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7e JAARGANG. 

DE NEGENTIENDE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG. 

III. 
H e t b e z o e k a a n d e G r o o t e K e r k 

en d e e x c u r s i e n a a r d e 
Kon. M i l i t a i r e A c a d e m i e . 

Door een groot aanta l Philatel is ten en genoodigden werd 
hierna een bezoek gebracht aan do Groote Kerk, welk bezoek 
door den weinig beschikbaren tijd j ammer genoeg bekor t 
moest worden. 

De vele bezienswaardigheden, o.a. de Prinsenkapel , de muur« 
schilderingen, welke onder de kalk waren uitgeklopt, de in» 
teressante beelden en graftombes (Jan van Polanen I en van 
Graaf Engelbrecht II met gemalin), de gebeeldhouwde ban» 
ken, met alle daaraan verbonden geschiedenissen ■— door den 
koster dier kerk medegedeeld — noodden tot een langer vers 
blijf, doch het tijdstip van het bezoek aan de Kon. Militaire 
Academie was reeds genaderd. 

N a m e n s den Gouverneur dier Academie werden de bezoes 
kers ontvangen door een kapitein dier inrichting, die eenige 
bijzonderheden omtren t de gebouwen mededeelde en de be« 
zoekers door de gebouwen rond leidde. Ook deze excursie 
kan als welgeslaagd aangemerkt worden en hier is een woord 
van dank aan den Gouverneur der Academie , die zijne ins 
richting voor dit bezoek heeft opengesteld, wel op zijn plaa t s . 

H e t B o n d s d i n e r . 
Reeds vóór het vastgestelde uur verzamelden allen zich 

in „Moderne" , waarna in autobussen door de Vereen. „Breda" 
welwillend ter beschikking gesteld, naar het „Mastbosch? 
Hote l " gereden werd ter deelneming aan het Bondsdiner . V a n 
de diners in dit Hotel ging bepaald een goede roep uit, want 
velen, die verzuimd hadden zich tijdig voor deelneming daar« 
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aan op te geven, t r ach t t en zich nog van een p laa ts te ver . 
zekeren. Zij moesten echter worden afgewezen, zoodat vele 
teleurgestelden in den vervolge niet meer zullen verzuimen 
zich tijdig te voren op te geven. 

De tafel was keurig versierd, de menu ' s waren voorzien 
van een nadruk van het 35 cents zegel van Neder land , waar . 
van het randschrif t voorzien was van de woorden „Postzegel" 
vereeniging Breda" en aan den voet van „35 jaar" . 

A a n de officieele tafel werden o. m. opgemerkt : mr. dr. V a n 
Sonsbeeck, burgemeester van Breda ; de directeur van het 
Pos tmuseum J. D. Tresl ing, als ver tegenwoordiger van den 
DirecteursGeneraal der Posterijen en de heer W. Bigwood. 

Een gezellig strijkje begroet te de aanwezigen met den „Phi« 
latelisten Marsch", zoodat het t r io daarvan — door allen 
meegezongen ■— er al dadelijk een feestelijke s temming in 
brach t ; een s temming die der t radi t ie getrouw, den geheelen 
avond erin bleef. Nie t in het minst werd deze mede veroor» 
zaakt door het ui ts tekende menu en de goede regeling en hier 
is voorzeker een woord van hulde aan het adres van „Breda" 
en in het bijzonder aan het lid der feestcommissie, den heer 
L. A. Das, voorzeker op zijn plaats. 

Aan het diner kwamen de tongen los. De Bondsvoorzi t ter 
hee t te allen welkom, in het bijzonder den vertegenwoordiger 
van den DirecteursGeneraal , den ver tegenwoordiger van het 
dagelijksch bestuur der gemeente Breda, burgemees ter mr. dr 
V a n Sonsbeeck, de in ternat ionale ver tegenwoordigers en me» 
moreerde nogmaals net jubileum van „Breda". 

Een drorik werd ui tgebracht op de Vorstenhuizen van 
België en Enoeland; de volksliederen dier naties en natuurlijk 
ook ons volkslied weerklonken door de zaal, waarna achter» 
eenvolgens het woord gevoerd werd door de beeren mr. dr. 
V a n Sonsbeeck, Tresling, Bigwood, Warren , Jacobs en Main» 
gav. Voorlezing werd gedaan van een te legram van den Duit» 
sehen Bondsvoorzi t ter Faick van den volgenden inhoud : 

„Dem 19. Nieder l . Philatel is tentag wünschte vollen ^Jlrfolg 
und weiteres erfreuliches Zusammen arbei ten und Vertiefung 
der freundschaftl ichen Beziehungen." 

BREDA, 17 DECEMBER 1928. No. 12 (84). 
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waarna de Bondsvoorzitter voorstelde een telegram van hulde 
te zenden aan H. M. de Koningin, welk voorstel met drie 
hoera's en het zingen van ons volkslied begroet werd. 

Als voorzitter der jury rustte op mr. De Beer de taak 
de bekroningen, behaald op de Tentoonstelling, bekend te 
maken. Alvorens daartoe over te gaan, wenschte mr. De Beer 
een en ander mede te deelen over de aangeboden collecties. 
In de eerste plaats verklaarde hij, dat de jury met het grootste 
genoegen hare taak aanvaard had. Wel was het aantal in» 
zendingen klein (9 stuks), doch het aangebodene was in 
orde. 

De jury wenschte de Tentoonstelling te verdeelen in twee 
gedeelten, omdat enkelen hadden ingezonden buiten mede« 
dinging en betreurde het ten zeerste, dat de inzending bui» 
ten mededinging van den heer J. L. van Dieten jr. onbe« 
kroond moest blijven. Deze inzending was volmaakt van opzet, 
bevatte buitengewoon kostbaar materiaal en gaf blijk van 
een uitgebreide studie. Ook voor de inzending van den heer 
J. A, A. van der Horst, die bijzonder opviel, moest de jury 
zich alleen beperken tot een dankbetuiging. 

De opzet der Tentoonstelling is de meest eenvoudige ge* 
weest, aangezien alleen diploma's werden toegekend. De jury 
had gemeend hierop toch een uitzondering te moeten maken 
en heeft een gouden medaille beschikbaar gesteld, die vers 
worven werd door den heer L. van Essen met zijn collectie 
Kaap de Goede Hoop, door hem aanmerkelijk uitgebreid en 
die bovendien een nieuw verzamelgebied, n.1. Sicilië, had ges 
exposeerd. 

De verdere bekroningen luidden als volgt : 
Baronesse M. J. van HeerdtsKolff, diploma gouden medaille. 
G. V. van der Schooren, diploma verguld zilveren medaille. 
H. J. Rijkmans, diploma zilveren medaille. 
F. H. Dückers, diploma bronzen medaille. 
Omtrent de collectie van laatstgenoemde wenschte de jury 

nog op te merken, dat deze goed materiaal bevatte en goed 
bedoeld was, doch dat de opzet fouten vertoonde. 

Hierna bedankte de Bondsvoorzitter de jurv, doch vermeen^ 
de te moeten opmerken, dat de heer De Beer, die zelf een 
prachtcollectie ter opluistering had ingezonden, zeer bescheid 
den hiervan niets gememoreerd had. 

Ten slotte richtte de voorzitter van „Breda" nog het woord 
tot den burgemeester, tot den heer Tresling en tot den heer 
Bißwood en bedankte daarna alle commissie en iur'"sle''en, 
kortom allen, die tot het welslagen van deze daeen hebben 
bijgedragen, waarop de voorzitter der Feestcommissie, de 
heer Smeulders, hem on zeer humoristische wij^e hiildicdc voor 
alles, wat hij voor de Vereenieing „Breda" reeds gedaan heeft. 

Dr. Daamen uit Den Haag hield een Amerikaansche veiling 
van een 10=cents Olvmniadezegel van Nederland rechts onge» 
tand, voor een liefdadig doel ter beschikking pestcld door 
den heer Donnai te 'ssGravenhage, welke veiling f 50 opbracht, 
waarna velen zich aan Terpsichore's kunst gingen overpeven. 

Afgewisseld met aardige attracties, naderde het sluitingsuur 
van dit feest snel, zoodat ook spoedig deze feestavond weer 
tot het verledene behoorde. 

H e t B o n d s c o n g r e s . 
In de „Beurs van Breda" werd Zondao 16 September, even 

over het vastgestelde aanvanesuur, het Bondscongres, dat bij« 
gewoond werd o.a. door de beeren Tresling, Maingav en Wars 
ren, door den Bondsvoorzitter, den heer G. V. van der 
Schooren, geopend. 

Na een korte begroeting van de aanwezigen, werd voorts 
gegaan met de behandeling van die punten der aoenda van de 
algemeene vergadering, welke voor dit Congres bewaard 
waren. 

Als eerste punt werd ter tafel gebracht de wiiz'^ing van het 
Bekerreglement, wat door den h e r L. de Raa^' 7on worden 
ingeleid. Deze was verhinderd zelf te komen, doch h^d d^n 
secretaris van den Bond verzocht zijn ingezonden voordracht 
voor te lezen. 

Mr. Vuijstingh las het volgende voor : 
Toen in September 1922 op den 13den Nederlandschen Ph's 

latelistendag te Arnhem door ondergeteekende het voorstel 
werd gedaan tot het houden van weteisrhapnelijke voordrachs 
ten, en voor dat doel het beschikbaar stellen van een Wiss 
selbeker door den Nederlandschen Bon4 van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars, werd dit voorstel van alle kanten 
toegejuicht, daar men tot nog toe den beschikbaren tijd alleen 
door causerieën wist te vullen. 

In hoofdzaak was het doel van het instellen van een wissels 
beker niet het aanhooren van een aardige voordracht, die 
keurig in elkaar gezet was, doch geen philatelistische waarde 
had, maar een voordracht, die ons zou leeren en onderrichten 
in onderwerpen, die wij nog niet wisten of waarmede wij ons 
voldoende op de hoogte waren. 

Ik behoef de aanwezigen niet verder uiteen te zetten, welk 
nut het houden van wetenschappelijke voordrachten heeft, 
want ieder philatelist is ervan overtuigd, dat men daarmede 
nuttig werk verricht en den kostbaren tijd goed besteedt. 

Dit voorstel werd dus aangenomen en een commissie tot 
voorbereiding van de regeling werd benoemd, bestaande uit 
de beeren Van der Schooren, Kästeln en ondergeteekende. 

Deze commissie is toen onmiddellijk aan het werk gegaan 
om een reglement samen te stellen, dat aan de eischen zou 
voldoen. 

