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DE NEGENTIENDE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG. 

II. 
D e B o n d s v e r g a d e r i n g . 

In de bovenzaal van de „Beurs van Breda" werd om 11 uur 
voormiddag de Negentiende Algemcene Vergadering van den 
Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegel verzas 
meiaars gehouden. Van het Bondsbestuur waren aanwezig de 
beeren Cï. V. van der Schooren, mr. J. H. Vuijstingh, W. P. 
Costerus Pzn., P. Jorissen P.Czn., mr. W. S. W. de Beer en 
J. A. Kastein. Behalve door de afgevaardigden van de Neders 
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, van de Ver» 
cenigingen „Breda", „Hollandia", „de Globe", de „U. Ph. V.", 
„Rotterdam", „Zuid Limburg" en „Den Helder" en door vele 
Philatelisten, waarbij de heer Warren (Epsom) als gewoonlijk 
niet ontbrak, werd deze druk bezochte vergadering bijgewoond 
door den heer J. D. Tresling als vertegenwoordiger van den 
Directeur^Generaal der Posterijen en Telegrafie en als Direc; 
teur van het Postmuseum, door de beeren W. Bigwood en P. J. 
Maingay, respectievelijk voorzitter van den Belgischen Bond en 
secretaris van de „Federation Internationale de Philatelie". 

Ongeveer op het vastgestelde aanvangsuur opende de heer 
Van der Schooren de vergadering, heette allen welkom en be< 
groette den heer Bigwood met de volgende rede : 

,,Et vous mon eher Bigwood, Ie président de la Federation 
Internationale de Philatelie, soyez sincérement Ie bienvenu chez 
nous, non seulement en cette fonction, maintenant la plus 
haute dans la Philatelie mondiale, mais surtout comme Prési« 
dent de la Federation Royale des Cereles philatéliques de 
Belgiquc. 

Nous n'oublions pas que les rencontres si amicales entre 
nos deux Federations ont donné naissance aux relations philas 
tcliques Internationales, dont la Federation Internationale est 
1̂  rcsultafl" 

Nadat een kort woord gewijd was aan het ontslapen Bes 
ituurslid van de „U.Ph. V.", den heer H. C. Milius, wiens 
nagedachtenis door de aanwezigen geëerd werd door zich 
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No. 11 (83). 
eenige oogenblikken van hunne zetels te verheffen, memoreer^ 
de de heer Van der Schooren o.a. de oprichting van den Bond 
van postzegelhandelaren, wat hij van groot belang achtte voor 
de Philatelie. Hij wenschte dien Bond met zijne oprichting 
geluk. 

De notulen der vorige algemeene vergadering, die opgeno» 
men waren in het Maandblad, werden onveranderd goedge» 
keurd, terwijl punt 3 van de agenda vlug afgehandeld was, 
omdat er geen ingekomen stukken waren. 

Hierna bracht de secretaris mr. J. H. Vuijstingh het volgend 
jaarverslag uit : 

Voor de eerste maal heb ik de eer U, namens het bestuur 
van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post« 
zcgelverzamelaars, het jaarverslag en wel over het 20ste ver« 
eenigingsjaar, 1927/1928, aan te bieden. 

Wij hebben het verlies te betreuren van een der aangesloten 
vereenigingen, n.l. de Postzegelvereeniging „Apeldoorn", weL 
ker leden ongeveer alle als lid tot de Nederlandsche Vereenis 
ging zijn toegetreden. 

Thans zijn bij den Bond nog aangesloten elf vereenigingen, 
te zamen 2557 leden tellende. 

De periodiek aftredende bestuursleden, de beeren Van der 
Schooren en Kastein, werden dit jaar herkozen, terwijl onder» 
geteekende tot bestuurslid werd benoemd in de vacature van 
den heer Singels. Aan den nieuw gekozene werd de functie 
van Isten secretaris toebedeeld, terwijl in de overige functies 
geen wijziging werd gebracht. Helaas moesten wij het bericht 
ontvangen dat mr. Bonn om gezondheidsredenen zich niet als 
bestuurslid herkiesbaar wenscht te stellen, Bij het afscheid aan 
hem willen wij niet nalaten erop te wijzen, dat mr. Bonn 
sedert de oprichting zijne krachten voor den Bond heeft ges 
geven en zijne adviezen aldaar steeds op hoogen prijs zijn 
gesteld. Wij spreken den wensch uit, dat zijne gezondheid zich 
spoedig moge herstellen en hij zijne oude energie weer moge 
terugwinnen. 

De Bondsmedaille werd dit jaar uitgereikt aan oud^generaal 
Becking, terwijl de wisselbeker werd toegekend aan den heer 
Jacobs. 

7e JAARGANG. BREDA, 16 NOVEMBER 1928. 
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Mede door bemiddeling van den Bond werden postlokctten 
voor verzamelaars opengesteld te Groningen, Arnhem en 
Utrecht, terwijl de toezegging voor Maastricht voor korten 
tijd is verleend. 

De uitgifte der Brandkastzegels Curagao, althans de wijze 
waarop deze/zegels verkrijgbaar zijn gesteld, heeft velen ges 
dupeerd. De pogingen van het Bondsbestuur om de gemaakte 
fouten alsnog hersteld te "krijgen, hebben helaas geen resultaat 
opgeleverd. Hoezeer het Departement van Koloniën ons in deze 
ook ter wille geweest is, kon het aan den toestand niets 
veranderen, daar de regeling der distributie geheel aan Curasao 
was overgelaten en bovendien geen zegels meer ter beschikking 
bleken te zijn. 

Dit jaar werden 4 vergaderingen van het Bondsbestuur ges 
houden. Bovendien werd, ter uitvoering van een besluit der 
vorige Algemeene vergadering, eene gecombineerde vergadcs 
ring van het Bondsbestuur met afgevaardigden der vereenigins 
gen in Maart te Utrecht belegd. Hoewel ééne vereeniging reeds 
tevoren als punt van bespreking had ingediend „afschaffing 
dezer vóórvergadering", mag db nieuwe maatregel als geslaagd 
beschouwd worden. Het contact der Vcreenigingen met het 
Bondsbestuur wordt door eene dergelijke bespreking zeker vers 
sterkt en vanwege het meer intieme karakter kunnen daar 
onderwerpen worden besproken en bekeken, gronden en mos 
tieven worden blootgelegd, waarvoor in eene groote vergades 
ring minder gelegenheid is. 

De voorzitter vertegenwoordigde dit jaar den Bond op het 
Congres van de Federation Internationale te Weenen, terwijl 
hij de eer genoot op de tentoonstellingen te Luxemburg en te 
Monte Carlo als jurylid op te treden, alwaar vele onderschcis 
dingen aan Nederlanders werden tOQgckend. Tevens was hij 
in de gelegenheid te Budapest met den Hongaarschen Bond en 
de Hongaarschc philatclisten in connectie te treden, aldus de 
banden met het buitenland versterkende. 

Ten slotte, nu wij ons weer te midden eener feestvierende 
Vereeniging bevinden, die de renommce heeft bijzonder den 
slag van feestvieren te hebben, mogen wij niet nalaten de 
prachtige Postzegeltentoonstelling der wakkere Vereeniging 
„Hollandia" en de schitterende feesten te herdenken, welke in 
alle opzichten geslaagd mogen genoemd worden. 

Met een woord van dank aan allen, die ieder op hun eigen 
wijze aan de ontwikkeling der philatelie hebben medegewerkt, 
besluit ik dit verslag. 

Dit verslag werd, onder dankzegging aan den steller, onvers 
anderd goedgekeurd. 

Vóór de penningmeester zijn verslag en bcgrooting uitbracht, 
deelde de heer Van Harderwijk namens de financieele coms 
missie, die dit jaar samengesteld was uit leden van „Breda"' 
en „Rotterdam", namens die commissie mede, dat de rekes 
ning en verantwoording nagczien en gecontroleerd was. De 
commissie bracht den penningmeester dank voor diens accus 
raat beheer en stelde voor hem te dechargeeren. Dit rapport 
verwierf de instemming der aanwezigen, zoodat den pennings 
meester decharge verleend werd. 

Aangezien het verslag van den penningmeester toch in het 
Maandblad wordt opgenomen, werd met instemming van de 
vergadering afgezien van de voorlezing daarvan. 

D e r e k e n i n g o v e r 1 9 2 7 / 1 9 2 8 ziet er als 
volgt uit: 

O n t v a n g s t e n . 
Saldo 1927 f 419,59 
Contributies leden „ 905,80 
Contributies belangstellende leden , 32,— 
Verkoop insignes ., 90,̂ — 
Batig saldo Leiddraad . . . , 11,25 
Gekweekte rente „ 1.3,13 
Keuringsdienst „ 5,25 

Totaal f 1477,02 
U i t g a v e n . 

Bijdrage Philatelistendag f 167,05 
Ontvangst gasten „ 45,20 
Bestuursvergaderingen „ 250,45 
Porti, enz. ,. . . ■ ■ „ 50,45 
Incassokosten .WiÊÜ! ■ ■ „ 5,45 

Bondsmcdaille en Beker 
Reiskosten Buitenland 
Kosten Maandblad 
Boekwerk Fournier 
Informatiebureau 
Lidmaatschap Federation Internationale 
Diversen 
Reservefonds 
Saldo 

8,39 
50,— 

104,— 
24,— 
15,10 
56,04 
40,15 

200,— 
460,74 

Totaal f 1477,02 
De heer Costerus bracht de volgende b e g r o o t i n g 

1 9 2 8 / 1 9 2 9 uit : 
O n t v a n g s t e n . 

Saldo 1928 f 460,74 
Keuringsdienst „ 2,50 
Insignes „ 2,50 
Leiddraad „ 5,— 
Contributies leden . . » 910.— 
Idem belangstellende leden 30,̂ — 
Rente „ 25,— 

Totaal f 1435,74 
U i t g a v e n . 

Huishoudelijke uitgaven f 100,— 
Kosten Philatelistendag , 175,— 
Kosten vergaderingen „ 300,— 
Kosten Maandblad „ 125,— 
Representatiekosten „ 100,— 
Contributie Federation , 60,— 
Reservefonds „ 100,— 
Bijdrage Postmuseum „ 50,— 
Onvoorziene uitgaven , 425,74 

Totaal f 1435,74 
Uit de begrooting bleek, dat de heer Tresling, directeur 

van het Postmuseum, verrast werd met een uitgetrokken pobt 
van f 50 voor dit museum, door welke kleine bijdrage de Bond 
van zijn belangstelling in de oprichting van dit museum blijk 
wenschte te geven. 

Gememoreerd werd de achteruitgang van het Instituut der 
belangstellende leden, waardoor de op deze Begrooting uitges 
trokken post klein was. 

Naar aanleiding van den uitgetrokken post voor het Post» 
museum merkte de heer A. C. Voss op, dat het Postmuseum 
een Rijksinstelling was en hij daarom vond, dat particuliere 
instellingen geen b'ijdrage moesten geven. Dit moet aan het 
Rijk overgelaten worden. Dit werd door den voorzitter bestres 
den, omdat het geen Rijksinstelling is, doch een stichting, een 
meening die de heer Voss niet deelde. Deze vond, dat het Rijk 
die stichting wel degelijk diende te steunen en dat er niet 
gesteund moet worden op bijdragen van particulieren. 

De heer Becking vond dit bezwaar te ondervangen door de 
volgende rcdactiewijziging, „dat de Bond f 50 ter beschikking 
stelt voor schenkingen aan het Postmuseum". Hiermede ging 
de penningmeester accoord, die tevens aan den heer Tresling 
mededeelde, dat hij dit niet jaarlijks behoefde aan te vragen, 
doch dat zulks van zelf sprak. Na eenige discussie werd de uit' 
getrokken post goedgekeurd. 

De heer Tresling, directeur van het Postmuseum, vond hier 
aanleiding een en ander over het Postmuseum mede te deelen. 

Hij begon met te zeggen, dat hij paf stond door het toekennen 
der schenkingen, al was hij reeds lang van de sympathie van 
den Bond overtuigd. Hij verklaarde, dat zijnerzijds van hem 
alle medewerking te verwachten was. ledereen heeft kunnen 
lezen, hoe ver het reeds met het Postmuseum staat, wier wets 
telijke regeling in voorbereiding was. Dit museum zal worden 
beschouwd als een inrichting van cultureel belang. 

Enkele verontrustende berichten wilde hij weerleggen o.a. 
over schenkingen en uiteenrukken van verzamelingen. Dit is 
niet de bedoeling. Wanneer iemand een verzameling aan het 
Postmuseum schenkt, moet niet gedacht worden, dat de 
directeur daaruit zegeltjes zal nemen, welke hij reeds heeft, 
om daardoor door ruiling andere gewilde zegels te verkrijgen 
of ze te verkoopen. Alleen schenkingen van losse zegels 
zullen voor completeering en door verkoop, daarvoor worden 
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aangewend. Reeds nu werd o,a. een verzameling geschonken, 
waarbij test imcntair werd vastgelegd, dat die verzameling 
na overlijden niet geschonden mocht worden. He t is zeer 
natuurlijk, dat, wanneer eene schenking op die manier word t 
vastgelegd, van een uiteen rukken daarvan geen sprake is. Er 
behoeft dus geen vrees gekoesterd te worden voor schending 
van geschonken verzamelingen. 

Bij de hierna volgende bespreking over he t doen voortbe= 
staan van het inst i tuut der belangstellende leden gaf de 
heer De Beer als zijn meening te kennen, da t in hoofdzaak 
de redactie betreffende dit inst i tuut niet juist was. Hij stelde 
voor deze „dona teurs" te noemen. De Bond was eigenlijk 
alleen een vereeniging van Vereenigingcn. De heer Vreden» 
duin vond „donateur" een vreemd woord en wenschte hiers 
voor het woord „belangstel lende". N a vers t rekte toelichtingen 
door de beeren Vuijstingh en De Beer, vond de voorzi t ter het 
toch zaak dit inst i tuut „belangstel lenden" aan te wakkeren, 
waarop de heer Tresling zich onmiddellijk als „belangstel» 
lende" aanmeldde. 

De begrooting werd hierna goedgekeurd, waarna door den 
heer J. A. Kastem he t volgend verslag van de werkzaam» 
heden van het Bonds^Informatiebureau werd ui tgebracht : 

„Evenals vorige jaren werden de diensten van 't Bonds« 
Informatiebureau gevraagd om inlichtingen te verkrijgen over 
personen, met wie men in handels» of ruilbetrekking wilde 
komen, of die lid van een philatelist ische Vereeniging wensch» 
ten te worden. Meermalen bleek mij dan, dat de aanvrager 
reeds in connectie s tond me t den persoon, van wien men meer 
wilde weten. De reden der aanvrage was doorgaans, dat voor 
het reeds opgezonden geld geen zegels werden geleverd, of 
dat een ruilzendmg niet bean twoord werd. En op enkele uit» 
/-onderingen na had men dan te doen met iemand, die bij 
t Bureau reeds als onbe t rouwbaar bekend stond. Betrof het 
dan iemand, die in Hol land woonacht ig was, zoo gelukte het 
mij meermalen de za'ak in ' t reine te brengen. Hierop zijn 
echter een paar ui tzonderingen. Zooals uit de zwar te lijst, 
die to t nu toe slechts een paar keeren in het Maandblad 
IS verschenen, doch die in 't vervolg geregeld opgenomen zal 
worden, zijn to t mijn spijt een paar Neder landers hun ver» 
plichtingen niet nagekomen en ze kunnen er op rekenen, dat 
/e permanent in het illustre gezelschap van eenige ongunstig 
bekend s taande bui tenlanders op de eerste pagina van ons 
Maandblad zullen prijken. Toonen ze beterschap en komen 
ze hun verplichtingen na, dan is schrapping natuurlijk 
mogelijk. 

Zeer opmerkelijk is he t groote aanta l klachten, da t me uit 
Oost» en West»lndië bereikte . He t schijnt, da t men 't beter 
aandurft om die verre collega's in de philatelic, juist omda t 
/ e zoo ver weg zitten, bij den neus te nemen. 

Hoe meer echter 't bes taan van t ' Bureau bekend wordt , 
hoe verseheidener de aanvragen worden. Men vraagt niet al» 
leen inlichtingen over personen, firma's en vereenigingcn, doch 
ook over philatelistische l i teratuur , prijzen van zegels, bemid» 
deling voor den aankoop van zegels aan 't verzamelaars loket 
en zelfs over philatel ist isehc bcnoodigdheden. 

He t vorige jaar nog waren de meeste Neder landsche Ver» 
eenigingcn lid van 't Informat iebureau en betaalden f 2.50 
contr ibut ie per jaar . H e t bondsbes tuur heeft echter besloten 
deze bijdrage te la ten vervallen, zoodat alle bij den Bond 
bchoorende vereenigingcn gratis de diensten van ' t bureau 
kunnen erlangen. Haa r candidatenli jsten worden dus geregeld 
gecontroleerd en de bes turen zoo noodig gewaarschuwd. 

Een paar Vereenigingcn hadden echter de slechte gewoonte 
haar candidaatsledcn niet een maand vóór de ballotage in 
"t orgaan te vermelden, zoodat mij de gelegenheid "ontbrak 
eventueel voor een ongewenscht lid te waarschuwen. 

Cielukkig heeft men na een schrijven mijnerzijds het ver« 
keerde ervan ingezien. 

Rcsumecrende kan ik besluiten met te zeggen, dat de 
voor tdurende groei der correspondent ie van 't Bonds»infor» 
matiebureau duidelijk aantoont , dat het getal van hen, die hun 
diensten er van vragen, telken jare belangrijk toeneemt ." 

De heer Tresling vroeg als belangstellend lid of hij ook 
gi,bruik kon maken van het Bondsinformatiebureau, een vraag, 
waarbij de heer V a n O m m e n zich aansloot. 

N a toes temmende beantwoording, bracht de heer P. Joris« 

sen als hoofd van den keuringsdienst h ierna he t volgend 
verslag uit : 

„In mijn kwali tei t van hoofd van den Keuringsdienst van 
den Neder landschen Bond van Vereenigingen van Postzegel« 
verzamelaars is het mij aangenaam U te kunnen mededeelen, 
da t deze afdecling dit jaar in bloei is toegenomen. 

Kon over het vereenigingsjaar 1927, na aftrek van onkos» 
ten, f 1.75 aan den penningmeester worden afgedragen, t hans 
is dit bedrag gestegen to t f 3.50. 

In he t geheel werden gekeurd 26 zegels, waarvan 14 s tuks 
als echt konden worden gewaarmerkt . 

O p één zegel na, dat naar Londen is opgezonden, werden 
alle zegels door Neder landsche keurmeesters , die daarvoor 
in aanmerking kwamen, gekeurd ; en breng ik vooral dank aan 
de beeren Becking en Keiser voor hunne bemoeiingen te dezer 
zake verrioht. 

Nogmaa l s breng ik deze nutt ige instelling onder uwe 
aandacht ." 

H e t voorstel van den voorzit ter om pun t 8, verslag over de 
vergadering te Weenen van den Internat ionalen Bond, pun t 
15, wijziging van het Beker»Rcglement en pun t 16, st ichting 
Bondsbibl iotheek en centralisatie van de bibl iotheken der 
verschil lende Philatelist ische vereenigingen, te behandelen op 
het Congres, werd aangenomen. 

Alvorens over te gaan to t de bestuursverkiezing deelde 
de voorzi t ter mede, dat het af tredende bestuursl id, m r . Bonn, 
die vanaf de oprichting van den Bond af een bestuursfunct ie 
had bekleed, zich niet meer herkiesbaar had gesteld. Hij me» 
moreerde de vele verdiensten van dit bestuursl id voor den 
Bond. Benoeming tot ecrelid ging volgens het reglement niet, 
zoodat hij niets anders kon doen dan van af deze p laa ts hem 
namens allen een hartelijk woord van hulde toe te zwaaien ; 
iets waarmede allen onder applaus ins temden. 

De Vereeniging „Züid=Limburg" had een brief to t Candida» 
tuurstel l ing van een barer leden volgens he t reglement te laa t 
ingezonden. De voorzi t ter wenschte aan de vergadering over 
te la ten of die candidaatstel l ing nog geaccepteerd diende t e 
worden. 

De heer V a n Dam vermeende, dat de te late indiening niet 
in strijd was met het reglement, een meening waa rmede de 
heer Vuijstingh niet accoord ging. 

De heer Vredendu in vond, dat de motieven, waardoor de t e 
late indiening geschiedde, het meest gewicht in de schaal 
moesten werpen. Als het aan slordigheid te wijten is ge» 
weest, dan kwam de fout voor rekening van den inzender. 

De afgevaardigde van „Zuid»Limburg" l icht te toe, dat die 
te late indiening geschied is door een samenloop van omstan» 
digheden onafhankelijk van den wil van de Vereeniging „Zuid» 
Limburg" , terwijl de heer V a n . C i t t e r t mededeelde , da t waar» 
schijnlijk overmacht in het spel geweest is door he t te laa t 
verschijnen van he t Maandblad. 

N iemand verk laarde zich tegen het accepteeren van de be» 
vvuste candidaatstel l ing, waarna de voorzi t ter mededeelde , d a t 
door „Zuid»Limburg" candidaat voor het Bondsbestuur ge» 
steld was mevrouw De Bruijn»Vrins. 

De stoming over de bes tuurscandidaten (waarbij 24 geldige 
.stemmen werden ui tgebracht) had he t volgend resul taa t : 

mr. W. S. W. de Beer 23 s temmen, 
J. C. Cramerus 23 s temmen, 
mevr. De Bruijn»Vrins 1 stem, 

zoodat herkozen werd mr. W. S. W. de Beer, en de heer 
Cramerus als nieuw bestuursl id zijne in t rede in he t Bonds» 
bes tuur doet. Beiden namen de benoeming aan. 

D e heer Cramerus nam achter de bestuurstafel p laa ts , 
bedankte voor he t in hem gestelde ver t rouwen en zengde toe 
dit ver t rouwen niet te zulen beschamen. 

Hierna was aan de orde pun t 10 van de agenda „vaststel» 
ling van de p laa ts voor de volgende jaarvergader ing" , waar» 
voor uit de vergadering geen voorstel len kwamen, doch wel 
eenige wenken gegeven werden. 

Evenals het vorige jaar wees de afgevaardigde uit Den Heli 
der erop, dat he t voor kleine vè rkomendc vereenigingen, 
om der kos ten wille, altijd aan te bevelen was de vergade» 
ringen in het cent rum des lands te doen houden. 

De heer Kor teweg gaf een wenk voor West»Friesland, terwijl 
ook Haar l em genoemd werd. 
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Aangezien het volgend jaar te Den Haag waarschijnlijk de 
opening van het Postmuseum zal plaats vinden, gaf dit feit 
aanleiding om Den Haag aan te wijzen. Wel kon de heer Tres» 
ling omtrent de opening nog geen toezegging doen. 

Er waren geen bezwaren tegen Den Haag, zoodat Den Haag 
als plaats voor de volgende jaarlijksohe algemeene vergadering 
werd gekozen. 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat voor 1930 van „Rot» 
terdam" reeds een aanvraag was ingekomen, om in dat jaar 
te Rotterdam te vergaderen. Alhoewel hieromtrent nog geen 
definitieve vaststelling gedaan kon worden, werd van het ver« 
zoek van „Rotterdam" vast kennis genomen. 

De heer De Beer vroeg, of de aanwijzing van Den Haag 
geen aanleiding geeft om het volgend jaar op ons feest uit 
te noodigen de besturen van „Philatcliea" en van den „Haag« 
sehen Postzegelkring" ; hiertegen waren geen bezwaren. 

Voor het vormen der financieele commissie voor het nazien 
der rekening in het jaar 1929 zullen worden aangezocht de 
afdeeling 'ssGravenhage van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars en „Op Hoop van Zegels", waarna 
punt 12, het rapport en bespreking inzake tandingmeter ter 
tafel kwam. 

Aangezien het rapport omtrent den tandingmeter volledig 
was opgenomen in het Juli^nummer van het Maandblad, kon 
naar den inhoud daarvan verwezen worden. Intusschen was 
gebleken, dat de als goed gekwalificeerde tandingmeter van 
M. Z. Booleman werd aangemaakt door Paul Kohl te 
Chemnitz. 

De heer Korteweg deelde hieromtrent nog mede, dat die 
tandingmeter inmiddels geheel vervaardigd werd volgens de 
moderne eisehen en dat hij opgave heeft gevraagd, hoeveel 
de prijs was bij eene afname van 1000 stuks. Hierop was door 
hem nog geen antwoord ontvangen, zoodat dit zal worden 
afgewacht, alvorens ter zake eene beslissing te nemen. 

Hierna volgde voorlezing van een ontvangen schrijven van 
den heer M. Langlois, Président de la Federation des Sociétés 
Philatél'iques Frangaises van den volgenden inhoud : 

Monsieur G. V. v. d. Schooren, 
. Président de la Federation des Sociétés 

Philatéliques Neerlandaises, 
Café Beurs van Breda, 

Breda 
Mon eher Président, 

Au moment oü la Federation des Sociétés philatéliques 
Neerlandaises va se réunir ä Breda pour son assemblee géné« 
rale de 1928, sous votre Présidence, je tiens ä vous adresser 
les meilleurs voeux de la Federation Fran§aise pour Ie succes 
de votre Congres. 

Je desire, encore une fois, vous exprimer tout Ie regret que 
j'éprouve de n'avoir pu, en raison de ma santé, entreprendrc 
Ie voyage de Breda et participer ä vos interessants travaux. 

Vous m'obligerez beaucoup en transmettant a tous mes 
amis hollandais mes meilleurs souvenirs et en leur disant la 
peine, que j'ai de ne pas me trouver au milieu d'eux cette 
année. 

Veuillez agréer, mon eher Président, l'expression de mes 
sentiments bien cordialement dévoués. 

De heer Vuijstingh, die de verschillende bij hem ingekomen 
statuten en reglementen der Vereenigingen bestudeerd had, 
deelde mede dat niet in alle reglementen positieve tirades 
omtrent royeering voorkwamen. Hij vreesde, dat, wanneer een 
uniforme regeling zou doorgevoerd worden, niet alleen statu» 
tenwijziging daarvan het gevolg zou zijn, doch ook, dat 
instelling van eene eventueele commissie vele kosten met zich 
zou meebrengen. Hij is van meening, dat opgave van ge» 
royeerde leden aan het Bonds»Informatiebureau in de goede 
richting zou werken, omdat altijd bij dat bureau informaties 
omtrent geroyeerde leden kunnen worden ingewonnen. 

De voorzitter bedankte den heer Vuijstingh voor zijne 
grondige bestudeering dezer zaak en gaf den Vereenigingen 
in overweging bij eventueele statutenwijziging de bepalingen 
omtrent royeering goed te formuleeren. 

De afgevaardigde van „Den Helder" deelde mede, djt het 
reeds was voorgekomen, dat een persoon lid van meerdere 
Vereenigingen, die in één Vereeniging geroyeerd was, daar» 
door voor moeilijkheden was komen te staan ; sommige leden 
vonden het een van zelf sprekend feit, dat een dergelijk lid 
door zijne andere Vereenigingen op het nakomen van zijne 
verplichtingen tegenover de betrokken Vereenigmg werd ge» 
wezen. 

De beste weg in deze was, om een geroyeerd lid op te 
geven aan het Bondssinformatiebureau met opgave der rede» 
nen, die tot de royeering geleid hebben. Wenscht hij weer 
lid van een andere Vereeniging te worden, dan volgt toch 
weer publicatie in het Maandblad, waarop het Bonds»Infor» 
matiebureau inlichtingen omtrent dit candidaat»lid zou 
verstrekken. 

Dit inzicht werd het juiste geacht. 
Na verstrekte inlichtingen door den Bondsvoorzitter en 

door den heer Becking omtrent de instelling eener weten» 
schappelijke commissie, werd niet overgegaan tot de benoe» 
ming van een permanente commissie. Over een bepaald onder-= 
werp zal een commissie worden samengesteld, tot welker sa
menstelling het bestuur gemachtigd werd. 

Voor het onderzoek naar de La Guaira»zegels werd door 
het bestuur de volgende commissie samengesteld : t.w. Gene» 
raal Becking en de beeren A. C. Voss, Keiser sr. (Den Haag), 
Martens (Haarlem), terwijl daaraan als scretaris werd toege« 
voegd de heer A. M. Benders (Utrecht). 

Hierna deelde de voorzitter mede, dat door de Kapittel» 
vergadering was uitgemaakt, dat dit jaar de Bondsmedaillc 
niet werd toegekend en dat de heer Warren had toegezegd 
een boekwerk over zegels van Nederland samen te stellen, 
welk werk reeds geheel gereed en in druk was. Voor dit om-
vangrijke werk werd de heer Warren bedankt. 

De heer Warren bedankte voor het hem gebrachte applaus 
en vroeg of het niet wenschelijk was, dit boek b.v. in twee 
talen (Nederlandsch en Engelsch) uit te geven, zulks met het 
oog op het aanmoedigen van het verzamelen van Nederland» 
sehe zegels in landen, waar alléén de Engelsohe taal gebezigd 
werd. 

De meeningen hieromtrent liepen nogal uiteen, alhoewel 
werd ingezien, dat een boekwerk, in twee talen samengesteld, 
aanmerkelijke kostenbesparing met zich meebrengen zou dan 
wanneer dit in iedere taal afzonderlijk gedrukt zou worden. 

Algemeen was men van oordeel, dat aan het laatste echter 
de voorkeur gegeven moest worden, waarmede de heer War
ren wel rekening zal houden. 

Bij de rondvraag deelde de afgevaardigde van de Vereeni« 
ging „Den Helder" mede, dat naar zijn oordeel de voorver» 
gadering de kosten niet loonde en daarom diende afgeschaft 
te worden. Het bestuur van den Bond, dat de belangrijkheid 
van die vergadering wel degelijk inzag, zou haar willen be» 
stendigen. 

De afgevaardigde van „Den Helder" was van meening, dat 
een dergelijke vergadering niet gehouden behoeft te worden, 
omdat de verschillende punten, die behandeld dienden te wor» 
den te voren in het Maandblad beschreven en behandeld kun» 
nen worden. Hij blijft het een bezwaar vinden voor kleine, 
minder kapitaalkrachtige Vereenigingen die vergaderingen bij 
te wonen, omdat door het daarheen zenden van een afgevaar» 
digde, b.v. de kas van de Vereeniging Den Helder, te zwaar 
belast wordt. 

Met .deze meening ging de Vereeniging Maastricht niet 
aceoord en vond de vóórvergadering wel degelijk van groot 
belang. 

Nadat de heer Vuijstingh de geuite meening, dat op deze 
agenda geen onderwerpen voorkwamen, die wel op de voor» 
vergadering behandeld waren, had bestreden en toegelicht en 
het nut dier vergadering had verdedigd, werd die voorverga» 
dering bestendigd. 

Niemand verlangde verder het woord, zoodat de voorzitter 
onder dankzegging deze vergadering sloot. 

(Wordt vervplgd)-



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 205 

Uitaiftem 
BELGIË. 

De, in het vorige nummier aangekondigde pakketpostzegels 
voorloopige uitgave — zijn verschenen : 

4 francs, grijsbruin. 
5 „ , grijsolijf. 

iDe opdruk is in zwart aan
gebracht. 

BOLIVIA. 

**MM(MMM*M4 

Luchtpostzegel'S: 
15 centavos, groen. 
20 ,, , blauw. 

■ 35 „ , karmijn. 
Het zegelbeeld toont een landschap; in een cirkel in 't midden 

staan vermeld de letters L. A, B., afkorting voor Lloyd Aereo 
Boliviano, een particuliere maatschappij, die het luchtvervoer ver
zorgt. 

Dte zegels, gedrukt in een oplaag van 1(X)000 resp. 150 000 en 
300 000 exemplaren, zijn volgens het Bulletin Mensuel, verkrijg
baar aan de postkantoren. Het speciale luchtrecht, door deze ze
gels verantwoord, kcmt geheel ten goede aam de L. A. B. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegels in nevenstaande 

teekenmg, portret van den Koning : 
1 Leu, olijfgroen. 
2 Lewa, bruin. 

CANADA. 

MPPPMW 
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In nieuwe teekening, globe en vliegtuig, verscheen de lucht
postzegel : 5 cents, bruin. 

Deze zegel diemt voor de frankeering der luchtpoststukken op de 
dagelijksche diensten Montreal (Canada)—Albany (V.S.A.). 
CHILI. 

Onderstaande frankeerzegels der koerseerende uitgifte werden 
voorzien van den opd'ruk Servicio del Estado : 

10 centavos, blauw en zwart. 
20 „ , rood 
25 „ , blauw „ „ . 
50 „ , grijsgroen „ „ . 

1 peso , groen „ „ . 

CIRENAICA. 
Voor propagandistische doeleinden 

op koloniaal gebied verscheen een 
speciale serie van vier waarden, alle 
volgens afbeelding: 

20 centimes, groen. 
30 ,, , rood. 
50 ,, , violet. 

1 Lire 25 centimes, blauw. 
De zegels worden verkocht met 

een toeslag van 5, resp. 5, 10 en 20 
centimes. 

Aan den voet staat vermeld „So
cieta Africana d'Italia", terzijde, 
links ,,Napoli 1882", rechts „Napoli 
1928". 

i m i i P l 
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ESTLAND. 
Frankeerzegels in nevenstaande teeke

ning : 
5 Santimi, vermiljoen. 

10 ,, , lichtblauw. 
12 ,, , karmijn. 
20 „ , blauw. 

De zegels zijö voorzien van een licht, 
gekleurd netwerk. 

E T H I O P I Ë . 
De reeds lang in uitzicht gestelde 

nieuwe serie is tha^ns verschenen en 
waar het wereldkundig was gemaakt, 
dait zij zou uitmunten door fraaie tee
keningen en goede verzorging, kan 
het niet anders, of zij zal teleurstel
ling hebben gebracht. Het is een 
schamel zegelproduct, dat den ver
zamelaars wordt voorgezet. 

De serie, waarop voor het eerst 
de nieuwe munt — mehaleks in 
plaats 'van guerche, en talari in plaats 
van dollar — is vermeld, bestaat uit 
de volgende waarden : 
3/s mehaleks, oranjebruin en blauw. 

,, , blauw en rood'. 
„ , groen en zwart. 
„ , karmijn en zwart. 
„ , blauw en zwart. 
,, , geel en bruinzwart. 

, lila en bruinzwart. 
talari , roodbruin en violet. 

, geelgroen en bruin. 
„ , bruinzwart en geelgroen. 

O p vijf waarden komt de beelte
nis voor van Keizerin Zeanditan, op 
de andere die van den regent Tafari. 

Het randschrift beduidt bij den zegél van Prins Tafari „Over
wiimende leeuw van Juda's stam^" ; bij de Keizerin „Ethiope strekt 
de hand uit tot God". 

