporto is bijgevoegd, den vras 
gers rechtstreeks teruggezonden. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. (Z.) 
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Een ige 
Gelegenheidsaanbiedingen. 

Nederland: 
J u b i l e u m 1923, 35 cent postfrisch, onderzijde onge

tand met velrand f 30,— 
O l y m p i a d e , 10 cent, postfrisch, rechts ongetand, 

met velrand f 20,— 
T e l e g r a a f z e g e l , 25 cent, echt gebruikt, 

zeldzaam „ 20,— 

NED.INDIË. Dienstzegels. 
12'/2 cent, D, kopstaand, postfrisch 

12'/2 „ Dienst, „ „ 
2'/2 gulden, „ „ „ 

f 10,

„ 24,

„ 4,

„ 16,

CURAQAO. Portzegels. 
1 8 8 9 , 15 cent, type 1, gebr. of ongebr. 

2 
3 

■*■> }7 7f tf 

2, ongebruikt 
3, gebr. of ongebr, 
3, ongebruikt 
2 
3 
•- ' t I I • 

„ 15 
15 
20 

„ 20 
20 
30 
40 

„ 40 

» 

t ii 

> » 
y yy 

y I I 

y >> 

f 10,— 
16,50 

7 , 

30,— 
180,— 

4 , 

4 , 

, 300,— 
4 , 

Ailes uitsluitend prima exemplaren . 

N. V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, 
Onder directie van P. J. HEKKER en J. MEBUS. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
Postgiro 21278 . — Telefoon 3 3 3 2 4 . 

WEGENS STERFGEVAL. 
Billijk te koop aangeboden uit particulier bezit de 
navolgende belangrijke Speciaalverzamelingeii: 

Griekenland, waarbij vooral de oude uit
giften met vele paren, strooken en blokstukken 
rijk vertegenwoordigd zijn. 

Nieuwe Repubiielc, vrijwel compleet met 
diverse têtebêche paren, foutdrukken, enz. 

OranjeVrijstaat, met vele paren, blok
stukken, zeldzame foutdrukken, enz. 

Transvaal, met veel belangrijk materiaal 
der oude uitgiften. 

Voor ser ieuze gegadigden zijn nadere 
bi jzonderheden grat is vericrijgbaar bij 

N.V. Hekker's Postzegelhandel 
ROKIN 42, AMSTERDAM, C. Tel. 33324. 

(13) 

Postzegelhandel P. HOOGERDIJK 
M O L E N S T R A A T 2 a . 
TELEFOON 12874. 

D E N H A A G . i 
POSTREKENING 92993. = 

Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkr i jgbaar . 

m 1913, Nederland, Jubileum . . . . 
1 1926, „ 5 gld 
1 1927, „ Roode Kruis . . . 
I 1928, „ Olympiade . . . . 
= 1926, „ Dienstportzegels 
i [ II/22V2, 15/17V2. • 
1 1914, Ned.Indië , 2V2 gld., rood . . 
= „ , ,, portzegel, 40 cent . 
= 1927*, Suriname, brandk. opdr. . . . 
= 1927, Denemarken, 5 Kr. violet en bruin 
i 1921*, Italië, Dante 
I 1922*, „ Mazini 
s 1923*, „ Christusserie 
s 1923*, ,, Zwarthemden 

1923/24, „ Porto's . 
1910*, Montenegro . . . 
1927*, Rumenië . . . , 
1920*, Saargebied . . , 
1921* 

Nos. Yvert Aanl . 
82/92 

153 
180/184 
197/204 

117 
11 

124/130 
191 
110/112 
121/123 
124/127 
140/142 
51/61 
88/99 

324/335 
32/49 

1 50/52 

11 
1 
5 
8 

2 
1 
1 
7 
1 
3 
3 1 
4 1 
3 

11 
12 
12 
18 
3 1 

Prijs = 

f4.— I 
f 0.20 i 
f 0.45 1 
f 0.45 1 

f4.50 i 
f 0.20 1 
f 0.35 1 
f4.— 1 
f l .10 i 
f 0.65 1 
fO.65 1 
f2 40 = 
f 0.90 i 
f 0.50 i 
f 0.30 1 
f 1.90 = 
f 1.25 i 
f 1.75 i 

Bestellingen boven 5 gld. franco. 
YVERT & TELLIER 1929 f 4,— plus porto. (11) 

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

Steeds mooie zichtzendins>en met sterk concurreerende prijzen ter besehtkkingf. 