Ondergeteekende moet ruiterlijk bekennen, dat de commiss 
sie in hare taak gefaald heeft, want wat is later gebleken ? 
Dat het meerendeel der voordrachten het karakter droeg van 
causerieën en in het geheel niet beantwoordde aan het doel, 
waarvoor de wisselbeker beschikbaar was gesteld. 

Om dit duidelijk te maken, heeft ondergeteekende de vers 
schillende zoogenaamde voordrachten,. welke gehouden wers 
den, nagegaan en kwam hij tot de volgende resultaten : 

Op den 14den Nederlandschen Philatelistendag te Breda, in 
1923, werd door ondergeteekende een voordracht gehouden 
getiteld : „Eenige variëteiten van Transvaal". Deze voordracht 
was wetenschappelijk, doch bleef buiten mededinging, daar dit 
de eenige voordracht was. 

Op den ISden Nederlandschen Philatelistendag te Den 
Haan, in 1924, werd een voordracht gehouden door den heer 
Matthes, getiteld „Proeven van Nederland". Ook deze voors 
dracht was wetenschappelijk, doch ook werd toen de wissels 
beker niet toegekend, omdat genoemde heer hiervoor niet in 
aanmerking wenschte te komen. 

Op den loden Nederlandschen Philatelistendag te Maas
tricht, in 1925, werden drie z.g. voordrachten gehouden, n.1. •. 

1. van den heer Vredenduin, getiteld „Herinneringszegels" ; 
2. van mr. Bonn, getiteld „De Internationale Postzegeltens 

toonstelling in Den Haag" ; 
3. van ondergeteekende, getiteld „Postzegels die vermogens 

vertegenwoordigen". 
Alle drie waren causerieën. Winnaar van den wisselbeker 

werd de heer Vredenduin. 
Op den I7den Nederlandschen Philatelistendag te Utrecht, 

in 1926, werden vier voordrachten gehouden en wel : 
1. van den heer Warren, getiteld „De Nederlandsche post» 

zegels van 1872" : 
2. van den heer Coolen, getiteld „Onnoodige Uitgiften" : 
3. van den heer Jacobs, getiteld „Beperkt verzamelen" ; 
4. van ondergeteekende, getiteld „Wat ons de Internatios 

nale Postzegeltentoonstellingen leeren". 
Van deze vier voordrachten was er slechts één, die men 

wetenschappelijk kon noemen en wel die van den heer War= 
ren. Niettegenstaande dit feit, werd door stemming beslist 
dat de heer Coolen de winnaar werd van den wisselbeker. 

Eindelijk op den 18den Nederlandschen Philatelistendag in 
1927 werden twee voordrachten gehouden, n.1. : 

1. van den heer Jacobs, getiteld „Uitwassen der Philatelie" 
2. van ondergeteekende, getiteld „Een nieuw systeem van 

verzamelen". 
Ofschoon de eerste een causerie en de tweede een weten; 

schappelijke voordracht was, werd door stemming beslist, dit 
de eerste met den wis.selbeker bekroond werd. 

Uit bovengenoemde opsomming is genoeg gebleken, dat aar 
het doel waaraan het ontstaan van den wisselbeker te dankei 
is, niet is voldaan en meent ondergeteekende, dat eindelijl 
na een nroeftiid van vijf jaren een verandering d'ent gebrach 
te worden. Hierop werd reeds door ondergeteekende den vo 
rigen Philatelistendag gewezen. 

Ofschoon door het Bondsbestuur, daarop opmerkzaam ge 
maakt, reeds te kennen is gegeven, dat in het bestaands 
reglement geen veranderingen kunnen worden gebracht, alvc 
rens de wisselbeker definitief is toegekend, meent ondergete« 
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kende hiertegen te moeten protesteeren, temeer, daar ©en 
der winnaars, de heer Vredenduin, op de vergadering van 28 
April 1.1. der Vereeniging „Hollandia" te kermen gaf, geen 
bezwaar te hebben tegen reglementsverandering. 

Ook is op de Bondsvergadering van 11 Maart 1928, gehouden 
te Utrecht, bij het bespreken van sub 4, de meening geopperd 
om naast den bestaanden beker een tweeden in te stellen met 
een anders luidend reglement. 

Ondergeteekende, als ontwerper van het oorspronkelijk 
plan, zou dit ten sterkste moeten ontraden, daar z. i. men 
er dan zou moeten overgaan om twee categorieën van voor» 
drachten erop na te houden. 

Met het oog op de weinige tijdruimte die er gewoonlijk op 
de Philatelistendagen beschikbaar is en met het nuttelooze 
van sommige zoogenaamde voordrachten, wordt het doel van 
het uitloven van een Wisselbeker geheel voorbij gestreefd. 
Het is daarom de meening van ondergeteekende, dat, wane 
neer men de beeren Coolen en Jacobs de bezwaren hierboven 
genoemd voorlegt, zij zeer zeker hunne toestemming niet zul» 
len weigeren, temeer daar hunne rechten als houders van den 
wisselbeker niet verminderd behoeven te worden. 

Het is mijn innige wensch, dat aan den bestaanden toestand 
een einde wordt gemaakt, daar ik ervan overtuigd ben, dat 
langzamerhand de liefhebbers zich meer en meer zullen terug» 
trekken en aldus van het oorspronkelijk plan niets meer te» 
recht zal komen. 

Zijn nu de aanwezigen van oordeel, dat er niets in den weg 
staat tot reglementsverandering, dan is, volgens mijn meening, 
het beste, dat men er dadelijk toe overga en een besluit neme, 
daar anders weder een jaar nutteloos verstrijkt en men op» 
nieuw in de oude sleur terug valt. 

De heer Kästeln vond, dat alle bezoekers van een ver» 
gadering competent geacht dienen te worden ; eene meening 
die velen deelden. 

Uit de voorlezing van het Bekerreglement bleek ten slotte, 
dat vrijheid van voordracht was toegelaten, zoodat het voor» 
stel De Raay feitelijk overbodig was. 

De heer Warren vond eene benoeming van eene commissie 
door de vergadering aan te bevelen. 

Uit de besprekingen was alleen overgebleven „de moge» 
lijkheid om alléén de wijze van stemming te doen verande» 
ren", wat aan het bestuur werd overgelaten. Dit zal vroeg» 
tijdig ter kennis worden gebracht, opdat eventueele wijzigin» 
gen reeds het volgend jaar van kracht kunnen zijn. 

De hoofdpunten van het Bekerreglement blijven dus onge» 
wijzigd. 

Hierna volgde de behandeling van punt 16 van de agenda. 
De heer A. C. Voss, die de centralisatie van de bibliotheken 

der verschillende vereenigingen zou inleiden, kon eveneens 
niet aanwezig zijn, zoodat de heer Kästeln het volgend schrij» 
ven van den heer Voss voorlas : 

O p e n b r i e f v a n A. C. V o s s . 
(Werd reeds opgenomen in het November-nummer). 
De Bondsvoorzitter deelde mede, dat de voordracht ingeko» 

men was, nadat deze kwestie reeds in het Bondsbestuur ter 
sprake gebracht was. 

Het bijhouden van een dergelijke lijst zou zich moeten 
beperken tot de kostbare werken ; de andere werken moeten 
bij de vereenigingen blijven berusten. 

Hoe ver wil men gaan om welkelijk zeldzame en kostbare 
werken in bruikleen af te staan ? Het Bondsbestuur wil zich 
op het standpunt stellen, dat niet alleen aan vereenigingen, 
doch ook aan particulieren te doen. In hoofdzaak wil men 
het doen be^tudeeren van boekwerken bevorderen. 

De heer Zwolle (Amsterdam) vond, dat het hier gaat om 
kostbare en minder kostbare werken. Vereenigingen schaf» 
fen natuurlijk alleen minder kostbare werken aan. Door een» 
tralisatie is hierin verbetering te brengen. Alle vereenigingen 
moeten bijdragen tot stichting van een centrale bibliotheek. 

Een voorstel, om de boeken alleen in het vereenigings» of 
archieflokaal ter lezing ter beschikking te stellen, bleek voor 
velen practisoh onmogelijk. 

Als bibliothecaris der Nederlandsche Vereeniging, deelde de 
heer Costerus mede, dat niet verondersteld moet worden, dat 
er veel gelezen werd en vond alle kosten, die aan dit onder» 
werp besteed zouden worden, weggegooid geld. Hij zou even» 
tueele aanschaffingskosten ten zeerste betreuren. Iemand, die 
eene mooie verzameling heeft, werd door hem wel kapitaal» 
krachtig genoeg geacht om zelf een duur boekwerk aan te 
schaffen. Naar zijne meening moesten nóch de Bond nóch de 
vereenigingen daarvan iets aanschaffen. 

De heer Robert deelde volkomen de meening van den heer 
Costerus en ontraadde den Bond om te bewerken, dat ver» 
eenigingen boeken uit hare bibliotheken zullen uitleenen aan 
andere vereenigingen. 

De heer Cramerus deelde nog mede, dat standaardwerken 
bij „Breda" nooit gelezen werden. Alleen vroeg men hoogstens 
de nieuwe catalogi. Ook volgens hem moest niet te veel geld 
besteed worden aan het bibliotheekwezen. 

De directeur van het Postmuseum, de heer Tresling, deelde 
mede, dat hij bezig is voor het Postmuseum een bibliotheek 
op te richten en dat hij reeds boekwerken (ook kostbare) 
had ontvangen. Het lag in zijne bedoeling boekwerken uit te 
leenen op bepaalde plaatsen, b.v. aan leeszalen en dan onder 
bepaalde voorwaarden. Hij stelde zich dan ook voor, wanneer 
de beschikbare gelden toereikend zijn, zelfs kostbare en inte» 
ressante werken aan te schaffen. 

Hij ontraadde ook het maken van onkosten en eens af te 
wachten hoe of zijn voorstel in de practijk zou werken. Hij 
wilde den philatelisten in deze zooveel mogelijk tegemoet 
komen en hield zich aanbevolen voor het aan hem afstaan 
van duplicaten van boekwerken, die zich in de vereenigings» 
biblotheken mochten bevinden. 

De voorzitter vermeende dan ook, dat registratie van de 
bibliotheek moest plaats vinden, opdat men weet waar alles 
zich bevindt. Hierop deelde de heer Tresling mede, dat de 

De heer Vredenduin, de eerste winnaar van den Beker, 
vond, dat de na hem gehouden causerieën op hetzelfde peil 
stonden als zijn gehouden wetenschappelijke causerie. Hij is 
echter van meening, dat het wetenschappelijke moet voorgaan 
en stelde aan de, na hem komende winnaars voor, één lijn met 
hem te trekken, waardoor van de zijde der belanghebbenden 
wijziging van het Bekerreglement mogelijk gemaakt werd. 