T e r gelegenheid van de opening van het nieuwe postkantoor 
te Addis Abeba, de hoofdstad, werd de geheele serie voorzien van 
een specialen opdruk, luid'ende ,,P. T . T. Herinnering aan den 
eere^ag" . Slechts 50OO series werden op deze wijze uitgegeven. 

Het is jammer, dat men, als er dan toch iets speciaals ver
schijnen moest, voor deze gelegenheid geen serie heeft uitgegeven 
met o.a. de afbeelding van dit gebouw, waaruit men dan dten 
groei van bet moderne postbedrijif, dat ook Ethicpie niet onbe
roerd laat, kon zien. Hoe tot voor kort de postdienst daar te 
lande werd uitgevoerd, kunnen de lezers vermeld zien onder Phil. 
Allerlei in dit nummer, waarvan de gegevens ons bereidwilligst 
werden toegezonden door den Nederiandschen PriesterMissiebond. 

FRANKRIJK. 
iMet den opdruk „Caisse dAmortissement" en waarde, versche

nen de frankeerzegels: 
10 op 40 centimes, grijsgroen. 
25 „ 50 „ , roodbruin. 
50 „ 1 ifr. 50 centimes, lila. 

Eerstgenoemde is in het zaaistertype met gevuldien, de tweede 
in hetzelfde type met gelindeerden achtergrond. 

De 1 fr. 50 is in de Pasteurteekening; de opdruk is hier af
gekort tot C. A. 

FRANSGH INDIE. 
Onderstaande zegels in het koerseerend type werden overdrukt 

met nieuwe waarde : 
10 caches op 20 centimes, karmijn en groen. 
16 „ „ 35 „ , blauw en bruin. 

1 Fanon „ 25 ,, , groen en karmijn. 
2 Fanons 12 C. op 1 franc violet en bruin. 

Voort werden onderstaande portzegels van Frankrijk overdrukt ; 
4 caches op 20 centimes, licht violet. • 
I Fanon „ 30 „ , oranje geel. 
1 ,, 16 C. op 5 centimes, grijszwart. 
3 Fanons op 1 franc, groen. 
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ITALIAANSCH ERYTHREA. 
Dezelfde serie als vermeld onder Cirenaica. 

ITALIAANISGH SOMALI. 
Dezelfde serie als vermeld onder Cirenaica. 

ITALIAANSCH TRIPOLIS. 
Dezelfde serie als vermeld! onder Cirenaica. 

KBLANTAN. 
Frankeerzegel in nieuwe teekening, portret van den sultan: 

1 Dollar, blauw. 

L E B W A R D EIL. 
Franikeerzegels in de koerseerende teekening : 

10 shilings, groen en rood op groenachtig. 
1 Pond, purper en zwart op rood. 

Eerstgenoemde met het meervoudig watermerk in sierschrift, 
de tweede met het oude watermerk C A . 

LUXEMBURG. 
In schitterende teeke

ning en uitvoering ver
scheen de frankeer
zegel : 

2 fraipcs, zwart, ge
zicht op Clervaux. 

Dezelfde zegel is 
voorts te melden met 
den zwarten opdruk 
„officiel". 

Het papier van den 
dienstzegel toont het 
meervoudig watermerk 
vliegtuig. 

De serie portzegels werd uitgebreid met: 
60 centimes, geelgroen, en rood, 

in de koerseerende teekening. 

MALTA. 
De opdrukken ,,Postage and Revenue" (m d'rie regels ; voor de 

shilling en hoogere waarden in kleiner en veiter type) is thans 
verschenen op de geheele koerseerende serie. 

Wij vermelden dit feit alleen cm vast te leggen, dat geweten
looze lieden het toch zoo ver met de geldmakerij he'bben weten 
te brengen. 

Het blijft een schande voor het betrokken postbestuur, dat 
zich niet ontzien heeft aan een dcrgelijken opzet uitvoering te 
geven. De laatste jaren heeft dit land een opeenvolging te zien 
gegeven van zegels met Postage and Revenue, toen overdrukt met 
Postage, daarna uitsluitend het opschnft Postage en thans deze 
laatste weer overdrukt met Postage and Revenue m afwachting 
van de definitieve serie met dit opschrift. 

Wij raden lederen weidenkenden verzamelaar aan, zich deze op
drukzegels niet aan te schaffen. 

M O N A C O . 
Opdrukken op frankeerZiegels: 

50 op 1 fr. 05, violet (viaduct). 
50 „_ 1 fr. 25, blauw (Prins). 

NICARAGUA. 
Opdruk ,,Correos 1928 Vale 1 cent" (vertikaal) op den tele

graafzegel 5 centavos, lichtblauw. B. M. 

PANAMA (KanaalZone). 
Frankeerzegels ; 

1 cent geelgroen 
(portret van Gorgas). 

2 ,, karmijn 
(portret van Goethals). 

Eerstgenoemde was het hoofd van 
den gezondheidsdienst, wiens sanitai
re maatregelen den aanleg vém het 
kanaal mogelijk maakten ; Goethals 
IS de voorzitter der kanaalcommissie. 
PBRZIE. 

Hfet jongste Bulletin Mensuel meldt die verschijning van vijf lucht

postzegels, verkregen door olakzegels te overdrukken met de af
beelding van een vliegtuig, waarde en het foutieve opschrift 
„Poste aérien" (in plaats van aerienine). 

D'e serie bestaat uit: 
3 Kran, grijsbrum. 
5 ,, , zwaptbrum. 
1 Tou , violet. 
2 „ , grijsolijf. 
3 ,, , groen. 

Dezelfde bron meldt, dat een serie luchtpostzegels in aanmaak 
is bij de firma Enschede en Zonen, te Haarlem. 

POLEN. 
Frankeerzegel in nevenstaande 

teekening: 
15 groszy, blauw. 

Het zegelbeeld geeft Henryk Sien
kiewicz weer, den schrijver van 
meerdere bekende romans o.a. Quo 
Vadis. 

■ i i f f r " * i iÉ i i i t i 

m n u »I i m I tin 

ff* 

TCHEOHOSLOWAKIJE. 
Op 22 October j.l. verscheen, 

ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan der republiek een fraaie 
serie, weergevende naast beroem
de kasteelen enz. het portret van 
den Staatspresident Masarijk, den 
man aam wien in de eerste plaats 
het land zijn onafhankelijkheid te 
danken heeft. 

De waarden en kleuren zijn : 
30 Heller, zwart; toegangspoort 

tot het beroemde slot Hradschin. 
40 Heller, bruin; kasteel van 

Leitschau. 
50 Heller, groen; centraal te

lefocnkantcor te Praag. 
60 Heller, rood ; gezicht op het 

doip Jasma, gelegcn in de Russi
1 Kroon, karmijn ; Kasteel Hlu

sche Karpaten. 
b '<a in Bohemen. 

1,20 Kronen, paars ; Kasteel en 
ruines van Velehrad in Bohemen. 

2 Kremen, blauw; Kathedraal 
van Brünn. 

2,50 Kronen, blauw; gezicht op 
hi't Tatragebergte. 

J Kon en, brum; portret van 
'Vïasanjk. 

5 Kronen, violet; toren van het 
kruithuis te Praag. 

De zegels dragen alle de jaar
tallen 1918 en 1928; zij zijn 
schitterend uitgevoerd in staal
druk en worden zonder eenigen 
extratoeslag verkocht. 

Zij zijn tot 31 December e.k. 
aan de postkantoren verkrijgbaar. 

Van een dirietal der n.o.m. 
best geslaagde geven wij hierbij 
de afbeeldingen. 

TRANSJORDANIE. 
De koerseerende serie in het Koningstype werd voorzien vaii 

den Arabischen opdruk „Dastour", ter gelegenheid van het feit 
dat Z . M. Abdullah zijn onderdanen verblijdde met een grondwet. 

De serie omvat de waarden 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 90, 100 
en 200 milliemes. 

Volgens het Bulletin Mensuel beweegt de oplaag zich tusschen 
21.500 voor die laagste en 5600 voor de hoogste waarde. 

TUNIS. 
De serie portzegels werd uitgebreid met: 

60 centimes, violet. 
80 „ , grijsbruin. 
90 „ , rood. 

l i i i n i i m i m n w » 
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LlRUGUA'i 
Met de beeltenis van generaal Garzon 

verschenen de hennneringszegels: 
2 centesiraos, rood. 
5 „ , geelgroen. 
8 ,, , blauw. 

De zegels zijn cngetand ; zij werden 
uitgegeven in blokken van 4 stuks. 

De oplaag 'bedraagt voor elke waa/de 
30 000 stuks. 
ZANZroAR. 

Frankeerzegel, koerseerend scheepstype, meervoudig watermerk 
in sierschnft : 

30 rupees, zwart en bruin. v. B. 

Binnenkort zal het een eeuw geleden zijn, dat dit land onder 
Fransch protectoraat kwami Een speciale serie zal voor deze 
gelegenheid verschijnen. Een jury heeft de ingekomen zegelont-
werpen gekeurd en den eersten prijs toegekend aan den teekenaar 
Vérecque, denzelfden, die het ontwerp Kathedraal van Reims 
schiep voor den nieuwen Franschen zegel van 3 francs. 
ECUADOR. . 

Binnenkort verschijnt hier een serie expresse-zegels, verkregen 
door den opdruk „Correos Expresso" op koerseerende fiscaal
zegels. 
FRANKRIJK. 

Op 13 Februari 1929 is het vijfhonderd jaren geleden, dat 
Jeanne d'Arc, meer bekend onder den naam van de Maaigd van 
Orleans, haar roeping ging vervullen het Fransche vaderland van 
de vreemde overheersching te bevrijden. 

De Minister van Posterijen heeft besloten, dat gedurende een 
half jaar, vanaf Februari a.s., een zegel van 50 centimes zal ver
schijnen met de beeltenis van deze bekende vrouw. 
GROOT BRITANNIE. 

Naar verluidt zal, ter gelegenheid van het in 1929 te houden 
Internationaal Postcongres te Londen, een speciale serie verschij
nen. 
LETLAND. 

Niet minder dan twee speciale series staan hier op het program
ma : een ter gelegenheid van de 10-jarige onafhankelijkheid; de an
dere om de nood'ige duiten te krijgen voor de oprichting van een 
Vrijheids-monument! 
NICARAGUA. 

Aan d'en opdrufcken-stroom (Resello e.d.) komt binnenkort een 
einde, indien we ten minste de buitenlanidsche bladen gelooven 
mogen. Ben nieuwe serie is op komst, in de oude tcekening, 
doch in gewijzigd'e kleuren, 
PORTUGAL. 

Verschillende waard'en in het Ceres-type zullen worden over
drukt met 10, 40 of 80 centavos. v. B. 

XXXII . 
GROOT-BRITANNIE (vervolg). 

In de eerste dagen van October 1919 werd gedurende een spoor
wegstaking de mail per vliegtuig vervoerd naar verschillende be
langrijke plaatsen, o. a. Birmingham, Manchester en Glasgow. 

Speciale stempels werden niet benut ; men herkent de stukken 
dan ook alleen aan de poststempels van vertrek en aankomst en 
aan de extra-frankeering van 2 shilling, verantwoord in gewone 
frankeerzegels. 

In November van hetzelfde jaar begonnen de regelmatige post-
vluchten, eerst op het traject Londen—iParijs, daarna, van af de 
tweede helft van Juli 1920 e. v., uitgebreid tot Londen—^Amster
dam, Londen—Brussel, Londen—^Kopenhagen, Londen—Keulen, 
Londen—Rotterdam enz. 

De frainkeering vindt plaats door gewone zegels ; speciale stem
pels worden niet gebruikt. De aanwijzing, dat verzending per 
luchtpost wordt gewenscht, geschiedt door het opplakken van een 
etiket met de aanwijzing „By Air Mail" in een vierkantje. Oök 
zijn stempels in zwart of violet bekend, luidende 

Air Mail 
Expres.s 

of 
Air 

Mail 
Wi j vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op, dat het dragen 

van een dergelijk etiket of stempel nog volstrekt niet bewijst, dat 
men met een „echt gevlogen" luchtpoststuk te doen heeft. Alleen 
de stempels van vertrek en aankomst, die duidelijk moeten zijn 
afgedrukt, kunnen zulks uitwijzen. 

De eerste regelmatige postvluöht (Londen—^Parijs) werd uitge
voerd door de Daimler Hire Ltd., welker vliegtuigen ook dienst 
deden op het traject naar Manchester. Twee andere maatschap
pijen, de „Instone Air Line" en de ,jHandIey-Page Transport Ltd." 
verzorgden den dienst op andere lijnen, tot in 1924 deze drie maat
schappijen samensmolten tot één, de ,,Imperial Airways Ltd." Deze 
voorziet thans, met de „British Marine and Air Navigation Co." 
onder staatsgarantie, in de behoeften van den luchtpostdienst. 

Om te besluiten vermelden wij nog het brievenvervoer per vlieg
tuig op 13 Oct. 1923 tussohen Lympne en Hastingleigh. Speciale 
kaarten — niet ambtelijk — werden daartoe vervaardigd, dragende 
op een smal strookje ter linkerzijde van het adres de gedrukte aan
wijzing „Lympne Motor Glider Meeting. Oct. 8—J3—1923. This 
letter was carried and dropped from the air by the Motor Glider, 
Manufactured by the Air Navigation and Engineering Co., Ltd. 

Addlestone Surrey". 
Bovendien droegen deze kaarten een grijs etiket met de gedrukte 

aanwijzing „Carried by Motor Glider from Lympne to 
Hastingleigh". 

Ongeveer 125 brieven werden op deze wijze verzonden; de brie-
venzak werd neergeworpen en de mail overgebracht naar het post
kantoor te Hastingleigh om vandaar verder te worden verzonden. 

ê, De frankeering geschiedde met gewone zegels ; bijzondere stem
pels werden niet benut. 

Ben twintig-tal dezer kaarten draagt bovendien de handteekening 
van den piloot J. H. James. 

v. B. 
V L U C H T E N NEDERLAND—NBD.- INDIE. 

Ten vervolge op het medegedeelde in het October-nummer plaatsen 
wij hieronder de gegevens betreffende het vervoer met het vierde 
en vijfde vliegtuig, bereidwillig verstrekt door het Hoofdbestuur 
der P. en T., waarvoor onzen dank. 

4de Postvlucht 4 October 1928. 
Aantal stuks. 

BANDOENG 
BATAVIA 
MEDAN 
PALBMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

brieven 
5039 
4964 
2151 
248 
40 
38 
62 

135 
12677 

briefk. 
.1697 

1336 
612 
78 
9 
2 

18 
9 

3761 

drukw. 
21 
24 
12 

— i 

.— 
— 
— 
— 
57 

monsters 
— 
2 

, 
2 
4 

postw. 
20 
32 

7 
— 

, 
— 
59 

Totaal 
6777 
6358 
2782 
326 
49 
40 
80 

146 
16558 

waarvan 
Aangeteekende stukken. 

brieven briefk. monsters Alg. totaal 
BANDOENG 
BATAVIA 
MEDAN 
PALBMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

439 
482 
141 
22 
10 
3 
9 
8 

1114 

76 
57 
10 
3 
1 
1 

— 
1 

149 

1 
.— 

,— 
2 
3 

515 
540 
151 
25 
11 
4 
9 

11 
1266 
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B A N D O E N G 
B A T A V I A 
M E D A N 
PALBMBANG 
BANGKOK 
R A N G O O N 
C A L C U T T A 
KARACHI 

Gewichten en aantal zakken. 
Bruto-gewioht Netto-gewicht Aantal zakken 

93.875 
90.600 
39.100 

5.750 
1.275 
0.900 
1.450 
4.025 

90.625 
88.— 
38.— 

5.250 
1.155 
0.780 
1.330 
3.755 

10 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

236.975 
5c Postvlucht 11 

BANDOENG 
BATAVIA 
MEDAN 
PALBMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

] 

b 
BANDOENG 
BATAVIA 
MEDAN 
PALEMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

BANDOENG 
BATAVIA 
MEDAN 
PALBMBANG 
BANGKOK 
RANGOON 
CALCUTTA 
KARACHI 

Aantal 
brieven briefk. 
7038 
6690 
2510 
261 
38 
44 
64 

151 
6796 

2044 
1903 

• 680 
45 
12 
7 

— 
26 

4717 

228.895 
October 1928. 
stuks. 

26 

drukw, monsters postw 
17 1 
34 4 
13 — 
— — 
— — 
— .— 
— — 
— 1 
64 6 

waarvan 
Aangeteekend 

neven 
822 
568 
204 

19 
13 
6 
2 
9 

1643 

brief. 
123 
60 
19 
5 

— 
2 

—. 
2 

211 

e stukken. 

26 
18 
2 

. 
—, 
— 
46 

Totaal 
9126 
8649 
3205 

306 
50 
51 
64 

178 
21629 

Alq. totaal drukw. monsters 
946 
628 
223 
24 
13 
8 
2 

12 
1856 

Gewichten en aantal zakken. 
Bruto-gewicht 

121.500 
M4.600 

15.150 
5.800 
2.600 
1.550 
2.300 
4.200' 

297.700 

1 
.— 
— 
— 
,— 
— 
— 
— 

1 

— 
.— 
— 

..— 
— 

1 
1 

Netto-gewicht Aantal zakken 
118.000 
111.350 
43.400. 
5.550 
2.350 
1.300 
2.050 
3.950 

287.950 

Ncdlerlandl ^ 
1̂ , Kolonien ^ 

11 
11 

32 

M 
NEDERLAND. 

De portverlaging. 
Op 1 November is de portverlaging voor stukken naar het 

buitenland en enkele andere tarieven ingegaan. Zij is goedgekeurd 
bij K.iB. van 18 Octdber 1928 (Staatsblad ,nr. 398) en vermeld in 
Dienstorder H 694, waaraan wij het volgende, voor het meeren-
deel al wel bekende, ontleenen . 

1. De portverlagingen gaan in op 1 Nov., behalve die van 
de per landmail verzonden brieven naar Ned. Indië en die van 
de bij abonnement gefrankeerde couranten naar Ned. Indië per zee-
post, welke op nader te bepalen datum in werking zullen treden. 

2. Ingevoerd' is een lokaal iport voor brieven van een gewicht 
van meer dan 20 gram en niet meer dan 100 gram. Dit port be
draagt 10 cent. 

3. Het briefport naar België is verlaagd tot 10 cent, elke ver
dere 20 'gram' 7}^ cent. 

4. Het tarief voor brieven naar het overige buitenland' is ver
laagd tot 123/2 cent, elke verdere 20' gram 7}^ cent. 

5. Het port voor briefkaarten naar het buitenland' is verlaagd 
tot 7}4 cent. 

6. Het tarief voor drukwerk naar onze koloniën en het buiten
land is verlaagd tot 23/2 t̂ m̂̂  pêr 50 igram. 

7. Het recht voor expresse-bestellinc| van stukken voor Ned'. 
Indiè en het buitenland' is verlaagd tot 25 cent. 

8. Ingevoerd wordt een frankeerzegel van llYi cent. Mede 
worden ingevoerd briefkaarten met zegelafd'ruk van lYi cent. De 
frankeerzegels van 123-'2 cent worden voortaan in d'e blauwe en 
die van 7 ^ cent in de roode kleur aangemaakt. De frankeerzegels 
van 15 cent en 10 cent zullen in verband daarmede voortaan wor
den gedhikt ifl de kleuren van de tegenwoordige fran'keerzegels 
van YlYi cent resp. lYi cent. 

9. Postzegelboekjes met 24 frankeerzegels van 15 cent worden 
niet meer aangemaakt. In de plaats daarvan zullen verkrij'gbaar 
worden gestdd postzegelboekjes, inhoudende 24 zegels van 123/2 
cent. 

10. De bij het pubhek voorhanden frankeerzegels van 15, 10 en 
3 cent kunnen, mits gaaf en ongeschonden, gedurende d'e maand 
November worden ingewisseld tegen zegels van 123/2. ^Vl ^n 23^ 
cent. 
Nieuwe zegels. 

Er komen dus, gelijk ook een persbericht ons med'edteelde, ver
schillende kleurveranderingen en een nieuwe waarde, en wel : 

lYi cent rood, 
10 cent violet, 
\V/t cent blauw, 
15 cent karmijn, 
27J^ cent grijs. 

Voorts postzegelboekjes met 24 zegels van 123^ cent. 
Het is de eerste maal, dat we een zegel van de waarde TlYi 

cent krijgen (voor aangeteekende brieven naar het buitenland b.v.) 
en ook de eerste maal dat ergens ter wereld een zegel met deze 
waarde-aanduiding uitkomt ! 

Volgens Dienstorder 697 van 24 Oct. zijn de nieuwe, zegels van 
123/2 cent ter verstrekking gereed (zij zijn reeds verkrijgbaar, zie 
hieronder) ; die van lYi, l'O en 15 cent zullen eerst worden aan
gemaakt, als de magazijn-voorraad van de oude kleuren op is. 
Zooveel mogelijk moeten de zegels in de oude kleuren eerst ver
kocht worden. 
De nieuwe 123^̂  cent en 21 Yi cent verschenen. 

1 A 

Ij H 
mm$m\\ 

O p 27 October reeds waren de ni'euwe 123/2 en 273^ cent ver
krijgbaar (dank aan de 'beeren 'Gordon en A. v. d. Willigen voor 
de spoedige melding resp. toezending). De W/i cent begint weer 
met oplaag A eni wordt dus opnieuw, evenals indertijd de lYi 
cent violet, als een geheel nieuwe waarde 'beschouwd. De vellen 
van beide zegels vertoonen weer iets nieuws, n.1. een keurige 
dubbele lijn om het gebeele vel, in de kleur van de zegels, op 
een afstand van ongeveer 2 cm van de bovenste en onders;e en 
ongeveer 1 cm van de zijrand-zegels. Iets dergelijks als onze vlieg-
postzegelvellen vertoonen. Beide lijnen zijn op een afstand van 
ongeveer 1 mm van elkaar getrokken, alleen op den altijd breeden 
onderrand der vellen is de afsta'nd meer dan 1 cm. De bedoeling is 
dus blij'kbaar om het gebruik van witte strooken papier met wa
termerk (eventueel voor vervalschingen te gebruiken) tegen te 
^aan. 

D e 123̂ 2 cent is geheel in de kleur van de vroegere 15 cent, 
de 273^ cent is donkergrijs, iets lichter van tint dan het tentoon
stellingszegel van 15 cent. — Beide zijn natuurlijk op papier met 
watermerk, afwerkinig als van de overige waarden. 

De koerseerende serie in het koninginmetype krijgt langzamer
hand een respectabele lengte ! Neemt men de drie tentoonstellings
zegels erbij, äaxi zijn we nu al toe aan drie kleuren voor de 
lYi, 10 en 15 cent, en twee voor d'e W/2 en 35 cent. 
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Nieuwe oplaagletters. 
2J^ cent I, MYi cent A, 2 7 ^ cent A. 
De 2}/2 cent I heeft denzetlfden randdruk als de nieuwe 12J^ en 

TlYl cent. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H : L 191, tandiog Gr. 

R 193. „ Gr. 
7>^ cent iB: L 175, ., Gr l5 . 

L 177, „ Gr. 
R 177, „ Gr. 
L 179, „ G r l 5 , en 4 z. rolperf. 

R 179, „ Gl. 
L 182, „ Grl5 . 
L 183, „ Gr l5 . 
L 186, „ Gr. 
R 186, „ Gr. 

9 cent B : 198, „ Gr. 
12>^ cent A : L 203, „ Gril5, en 4 z, rolperf, 

R 203, „ Gr l5 . 
2 7 ^ cent A : 205, „ G r l 5 , en 4 z, rolperf. 

Met G r l 5 zijn aangegeven de nummers, die de in de vorige 
nos. vermelde afwijking hebben : tanding Gr en toch slechts 15 
gaatjes in den bcvenrand, waairschijnlijk het gevolg van een be-
.'chediging aan een van de machines, mogelijk ook een meu\. 
machine. 

Met no. 203 zijn we met de plaatnummers boven de 200 ge
komen. De rij begon in Maart 1925, zoodat we dus nu ruim 3J,-2 
jaar me; d'e reeks bezig zijn, met een gemiddelde snelheid van 57 
nummers per jaar. Het lijkt wel, of tegenwoordig het verschijnen 
van nieuwe platen niet zoo 'vlug meer gaat als in het begin; 
de maandelijksche lijst van nieuw-gevc-nden nummers is d'it jaar 
kleiner dan b.v. in 1926. Onbekend gebleven zijn de nos. 43 en 
R 80 type II, terwijl wat van de latere nos. onder de 200 nog 
ontbreekt (190, 194, 195, 199) nog wel te voorschijn zal komen. 

Rolperforatie. 
De nieuwe W/i cent blauw en llYi cent versohenen op 3 Nov. 

beide met vierzijdige rolperf. 
Nu de 10 cent in andere kleur zal verschijnen, is het de vraag 

of dieze waarde in rood nog met 4-zijdige rolpierf. zal uitkomen. 
De heer Van der Schooren zond' ons een door het Hoofdbestuur 

verstrekte opgave van de aangemaakte rolzegels in rollen zoowel 
als in vellen. Er blijkt uit, dat van alle waarden die in vellen zijn 
uitgegeven, ook rellen zijn aangemaakt en verstrekt, zoodat er 
geen „verzamelaarsroltandang" bestaat. Alleen zijn nog niet ver
strekt rollen met 4-zijdige ralperf. van de waarden 2, 2J^, 4, 121/2, 
20, 30 en 40 cent, cmdat van deze waarden nog een voorraad 
met 2-zijdige rolperf. aanwezig is, die eerst opgebruikt wordt. 

Zegels voor frankeering bij abonnement. 
Het Wds tot dusver voorgeschreven, dat de bedragen, die ter 

betaling dienden van de frankeering bij abonnement, door middel 
van een zoo klein mogelijk aantal frankeerz-egels vold'aan moesten 
worden. Hier werd maar zelden de hand aan gehoudien ; vooral 
wanneer er weldadigheidszegels verkrijgbaar waren, werden vaak 
hiervan geheele vellen afgestempeld, hetgeen behalve voor de kin-
derbeschermingsvereenigingen ook voordeelig was voor de betalers 
van de frankeeringskosten (dagbladen, enz.,) die de gestempelde 
vellen, die zij als quitantie ontvingen, terstond aan postzegelhan-
d'elaars overded'en. 

Nu is dit ook officieel toegelaten ; Dienstorder 678 van 17 Oct. 
staat toe, dat in de tijdvakken, waarin bijzondere zegels met een 
toeslag boven de frainkeerwaarde worden verkocht, deze voor de 
voldoening van de frankeeringskosten gebruikt worden. 

De Kerstzegels. 
Thans is ook, naaf een persbericht ons meedeelt, de toeslag voor 

de a.s. Kerstzegels vastgesteld. De aankondiging kan dus als volgt 
werden uitgebreid : 

XYi cent, verkoopwaarde V/i cent, paars, Mincfcelers. 
5 cent, ,, 8 cent, rood', BoerhaVe. 
7J/2 cent, „ 10 cent, groen, Lorentz. 

123/2 cent, ,, 16 cent, blauw, Huyigens. 
Volgens het Hbl. zullen de zegels verkocht word'en van 10 De

cember tot 10 Januari. 
Ook zullen weer Kinderbriefkaarten worden uitgegeven, n.l. een 

serie van Frans Hals en een van Jan Veth, 

NED. INDIE. 
De luchtpostzegels en de luchtpost. 

Het Indie-nieuws is deze maand synoniem met luchtpost-nieuws. 
Zeer talrijk zijn de brieven, die wij zoowel uit Indtó als uit Hol
land over de nieuwe zegels ontvingen ; aan alle correspondenten 
hartelijk dank voor hun medewerking ! 

W a t van de opdrukzegels na 11 October hier te lande nog 
over was, is aan de verzamelaarsloketten verkrijgbaar gesteld. 

Van de 20 op 25 cent zijn, naar de heer A. van der Willigen 
ons bericht, twee oplagen overdrukt, n.l. O en F. De eene is 
op normaal papier en heeft een heldere kleur, de andere is op 
het dunnere, harde papier. Van de 1}^ op lYi gulden werd' ge
vonden iplaatnummer 2. 

Van alle waarden komien enkele zegels per vel voor, waarin 
een gaatje geprikt is, dat zich bij de hoogere waarden 'bevindt op 
de plaats van de witte punt tusschen N E D . en INDIE. Deze 
gaatjes zijn waarschijnlijk de sporen van pinnetjes, die bij het 
overdrukken gediend hebben om den opdrukvorm op de juiste 
plaats te houden. De zegels miet dfeze gaatjes zijn a'ls zoodanig 
uitgegeven en zijn dus niet als beschadigde zegels te beschouwen, 
hoewel wel ieder UeVer zegels zonder gaatjes in zijn verzameling 
zal opnemen. Naar de heer Janssen te Hengelo ons mededeelt, ko
men zij bij de vellen van de 114 op 2J^ gulden voor op het 
eerste en laatste zegel van de middelste (3e) horizontale rij'; bij 
de 40 op 80 cent zijn de twee middelste zegels (5e en 6e zegel) 
van een van de rijen doorboord. De heer Scheepmaker, te Buiten-
zorg geeft ons de volgende opgaaf van de doorprikkingen: De 
vellen van 200 stuks zijn voor het overdrukken gehalveerd, zegels 
met gaatjes zijn nos. 5, 95, 105 en 195 van het vel (10 op 123^ 
en 20 op 25 cent). Van de vellen van 100 (40 op 80 cent en 75 
cent op 1 gld.) zijn de zegels 5 en 95 doorprikt. — Bij de V/2 op 
23^ gld. (vellen van 50) gaatjes in zegels 21 en 29. 

Speciaalverzamelaars zouden strips kunnen bewaren waaruit dt 
plaats van de zegels met gaatjes blijkt (van de eerste vier waar
den dus b.v, een strip van 5 met boven- of onderrand, zeg'els 
1—5 of 91—95 resp. 191—^195). Mooier is nog zegel 21 van de 
vellen van 13^ op 23^ gld., hier staat naast het zegel op den 
zijrand een rood kruis, dat dus een waarborg is voor de „echt
heid" van het gaatje in het aanhangend zegel. Van de 40 op 
80 cent en 75 cent op 1 gld. heeft een paartje met plaatnummer 
steeds één doorprikt zegel (zegel 95), 

Men kan deze zegels echter natuurlijk ook negeeren, van zoo 
heel veel belang achten we deze variëteit niet. 

Van een strip van 5 van de 20 cp 25 cent met rechterrand 
van het vel, waarop het telnummer 10, die dte heer Janssen ons 
toezond, hadden de beide laatste zegels een duidtelijk kortere ver
ticale streep van de L van Luch:post, terwijl bij het laatste zegel 
achter dit woord een verticaal zwart streepje stond. Zelf zagen 
wij ook met een exemplaar met een dergelijk streepje, zonder echter 
de plaats op het vel te kunnen vaststellen. 

Ook zond de heer Janssen nog een zegel van 13/2 op V4 gulden 
met rechterzijrand, waarbij tusschen het linker cijfer IJ^ en dfe 
linker ster nóg eens het cijfer VA was afged'rukt, echter in veel 
lichtere tint. Andere sporen van dubbeldruk waren op het zegel 
niet te bespeuren. 

De heer Hajenius te Bandoeng zond ons uitvoerige inlichtingen 
over de nieuwe zegels en de luchtpostdiensten, waaraan wij het 
volgende ontleenen: De in de opd'rukken voorkomende vlieg
machine is van het type Fokker. O p de zegels van 10, 20 en 40 
cent komt de afbeelding voor van een oud' type Fokker, op die 
van 75 cent en 13^ gulden d'ie van het nieuwe model een-motorige 
Fokker. — Ook in Indië mogen de luchtpostzegels uitsluitend ge
bruikt worden ter voldoening van het luchtrecht en kunnen dus 
niet als gewone franbeerzegels benut worden. Het luchtrecht voor 
de Java-luchtlijnen bedraagt 10 cent per briefkaart en 10 cent per 
20 gram voor brieven, drukwerken, monsters e.d. Op 1 November 
zullen de luchtdiensten op Java beginnen, en wel de trajecten 
Biatavia—Bandoeng v.v. en Batavia—Semarang—Soerabaja v.v. 
Aangezien door het oponthoud van de vliegers naar Indië nog 
slechts twee van de vier vliegtuigen beschikbaar zijn, zal' van deze 
laaatste lijn voorloopig alleen het traject Batavia—Semarang ge
vlogen worden. 

Aneta meldt verder nog, dat de lijn voorloopig niet tot Soera
baja doorgetrokken wordt omdat het vliegveld daar nog niet voor 
de zware passagiersvliegtuigen in orde bleek te zijn. Verder, dat 
een nieuwe luchtlijn Batavia—Singapore—'Medan in voorberei
ding is. 
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ZooaJs wi | reeds mededeelden, is de datum van v'erkrijigbaar-
stelling van de luchtpostzegels in Indïë vervroegd van 1 October 
tot 20 September. Dit is gedaan, naar de heer Hajenius ons schrijft, 
omdat het publiek in de gelegenheid is gesteld, met dte uit Ne
derland aankomende vliegtuigen op het traject Medan—^Palembang 
—Batavia—Bandoeng ook post mee te geven, waarvoor dan de 
bovengenoemde binïienlandsche luchtposttarieven reeds golden. 
Ook met het ivijfde vliegtuig, dat naar Nederland terugkeert, zal 
men in Ind'ië post voor Indlè zelf mee kunnen geven (voor Pa-
lembang, Med'an, enz.), waarvoor eveneens het tarief van 10 
cent geldt. 

Ook den heer Scheepmaker te Bultenzorg danken wij voor ver
schillende inlichtingen. In aansluiting aan zijn artikel in het Maand
blad van Jbni van dit jaar zendt hij ons een wèl en een niet 
overdrukt zegel van 2]/^ gulden, waarvan het eerste J4 m™ bree
der is d'an het tweede. 

Verder zond ons de heer Scheepmaker verschillende krant-
uitknipsels over de aankomst van het eerste vliegtuig te Batavia, 
beoevens een bericht uit Bandbeng, dat aan het postkantoor al
daar den eersten dag dat de luchtpostzegels verkrijgbaar waren, 
voor ƒ 6000 aan deze zegels werd venkocht. 

Ook den heer ir. H. Cramer te Weltevreden d'anken wij voor 
de toezending van een serie d'er opd'rukzegels en voor mede-
d'eelinigen hierover; ook hij vestigt onze aandacht op de twee 
venschillende afgebeelde vliegmachines. 

Het Ministerie van Koloniën was zoo vriendelijk, ons een 
exemplaar toe te zenden van een van de definitieve Indische lucht
postzegels ; wij beelden het zegel hierbij af. Aan de gegeven in
lichtingen ondeenien wij het volgende: 

„Binnenkort zullen in Ned. Indié verschijnen luchtpostzegels in 
de waardten 10, 20 en 40 cent en kort daarna ook luchtpostzegels 
van 75 en 150 cent. 