Vraagt mijn nieuwe speciale prijslijst van Z W I T S E R L A N D 
1928 met prijzen in N e d e r l a n d s c h e munt. 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Ned. Ver. van Postzejeïver».) (1) 

Onze reclameaanbieding van pakketten 
in het vorig nummer blijft ook deze maand 
geldig. 
Bij elke order ontvangt U gratis onze nieuwste 
prijslijst van Nederland en Koloniën. 

Postzegelhandel „INSULINDE", 
ZOUTMANSTRAAT 14a. - DEN HAAG. 
Te le foon 3 4 9 2 9 . - Giro 4 6 2 6 6 . (66) 

TE KOOP 
voor meestbiedende een briefkaart Antwoord betaald verzonden 
uit Amsterdam met „de Postduif", waarvan de antwoordkaart ook 
voorzien werd van een Ned. Postzegel van f 2,50. Deze kaart heeft 
de reis heen en terug gemaakt, zonder dat in Indië bijbetaling van 
Ned.Indische postzegels is noodig geweest. — Daar deze kaart 
geen maakwerk is, doch uitsluitend voor een handelsdoeleind werd 
geliezigd, bleef het heengedeelte in bezit van de Indische Firma 
en het antwoordgedeelte ging 13 October uit Soerabaja en 17 
October uit Batavia. De Ned. Postzegel draagt de afstempeling 
van Batavia. 

Franco brieven motto Postduif, bureau Ned. Maandblad voor 
Philatelie, BREDA. (129) 
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BRIEVEN vóór DE INVOERING DER 
POSTZEGELS. 

Als men deze brieven beschouwt, verplaatst men zich 
onwillekeurig naar den grooten postweg van Anjer tot 
Panaroekan, door Daendels in 1809 aangelegd. De ge
schiedenis van het Indische Postwezen staat hiermede 
in nauw verband. 

Evenals deze weg voet voor voet, paal voor paal, 
werd aangelegd, evenzeer breidt zich het aantal liefheb
bers uit voor deze historische stukken. 

De connaisseurs, „de werkelijke philatelisten", be
ijveren zich steeds deze collecties te completeeren. 

Het schitterend geheel, in eenige jaren verzameld door 
onzen grootsten Hollandschen verzamelaar, de beschrij
ving van een onzer cliënten in de Philatelist, deed een 
grootere belangstelling ontstaan. 

De historie heeft zich herhaald : hetgeen meestal als 
waardeloos vernietigd werd, bleek later een zekere 
waarde te krijgen, maar het was dan dikwerf niet meer 
te vinden. 

Door een oud gast werd mij opgedragen de verkoop 
van deze exemplaren, volgens de door mij getaxeerde 
prijzen. 

De Indische verzamelaar verzuime deze gelegenheid 
niet, aangezien de vooraad beperkt is en de bron is op
gedroogd. 

1. Batavia. OngefrankeeD inplaats van ongefran
keerd, verzonden naar Soerabaya, blauw Post
hoornstempel met blauwe porto-aanwijzing 
150 et f 12,50 

2. Batavia. Ongefrank. kl. ovaal rood 
stempel, verzonden naar Rembang, Porto 
Manuscrite 115 . . . . . . . . . . ,, 4,50 

3. Bodjo Negere, ovaal rood stempel Fran
co Chin, briefomslag ,, 2,50 

4. dito, dito. Ongefrankeerd briefomslag . . ,, 2,50 
5. Bezoeki, Franco ovaal rood stempel 

briefomslag , 3,— 
6. Cheribon, ovaal blauw stempel Franco 

briefomslag . . ,, 3,— 
7. Cheribon, ovaal rood stempel Franco 

briefomslag . . . . ,, 2,50 
8. Cheribon, ovaal rood stempel Onge

frankeerd briefomslag . . ,, 2,50 
9. Cheribon, ovaal zwart stempel On ge

frankeerd briefomslag 3,— 
10. Djogjokarta, ovaal rood stempel Franco 

briefomslag ,, 2,50 
11. Djogjokarta, ovaal blauw stempel Franco 

briefomslag . . . . . . . . , 2,50 
12. Djogjokarta, ovaal zwart stempel Franco 

briefomslag ,, 2,50 
13. Djogjokarta, ovaal rood stempel zonder 

vermelding ongefrankeerd 2,50 
14. Fort William I, Ambarawa, zwart Postk. 

stempel Franco (1845) 4,75 
15. dito, dito blauw Postk. stempel Fran

co (1854) „ 4,50 
16. dito, dito blauw Postk. stempel Onge

frankeerd (1853) , 4,50 
17. Grissec, Franco aparte langwerpig vier

kante groene stempels, Chineesche brief
omslag . . . . . . „ 4,50 

18. dito, hetzelfde stempel in rood 4,50 
19. Grissee, ovaal rood stempel Ongefr. . . „ 2,50 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 

34. 