Hierna deelde de heer Jacobs, mede namens den heer Co» 
len, mede, dat beiden afstand deden van hunne rechten en 
zich vereenigden met het door den heer Vredenduin ingeno» 
men standpunt. 

De voorzitter bedankte hen voor dit royaal gebaar en stelde 
voor een nieuw Bekerreglement samen te doen stellen, dit 
te publiceeren, vervolgens niet bindend te behandelen in de 
Maartvergadering en daarna te behandelen op de daarna te 
houden algemeene vergadering. 

De heer De Beer is het niet eens met het voorstel»Vreden» 
duin, want voor een wetenschappelijke voordracht is reeds de 
Bondsmedaille ingesteld. Aardige causerieën op een Bonds» 
congres worden dikwijls aangenamer gevonden, waarbij de 
heer Van Cittert naar voren bracht, dat de Congressen hebben 
uitgemaakt wat de bezoekers liever willen. 

De heer Cramerus vond, dat moeilijk uit te maken is of 
een voordracht zuiver wetenschappelijk is of gerangschikt 
dient te worden onder causerieën. 

De voorzitter vond, dat op dit Congres uitgemaakt moet 
worden, welke richting in deze bewandeld moet worden. 

Op een vraag van den heer Costerus, deelde de heer Main» 
gay mede, hoe het toekennen van belooningen op philatelis» 
tisch gebied in België geschiedde. 

Hierna vroeg de heer De Beer, of het niet mogelijk was 
twee cijfers bij de stemming toe te kennen, n.1. één voor den 
vorm en één voor den inhoud. De voorzitter vond, dat hier» 
door de zaak moeilijker gemaakt zou worden en het beter was, 
de toekenning b.v. door een deskundige commissie te doen 
geschieden. 

Hierop wijzigde de heer De Beer zijn voorstel en wilde 
de toekenning dier cijfers door een voorgeschreven commis» 
sie doen geschieden. Te voren had de heer Korteweg als 
zijne meening te kennen gegeven, dat een wetenschappelijke 
voordracht veel meer philatelisten naar de vergaderingen zou 
trekken ; met welker meening velen niet instemden. 

Het bestuur wilde nu uitgesproken hebben : 
Ie. of de vergadering wetenschappelijke voordrachten of 

causerieën wilde hebben. 
2e. de wijze van stemming. 
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Koninklijke Bibliotheek in het bezit gesteld zal worden van 
een vollcdigen catalogus. 

De heer Korteweg deed nog een middel aan de hand om 
middels de Federation boekwerken van auteurs aan diverse 
postmusea te verstrekken ; dit vond de heer Van der Schoo» 
ren een punt van behandeling voor de „Federation 
Internationale". 

Gezien het Bondsvoorstel en den brief van den heer A. C. 
Voss, vond de voorzitter, dat registratie van de boekwerken 
diende te geschieden, in de eerste plaats door raadpleging 
van de catalogi der bibliotheken van bij den Bond aange
sloten vereenigingen, waartoe dienovereenkomstig besloten 
werd. 

Aan de orde kwam hierna „Het verslag over de vergadering 
te Weenen van den Internationalen Bond". 

Dit verslag heeft reeds in het Maandblad gestaan, zoodat 
behandeling daarvan overbodig zou zijn, wanneer allen daar/ 
mede instemden. 

Het philatelistisch insigne maakte een punt van bespreking 
uit. Een door den heer Maingay meegebracht insigne circu« 
leerde onder de aanwezigen, welk insigne door de Fédéra« 
tion" waarschijnlijk als officieel internationaal insigne zal aan« 
genomen worden. *) Toegelicht werd, dat aan het philatelis» 
tisch sluitzegel alleen propagandistische waarde toegekend 
dient te worden. 

Door den heer Maingay werd nog opgemerkt, dat er vóór 
1 October a.s. enkele punten bij de „Federation" moeten in
komen, waarvoor waarschijnlijk wenken uit deze vergadering 
kunnen komen, b.v. over de tentoonstellingen (klassesindeeling, 
bekroningen, samenvoeging van landen, enz.) 

Hieromtrent las de heer Maingay eenige grondprincipes van 
de Federation voor, behandeld in de vergadering te Weenen. 
Van verschillende punten gaf hij een heldere uiteenzetting. 

Hierna werd een vraag van den heer Zwolle over lucht» 
postzegels en weldadigheidszegels toegelicht, waarbij de heer 
Maingay als zijne meening te kennen gaf, dat onder lucht» 
postzegels verstaan moeten worden „gevlogen enveloppen". 

Ten slotte bracht de heer Costerus de volgende punten naar 
voren. 

Tot zijne verwondering waren in de genoemde bepalingen 
niet opgenomen : 

1. Dat aan het tentoonstellingsbestuur opgedragen moet 
worden de jury dusdanig samen te stellen, dat daarin 
voor elke rubriek minstens één deskundig persoon aan» 
gewezen wordt ; 

2. Dat van deelneming aan de tentoonstelling ook uitge? 
sloten dient te worden de secretaris dier tentoonstelling ; 

3. De onderverdeeling der poststukken, die niet voldoende 
IS vast gelegd. 

De heer Van der Schooren vond, dat deze punten door den 
Bond ingediend kunnen worden, waartoe dienovereenkomstig 
besloten werd. 

Hierna werd het Congres gesloten. 
Om V/i uur namiddag vereenigden zich talrijke Philatelisten 

en genoodigden in het Hotel „Dennenoord" om aan te zitten 
aan de gemeenschappelijke lunch, die mede werd bijgewoond 
door een vijftal Antwerpsche Philatelisten w. o. de voor» 
zitter van de vereeniging „de Schelde". 

De Bondsvoorzitter, de heer Van der Schooren, bedankte 
„Breda" voor alles wat zij gedaan had, om het den philatelisten 
aangenaam te maken. De voorzitter van „de Schelde" sprak 
hierna een kort woord, waarna de Bredasche voorzitter, de 
heer Cramerus, allen bedankte en opwekte om over vijf jaren 
weer in grooten getale naar Breda op te trekken. 

Hier is voorzeker een woord van hulde aan het adres van 
de Vereeniging „Breda" en aan de ijverige commissiën, die 
niets verzuimd hebben om het allen aangenaam te maken, 
op zijn plaats. 

Nog een wandeling in het Mastbosch en ook deze Philate» 
listendagen behoorden tot het verleden. 

K. H. J, VAN HULSSEN. 

*) Dit insigne is verkrijgbaar bij den heer B. J. Abrahams, 
Amsterdamsche Veerkade 6, Den Haag. 

Men zie verdere bijzonderheden hierover in de rubriek „Phi» 
latelistisch Allerlei", voorkomende in het Maandblad van 16 
October 1.1. 

UilofifteTn 
AFGHANISTAN (Nov. '28) 

In nevenstaande teekening 
verscheen de fraakeerzegel : 

2 rupees, oranjegeel. 

ALAWIETBN. 
Met den karmijnopdruk Alaouites ©n waarde, op zegel van 

Syriè is te melden: 
o5 op O P. 10, violet. 

ALEXANDRIE. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen : 
3 miUièmes , oranje 

20 „ , lila. 
Met den opdruk + 5. m.M. Caisse d'Amorfcissement is te 

melden de frankeerzegeil: . 
15 miliièmes , violet. 

AUSTRALIË (Gemeenebest). 
Ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling 

te Melbourne, verscheen, in de beeltenis van den lachvogel : 
3 pence, blauw. 
Deze zegel werd gedrukt in vellen van 60 stuks (15 blokken 

van 4). 
Hij was slechts verkrijgbaar in het Tentoonstellingsigebouw. 

AZOREN. 
Onafihankelijfcheidsserie als vermeld onder Portugal, met den 

rooden opdruk ,,Agores". 
BELGIË. 

Op 1 dezer is de welda i ' 
digheidsserie verschenen, i 
waartoe men, zooals be | 
reids werd gemeld, de af 1 
beeldingen benutte van be 1 
roemde kerken en de ge f 
restaureerde bibliotheek van 1 
Leuven. t 

ILiliHPU l"iiMLi 1 
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1 1 
■ i 
■ 4 
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kathedraal te Mons. 1 
2 5 + 1 5 centimes , bruin. 1 

idem te Doornik. 1 
3 5 + 1 0 centimes, groen. 1 

idem te Mechelen. 1 
60 + 15 centimes , bruin. 1 

idem te Gent. 1 
1.75 + 25 centimes , blauw. 1 

Ste Gudule te Brussel. 
5 fr. + 5 francs, paars. 

bibliotheek te Leuven. 

t |ï||W|iiii 1 ,i|y lij j 
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'IKHHV*^! I] 
UHfcviinlli IJ 
^^^ferÉ«;!! 

1 
i 

j 
De oplaag bedraagt \}/2' resp. 13^ en 2}4 miUioen, 750.000 en 

200,000 stuks. 
De extratoeslag komt ten goede aan het fonds tot bestrijding 

der tuberculose. 
BOLIVIA. 

In het landkaarttype verscheen de frankeerzegel: 
15 centavos , karmijn. 

BRITSOHINDIE. 
Frankeerzegels, konimgstype : 
25 rupees , blauw en oranje. 
Meervoudig watermerk ster. 
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CANADA. 
Met de beeltenis van Koning George verschenen de frankeer-

zegels : 
1 cent, oranje. 
2 cents, groen. 
Naar verluidt zijn deze waarden de «erstelingen van een nieuwe 

serie met als verdere afbeeldingen landschappen enz. 

CHILI. 

« A A É I ^ h f i r f ^ ^ i & « t u i 

Met het nieuwe rand
schrift „Correos de Chile", 
afwijkende van het oude, 
luidend „Cbii;le Correos" , 
verscheen de frankeerzegel : 

5 centavos , blauw. 
Het papier draagt het 

nieuwe watermerk sterren. 

DÖITSCHLAND. 
Weldadigheidszegels in nevenstaand type ; 

5 + 5 pfenoig . 
8 + 7 „ . 
1 5 + 1 5 „ . 
25 + 25 „ . 
50 + 50 „ . 

,De zegels geven de wapens weer van Hamburg, resp. Mecklen
burg-Schwerin, Oldenburg en Brunswijk in de oorspronkelijke 
kleuren. 

De extra-toeslag komt ten goede aan de publieke liefdadigheid. 
De dienstzegels werden uitgebreid met: 
10 pfennig , karmijn. 
20 „ , blauw. 
Alle, hierboven genoemde zegels dragen het watermerk netwerk. 