^■■■■itl 

De geheele serie verschijnt in één type, in de kleuren : 
10 cent p»aairs, 
20 cent bruin, 
40 cent karmijtarood, 
75 cent groen, 

150 cent oranje. 
De aegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van den heer 

Fökko Mtees, kunstschilder, alhier. Het landschap op de zegels 
is een geconstrueerd landschap, decoratief samengesteld uit spe
cifiek Indische motieven. Daarvoor zijn gekozen het Menanka
baoiwsche huis in het midden op den voorgrond, geflankeerd links 
door een Balineesche tempelpoort met berg erachter en rechts 
dbor een J'avaanschen toren, zooals op oude Javaansche prenten 
wel voorkomt, het geheel aangevuld met planten en boommotieven 
en als achtergrond een vulkaan, die in de heete en stille atmos
feer zijn rookpluim als een pajong verheft. Boveni dït landschap
syrrtfbool zw'eeft een vloot van drie vliegtuigen, waarvan het mid
delste recht op den beschouwer toekomt en het geheele tafereel 
met de vleugels dekt en afsluit. De beide andere vliegtuigen zijn 
geheel symmetrisch opgesteld en vullen het vlak op. 

Zoodra de zegels in Indië officieel in omloop zijn gebracht, 
zullen zij ook voor verzamelaars hier te lande aan de Philatelisten
loketten verkrijgbaar worden gesteld." 

Het zegel is blijkbaar uitgevoerd in boekdruk. Over velgrootte 
en randdriilk kunnen we nog niets meededen. Het zegel heeft 
een grootte van 33 bij 22J/2 mm ; het exemplaar dat wij ontvingen 
heeft lijlMtanding 121/2 ■ HJ^

Het moet ons van het hart, dat we nog zelden zóóiets leelijks 
gezien hebben. Het volgestopte middenstuk, de onduidelijke cij
fers, de griezelige lettertjes — als deze zegels maar geen ongun
stigen invloed op het Indische luchtpostvervoer hebben !! 

Noch voor den teekenaar, noch voor de firma Enschedé is deze 
serie een reclame. Hoe oneindig veel beter zou een zegel in koper
druk, eventueel in ongeveer deze'lfde teekening (maar liever 
anders !) er uit gezien hebben. Waarom de koerseerende zegels 
van Suriname en Curasao wèl in koperdruk en deze serie (die toch 

ook geen miUioenenoplaag zal hebben) niet ? Indien alleen de 
kwestie van de kosten een rol gespeeld heeft (boekdruk is toch 
voordeeliger), dan spijt het ons dat men met deze stille afgezanten 
van Nederland in den vreemde zoo zuinig is geweest. 

Portverlagingen. 
Ook m Indie worden enkele tarieven verlaagd, volgens Gouver

nementsbesluit gaan de verlagingen op 1 Januari a.s. in. De vol
gende tarieven worden gewijzigd : 

Binnenland: Het port voor briefkaarten wordt gebracht op 5 
cent. Het drukwerktarief (niet^nieuwsbladen) wordt verlaagd ; 
nieuwsbladen tot 1 cent per 50 gram. 

Buitenland: Het brief port naar het buitenland wordt 15 cent, 
briefkaarten 10 cent. Het tarief voor briefkaarten naar Nederland 
zal 5 cent worden. 

Het gevolg hiervan zal zijn de uitgifte van enkele kleurveran
deringen. De 15 cent zal blauw, de 10 cent rood moeten worden, 
terwijl vermoedelijk de 20 cent ook weer van kleur zal veranderen. 

SURINAME. 
De nieuwe 223/2 ceni verschenen ; verbranden van zegels. 

De heer Van der Voet was zoo vriendelijk, ons het volgenä 
de nieuws uit Suriname te melden. 

In de eerste plaats is de reeds lang geleden aangekondigde 
nieuwe 22^2 cent in de gewijzigde jubilcumteekcning versehe» 
nen, medio Augustus . Dit zegel zou in Augustus ook hier te 
lande verkrijgbaar worden gesteld, maar is er voor zoover 
wij weten nog niet. 

H e t Besluit van 11 Augus tus 1928 bevat de volgende zin» 
snede : 

„De frankeerzegels bestaan uit een en twint ig soorten, na» 
melijk van 1, IM. 2, 2]/,, 3, 4, 5, 6, 7M, 10, 12J^, 15, 20, 
22H, 25, 30, 35, 50, 100, 150 en 250 cent." 

Hetzelfde Gouv.sAdvertent ieblad, waarin dit Besluit s taat 
afgedrukt, bevat het volgende ber icht : „ N a a r aanleiding van 
de bij herhaling gevraagde inlichtingen omtren t den aanwezis 
gen voorraad van sommige frankeerzegels van Suriname ves» 
t igt de Postdirecteur de aandacht van het publiek er op, dat 
van de frankeerzegels van 10 cent rood van het z.g. scheepjes» 
t ype in de kolonie nog ongeveer 20 000 stuks aanwezig zijn en 
van de 10 cent rood cijfertype nog ongeveer 684 000 stuks. 
Deze soorten zijn voor een ieder aan de loket ten verkrijg» 
baar, terwijl bij massasopkoop te lkens door den Administra» 
teur van Financiën zal worden beoordeeld, of het verlangde 
aantal al dan niet zal kunnen worden toegewezen. 

' Tenslot te deelt de heer V a n der Voet ons mee, dat op 
9 Juni j . l . de volgende zegels in Paramar ibo verniet igd zijn, 
sommige omdat zü buiten gebruik zijn gesteld, andere omdat 
ze aan elkaar geplakt waren, zooals de 50 cent en 1 gulden 
van de koerseerende serie. 

49 128 van 2 cent, Brandkastzegels : 2 van 3 cent, 
12 van 5 cent, 5 van 10 cent, 

184 381 van 10 cent paars , 7 van 12?/^ cent, 
30 031 van 223/^ cent oranje, 3 van 15 cent, 

5.375 van 50 cent (gegomd), 5 van 25 cent, 
9 000 van 1 gld (gegomd), 2 van 50 cent. 

102 van 40 cent port . 
En van de Grocne»Kruis»zegels : 45»020 van 2 cent, 

44 590 van 5 cent, 
50 675 van 10 cent. 

V a n deze laats te serie hopen wij binnenkort de oplaageijfers 
te kunnen geven. 
Een nieuwe weldadigheidsseric. 

Wij danken het Departement van Koloniën voor de toezending 
van het volgende belaiugrijke nieuws : 

„In de maand December zullen in Suriname weder weldadigheid's
frankeerzegels worden uitgegeven, waarvan de verkoop drie 
maanden zal duren, en waarvan de extrabate ten goede komt aan 
de Gouverneur van Heemstrastichting aldaar, welke stichting ten 
doel heeft de bestrijding van in Suriname inheemsohe volksziekten. 

De zegels worden uitgegeven in vier waanden : 
1 !/2 cent, korenbloemblauw, verkoopwaard'e 3 cent. 
2 cent, smaragdgroen , „ 4 oeat. 
5 cent, donkerpaars , „ 8 c ^ t . 
7^2 cent, oranjerood , „ 10 cent. 

Het ontwerp is van André van der Vossen te Haarlem, het 
formaat is 25 bij 30 mm. 

De zegels zullen op een nader te publiceeren datuTi ook hier 
te lande verkrijgbaar worden gesteld aan de philatel^'stenloketten." 
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Wij geven hierbij de afbeelding; d^ teekening stelt een ver
pleegster voor, een zieken inlander oid'ersteunen:!, aie blijkbaar 

Hil,M,lfrilUMiiJrii 

rr 

I 
^ S U M N A M E ^ 

onder stralenbehandelmg met de natuurii ke hooglezon u. De ver
lue'ding van het woord „WoldaQigheirtj3cci,;l" op de rejtrls Z'lf 
is iets nieuws. 
Het raadsel van de 10 centopürukkf n .ipgelost. 

In het Augustusnummer werd door den he^r D3 i3i3, Prramari
bo, uiteengezet, diat de tot dusver aangenomien verdeehng der bei
de typen van de 10 centopdrukken van 1898 (4 type 1, 6 type II) 
niet juist was, maar dat op elke horizontale rij 5 zegels van elk 
type voorkwamen. Wij wilden daarom nog n.et terstond ajiv 
neraen, dat er geen vellen met de vroegeraangenomen vcrdeeling 
der typen zouden zijn. Maar alle materiaal dat te voorschijn 
kwam, vertoonde 5 typen I tegen 5 typen II, zoodat wij er sterk 
aan begonnen te twijfelen, of de oude opgaven wel juist waren. 
— In een uitvoerig artikel van den heer Korteweg in het vorige 
nummer van „De Philatelist" wordt nu deze kwestie, die in d'it 
blad tezelfdertijd op het tapijt gekomen was, opgelost. Er is n.1. 
gevonden een proefafdruk van het opdrukzetsel op een wit vel 
papier (nu in de verzamelingVan Nifterik), waarop nog 90 van 
de 100 „cliché's" voorkwamen, en ook dit vel komt overeen met 
alle den laatsten tijd gevonden strips. Bovendien toont een half 
ve! van de 10 op 30 cent uit de verzamelingVan Nifterik ook 
weer dezelfde verdeeling. Zooals wij in het Augustusnummer 
reeds schreven, zouden op de vellen van de zetting 4 type I — 
6 type II volgens de beschrijving dezelfde opdrykfoutjes voor 
moeten komen als op de ons nu bekende vellen en strips, en 
wel op 'precies dezelfde plaatsen. Dit nu is zoo onwaarschijnlijk, 
dat met dez'e mogelijkheid geen rekening behoeft te worden ge
Ixuden. W e kunnen dus wel voor zeker aannemen, d'at de oor
.■pronkelijke melding foutief was en dat de verd'eeling der typen 
op elke horizontale rij 5 tegen 5 is, n.1. : 

1  1  2  1  2  1  1  2  2  2 . 

'oststulklkeirL. 

NEDERLAND. 
In verband met de portverlaging van briefkaarten naar het bui

tenland van 10 op 7}/2 cent, bepaalt dienstordier H 694 van 18 
0tcber o.a. : 

14, Mede worden ingevoerd briefkaarten met aegelafdruk van 
71^ cent. 

16. De briefkaarten met zegelafdruk van 10 cent (c.q. 12J^ 
c^nt) zullen na 31 Oct. a.s., zonder dat de zegels daartoe van 
een opdruk worden voorzien, worden opgebruikt, als waren het 
briefkaarten met een zegelafdruk van 7}^ cent. Mitsdien worden 
van 1 Nov. af de voorhanden briefkaarten ter waarde van 10 
cent tegen den prijs van 7}/2 cent aan het publiek verkocht. 

18. De bij het publiek voorhanden briefkaarten van 10 cent 
lunnen uiterlijk 31 October tegen ontvangbewijs aan de kantoren 
der posterijen worden ingeleverd. Op 1 Nov. moeten de ingele
\ . rde briefkaarten tegen intrekking van het ontvangbewijs, aan 
belanghebbende worden teruggegeven met terugbetaling van 2J/2 
cent voor elke ingeleverde briefkaart. 

Onze verwachting, geuit in het' Juli nummer blz. 120, dat er bij 
de spoorwegbriefkaarten een wijziging van mod'el op til was, welke 
verwachting gebaseerd was op de vorige kleine oplaag, is bewaar
Aeid geworden. Tot nu toe zijn twee nieuwe spoorwegkaarten ver
schenen in een geheel gewijzigd model : lo . Afzender : „Nederland
sche Spoorwegen" met als oplaag E. H. 120,000. 20/8 '28 met 
een zegelafdruk van 5 cent (is model C. C. 238) ; 2o. Afzender: 
.Nederiandsche Spoorwegen Station Amsterdam (Doklaan)" met 

als oplaag E. H. 75,000 20/8'28 en een zegelafdruk van 3 cent 
Deze heeft model C. C. 238 f (vroeger C. C. 238 c) . 

NEDERL. INDIë. 
Ook hier is bij gouvernementsbesluit een verlaging van post

farieven vastgesteld, ingaande 1 Januari 1929. Het binnenlandsch 
port van briefkaarten wordt teruggebracht op 5 cent ; het buiten
fendsch port wordt voor briefkaarten teruggebracht tot 10 cent en 
voor briefkaarten naar Nederland tot 5 cent. 

Daar het buitenlandsch port voor brieven (Nederland uitgezon
derd) wordt teruggebracht t'ot 15 cent, kunnen dus verwacht 
worden: 

enkele en dubbele briefkaarten van 5 cent 
enkele en dubbele briefkaarten van 10 cent 
enveloppe van 15 cent. 

CURA9AO. 
De in 1927 uitgegeven enveloppe van 10 cent, karmijn, ver

soheen een paar maanden geleden met een zwarten opdruk: 
„73/2 C E N T " over de oude waardeaanduiding. Kan een der ver
zamelaars in Curagao mij mededeelen, waarom dit geschiedde ? 
Er bestaat tooh een enveloppe van 714 cent, grijsbruin? Men zou 
mij zeer verplichten met officieele mededeelmgen hieromtrent, waar
voor bij voorbaat reeds mijn dank. 

FRANKEERMACHINES • 
Nieuwe Machines. 
Francotijp. 
Machine 115. in gebruik genomen bij ,,De Nederlanden" van 1845 

te 's Gravenhage. Model A I met dikke cijfers (ma
chine 7 f7. P. F. is dus hiermiede vervallen) ; laatst 
bekende datum vqn machine 7 is 12.10.28, eerst be
kende van 115 is 20.10.28. 

Machine 127. Hiervan is nog een nieuw type te voorschijn gieko
men, n.1. met het woord , ,KARDEX" en d^aaronder 
in kleine letters ,,Cards in Sight", we noteeren dus: 
127 I „G. F. Allsteel" 

II „KARDEX Cards in Sight" 
III „Dalton" 
IV „Elliott" Fisher The Boekkeeping Machine, 

met monogram E. F. Co. 
Van Machine nr. 108 (N. H. M. A'dam) zijn op buitenl. druk

werken en aangeteekende brieven o.a. de waairdten : 18 20 21 33 
40 50 54 80 99 117 126 6 129 bekend, dit bewijst ons weer, dat 
deze machines practisch elke waarde voor postalische frankeering 
stempelen. 

LNEDHNDin 
17 6 39 i 

0697 

Dezer dagen ontving ik een proefafdruk van de eerste Ned.
Indische frankeermachine machine 200 bij Ruys Handelsvereeniging 
Batavia. 

Het is mij nog mogelijk hierbij een afbeelding te geven van 
deze machine. 

Indien lezers mij afdrukken van Indische Machines kunnen voor
leggen, zoo zal ik dit zeer op prijs stellen. 

Dank aan allen, die mij diverse nieuwtjes melden ! 
H. LAIWEE Fzn. 
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11 
Veilinócn 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 14 Sept. 1928. 
Nr. v/d 

tavel. Omschrijving van den kavel. 

Binnenlandsche Frankeerzegels. 

Hoogste 
Inschrijving. 

1 4400 stuks ƒ 
4000 
3700 
4500 
4000 
2300 
5350 

13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

uitgave 1924/1925 Reddingszegels en 
Luchtpostzegels 

■8 4400 ,, diverse opdrukken 
9 600 „ met gummistempehng 

10 600 „ met gummistempehng 
11 600 „ ongetande 
12 5 „ van ƒ 10,—, 1905 

Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 
50 K.G 

100 K.G 

60 
30 

300 
250 
100 

1000 

Jubileumzegels 1813-
stuks in 5 complete seriën 

van ƒ 1 0 . ^ . . . . 
van ƒ 5.— 
ivan ƒ 1.— 
van ƒ 0.50 . . . . 
gemengd 

-1913. 

Jubileumzegels 1898—1923. 
21 3715 stuks gemengd 
22 3000 „ gemengd 

23 7800 
24 6000 
25 825 
26 3200 
27 60 
28 120 
29 240 
30 400 
31 3000 
32 1500 

33 8000 
34 4400 
35 2050 
36 1060 
37 610 

Porizegels. 
stuks gemengd 

„ gemengd 
„ w.o. 500 donkerblauw gemengd, buitenl. 

iportzegels en de Ruijter-portz 
,, opdruk op port- en franikeerzegel 
„ opdruk óp frankeerzegel 
„ opdruk op frankeerzegel 
„ opdruk op frankeerzegel 
„ opdruk op frankeerzegel 
„ gemengd w.o. div. opdrukken 
„ igemengd w.o. div. opdrukken 

Prankeerzegels vjd Ned. Koloniën. 
„ gemengd, zonder opdrukken 
„ gemengd, waaronder opdrukken, enz, . . 
„ opdrukken w.o. „Java" en „Buiten Bezit" 
„ gemengd, meerendeels Jubileumzegels 
„ van Suriname en Curagao 

54.17 
76.65 
60.07 

100.80 
79.47 
59.17 

114.65 
127.16 

18.— 
1«.— 
30.25 
58,70 

151.— 
310.— 

105,25 
540.25 
331.72 

65.45 
55.50 

190,50 

185.— 
102.25 

169.13 
125,13 

45.— 
169.11 

72.80 
126.50 
246.— 
406.— 

60.— 
28.04 

4-1.— 
46.— 
41.— 
91 .— 

122.25 

Baifenlandsche Prankeerzegels, 
38 8000 stuks gemengd ' 81.— 
39 6000 „ gemengd - 58.50 
40 4000 „ gemengd - 47.87 
Zegels afkomstig van het Departement van Baitenlandsche Zaken. 
41 5200 stuks gemengd . . . . ^ - 65.— 

OUD NIEUWS OVER CURACAO. 
Onze kolonie Curasao, tot welks postgebied ook de eilanden 

Aruba, Bonaire, Saba, St. Eustatius en St. Martin behooren, is 
een der landen, waarvan het bijeenbrengen der poststukken zeer 
aantrekkelijk, maar niet zeer gemakkelijk is. Het completeeren der 
ongebruikte stukken levert reeds vrij veel moeilijkheden o p ; het 
aantal verzamelaars echter, dat Curagao gebruikt compleet bezit, 
is besHst luttel; zooals bekend is, behooren vooral de opdruk-
kaarten tot de groote zeld'zaamheden. 

De kaarten van 15 en 12J/2 cent' met Koning Willem III zijn 
beiden op zeemkleurig carton gedrukt, hetgeen zeker in 3 verschil
lende tinten voorkomt. Bij die van 15 cent treft men soms een 
duidelijk gestreepte cartonvarieteit aan, die mij bij de 123̂ 2 cent 
onbekend is. Deze laatste kaart echter vormt een uitstekend voor
werp (Voor speciaal-verzamelaars :: de kleur van den waarde
stempel (van dof-licht tot schitterend-donker oraoje, en van het 
carton (van licht tot donker), alsmede de carton-dikte, leveren 
hun een dankbaar object, vooral daar de waarde van ongebruikte 
stukken' gering is. 

E^n tusschen-uitgifte vormt de kaart van 123/2 cent op 15 cent 
bruin. Het is vermoed'elijk niet algemeen bekend, dat er over deze 
kaart vroeger heel wat geschrijf igeweest is. Het Gouvernements-
Besluit van 13 April 1877, waaraan zij haar ontstaan te damken 
heeft, is afgedrukt in het Standaardwerk, Deel IV. De voornaam
ste bepahngen zijn: 

„ . . . . terwijl dan de postdirectie op het eiland Curagao de nog 
in voorraad zijnde exemplaren van 1 Mei 1877 af na waarmer
king zou kunnen debiteeren tegen 121/2 cent per stuk, welke waar
merking best zal kunnen geschieden indien door middel van een 
handstempel, over het zege! heengedrukt werd (met zwarten druk
inkt) 12}^ cent enz. 

. . . . 4e. Te bepalen, dat te beginnen met 1 Mei a.s. de als-
d ^ nog voorhanden zijnde briefkaarten, welke een waarde heb
ben van 15 cent per stuk, zullen worden uitgegeven voor 123/2 
cents, nadat vooraf het zich daarop bevindend zegel met een 
handstempel of pers met zwarten drukinkt met het stempel 12}/^ 
cent zal zijn overgedrukt, enz." 

De opvolgster der 15 cent-kaart is vermoed'elijk wel zeer spoedig 
in de kolonie gearriveerd ; het aantal verkochte siukken met den 
bovengemelden opdruk is zeker niet groot geweest. Hieraan is het 
waarschijnlijk te danken, dat men aan haar bestaan en aan het in-
gebruik-geweest-zijn is gaan twijfelen. 

De groote verzamelaar Campbell veAlaart in de vergadering 
van 4 Mei 1882 der Société Fran?aise de Timbrologie (Bulletin, 
bladz. 297) : M. Campbell declare avoir regu du directeur des 
postes ä Curasao, l'infórmation qu'il n 'y a eu absolument que la 
carte de 123^ cents avec surcharge 73^ noir bleuätre. La carte 
123/2 5"'' 15 c. n'a jamais été émise". 

Dezelfde heer komt nog eens op dit feit terug in Juni 1885; 
de red'actie van The Philatelic Record meldt dan: ,,Curagao. — 
Respecting the 15 cents postcard, surcharged 12J/2 cents, Mr. 
Campbell writes us as follows : ,,I have the following reasons for 
believing this surcharge to be a forgery : 1. The Postmaster of 
Curasao wrote me (hat such a card has never been prepared, 
as there has always been plenty of the ordinary 123^ cents on 
hand. 2. The word C E N T is very neatly printed, probably in 
Europe, in ßlook type, whilst all the 7}/2 cents aie in large 
Roman capitals, and are always coursely printed. Tne 15 cent 
card, surcharged with both 123^ and' 7}/2 '^ also, in my opinion, 
a forgery as regards the former value. The counterfeiters have 
selected for their experiment cards, in 'which the authentic sur
charge of 7^2 cent happens to be printed over the bottom of the 
stamp, and they have added the fictitious surcharge on the upper 
portion of the stamp". 

De heer Van Kinschot wijdt in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde van Aug./Sept. 1899 een beschouwing aan 
deze kaart, waarin hij tot de conclusie komt, dat, als een en ander 
juist is, van hetgeen Campbell in het Bulletin berichtte, de kaart 
naar Qe riibriek „niet uitgegeven" behoort te worden verwezen. ^) 

Het komt mij eohter voor, d'at de heer Campbell met zijn — 
ongetwijfeld goed' bedoeld — pogen om deze kaart als valsoh of 
non-émise te verklaren, ongelij'k heeft gehad. In den Seof-catalogus 
van 1893 (de oudste, die ik kon naslaan) staat ze regelmatig 
gemeld en naar mijn meeniog terecht. 

In mijn bezit is een gebruikt exem'plaar, gericht aan dien heer 
P. B. Nieuwenhuys, boekhandelaar te Breda, door een zijner zaken
vrienden opt7 Mei 1877 verzonden ; zij werd op 30 Mei d.a.v. te 
Breda besteld. De opdruk is volkomen gelijk aan de afbeelding in 
het StandaardweA : ik houd ze dan ook voor zeker echt; ik be
taalde er jaren geleden / 25.— voor. Mijn ongebruikt exemplaar 
stamt uit de collectie Ferrari ; achterop staat nog de prijs van 
£ 5. Het zou van belang zijii te weten, hoeveel van deze kaarten 
totaal bekend zijn. 

In 1879 werden de 3 opgem'elde kaarten voorzien van een op-
d'ruk 7}/2 cent; de bed'oeling zal wel geweest zijn hiervoor steeds 
zwarte inkt te gebruiken. Bij d'e 123/2 cents-kaart komt echter ook 
een groen-blauwe opdruk voor, bij de 15 cents-kaart bestaat 
naast dezen tevens een rood-brwne, De eerste kaart is met dezen 
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BEKNOPT VERSLAG der vergadering van den Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 

In de vergadering van den Raad van Beheer, gehouden op 4 
November l.I. te Amsterdam, werd tot secretaris benoemd de heer 
K. iH. J. van Hulssen te Utrecht. 

Voorts werd besloten met het Maandblad deel te nemen aan de 
Internationale Tentoonstellingen te Melbourne en te Londen. 

In de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording 
1938 werden benoemd de beeren Cramerus en dr. Gommers uit 
Breda. 

De aftredende hoofdredacteur en administrateur, respectievelijk 
de beeren Van Brink en Smeulders, werden bij acclamatie her
benoemd. 

To t voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor 1929 Wer
den aangewezen respectievelijk de beeren dr. Van Gittert (Utrecht) 
en dr. Van Dam (Haarlem). 

Voorts maakte het drukken van het Maandblad een punt van 
breedvoerige en langdurige bespreking uit. 

Namens den Raad van Beheer: 
De secretaris, 

K. H. J. V A N HULSSEN, 
Brigittenstraat 17, Utrecht, 

B E R I C H T . 
Door gebrek aam plaailsruimte moeten verschillende bijdragen en 

rubrieken, o.a. Tentoonstellingen, bcekbeoordeelingen enz. blijven 
liggen tot het volgend nummer. 

Hetzelfde geldt voor het vervolg-artike! over de zegels der 
Stoom vaartmaatschappijen. 

Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt gebracht, 

dat 1 December a.s. per postkwitantie over den abonnementsprijs 
voor den volgenden jaargang (met de invorderingskosten f 5.25) 
zal worden beschikt. Aan hen, wier kwitantie onbetaald mocht 
terugkomen en die nalatig blijven het verschuldigde vóór 10 
Januari a.s. over te maken, zal het blad niet meer worden toege
zonden. Voor eventueele toezending van den abonnementsprijs ge
lieve men zooveel mogelijk gebruik te maken van den postchèque-
en girodienst, door overschrijving of storting op onze rekening 
no. 37183. 

De abonné's in het buitenland 'worden verzocht, den abonne
mentsprijs è f 6.— per postwissel over te maken. Indien daaraan 
op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij van de 
abonnentenlijst worden afgevoerd. 

Breda, 15 November 1928. 
De Administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
De inhoudsopgave van den zevenden jaargang zal aan het 

Qecember-nummer worden toegevoegd. 

REHABILITATIE, 
Daar mij gebleken is, dat de heer John Goede te Sloten de aan

gelegenheid met den heer M. E. Bouwmeester te Haarlem verkeerd 
heeft voorgesteld, ben ik gaarne bereid de waarschuwing, die in 
het Octobernnummer van dit orgaan geplaatst werd, terug te ne
men. De zegels, die de heer Bouwmeester gekocht had, behoefden 
nog niet betaald te worden, daar er ruim onderpand voor in de 
plaats gegeven was. Daar de betaling intusschen geschied is, 
heeft de heer B. dus geheel aan zijn verplichtingen voldaan, 't Doet 
mij genoegen, dat ik de klacht, die op eenzijdige inlichtingen be
rustte, thans kan intrekken. De heer Bouwmeester wordt hierbij 
dus gerehabiliteerd. 

J. A. KASTEIN, 
Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau. 

WAARSCHUWING, 
De heer Ä. J. A. Douives Dekker, Inspecteur der Semarangsche 

Assurantie Mij., Noordwijk 31, Weltevreden, is mij sinds lang 
f 167,11 schuldig. Maningen blijven zonder gevolg. 

J. MEBUS, 
Postzegelhandel, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Over onderstaande handelaars en verzamelaars virorden door 
het Bonds-lnformatiebureau inlichtingen verstrekt. 

J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Postzegelhandel ,,Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman 6 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). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W . 9. 
E. Zahn, Dr. Philos, Brixen bij Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W . H . Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 

De Belheerder van 't Bonds-lnformatiebureau, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z . 

Nederlandsche Vereen., van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris! A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 10793 

A F D E E L I N G „ V E R K O O P " . 
Directeur: L. van Essen, Melkpad 37, Hilversum. 
Administrateur : D. C, Paraira, Sarpbatistraat 143, Amsterdam. 

Giro no. 68471. (Bij aangeteekende correspondentie boven adres 
te stellen : B ij k a n t o o r T u 1 p p 1 e i n ) . 

S E C T I E H O O F D E N : 
Amersfoort: A. J. Valewink. 
Amsterdam : T j . Gs, de Vries. 
Apeldoorn : K. de Waard . 
Arnhem: J. R. de Joncheere, Velp (G.) 
Dordrecht: J. L. van Dalen. 
Gelderlaand: J. C. Heidenreich, Bürgern. Weertstraat 53, Arnhem. 
Gooi' en Eemland: Jb. Gloeck, Hilversum. 
's-Gravenhage: P . H. Q. Bouman, Giro-no. 73239. 
Haarlem : E. A. van Bilderbeek, Giro-no. 26812. 
Leiden: J. C. E. Schmeltz. 
Noord-Brabant en Limburg: J. S. de Jongh, St Hubertuslaan 37, 

Maastricht, Giro-no. 23588. 
Noord-Holland: Dr. J .C. de Ruyter de Wildt, Hoorn. 
Noord-Nederland: S. Tromp Visser, Leeuwarden. 
Nijmegen: J. H . Albrecht. 
Twente: J. van Houten, Hengelo (O.) , Giro-no. 87757. 
Utrecht: A. M. Benders. 
Zeeland en Zuid-Holland: C. J. L. Sitsen, Vlissingen 

S E C T I E Z E G E L S V A N N E D E R L A N D E N K O L O N I c N . 
S e c t i e h o o f d : A. Kriebel, Tiel. Giro^no. 49342. 

S E C T I E N E D B R L A N D S C H - I N D I ë . 
L e i d e r : J. J. Roelof f s Valk, Dagoweg 111, Bandoeng. 
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S E C T I E H O O F D E N : 
Atjeh : Jhr. F. Goldman, Oelee Lhene. 
Bandoeng : E. J. F. Linssen. 
Batavia : R. Reints Bok, Weltevreden. 
Malang: G. W . Borgesius. 
Medan: F. W . M. C. Cortenbach. 
MiddenJava: R. Chevallier, Magelang. 
Semarang: P. C. Brodett, 
Soerabaja : G. Nijenhuis. 

Nieuwe leden. 
990. J. P. de Vos, Progostraat 8, Bandoeng (N.I.) 
993. N. van Udhelen jr., Surmamelaan 18, Hilversum. 
994. I. Prior, Soestdijfcerstraatweg 73, Hilversum. V, 
995. H. J. H. van Strieland, Koningslaan 40, Bussum (lid HoII.) 

Overleden. 
956. dr. E. A. Zegers Verhoeven. 

Bedankt met 31.12. ' 28 . 
179. A. Bakker. 
262. J. F. Burgersdijk. 
692. B. R. Pietersen. 
436. dr. E. J. A. H. Verzijl. 
894. H. Zirks. 

12. O. J. Quéré. 
481, C. van Rhijn. 

Aanmeldingen. 
B. H. Mergbart, Beheerder N.V. Helder, Djatiroto (Java N.I.) 
dr. C. Carsten, Weteringeschans 265, Amsterdam (lid HoUandia). 
P, J. Eterman, Drieboomlaan 123a, Hoorn. 
F, Nagel, Prinsenbolwerk 6, Haarlem. 
dr, J. W . Smits, Biesstraat A 151, Heythuizen. 
C. Söhriks, Hoofd d. school. Hem. 
L. G, de Mooy, St. Annastraat 7, Nijmegen. 
J. E. van Gogh, Waldeck Pyrmontlaan 8, Overveen. 

Adresveranderingen. 
605. H. A. Bamouw, Rijperweg 13, Bloemendaal. 
183, H. Broekhuis, onbekend. 
459. S. A. C. van Doom, Ie luit. taf., p/a. Dep. v. Oorlog, 

Bandoeng (N.I.) 
983. J, V. d. Graaf, poste rest., Zürich. 
337. H. Harten, onbekend. 
325. N . Hoekstra, Van Heutsz Boulevard 23, Weltevreden (iN.I.) 

94. F. J. N. Postma, Dek My., Jan vain Oostenweg 1, Medan 
(N.L) 

327. W . Mooy, St. Annastraat 357, Nijmegen. 
467, H. Schwaerzer, Brouwersgracht 53, Amsterdam, 
298. jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, p/a. G, D. Langereis, 

Statenlaan 39, Den Haag. 
710. A. ten Seldam, Qhrysantenstraat 20, Hilversum. 
590, F. Smallenbroek, Gardenierslaan 47, Apeldoorn. 
797. Jules de Vries, Albert Hahnplantsoen, Amsterdam. 
682. J. F. A. van der Weide, Galileistraat 102, Den Haag. 
675. Ir. A. N. P. de Wit, ing. Dienst v. Construct, en Bruggenb. 

Staatssp., Bandoeng (N.I.) 
Verloting onder alle leden. 

De prijzen zijn ten deel gevallen aan de volgende leden : 
5, '8, 42, 61, 62, 66, 95, 100, 109, 110, 116, 121, 122, 
146, 150, 153, 161, 171, 196, 201, 205, 207, 211, 227, 
237, 239, 248, 269, 272, 280, . 282, 299, 300, 312, 320, 
344, 361, 386, 388, 391, 397, 438, 433, 446, 472, 476, 
483, 486, 487, 492, 493, 496, 502, 505, 512, 516, 522, 
552, 553, 564, 580, 581, 591, 605, 634, 635, 646, 647, 
652, 660, 664, 680, 709, 713, 732, 751, 756, 765, 771, 
781, 790, 812, 816, 827, 848, «49, 852, 855, 856. 890, 
927, 948, 956, 967, 973, 976. 

De prijzen zijn door de goede zorgen der afd. Haarlem aan de 
bekende adressen der winnaars verzonden. 
Onbekende adressen : 
781. W . H . G . P a l m . 
646. W . Verduyn, 

ZEGELWEDSTRIJD. 
Ter gelegenheid van de aanstaande Algemeene Vergadering, die 

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

No, 3. Nederland en no, 1 .NedcrlandschIndië. 
Voor de mooiste exemplaren van ieder dezer twee nummers 

worden beschikbaar gesteld : 
een verguld zilveren medaille ; 
een zilveren medaille ; 
een bronzen medaile. 

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

Inzendngen worden uiterlijk 21 November 1928 verwacht bij den 
heer A. N. Hamelberg, van Pallandstraai 58, Arnhem. 

Afdeeling Apeldoorn. Vergadering op Dinsdag 27 November a.s. 
's avonds 8 uur m het OddFellowhuis, Deventerstraat. De heer 
Kleekamp zal zijn causerie over de vervalschingen voortzetten en 
de zegels van Duitsohland en Frankrijk behandelen. Op aller op
komst wordt gerekend ! 

AGENDA der Algemeene Vergadering op Zondag 25 No

vember 1928, 's nam. 2 uur, in CaféRestaurant Royal, 
Willcmsplein, te Arnhem. 

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

Hilversum. Zie mededeelingen Nederl. Maandbl. voor Phi
latelie Dec. 1927). 

3. Verslag over 1927. (Zie Jaarboek 1928). 
4. iRekendng 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 plaats
vervangend lid C. van Vreeden der Financieele Comm. 

c. voorzien in de vacature, ontstaan door bedanken van 
den heer G. J. Stork als lid der Financ, Commissie. 