35. 

36. 
37. 
38. 
39. 

40. 

41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 
52. 

53. 

54. 

55. 
56. 

58. 

58. 

59. 

60. 

4,50 
3,— 
3,— 
3,— 

2,50 
2,— 
2,— 

2,— 

3,— 

Grissee, ovaal blauw stempel Ongefr. . . ,, 2,50 
Grissee, ovaal groen stempel Ongefr. . . „ 2,50 
Grissee, ovaal bruin stempel Ongefr. . . ,, 2,50 
Indramayo, Franco in zwart . . . . . . ,, 3,— 
Indramaya, Ongefrankeerd in zwart . . „ 3,— 
Japara, Ongefrankeerd zwart Postk. 
stempel . . . . f 5,— 
Japara, Ongefrankeerd blauw Postk. 
stempel . . , . 
Keboemen Res. Bagelen Franco . . 
Keboemen Res. Bagelen Ongefrankeerd 
Ledok, Res. Bagelen Ongefrankeerd . . 
Magelang, Franco achthoekig omlijst 
blauw stempel . . 
Madioen, Franco ovaal rood stempel . , 
Madioen, Ongefr. ovaal rood stempel . . 
Residentie Madion, rood Posthoornstem
pel Franco . . 
Residentie Madion, rood Posthoornstem
pel Ongefrankeerd 
Modjokerto, Ongefrankeerd blauw Post
hoornstempel ,, 3,-— 
Ngawie, groen ovaal stempel Franco . . ,, 3,— 
Ngawie, rood ovaal stempel Franco . . „ 2,— 
Ngawie, rood ovaal stempel Ongefr. . . ,, 2,50 
Pamakassan en Franco in rood, beide in 
aparten achthoekig omlijsten stempel 
(1861), verzonden naar Soerabaya . . ,, 4,50 
Passaroeang, Franco ovaal rood stem
pel . . . . . . . . . , „ 2.50 
Passaroeang, Ongefr. rood stempel . . ,, 2,50 
Pattic, rood Posthoornstempel Gefrank. „ 4,50 
Pattie, blauw Posthoornstempel Ongefr. ,, 5,25 
Pekalongan, rood ovaal stempel Franco „ 3,50 
Pekalongan, rood langwerpig Vierkant 
stempel . . . . . . „ 3,50 
Pekalongan, zwart ovaal sterstempel On
gefrankeerd . . . . . . . . . . . . ,, 3,50 
Poerwodadie, zwart ovaal stempel Franco ,, 2,50 
Postkantoor Salatiga, ovaal rood stem
pel Franco 2,50 
Postkantoor Salatiga, ovaal blauw stem
pel ongefrankeerd verzonden naar Se-
marang (1861) . . . . , 4,50 
Postkantoor Toeban, dubbel omlijste, 
langwerpig vierkante zwarte stempel, 
volgens schriftelijke aanwijzing Franco 
verzonden naar Rembang , 3,— 
Probolingo, Franco, ovaal rood stempel ,, 2,50 
Probolingo, Ongefrankeerd ovaal rood 
stempel . . . . 2,50 
Rembang, Franco aparte langwerpig 
vierkante stempels in zwart ,, 3,50 
Rembang, Franco aparte langwerpige 
vierkante stempel in rood . . . . . , ,, 3,50 
Soerabaya, Franco ovaal rood stempel ,, 1,50 
Soerabaya, Ongefrankeerd ovaal blauw 
stempel ,, 1,50 
Soerabaya, Ongefrankeerd ovaal zwart 
stempel 1,50 
Soerabaya, klein rond stomme stempel in 
rood ' ,, 2,— 
Soerabaya, klein rond stomme stempel 
Franko in blauw „ 10,— 
Soerakarta, ovaal zwart stempel Franco „ 3,50 
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61. Sumanap, Franco aparte langwerpige 
vierkante roode stempel „ 3,50 