E S T L A N D (Nov. '28). 

Frankeerzegel in nevenstaande tee-
keninig : 
2 Santimi, groen. 

E T H I O P I Ë . 

Van de nieuwe serie werden, ter 
gelegenheid van de kroning van 
Prins Tafari, tot keizer van Ethio
pië, onderstaande waarden voorzien 
van den opdruk „Negous Teferi" en 
kroon : 
% mehalek 
'A .. 
2 
8 
2 talari. „ 

De oplaag bedraagt 3000 series ; de zegels waren slechts in 
koers van 8 tot 14 October j.1. 
F INLAND. 

Ter gelegenheid van de, in Helsingfors gehouden postzegel-
tentoonstelling zijn de koerseerende 
1 Mark , oranje geel 
l}/2 '• ' Qroen en violet, 
voorzien van het jaartal 1928 en den vertikalen opdruk 

„ Postim. näytt" (links) en 
,, Frim. utstalln" (rechts). 

^ ^ ^ ^ p« 
tifei... i: 

m?-ym 

FRANKRIJK. 
percevoir, recouvrements) in de koerseeren" 

en waarde in karmijn op den 

Portzegel, (taxe 
de teekening : 

1 centime, olijfgroen. 

GROOT-LIBANON. 
Opdruk „République Libanaise" 

zegel van de uitgifte 1925: 
05 op O P 10. violet. 

HONGARIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type : 
6 filler, groen. 
Portzegel in de koerseerende teekening : 
10 filler , karmijn. 
Beide zijn gedrukt op papier met het nieuwe watermerk. 
Opdruk Ital. Erythrea „Colonia „Eritrea" op koerseerende 

zegels van Italië : 
50 centimes , violet 
75 centimes , rood 
2 Lire 5 0 . blauw en oranje rood. 

ITALIAANSCHE K O L O N I E N . 
De zegels voor postwissels, uitgifte 1924, van het moederland, 

zijn voor de onderscheiden koloniën verschenen, voorzien van den 
opgedrukten landsnaam : Cirenaica, Erythrea, Oltre Giuba, Tripo
lis em Somali. 

Voor laatstgenoemde kolonie zijn twee series geschapen • eene 
met den opdruk „Somalia Italiaina", de tweede bovendien met 
nieuwe waarde (besa en rupee). 

JIND. 
Frankeerzegel : 
Dfemistzegels : 

anna groen, 
-2 a n n a , groen. 
2 anna's . lila grijs. 
4 „ , olijf. 
8 „ , lila. 
1 rupee, groen en bruin. 
5 „ , lila en blauw. 

Alle dragen het meervoudig watermerk ster. 

LETLAND. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig besiaan der republiek, ver

scheen onderstaande serie : 
6 'Santimu , grijs groen en 
lila. 

(gezicht op Rosit tai) . 
15 Santimu , donkerbruin 

en olijf. 
(gezicht op Mitau). 

20 Santimu , karmijn en 
groen. 

(gezicht op VVend.'n). 
30 Santimu, blauw en 

bruin . 
(gezicht op .Ubau). 

50 Santimu , grijs en lila 
bruin. 

(gezicht oa Riga). 
1 La t s , donkerbruin en 
bruin . 

(Nationaal Theater 
te Riga). 

De teekeningen zijn afkomstig van den kunstenaar Krause ; de op
laag bedraagt volgens het jongste Bulletin Mensuel. 

4.000.000 voor de 6 Santimi. 
6.000.000 „ „ 15 

640.000 „ „ 20 
1.200.000 „ „ 30 

200.000 „ „ 50 
110.000 „ „ 1 Lats. 

Ten einde aan de noodige fondsen te komen voor de oprichting 
van een Vrijheids-monument, is de volgende serie uitgegeven, welke 
met een extra-toeslag wordt verkocht: 
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6 + 1 6 Santimi, groen 
10 + 20 „ , karmijn 
1 5 + 2 5 „ .roodbruin 
30 + 40 „ , blauw 
50 + 60 „ , zwartgrijs 

1 Lats + 1 L. 10, bruin 
viollet. 

Zij geven eveneens weer landschappen, een episode uit den be
vrijdingsoorlog (de hoogste waarde) en een allegorische figuur. 

iDe oplaag bedraagt 40.000 series, waarvan 20.000 oogetand. 

L I E C H T E N S T E I N . 
l» i»»» l |WW>»l l«> l>tW 

Ter gelegenheid van 
bet zeventig-jarig regee-
ringsjtibileum van den 
Vorst, verschenen onder
staande frankeerzegels : 
10 rappen , roodbruin en 

bruin. 
20 rappen , rood en bruin. 
30 ,, , blauw en bruin 
60 „ , lila en bruin. 
1 franc 20 , blauw. 
1 ,, 50 , donkerbruin. 
2 francs , karmijn. 
5 „ , groen. 

n » » » i 
i«l;yiJ!i.iilL.JIMaiii^^KiHl> 

. . . . . - » . - . . . . - . 
De franc^waarden zijn gedrukt in groot, liggend formaat. 
De oplaag bedraagt 100.000 exemplaren voor de laagste, 25000 

voor de hoogste waarde. 

M O N A C O (Nov. '28). 
Opdrukken op frankeerzegels : 
50 op 60 groen, (Prins) 
1 f. 50 op 2 fr, lila en bruin (haven), 

NABHA. 
Frankeeraegel in den lokalen druk, meervoudig watermerk ster : 
3/2 anina , groen. 

OOSTENRIJK. 

Weldadigheidszegels, dra
gende de beeltenis van 
Staatspresident Hainisch ; 
10 groschen, bruin. 
15 „ , roodbruin. 
30 „ , zwart. 
40 „ , blauwzwart 

De (Zegels worden verkocht tegen dubbel-nominaal ; de oplaag be
draagt 100.000 series. 

c H 

OPPER-VOLTA. 

In nieuwe teekeningen, waarvan de 
afbeeldingen hierbij gaan, verschenen 
de frankeerzegels : 

1 centime , groen en blauw. 
2 centimes , bruin en paars. 
4 „ , zwart en geel. 
5 „ , blauw en donkerblauw. 

10 „ , donkerblauw en rose. 
15 „ , bruin en blauw. 
20 ,, , bruin en geel groen. 
25 „ , bruin en geel. 
30 „ , groen. 
40 „ , zwart en rose. 
45 „ , bruin en blauw. 
50 „ , zwart en geelgroen. 

•«•*«««^!»^n»v«v 
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65 centimes, zwart en 
blauw. 

75 centimes, zwart en 
paars. 

90 centimes, karmijn. 
1 franc, bruin en groen. 
1 „ 10 , zwart en 
paars. 

1 franc 50 , blauw. 
2 francs , zwart en blauw. 
3 „ , bruin en geel. 
5 „ , bruin en paars. 

10 „ , zwart en groen. 
20 „ , zrwart en rose. 

De 1 t/m. 20 centimes zijn in de leerste, de 25 t/m. 90 centimes 
in de tweede en de overige waarden m de laatste teekening. 

In de teekening van die der andere Fransche Koloniën zijn te 
melden de portzegels 

5 centimes, groen. 
10 
15 
20 
30 
50 
60 

1 franc 
2 „ 
3 „ 

, kêirmijn. 
, grijs. 
, bruin. 
, blauw. 
, zwart. 
, oranje, 

violet. 
paars. 
roodbruin. 

P A N A M A (Kanaal oZne) . 

In het November-nummer vermeldden 
wij bij de twee nieuwe zegels, dat 
Goethals, een der afgebeelden, voorzit
ter is der Kanaal-commissie. Een onzer 
lezers bericht ons, dat Goethals op 21 
januari 1928 overleden is. 

Op gezag van dezen lezer worden 
alsnog de volgende data vermeld : 

William Crawford Gorgas, 
geb. 3 Oct. 1854, gestorven 3 Juli 1920. 

George Washington Goethals, 
geb. 29 Juni 1858, gestorven 21 Januari 
1928. 

PATIALA. 
Frankeerzegels in den lokalen druk meervoudig watermerk ster : 
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4 anna's , olijf. 
2 Rupees , karmijn en groen. 

PERZIE. 

Luchtpostzegels in nevenstaande tee
kenmg • 
1 chahi , geelgroen. 
2 „ , blauwgroen. 
3 ,, , karmijn. 
5 ,, , grijsbruin. 
1 kran , violet. 

r 'm 

PORTSAID 
Frankeerzegels m de koerseerende teekeningen : 
3 millièmes , oranje. 

20 „ , lila. 
Met den opdruk , Caisse d'Amortissement" . 
5 m.m. op 15 milliemes , violet. 

PORTUGAL. 
Opdrukken op frankeerzegels in het Cerestype : 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
40 
80 
80 

c. op 34 
.. .. U 

c , olijBbruin. 
c , zwart. 

1 c , bruin lila. 
4 c , geelgroen. 
4 c, geel. 
5 c , olijfbrum. 
2 c , oranje geel. 
2 c , bruin. 
3 c , blauw 
6 c , roodlila. 

48 c , wijnrood. 
Hier te lande heeft men 

grootsche plannen voor de 
toekomst: het vieren van 
de onafhankelijkheidsfees
len in 1940. Ten einde voor 
dit doel over een spaarpot 
te beschikken, zullen elk 
jaar eemge zegels verschij
nen — de eerste dateerei 
van 1926 —, waarvan het 
gebruik gedurende enkele 
dagen in November verplichtend is 
gesteld. 

De zegelbeelden geven episoden 
weer uit de fel bewogen geschie
denis van het land. Zij zijn fraai van 
druk en teekening ; het middenstuk 
is op alle waarden gedrukt in grijs
zwart. 

T e melden zijn . 
2 centavos , lichtblauw ; Gulaldion 

groen . 
(b) 
karmijn 

15 
16 
25 
32 
40 
50 
80 
96 

1 
1 
4 

Paes. (a^ 
centavos 
Santaren, 
centavos 
hga. (c) 
centavos 
Pereira. (d) 
centavos , bruin 
veia. (e) 
centavos 

bestorming van 

; slag bij Ro

olijfgroen ; Alvares 

Joana de Gou

grijsgroen ; type b. 
, violet ; type c. 
, blauw ; type a. 
, groen ; type e. 
, lichtbruin ; type d. 
, oranje rood ; type c. 
, grijsgroen ; type b. 
, rood ; type e. 

Escudo, rood violet ; type d. 
„ 60 , donkerblauw ; type a 

50 , geel ; Matias de Al
buquerque. 