7. Voorstel der afdeeling Nijmegen tot wijziging Huish. Regle
ment. 

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

9. Rondvraag en Sluiting. 
De secretaris, 

A. V A N DAM. 

V O O R S T E L D E R A F D E E L I N G N I J M E G E N . 
Het Bestuur van de Afdeeling Nijmegen, daartoe gemachtigd 

krachtens besluit met algemeene stemmen genomen in de Alg. 
Verg. der Afd. op 22 September J.I., waarop aanwezig 26 leden, 
heeft de eer, gelet op art. 64 van het fluish. Reglement, de 
volgende wijzigiingen voor te stellen in bedoeld Reglement : 
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 Vereeniging 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 voorzitter,^ 
secretaris en penningmeester worden door de Algem. Verg. 
benoemd : de overige functies worden door de bestuurs
Jeden onderling verdeeld. 

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

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

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

D E V O O R Z I T T E R . 
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B E G R O O T I N G 192 9. 
ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 

OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. 

II 

III 

IV 

L e d e n . 
Contributién f 5850-
Entréegelden 65,-

T ij d s c h r i f t. 
Overschot Expl. Tijdschrift . . . . f 700,-

V e r k o o p , 
Wins t f 250,-

D i v e r s e n . 
Advertentiën Jaarfxaekje f 35,-
Verkochte Handboeken „ 25,-
Toevallige baten „ 15,-

f 5915-

f 700,-

f 250,-

f 75,-

f 6940,-

Aldus vastgesteld 9 Sept. 1928, 

De voorzitter, 
(get.) G. V. V A N DER SCHOOREN, 

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

Gezien de Financieele Commissie : 
(w.g.) E. J. M A R T E N S . 
(w.g.) G. J. STORK. 
(w.g.) A. KRIEBEL. 

A l g e m e e n e U i t g a v e n . 
Reis- en verblijfkosten Bestuur . . f 350,— 
Lokaalhuur „ 50,— 
Porti, Secretariaat en Archief . . „ 500,— 
Algemeene Vergadering . . . . „ 100,— 

B i b l i o t h e e k . 
Onderhoud f 80,—-
Aankoop „ 25,— 
Berging , 65,10 
Assuranitiepremie „ 5,80 
Leescirkel „ 150,— 

A f d e e l i n g e n . 
Retributie f 650,— 

T i j d s c h r i f t , 
Redactie, drukken, Expeditie . . f 2500,— 

D i v e r s e n . 
Jaarboekje f 300,— 
Propaganda „ 100,— 
Lidmaatschap Ned, Bond 400,— 
Verloting 250,— 

B u i t e n g e w o o n . 
Tentoonstellingsfonds f 1000,— 

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

f 1000,-

f 325,90 

f 650,— 

f 2500,— 

f 1050,— 

f 1000,— 

f 414,10 

f 6940,— 

Toelichting op de begrooting 1929. 
O N T V A N G S T E N . UITGAVEN, 

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

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 motie der afdeeling- Apeldoorn en het besluit der Alge
meene 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,— verhoogd. 
De overige posten bleven onveranderd. 

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 wenschelijk kan zijn een ander 
persoon met nieuwe inzichten in het Bestuur te krijgen, waardoor 
verstarring voorkomen wordt. Niet licht zullen de leden een tegen-
candidaat stellen, omdat zulks een hatelijken schijn kan hebben 
ten opzichte van het lid, dat aan de beurt van aftreding is. Velen 
zullen ook uit sleur of gemakzucht dat lid herkiezen, vooral, wan
neer het voorstel daar toe van het bestuur uitgaat. 

Dit nu wordt voorkomen, wanneer in het Huish. Reglement be
paald wordt, dat men niet terstond herkiesbaar is, in casu art. 
16 gewijzgd wordt. H e t is ook onjuist, dat gedurende een reeks 
van jaren dezelfde commissie de Rekening en Verantwoording na
gaat. Vandaar het voorstel om de aftredenden niet terstond her
kiesbaar te stellen. 

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

Pracadvics van het Hoofdbestuur. 
Volgens art. 65 Huish. Regl. wordt in 1930 door de Algemeene 

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 ge-
wenscht is de voorstellen dier Commissie af te wachten, te meer, 
omdat de door de afdeeling Nijmegen voorgestelde wijzigingen 
zijns inzicht niet zoo urgent zijn om thans reeds tot gedeeltelijke 
wijziging te besluiten. 
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Postzegelvereenigüjg „Breda", te Breda. 
Ie Secr.s J. C, G VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

Tel, 38. m^^:;/i^A:^mmf' _ 
KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 

Maandag 29 October 1928, des avonds te 8 uur, 
in de bovenzaal van de „Beurs van Breda", te 
Breda. 

Aanwezig zijn 34 leden. W a a r de voorzitter afwezig is, wordt 
de vergadering geopend door den onder-voorzitter, den beer 
Brantjes, die allen wielkomi heet. In hei bijzonder richt hij een 
woord van welkom tot kolonel Wijnaend'ts, die voor het eerst 
onze vergadering bijwoont. 

De notulen van de vergadering van 24 September worden zon
der op- of aanmerkingen goedgekeurd, terwijl de ballotage tot 
uitslag heeft, dat de heeren Grooten en Kamps a'ls lid worden 
aangenomen. 

Ete heer Smeulders schenkt voor de ibi'blictheek een werkje 
„South Wes t Afrika, A Check List by H. Mallet-Veale", waar
voor de voorzitter hem dankzegt. 

Van de Postzegelvereeniging ,,de Schelde" te Antwerpen 
is een uitnoodigmg ingekomen tot bijwoning van haar fees'en met 
tentoonstelling op 3 en 4 November a.s. Onze vereeniging zal daar 
officieel word'en vertegenwoordigd door den onder-voorzitter, den 
heer iBraintjes. De voorzitter leest een artikeltje voor over het 
het bezoek aan Breda in Septemfcer 1.1. door eenige leden van 
de Vtereeniging „de Schelde", voorkomende in haar officieel orgaan. 

De H.P.V. zond nog een gelukwensch ter gelegenheid van ons 
35-jarig feest. 

Ons lid, de heer H. H. Buijs, Avenue de la Chasse 62, Brussel, 
stelt zich beschikbaar om voor de leden onzer Vereeniging de 
Orvalzegels te koopen tegen kostenden prijs (ƒ 2,80) pl'us ƒ 0,30 
voor aangeteekende toezending. 

De secretaris deelt de gevlogen stukken Holland'—^Indië (Ie 
vlucht) uit aan de afzenders, voorzoover deze niet reeds toege
zonden zijn. 

Besloten wordt de Januari-verloting weder te doen plaats heb
ben op dezelfde wijze als vorige jaren, echter de zegels niet af te 
geven alvorens de contributie is voldaan. 

De voorzitter deek mede, dat in de commissie voor de ver
loting voor 1929 door het bestuur zijh benoemd' de heeren Van 
den Berg, Brantjes en Cramerus. De heer Jacobs had' zich niet 
herkiesbaar gesteld. Hem wordt dank gebracht voor de door hem 
in voorgaande jaren verrichte werkzaamheden. 

Den leden wordt bekend gemaakt, d'at het zegel van 35 cent 
met watermerk verkrijgbaar is aan het Wijkkantoor Parkstraat. 
De nieuwe 273^ cent is op de vergadering te koop. 

Den heer Michielsen te Cheribon danken wij de toezending van 
de J'avabode met een interessant artikel ,,Aanmaak van Postzegels 
in Indiè". 

Na verloting, waarvoor door den heer Veen een serie herinne
ringszegels Tschecho Slowakije word: geschonken, en rondvraag, 
wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

Breda, 29 October 1928. De Ie secretaris, 
J. C. G. V A N DEN BERG, 

Nieuwe leden. 
472. (E. Z . BE.) J. Grooten, Kleverparkweo 48, Haarlem. (VII) 
485. (E.Z.) G. B. Kamps, Zaadhande'laar, Scheemda. (IV) 

Candidaat-leden. 
L. A. van Putten, procuratiehouder, Söhooncbergerweg 72a, 

Rotterdam. (Eigen aangifte). 
André Wolff, négociamt, Avenue du^Bois 67, Luxembourg. (Eigen 

aangifte). 
N. van Udhelen Jr., Surinamelaan 18, Hilversum. (Eigen uitgifte). 
J. de Jong, Bloemenmairkt 9, Roosendaal). (Voorgedragen door 

A. J. J. Wolterbeek, Breda). 
dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72bis, Utrecht. (Voorgedragen 

door L. C, A. Smeulders, Breda). 
Bedankt als lid. 

196. mevr. J. van Bergen—^Bijvoet 
486. J. N. Optendrees. 
158. J. J. A. Poleij. 
337. mevr. wed. ]. Kool. 
186. 'C. J. Reijerse. 
281. J. D. A. Rahder. 

458. W . Walrecht. 
255. H . Hessels. 

85. F. M. A. Haffmans. 
• 402. H, J. van Suijlekom. 

453. mr, J. H. van Peursem. 

Adreswijzigingen. 
385. }. Th. C. M . Heijmains, te Weltevreden, thans p/a, H. M. 

de Wild, Beulerstraat 15a, Zutphen ( IV) 
216. C. M. J. Sprengers, te Ginneken, thans Ulvenhoutschelaan 

51, aldaar. (II) 
98. mej. A. C. Lindeijer, te Rotterdam, thans Willebrordus-

straat 77b, aldaar. (V) 
277. dr. W . van der Beke Gallenfels, te Warnsueld, thans Laan 

van Meerdervoort 729, 's-Gravenhage. (Van IV naar V) 
344, K. Speetjens, te Helmond, thans Tilburgscheweg, Goirle bij 

Tilburg. (Van VI naar III) 

Bekendmaking. 
Voor degenen, die zich thans bij een der bestuursleden als 

lid aanmelden voor het vereenigingsjaar 1929, gaat het lidmaat
schap reeds nu in en behoeven zij voor het tijdvak tot en met 31 
December a.s. nog geen contributie te betalen, terwijl zij recht 
hebben deel te nemen aan de groote algcmeene verlo/ing in de 
Januari vergadering. 

Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 3 December 1928, des 

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

MMf WAAR D E L A A T S T E M A A N D A G IN DECEMBER 
O P D E N 31 STEN VALT, IS B E S L O T E N D E NOVEMBER-
VERGADERING EEN W E E K L A T E R T E H O U D E N EN DE 
DECEMBER-VBRGADERING T E L A T E N VERVALLEN. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Za
terdag 28 October 1928, in Kransnapolsky, te 
Amsterdam. 

Tegen ha.i :i opent Qe voorzitter de, door 60 leden bezochte, 
vergadering. Hi| heet in het bijzonder den heer Costerus, die voor 
het eerst als lid aanwezig is, evenals de introducé's Härtung, Wol -
bers en Eorrius van harte welkom. De voorzitter zegt. de vorige 
verge dering nog iets verzuimd te hebben mede te deelen, n.l. dat 
ook nu weer oaze Belgische vrienden Bigwood en Maingay aan
wezig waren op den 19en Bhilatelistend'ag, een paar Belgen, die nooit 
verzuimen onze Bondsvergaderingen bij te women. Den laatsten 
dag waren in Br>da ook aanwezig de heer Frank (oud lid van 
,,Hollandia") en nog enkele leden van ,.de Schelde" uit Antwer
pen, een in 1923 met 14 leden opgerichte vereeniging, die nu 
reeds 300 leden telt. Bij het doorzien der portefeuille valt het ons 
op, d'at de philatelic dienstbaar gemaakt wordi; voor v »/.'schillende 
doeleinden ; waren wij er niet, dan zou ved in vergetelheid ge
raken. Zoo zien wij inu verschijnen zegels met d? beeltenis van 
allerlei bekende personen, den laatsten tijd die van Jeanne dArc , 
Staniley, Ibsen, Tolstoi. De voorzitter behandelt nu de nieuw 
verschenen of eerstdaags te verschijnen zegels, waarbij het op
valt, dat België de kroon spant iii het aantal nieuwe zegels. 
Daarna brengt hij in herinnering de op 1 November m werking 
tredende portverlaging v-an buitenlandsche brieven en briefkaarten, 
evena'ls de mooie prestatie van on:;e postvluchten naar Indie. 

De voorzitter vraagt nu, of onze vergadering niet meer produc
tief gemaakt kan worden voor de ledten onderling ; vooral nu de 
meesten zich toeleggen op speciale gebieden zou het aanbeveling 
verdienen, dat de leden ieder voor zich manco-lijsten opmaken en 
deze aan elkaar uitleveren. 

De voorzitter doet daarna mededeeling van zijn briefwisseling 
met den heer Gervais naar aanleiding van de prijzen van den 
nieuwen Y. & T.-catalogus. Het blijkt, dat de firma vroeger, toen 
de franc niet gestabiliseerd' was, moest zorgen gedekt te zijn bij 
eventueel inzakken van den franc; daarom waren de buitenland
sche zegels hooger genoteerd dan ze werkelijk waren, terwijl dit 
met de Fransche zegels niet het geval was. Op het oogenblik 
zijn alle zegels op de goudwaarde teruggebracht. Hierover wordt 
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door de verzamelaars «verschillend geoordeeld. De heer Voss zegt, 
dat wij ons over deze catalogus-waarden veel te warm maken, 
wat 't gevolg is van 't feit dat de meeste verzamelaars tegen
woordig dobbelaars zijn. De heer Kalsbeek meent te betwijfelen, 
of de Y. 6 T.-prijzen wel op goudbasis gebaseerd zijn. Bij een 
bestelling, die hij door tusschenkoms; van een handelaar bi; 
Y. & T. deed, kreeg hij zelf 10 % korting en de tussohenhandelaar 
Dok 10 %. Voor den doorsnee-verzamelaar is het van veel be
lang een basis te hebben bij aankoop van zegels, waardoor cata
logi niet gemist kunnen worden ; de daarin vermelde prijzen die
nen dan ter vergelijking of 't eene zegel zeldzamer is dan een 
ander. Over dit onderwerp ontspon zich een langdurige discussie 
tusschen de heeren Voss en Kalsbeek, waarin zich later ook de 
voorzitter mengde. Op de vorige vergadering was te berde ge
bracht de wcnschelijkheid, dat bij veilingen medegedeeld wordt of 
een zegel bij den hoogst geboden prijs werkelijk tegen dien prijs 
verkocht is of wordt opgehouden. De heer Donath deelt hierop 
mede, dat dit het geheim van den handelaar is ; er valt dus nooit 
te zeggen, 'tenzij er uitdrukkelijk uitroepprijzen zijn vastgesteld, 
of wanneer van te voren bekend gemaakt is, dat er geen limiet-
prijzen door de verkoopers zijn opgegeven. 

Daar er de «volgende week vergadering is van den Raad' van 
Beheer vraagt de voorzitter of er wenschen zijn over te brengen, 
b.v. hefhebberij voor gebonden exemiplaren van het Maandblad. 
Het stilzwijgen wordt door de leden bewaard. 

Na de ballotage blijken de 10 candidaat-leden met algemeene 
stemmen te zijn aangenomen. De heeren Härtung, Wolkers, Bor-
rius en Bonjoanny, die ter vergadermg aanwezig waren, worden 
binnengeleid en hartelijk welkom geheeten. De heer Keiser zegt, 
een onaangename ervaring te hebben opgedaan met een brief, dien 
hij aangeteekend' had aangelboden om met de Ie postvlucht naar 
Indïë te worden verzonden, doch dat dit niet is geschied. De brief 
IS per landroute naar 't verre Oosten verzonden. 

Gedurende de pauze liet de 'heer Zwolle een gedeelte zien van 
zijn weldadigheidszegels, waarbij de beschrijving veel meer ruimte 
inneemt dan de eigenlijke zegels. Deze beschrijvende verzameling 
oogstte veel bijival, waarvoor na de pauze door den voorzitter de 
dank der vergadering werd overgebracht. De heer Van der Hurk 
zegde toe in de December-vergadering zijn speciaal-verzameling 
Danzig te zullen laten zien. 

De veiling omvatte slechts 11 kavels. 
Na de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen, sloot de voor

zitter om half elf de vergadering, waarna nog meerdere leden 
naplakten om ruilconnecties aan te knocpen of verder uit de 
breiden. 

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

Aangenomen als lid. 
H. W . van Triebt, Michel Angelostraat 7b, Amsterdam, Z . 

(Eigen aangifte). 
W . Borrius, Rontgenstraat 19, Amsterdam, O. 

(Voorgesteld door P. H. Jansen). 
N. J. Wasterval, Jac, van Lennepkade 3 ', Amsterdam, W . 
Th. J. C. Langholz, Adm. de Ruyterweg 194 hs., Amsterdam, W . 
H. Kaïllenborn, Gerard Schaepstraat 71, Amsterdam, W . 

(Voorgesteld door N. van Julsingha). 
H. D. Hers, Reierskoop, Boskoop. 

(Voorgesteld door J. G. Blonk). 
A. Wolff, Avenue du Bois 67, Luxemburg. 

(Voorgesteld door 't bestuur). 
J. W . Bonjoanny, Singel 122, Amsterdam, C. 

(Voorgesteld door N. Zilver). 
J. H. Wolkers, 2e Oosterparkstraat 197II, Amsterdam, O. 
W . F. G. Härtung, Van Eeghenlaan 16, Amsterdam, Z . 

(Voorgesteld door E. Donath) . 

Bedankt als lid. 
Th. Bairendse, Amsterdam. 
A. M. Benders. Utrecht. 
M. de Smidt, Nijland (Fr .) . 
ir. R. B. Canters, Nijmegen. 
M. Worms, Jonker Fransstraat, Rotterdam. 
F. P. M. van der Loos, Amsterdam. 
P. A. van Rooijen, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
R. A. M. E. Gommers, Leidsche Kade 51 hs„ Amsterdam, C. 
J. A. Dalloyaux, Hotel Larenberg, Laren (N.H.). 

P. C. Schutten, Volkerafcstraat 131, Amsterdam, C. 
M. Lionni, Pretoriusstraat 42 hs., Amsterdam, O. 
A. J, Korff, Paramariboplein 23, Amsterdam, W . 
D. F. Smit Jr., Zocherstraat 27, Amsterdam, W . 
L. H. Zeevenhoven, Haringvlietsfraat 51, Amsterdam, Z . 
N. Hoekstra, Van Heutsz Boulevard 23, Weltevreden. 
L. F. Burkels, Nieuwe Looierstraat 37 bov., Amsterdam, C. 

Candidaat-lid. 
J. F. Groot Sparenberg. Leeraar, Kwaikersplein 9, A'dam, W . 

(Voorgesteld door J. Engelbamp). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 17 November 1928, 
des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 

LEDENVERGADERING (Jaarvergadering) op Zaterdag 24 
November 1928, des avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, 
Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling 
De penningmeeser verzoekt de leden hierbij hun contributie 

te storten op postgirorekening 77635 en 10 cents bij te voegen 
voor toezending der lidmaatschapskaart. Zijn adres .is Th, H. Van 
der Hurk. Sarphatistraat 89, Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrecbtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht, 
Socrctariti K. H. J. v. HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadermg, ge
houden op Dinsdag 30 October 1928, in het Hotel 
Des Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 26 leden. Om ongeveer 8 J 1 0 uur opende de voor
zitter, de heer Van Gittert, deze vergadering en heette meer in 
hét bijzonder den heer Gol uit Hilversum on den heer Van Peur
sem, welke laatste uitgenoodigd was tot het houden van een 
voordradht , ,Wat leeren ons de postzegels '" Hierna werden de 
notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd, terwijl 
het meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving werd 
aangenomen. Van den heer Heijmans uit Rotterdam was een 
schrijven ingekomen, waarin deze de handboekjes nos. 1 en 2 
van de Nederl. Philatelisten-bibliolheek aan de bibliotheek onzer 

. Vereeniging ten geschenke aanbood. Deze schenking werd in dank 
aanvaard, terwijl de beide boekjes onder de aanwez^igen circu
leerden. Tevens circuleerden : een drukraampje van den heer Sluijp, 
met nieuwe zegels van Nederland 123/2 en 27^^ cent ; een carton 
van den heer Benders met dezelfde zegels, benevens de nieuwe 
luchtpostzegel van Ned. Indie en het ontwerp van het nieuwe 
Weldadiigheidszegel van Suriname, terwijl de heer Biurgersdijk aan 
de vergadering toonde een exemplaar van een pbilatelistisch in
signe, wat waarschijnlijk het Internationale insigne zal worden. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden Alf Mayer en 
J. W . Repelius met algemeene stemmen tot leden der Vereeniging 
aangenomen. 

De heer Van Gittert bracht hierna verslag uit omtrent den 
verkoophandel. Llit dit verslag bleek, dat een winst van f 159,15 
gemaakt was, welk saldo door den directeur van den verkoop
handel was overgemaakt aan den penningmeester. De voorzitter 
bedankte den directeur van den verkoophandel voor diens vele 
werkzaamheden, terwijl het voorstel om d^en directeur décharge 
te verleenen, met algemeene stemmen werd aangenomen. 

Het Verslag van den penningmeester en de begrooting kondbn 
nog niet uitgebracht worden, zoodat deze op de volgende algemee
ne vergadering uilgebracht zullen worden. 

De aftredende bestuursleden, dr. van Gittert, Kaub en Dozy 
werden vervolgens bij acclamatie als bestuursleden herkozen. 
Allen namen de benoeming aan, doch de voorzatter deelde mede, 
dat hij slechts voor één jaar het voorzittersanibt wilde waarne
men en het volgend jaar positief als voorzitter zal aftreden. 

Hierna hield de heer Van Pe-ursem zijn voordracht over „ W a t 
leeren ons de postzegels ?", waarin het wetenschappelijke van het 
verzamelen vooral naar voren gebracht werd. De voordracht, door 
allen met aandacht gevolgd, gaf blijk van ernstige studie. De 
voorzitter bedankte namens allen den heer Van Peursemi voor zijn 
leerzame voordracht. 

He t bestuursvoorstel, om de veilingen voortaan vroeger te doen 
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houden dan gewoonlijk, werd aangenomein, terwijl het tweede 
voorstel, om een premiestelsel in te voeren voor het aanbrengen 
van nieuwe leden, geen bijval verwierf en daarmede verworpen 
werd. W e l werd aangenomen hei voorstel om aan een lid, dat 
in èèn vereenigingsjaar de meeste led'en aanigebracht had, een ca
talogus van Yvert 6 Tellier cadeau te doen. 

Na ée verloting, waarvoor door den heer Burgersdijik een prijs 
geschonten was, volgde de veiling. Alvorens daartoe over te 
gaan, deed de foeer Jonker het voorstel, om de op de kavels ge
stelde limdte niet mede te deelen en wanneer beneden de limite 
gebleven werd en de kavel door den verkooper werd opgehouden, 
deze geen procenten te doen betalen. Dit voorstel werd, evenals 
het vroeger doen houden d'er veilingen bij wijze van proef 
aangenomen. 

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

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

Nieuwe leden. 
(E) J. W . Repelius, Breddusweg 35, Bassum. 
A. 'Mayer, Oosteinde 13, Amsterdam. 

Candidaat'lid. 
F. de Bruijn, Weerdsingel W . Z . 54, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
E. J. van der Maaten, F,r. Hendrikstraat 27, Utrecht. 
C. J. Reyertse, Molenstr. 22—24a (met ingang van 1 Sept. 1929), 

Den Haag. 
H. W . van Triebt, Michel Angelostraat 7 (met ingang van 1 

Jan. 1929), Amsterdam. 

Overleden. 
J. W . de Beer, Avenue de la Joieuse Entree 12/15, Brasset. 

Adresveranderingen. 
Th. Geradts wordt Van Musschenbroekstraat 44, Utrecht. 
T. Doekes wordt Oudegracht 174, Utrecht. 
G, N . Elamman wordt Hotel Palace, Malang ('Java). 
A. iM. J. A. Hijmans wordt Amalia van Solmstraat 63, Den Haag. 
]. A. Lammers wordt S.O. Phaeton, Kraksäan (N. O. 1,) 
M, de W i t wordt Bentveld. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 20 November 1928. 
A L G E M E E N E VERGADERING op Dinsdag 27 November 1928. 

Haai^sche Philatclisten-Vcreeniging, te 's-Gravenhage, 
Sccrctarisi A, STARINK Jr.. Olijfstraat 40, ' s-Gravenhagc. 

V E R K O R T E N O T U L E N van de algemeene najaarsver
gadering van Donderdag 25 October 1928, des avonds te 
8 . 1 5 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, D e n Haag. 
De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom, in het bij

zonder de beeren Holdert en Huijser, die voor het eerst de ver
gadering bijwonen en dan den heer Ziedses des Plantes die, na 
een reis om de wereld, zich weer in ons midden bevindt. 

Bij de ingekomen stukken zijn twee cadeaux voor onze biblio
theek, n.1. de twee onlangs verschenen boekjes over de zegels 
GuairaJCuragao en de puntstempels van Nederland, ons- toege
zonden door ,,de Philatelist" met eenige exemplaren van het 
Maandblad „de Philatelist", waarop onze leden zich werden ver
zocht te abooneeren. Er (werd er niet één gestrikt ; ze bleven 
allen het gratis-Maandblad getrouw ! 

Dan komt de jaarlijksche verkiezing aan de beurt. 
Dr. van Praag brengt op het tapijt het door ons indertijd op 

de Bondsvergadering voorgestelde systeem van verplichte jaar
lijksche aftreding van b.v. één bestuurslid. Hij zegt, dat dit thans 
weer in de,/Ned. Vereeniging is voorgesteld en vindt dit, voor de 
niet belangrijke functies in het bestuur, een nuttig iets. Het blijkt 
dat het geheele bestuur het feitelijk daarmee eens is, 
mits dat de directeur van den verkoophandel, die met onze regle
mentsherziening in het bestuur is opgenomen, buiten deze voorge
stelde regeling blijft, gezien het technische van diens werk Waarin 
men zich moet hebben ingeleefd. 

Groote protesten echter van de aanwezigen, en besloten wordt 
de aangelegenheid de volgende vergadering fe behandelen en daar
toe nog maar eens „wijziging huishoudelijk reglement" te con-
voceeren. 

't Geheele bestuur wordt daarna, bij acclamatie, voor een jaar 
weer verkozen, de directeur der veilingen krijgt alle stemmen be
halve 3 op dr. van Praag en 1 op Slavekoorde. De oude af
gevaardigden naar het Maandblad plus de reservist „gaan" ook 
bij acclamatie; de eenige verandering komt bij de leden der 
verificatie-commissie, waarin de heer iM. Cremer Eindhoven ver
vangen wordt door den heer U. van Eerde. De gekozenen, voor 
zooverre aanwezig, aanvaarden allen hunne benoeming. 

Dan volgt de jaarlijksche begrooting, waaruit blijkt dat Wij, 
niettegenstaande voor onze maamdelijksdhe verlotingen een be
drag is uitgetrokken van f 350,—, toch nog geld zullen overhou
den, dank zij ons uittreden uit den Bond en het daardoor be
spaarde ! 

Bij de rondvraag brengt de hr. Boissevain onder de aandacht der 
leden de door hem zoo vaak geconstateerde slordige en onoor
deelkundige inplakking der zegels in de ruilboekjes. De mesrsten 
plakken de gompapiertjes in 't midden van het zegel instede van 
het zóó hoog te bevestigen dat het zegel, ook zonder het uit 
het boekje te nemen, gemakkelijk van achter is te bezichtigen, 
gezwegen nog van het feit dat een zegel, in 't midden geplakt, 
véél eerder beschadigd wordt bij 't uitnemen dan een, dat be
hoorlijk ds .geplakt. Sommigen hechten hun zegels te los, zoodat 
ze bij 't omslaan der bladzijde eruit waaien, anderen hechten ze 
als met een spijker ! Hij laat rondgaan zegels op de slechte en de 
goede manier bevestigd en in ons verslag van de vergadering 
in 't Maandblad zullen wij de zaak nog eens uiteen zetten, vooral 
voor die leden, die de vergadering niet hebben bijgewoond en 
onze buitenleden. 

Ons lid, de heer Hinrichs, bevindt zich in Zwitserland en heeft 
zich bereid verklaard voor de Pro Juventute zegels te zorgen, 
waimeer gegadigden zich daarvoor bij dein directeur van den 
verkoophandel willen aanmelden. 

De secretaris brengt te berde dat, waar zoo goed als elk lid 
den Yvert-Catalogus bezit, het hem toch aanbevelingswaardig 
toeschijnt op rekening der Vereeniging Z U M S T E I N aan te schaf
fen, die eiken vergader-avond ter inzage der leden zal liggen. 
De Senf 'heeft klaarblijkelijk afgedaan en de Zumstein is D E 
Catalogus geiworden, die het meeste wetenswaardige geeft, waar
in de Yvert nog wel eens mankeert, al is deze ook op den goeden 
weg. De prijzen van Zumstein zijn echter onbruikbaar, maar 
groot nut kunnen de leden hebben van de aanwezige aanwij-
zigingen. 

Besloten wordt den catalogus aan te schaffen en ter visie te 
leggen. 

Dan komt de veiling, waarvan alle kavelingen goed „gaan", 
waarna de voorzitter met een woord van dank de prettige ver
gadering sluit. 

De secretaris, 
A. STARINK Jr. 

Nieuwe Leden. 
dr. W . Paree, Voorstraat, Oade Tonge. 

Adresveranderingen. 
A. Laekemeijer, Thomsonlaan 20, Den Haag. 
]. H. A. Baron van Ittersum, Postbox 510, Amsterdam. 
Th. A, J. Ziedses des Plantes, Archimedesstraat 107, Den Haag. 

Vergadering. 
B U I T E N G E W O N E ALGEMEENE VERGADERING op Don

derdag 22 November 1928, des avonds te &% uur, in Café 
3oschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Wijziging Huishoude
lijk Reglement. Verloting. Rondvraag. Eventuecle veiling. Sluiting. 

Vereen, van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaris! H. J. V A N BALEN, Iz. Bvertslaan 22, Arnhem 
iDe vergadering wordt bijgewoond door 19 leden. Door den 

voorzitter wordt medegedeeld, dat als secretaris zal optreden de 
heer Van Balen, terwijl het nieuw gekozen bestuurslid, mejuffrouw 
Becking, de bibliotheek zal beheeren. Een woord van dank werd 
gebracht aan den afgetreden secretaris, den heer Van Ulsen. 

Voor de vergadering van den Raad van Beheer van het Maand
blad werden als wenschen geuit: vroegere verzending van 't blad 
en 't verkrijgbaar stellen van banden ivoor de jaargangen, 
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De beer (H. Cobn wordt met 14 stemmen voor, 3 blanco en 
1 tegen als lid toegelaten. 

De rondgezonden wijzigingen van statuten en reglementen Wor
den goed<gekeurd, alleen wordt art. 1 aangehouden tot de juiste 
wijze van verlenging van de Vereeniging bekend zal zijn. 

De bepaling, dat zij, die een candidaat-liä voorstellen, voor 
dezen aansprakelijk blijven, wordt om practische redenen geschrapt 

Besloten "wordt, de contributie voor het e.k. vereenigingsjaar 
van 8 maanden te bepalen op f 3 ,— in plaats van f 4,—. D^ 
beeren Julius en Steensma worden benoemd tot leden der com
missie ivoor nazien van de rekening van den penningmeester. 

Na uitvoerige besprekingen wordt de Commissie voor de socie-
teitsavonden verzocht, nog eens pogingen te doen om deze avon
den meer aantrekkelijk te maken (men aie voorts onder : Verga
deringen), waarom haar diverse wenken worden gegeven. De heer 
Heidenreioh verzoekt, ook m ihet Maandblad de Arnhemsohe leden 
er nog eens op te wijzen, dat de societ'eitsavonden zich veel beter 
dan de veelal met officieele zaken gevulde vergaderingen lee-
nen voor het ruilen van zegels, gedachtenwisseling en andere phila
telistische werkzaamheden, zoodat hun dringend verzocht wordt, 
deze avonden niet over te slaan. 

Niadat de aandacht gevestigd is op eenige opvallende valsche 
zegels van Suriname in een der laatste rondzendingen, volgt de 
verloting en sluiting. De secretaris, 

H. J. V A J N B A L E N . 
Vergaderingen. 

S O C I E T E I T S A V O N D op Dinsdag 13 November 1928; 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 27 November 1928; 
S O C I E T E I T S A V O N D op Dinsdag 11 December 1928; 
alle in Restaurant „National", des avonds te 8 uur. 
O P 11 DECEMBER G E L I E V E N ALLE LEDEN H U N COL-

LECTIE-FRANiKRIJiK M E D E T E BRENGEN. D E COMMISSIE 
REKENT O P R U I M E O P K O M S T . 

Nieuw lid. 
H. Cohn, Van Lennepweg 24, Den Haag. 

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

Gewone bijeenkomst op Dinsdag 9 October 1928, des 
avonds te 73-^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 18 leden. N a opening van de vergadering door den 
voorzitter, den heer V a n fiarderwijk, worden de notulen der vorige 
vergadering na voorlezing goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden voor kennisgeving aangenomeii. , 

Voor dezen avond zijn ter bezitïhtiging aanwezig de verzamelin
gen : Denemarken, IJsland, Deensch West-Indië, Noorwegen en 
Zweden van ondergeteekende. De verzamelingen worden met veel 
belangstelling bezichtigd, waarna de beziitter door den voorzitter 
wordt dankgezegd. 

Hierna heeft de ze-gelverloting plaats. 
Vervolgens geeft de voorzitter, als afgevaardigde voor den Pfai-

latelistendag in Breda op 14, 15 en 16 September i.L, mede namens 
zijn mede-afgevaardigde, dr. Frenkel, uitvoerig verslag van die da
gen, waarna de heer Stok hem namens de vergadering een Woord 
van lof brengt. 

Tenslotte deelt de heer Frenkel nog enkele bijzonderbeden mede 
omtrent de vliegpostzegels Nederland—Indië. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 
Bedankt als lid. 

(met 31 December 1928) 
P. H, Maas, Nieuwe Haven 132, Rotterdam, 

Internationale Ver . „Philatelica", te 's-Gravcnhage. 
Secretaris: J. N . H . V A N REST, Fultonstraat 69, 's-Hage. 
Voor aangeteekende stukken wijkkantoor, Copernicusplein. _̂  

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
24 October 1928, in café „HoUandais", Groen-
markt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 60 leden, waarvan 1 dame. 
Zegels voor de verloting zijn geschortken door de beeren Ger

ritsen, Hoogerdijk, Soharrenburg en Melsert; falsificaten door de 

beeren Van der Moer en Melsert. Van den heer Soeren zijn ont-
• vangen voor de bibliotheek 6 jaargangen Illustriertes Briefmarken 
Journal ; van den heer K, Heijmans in boekvorm de artikelen: 
puntstempels en zegels van Guragao ; van de Cercle Philatélique 
„LEscaut" te Arftwerpen een feest-uitnoodiging. 

Een brief uit Goes spreekt wederom van een opgewekt leven 
aldaar, o.a. weer een opgave van nieuwe leden ; men meldt van
daar een veel grooteren verkoop van het philatelistenloket dan 
b.v. te Vlissingen. 