62. Sumanap, rood ovaal stempel ongefran
keerd Araibische brief 3,50 

63. Sumanap, stempel Chineesche briefomslag ,, 2,50 
64. Tagal, zwart ster-stempel ongefrankeerd 

geanuleerd en veranderd in rood stempel 
Tagal Franco „12 ,50 

65. Tagal, Franco in zwart, ovaal stempel . . ,, 1,50 
66. Tagal, Franco in rood, ovaal stempel . . ,, 1,50 
67. Tagal, Ongefrankeerd rood ovöal ster

stempel „ 1,50 
68. Tagal, Ongefrankeerd zwart ovaal ster

stempel . . ._ 1,50 

69. Tjilitjap, Res. Banjoemaas, r. o. stempel 
Franco 3,50 

70. Tjilitjap, Res. Banjoemaas, Ongefran
keerd , 3,50 

71. Toelongagong, Res. Kediri, ongefr. . . ,, 1,— 
72. Toeban, Franco rood stempel 1,— 
73. Toeban, Franco zwart stempel 1,50 
74. Toeban, Ongefrankeerd zwart stempel ,, 1,50 
75. Toeban, Ongefrankeerd ovaal hemels

blauw stempel ,, 2,50 
PHILATELISTISCH BUREAU PIERRE VOS, 

Prins Mauritslaan 108, 's-Gravenhage. 
Aangeteekende stukken: Wijkkantoor Willem de 

Zwijgerlaan. . (674) 

EINFUHR F R E I ! E INTRITT F R E I ! 
H ä n d l e r ! Besucht in Eurem Interesse den 

7. Internationalen Postwertzeichen - Händler - Kongress in ZÜRICH, 10 und 11 November a.G. Savoy-Hotel. 
Markeneinfuhr in die Schweiz f re i I Lediglich Alben und Sammlungen in Alben unterliegen einem Zoll von nur 
Fr. 1,05 per K.G. — Kongresseintritt f r e i ! Tischgebühr nur Fr. 5,—. Keine kostspieligen Festlichkeiten, dafür 
2 Tage Börse und Festsitzung über das Thema: " S t e l l u n g n a h m e d e r I n t e r n a t i o n a l e n H ä n d l e r s c h a f t 
z u m A u k t i o n s w e s e n " . J e d e r s t a n d e s b e w u s s t e K o l l e g e k o m m t ! Auskünfte durch das Spezialkomitee 
H.H. Emil WETTLER, Bahnhofstr. 56, Zürich I, an den Tischbestellungen zu richten sind, und John BIANCHI, 
Rennwegplatz 58, Zürich I. V E R B A N D SCHWEIZERISCHER POSTWERTZEICHEN - HäNDLER. (122) 

C. DEENIK. 
Stationsplein 16, UTRECHT. 

Vraagt te koop: 
1, Series TOOROP, gebr. en ongebr. \ jg^g^g 
2, rolperforatie met watermerk, ( hoeveelheid. 

6 ct., ongebr. f 
Biedt te koop : 

1. De Ruyter-porten in blokken van vier, licht 
gestempeld ä f 32,— 

2. De Ruyter-porten, 50 et. en 1 gld., 
in blokken van vier, gebruikt . ä f 25,— 

3. Suriname, 2V2 gld. 1901/08, in 
postfr. blok van vier met velranden ä f 38,— 

4. Indië, serie Jubileum, gebr., compl. a. f 18,-— 
(128^ 

Engeland en Koloniën. 
Postzegels en Literatuur 

te koop gevraagd door 
J.G.Millaard, Rozenstraat 37, 

DEN HAAG. (107) 

B. J . ABRAHAMS, 
Amst. Veerkade 6, Den Haag, 
Aanbieding Nederland: 

100 series 61/63 . . f 22,50 
100 series Porto 44/63 f 120,— 
Armenwet per serie . f 5,50 
100 series 122,123,125 f 1 5 , -

Gevraagd Nederland: 
TOOROP No. 64», 127o, 128°, 
154/156, Postbewijs en Partijen 
Nederland en Koloniën. (ii6) 

Tekst dezer a n n o n c e s 
voor den 5en in te zenden 

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

J. KAAS, Rijnstraat 
AMSTERDAIVI (Z.),' 

biedt aan: 

15 cent Weldadiglieli 
1926, ongebruikt, STAANC 
watermerk. Prijs f 25,— 

VRAAGT TE K O O P : 
Tweezijdige roltandingen, ongebruikt 

(127 

Griekenland. 
Te koop gevraagd Griekenland 
Yvert Nos. 1-100, enkele exempl 
Zoowel als geheele partijen ei 
verzamelingen. — Offerten aai 
Adr. J. HOEK, Nieuwe Binnen 
weg 161, Rotterdam. (lU 

::nR:H:::n::i:::::: 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-Gravenhage zal op DINSDAG 30 OCTOBER 
1928, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kortenaer-
kade 1, bij inschrijving verkoopen 

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