'»T»^w»»»n 

RUMENIE. 
Ter herinnering aan het feit, dat een halve eeuw geleden de 

Dobroedsja toegevoegd werd aan Roemenië, versaheen onderstaande 
serie :■ 

1 Leu 
2 Lei, 
3 „ 
5 „ 

7.50 „ 
20 „ , 
10 „ 

, groen. 
bruin rood. 

, grijsbruin. 
, violet. 
blauw. 
karmijn. 
blauwgroen. 

[ ■ ■ ■ ■ i H i n n r * ' ijktm^ ■ ■ nn ii *irt *^ n ■ i 

^^rrr^wii^■ ui»11 n 

De zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk golflijnen ; 
de 1 en 3 Lei geven de beeltenissen weer van de Koningen Ferdi
nand en Michaelis : de 2 Lei de haven van Constantza; de 5 en 7^^ 
Lei het monument van Adam Clissi ! en 10 en 20 Lei de haven van 
Gemavoda. 

De oplaag bedraagt 200.000 series. 
V E N E Z U E L A . 

In de koerseerende teekening, beeltenis van Bolivar, verscheen de 
frankeerzegel : 

J 25 centimos , karmijn. 
In de Jubileumzegels van 21 

Juli 1928 komt een eigenaardige 
plaatfout voor ; n 1. 10 L M S m 
plaats van 10 C M S . 

De heer Jos. Preiss te Amster
dam, Wien wij dit bericht verschul
digd zijn, schrijft ons, dat deze 
plaatfout slechts éénmaal voor
komt op elk vel van 50 stuks en 
wel in iden rechter zegel op de 
derde rij van onderen. 

Genoemden heer hartelijk dank 
voor bericht. 
V. ST V A N NOORDAMERIKA. 

De 2 cents karmijn, type Washington, werd overdrukt met 
%^ Molly 

Pitcher 
• Een en ander is een herinnering aan den slag bij Monmouth 
op 28 ijuni 1778, waarin Molly Pitcher, na het sneuvelen van haar 
man, diens plaats als kanomer innam. 
Z W I T S E R L A N D . 

Kerstzegels in de navolgende teekeningen en kleuren : 
I» ■ ■ pa 

k A M M ^ ^ ^ k M 

5 + 5 centimes ; violet, rood en 
ziwart. 

Wapen van Lausanne. 
'10+15 centimes, igroon, Z"wart en 

rood. 
wapen van Winterthur. 

20 + 5 centimes, karmijn, zware en 
geel. 

wapen van St. Gallen. 
3 0 + 1 0 centimes , blauw en rood. 

Henri Dunant, grondvester 
van het Rcode Kruis. 

MMUk* 

De zegels blijven in koers van 1 December 1928 tot 30 ApriU 1929. 
v. B. 
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AUSTRALIË (Gemeenebest). 

De heer Colago Belmon-
te te Sydney is zoo 
vriendelijk ons een af
beelding te doen toeko
men van het bekroonde 
ontwerp van den nieu
wen Australischen ze
gel. 

De teekenmg is af
komstig van R. A. Har
rison. 

De zegel, wellicht in 
een enkele kleinigheid 
gewijzigd, zal in den 
loop van 1929 in ge
bruik worden genomen. 

BELGIË. 
Naar „Le Soir" meldt, zullen de volgende frankeerzegels ver

schijnen, met den opdruk „Caisse d'Amortissement" of iets soort
gelijks, ter delging van de nationale schuld. Naar het voorbeeld 
van Frankrijk dus. 

De waarden zullen vermoedelijk zijn 40 en 50 centimes en 1 
franc 50, die met een toeslag zullen verkocht worden van 10, resp 
25 en 50 centimes. 
CHINA. • 

Na.ar het Bulletin Mensuel meldt, bestaat het voornemen een 
speciale serie uit te geven ter herinnering aan den hervormer op 
staatkundig gebied. Dr. Sun Yat Sen. 

E S T L A N D . 
Binnenkort verschijnt een serie met de beeltenis van den 

president. 

KISHENGAR. 
Een serie, met de beeltenis van den nieuwen Maharajah, is 

binnenkort te verwachten. 
V. B. 

LUCHTPOST. 
XXXIII. 

G R O O T - L I B A N O N . 
Ete luchtpostdiemst in 

dit gebied dateert van 
1920 en werd aanvanke
lijk slechts benut voor mi
litaire doeleinden. 

Eerst in November 1923 
vindt vervoer plaats ook 
van particuliere correspon
dentie en worden de lucht
postzegels in gebruik ge
nomen. Benut werden ze
gels van Frankrijk, voor
zien van den opdruk Syrië Grand Liban en waarde. Hierboven 
is vermeld „Poste par Avion", en onder de waarde. 

De 5?rie bestaat uit de ws^rden; 

2 piastres op 40 centimes , rood en blauw. 
3 „ „ 50 „ , violet en blauw. 
5 „ „ 1 franc , wijnrood en olijf. 

10 „ „ 2 francs, rood en blauw. 
W a a r het overdrukken geschiedde ter drukkerij van de Paters 

Capucijners, klaarblijkelijk met vrij primitieve middelen, komen tal 
van afwijkingen, groote en kleine fouten voor. Zoo o.a. gebroken 
letters, groote in plaats van kleine letters, Liabn in plaats van 
Liban, enz. 

Houdt men rekening met de hoogte van den totalen opdruk 
(top van Poste tot voet van piastres), dan onderscheidt men 
twee typen : 

type I , afstand 11 m.M. 
type I I , „ 1234 m.M. 
Laatstgenoemde type kan men weder verdeelen in twee varië

teiten : 
afstand tusschen 2e en 3e r e g e l . . . . 4 m.M. 

5 m.M. 
De speciaaWerzamelaar vindt hier een iprachtgelegenheid om 

te snuffelen ; jammer, dat het materieel zoo duur is, in het bijzon
der de zegels in type II, waarvan die met den afstand van 5 m.M. 
zoo igoed als onvindbaar zijn. 

Totaal werden ongeveer 3000 series overdrukt. 
In Januari 1924 werden voor Croot-Libanon afzonderlijke zeghels 

geschapen en dit gebied postaal los gemaakt van Syne Grand 
Liban. Overdrukt werden zegels van Frankrijk met Grand Liban 
en waarde. ' tW-

Als luchtpostzegels verschijnen de hierboven omschreven waar
den van Frankrijk, voorzien van den landsnaam, waarde en den 
horizontalen opdruk „Poste par Avion". 

Laatstgenoemde opdruk werd aangebracht op de reeds eerder 
genoemde drukkerij der Capucijner^paters ; men treft ook hier cal 
van afwijkingen aan. 

Deze serie, bestaande dus uit de waarden 2, 3, 5 en 10 piastres, 
was slechts in gebruik tot midden 1924. Ruim 15000 series Werden 
aangemaakt. 

In de tweede helft van 1924 worden de Fransche zegels voor
zien van den twee-taligen opdruk (Fransch en Arabisch) ,,Gd 
Liban" en waarde. 

Als luchtpostzegels, voorzien van dea twee-taligen vertikalen 
opdruk „Avion" verschijnen : 

2 Piastres op 40 centimes. 
3 „ „ 60 
5 „ „ 1 franc. 

10 „ „ 2 francs. 
(Kleuren als de reeds vermelde). 
In 1925 verschijnen de eigen definitieve zegels voor Groot 

Libanon; onderstaande waarden worden overdrukt met „Avion" 
(ook in 't Arabisch) in groen : 

2 Piastres , bruin. ' 
3 „ , geelbruin. 
5 „ , violet. 

10 „ , bruin lila. 
In den loop van 1926 verschijnen deze waarden, onder Weg

lating van den opdruk „Avion", met de roode afbeelding van 
een vliegtuig. 

In hetzelfde jaar verschijnt een weldadigheids^serie, waarvan 
de extra-opbrengst is bestemd tot leniging van den nood onder de 
vluchtelingen (Secours aux Réfugiés, Yvert Nos. 7Q- 94. 

De luchtpostzegels met het vliegtuig in rood, zijn mede "n deze 
serie opgenomen. 

T e melden zijn aldus : 
1 pi op 2 piastres, bruin. 
2 „ „ 3 „ , geelbruin. 
3 „ „ 5 „ , violet. 
5 „ „ 10 „ , bruin lila. 
Totaal werden 40.000 series op deze wijze overdrukt. 
De aandacht wordt nog gevestigd op de foutdrukken 2 pi op 

3 piastres, waarbij het cijfer 2 is uitgeivallen en op „au" inplaats 
van „aux" op de 5 op 10 piastres. 

In 1927 wordt op de zegels de aanduiding „Grand Liban" 
doorgehaald en de opdruk „République Libanaise" aangebracht. 

Aldus, mede voorzien van het vliegtuig in rood, zijn te melden 
de waarden der uitgifte 1925. 

Opzettelijk of niet, verzuimd werd de verandering „Grand 
Liban" in „République Libanaise" ter kennis te brengen a w of 
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verstaanbaar te maken voor de inheemsche bevolking, vandaar 
dat in 1928 de opdrukken met „République Libanaisc" nog eens 
extra werden voorzien van dezelfde aanduiding in het Arabisch. 

De serie van 1927 verschijnt dan ook, thans met den Fran-
schen en den Arabischen opdruk. 

W a t de afstempeling der regels betreft, hiertoe wordt de ge
wone dagteekenings-stempel benut . tot op heden zagen wij nog 
geen speciale stempels. 

V. B. 
V L U C H T E N N E D E R L A N D — NED.-INDIE. 

Dienstorder 760 van 21 November 1928 meldt het volgende : 
1. Met het vliegtuig, dat 7 Novemlber j.1. uit Batavia vertrok 

en 16 November te Amsterdam aankwam, kon niet alle ter ver
zending aanwezige Indisohe luchtpostcorrespondentie worden over-
gelbracht. Een hoeveelheid luohtmail wegende 252 KG. moest 
worden verzonden per stoomschip „Patria", dat 7 November van 
Batavia is vertrokken en 30 November te Marseille wordt verwacht. 

2. De Indische postadmmistratie is bereid, het voor laatstbedoelde 
correspondentie gek"weten luchtrecht tegen overlegging van omslag 
of briefkaart aan de afzenders terug te betalen. 

3. Ten einde te kuinnen vaststellen, welke stukken per stoomschip 
zijn vervoerd, is de per vliegtuig aangehrachte post door Amsterdam 
C S . voor aankomst gestempeld. 