Ter sprake komen verschillende ongevraagde toezendingen tegen 
kostprijs van den catalogus van Zumstein. 

Daarna komen ter sprake de in omloop zijnde afgestempelde 
luchtpastzegels, die tegen verschillende prijzen, alle aanmerkelijk 
lager dan de nominale waarden, in den handel zijn. 

Bij allen heeft dit ernstige ontstemming gewekt en het heeft 
een uitgebreide discussie tengevolge. 

Aan het bestuur wordt opgedragen een brief te zenden aan den 
Directeur-Generaal over deze aangelegenheid met verzoek om 
nadere inlichtingen. 

Naar aanleiding hiervan wordt ook medegedeeld, dat men bezig 
is aan een actie om internationaal te komen tot het absoluut ne-
geeren van ALLE ONNOODIGE uitgiften. Hieraan moet zoo 
spoedig mogelijk paal en perk gesteld worden, anders wordt de 
Philatelie een plaatjesopplakkerij en is over eenige jaren een ver
zameling postzegels . niets meer waard. Dit is dus in 't belang 
van allen. 

De notulen worden onder verwijzing naar de drukfouten goed
gekeurd. 

De heer dr. Regensburg heeft de aanwezigen wederom ver
rast met een fraai deel zijner collectie zegells, vooral oude zegels 
in complete series. Wegens het groot aantal aanwezigen kan de 
bezichtiging niet in één keer plaats hebben, 

Intusschen levert de ledenverkiezing op 46 stemmen voor en 
6 blanco. 

Bij de verloting krijgt de heer Eijkelhof den eersten prijs. 
De voorzitter brengt dan den dank der vergadering over aan 

dr. Regensburg, met een aansporing zoo'n expositie nog eens te 
herhalen. 

Hierna veiling van een dertigtal kavels zegels. 
Bij de rondvraag verneemt de heer Van Heek, dat van de 

Wes t Indië-vlucht waarschijnlijk niets zal komen. Er is nog een 
groot te kort ; een van ƒ 200.000 .wordt genoemd. Hierna sluit 
de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de flinke 
opkomst. 

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

Nieuwe leden. 
Aspirant-lid : R. Hankes Drielsma, Sweelinckplein 63', Den Haag. 
571. Jacques Eckhardt, Archimedesstraat 2, Den Haag. 
572. iH. Kragt, Deventerstraatweg 101, Zwolle. 
573. T. Kok, Geraniumstraat 14, Zwolle. 

Met ingang van 1 Jan. 1928 : 
574. E. Fick, Kleiberg, Tiel. (Van de afd. Tiel), 
575. Fr. Crucq, Wilhelminastraat 26, Goes. 
576. L. W . Dekker, Voorstad 97, Goes. 
577. H. Th. Derex, Westwal 30B, Goes. 

{De laatste drie van de afd. „Goes en Omstr.") 

Candidaat-leden. 
H. W , Stap, Danckertstraat 19, Den Haag. 

(Voorgesteld door Hoogerdijk en Reijerse). 
H. I. H. Goossens, gepens. Teohn. Ambt. P. T . T . te Depok 

bij Buitenzorg, Java, (voorgesteld door mevr. J. Köllner). 

Bedankt. 
448. A. Blok, Tiel, tegen 31.12.'28. 
244. A. van der Poest Clement, Nisse tegen 31.12.'28. 

21. F. H. van Lamoen, Den Haag, tegen 31.12.'28. 
88. mr. L. T . J. Rijckmans, Den Haag, tegen 31.12.'28. 

259. B. R. Pietersen, Voorburg, tegen 31.12.'28. 

Afgevoerd. 
359. P. J. Luijk, te Goes. 

Adresveranderingen. 
252. D. van Rijswijk, Elandstraat 35, Den Haag. 
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378. mevr. A. Eijkman, 2de v. Blankenburgstr. 151, Den Haag. 
D441 ir. W . H, Morrees, Stooplaan 4, Dordrecht. 
560, Alb. J. Richel, 70, Priory Park Road—-Kilbum, London. 

N . W . 6, 
248. ij. F. C. Dellevoet, Boksdoornstraat 49, Deft Haag. 
465. W . F. H. Doesburg, Zijdeweg 13, Wassenaar. 
213. L. Werbata, ambtenaar Tolrechten, Soerabaja (Java). 
299. M. Kuiper, Loenenschestraat 128, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7J4 uur. Algemeene Vergadering te 

8% uur op Woensdag 28 November 1928, in café „Hollandais", 
te 's-Gravenhage. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 
5, Verkiezing eener Commissie voor de jaarl. verloting. 6. Verlo
ting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

(De Decembervergadering zaïl waarschijnlijk gehouden worden 
op Vrijdagavond 28 December a.s.). 

L E D E N V E R G A D E R I N G afdeeling „D o r d r e c h t" (1ste 
secretaris A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29), den len Woensdag 
der maand. 

VERGADERING afd. „ T i e 1" (secr. J. Sonneveldt), den 
2den Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn", 

VERGADERING afdeeling „ G o e s e n 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", Groote 
Markt 30, Goes. 

RUILMIDDAG den Zaterdag na de maandelijksöhe vergade
ring van 3—4J/2 "ur, in Café „Boudeling". 

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

K O R T V E R S L A G ledenvergadering o p Vrijdag 26 October 
1928, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Als de voorzitter de vergadermg opent, blijken 34 personen aan
wezig te zijn, die door den heer Robbers welkom worden geheeten. 
De notulen van de vorige vergadering worden onder dankzegging 
goedgekeurd, terwijl van de ingekomen stukken kennis genomen 
wordt. Hierbij is een schrijven van „de Philatelist", die eenige 
boekwerkjes voor de bibliotheek schenkt en onze leden aanspoort 
zich op het maandblad te abonneeren. 

Gekomen aan punt 3 van de agenda, de mededeelingen, stelt 
de voorzitter er de vergadermg van in kennis, dat het jaarboekje 
nog niet gereed gekomen is, doch dat men op de toezending bin
nenkort kan rekenen. Verder deelt hij mede, dat het 't bestuur 
wenschelijk gebleken is, het aantal bestuursleden weder, zooals 
vroeger, oneven te maken, daar door het even aantal meerdere 
malen de stemmen in de bestuursvergaderingen staken en dan 
allicht de voorzitter in belangrijke zaken een beslissing moet ne
men. Of dit bereikt moet worden door het bestuur met een per
soon uit te breiden dan wel door het met een te verminderen 
heeft op onze laatste bestuursvergadering een onderwerp van 
bespreking uitgemaakt en na langdurig overleg is het bestuur tot 
de slotsom gekomen, dat de aangewezen weg is, het bestuur 
op 5 personen terug te brengen. Als uit de vergadering eenige 
stemmen opgaan, om tooh maar tot uitbreiding te besluiten, wordt 
door den voorzitter en den secretaris uitvoerig verdedigd, dat 
het beter is het bestuur niet grooter te maken. W a a r een der leden 
des ondanks voorstelt in stemming te brengen, om een bestuurs
lid aan het tegenwoordige bestuur toe te voegen, wordt hiertoe 
overgegaan, waarna met een meerderheid van 14—^12 geldige 
stemmen besloten wordt om het bestuur met één persoon te ver
minderen. Hierna komt dan ter sprake hoe dit besluit uit te voeren. 
Het bestuur geeft als zijn meening te kennen, dat na rijp over
leg door zijn leden is besloten, na de opening van de volgend,; 
ledenvergadering, hun functies neer te leggen, waarna de leden
vergadering dan een nieuw bestuur zal moeten kiezen, bestaande 
uit 5 inplaats van 6 leden. Uit de vergadering worden nog eenige 
andere voorstellen gedaan, doch na ©enige discussie wordt beslo
ten volgens de door het bestuur aangegeven methode tot uitvoe
ring van het besluit te komen. De voorzitter brengt in verband 
hiermede in herinnering het onlangs aan het H. R. toegevoegde 
artikel, volgens hetwelk candidaten voor een der functies minstens 
twee dagen vóór de vergadering, waarop de verkiezing zal Wor
den gehouden, schriftelijk aan den secretaris bebooren te worden 

opgegeven, onderteekend door minstens twee leden. Hij stelt ver
der voor, voor dit geval dezen termijn van twee dagen op een 
week te stellen, doch de secretaris oppert hiertegen bezwaren, 
daar wij den laatsten tijd niet op regelmatige ontvangst van het 
Maandblad kunnen rekenen, en dan misschien den niet aanwezige 
leden de gelegenheid zou worden ontnomen candidaten te stellen 
In verband hiermede wordt de termijn voor de aanstaande Ver
kiezingen van de 5 in de regiementan aangegeven functies op 4 
dagen voor de vergadering gesteld, zoodat candidaten uiterlijk op 
26 November schriftelijk aan den secretaris behooren te zijn op
gegeven. 

E r ontspint zich dan nog een langdurige discussie, waarbij her
haaldelijk de kwestie Van Truijen wordt gehaald, waarop zoowel 
door den voorzitter als door den secretaris telkens uitdrukkelijk 
wordt herjiaald, dat deze zaak voor de Vereeniging absoluut is 
afgedaan, en dat het huidige voorstel, zooal misschien ten deele 
een uitvloeisel van deze kwestie, overigens daarmede niet het 
wenscht hij dat nog bij dezen te doen, wat door de vergadering 
minste verband houdt. Hetzelfde antwoord ontvangt ook de heer 
Wildschut, als hij zijn medebestuursleden verwijt, dat hun doel 
is de kwestie Van Truijen opnieu-w ter hand te nemen, indien mo-
igelijk een der tegenstanders niet mocht worden herkozen. De voor
zitter zegt hierop verder, dat ieder der bestuursleden naar zijn 
beste weten de belangen van de Vereeniging behartigt, en dat 
hier dan ook niet van actie tegen een persoon sprake is. 

Voor den uitgesohreven wedstrijd, de zegels van Nederland en 
Koloniën met de beeltenis van Koning Willem III, blijken slechts 
2 verzamelingen te zijn medegebradht, hetgeen een igevolg blijkt te 
zijn van de omstandigheid, dat de aankondigingstermijn van het 
onderwerp te kort geweest is. Me t toestemming van de leden, 
die hun verzameling hadden meegebracht, wordt derhalve beslo
ten, dezen wedstrijd uit te stellen tot de November-vergadering. 
O p 30 November zal dus deze wedstrijd worden gehouden. 

De verloting van een fraaie collectie zegels van Nederland en 
Koloniën heeft de gewone belangstelling. Voor de rondvraag blijkt 
geen liefhebberij te bestaan, zoodat de voorzitter de vergadering 
reeds voor elf uur kan sluiten. 

Aangenomen als lid. 
310. mej. M. S. C. E. Nix, Zonnebloemstraat 24, Haarlem. 
211. C. Vinke, Frederik Hendrikstraat 9 11, Amsterdam. 
212. W . B. Brocx, Bergschelaan \h\A, Rotterdam. 
213. J. J. Hauer, Wilsonsplein 6 rood. Haarlem. 
214 M. van Tiggelen, Frans Halsstraat 2, Haarlem. 
215. G. H. Proper, Olieslagerslaan 1, Haarlem. 

Bedankt als lid: 
13, iH. A. Mindermian, Haarlem. 
94. A. J. Roodt, Amsterdam. 

Voorgesteld als lid. 
J. van Hemert, Velzerstraat 7, Haarlem (door J. Verkoren). 
dr. J. W . Sibeijn, Gedempte Oude Gracht 5 rood, Haarlem (door 

J, H. F . Gosler). 
J. Swaanswijk, Schreveliusstraat 58, Haarlem (door C, J, Wes te ra ) . 
H. Weijenberg, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 
], E. van Gogh, Waldeck Pyrmontlaan 8, Overveen. 

(Beiden eigen aangifte). 
Adresveranderingen. 

126. mej. H. Merens wordt Barbarossastraat 74, Nijmegen. 
193. F. J. Herman wordt Utrechtscheweg 144, Amersfoort. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 30 November 1928, te 

8 uur, in het Gebouw van den Haarl. Kegelbond, Tempelier
straat, Haarlem. 

De Ie secretaris. 
L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waam. Secretaris t K. A. Óeij , Petrus Hendrikzstraat 30. 

i ^ R T VERSLAG van de vergadering van 8 October 1928, 
des avonds te SJ/̂  uur, in „Suisse". 

Aanwezig 14 leden. De nieuwbenoemde voorzitter, de heer P. 
1 Buschmann, opent de vergadering en heet de aanwezigen harte-
lijK welkom. 
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Hij dankt voor het vertrouwen in hem gesteld en spreekt den 
wensch uit, dat de Vereeniging zich krachtig moge ontwikkelen. 
Daarna worden de nieuwe bestuursfuncties meegedeeld. Door een 
vergissing zijn er geen convocaties verzonden, waaraan vermoede
lijk de betrekkelijk geringe opkomst te wijten zal zijn. 

De voorzatter herinnert er aan, dat zijn voorganger, de heer 
W . C. L. Burgers, is vertrokken, zonder dat hem vanuit de ver
gadering een woord van dank is gebracht voor het vele, degelijke 
werk, dat hij in zoo korten tijd tot staind wist te brengen. Daarom 
donker groengrijs en licht geelgrijs. De lezer zal begrijpen, dat het 
met applaus bekrachtigd wordt, terwijl den secretatiis verzocht 
wordt den heer Burgers den dank der Vereeniging over te brengen 

De notulen der vorige vergadering wodeo onveranderd goed
gekeurd. 

Ballotage had plaats over den heer T. Bakker, die met alge
meene stemmen wordt aangenomen. 

De voorzitter deelt mede, dat het rondzendvenkeer een wijziging 
heeft ondergaan. De stad zal n.l. gesplitst worden in 3 secties, 
wat een vluggere circulatie en daarmee een vluggere afrekening 
ten goede zal komen. Meteen worden de leden opgewekt, opdat 
bovengenoemd plan verwezenlijkt zal ikunnen worden, meer boekjes 
in te zenden en zooveel mogelijk uit de boekjes te koopen. Ook zal 
gevraagd worden aan andere Vereenigingen iets van haar soms 
overgrooten voorraad boekjes hier te laten circuleeren. 

De voorzitter brengt nog in bespreking het meer bekendheid 
geven aan het werken en het doel der Vereeniging. Hij stelt vooi 
een kort verslag van elke veragadering in een plaatselijk blad te 
plaatsen. De heer W . A. B. Meiborg zou liever zien, dat er meer 
reclame giemaakt werd in eigen kring, Nia eenige discussie wordt 
het voorstel van den voorzitter aangenomen. Nog verschillende 
andere middelen worden genoemd, om de philatelie wat meer onder 
de aandacht van 'het publiek te brervgen, zooals het oprichten 
van een jeugdafdeeling, 't aanvragen van een aparte postzegel
rubriek in de pers, e. a. 

Definitieve besluiten hierover worden niet genomen. Een anderen 
keer zal er nog eens op worden teruggekomsn. 

Medegedeeld wordt, dat er in de laatste bestuursvergadering 
een circulaire is opgesteld omtrent een op te richten „Nieuwtjes
dienst", voorloopig alleen van Europazegels. 

De voorwaarden, waaronder de gewenschte zegels verkrijgbaar 
zullen worden gesteld, zullen den leden per circulaire worden 
meegedeeld. 

De indertijd bestelde Orvalsene ivan België wordt door den 
heer Van der Spek uitgereikt è f 3,12 per serie. De secretaris 
stelt zich beschikbaar op de bekende condities de nieuwe uitgiften 
van Diiitschland te leveren, waarvoor een zevental gegadigden 
zich opgeven. 

Nu volgt een verloting van enkele mooie zegels. 
Om half elf sluit de voorzitter deze gezellige vergadering. 

De secretaris, 
K, A. GLEIJ. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 10 December 1928, 's avonds te 

8Y2 ""!■' ' " „Suisse". 
Bedankt, 

7. J. H. Frerks. 
19. J. C. Groenhuijzen. 
26. C. J, Reijerse. 

100. F. Tijdens. 
44. J. Mebus. 

Nieuw lid. 
117. T. Bakker, N. Ebbingestraat S8a, Groningen.. 

PhilateLVereenigmg „ZuidLünburg", te Maastricht. 
Secr,: J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

K O R T V E R S L A G van de vergadering van Maandag 8 
October 1928, in de bovenzaal van Sociëteit „Momus", 
aan het Vrijthof te Maastricht. 

Voor een 30tal leden en 2 intrcducé's opent de voorzitter te 
8.15 de vergadering. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage 
van nieuwe leden plaats en worden de beeren De Plönnies, 
Fistié en G. van Aelst met algemeene stemmen als lid aangenomen. 
Als candïdaatleden worden voorgedragen de beeren E. van Aelst 

en R. van dier Boorn, beiden ite Maastricht. 

Nadat de voorzitter den heer Fistié welkom h^eft geheeten, 
deelt hij mede, dat de Vereeniging van den heer G. van Aelst 
een kienspel met 150 kaarten als geschenk heeft ontvangen. Den 
secretaris «wordt opgedragen, namens de Vereeniging, hiervoor 
dam'k te zeggen. 

Omtrent de 4 series Curai;ao stelt de voorzitter voor, om deze 
onder de aanwezige Iteden, die nog niet in het bezit zijn van 
zoo'n serie, te verloten. Besloten wordt deze verloting te houden 
op Maandag 3 December a.s. 

Hierna krijgt de heer Dückers het woord, die een keurig ver
slag van het Philatelistencongres geeft. Naar aanleiding van dit 
verslag deelt de heer Van der Ven mede, dat hem de Bonds
vergadering erg is tegengevallen. Hem is gebleken, dat de phila
telistische besprekingen bijzaak zijn ; de punten, die behandeld 
moesten worden, werden afgeroffeld ; het was niet mogelijk pun
ten te bespreken, die niet op de agenda stonden, waarom hij de 
Vereeniging in overweging geeft, om belangrijke punten steeds op 
de agenda te doen plaatsen. 

Nadat de voorzitter met een enkel woord de beide beeren be
dankt heeft, en nadat over dit verslag nog van gedachte werd 
gewisseld, deelt deze mede, dat veel gebruik gemaakt wordt van 
het philatelistenloket en dat de ambtenaar bereid is gevonden om 
bestellingen, mits tijdig ingezonden, vooruit gereed te maken. Hij 
moet er echter zeker van zijn, dat deze bestellingen gehaald wor
den tijdens de openstelling van het loket. 

Nieuwe leden. 
54. E. van Aelst, Papenstraat 15, Maastricht. 
58. iR. van der Boorn, Parallelweg 52, Maastricht. 

Candidaatleden. 
jhr. J. van Sonsbeek, Lanaeken (Belgiè) 
F. Sweerts, Antwerpen. 

VOLGENDE VERGADERINGEN. 
Maandag 3 December 1928 (Vergadering) (tevens verloting 

Curafaozegels) ; 
Maandag 17 December 1928 (Beurs) ; 
Maandag 7 Januari 1928 (Vergadering) ; 
telkens om 8 uur in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

te Maastricht. 

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

K O R T V E R S L A G der vergadering, gehouden op Vrijdag 
26 October 1928, in de zaal van den heer V a n W e e l d e . 

Te ruim 8 uur opent de heer Polling, bij afwiezigheid van 
den heer Van de Sluijs, met een kort woord van welkom^ de ver
gadering en heet in 't bijzonder welkom den heer De Graaf, voor 
het eerst aanwezig. De voorzitter spreekt zijne teleurstelling uit 
over i e slechte opkomst. De prijzen der verloting hangen wederom 
aan de lijn. 

Ballotage wordt gehouden ov*r ds. Witkop. Nadat genoemde 
' heer zich even heeft verwijderd, wordt hij met algemeene stem

men ais lid aangenomen. Door den heer Veenstra binnengeleid, 
wordt hij door den voorzitter welkom geheeten. 

De notulen worden hierna voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Met dankbaarheid wordt het aanbod van mevrouw Buhse voor 
het aankoopen van Zwitsersche Pro }uvenitutezegels, aanvaard en 
maakt hiervan een groot aamtal leden gebruik. 

Over het verzamelaarsloket komen verschillende opmerkingen 
naar voren. Het bestuur zegt toe te trachten, hierin verbetering 
te brengen. 

De voorzitter geeft eene uiteenzetting van de Tentoonstelling, 
welke op Zaterdag 27 October a.s. wordt gehouden. Er zullen 
9 verzamelingen Nederland en Kdloniën zijn en 7 Europa^verza
melingen. Hij wekt de leden op allen mede te werken tot het 
welslagen der Tentoonstelling. 

Na de hierna gehouden pauze vindt de groote verloting op ge
animeerde wijze iplaats; elk trekt een prijs. 

Men blijft nog tot ongeveer elf uur bijeen. 
De secrefari.'i, 
]. POLLING, 

Adresveranderingen. 
Th. Munier, De Malemstraat 18, Den Haag. 1 
mevr. A. Buhse, Alpenstrasse 56, Biel (Zwitserland). 
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Nieuw lid. 
ds. J. Witkop, Schagerbrug. 

Candidaat'leden. 
]. A. van der Vlis, Verl. Spoorstraat, Helder. 
J. Jongepier, Van Galenstraat 64, Helder. 
G. J. A. Lemmen, Molenstraat 9, Helder. 
J. D. Verhoef. Westgracht 34, Helder. 

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

K O R T V E R S L A G van de vergadering van Maandag 29 
October 1928, in Hotel Roberts te Heerlen. 

Nadat de voorzitter met een woord van welkom de vergadering 
geopend heef:, verzoekt hij den secretaris de notulen der vorige 
vergadering voor te lezen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 
Het maandblad ,,De Philatelist", waarvan enkele proefnummers 
werden ontvangen, wordt vervolgens besproken. Mede werden voor 
de bibliotheek ontvangen twee boekjes, n.l. ,,Behooren de post
zegels van La Guaira-Curagao tot het verzamelgebjedi Curasao ' " en 
,,De Puntstempels van Nederland" Deze boekjes zijn zeer goed 
verzorgd, doch wordt de prijs tamelijk hoog gevonden, 

Verder circuleeren nog de Michel-Nachtrag en enkele nieuwe 
uitgiften. De voorzitter stelt de terugontvangen poststukken, ver
zonden met het eerste postvliegtuig naar Indiè, aan de belang
hebbenden ter hand. Tot sloit heeft de verloting onder de aan
wezigen plaats, waarvoor vijf prijzen beschikbaar zijn gesteld. 

Bedankt als lid. 
G. van der Lip, Hilversum. 
]. Theuer, Kerkrade. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 26 November 1928, te 8j4 uur, 

in Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen, 

De HaagBche Postzegel'Kring, te 't'Grravcnkage. 
S»oret«rii! P. C. DOZY, Parkstraat 31, Utrecht, 

K O R T V E R S L A G der algemeene vergadering van Maan« 
dag 22 October 1928. 

Nadat de voorzitter de goedbezochte vergadering geopend heeft 

en de notulen der vorige bijeenkomst zonder verandering zijn goedi-
gekeurd, wordt van gedachten gewissseid over het ongevraagd toe
zenden van zichtzendingen, enz. Benige leden hebben o.a. dfen 
Zumstein-Catalogus ongevraagd ontvangen met verzoek, hetzij het 
boekje te willen terugzenden, hetzij den prijs te betalen. Algemeen 
worden deze praktijken afgekeurd. 

Met algemeene stemmen wordt vervolgens de heer G. P. Blom 
te 's Gravenhage als lid' van den Kring aangenomen. 

De voorzitter zou het onderling ruilen meer tot zijn recht wil
len zien komen. Gedetailleerde voorstellen dienaangaande zullen 
worden ingediend. 

Besproken worden de prijzen in de koopboekjes; de secretaris 
meent, dat het een overdreven eisoh is, oudere Europeesche zegels 
ä f 0.03 de franc geprijsd te willen zien, Ln geen enkel land' zijn 
de prijzen zóó gedrukt als in Nederland. De heer Cremer Eindho
ven merkt op, dat sommige buitenlandsohe offerte-bladen aan 
Nederlanders weigeren te adverteeren. 

De veiling is zeer geanimeerd, een verloting voor alle aan
wezigen en zonder nieten wederom zeer fraai. 

Een expositie van den heer mr. P. H. Stuurman geeft ons een 
buitengewoon fraaie Liberia-coHectie te bewonderen, waartoe ook 
de keurig uitgevoerde zegels medewerken. Alle zegels zijn onge
bruikt of echt postaal gebruikt. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordlï de bijeenkomst opgeheven. 
De secretaris, 
P. C. DOZY. 

N i e u w Lid, 

G. P. Blom«, Jozef Israëlsplein 7, te 's Gravenhage. 

Candidaat-Leden. 

G. K. Smits, Hanenburglaan 125, "Den Haag. 
J. Klippus, Sneeuwbalstraat 90, Den Haag. 
(Beiden voorgesteld door den Heer J. C. Randoe). 

Vergadering. 

ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 26 November 
1928, des avonds te 8 uur, in „Boschlust", Bezuidenhout, Dot) Haag 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. Mededeehn-
gen. Rondvraag. Sluiting, Veiling Verloting. 

Door bijzondere omstandigheden 
aan den meestbiedende ter over
name aangeboden één fonkelnieuw 
exemplaar van den catalogus der 
geheele wereld 

Stan ley Gibbons 1929, 
zooeven verschenen (Handelsprijs 
15 shilling). 

Aanbiedingen vóór 1 December 
onder No. 136, bureau van dit blad.. 

Bod gevraagd op volledige series Jubii. 
N E D E R L A N D 1913 en 1923, 

Suriname en Curasao, 
zoowel afzonderlijk als tezamen. 

Ongebruikt prachtexemplaren. 
Brieven onder no. 142, bur. Maandblad. 

Te koop aangeboden door 
particulier aan meestbiedende een 
couvert Ie Vliegtocht naar Indië 
met f 10,— Jubileumzegel en zeer 
duidelijke stempels. (132) 

's-GravenhaagschePostzegelbeurs. 
Amicit ia, Westeinde 15. 

lederen Zaterdagmiddag 
van 1 tot 5 uur keepen, 
ruilen, verkeepen. Het be
zoek is steeds stijgende. 
Komt U eek eens kijken ? 
Entree naar verkiezing. (137) 

Mooie Kilowaar. 
Bevat hoofdzakelijk Neder
land en vele andere landen ; 
per kilo f 1,50, per kilo f6,—, 
francp. Alleen Denemarken 
enkele kilo's i 4,— per kilo. 

Postzegelhandel „The-Globe" 
Z A A N D A M . (146) 

JAARBOEKJES DER POSTERIJEN. 
Zoek te koopen de oude afleve

ringen van het jaarboekje der 
Posterijen (1848—1876). (141) 
H. LAiVIPE Fzn., t e S n e e k . 

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

R. KORMOS, Den Haag, 
Am. V. Solmsstraat 21. (112) 

Tekst dezer a n n o n c e s 
voor den Sen in te zenden 

aan de Administratie . 

Nieuw en Oud. 
Malta met opdruk Postage & Revenue, 

compleet f 18,—. 
Rumenië Vliegpost f 0.40 

„ Gedenkserie, compl. . . . f 1.10 
Tsjecho-Slowakije, nieuwe fraaie serie, cpl. f 1,60 
Duitschland, Zeppelin Zegels 2 en 4 M. f4.10 
talie, Torino, compleet 5 c.-20 Lire . f 4.— 

„ „ 11 uitgiften, compleet . f 2.— 
Yoego-Slavië XXXX, compleet . . . f 5.50 
Prima licht gestempelde 10 gld. Jubil. 1913 

f 19.— 
Prima met vol stempel 10 gld. Jubil. 1913 f 17.50 

Franco rembours of pos twisse l . 
J. J . A. ENGELKAMP, 

Spul 13, (21) Amsterdam. 

ENGELAND. 
Yvert 1-90 (plaatnummers, enz.), 
Koning Edward en Koning George 
(hoogere waarden) te koop ge
vraagd door 

J.G.Millaard, Rozenstraat 37, 
DEN HAAG. (lo?) 

T E K O O P A A N G E B O D E N 
verzameling van alle lan
den, ± 6 7 0 0 ex., in 2 -
deelig Schaubek 

(Nederland en Bosnië compleet), 
catalogus-waarde Yvert + fr. 39000. 

H.W. BREE, 
Schenkkade 326 , Den Haag. 

(144) 

Adverteert in (dit Blad. 
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Onze 25® Postzegelveiling 
zal plaats hebben in December a.s. Daarbij zullen 
onder den hamer komen : 
A. een belangrijke afdeeling N e d e r l a n d e n K o l o 

n iën , met vele zeldzame stukken, o a. e e n p o s t 
frisch t ê t e - b ê c h e paar van Nederland 
1 8 9 8 , 5 c e n t r o o d , waarvan slechts enkele 
exemplaren bekend zijn. 

B. een belangrijke afdeeling engros partijen van 
Nederland en Koloniën. 

C. een uitgebreide wereldverzameling, waarbij vele 
kostbare stukken. 

D. een omvangrijke afdeeling restant verzamelingen, 
albums en boekjes met zegels, enz. 
Een en ander afkomstig uit de nalatenschap van 
wijlen den Weled. Heer E. J. van den Berg, te 
Utrecht, en anderen. 

De geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. Voor volgende veilingen kan steeds wor
den ingezonden. 

EENIGE GELEGENHEIDSOFFERTES. 
Echt gevlogen brief van N e d e r l a n d naar N e d . -

Indië, verzonden 13 Sept. 1928 met vliegpostzegels 
van 40 en 75 cent, en als bij frankeering de vliegzegels 
van 10 en 15 cent van 1921. Prijs per couvert f 2,50. 

Echt gevlogen brief en briefkaart van D u i t s c h l a n d 
naar N o o r d - A m e r i k a , verzonden 10 October 1928, 
resp. gefrankeerd met de Duitsche Vliegpostzegels van 
4 en 2 Mark en voorzien van de afstempelingen 
„Friedrichshafen Luftpost" en „Mit Luftschiff LZ 127 
befordert". Prijs per stel slechts f 7,50. 

Van onze October-offerte zijn de meeste zegels uit
verkocht. Thans zijn daarvan alleen nog verkrijgbaar: 

N E D E R L A N D . 
Jubi l eum 1923, 35 cent postfrisch, onderzijde onge

tand met velrand f 30,— 
O l y m p i a d e , 10 cent, postfrisch, rechts 

met velrand 
T e l e g r a a f z e g e l , 25 cent, echt gebruikt, 

zeldzaam 

12' 
15 

NED.-INDIE. Dienstzegeis. 
'2 cent, D, kopstaand, postfrisch . . 

CURASAO. Postzegels, 
1 8 8 9 , 15 cent, type 1, gebr f 

15 
15 
20 
30 
40 

2, 
3. 

ongetand, 
f 20,— 

yy 

f 
)> 

f 

ft 

jy 

2 0 , -

1 0 . -
2 4 , -

1 0 , -
16,50 

7 , -
4 -
4 , -
4 , -

3, gebr. of ongebr. 
3, ongebruikt . . 
3 

Alles uitsluitend prima exemplaren. 
Wij raden U aan hiervan spoedig te bestellen, want 

het betreft hier zegels, die gewoonlijk niet in den 
handel voorkomen. 

N.V. Hekker's Postzegelhandel 
Onder directie van P. J. HEKKER en J. MEBUS. 

ROKIN 42, AMSTERDAM, C. 
Postgiro 21278. — Telefoon 33324. 

(13) 

In een Postzegelhandel wordt gevraagd 

een Bediende 
als eerste verkooper in den winkel. 

Alleen zij, die over algemeene zegel
kennis beschikken, goede verkoopers 
zijn en goed met het publiek kunnen 
omgaan, gelieven te reflecteeren. 

Ruim salaris en goede 
vooruitzichten bij gebleken 

geschiktheid. 
GEHEIMHOUDING VERZEKERD. 

Brieven onnder No. 143 aan de 
Administratie van dit blad. 

N E D E R L A N D EN K O L O N I Ë N . 
Te koop verzameHng, ongebruikt, in album 

Yvert en Keiser. Waarde volgens prijscourant 
Mebus f 2600,—. Prijs nader overeen te komen. 
Brieven bureau van dit blad onder No. 131. 

- ^ ^ R U I L . ^ ^ -
Verzamelaar met veel ruilmateriaal zoekt ruil-

verbindingen. Basis Yvert 1928. 
J. A. A. KONING, Van Oldenbarneveldt-

straat 83, Amsterdam, Lid „Hollandia". (140) 

NIEUWIGHEDEN. 
M a l t a , opdruk Postage en Revenue, compleet . . . . f 19,50 
T u r k i j e , Roode-Kruis, compleet f 1,60 
T u r k i j e , Smyrna-Tentoonstelling, compleet f 7,25 
Gibraltar, £ 1,— f 13,25 
C y p r u s , £ 1,— (Jubileum) f 13,50 
P. GORDON,. Dijkstraat 60b, ROTTERDAM. 
G i r o No . 129598 (694) 

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

Steeds mooie z ichtzendin^n met sterk concurreerende prijzen ter besehikkinff. 
Vraagt mijn nieuwe speciale prijslijst van Z W I T S E R L A N D 
1928 raet prijzen in N e d e r l a n d s c h e munt. 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Ned. Ver. van Postzegetverz.) (1) 
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VRAAG 
NIEUWSTE 

PRIJSCOURANT 
G R A T I S 

Schwaneberger, Ka-Be- en Yvert & Tellier-albums 
Philea-album, Nederland en Koloniën, blanco- en 

Poststukken-albums. 
Allerlei soorten Vergrootglazen, Tanding meters, Pincetten, 
Gomstrookjes, Ruil- en Zakboekjes, Voorraadboeken, 

Microscoop, Watermerkzoekers, Strookjesbevochtigers, a l l e Catalogi, alle Handboe
ken in alle Talen. Vlaggen en Wapenkaarten, Literatuur en Handboeken over Munten en 
Penningen. Etui's voor Muntencollecties, enz. 

Wij garandeeren U de grootste keuze en de billijkste prijzen. 

A U F DER HEIDE'S Postzegelhandel, 
A M S T E R D A M , Gravenstraat 17. (14) H I L V E R S U M , Nassaulaan 5. 

|Postze!ielhaiiderP.HOOGERDIJK| 
i M O L E N S T R A A T 2 2 . D E N H A A G . | 
1 TELEFOON 12874. POSTREKEN ING 92993. = 
I Steeds voorhanden alle soorten | 
I Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBUMS. | 
I Alle benoodigdheden verkrijgbaar. i 

NEDERLAND. 
1852, Konmg 
1864 
1867, 

I 1870, 

I 1872! 
1 1891 
= 1913 

1921 
1923, 

1925 
1927, 
1928, 
1907 

Nos. Yvert 
1/3 
4/6 
9 

. Il 

. 14 

Aant. 
3 
3 

, 18 
25 

Prmses 5 Gld . . . . 48 
Jubileum 89 

90 
, 91 
, 92 

Vhegpost . 6 0 . . . . 101 
Tubileum 126 

127 
1 Gld. op 171^ . . . . 130 
1, 21^ en 5 Gld 152/153 
Roode Kruis . . . . . . 190/194 
Olympiade 199/206 
Ruijterport 39 

Prijs 
f 8,50 
f 7,— 
f 2,— 
f 4,— 
f 2,25 
f 2,— 
f 1,75 
f 16,— 
f 0,70 
f 0,40 
f 0,95 
f 1,35 
f 0,30 
f 0,45 
f 4,25 
f 0,40 
f 0,70 
f 0,50 
f 0,45 
f 4,50 

Bestellingen boven 5 gld. f ranco 1 
YVERT & TELLIER 1929 f 4, plus porto. (11) | 

iPos tzeöe lhande l ANT. FORSTER ' 
PAPESTRAAT 24 136315 - DEN HAAG. 

No. Yvert Aantal Prijs • 
1928, Denemarken 5 kr. 148a, gebr. 1 f 0.90 « 
1924, „ in blökst. 153/164 „ 12 „ 1.15 | 
1926, „ 183/188 „ 6 „0,25 | 
1926/27,Duitschland(Dürer) 389 „ 1 „0.15 9 
1927, „ (Hindenburg) 394/97 ongebr. 4 „1.75 I 
1927, België (Weldadigh.) 249/53 „ 5 „ 0.95 f 
1926, Bulgarije 193/95 gebr. 3 „0.25 | 
1924/25, Hongarije (Vliegpost) | 

345/50 „ 6 „1,30 S 
1928, Roemenië (Michael) 336/43 „ 8 „0,35 g 
1927, Saargebied (Weldadigheidzegels) | 

103/06 ongebr. 4 „0,65 | 
W i j leveren o o k v o l g e n s m a n c o - f. 
l i js t t egen laag g e s t e l d e pr i jzen 9 

en p r i m a kwa l i te i t . g 
Bestellingen boven 5 gulden franco. 

(8) 
■ I <3i*fsa:fiS<ss*i^(Si*i£)ss*fSs:i*^si*g3(Si*/:3si*t3s:i*i:s 

Aan middelmatige en gevorderde verzamelaars! 
Een mooie gelegenheid doet zich voor, om uitmuntende Britsche Koloniale Z e g e l s te bekomen. 
De volgende mooie zichtzendingen zijn thans gereed en kunnen tegen bewijs van ontvangst of referentiën 
op zicht gezonden worden: 
Afdeeling 1. EERSTE UITGIFTEN, welke kunnen uitgezocht worden tegen e e n  d e r d e catalogusprijs. 

2. EDUARD en GEORGEUITGIFTEN in postfrisschen toestand, grootendeels geprijsd 
d e helft catalogus. 

3. EDUARD en GEORGEUITGIFTEN, prachtig gebruikt, grootendeels geprijsd 
de helft catalogus. 

J . B I R D , „Westbury", West HUI Road, Southfieids, London, S. W. 8, Engeland. (62) 
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opd'ruk buitengewoon zeldzaam ; van de ongeibruikte kaart zijn mij 
slechts enkele stukken, van de gebruikte slechts één stuk bekend. 
De kaart van 15 cent ziet men met den groenblauwen opdruk 
meer, daarbij is de roodibrume de mmst^^voorkomende. 

W a t eigenlijk met den opdrukinkt is geschied, is mij niet vol
komen duidelijk. Het Standaardwerk schrijft, dat men gerust mag 
aannemen, dat er slechts één soort inkt (de zwarte) is gebruikt 
en dat die door verkleuring o.m. doakerblauwgroen is geworden. 
Dit is natuurlijk moigelijk, maar zou men dan geen overgangstm
ten aantreffen ? Zou het absoluut uitgesloten zijn, dat bij het op
drukken dezer kaarten philatehstische invloeden gewerkt heb
ben ? 2) Van waar anders de vele afwijkingen als 'halve, lood
rechte , kopstaande en dubbele opdrukken, ook 2 en 3 onder 
elkaar, albino's. (Een opdruk van onder naar boven is mij 
niet bekend.) Het lijkt mij werkelijk niet onmogelijk. 

Een extra groote zeldeaamheid is de kaart van lYi cent op 
12J^ cent op 15 cenï, waarvan mij slechts mijn eigen exemplaar, 
afkomstig van Ferrari, bekend is. Voor zoover ik kan constatee
reini, komen de beide opdrukken, boven elkaar geplaatst, volkomen 
overeen met andere, echte. Zij is vrij' vlug na het verschijnen door 
Moens gemeld in zijn Timbre Poste van 1882, bladz. 100, waar 
men leest: ,,Curasao. M. Fouré nous d'ésigne la carte de 15 cent, 
brunrouge qui aurait re?u la surcharge noire ■ TYi cent et lYi + 
VlYi cent". Nu is de aanmelder, Fouré, wel wat verd'aoht. Nam 
Moens naast de kaart met 2 opdrukken ook niet tevens op, die 
met de lYi cent alleen, dan zou men kunnen vermoeden, dat 
Fouré eens een uitstapje naar het buitenland met zijn vervalschin
gen had gedaan. Moens kende echter blij'kbaar ook de kaart met 
één opd'ruk nog niet. Ik geloof niet, dat het een vervalschmg is. 
Ben gebruikt stuk is mij niet bekend ; op welken grond' het 
,,'Nicht zur Ausgaibe gelangt" steunt, evenmin. Is dit alleein op 
grond' van d'e beweringen van den heer Campbell, dan lijkt mij 
dit niet sterk. Men vindt deze opmerking vrijwel in alle catalogi, 
die het vermoedelijk getrouw van elkaar copieerden. Dit is een 
punt, hetgeen nog opgehelderd behoort te worden ; ook hiervan 
zou het belangwekkend zijn te iweten, 'hoeveel exemplaren bekend 
zijn. 

Gereleveerd' dient nog te worden, dat het verschil in prijs tus
schen onge'bruikte en gebruikte opd'rukkaarten aanleiding is ge
weest tot het teekenen van valsche afstempelingen op en beschrij
ven van ongebruikte exemplaren, welke eerste niet altijd gemakkelijk 
te herkennen zijn. 

Ben andere verval'sching komt voor op d'e kaart van 5 cent, 
uitg. 1882/4 ; hier treft men som« een val'schen, zwarten opdruk 
van TYi cent, die heel veel overeenkomst vertoont met den beken
den opdruk op de Surinaamsche 'kaarten. 

Men weet, dat op de an'fwoordkaarten 5 + .5 en lYï ~T T\'i 
cent, uitg. 1891/3 de punt aan het einde van den eersten regel 
norm'aal of verminkt is, of geheel ontbreekt; dit geeft bij de 5 
+ 5 c , waarvan de cartonkleur aan de binnenzijd'e is, wit, grijs
achtig of bruinadhtig, reeds 9 variëteiten ; ibij de 7J4 "h TVj c. 
komt men, als men tevens rekening houdt met de 3 verschillende 
afstanden der 3 onderste adreslijnen, tot een totaal van 27 varië
teiten. Hoewel ik er reed's verscheidene bezit, betwijfel ik toch wel 
of ze allemaal bestaan. 

Toen aan het 'begin van den oorlog de kaartennvoorraad bij het 
Cura?aO)Sche postbestuur 'begon op te raken, werden d'e d'u'b'bel
kaarten van lYj en 5 cent (uitc(. 1904/6) gelhalveerd, de woor
den, op het ,,Betaalde Antwoord" betrekking he'bbende, met roode 
inkt doorstreept, en zoo verkocht. De advertentie, waa'r'bij dit 
feit aan de Cura?aosche bevolking werd' kond ged'aan, luidde : 

POSTERIJEN. 
BEKENDMAKING. 

Ter kennis van het algemeen wordt 'hierbij gebracht, dat de 
voorraad enkel'e briefkaarten van lYi s" 5 cent weldra uitgeput 
zal zijn. 

Zoolang de voorraad strekt, zullen deze briefkaarten worden 
verkocht. 

Daarna zullen verkrijgbaar worden gesteld de gescheiden deelen 
van de dbibbele briefkaarten van lYi en 5 cent, waarop de 
nood'ige doorhalingen met rooden in'kt hebben plaats gehad. 

Curasao, den 22en October 1914. 
De Administrateur van Financiën, 

Z B P P E N F E L D T . 
Ongeveer 1 Mei 1915 was die kaarteavoorraad weer aangevuld. 
Een drukafwijfcing, die bij Curasao nog niet genoeg opgehel

derd' is geworden, is het wel of niet aanwezig zijn van een punt 

achter het laatste haakje bij A N T W O O R D op verschillende dub
belkaarten; de kaarten, die hiervoor in aanmerking komen, wijl 
zij in hetzelfde type zijn gedrukt, zij'n de nrs. 17, 29, 30, 36 (num
mers van het jaarboekje 1928 der Nederl. Ver. van Postzegel
verzam'elaars). 

Bij no. 17 {2Yi + 23^ c. uifg. 1904/6) en no. 36 (5 + 5 c. 
violet 1927) vend ik noch cp de vraag, noch op de antwoord
kaart een punt. 

Bij no. 29 en 30 (5 + 5 c. groen en 7>^ f lYi c grijsbrum, 
uitg. 1925/6) vind ik : a. vraagk. met punt; antwoordk. zonder 

punt. 
'b. vraagk. zonder punt ; antwoordk. met 

punt. 
Het is mij niet bekend of er nog andere typen bestaan ; de heer 

Zwol'le en ik bevelen ons voor opgaven zeer aan. 
Evenals bij de kaarien d'er andere koloniën wijst de scheidings

lijn bovenaan naar links of naar rechts; i'k kwam tot de volgende 
resultaten bij de enkelkaarten : 

naar rechts: nrs. 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 3 3 ; 
naar links: nrs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35 
en' 'bij de dubbelkaarten : 
r + r : nrs. 29 30, 36, 
1 f '1' : nrs. 29, 30, 
I + r : nrs. 31, 34. 
Hierbij zij opgemerkt, dait op de kaarten 29 en 30 met r + r 

op de Ie kaart wel, op de 2e igeen punt voorkomt bij A N T 
W O O R D ; bij die met I + 1 is het juist om'gekeerd met de punten. 
(Altijd ?) 

Ten slotte zij nog medegedeeld, dat de stand der scheidSngslijn 
bij no. 27 niet steeds dezelfde i s ; de afstand hiervan tot de onder
zijde van het haakje rechts is 9]^ cf lO^^ mM. 

Bij kaart 28 zijn er kleine afwij'kingen te constateeren in den 
stand van de beide eerste voordrukregels, ten opzichte van el
kaar ; bij de dubbelkaart 31 is dit verschil in stand iets duidelijker 
vast te stellen. 

W . P. CO'STERUS Pz. 

' ) Curiositeitshalve zij nog vermeld, dat de heer Robert er 
indertijd wel in slaagde de k,iarten van Suriname van VlYi op 15 
cent voor n o m i n a a l te verwerven en te verspreiden, m'aar 
niet die van Curasao. 

2) Dat die reeds bestonden, kan raei\ bijv. zien aan de Potchef
stroomen vel oppen van Transvaal, uit 1869. 

NASCHRIFT. 
Na het corrigeeren der drukproef ontving ik antwoord van den 

heer Zwolle op een tot hem gerichte vraag, n.l. hoe hij de tinten 
der binnenzijden van de kaarten 5 + 5 c. en lYz ~!~ 7!/2 '^' der 
uitgifte 189/3 noemde. Genoemde heer was zoo vriendelijk zich 
tot den bekenden kunstschilder, den heer Krabbé, te wenden, 
welke de kleuren aanduidde als te zijn : blauwgrijs, groengrijs, 
donker geelgrijs en licht geelgrijs. De lezer zal begrijpen, dat het 
aantal variëteiten dus nog vermeerderd wordt. Beiden beeren zeer 
veel dank voor hun moeite. 

W . P. C. 

Amsterdam CS. beeft sedert medio October een nieuwen tekst 
in de z.g. vlag, n.L 2regelig tusschen 2 dubbele golflijnen : 

VERZENDT GELUKTELEGRAMMEN. 
Dordrecht. Op de Nationale Bloemententoonstelling, welke van 

21 t.m. 23 September 1928 is gehouden, was een tijdelijk wijk
postkantcor gevestigd, dat d'e daar geposte stukken afstempelde 
met een gummistempel in violette inkt, 38 m M . doorsnede en 
omschrift: 

NAT. BLOEMENTENTOONSTELLING. DORDRECHT, in 
den niet geheel doorgetrokken dwarsba'lk de datum b.v. 21 SEP. 
1928. Persbericht of mededeeling schijnt over dezen stempel niet 
vanwege het Hoofdbestuur P.T.T. verstrekt te zijn, zoodat slechts 
weinige verzamelaars hem zullen kennen. 

Ommen. Van de speciale stempels dit jaar van 2 t.m. 10 
Augustus in het Sterkamp gebezigd' dienen de verzamelaars 4 
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soorten te ondierscheiden. „De Philatelist" meldt Stempelnummer 
2 d.d. 2 Aug. met verkort jaar 28 inpJaats van uur-aanduiding, 
wij bezitten nummer 1 d.d. 4 Aug. met dezelfde afwijkmig. Op 
stempels no. 1 d.d. 6 Augustus en no. 2 van 8 d.o.v. was 28 
vervangen door het uurcijfer nesp. 14 en 4. Kent één der lezers 
den juisten dag van omwisseling van één of beid'e stempels ' 

Veldpost. In aansluiting op onze raededeelmg in het vorige 
nummer zond de heer Nieuwenhuyzen ons nog de beide volgende 
ad'miinistratieve stempels ; 

1. omlijnd 2-regelig VERTRAAGD DOOR 
ONJUIST ADRES 

2. niet omlijst 2-regelig Niet bij Veldpost-
Kantoor No. 1. 

Op een drukwerk uit NieuweiPekela 16 Oct. j.l. verzonden, 
was één der 1 et. zegels vernietigd met een 3-regeligen administra
tieven stempel in ïangwerpigen achthoek REEDS PER TELE
F O O N OVERGEBRACHT. 

NED. OOST-INDIE. 
Batavia. O p een 7 IX 1928 verzonden brief stand rechts van 

den dagteekeningstempel 4-regelig STEL U W HANDTEEKENING 
T E N P O S T K A N T O R E BEKEND. 

NED. WEST-INDIE. 
In het volgende nummer hopen wij nog eenige interessante 

stempels, die ons door eenige lezers uit Curagao en Paramaribo 
gemeld worden, te beschrijven. 

Vriendeïijken dank aan de beeren A. M. Benders, }. C. Bloys 
van Trenslong Prins, H. Lampe Fzn„ D. O. Kirchner, J. H. Nieu-
wenhuyzen, M. H. Stephan en J'oh. Troost voor die mededeelingen 
over nieuwere en oude stempels. 

R. T . te N. Dat wij op de luchtpost- en andiere zegels der 
laatste 5 Indie-vluchten geene speciale stempels zouden krijgen, 
was al bekend en reeds in het September-nummer vermeld. Ook ik 
hoorde dat sommige niet-aangeteekende brieven met de Ie en 2e 
vlucht medegegeven, in Indië met van aankomststempels voorzien 
zijn, waardoor zoo'n stuk voor verzamelaars veel van zijn waarde 
heeft verloren. J. P. Tr. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE HELDER. 
O p de bovenzaal van het Alg. Mil. Tehuis had de Postzegel-

vereeniginig ,.Helder" Zaterdagmiddag, 27 October, een tentoon-
steUing van postzegels en poststukken georganiseerdl, waarop de 
leden dier vereeniging hun verzamelingen exposeerden. W a a r het 
doel dezer tentoonstelling uitsluitend propagandistisch was, had 
men den toegang vrij gesteld voor ieder, zoodat een druk bezoek 
verwacht mocht worden. Over belangstelling heeft het bestuur 
dan ook inderdaad niet te klagen gehad, wamt van 's middags half 
drie tot diep in den avond was het een va-et-vient van belang-
stellenden en nieuwsgierigen. 

De expositie was onderverdeeld in 2 afdeelingen, n.1. Neder
land en Kolomen en Europa, terwijl deze weer waren verdeeld in 
dWe groepen (gevorderden, minder-gevorderden en beginnelingen). 
Bovendien waren tentoongesteld een aantal briefkaarten van den 
heer J. Polling, alsmede de prijzen van de Ootober-verloting onder 
de leden. , ' 

Afwijkend van het gebruikelijke, had men geen jury benoemd 
om de inzendingen te beoordeelen, doch kregen de bezoekers een 
stembiljet, waarop kon worden ingevuld, welke verzameling recht 
had op de uitgeloofde prijzen. Dat dit velen heel wat hoofdbrekens 
heeft gekost, behoeft wel geen betoog; wij spraken een erkend 
postzegelkenner, die wel 3 kwartier met zijn biljet heeft rcmd-
geloopen, zander zijn beslissing te kunnen nemen. Wij zullen het 
ingezondene met aan een bespreking onderwerpen met het oog 
op de plaatsruimte, doch willen een uitzondering maken voor een 
zeer fraaie en kostbare inzending, namelijk die van Malta en Oud-
Engeland, eigendom van dr. H. C. Redeke, welke verzameling 
alleen reeds een gang naar de expositie waard was. 

De uitspraak der bezoekers wees tenslotte de prijzen als volgt 
toe : Nederland en Kolomen: Groep I. 1. J. Polling, 52 punten; 2. 
J. W . Biersteker, 44 punten ; 3. G. H. van Grunningen, 36 punten. 
Groep II. 1. D. Veenstra, 42 p . ; 2. M. Quant, 30 p. Groep III: 
1. A. de Graaf, 84 p . ; 2. J. H. Slort, 63 p . ; 3. H. C. Gottmer, 
33 p. en 4. H. van Haaien, 28 p. 

Europa- Groep I. 1. dr, H. C. Redeke, 50 p . ; 2. P. Kreijger, 
43 p. ; 3. J. W . Biersteker, 40 p. Groep II. 1. J. Noordeloos, 
68 p . ; 2. M. Wolters, 60 p. ; 3. J. Bakker, 50 p. ; 4. H. van 
Haaien, 22 p. 

Drie nieuwe leden konden aadelijk worden ingeschreven, terwijl 
enkele andere verzamelaars toezegging itot toetreding deden, zoo
dat de tentoonstelling volkomen aan 'haar doel heeft beantwoord 
en het bestuur der vereeniging met voldoening op het welslagen 
daarvan kan terugzien. 

IETS OVER DE 5 FRANCS VAN BELGIË. 
UITGAVE VAN 1878. 

In de „Revue Philatelique Beige" van 1895, een voor d'en tijd 
zeer goed geredigeerd blad, vond ik onderstaande bijzonderheden 
over den verkoop van den nog aanwezigen voorraad van boven
genoemd postzegel: 

„De verikoop bij inschrijving van 2400 niet gebruikte Belgische 
postzegels met het portret van Koning Leopold II, van een nominale 
waarde van 5 francs, uitgegeven in 1878, en buiten gebruik sedert 
den 3Ien October 1878, heeft op 25 Juni 1.1. (1895) plaats gevonden. 
„Le cahier des charges" bevat de bepalingen van den verkoop, pu
bliek gehouden m de ,,Salie des V3ntes domaines" ten overstaan van 
den heer Ontvanger der domeinen, te Brussel. 

Hier volgen in volgorde van de opening der brieven met de bie
dingen, zooals deze luiden : 
/ . M. J. Figue, Parijs : 

600 francs voor alle ex. 
200 francs voor 500 ex. 

2. Joseph de Sandt, Neuilly : 
300 francs voor 300 zegels. 

3. Deckers en Zoon, te St. Johann-Saarbcücken. 
15.600 francs voor alle ex.,.d.i. ä 6]/^ franc per stuk. 

4. Bogaert & Durbin, New-York : 
50 ex. 250 francs. 
Nogmaals 50 ex. 350 francs. 

5. Berghner, Ronneberg : 
100 ex. voor 200 francs. 

6. ]ules Kamps, Stationschef te Athus : 
50 ex. ä 4 francs = 200 francs. 
50 ex. è 6 francs ^ 300 francs. 

7. Hainssens, Brussel: 
50 ex. è francs 10.12 p. stuk = 506 francs. 

8. A. Cavpentier, Gent: 
50 ex. voor 606 francs. 
Nog eens 50_ ex. voor 406 francs. 
Nog eens 50 ex. voor 306 francs. 

9. J. B. MOENS, BRUSSEL : 
francs 36.001 en 15 centimes voor alles. 

10. Gelli & Tani, Brussel: 
francs 32.400 voor alles. 

11. Ch. van Hoeke, Gent: 
50 ex. voor 50 francs. 

12. M. ]. Boks, Antwerpen : 
755 francs voor alles ! ! ! 

13. Madl. Th. Delisse, Ixelles: 
2 X 50 ex. voor 200 francs totaal. 

14. Armand Dethier, Luik : 
50 ex. ä 7 francs p. stuk. 

15. Dezelfde, 50 ex. è 15 francs per stuk. 
16. OTTO STEPFHENS, BRUSSEL .-

40 000 francs voor alles. 
17. Moermann, Brussel: 

50 ex. ä 7 francs per stuk. 
18. SCHILDKNECHT, BRUSSEL : 

36 000 francs voor alles. 
De laatsten zuMcn de eersten zijn kwam ook hier weer uit ! W a t 

todh was het geval ' De hoogste bieder, Otto Steffhens, te Brussel 
(40 000 francs) was met komen opdagen en had ook vergeten een 
gevolmachtigde te zenden. Toen was de beurt aan Moens, die zon
derling genoeg s l ech t s . . . . 1 franc en 15 centimes meer geboden 
had (frs. 36 001.15) dan numero 18 (Sdhildknecht, Brussel, 36 000 
francs ! ! ) . Ook Moens was er met, maar had zijn dochter gezonden 
om (de zekere ' ) buit in de wacht te sleepen ! ! Maar hij had er 
geen rekening mede geihouden, dat Rijksontvangers, nu is het nog 
zoo, alleen klinkende munt in betahng wilden nemen, zooals trou
wens ook in de veiling-condities vermeld was. Moens had zijn doch
ter e e n . . . . cheque gegeven voor het bedrag ! De mede ter veAoo-
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ping aanwezige heer Léon, vicePresident van „la Société phdlaté
lique Beige", waarvan Moens voorzitter was, wilde de cheque van 
Moens met zijn garantie teekenen. De Ontvanger veAlaarde .'̂ ich 
toen incompetent en legde de aangelegenheid den Minister voor, 
welke besliste, dat de partij moest toegewezen worden aan den heer 
Sdhildknecht te Brussel! 

Veel stof IS er over opgewaaid, maar er was niets aan te doen. 
Het koopje ging de neus van Moens voorbij. 

Met dit al zou het toch der moeite waard zijn geweest te Weten, 
hoe iM. op een bedrag van 36 000 francs, slechts 1.15 meer bood 
dan zijn mededinger ! En toch zag hij zich het koopje nog ontgaan ! 

A U F D E R H E I D E . 

LEERINGEN, DIE WIJ KUNNEN TREKKEN UIT 
EEN GENERAALVERZAMELING. 

Het was mij vergund kort geleden eene studie te maken van een 
GeneraalVerzameling, bevattend bijna 40 000 zegels (in werkelijk
heid 39 646 verschillende en samengestelld in hoofdzaak uit de meest 
voortkomende en gewone zegels. Deze collectie werd te zamen ge
bracht tusschen de jaren 1902 en 1927 (November) door een lief
hebber met een bijzonder gevoel voor orde en systeem. Elk jaar 
heeft deze een overzicht samengesteld van het aantal zegels, dat 
hij van elk äand bezat, alsmede de prijsnoteering van deze zegels. 
Echter Iheeft deze liefhebber het hier niet bij gelaten. Hij heeft bui
tendien nauwkeurig aanteekening gehouden van zijn uitgaven, waar
door het mij mogelijk is, door uit deze notities te putten, op mijn 
beurt igegevens te verstrekken, waardoor het mogelijk is te bewijzen 
het belang, dat elk fpostzegelverzamelaar heeft bij eene Algemeene 
Verzameling. 

Ik begiin met aan te stippen, dat de 39 646 postzegels dezer ver
zameling een waarde heibben volgens den laatsten catalogus (1928) 
van frs. 383.170.— en dat het totaal bedrag, aan het bijeenbrengen 
daarvan besteed, niet geheel bedraagt frs. 30 000.—, daarin begre
pen alle kosten van albums en verder j^hilatelistisdh materiaal noo
dig voor het behoorlijk in orde houden van eene dergelijke 
verzameling. 

'Natuurlijk zal de opmer'king gemaakt worden, dat een deel van 
deze frs. 30 000.— betaald is vóór de inflatie en dat deze dus meer 
.gewicht in de schaal behoort te leggen dan de rest. De rekening is 
echter zóó correct bijgehouden, dat ik deze hier zal geven : 

De inflatie van den franc is begonnen in 1915, doch eerst in 1919 
heeft zich deze ernstig doen gevoelen. Aan het einde van het laatste 
jaar (1919) in November, bestond de verzameling uit 21 865 stuks 
tot een waarde van frs. 37 754.— ; deze hadden toen gekost frs. 
6500.— francs basis 1902/1915 en vervolgens berekend op basis van 
35 ä 45 franc het £. Men kan dus deze 6500.— francs, omzetten 
in tegenwoordige ipapierfrancs, in frs. 22 500.—• 

Trökt men de 6500 goudfrancs af van het hooger 
genoemde bedrag van 30 000 frs., blijft over . . . . frs. 23 500.— 

De werkelijke kostprijs der collectie op tegenwoor
dige francsbasis is dus : frs. 46 000.— 

Het behoeft nauwlijks betoog dat dit bedrag gebeel in het niet 
verdwijnt bij de belangrijke waarde van frs. 383 170.—■ die de ver
zameling vertegenwoordigt, volgens de tegenwoordige catalogus
waarde. 

Indien de liefhebber, in plaats van „algemeen verzamelen", zich 
slechts bepaald had tot Frankrijk en Koloniën, of tot GrootBrittan
nié en Koloniën, of tot Europa of tot een deel van dit of een ander 
vasteland, dan zou hij zeker daaruit niet zooveel genoegen en af
leiding hebhen kunnen putten. Behalve dan dat hij zooveel minder 
kennis had kunnen vergaren, zoude erbij komen, dat hij zeker niet 
zoo'n goede geldbe'legging had verkregen, want zoodra men specia
liseert, kosten de zegels gemiddeld hooger, daar, het aantal aan te 
vullen zegels steeds kleiner wordend, men geneigd is voor de ont
brekende steeds hooger prijzen aan te leggen. 

Ik zal nu eenige bijzonderheden geven omtrent deze verzameling, 
alsmede de lijst der landen, waarvan de totaalprijzen de hoogste zijn. 
België 5.210 francs met 474 zegels 
F. Soraah 3.923 „ „ 137 „ 
Kreta 3.29)7 „ „ 95 „ 
Erythrea 3.173 „ „ 155 „ 
Franikrijk 7.048 „ „ 458 „ 
Gr. Brittannië 3.352 „ „ 401 „ 
Fr. Guinea 3.466 „ „ 132 „ 
HoPHao 4.548 „ „ 80 „ 
Indo Chine 4.963 „ „ 176 „ 
Madagascar 3.327 „ „ 154 
Fr. Marokko 4.148 „ „ 221 „ 

Memel 3.855 francs met 251 zegels 
Monaco 7.580 „ „ 156 
Nicaragua 3.081 „ „ 709 
Obock 3.553 „ „ 53 
Rusland 3.223 „ „ 129 
St. Pierre et iM 3.003 „ „ 129 
Zwdtserland 3.515 „ „ 362 
Turkije 3.878 „ „ 529 

Monaco staat aan itet hoofd met frs. 7580.—, Frankrijk daarop 
volgend met frs. 7048.—. De gemiddelde prijs van Monaco is 
frs. 48.60, die van HoïHao komt reeds op frs. 56.80, terwijl de 
kleine bezitting Obock een gemiddelden prijs per stuk geeft van 
frs. 67.—. 

Ziiet hier verder een lijst van de landen waarvan de meeste zegels 
voorhanden zijn : 
Duitschland 487 zegels. Cat. waarde 1.8 francs 
Argentinië 423 
Oostenrijk 725 
Bölgië 474 
Frankrijk 458 
Gr. Brittannië 401 
Griekenland 408 
Hongarije 558 
Nicaragua 709 
Polen 423 
Portugal 495 
Roemenië 484 
Rusland 456 
Salvador 543 
Turkije 529 

1.769 
2.822 
5.210 
7.048 
3.352 
2.333 
1.471 
3.081 
1.448 
2.884 
2.263 
3.223 
1.718 
3.878 

Uit deze lijst 'kan men zien, dat van alle landen het ' t gemakke
li|kst is om van Oostenrijk het grootste aantal zegels bijeen te bren
gen en tevens het minst kostbaar, daar de gemiddelde prijs van één 
zegel komt op frs. 3.00. Nicaragua volgt wat het aantal betreft, 
maar terwijl Oostenrijk ongeveer compleet is met 725, is Nicara
gua met 709 zegels daar verre van ; daaraan ontbreken over 400 
zegels, waarvan vele zeer zöldzaam zijn. Gemddde'lde prijs dezer ze
gels frs. 4.35. Hongarije is het minst kostbaar, daar men 558 zegels 
voor frs. 1471.— bijeen heeft kunnen brengen, dus gemiddeld ä 
frs. 2.60 per stuk, terwijl dit land op een 20 stuks na compleet is. 
Vervolgens komen België met 474 zegels, gemiddeild 11 frs., en 
Frankrijk met 458 zegels en gemiddeld 15.30 frs. per stuk. 

Velen zullen wel nieuwsgierig zijn te weten, welke de gedetail
leerde waarde dezer verzameling is ; daarom geef ik hieronder het 
volgende staatje : 

Zegels van 10 francs en hooger. 
55 fr.— 
60 fr.— 
65 fr.— 
70 fr.— 
75 fr.— 
80 fr.— 
85 fr.— 
90 fr.— 

100 fr.— 
110 f r . 
120 fr.— 
125 fr.— 
130 fr.— 
135 fr.— 
140 fr.— 
150 fr.— 
160 fr.— 
175 fr.— 
200 fr.— 
225 fr.— 

Totaal 8878 zegels genoteerd voor francs 295.4,15.—. 
Zegels beneden een waarde van frs. 10.— : 
30 768 zegels voor eene totale waarde van frs. 87 755.—, gevende 

voor de geheele collectie van 39 646 zegels een totale waarde 
frs. 383.170.—. 

Ik deel nog als interessante bijzonderheid mede, dat de liefhebber, 
van Wien hier sprake is, deze aardige verzameling bijeengebracht 
heeft niet, zooals men allicht zoude denken, door van deur tot deur 
te loopen op zoek naar de goedkoopste gelegenheden. Integendeel, 
hij heeft zich getrouw het allergrootste deel der uitkomende zegels 
bij mij aangeschaft. E. PAVOILLE. 
(L'Echo de la Timbrologie, 
No. 786 van 30 September 1928). 

1.266 a 
157 è 
55 ä 

1.058 ä 
66 ä 

1.249 ä 
28 ä 
532 ä 
4 ä 

'862 ä 
282 ä 
665 ä 
73 ä 
620 ä 
32 ä 
204 ä 
109 ä 
274 ä 
60 ä 

271 ä 

10 fr.— 
Ill fr.— 
il2 fr.— 
12 fr.50 
13 fr.50 
'15 fr.— 
16 fr.— 
17 fr.50 
18 fr.50 
20 fr.— 
22 fr.50 
25 fr.— 
27 fr.50 
30 fr.— 
32 fr.50 
35 fr.— 
37 fr.50 
40 fr.— 
45 fr.— 
50 fr.— 

35 ä 
195 ä 
33 ä 
16 ä 
153 ä 
14 ä 
7 ä 
59 ä 
113 ä 
23 ä 
3 ä 
72 ä 
3 ä 
3 ä 
1 ä 
59 ä 
5 ä 

37 ä 
43 ä 
12 ä 

33 ä 
4 ä 
29 ä 
4 3. 
12 ä 
10 ä 
6 ä 
3 ä 
5 ä 
5 è 
1 a 
3 ä 
3 ä 
1 ä 
1 ä 
1 ä 
2 ä 
1 ä 
1 ä 

250 fr.— 
275 fr.— 
300 fr.— 
325 fr.— 
350 fr.— 
375 fr.— 
400 fr.— 
450 fr.— 
500 fr.— 
550 fr.— 
600 fr.— 
650 fr.— 
750 fr.— 
850 fr.— 
900 fr.— 

1.000 fr.— 
1.250 fr.— 
2.000 fr.— 
3.000 fr.— 
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HERALDIEKIIN DE PHILATELIE 
door JOH. LUIT. 

II. 
Bepalen we ons nu eens tot Europa en laten daarbij de ver

schillende landen of vrijstaten de revue passeeren ; we zien dan 
het volgende: 

Primo: Dat we over 't algemeen geen hoogen dunk krijgen 
van het heraldisch kunoen (zelfs bij de specifiek als wapenzegel be
doelde serie onzer kerstzegels, kunnen we deze niet erg hoog aan
slaan) door gebrek aan toepassingen van de landswapens en waar 
men dan nog de wapens of wapenbeelden aantreft, constateeren 
we groote verwaarloozing ; we kunnen het laatste gevoeglijk toe
schrijven, deels aan onkunde, deels aan de techniek der uitvoering, 
deels aan den ontwerper. 

Secundo: dat we landen aantreffen, die loflijke uitzonderingen 
maken en bijna alle uitgiften dekken met hun landswapen, zoo 
niet het geheele zegelveld benuttend, dan toch altijd op zoo'n 
manier toegepast, dat het wapentje in 't oog valt. 

In ons land hebben we maar één uitgifte gekend 1868, waarop 
het Nederlandsche wapen als hoofdmotief voorkwam. Na dien tijd 
schaamde blijkbaar het Bestuur der Nederl. Posterijen zich zeker 
voor het landswapen, want angstvallig zien we dit boven in een 
hoekje weggestopt. Zie uitgiften 1872—1907. Laat ik even ter 
geruststeUing mededeelen, dat wij, Nederlanders, ons nooit behoe
ven te schamen voor ons wapen, want het is wel een van het 
mooiste, zoo niet het mooiste van de geheele aardbol. Een wapen 
waaruit geschiedenis spreekt. Een wapen waar heel wat van te 
vertellen valt. Verder zijn decoratief geheel is onberispelijk. 

Op onze onafhankelijkheidserie zien we onder vorst en vorstin 
een leeuwenfiguurtje in droomenden toestand, in plaats van den 
fieren klimmenden leeuw. Het doet meer aan een ijsbeertje den
ken. Hetzelfde kan gezegd worden van de Nederl. Indische Ju
bileumzegels. 