4. Desverlangd moeten de kantoren der posterijen hun tusschen-
komst voor de terugbetaling van 'het luchtrecht verleenen. Even-
tueele aanvragen van het publiek behooren, vergezeld van de be
wijsstukken, te worden overgebracht bij de 4de Afdeeling, B'ureel 
E, van het Hoofdbestuur ; voor doorzending aan de Indische post-
administratie zal dan worden zorggedragen. 

5. Er moet nauwlettend op worden toegezien, dat op de bewijs
stukken de adressen van de afzenders volledig zijn aangegeven. 

Dienstorder 760 bis, ^eveneens van 31 Nov. jl. wordt, ofschoon • 
het vliegtuig naar Indie reeds zal zijn vertrokken, mede hier onder 
opgenomen : 

Kerstvlucht Nederland—Indië. 
1. Teneinde het publiek in de gelegenheid te stellen de Kerst

en Nieuwjaarscorrespondentie voor Ned.-Indié per vliegtuig te ver
zenden, ligt het in het voornemen in de volgende maand een post-
vluoht van Amsterdam naar Bandoeng en terug te doen uitvoeren. 

2. Het vliegtuig zal omstreeks 10 December a.s. van Amsterdam 
(Schiphol) vertrekken; de terugtocht zal ongeveer een week na 
aankomst m Ned.-Indiè worden aanvaard. 

3. Met vorenbedoeld vliegtuig zal gewone en aangeteekende 
luchtpostcorrespondentie (met uitzondering van stukken met aange
geven waarde) kunnen worden verzonden voor Britsch-Indië, Birma, 
Siam, Straits-Settlements, Nederlandsch-Indié en verder gelegen 
'anden (China, Japan, Australië, enz,). 

4. Het voor de onderwerpelijke stukken boven de gewone porten 
en rechten verschuldigde luchtrecht zal evenals tot dusverre 
bedragen : 

40 cent per briefkaart of postwissel, 
75 cent per 20 gram voor de overige stukken (brieven, druk

werken, monsters, eaz.). 
te voldoen door middel van luchtpostzegels. 

5. Aangezien de mogelijkheid bestaat, dat niet alle luchtpost-
correspondentie per vhegtuig zal kunnen worden vervoerd (het voor 
de luchtmail beschikbare laadvermogen bedraagt d= 300 K.C.) zal 
de gelegenheid worden opengesteld om door betaling van een extra 
recht voorrang te verkrijgen. 

6. Dit bijzondere recht zal bedragen : 
35 cent per briefkaart of postwissel, 
40 cent per stuk (ongeacht het gewicht) voor brieven, enz., 

en behoort eveneens door middel van luchtpostzegels te worden 
gekweten. 

7. Voor stukken met voorrang is derhalve boven de g^ewone 
porten en rechten verschuldigd : 

75 cent per briefkaart of postwissel, 
75 cent - r 40 cent voor brieven, enz. niet zwaarder dan 20 gram, 
2 X 75 cent + 40 cent voor brieven, enz. boven 20 tot en met 
40 gram, 

8. Het recht van voorrang is zoodanig gekozen, dat in ieder 
geval het luchtrecht met het voorrangsrecht door middel van de 
bestaande luchtpostzegels van 40 en 75 cent kan worden gekweten 
en dat de stukken met voorrang gemakkelijk zullen kunnen worden 
onderken^, 

9. Verdere bijzonderheden omtrent vorenbedoelde tocht auUen zoo 
spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. 

L U C H T P O S T PER Z E P P E L I N . 
Ten einde Nederlandsche belanghöbbenden in de gelegenheid te 

stellen van een eventueelen tweeden tocht van het luchtschip ,,Graf 
Zeppelin" naar Amerika, gebruik te maken voor het vervoer van 
luchtpostcorrespondentie, heeft de Nederlandsche post-adirinistratie 
aan den Duitschen dienst inlichtingen verzocht, omtrent de voor
waarden waarop Nederlandsche correspondentie zou kunnen wor
den medegegeven, 

D E E E R S T E L U C H T P O S T . 
Vanwege de K. L, M. wordt gemeld : 
Nu het K. L. M.-vUegtuig al weer op den terugweg van Batavia 

naar Amsterdam is, mag er misschien gewezen worden op het vrijwel 
onbekende feit, dat het gisteren 92 jaar geleden was, dat de 
eerste brief door de luchtpost werd overgebracht en dat de ont
vanger van dezen eersten brief was Koning Willem I der Neder
landen. 

De heer E. D. Bloom, uit New York, heeft door tusschenkomst 
van het Amerikaansohe gezantschap te 's-Gravenhage de K. L, M 
hierop opmerkzaam gemaakt. De heer Bloom vond de gegevens n̂ 
een. oud boek, geschreven door den heer Jno Wise m 1850. Het 
blijkt, dat op den 7en Nov. 1836 een luchtballon een poging deed 
om over het Kanaal te gaan met drie mannen aan boord, waar
van de eerste, die tegelijkertijd de expeditie financierde, Robert 
Holland heette. De beide anderen heetten Monck Mason en 
Charles Green. The King's Councillor General te Londen, de heer 
J. W . May, gaf den luchtvaarders een brief mede voor den Koning 
der Nederlanden. De ballon landde te Weilburg. De brief werd 
door den postdienst van Koblenz naar 's-Gravenhage overge
bracht, en volgens het boek, waarin deze gegevens voorkomen, was 
Koning Willem I aangenaam getroffen door dezen brief, volgens 
zulk een nieuwe methode van vervoer te ontvangen en heeft hij 
op den brief de aanteekening gemaakt: Zorgvuldig te bewaren. 

GELEGENHEIDSZEGELS. 
door Dr. H. W. BoreL 

I. 
H e t eerste land, da t zijn zegels d iens tbaar maak te voor 

de herdenking van bijzondere gebeurtenissen, was Engeland 
me t de uitgifte van de 1887 serie bij he t 50«jarig regeeringss 
jubi leum van koningin Victor ia . Daa rna N e w South Wales ; 
hier werd in Juli 1888 het 1 Penny zegel, me t een gezicht op 
Sydqey, uitgegeven ter herdenking van het feit, dat honderd 
jaar geleden dit land als kolonie bij he t Bri tsche Rijk werd 
gevoegd. 

Hierop volgde in 1891 Hongkong, da t he t 2 cent zegel deed 
overdrukken met „Hongkong Jubilee 1841—1891", toen he t 
50 jaar geleden was, dat de s tad in Engelsche handen kwam. 

Paraguay herdach t 12 Oc tober 1892 me t een opdruk op he t 
10 c. zegel, da t 400 jaar geleden door Columbus Amer ika was 
on tdek t . 

Hierop volgde in 1893 de Columbus serie van Amer ika en 
daarna was de vloed niet meer te stuiten en namen de bijzondere 
uitgiften hand over hand toe. W a s het al lereerst slechts 
één enkel zegel, Amer ika gaf al dadelijk eene geheele serie 
uit van 1 c. to t 5 Dollar, to taal 16 s tuks. 

In he t begin werden werkelijke wereldgebeur tenissen als 
aanleiding genomen om bijzondere zegels uit t e geven, maar 
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later kwamen meer alledaagsche, zooals tentoonstellingen: 
Anvers, Bruxelles 1896. 

Sportgebeurtenissen : Olympische spelen : Griekenland, Bel» 
gië, Hongarije. 

Troepenrevue : Japan 1906. 
Inwijding van een nieuw postkantoor : Peru 1898. 
In plaats van eene algemeene verkrijgbaarstelling kwam eene 

zeer beperkte : alleen verkrijgbaar op de tentoonstelling zelve : 
Holland 1924. 

Alleen van te voren bij inschrijving : België 1925. 
Onpractisch voor gewoon gebruik zijn ook de tentoonstel» 

lingïzegels van Parijs in 1925, die in geheele vellen werden 
uitgegeven en die van Strasbourg in 1927, waarbij bovendien 
nog het blanco tusschenstukje erbij behoort om de kleuren 
van de Fransche vlag aan te geven. 

Meer en meer bleek helaas een speculeeren op de beurs van 
de verzamelaars eerder de hoofdaanleiding te zijn dan de ge» 
beurtenis zelve. 

Hiervan moge nog als bewijs dienen het uitgeven van te veel 
verschillende en te hooge dus te weinig werkelijk gebruikte 
waarden, zooals 

Portugal 1894 Hendrik de Zeevaarder, 13 verschillende. 
1895 H. Antonius, 15 verschillende, beide tot 

1000 Reis. 
1924 Camoens, liefst 31 verschillende. 
1925 Branco, wederom 31 en beide series tot de 

20 Esc. 
Nederland 1913 tot de 10 Gulden, 1923 tot de 5 Gulden. 
Men kan verschillende categoriën van deze zegels onder» 

scheiden, zooals : 
Herinnerings» of herdenkingszegels : Columbus ontdekking 

Amerika. 
Jubileumzegels voor bijzondere personen : de Ruyter. 
Gelegenheidszegels : tentoonstelling. 
Tijdperkzegels : Republiek China. 
Een groote groep is hierbij nog niet opgenomen, dat zijn de 

weldadigheidszegels, die echter liever afzonderlijk behandeld 
worden, wel daarentegen de zegels, die hoewel met toeslag 
verkocht, toch niet voor een bepaald liefdadig doel waren be» 
stemd, zooals de tentoonstellingszegels en de War Tax van de 
Engelsche Koloniën enz. 

Het aantal van deze gelegenheidszegels neemt gestadig toe 
en is reeds zoo groot geworden, dat eene afzonderlijke verza» 
meling van deze zegels alleszins gewettigd is, hetgeen zeker 
nog in de hand gewerkt zal worden nu er reeds bijzondere 
albums zijn uitgegeven, alsmede handleidingen. 

Volgens eene statistiek uit 1913 bedroeg toen het aantal 
totaal 1510. 

Rumenië had de meeste uitgiften, 11, dan kwam Amerika met 8; 
het grootste aantal zegels had Russische Levant met 139, Turkije 
met 134; het kostbaarste zegel was dat van Nouvelle Caledonië, 
Porto 2 Fr., dat toen eene waarde had van Mark 130.—. 

Nu is het totaal aantal gelegenheidszegels voor Europa en 
Koloniën alleen reeds ruim 2500. 

De landen zijn topografisch gerangschikt, ieder gevolgd door 
zijn koloniën, terwijl als schrijfwijze genomen is de naam zooals 
die in het land zelf geschreven wordt, zooveel mogelijk zooals 
deze op de zegels voorkomt. Het doet toch eigenaardig aan 
deze vreemde namen te willen verhollandschen. 

EUROPA EN ZIJN KOLONIËN. 
NEDERLAND. 