In de gewone uitgifte van 1923 zien we een poging gedaan om 
terug te keeren naar het wapentype. O p de een en twee cents 
zegels zien we een voorstelling : nml. den Leeuw in den HoUand-
schen tuin, maar zóó, dat men zeer lang moet studeeren om het 
er uit op te maken. Waarom hier weer te decoratief willen zijn en 
zich niet tot een eenvoudige vlakversiering bepaald ! Het twee en 
een halve cent zegel heeft den Nederlandschen leeuw in de cir
kelvormige opening van de Posthoorn als bergplaats toegewezen. 
Dit zegel is overigens m.i. zeer verdienstelijk, — In een der num
mers van dit blad, eenige jaargangen terug, verschenen afdruk
ken van ontwerpen van Nederlandsch Indische Jubileurazegels. 
Ook daar was niet veel aan het wapentype gedacht, alleen één 
zegel was er bij, waarop de schildhouders van het Nederl. wapen 
hun best deden om het medaillon vast te houden, waarop het 
waardecijfer staat. 

Of onze liefdadigheidszegels van de wapenserie aan het voor
opgestelde doel hebben beantwoord, weet ik niet, maar dit weet 
ik wel, dat ze als wapenserie minder gelukkig zijn te noemen. 
Immers het wapen der Provincie was toch hoofdzaak, w a ^ u i t 
volgt, dat de verdere versiering bijzaak moest zijn. Het is nu m.i. 
juist het tegenovergestelde geval. Er is te veel aandacht aan het 
ornamentale gedeelte buiten het eigenlijke wapen — waar het om 
ging — besteed. Provinciale plantenreeks zou men ze beter kunnen 
noemen. Immers, de bloem of plant speelt op de afbeelding de 
hoofdrol. Het wapen van de provincie is daardoor in de verdruk
king gekomen, te klein en te onbeduidend om werkelijk als Pro
vinciaal wapen te kunnen doorgaan. 

Als men de serie wapentjes vergelijkt met onze bestudeerde 
provinciewapens, dan voelt men dat aan ieder zegeltje dezelfde 
gebreken kleven. Sommigen zelfs beantwoorden in 't geheel niet 
aan het voorgeschreven wapen. Verder is in de geheele serie niet 
één wapen aan te wijzen, dat op een juiste -weergave van de he
raldische kleuren zich zou kunnen beroepen, hetwelk toch met ar
ceering en punctatie had plaats kunnen hebben, wellicht dat het 
de bedoeling van den ontwerper geweest is om dat te doen, doch 
door de te kleine figuren is daar niet veel van tot hun ^echt 
gekomen, zoodat de Heraldische kleuren er beslist niet uit op te 
maken vallen. Laten we ons de moeite eens getroosten en de elf 
zegeltjes eens toetsen. 

Noord Holland: rechterhelft moet gepointilleerd zijn en linker
helft horizontaal gearceerd. De leeuw van Holland is gepointil
leerd en moest verticaal gearceerd zijn. De tong is rood, moest 
horizontaal gearceerd zijn. Verder zijn de heraldische figuren voor
al op 't gedeelte dat West-Friesland voorstelt misteekend. Door 
hun pietleuterigheid zijn ze geen beschouwing waard. 

Zuid Holland s het motief leent zich beter en is inderdaad beter 
de leeuw is rood, doch tong en nagels hadden niet vol mogen zijn, 
deze moeten immers blauw zijn. Het veld is in 't geel gezet, dus 
behoeft niet gepointilleerd te worden. 

Zeeland: het veld had gepointilleerd moeten zijn, met de baren, 
die zes in getal moeten wezen, heeft de ontwerper het zoo nauw 
niet genomen ; de kleurweergave van 't leeuwenfiguur is , ver
waarloosd. 

Utrecht! hiervan is de kleuren-combinatie en teekening als fou
tief te beschouwen, alleen het middenschild is juist behandeld. 

Overijsel: hier was het beter geweest om 't leeuwtje wit te hou
den met een weinig verticale arceering, ook de contour had achter
wege kunnen blijven, dit had voldoende tegen den geelen achter
grond en faas van blauw uitgekomen. 

Drente : deze voorstelling is te omslachtig om op zoo'n kleine 
beschikbare ruimte goed te behandelen, het resultaat is dan ook 
erg minnetjes. 

Groningen t W a t voor Utrecht schijnbaar niet kon, heeft de 
ontwerper wel bij dezen provinciezegel klaar gespeeld, nml. de 
kwartieren naar behooren te vullen, alleen de voorstelling der 
Friesche ommelanden geeft een verkeerden indruk. 

Friesland i de beide loopende leeuwen doen het wel door hun 
kleur-combinatie, doch de biUetten zijn verwaarloosd, in plaats van 
zeven tellen we er maar drie. 

Gelderland: hier weer een allerongelukkigste kleurenafbeelding. 
De rechterhelft was beter geweest als de leeuw wit. was gehouden 
met een weinig pointilleering. Evenzoo de linkerhelft,, alwaar de 
fond gepointilleerd wit uitgevoerd beter ware. 

Noord-Brabant is uit den aard der zaak de slechtste nog niet. 
Alleen tong en nagels moesten rood voorstellen. 

Limburg s hier is in ieder geval »geprobeerd om het wapen vol
ledig weer te geven — bij Utrecht kan dat niet lijden. — De 
kleurencombinatie is hier lastig te volgen, omdat het ook veel 
te klein is, echter^ is het Ie kwartier in ieder geval verkeerd 
behandeld; dit had een witte fond moeten hebben, het vertoont 
geen verschil van kleur met het ie kwartier, hetgeen gewenscht 
was. O p het 3e kwartier zijn de horens te groot, waardoor er 
maar twee zichtbaar zijn en „Horne" drie horens voert. 

Tot zoover de kritiek uit een Heraldischen bril bekeken — die 
niet vergroot. — Zooals reeds gezegd, veel der afwijkingen en 
onduidelijkheden schrijf ik toe aan de veel te kleine behandeling. 
Men kan beter eene bothanische studie maken dan een heraldi
sche, zoodat ze, uit het laatste oogpunt bekeken, als mislukt be
schouwd kunnen worden. • 

Van vitterij behoeven we heusch hier niet te spreken, trouwens 
een philatilist beziet alles door een vergrootglas, doch als we dat 
ook al doen, dan worden we nog niet veel wijzec. 

M.i. zijn de Pro Juventute zegels van Zwitserland beter ge
slaagd. Hier komen de wapens beter en duidelijker voor den dag, 
trouwens Zwitserland is wel een land, dat een gunstige uitzonde
ring maakt. Op zoo goed als alle uitgiften zien we liet Zwitser-
sche Bondswapen afgebeeld. 

Het schijnt dat het Zwitsersch.-; \'oorbeeld van wapenseries 
aanstekelijk werkt, want Duitschland is ook bezig met zijn lief
dadigheidszegels. Deze geven ook het wapen als hoofdzaak met 
frissche kleuren. 

Luxemburg sleept er echter weer het wapentje op hun Kinder
zegels bij. 

In België treffen we in 1893 de 1, 2 en 5 ceijtimis zegeltjes 
aan, waarop he^ volledige landswapen is afgebeeld met wapen-
mantel incluis. Bij de uitgifte daarvóór zien we ook de lagere 
waarden met het Belgsiche leeuwtje, boven 't waardecijfer in een 
cirkelvulling, terwijl men in 1894 op de tentoonstellingszegels van 
Antwerpen ook het Belgische landswapen in een hoek zien weg
geduwd. In 1912 is weer een poging gedaan, om bij de lagere 
waarden het wapenbeeld in eere te herstellen, terwijl de lage 
waarden van de veel besproken Tuberculosezegels 1926 ook weer 
het Belgische Leeuwtje laten zien. 

Denemarken, Zweden, Noorwegen, Rusland, Finland, Oostenrijk-
Hongarije, Bulgarije e. a. Staten laten zoo nu en dan hun wapens 
eens op de zegels voor den dag komen, terwijl Itaüë zoowat ge
regeld het wapen, al is het nog zoo klein, gebruikt. Luxemburg 
heeft in 1906 ook een wapenserie gekend. Lichtenstein bracht ons 
ook een wapenzegel in 1917-^1918 en 1920—1921. 

Het zou me te ver voeren om zoo ieder land eens de revue 
te laten passeeren, doch een phitatiüst die interesse voor dat 
onderwerp heeft gekregen, zä\ zelf wel eens de moeite willen doen 
zich daarmede te amuseeren. 

He t heeft mij meerdere malen bevreemd dat er met de tegen-
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woordige druktechniek zoo bitter weinig aandacht aan het wa
pen als hoofdmotief voor een zegel wordt besteed. 

W a t zouden wij hier in Nederland een pracht collectie zegels 
kunnen daarstellen, die de geschiedenis van ons Vorstenhuis be
schreven en op een voorbeeldige wijze weergaven. 

Deze zegels zouden met recht historisch studie-materiaal worden. 
Men wil hebben, dat van het verzamelen van postzegels een 

opvoedkundige invloed uitgaat, daar zullen alle philatilisten het 
wel eens mede zijn, mits de zegels ook goed zijn en tot den liefheb
ber spreken. Wanneer men hecht aan geschiedenis van dit of dat 
land, dan is eene heraldische afbeelding van het landswapen een 
prachtig object. Men gaat hier een zekere interesse voor toonen, 
wellke bij een gebouw of landschap niet van zoo'ö intensen aard is. 

Men voelt het zoo gauw als een zegel met een landswapen 
verschijnt, dat daar een speciale historie aan verbonden is. 

Ben landswapen geeft op een zeer kleine ruimte, boekdeelen histo
rie weer — zie maar naar ons Nationaal wapen •—• want om daar 
een goed begrip van te hebben, is er een aardig brokje Algemeene 
geschiedenis en aardrijkskunde in verband met ons Vorstenhms 
noodig. 

Het verzamelen van postzegels is leerzaam uit aardrijkskundig 
oogpunt en doordat er ook veel gebruik gemaakt wordt van de 
beeltenis der regeerende vorst of vorstin, odk uit een geschied
kundig oogpunt. In de meeste, zoo niet alle gevallen, kan men, wat 
het laatste betreft, maar terug gaan tot pl.m. 60 jaar, terwijl het 
wapenbeeld ons als regel eeuwen en eeuwen terug in de gschie-
denis voert. 

Het zou dan ook in 't geheel niet misplaatst zijn als er op de 
scholen meer aandacht aan de philatilie werd besteed en als 
leermiddel gebruikt werd bij Aardrijkskundige lessen en Algemeene 
Geschiedenis. 

iHoevele leerlingen die de school verlaten hebben, toonen nog 
liefheibberij voor deze vakken ? en door de iphilatilie te beoefenen 
onderhouden zij beiden. 

Het is echter niet alleen geschiedenis en aardrijkskunde dat 
hun igemakkelijker bij blijft, doch ook doen zij langzamerhand een 
zeikere respecteering voor een goed zegel op. De teekening en 
opvatting worden bestudeerd en besproken, een ruimere bhk ont
staat er op het gdbied vao de versieringskunsten. 

Het is mij persoonlijk overkomen, dat we in de lessen het over 
een of ander onderwerp hadden en dat ik van een leerling met 
genoe jen mocht hooren : „Ja mijnheer, dat heb ik op den postzegel 
van dit of dat land gezien," Ook was het frappant dat een mijner 
leerlingen zich na een heraldische beschouwing over 'n provinciaal 
wapen in de volgende les bij mij kwam met eenige van de door 
ons gesproken Nederlandsche Kerstzegels met werfcelijke gegronde 
bemerkingen. 

Het is inderdaad een vaststaand feit dat zich speiender wijze met 
het postzegelverzamelen, gevoel van kleur, kleurencombinatie ont
staat, want het kleurenpalet, waarover de philatilist beschikt, is 
groot. Opmerkingsgave wordt verbazend scherp aangekweekt. 

Eene gewichtige opmerking wil ik hier nog aan vast knoopen, 
n.m.l. : Men moet de symbolische figuren niet verwarren met he-
raldisdhe figuren, b.v. een Mercuriuskop is geen heraldisch figuur, 
de allegorische voorstelling van Frankrijk's zegels, ook niet. 

De sypiboliek die in de heraldiek spreekt, geeft ons nog niet 
het recht om alle symbolische op allegorische voorstellingen als 
heraldisch te kwalificeeren. 

Als wij de Grieksche zegels bestudeeren, dan zien we, dat hier 
grif gebruik is gemaakt van de Mythologie of Godenleer en 
athletische figuren. Dit zijn natuurlijk geen heraldische voorstel
lingen doch Mythologische en symbolische voorstellingen. Zoo 
zien we in Oostenrijk op de courantenzegels den Mercuriuskop toe
gepast — God van den Handel — dit heeft evenmin wat met 
de heraldiek uit te staan. Er zijn ook velen die het een of 
ander attribuut direct onder de Heraldiek rangschikken. Ook dit 
is onjuist, al wordt in de heraldiek grif gebruik gemaakt van attri
buten. Zoo zien we ook vaak in de Christelijke kunst de Christe
lijke Iconografie verward met de Heraldiek. De eerste is echter meer 
een godsdienstige taal, de Heraldiek echter meer een wereldsche, 
alhoewel Christelijke symbolen en attributen in de Heraldiek zijn 
opgenomen, doch ieder Christelijk attribuut is nog geen Heraldisch 
element. 

De patroon of patrones van een volk of land is nog geen heral
disch figuur. W e l kan 'n dergelijke voorstelling in de Heraldiek 
verwerkt worden. 

He t is daarom dat we met de studie van de heraldiek in de 

Philatelie zeer voorzichtig te werk moeten gaan om de desbetref
fende decoratieve elementen onder de juiste catagorie onder te 
brerugen. 

Aangezien het de bedoeling van schrijver dezes is om een veld 
te openen, waar nog geen philatilist aan gedacht heeft, om op deze 
manier zijn collectie eens te bezien, acht ik het een gelukkig ver
schijnsel dat de belangstelling die op mijne lezing overidit onder
werp zeer groot was, een verblijdend teeken, vooral nu ik aange
zocht mocht worden door den Hoofdredacteur van dit blad, om mijne 
voordrachten onder zekere voorwaarden af te staan voor dit blad. 

Ik hoop ook dat op dit gebied onze Posterijen eens aan het 
idee mogen denken dat ik terloops heb aangehaald, zoo noodig 
wil ik hun daarbij wel van advies dienen. De serie zegels zou 
werkelijk interessant zijn en m, i. interessanter dan alle beeltenis
sen van beroemde mannen. 

W a a r ik in mijne beschouwing wellicht wat scherp ben geweest 
in mijne critiek, zoo moet men dat niet als afbrekende, doch als 
opbouwende critiek beschouwen. 

JOH. L. 
Plaatsruimte belet ons de Kerstzegels af te beelden; de belang

stellend verzamelaar vergelijke deze met de hierboven weergegeven 
provinciale wapens aan de hand van den tekst van den heer J. Luit. 

(Redactie.) 

Herr Klebefalz und seine Reise durch Europa is de titel 
van een aardig boek van 128 pagina 's , geschreven door Werne r 
"Voss, uitg. C. F. Lücke, Leipzig, prijs 2K M. H e t bes taa t uit 
82 brieven over postzegelliefhcbberij , die oorspronkelijk in een 
dagblad verschenen, thans in boekvorm het daglicht zien. 

H e t boek dient zich aan als „Gids voor jonge verzamelaars" , 
maar ook mee.r gevorderden kunnen er nog wat uit leeren. 

' t Is vlot en zeer begrijpelijk beschreven, 't Begint me t als 
gemeene aanwijzingen hoe te verzamelen, over klecfpapiertjes 
sprekende, en he t reinigen der zegels en albums, enz. enz. ; 
om dan een reis door Europa te doen, daarbij een lOOstal 
„Postgebiete" besprekende. Een 500 illustraties verduidelijken 
den tekst zeer. 

Aanbevel ingswaardig voor elke philatelist ische bibliotheek 
en voor eiken verzamelaar . 

S. 
Een gefaeel nieuwe Manco-lijst (tevens zeer geschikt voor voor-

raadslijst) is uitgegeven door de fa. Joh. Rob. Liebert, Leipzig. 
Het zijn heel eenvoudige formulierbladen, alleen bedrukt met 
catalogusnummers ; voor elk land geschikt; men hoeft maar in te 
vuile» en heeft een duidelijk overzicht van .alles wat nog ont
breekt (gelijk van alles wat m voorraad is). 

Een klemlband is aan 't zelfde adres erbij te krijgen. Zie voor 
prijs enz. de advertentie in dit nummer. S. 

OPEN BRIEF 
van A . C. V O S S 

aan de aanwezigen op de Algemeene Vergadering van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingcn van Postzegelverzamelaars, 
gehouden op 15 September 1928 te Breda, in zake punt 16a der 
Agenda. 

16a. Sticbtiog BondsbilMiotheek, althans van een centrale lijst, 
bevattende opgave der boeken, welke de aangesloten Ver-
eenigingen ter beschikking stellen van alle leden der Ver-
eenigingeini. 

b. Centralisatie van dte bibliotheken der verschillende Philate-
Hstische Vereenigingen, in te leiden door den heer A. C 
Voss, te Amsterdam. 

Ten gevolge gezondheidsredemen ben ik niet in staat persoonlijk 
dit punt van de Agenda in te leiden en moet ik mij tot een 
schriftelijke inleiding bepalen ; 

Met groóte voldoening nam ik kennis van de artikelen voor
komende in het 'Maandblad van iMei en Juni 1928 ond'er den titel 
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„Het nut der Bibliotheken" en hoewel d'e eindconclusie, waartoe 
de schrijver komt, o.l. van den bibliothecaris een levende ency
clopedie te maken — mij heel mooi, maar veel te idealistisch voor
komt, nam ik gaarne het voorstel d'er Vereeniging „Hollandia" 
aan, het punt Centrahsatie der Bibliotheken in te leiden, temeer, 
nu ook van den Bond een artikel van gelijke strekking uitgaat. 

Reeds in bet Ned'erlandsche Tijdschrift van Postzegelkunde 
Fetbr. 1918 verscheen van mijn hand een artikel van gelijke strek
king, hoewel toen meer gericht tot de Nederl. Vereen, van Post
zegelverzamelaars en hare afd'eehngen en leden, maar, nu na tien 

. jaren de Bond meer populair is geworden, heeft dit artikel d'e
zelfde kracht behouden, als men de woorden „Nederl. Vereeni
ging en hare afdeelingen" vervangt door den Bond en de aange
sloten vereenigmgen. 

Het bijeenbrengen van een vakkundige bibliotheek, waarop de 
woorden „Elck wat wils" van toepassing zijn, is een zeer kostbaar 
werk, vooral omdat daarin standaardwerken niet mogen ontbreken, 
en deze werken zeer kostbaar en dikwerf ook zeldzaam zijn. 

In dien tijd (1918) was ik bezig een prijsvraag te beantwoor
den van de Société Philatélique te Parijs en had daarvoor diverse 
geschiedkundige werken te raadplegen. In Haarlem woonachtig, 
kwam' ik in aanraking met de bibliothecarissen van de Stads en 
Koloniale bibliotheken, die mij echter niet kondïn verschaffen wat 
ik noodig bad. Van hen vernam ik echter, dat er tusscheo de ver
schillende bibliotheken een ruilsysteem bestond om voor studie
aangelegienhedten in de leemte van ontibrekende werken te voor
zien, en kreeg ik daardbor door hunne bemiddeling beschikking 
over werken uit bibliotheken uit andere plaatsen. (Utrecht, Leidta, 
Den Haag enz.) 

Toen vroeg ik mij af : waarom kunnen Philatelistische bibliothe
ken dit ook niet doen ? Ziet men nu de lijsten der bibliotheken 
van de verschillende vereenigingen door, dan vindt men vele du
plicaten, doch interessarte werken ontbreken gewoonlijk, om reden 
de hooige kosten, terwijl deze werken wel voorkomen in parti
culiere bibliotheken. 

Ik ontwikkelde toen in mijn artikel het volgende plan : 
De bibliothecaris van de floofdvereeniging (lees Bond) zou alle 

afdeelingen, en ook leden, die men veronderstellen kon een eigen 
bibliotheek te hebben, aanschrijven hem een volledige lijst hunner 
boekwerken te zenden, met vermelding van het doel waarvoor deze 
lijst werd aangevraagd. Tevens werd dan ook de vraag gedaan, 
of zij onder controle en toezicht van den Hoofdbibliothecaris deze 
werken ter beschikking van hare med'eleden voor studie wilden 
stellen, en tevens opgave te doen onder welke voorwaarden b.v. 
duur van de beschikbaarstelling, kosten van heen en terugzenden, 
garantie enz. 

Had op deze wijze de Hoofdbibliothecaris een volledige opgaive 
bijeen, dan zou hij daarvan een recapitulatieregister of kaartre
gister kunnen maken met vermelding van den eigenaar, en de door 
hem gestelde condities voor afgifte in bruikleen. 

Een tweede lijst, alleen de titels vermeldende, zou door den 
Hoofdbibliothecaris ter beschikking gesteld kunnen worden tegen 
den kostenden prijs aan de vereenigingen of belangstellende leden. 

Had nu een verzamelaar een boe'kwerk noodig, dan schreef hij 
óf direct aan d ta Hooifdbibliothecairis óf aan dien zijner vereeni
ging hem' het werk te willen doen toekomen, volgens de ver
plichte condities. 

De vereeniging, die voor haar lid had aangevraagd, bleef dan 
aansprakelijk voor bet boekwerk. O p de jaarvergaderingen zou de 
Hoofdbibliothecaris verslag uitbrengen, voornamelijk erop wijzende 
welke werken aangevraagd, doch niet aanwezig waren, en daar
door de vereenigingen de richting aanwijzen, die zij voor het aan
vullen harer bibliotheken moeten volgen, terwijl ^an tevens bij on
derling overleg het koopen v a # diiplicaten vermeden zou worden. 
De vereenigingen houden den Hoofdbibliothecaris regelmatg op de 
hoogte van de uitbreiding harer bibliotheek, terwijl periodiek van 
de uitbreiding der lijst door den Hoofdbibliothecaris aan belangheb
benden wordt kennis gegeven. 

led'er zal het dus wel met mij eens zijn, dat het voor mij een 
heugelijke gebeurtenis was, dat dit onderwerp» tien jaren nadat ik 
mijn artikel heb geschreven, thans door den Bond ter tafel wordt 
gebracht. 

Van concentratie der bibliotheken ben ik geen voorstander, en 
wel om de volgende redenen : 
1. Niemand staat graag zijn eigendom af, zelfs niet in bruikleen, 

en zeker particulieren niet, voor wie een zelf bijeengebrachte 
bibliotheek groote waarde heeft. 

2. Ben bibliotheek vraagt veel ruimte. W i e kan die in den tegen
woordigen tijd in zijn woning beschikbaar stellen ? Bij verhtii

zing of wijziging van den titularis staat men telkens voor 
moeilijkhedien. 

3. Mijn systeem ondervangt deze moeilij'kheden, d'aar de Hoofd
bibliothecaris feitelijk geen boek in huis behoeft te hebben. 
Zijn inventaris zijn een paar registers en een kastje voor kaart
systeemt. , 

W a t boekwerken betreft, zou een bibliographie van Philate
listische werken, een lijst der boekwerken van diverse ver
eenigingen en jaarregisters van tijdschriften voldoende zijn. 

4. Een lid, dat de capaciteiten en liefhebberij heeft om het ideaal 
te verwezenlijken, door den schrijver van het artikel in het 
Maandblad bedbeld, zal helaas niet te vinden zijn, hoezeer ook 
gewenscht. 

En hiermede meen ik, Mljnehecren, voldoende dit punt van de 
Agenda te hebben toegelicht en ingeleid, en zal het mij aangenaam 
zijn uit de vergadering het pro en contra te vernemen, den wensch 
uitsprekendte, dat de poging, in deze dbor den Bond' gedaan, suc
ces moge hebben. 

j J C Z ^ Ter bescherming É 
■ Q^T^W Van Verzamelaars m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en Handelaren. Jß 

J. B. Robert. 
(Voor de in deze rubrieken ter bescherming van de philatelistische belangen 

opgenomen waarschuwingen is de Redactie niet verancwoordelijk, Bii 
overlegging van voldoende bewijzen, wordt rehabilitatie, of wel 

verbetering verzekerd. Men wende zich daartoe tot 
J. B. Robert, 'sGravenhagc.) 

A, Vervalschingen ; nadrukken e, dgl. 
Oppeln (OpperSilezië). Hulpuitgifte 1920, 14 tot 19 Februari. 
— Algemeen verzamelaars kunnen met gerust geweten die zegel

tjes aan anderen overlaten. Er was voor dit gebied een intergealli
eerde commissie benoemd, welke op 14 Februari 1920 hare taak 
opvatte. Deze commissie bad vrijdom van port, maar alle uitgaande 
poststukken moesten met dienstzegels, Duitsche, zgn. gefrankeerd 
worden. De Post aldaar bezat geen dienstzegels. Ter verifieering 
van de voorloopig te gebruiken gewone frankeerwaarden, werd in 
allerijll een stempel „C. L H. S." ( = „Commission Interalliée Haute 
Silésie") gemaakt, ter afstempeling van alle zegels, welke op de 
correspondentie der Ck)mmissieleden gepllakt werden. Begrijpt dit 
wel, lezers ! de leden ontvingen geen zegels, deze werden dan 
door den dienst op de stukken geplalkt, of wel de „gewone" zegels, 
welke ter verifieering van de uitgaven overstempeld Werden. 
De zegels werden dus niet overstempeld uitgegeven. Het is dus 
geen uitgifte, slechts een voor den internen dienst van het post
kantoor Oppeln gebruikte hulpstempel. Dat alle Duitsohe zegel
waarden van 2 Pf. tot 2 Mk., 16 stuks, in die enkele dagen noodig 
zijn geweest, kan ten stelligste ontkend worden. De gebruikte inkt
kleur is blauwachtig violet, nu en dan eens anilinerood. 

Voltallige stellen met de meest gebruikte inkttint afgestempeld 
zijn „echt" reeds zeer zeldzaam. Behoef ik U nog te zeggen, dat 
aanbiedingen van „echte" bij advertentie volstrekt onnoodig zijn 
en dat dergelijke aanbiedingen, het volste wantrouwen verdienen ? 
Omtrent deze zegels ontvingen de beide hoogststaande Duitsche 
organen, dat van den „GermandaRing" en dat van den Bond 
„deutscher PhilatelistenVerbände im In und Auslande", Mei en 
Juini, van „Verband lOberschlesisdher BriefmartkensammJerf',! de 
mededeeling, dat 
Paul Sobanski, Bismatckstrasse, Oppela, gewezen spoorwegarbei
der, de lang gezochte vervalscher is van de zeldzame „C.LH.S.". 
zegels. Alle door hem en zijne medeplichtigen geleverde exemplaren 
met dien stempel zijn „VALSCH", zoo ook die „met 2 en 3 echt
hcidsattesten". De vervalsching is zoo goed geslaagd, dat zelfs de 
keurmeesters misleid zijn. Alle door Kohl, Hübner, Krolik, Blü
dorn, Szekula e. a. aangeboden stellen zijn „VALSCH". De in
gewonnen inlichtingen leiden alle naar Sobanski of zijne hand
langers. 

Zeer vei<baasd heeft mij eene zoogenaamde „verbetering" in 
het Juninummer van „Postwertzeichen". Hoe is het mogelijk, dat 
een „denkend hoofd" een verbetering verspreidt, toegezonden door 
een geharnasten Anonymus: niet alleen ontbreekt de naam of 
onderteekening, maar zelfs de plaats van afzending ! ! 

Een gewone speurder zou den verspreider van zoo iets „verden
ken". De redactie van „GermaniaBerichte", die eenzelfde anonyme 



220 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

verbetering mocht ontvangen, dadht beter na en „weigerde de 
opneming" : zij deed niet slechts verstandig, zij handelde zooals 
het behoort ! In het Juninummer laat deze redactie op het bericht 
van ontvangst der anonyme mededeeling en de weigering deze in 
het orgaan der „Germania'Ring" op te nemen, volgen : „Tegelijker
„tijd ontvingen wij ook brieven van betrouwbare personen, die het 
„tegendeel van de in bedoelde verbeteringen voorkomende bewe
,,ringen bevatten. Enz." Dit is te begrijpen ! 

Doordat de hoogstbetrouwbare firma Paul Kohl A, G., zoomede 
Szekula genoemd zijn, acht ik de mededeeling van belang, wellke 
zij aan „Postwertzeichen" toezonden. De eerste verklaart, reeds 
geruimen tijd de Oppelner hulpuitgifte niet verkocht te hebben, 
zoodat ihet eerste bericht haar niet treft (dit ben ik niet eens met 
de firma ; in dat korte bestek is geen woord te ontdekken, dat 
op eenig tijdstip wijst ; de opmerkmg van de firma bevat niet : 
„geen van die stellen is door ons verkocht" en hderop alleen 
komt het aan en rust een zuiver geweten. — J. B. R,). Bela Sze
kula verontschuldigt zich, door te verklaren, dat de voor hem 
geleverde steillen uit dezelfde bron kwamen als die van de firma 
Kosaok 6 Co. ( W a t zegt dit ? Geldt het een verontschuldiging, 
berustende op vertrouwen van de zegelkennis dier Berlijnsche 
firma, dan hadden enkele woorden meer eiken twijfel kunnen bui
ten sluiten, of is het een verdachtmaking of concurrentienijd ? ■— 
ƒ. B. R.) Opmefkelijk is het stilzwijgen der andere genoemde fir
ma's. iMoet hieruit worden opgemaakt, dat verzamelaars, die hunne 
hersens nog gebruiken, dit bewezen, door deze serie te doen keuren 
door den „eenigen" deskundige — Dr. H. Müller, Troppauerstrasse 
22, Leobsohütz ? — De keuring van handstempels is buitengewoon 
llastig ; met veel materiaal, in het bijzonder meerdere verschillen 
in opdrukkleur, zou hoogstwaarschijnlijk met onbetwistbare zeker
heid, door gebruikmaking van de met 'veel lof besprokene kwartz-
lamp, de echtheid van deze opdrukken kunnen vastgesteld wor
den. Voor keuring van de hier besprdkene uitgifte. Wordt 1 % 
van dein catalogussohattingsprijs door genoemden Heer berekend. 

B. Zwarte lijst.' 
Ackere Discarte, R. van, - Voor deze firma, welke uit Brussel 

vertrokken was naar Nizza, juist toen er klachten tegen haar wer
den ingebracht, wegens levering van valsdhe opdrukken Allemagne-
Duitschland, Eupen en iMalmédy, werd igewaarsohuwd door Lands-
geridhtsrat Priwe en deze waarschuwing overgenomen in ons 
Maandblad van den vorigen jaargang. In „das Postwertzeichen" 
van (November, deelt genoemde heer mede, dat de bewuste firma, 
thans te Meysse-iBrussel, hem heeft bericht, eerst nu van die 
waarschuwing te hebben kennis genomen ; dat zij die zegels inder
tijd van een anderen handelaar (zooals altijd, ontbreekt diens 
naam, een algemeen, volstrekt niet vertrouwenwekkend verschijn
sel in den handel !) in goed vertrouwen heeft gekocht en dat de 
leverancier de zegels altegader (dit is onmogelijk ! J. B. R.) terug
genomen en verbrand heeft.) Waarom heeft de gebrandmerkte 
firma dit niet „onverwijld" medegedeeld ? Zij zou met gulden 
letteren dan vereeuwigd zijn, wamt de oorspronkelijke verkooper 
en maker der valsche opdrukken was dntusschen verdwenen, dus 
zou, zij, de leverancier, een beslist ,;18 karaats !", alle lasten gedra
gen hebben ! Hoe kwamen dan die klachten dn de wereld ? W a s de 
reis naar Nizza aanvaard ter stilling van de gemoedsrust ? R,) 

De Voorzitter der Duitsche Bondsafdeeling „Fälschungsbekämp
fung", Dr. Priwe, ontving een bevredigend oordeel van geloof
waardige zijde over die firma, hetwelk aanleiding geeft, tot boven
staande mededeeling. Degenen, die eenigszins „kunnen" lezen, 
begrijpen, dat die mededeeling „geen" ondersteunde motie van ver
trouwen bevat ; ter verduidelijking heb dk hier en daar het „twij
felachtige" aangeduid. 

Becker, Hans, Weimar. — Deze schurk, die, volgens „Frankf. 
Briefmarken-Ztg." „Auch Philatelist" was, heeft eindelijk zijn Wel
verdiende straf bekomen. Reeds sedert geruimen tijd had de redactie 
voor dezen gauwdief gewaarschuwd. Het onderzoek, waarbij de 
ellendige toestand van den tegenwoordigen zoogenaamden post-
Begelhandelaar in het bijzonder naar voren treedt, heeft zich over 
een lang tijdperk uitgestrekt. Niet minder dan 39 gevallen van 
opgelichte (postzegelhandelaars jn binnen- en buitenland werden 
Becker ten laste gelegd, zonder te rekenen het aantal van de 
velen, die geen 'kllacht(eri) indienden (dit kan zijn, omdat men 
niets van de zaaik wist, ofwel tegen de kosten of moeite èn kosten 
opzag enz.). Bij de behandeling der zaak bleek, dat hij reeds in 
1924 de postzegelhandelaars in zijne, werkelijk niet onzichtbare 
netten ving. Prat op geldwinst zond men van alle zijden hem 
zichtzendingien. welke hij liefst niet bewaarde, ze onder de waarde 

verkocht en dan een goed dagje ervan nam. Ook vervalschingen, 
het gaf niet van welke soort ze waren, bracht hij aan den man. 
De advocaat-generaal eischte 3 jaren gevangenisstraf en eerloos-
verklaring. Het vonnis luidde 2 jaar en 6 maanden, 5 jaren ver.-
lies van rechten en in de kosten van het proces. 

Höhne, koopman, Apolda, is voor dte ,.zevende" maal veroor
deeld, wegens verduistering van hem in commissie gegeven post
zegels, deze keer door een firma te Weimar. Het vonnis is : drie 
weken gevangenis. Zeer begrijpelijk, dat hij zijne praktijk na zulk 
een rustkuur, met nieuwen moed hervat . De mensdhheid kän zonder 
dat gebroed niet leven ' Is 't wel ? 

Jasper, Hans, Fürth (Beijeren), kan niet worden vervolgd bij 
niet-betaling van eenige schuld, daar, volgens „Briefmarken-
Rundschau", wordt voorgegeven, dat allies aan zijne vrouw toe
behoort. Het is wel treurig, dat er nog altijd tijdschriften zijn, die 
zijne advertentiën opnemen, hoewel herhaaldelijk voor hem ge
waarschuwd werd. 

Hugo Michel, G. m, b. H., Weimar. — Geheel onverwacht 
brengt „das Postwertzeichen" een uitvoerige waarschuwing voor 
deze firma. Eenigszins verkort luidt deze : 

D e goede naam dezer firma heeft de hoognoodige waarschu
wing vertraagd, .het medegedeelde werd als enkelvoudig geval 
beschouwd. Nu echter in het buitenland voor de firma Hugo Michel 
openlijk gewaarschuwd wordt, is het hoognoodig dat, ter bescher
ming der verzamelaars ook hier in (Duitsohland), de waarschuwing 
gepubliceerd worde. Wel Wias in het iM-aartnummer van het Bonds
blad van Maart, nr. 9, uit „Köhlers Philatelistisches Magasin", 
nr. 6, overgenomen een stukje, da t tot hoofd droeg : „Vorsicht 
beim Sammlungsverkauf !", waarin den verkooper van zijne (of 
eene) verzameling dringend werd geraden, die verzameling niet 
aan een derde zonder contante betaling of ten verkoop af te geven 
en waaraan Landsgeridhtsrat Priwe, Berlin W . 15, Düsseldorfer-
Strasse 13, Directeur der Bondsafdeeling „zur Fälschungsbekamp-
fung", toevoegde, dat hij die raadgeving ernstig ondersteunde, 
op igrond van het gebeurde in Middein-Duitsdhland, waarin de 
Justitie wel gemoeid zal worden, maar meer niet : de naam der 
firma aan wie de verzameling was toevertrouwd en die eerst de ro
zijnen voor zich eruit gekozen had, werd verzwegen ! Prachtstukken 
waren voor een zesde, goede stukken voor een tiende „weggege
ven" en daarvan ging het percentage enz. af. M a a r . . . . op het 
altijd nog eenige duizenden Mark opgebrachte bedrag van zijn 
aldus onder de waarde verkochte beste zegels, wachtte de verza
melaar na J/2 J33r nog altijd tevergeefs. (Dit is zeker van de vei
ling 20—^25 Febr., waarvan gezegd werd, dat „hervorragend 
schönes Material" ter tafel zou komen, de daarop volgende veiling 
vond plaats van 16—21 April j .1 M a g ik vragen: ,,Is de firma 
( = vennootschap) de veilinghoudster, ofwel „Hugo Michel, Wei» 
mar" ? Bij advertentiën riep deze laatste de Philatelisten tot in
zending en tot fcoop op, niet de vennootschap Hugo Michel G. m. 
b. H. ? Dit is eveneens van groot gewicht bij gerechtelijke vervol
ging. — J. B. R.) . 

iHet schijnt dat „Hugo Michel's" naderende val te Weiraar reeds 
aan enkele philatelisten bekend was, die echter een waarschuwing 
onnoodig ihebben geacht. Nu komt een zekere DuitscTie verzame
laar, M. O, te B., verklaren, dat hij van zijne hoogwaardige, aan 
die firma toevertrouwde speciaalverzameling niets meer terugge
zien heeft en evenmin een duit ervoor heeft ontvangen. Uit W e i -
mar wordt beridht, dat daar verschillende soortgelijke gevallen 
zidh voordeden, maar dat de mogelijkheid ergens nog iets noemens
waardig uit te halen, als uitgesloten kan worden besdhouwd. 

De postzegedhandelaars „Gebrüder (Michel (Heinrich Michel-
Triller)", ,,Richard Michel" en ,,lMax Michel-Triller", allen te 
Apolda, achten het van belang te vei^fclaren, dat bovenstaande 
waarsdhuwing en wat hieronder daarover nog volgt, in geen enkel 
opzicht op hen van toepassing is, da t niets ten hunnen nadeele kan 
aangevoerd worden en dat zij noch gezamenlijk, noch ieder voor 
zich, meer met Hugo Midhöl-Triller te Weimar in betrekking staan. 

Dat de firma Hugo Midhel G. m. b. H., Weimar, weinig plicht
en eergevoel bezit, bewijst Ie de verandering van „G. m. b. H." 
in ,,A.-'G.." zonder eenige openbare kennisgeving, zoodat niemand 
iets kan vorderen van die „Ä.-G.", w a t met de „G. m. b. H." aan
gegaan was. (Is dit zeker ? De voorwaarden bij de verandering der 
naaml. vennootsch. opgemaakt, schijnen niet bekend, maar het is 
best mogelijk, dat Hugo MicheJ niet 't minste aandeel erin heeft) en 
2e. (de bedriegelijke advertentie, ik zou deze zelfs „onbeschaamd" 
kunnen noemen, ware zij niet zoo „aartsdom", in „Intern. Post-
wertzeddhen-Markt", waarbij de „waarschuwing" gezegd wordt, 
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betrekking te hebben op den „Mic'helKatalog". Dit is zelfs een 
„lage" daad, daar de „MichelKatalog" reeds sedert jaren NIET 
MEER door deze firma uitgegeven wordt, maar door de 
„SCHWANENBERGER VERLAG, LEIPZIG": daardoor wor
den degenen, die dit niet weten en de advertentie lezen in de 
waan gebracht, dat deze uitgever geJdelij'k geen vertrouwen Ver
dient, een in elk geval ,,zedelijke" benadeeling der uitgeversmaat
schappij, aan wie de MiChelcatalogus zijn naam te danken heeft ! 

Het ds te hopen, dat geen onzer Nederlandsche Philatelisten er in 
geloopen is en dat deze waarsdhuwing, ter vrijwaring van hunne 
belangen, tijdig genoeg hun in handen kome. 

Pitack, Hans, Berlijn, is wegens herhaald bedrog, tot 2 jaren 
6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. ,/PhilatelistenZtg., 
Gössniitz", waarschuwt voor hem. Hij is slechts 20 jaar, werd reeds 
voor een gelijk feit veroordeeld en zal, zoodra vrij, de menigte 
gaarne van veel zorgen ontlasten ! 
Borgognini, Alber to , Via Buialini, Firenze (Florence). — Met 

dank aan den ouden en getrouwen vriend Dr. Emilio Diena, 
Rome, voor de toezending van het daglblad „Il Messagero", 26 
Sept, j.L, wordt ter Uwer 'kennisse gebracht, dat in het eerste 
blad, 3e bladz., onder het hoofd : „Un commerciante di francoboUi 
rinviato a gdudizio per truffa", het bericht uit Florence, d.d. 25 
Sept, voorkomt, dat genoemde vijf en veertig jarige handelaar in 
oude postzegels, op last van den procureurgeneraal in hechtenis 
IS genomen, wegens oplichting. Bij rondschrijven had deze hande
laar (?) bekend gemaakt, dat hij ten verkoop aan amateurs zegels 
van waarde zocht. O p aanklacht van den heer Rafanelli Giovanni 
en talrijke andere, die hem zegels toevertrouwden, is hij in hechte
nis genomen te San Remo, waarheen hij vertrokken was. Ge
noemde heer had hem een verzameling van versohililende postze
gels ter waarde van 20 duizend lire afgegeven, waarmede hij ervan 
doorgegaan is. 

Onze kerstzcgels en de posttarieven. 
Een interessant beeld van de geleidelijke verlaging van onze 

posttarieven de laatste jaren geven de kerstzegels sinds 1925. Geen 
twee series bestaan uit dezelfde waarden ! 

In December 1925 kwamen de drie zegels overeen met de bin
nenlandsche tarieven, n.l. drukwerk 2 cent, briefkaart ZJ/̂  cent, 
brief 10 cent. 

In December 1926 is het port voor briefkaarten verlaagd ; in 
' plaats van een zegel van 7J^ cent verscheen er een van 5 cent. 
f, De andere tarieven bleven hetzelfde ; aan d'e serie werd toege
ivoegd e'en waarde 15 cent voor buitenl. brieven. 

Een verdere verlaging ging in 1927 in ; uit de kerstserie van 
dit jaar blijkt, dat het binnenlandsob ibriefport van 10 op 7}/2 
cent werd gebracht. 

De Olympiadezegels van 1928 laten het nieuwe drukwerktarief 
zien, met een waarde van V/2 cent: 

En tenslotte zal de kerstserie van dit jaar als hoogste waarde 
een zegel van 12 /̂2 cent hebben, het nieuwe port voor buitenl. 
brieven. 

Hoe zal de serie het volgend jaar eruit zien ? Als het Hoofd
bestuur er naar blijft streven, elk jaar een van de waarden te 
veranderen, zal Nederland over eenigen tijd' beroem'd zijn als 
het land met de laagste tarieven ! B. 

N A 45 JAREN GEVONDEN. 
Bij het verwijderen van de wapens van de brievenbussen te 

Roosendaal, noodig voor het aanbrengen van meded'ee'lmgen aan 
het pu'bliek, heeft men een merkwaardige vondst gedaan. 

In een 'brievenbus aan de Kade, welke ruim' vijftig jaar geleden 
is geplaatst en oorspronkelijk op de Groote Markt stond, is na
melijk tusschen de binnenzijde van den voorwand en een daar
tegen geplaatst houten schot, een briefkaart aangetroffen, welke op 
31 December 1883 daarin is geworpen. iHet stuk was geheel gaaf, 
terwijl het schrift nog zeer duidelijk te lezen was. Aangezien de 
onderteekenimg uit twee letters (bestaat en elke verdere aanwijzing 
omtrent de afzendster ontbreekt, is het stuk doorgezonden naar 
Steenbergen, de plaats van bestemming. Mogelijk gelukt het aldaar 
den geadresseerde op te sporen, als deze in de verloopen 45 jaar 
niet overleden is. (Hbl.) 

DE „TOLLUR"AFSTEMPELING OP DE IJSLANDSCHE 
ZEGELS. 

Deze afstempeling kwam het eerst voor in 1924 en zij plaatste 
de verzamelaars min of meer voor een raadsel. Van de onwetend
heid werd meer dan eens misbruik gemaakt om de postzegels van 
deze afistempeling voorzien, tegen den prijs van postaalgestempelde 
exemplaren aan den man te brengen. 

Het woord Tollur beteekent, vrij vertaald, „belasting", waar
mede tegelijk het karakter dezer afstempeling is verklaard. De 
inkomende rechten, verschuldigd voor goederen, die per post op 
IJsland worden aangebracht, worden door opplakking van het ver
eischte bedrag in frankeerzegels verantwoord, waarna deze met 
bedoelden stempel worden vernietigd. 

De waarde van de ,,Tollurzegels" bedraagt hoogstens een vijfde 
deel van die, voorzien van zuiveren poststempel. 

Aan de Tollur^tempeling is derhalve dezelfde beteekenis toe 
te kennen als b.v. aan de Britsche koloniale zegels met stempels 
in violet, al of niet nader aangeduid door het woord „duty". 
Kui. I l V. B 

5 Cent tê tebêche, emissie 1898. 
Ongeveer 3 jaar geleden vertoonde de heer Bchlmeyer mij, toen 

ik eenige zeldzame hriefkaarten met opdruk bij hem kocht, 5 paar 
tëteJbêche zegels van 5 cent, Koninginnetype rood, dus van de 
emissie 1898, met de mededeeling, dat de oorspronkelijke bezitter 
verteld had, ze m een boekje met frankeerzegels te hebben aan
getroffen. Hij vroeg mij of zulks moegelijk was, waarop ik ant
woordde, dat de mogelijikheid bestond, omdat de frankeerzegels 
voor boekjes têtenbêche worden gedrukt, doch dat de kans grooter 
was, dat ze afkomstig waren van den in 1923 ontvreemden mis
druk. Ik gaf voorts te kennen, dat, als ze afkomstig waren uit een 
boekje met frankeerzegels, er dan minstens 6 paren mo:!ten he'b
en bestaan, tenzij een paar was doorgescheurd zonder dat men 
bemerkte met têtebêche zegels te doen te hebben, en dat van een 
geheel vel frankeerzegels voor boekjes 30 paren têtebêche zegels 
kunnen worden gemaakt. 

Ik kocht de 5 paren en verzocht hem na te gaan, of er nog 
meerdere exemplaren im omloop waren; door zijn overlijden in 
1926 heb ik daaromtrent verder niets vernomen. 

Eén paar hechtte ik in mijne speciaal'verzamelmg Nederland en 
Koloniën, wel'ke in April van dit jaar over ging in handen van 
den heer Benjaminse te Haarlem, en de andere 4 paren behield ik. 
Wel deelde de heer Benjaminse mij onlangs mede, d'at een han
delaar hem verteld' had indertijd en exemplaar te hebben gezien, 
doch later trok hij die verklaring m, zoodat er waarschijnlijk maar 
5 paren be'kend zijn. 

'Haarlem, October 1928. 
J. C. PULL, 

OudControleur P. en T. 

De ongretandeT„2 Cent" . 
De mededeeling van den heer Pierre Vos over het ongetande 

zegel van 2 cent, opgenomen op folz. 176, Septembernummer van 
het Maandblad, eischt eene verbetering. 

Onder mijn ambtsvoorganger, ei ook in de eerste jaren van 
mijn beheer, werd' de misdruk onder Rijkstoezicht in d'e ovens van 
de firma Joh. Enschedé en Zn. verbrand. Toen de om'wonenden 
er zich over beklaagden, dat bij elke vernietiging van misdruk, 
dat was één dag in elk kwartaal, stukjes verkoold papier in hunne 
tuinen terecht kwamen en het te bleeken linnen daardoor vuil 
irlaalkten, werd' 'besloten de vernietiging te doen plaats he'bben in 
de papierfabriek te De Wormen De verzending daarheen had 
plaats in geplombeerde kisten, waarvan de schroeven bovendien 
m'et lak werd'en verzegeld. 

Toen de misdruk later behandeld werd op de eerste verdieping 
van een ander gebouw, van waaruit de verzending van kisten niet 
m'eer mogelijk was, werd gebruik gemaakt van zakken. Alleen ge
heel gave postzakken, die nimmer eenige reparatie hadden onder
gaan, werden daarvoor gebezigd ; zij werden verzegeld' door mid
del van loodplomben. 

De diefstal geschiedde in 1923 door het lospeuteren van de 
loodplomben, en niet door den naad los te tornen. Dat lospeute
ren blijkt met zeer veel behendigheid te zijn geschied, want het 
is aan het Rijkstoezicht niet opgevallen, dat er geknoeid is. Ni'et 
de opkooper werd veroordeeld, zooals de heer Vos ten onrechte 
vermeldt, doch de fabrieksarbeider, die zich den misdruk had toe
geëigend. Het betrof voornamelijk Perzische frankeerzegels, waar
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over de Perzische gezant te Parijs schreef, dat ze aldaar verkocht 
werden „ä des prix dérisoires" (tegen ibelachelifke prijzsn) ; voorts 
misdruk van Nederlandsche zegels, waartoe ook wel zullen heb
ben behoord de bewuste ongetande ,,2 cent" van den heer Vos, 
en eenige tête-bêche 5 cent, Koningin rood, der emissie 1898, 
waarvan ik in dit nummer afzonderlijk melding maak. 

Ik acht bovenstaande verbetering nocdig, omdat het stuk van 
den heer Vos, zij het dan ook onwillekeurig, den indruk geeft, dat 
de Rijkscontrole van tegenwoordig slechter is dan voorheen. 

Haar)em, October 1928. 
J. C. PULL, 

Oud-Controleur P. en T. 

Bulgarije. De Luchtpostzegels, — De oude getrouwe 
correspondent zendt mij een ui t t reksel met vertaling, uit het 
B'ulgaarsche philatelistische blad ,,Postenska Marka", Sofia, van 
Miei j.i., dat in onze taal luidt: 

„De twee in ons laatste nummer vermelde luchtpostzegels van 2 
en 10 leva, zijn reeds in verkeer. Te betreuren is het echter, dat ook 
met deze uitgave gespeculeerd wordt. 

,,Volgens contract tusschen den Bulgaarscben Staat en de Maat
schappij „Bunawad", achter welke de Duitsdhe „Junkers" schuilt, 
ontvangt laatstgenoemde (de „Junkers") de zegels als ,,Staais-
subsidie", met het uitdrukkelijk recht, ze te verkoopen waar en op 
de wijze zij het voor zich het beste acht. — Van het bedrag der „bij 
de Post ' verkochte zegels, vergoedt zij aan den Bulgaarscben Staat 
20 %. Opdat dit verlies( ! ! !) gedekt zij, is vastgesteld, dat de 
Post geen zegels aan particulieren verkoopen mag(!) . De per lucht-

"^ TE KOOP A A N G E B O D E N T 
door verzamelaar een groote collectie der geheele 
wereld, in uitmuntenden staat, meer dan 3 5 0 0 0 ver
schillende, in zes albums Schwaneberger. Luxe, dus 
nagenoeg zonder variëteiten. Cataloguswaarde volgens 
Yvert 1 9 2 9 meer dan fr. 3 7 0 . 0 0 0 , — . Uiterste prijs 
f 7 0 0 0 , — ; betaling cash. Brieven onder No. 138, 
bureau van dit Blad. 

P O S T S T U K K E N - H O E K B E V E S T I G E R S (doorzichtig). 
Het meest ideale middel, om poststukken op albumbladen te 

bevestigen. 
Prijs per 200 stuks ƒ 1,20 plus ƒ 0,15 porto. 

M A N C O ( V O p R R A A D S ) - U J S T E N (formulieren). 
Prijs vanaf 20 stuks ƒ 0,03 per stuk. 

„ 100 „ „ 0,027, „ 
„ „ 500 „ „ 0,02 „ „ plus porto. 

J O H . ROB. LIEBERT, 
LEIPZIG, S. 3 , p o s t b o x 47. (135) 

post te verzenden stukken zijn aan de postloketten af te geven ; 
de postbeambte persoonlijk moet de zegels erop plakken. 

„Het grootste gedeelte dezer ui tgave 'heeft de Maatschappij, vol
gens overeenkomst, aan een Duitsche firma afgestaan, onder voor
waarde, dat de 'laatste de zegels aan verzamelaars slechts met een 
bepaalden opslag mâ g verkoopen, terwijl de Maatschappij zich ver
bindt, de zegels niet aan particuliere verzamelaars af te geven. 

„Van de zegels in Bulgarije mogen er sledhts zooveel gebruikt 
worden, als ter frankeering van brieven noodig zijn. 

„ — En zoo moeten wij, Bulgaren, de Bulgaarsche zegels in 
Duitschland hallen ! I ! — " 

Onze waarde vriend van meer dan veertig jaren, waarschijnlijk 
wel de eenige overgeblevene der oude verzamelaars in Bulgarije, 
voegt in een afzonderlijk schrijven erbij, dat op deze wijze de ver-
zamellust geheel verloren gaat . W e r d de eerste luchtpostuitgifte 
reeds op de beurzen der verzamelaars fcerekend, deze tweede is on-
verdra<gelijk. Konden de verzamelaars bij de pilaatselijke hapdelaars 
de 1 en 4 leva (eerste uitg.) koopen, al iwas 't dan ook met woeke
raarswinst, van de tweede is geen enkel zegeltje hier te beko
m e n ! . . . . Het zonder dit reeds zoo zwaar geteisterde Bulgarije 
wordt, daar het geen subsidie in baar toestaan kan, gewetenloos 
uitgeibuit ! De luchtpostmaatsohappij onderscheidt zich daarin schit
terend ! ! 

„Ik verneem, en ben zelf ervoor, da t de Bulgaarsche verzamelaars 
èn 'handelaars, de II. uitgave in den ban zullen doen." 

Zal dit de woekeraars ontmoedigen ? De Bulgaren zullen zeker 
geen zege kunnen boeken, zoo zij niet ertoe bijdragen, dat deze 
voortbrengselen uit den catalogus verwijderd blijven. — J. B. R 

VOOR DE A A N S T A A N D E FEESTDAGEN 
vindt U bij ons de grootste sorteering Landenpakketten, 
Postzegelalbums, Pincetten, Loupen, Watermerkzoekers, 
Zak- en grooter voorraad. Boeken, enz. 

Vraagt franco toezending van onze prijslijsten. 

Postzegelhandel „INSULINDE", 
Zodtmanstraat 14a, DEN HAAG (66) Telefoon 34929, Giro 46256. 

Philatelisten-Marsch, 
waarin als trio het welbekende „Bondslied" voorkomt, gecompo
neerd ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum der Postzegel-
vereeniging „Breda" en voor piano bewerkt door J. H. Drohm. 

Franco-toezending na ontvangst van f 0,60. 
J. C. G. VAN DEN BERG, 

Postrekening (100318). I e Secr. der Post^ojclver. „Breda" te Breda 

NIET ZONDER REDEN EEN BLIJVEND SUCCES! 
Steeds grooter omzet, wat geen enkele kooper verwonderen zal. Elk lot bevat ten minste 3 maal de waarde, 

welke U er voor betaalt. De kwaliteit onzer lots weerstaat ook met glans elke buitcnlandsche aanbieding. U moet 
het ook eens probeeren 1 Waarom zal U f 1,̂ — betalen voor wat U b.v. voor f 0.50 kan koopen. Wij willen U tot 
cliënt, elke koop bij ons gedaan bewijs dat. Wij bieden aan : 

LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering-. Dit sortiment bevat 1500 
zegels, gedeeltelijk FRANSCHE en ENGELSCHE 
KOLONIËN, verder CHILI, SAARGEBIED, TUR
KIJE, ITALIË, zeer interessant quantum LUXEM
BURG. RUSLAND, enz., enz. Dit Lot bevat steeds 
vele mankeerende en scbaarsche zeg-els. Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12,— , franco aan-
getcekend. 

LOT l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
E U R O P A ; gelegenheidskoopje voor iedereen. De 
vele goedo zegels hieronder stellen U zeker zeer te
vreden. Uit de rijke sortecring 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 diverse 
landen, enz., enz. Dit sortiment, 4000 zegels, waarde 
Yvert enorm, kost slechts f 15,—, franco aange-
teekend. 
Gratis premie : 150 versch. Nederland en Koloaien. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schit terend 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 
catalosrus samengesteld. Uit de zeer groote ver
scheidenheid noem ik slechts: JAMAICA, diverse 
andere E N G E L S C H E KOLONIËN, M A R O C C O , 
FINLAND, LUXEMBURG, FIUME. JOUGO-SLAVIË 
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 TEurope, Lot Superbe, te zamen 8000 zegels, voor sïcchts f 3 5 . " , f ranco aangeteekend. Eik kooper van deze 
3 Lots te zamen ontvangt als extra premie 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10.000 zegels. , 

Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Voor zendingen naar Ned.-Indië altijd 
50% portokosten extra. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. 

Aanbieding Landensamenstellingen uit vorig Maandblad is nog geldig. 
POSTZEGELHANDEL „ T H E G L O B E " , KRUGERSTRAAT 39, ZAANDAM. (m 
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SCHAUBEK 
. . . 1 II , j p Uittreksel uit het groot SchaubekNormaalAlbum. n Ril On 
NIGUW ■ NTI 1 b i •^''^ werelddeelen in één band, houtvrij papier, 480 bladen, ongeveer 13000 vakjes en 3000 afbeeldingen, fj ^^ ZUi"i 
^—. gewicht circa 5 K.G., halfiinnen band, schroefsluiting. Éénzijdig bedrukt, zonder randkolom. 

het meest toepasselijke K E R S T M I S - G E S C H E N K ! 
Indien de verzamelaarswereld met onze 
albums niet zoo uiterst tevreden was en Staat der albums sedert 1864: 
geen vertrouwen in ons stelde, zouden Tot nu toe verschenen uitgaven . . 44 
wij ook niet de volgende getallen van Tot nu toe verschenen „Nachträge" 44 
ons succes kunnen b o e k e n : Na verschenen uitgaven 25 

Verkregen onderscheidingen . . . 39 
WIJ G E V E N A L B U M S U I T O V E R : 
alle Werelddeelen. 

7 verschillende uitgaven voor beginners, sterk gebonden RM. 0,60 tot RM. 3,50 
7 verschillende permanentuitgaven in één band „ 4,50 „ „ 20,— 
5 verschillende permanentuitgaven in meerdere banden „ 35,— „ „ 90,— 

Europa. 
3 verschillende permanentuitgaven in één band RM. 20,— tot RM. 26,— 
5 verschillende permanentuitgaven in meerdere banden „ 33,— ,, ,, 110,— 

Dultschland. 
2 verschilende permanentuitgaven in één band RM. 14,— ,, RM 16,— 

Ons vierzijdig geï l lustreerd prospectus No. 137 geeft volledig inlichting en'wordt op verzoek franco toegezonden . 

Uitgever van het Schaubek Album: C . F . L Ü C K E , L e i p z i g , C . 1 . 
(134) 

a leder verzamelaar wordt beleefd uitaenoodied S 
V. 2 
ff tot een bezoek aan onzen nieuwen winkel g 

I GALERIJ 47, 1 
I RECHTS van het Palels voor Volksvlijt, I 
X gelegen op een rustig plekje in het Centrum § 

g van A m s t e r d a m , van alle zijden 'A 

• gemakkelijk te bereiken. • 

Het adres voor St. Nicolaas-Cadeaux. 
PRIJSLIJST GRATIS. 

M. Z. BOOLEMAN's 
POSTZEGELHANDEL, 

AMSTERDAM (C.) 
TELEFOON 34092. 

(139) 

• (Si*(ssf*fass*^s:»ss • s:f^üs> • (Si^fsef^fsxst^i^si^fs • 

Brieven vóór de invoering der Postzegels. 
1. Batavia. Franco, kl. ov. r. st. varzonden in 1S21 

naar Buitenzorg op het landgoed Pondok Gedeh. 
Porto Manuscr. 4 stuivers. f 5,— 

2. Samarang. Franco, kl. o. r, st. verzonden in 1826 
naar Batavia. ,, 2,50 

3. Dito verz. in 1828 naar Buitenzorg. Porto Manuscr. 
140 duiten. „ 3,50 

4. Soerakarta, Franco, eivormig ovaal r. st. verzon
den in 1835 naar Buitenzorg. Porto iMamuscr. f 1.—5, ,, 3,— 

5. Soerabaya O N G E F R A N r. st. in 1831 
verzonden K E E R D naar Buiten
zorg. Porto Manuscr. 125. „ 4,50 

6. Zeebrief. Oogefr. ov. r. st. verz. 7 Juli 18il9, 
stomme stempel Rotterdam in zwart, ontv, te Ba
tavia 17 Jan. 1820. „ 6 , ~ 

7. Dito. 9 Mei 1828 verzonden van Leiden naar Êatavia. ,. 5,— 
8. Dito. Verzonden 3 Juli 1834 van Z . M. Fregat 

Diana te Willemsoord, via Den Helder, ontvangen 
te Buitenzorg 28 Oct. 1834. „ 4,— 

9. Zeebrief. Ongefr. ov. r. st. Banka verz. naar 
iRembang. „ 10, — 

10. Zeebrief. Ongefr. ov. hemelsblauw St. Banjermassin. ,. 10,— 
11. „ Franco, ov. zwart St. Gheribon. „ 12,50 
12. „ Ongefr. dito. dito, „ 12,50 
16. „ Palembang, ov. st. ongefr. „ 7,50 
14. „ Riouw ongefr. r. stempel. „ 10,— 
15. „ (Riouw ongefr. zwart stempel. „ 10,— 
16. „ Samarang ongefr. groen stempel, verz. 

naar Padang. „ 10,— 
17. „ Samarang ongefr. blauw stempel, ,. 7,50 

Philatelistisch Bureau PIERRE VOS, 
Prins Mauritslaan 108, 's-GRAVENHAGE. 

Aangeteekende stukken: Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. (125) 
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TIJDELIJKE 
1 ly-v/AVj» 
TEL. 13157. 

Nederland 
Nederland 
Ned-Indië 
Ned.4ndië 
Ned.-Indic 
Ned.'Indië 
Curasao 
Curasao 
Curasao 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Suriname 
Denemarken 
Duitschland 
Estland 
Estland 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Hongarije 
Italië 
Italië 
Italië 
Italië 
Italië 
Liberia 
Liberia 
Luxemburg 
Memel 
Monaco 
Montenegro 
Montenegro 
Montenegro 
Montenegro 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Roemenië 
Roemenië 
San-Marino 
San-Marino 
SaU'Marino 
Saargebied 
Schleeswijk 
Slowakije 
Zwitserland 
Zwitserland 
Andorra 

RECLAME-AANBIEDING 
j r M n/^cTvc/^CT L: 

NOORDEINDE 90, DEN HAAG. 
1914 
1927 
1923 
1913 
1922 
1928 
1892 
1892 
1892 
1892 
1892 
1911 
1911 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1888 
1927 
1928 
1924 
1928 
1913 
1915 
1927 
1927 
1925 
1926 
1928 
1928 
1928 
1928 
1921 
1924 
1928 

1927 
1896 
1902 
1905 
1913 
1908 
1925 
1926 
1924 
1926 
1928 
1928 
1927 
1927 
1928 
1928 
1920 
1928 
1923 
1919 
1928 

Het Groene Intemeering zegel (Zeldzaam!), 
5 GId, zwart, gebruikte pracht-exemplaren. 
Jubileum-serie, geheel compleet, ongebruikt. 
20 c. groen, No. 111, ongebruikt (zeldzaam). 
1 2 ^ / 1 7 3 ^ , 1 2 H / 2 2 H en 2 0 / 2 2 ^ per 10 serres 
Vliegpost ovcrdruk'scric, compleet, 5 stuks, slechts 
30 ent. porto, No. 18, gebruikte pracht-^exemplaren 
40 ent. porto, No. 19, gebruikte pracht-exemplaren 
50 ent. porto, No. 20, gebruikte pracht-^exemplaren 
21/2 c"t- Frankeerzegel, ongetand (zeldzaam). 
23^ ent. ai's boven ongetand, in type II. (Zeldzaam!) 
15/25 ent., No. 62, een zeer zeldzaam zegel. 
30 c. op 214 Gld. No. 64, zeer zeldzaam, 
20 ent. porto, type I, Gebr. of Ongebr., 
25 ent. porto, type I, Gebr. of Ongebr., 
30 ent. porto, type I, Ongebruikt, 
40 ent. porto, type I, Gebr. of Ongebr., 
40 ent. porto, type III, Göbr. of Ongebr., 
50 ent. porto, type I, II of III per stuk 
Scheepjes-serie, compleet, gebruikt. 
2 Mk. en 4 Mk. vliegpost (Zeppelin), zeldzaam 
Vliegpost-serie, compleet, ongebruikt. 
Leeuwen-serie, compleet, 4 stuks, Onlgebruifct 
Weldndigheid-serie, compleet, 1 f.—5 Kr., 17 stuks. 
Overdrukken-serie, compleet, 1 f.—5 Kr., Ongebruikt, 
1 f. zwart—70 f. rood, serie 16 stuks. Gebruikt, 
Vlicgpost-serie, compleet. Ongebruikt 
Sport serie, compleet. Ongebruikt (zeldzaam!), ' 
Gebouwen serie, oompfeet. Ongebruikt (zeldzaam!). 
Gebouwen serie compleet. Ongebruikt, 
Em. Filibcrto, 20 lire, violet en groen, Onigefcruikt 
Em. Filiberto, 1 L. 25, BI. en zwart. Ongebruikt 
Torino, serie 3 stuks. Ongebruikt 
1 c,—$ 5, met en zonder O.S., serie compleet, 210 frc. 
1 c.—$ 5, beide series (zeldzaam!), compleet, 300 frc. 
2 Fr. zwart met en zonder Officie! (Prachtige Zegels) 
Verzameling van 100 verschillende 
Tentoonstelling serie compleet. Ongebruikt, 
Gebouwen serie compleet, 12 stuks. Ongebruikt, 
1 h.—5 K. (kop), No. 49—57, serie compleet. Ongebruikt, 
Deze serie met overdruk, No. 58—66 of 67—75, 
1 p.—5 P., benevens Porto's en A.R. oompL, Ongebr., 17 stuks 
5 Kr., geel en violet, No. 116 (een prachtig zegel!) 
Vliegpost serie compleet. Ongebruikt, 10 stuks 
Weldadigheid serie, compleet, 6 stuks, 
Porto serie 10.000 Mk.—3.000.000 Mk. blauw, 11 stuks 
10 b.—10 Lei (kop), serie compleet, Ongebruikt 
Serie voor Koning Michail, compleet. Ongebruikt, 
Vliegpost serie, compleet, 3 stuks (zeldzaam!), 

VAN DEN 
f AMnPT AlNUcL. 

GIRO 110104. 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 

slechts 

slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 

slechts 

slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 

slechts 

slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 
slechts 

slechts 
slechts 

slechts 
slechts 
slechts 

Overdruk serie, compleet, Ongebr., No. 130—132 (zeldzaam!) 
Onbekende Soldaat, serie compleet, Ongebruikt (zeldzaam!) 
Franciscus-scrie, compleet. Ongebruikt, 
Vliegpost serie, compleet, 2 stuks. 
23̂ ^ p- grijs—10 Kr. roodi, serie compleet. Gebruikt 
Jubileum serie, compleet. Ongebruikt, 10 stuks (Koperdruk!) 
Vliegpost serie, compleet. Ongebruikt, 7 stuks 
Vrede-serie, compleet, Gebruikt 
Serie en Land, ge'heel compleet. Ongebruikt, 13 stuks 

Speaaal Reclame-Stockboek, 140 strook's, WA X \314 (ijzer sterk!) 
Schwaneberget 

De nieuwste 

slechts 
slechts 
slechts 

slechts 
slechts 
slechts 

Wereld'Album, uiitga^^e 1928, 628 bladb., plaats voor 20.200 reqels, met 5.850 

verbeterde 
afbeeldingen, van ƒ 9,50, nu voor 
Tandingmeter met etui, zeer handiq 

24 Karaat Vergulde Pincetten, „het nieuwste snufje", met étui 
Roest vrije Pincetten, speciaal voor Ned.-Indië (Groot Formaat) 
Echte Engelsche Gomstrookjes, 1000 stuks ƒ0 ,25 ; 10.000 stuks 

slechts 

f 2,50. 
„ 015. 
„ 17,50. 
„ 095. 
„ 0,25. 
„ 3,25. 
„ 045. 
„ 0.45. 
„ 0.70. 
„ 1,50. 
„ 5,00. 
„ 9,50. 
„ 16,50 
„ 16,50 
„ 4,75. 
„ 14,50, 
„ 4,75. 
„ 4,25. 
„ 1,65. 
„ 0,20 
„ 4,35. 
„ 1,75. 
„ 0,45. 
„ 1,75. 
„ 075. 
„ 0,65. 
„ 2,25. 
„ 2,25. 
„ 2,50. 
„ 1,90. 
„ 3,25. 
„ 025 . 
„ 0,50. 
„ 6,75. 
„ 9,00. 
„ 0,35. 
„ 4,50 
„ 1,50 
„ 045. 
„ 1,50 
„ 2,25. 
„ 1,50. 
„ 025. 
„ 2,25. 
„ 0,75. 
„ 0,50 
„ 1,75. 
„ 070. 
„ 1,25. 
„ 2,75. 
„ 3,25. 
„ 1,50 
„ 0,20. 
„ 075. 
„ 1,50. 
„ 2,25. 
„ 035. 
„ 9,50. 
,. 1,50. 

„ 7,50. 
„ 1,25. 
, 3,75. 
„ 1,25. 
„ 2,25. 

(12) 