1907. De Ruyter. . 
H. Il 2]/2 Cent, ter herdenking van den 300»sten geboorte» 

dag van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
Geb. 23 Maart 1607, gest. 29 April 1676 te Syracuse ; bracht 

het van Vlissingschen touwslagers jongen tot admiraal van de 
Nederlandsche vloot ! Bekend uit de zeeslagen tegen Engeland 
en Frankrijk ; in den oorlog tegen Frankrijk van 1672—78, 
(waarbij Nederland den steun van Spanje had, omdat Lodewijk 
XIV na den dood van Philips IV van Spanje aanspraak maakte 
op de Zuidelijke Nederlanden), werd de Ruyter in den zeeslag 
tegen de Fransche vloot bij Syracuse aan boord van zijn slag» 
schip „de Zeven Provinciën" gewond, aan welke verwonding 
hij op 29 April te Syracuse overleden is. 

De zegels werden in gebruik gesteld op 23 Maart, den ge» 
boortedag, tot 31 Mei ; waren alleen bestemd voor het binnen« 

land en geven in eene zeer verwarde teekening een zeeslag 
weer en het portret van de Ruyter. 

De oplage bedroeg i^ C. 492.000 ; 1 C. 615.000 ; 2H C. 376.000 
waarvan later H C. 30.000 ; I C. 40.000 ; 2)/̂  C. 20.000 werden 
overdrukt. 

1913. Onafhankelijkheid. 
2M C. tot 10 Gulden (12 waarden), uitgegeven 29 November 

ter herdenking aan de 100»jarige onafhankelijkheid. 
Na den val van Napoleon na den volkerenslag bij Leipzig in 

1813 herkreeg ook Nederland zijne onafhankelijkheid terug, 
na een bijna twintig»iarige bezetting door de Fransche troepen. 
Een nieuw rijk, vergroot met België, werd'gevormd onder Ko» 
ning Willem I. 

In 1830 scheidde België zich weder af ; in 1840 deed Willem 
I afstand van de regeering, opgevolgd door Willem II, die 
overleden in 1849, werd opgevolgd door Willem III. 

Deze bleef aan de regeering tot zijn dood in 1890 ; geduren» 
de de minderjarigheid van zijn dochter Wilhelmina, werd de 
regeering waargenomen door haar Moeder, Koningin Emma, 
tot zij op ISsjarigen leeftijd in 1898 zelve op den troon kwam. 

De zegels toonen deze troonsopvolgingen in drie series van 
4 zegels, elk met de portretten van Willem I, Willem II, Wil» 
lem III, Wilhelmina. 

Zij zijn ontworpen door K. P. C. de Bazel en hadden eene 
oplage van : 

2y2 C. 3 millioen ; 3 C. V/z millioen ; 5 C. 3 millioen ; 10 en 
12M C. VA millioen ; 20 en 25 C. Yz millioen ; 50 C. en f 1.— 
200.000 ; f 2.50, f 5.— ieder 100.000 ; f 10.— 24.000 stuks. 

1923. Regeeringjubileum. 
2 C. tot 5 Gulden (11 waarden), uitgegeven 31 Augustus bij 

de viering van het 25»jarig regeeringsjubileum van Koningin 
_Wilhelmina. 

De 5 Ct. f 1.—, f 2.50, f 5.— vertoonen een troonende figuur 
met scepter en Rijksappel, de overige waarden het portret van 
Koningin Wilhelmina, waarbij als eigenaardigheid, op deze 
waarden geen landsnaam voorkomt. Alle dragen de jaartallen 
1898—1923. 

Voor elk van de koloniën — Nederlandsch Indië, Suriname 
en Curagao — werden 7 Jubileumzegels uitgegeven ; deze ver» 
toonen alle dezelfde buste van Wilhelmina met de zelfde jaar-
tallen, doch voor elk van de drie in eene andere randversiering. 

De koloniale»zegels waren mede in Holland aan de kantoren 
verkrijgbaar. 
Oplaagcijfers : 
Nederland 1913 Nederland 1923 

2H Ct. 3.000.000 2 Ct. 111.411.400 
3 1.500.000 5 20.637.960 
5 3.000.000 7M 28.355.100 
10 1.500.000 10 104.920.000 
12H 1.500.000 20 12.390.700 
20 500.000 25 27.148.500 
25 500.000 35 1.726.200 
50 200.000 50 2.940.500 
1.— 200.000 1.— 406.425 
2.50 100.000 2.50 51.025 
5.— 100.000 5.— 37.050 
10.— 24.000 

Suriname Curasao 
5 Ct. 67.915 5 Ct. 67.468 . 
10 66.526 7H 66.422 
20 31.132 10 49.219 
50 10.263 20 60.399 
1.— 7.846 1.— 7.045 
2.50 3.934 2.50 4.482 
5.— 3.408 5.— 4.002 

1924. Tentoonstelling. 
10, 15, 35 Ct., uitgegeven ter gelegenheid van de Interna» 

tionale Philatelisten Tentoonstelling te 'ssGravenhage van 6—17 
September, en uitsluitend aldaar verkrijgbaar, waarbij elk 
entree»biljet recht gaf op ééne serie. 

De zegels zijn in dezelfde teekening als de gewone loopende 
zegels, maar in andere kleuren gedrukt, de 10 ct. groen in 
plaats van rood ; de 15 Ct. zwart in plaats van carmijn ; de 
35 Ct. roodbruin in plaats van bruin olijf. 

Oplage van elk Ô.Ono 
1928. Olympische Spelen. 
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HET MAANDBLAD VOOR DE VIERDE MAAL 
DIT JAAR BEKROOND ! 

Bijzonder aangenaam is het ons, onzen lezers ie kunnen mede-
deelen, dat op de Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Londen, gehouden van 16—24 November 1.1., aan het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie EEN ZILVEREN MEDAILLE 
is ten deel gevallen. 

WEDEROM EEN NIEUWE VEREENIGING 
TOT ONS BLAD TOEGETREDEN. 

Bijzonder aangenaam ds het ons, onzen lezers te kunnen mede-
deelen, dat de onlangs opgerichte „Nieuw Philatelisten-Vereeni-
ging", verkort „N. P. V.", te Groningen, aanvankelijk met 20 leden, 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie als haar officieel or
gaan heeft aangenomen. 

BERICHT. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hunne 

nota's, wegen« voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 1928, 
vóór 27 December a.s. te willen inzenden aan de Administratie. 

De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich
tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderwerpen van den 
meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een ant'«/oord 
te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

Aan de Aboimé's. 
Ter kennis van de abonné's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat heden per postkwitantie over den abonnementsprijs 
voor den achtsten jaargang (met de invorderingskosten f 5,25) 
is 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 toegezonden. Voor even-
tueele toezending van den abonnementsprijs gelieve 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 b u i t e n l a n d worden 'verzocht, den 
abonnementsprijs ä ƒ 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, 2 December 1928. 
De Administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908, 

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

Over onderstaande handelaars en verzamelaars worden door 
het Bonds-Informatiebureau 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 & 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 & 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 Beheerder van 't Bonds-Informatiebureaü, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z . 

Nederlandsche Vsreen. van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris; A. v. DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel 107<)3 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitgenoo-

digd, huinne contributie 1929 (ƒ 6,50) vóór 1 Februari te voldoen. 
Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag beschikt 
worden. De leden in Ned.-Indië worden verzocht hunne contributie 
te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. J. Roeloffs 'Valk, Dago-
weg 111, Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1929 (/ 6,50) avant Ie Ier Février. Au de 
la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembered according to the rules that 
their subscription for 1929 (ƒ 6,50) has to be paid before the 1st of 
February. Beyond that date larger expenses for correspondance are 
to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmingen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1929 (ƒ 6,50) 
vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach diesem 
Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

D E P E N N I N G M E E S T E R . 
Giro-nummer 33805, Th. H . Klinkhamer, Zevenhuizen (Z .H) . 

Afdceling Verkoop. 
Leden, die boekjes in deze afdeeling wenschen in te zenden, 

worden verzocht deze uitsluitend te doen toekomen aan den Admi
nistrateur den heer D. C. Paraira, Sarphatistraat 143, Amsterdam 
(Bijkant. Tulpplein). 

De Directeur dezer afdeeling, de heer L. van Essen, Melkpad, 
37, Hilversum, verzoekt de leden attent te zijn op art. 3 van het 
Reglement der afd. 'Verkoop. 

a, 'Valsche, geschonden en vuile zegels zijn niet toegelaten. 
Sectiehoofd afd. Leiden : Mr. H. Burgersdijk, 'Witte Rozenstr. 42. 

Een nieuw Reglement van de Afdeeling „"Verkoop" wordt op aan
vrage bij den secretaris aan ieder lid toegezonden. 

HERZIENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
In de algemeene vergadering op 25 November j.1, te Arnhem 

gehouden, ds besloten het Huishoudelijk Reglement der "Vereeniging 
te herzien. Afdeehngen en leden, die wijzigingen wenschen, worden 
verzocht hiervan mededeeling te doen, zoo noodig met toelichting, 
aan den heer A. N . HAMELBERG, te ARNHEM, Van Pallandt-
straat 58, vóór 31 Januari 1929. 

Jaarboek 1929. 
In het jaarboek 1929 kunnen de telefoon- en gironummers der 

leden worden opgenomen. Degenen, die op deze vermelding prijs 
stellen, worden verzocht hun opgave bij den secretaris in te zenden 
vóór 1 Maart 1929. 

Nieuwe leden. 
996. B. H. Merghart, Beheerder N.V. Helder, Djatiroto (Java N.I.) 
997. dr. C. Carsten, 'Weteringschans 265, A'dam (lid Hollandia). 
998. P. J. Eterman, Drieboomlaan 123a, Hoorn. 
999. F. Nagel, Prinsenbolwerk 7, Haarlem. 

46. dr. J. "W. Smits, Biesstraat A 151, Heythuizen. 
48. C. Schriks, Hoofd d. school. Hem. 
51. L. G. de Mooij, St. Annastraat 7, Nijmegen. 
53. J. E. van Gogh, "Waldeck Pyrmontlaan 8, Overveen. 
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Bedankt met 31.12/28. 
829. A, C. A. Heshusius. 
740. A. Huijgens. 
366. H. W . Kohl, 
652. D. J. J. van Kempen. 
414. J. H. Krabbebos. 

9. G. C. de Ruiter. 
607. W . L. J. Sparenburg. 
893. mevr. Ä. E. M. de Vos van Nederveen-Cappel 
658. F . Zimnjerli. 
544. A. van der Paauw. 

Geroyeerd. 
686. C. A. Heineke. 
795. A. Roth. 

Afgevoerd. 
502. J. C. E. van Herwerden. 

Aanmeldingen. 
P. van Heijst, Zijpendaalsche weg 55a, Arnhem. V.L. 
J. W . Logtenberg jr., M. H. Trompstraat 11^, Amsterdam. W . 
A. J. Sterwert, Enschedeschestraat 13, Hengelo (O.) V. 
Mevr. dr. H. A. Bicker Caarten ten Bruggencate, Zuideinde, 

Giethoorn, V. A. L. 
Ingetrokken bedanken. 

982. H. Smeets-
Correctie drukfouten Jaarboek. 

913. L. C. R. Breeman. 
219. A. G. Maris. 

Adresverandcringcn. 
875. J. F. G. van Boldrik, onbekend. 
443. H. Diephuis, Pasarbaroe Oost-binnen 3, Weltevreden (N.I.) . 
477. J. Dingeraanse, p /a . mevr. SchoonhovenXjoedhart, Karang 

Panas 62, Oud-Tjandi (N.I.). 
983. J. van der Graaf, Surinamelaan 20, Hilversum. 
725. A. M. J. A. Hijmans, Amalia van Solrasstraat 63, Den Haag. 

32. P, G. Keyser, J, J. Cremerplein 11, Amsterdam. 
70. Léon Kinet. Rue Frederic Nijst 56, Liege. (Belg.). 

780. I. F. H. J. Lutjens, ..Hooge Dreuvik", Suzannapark 2, 
Hilversum. 

142. E. J. Martens p /a . Singel 342 (postbus 139), Amsterdam, 
872. A. J. van Pesch, adm. ondern. Soengei Silau, postk. Kisaran, 

Deli (N.I.) . 
11. Bernard Piotrowski, Kronenstrasse 19^, Bochum i/Westf. 
25. H. F. N . de Ronde, Van Galenstraat 32, Den Haag. 

119. S. J. Ween, Bloemendaalsche weg 243, Overveen 
881. A. Willebrands, p /a . Handelsver. Amsterdam, Medan (N.I.) . 
657. P. Wittkämper, p /a . Nederl. Industrie &> Handelsbank, Spui 

7—9, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 25 
November 1928. 

Ingekomen is een schrijven van den heer P. C. Korteweg om bij den 
Bond aanhangig te maken de benoeming eener commissie van advies 
inzake fraude. Aan onze leden in het Bondsbestuur ter bespreking 
aanbevolen. 

De afdeeling 's-Gravenhage verzoekt bij den Bond aan te vragen 
om de Philatelistendagen niet op 31 Augustus te houden. De datum
verandering is reeds bij het Bondsbestuur in behandeling. 

Bespreking agendapunten Alg. Verg., over keuring der rond-
zendingen, royement wanbetalers, propaganda, overname tentoon
stellingsmateriaal. D E SECRETARIS. 
VERSLAG der Algcmeene Vergadering op 25 Novcm* 

ber 1928 te Arnhem. 
Aanwezig het Bestuur, de vertegenwoordigers der afdeelingen 

en 17 belangstellende leden. 
De voorzitter deelt mede, dat de jury voor het zegel Nederland 

no. 3 de verguld zilveren medaille heeft toegekend aan dr. C. • 
Carsten, Amsterdam ; de zilveren aan ir. A. N . P. de Wit , Ban
doeng ; en de bronzen aan den heer Jos. Preiss, Amsterdam. Voor 
het zegel Ned. Indië no. 1 verwierf de heer P. H. Schoute, Arnhem, 
de zilveren medaille en ir. A. N . P. de W i t de bronzen. De eerste 
prijs werd niet uitgereikt. 

Bij de behandeling der Begrooting 1929 wijst de heer Jon-
cheere op het enorm bedrag der porti in Ned.-Indië, terwijl de porti 
bij de afd. Aankoop, in verhouding tot het door het secretariaat uit
gegeven bedrag, onevenredig hoog schijnt. 

De reden hiervan meenen de beeren Rijkhoek, De Vries en de 
Directeur der afd. Verkoop te moeten vinden in het noodzakelijk 
verzenden van de boekjes met volle aangeteekende waarde, de 
noodige assistentie, en het verspreid wonen der deelnemers. 

De afgevaardigde der afdeeling Nijmegen zegt, dat de afdeeling 
geen afbrekende kritiek wil uitoefenen, zij meent slechts, dat het 
financieel beheer beter kan. De voorzitter merkt op, dat wel aan de 
secretarissen der afdeelingen enkele mededeelingen zijn toegezonden, 
maar dat een deel der hoofdbestuursleden niet daarvan op de hoogte 
werd gebracht. De heer Van Berckel daoht, dat alle hoofdbestuurs
leden zitting hadden in de besturen der afdeelingen, verder meent 
hij, dat de reserves belegd dienen te worden in 5 % soliede effecten, 
de loopende uitgaven kunnen bestreden worden uit de in het begin 
van het jaar inkomende contributies. De voorzitter betoogt, dat het 
Bestuur alle aanmerkingen beschouwt als tot zich gericht, aangezien 
het Bestuur tot deze wijze van belegging heeft besloten. Principieel 
zijn effecten niet voor ons geschikt ter bdlegging wegens de koers
fluctuatie en kosten bij aan- en verkoop. Wij hebben de risico ver
deeld. De contributies komen niet in het begin van het jaar binnen, 
de Indische eerst eind December, de Winst Verkoop en restitutie 
Maandblad eerst in het nieuwe jaar, terwijl de kosten iedere maand 
moeten betaald worden. De overschotten komen dus eerst na eenige 
maanden in het nieuwe jaar. De rente van het in ons bezit zijnde 
effect wordt met de porti in Arnhem verrekend, dit kon duidelijker 
geboekt zijn. De boekhouding is een uitvloeisel der begrooting, 
is voldoende voor onze vereeniging en zeer overzichtelijk. 

De heer Boeken merkt op, dat de Financieele Commissie alles 
controleert en ieder jaar de boekhouding accoord bevindt. 

De heer Van Berckel zegt, dat het lid der commissie, de heer 
Kriebel, verwees naar den penningmeester. 

De heer Kriebel : de Financieele Commissie is rotsvast overtuigd, 
dat de financiën zoo best mogelijk worden behartigd. 

De heer Albrecht zegt, dat de opmerkingen zijn ontstaan, doordat 
het jaarverslag van den penningmeester niet duidelijk en over
zichtelijk is, en de heer Kriebel niet direct het gevraagde kon 
uitleggen. 

De voorzitter zegt, dat alle details niet in een jaarverslag kunnen 
voorkomen ; deze na te gaan is het werk der Financieele Commissie ; 
hij wenscht de meening te kennen der vergadering over het gerech
tigd zijn van het Bestuur om in effecten te beleggen, die voor het 
Tentoonstellingsfonds over 6 jaar moeten verkocht worden. 

Met 44 tegen 22 en 2 blanco wordt deze wijze van belegging 
niet goedgekeurd. 

Bij den post Uitgaven I 3. wenscht de heer Joncheere dezen post 
terug te brengen op ƒ 350. Het voorstel wordt niet ondersteund. 

De voorzitter vond bij een bezoek de bibliotheek in de beste 
orde, de leesdrkel telt thans meer dan 100 deelnemers. Met phila-
telistische bijdragen in het jaarboek hopen wij door te gaan. 

De heer Kayser vraagt of de ledenlijst in het jaarboek wel noodig 
is. De voorzitter vindt deze hoog noodig, zelfs wordt een nummerlijst 
gevraagd, hij heet de afdeeling Apeldoorn, voor het eerst hier 
aanwezig, welkom. 

De Begrooting, sluitende in Inkomsten em Uitgaven op een bedrag 
van ƒ 6940.—, wordt alsnu ongewijzigd goedgekeurd. 

De afdeeling Nijmegen verzocht haar voorstel te behandelen vóór 
de verkiezingen. Nadat de voorzitter gewezien heeft op de conse-
kwenties, trekt Nijmegen haar wensch in. 

De heer A. van Dam wordt daarna met 60 stemmen en de heer 
Van Essen met 63 stemmen herkozen. Beide nemen hunne benoe
ming aan. 

Er ontspint zich nu een gedachtenwisseling over de benoeming 
van de leden der Financieele Commissie. De voorzitter wil elk jaar 
de leden uit één afdeeling benoemen, dr. Van den Berg ieder 3 
jaar een nieuiw lid uit een andere afdeeling, de heer Kayser ieder 
jaar één lid van elke afdeeling bij toerbeurt, de heer Rijkhoek wil 
een afdeeling belasten een persoon aan te wijzen. Ten slotte wordt 
de afd. Nijmegen uitgenoodigd candidaten te noemen, waarna de 
beeren L. Rijkhoek en A. J. Vermeulen als leden en de heer H. van 
Berckel als plaatsvervangend lid der Financ. Commissie Worden 
benoemd. De heer Kriebel had vóór de vergadering voor zijn 
functie bedankt. 

Aan de orde komt het voorstel Nijmegen tot wijziging van het 
Huish. Reglement, nog nader door den afgevaardigde toegelicht. 

De voorzitter vindt deze tusschentijdsche herziening niet urgent, 
reeds bij vorige herzieningen kwam de kwestie van niet-herkiesbaar-
heid der bestuursleden aan de orde, men ging echter na lange be
sprekingen niet daartoe over. Indien men' bezwaar heeft tegen een 
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bestuurslid, kan men hem niet herkdezen, zij het door zachten drang. 
Het Bestuur vindt het voorstel niet in het belang van een goed 
beheer. 

Dr. Van den Berg -vindt herkiesbaarheid der leidende personen 
wemschelijk als de vereeniging goed gaat. De heer Kayser stelt 
voor Nijmegen tegemoet te komen door nu reeds een commissie te 
benoemen, die over een jaar met herziening komt. Dit voorstel 
wordt aangenomen. De commissie wordt samengesteld uit de 
heeren A. van Dam als voorzitter, A. N. Hamelberg als secretaris, 
T j . Gs. de Vries, C. C. Kayser en H. van Berckel 

Als plaats der volgende Algemeene Vergadering wordt Nijmegen 
aangewezen. 

Geroyeerd wordt lid 6S6. C. A. Heineke wegens wanbetaling in 
de afd. Verkoop. 

Bij de Rondvraag wordt het Bestuur gemachtigd eventueel het 
Handboek voor lagere« prijs verkrijgbaar te stellen. 

Dr. Weebers wenscht het instituut der keurmeesters uit te breiden. 
De voorzitter maakt attent op het Bondskeuringsbureau. De heer 

Van Brink verzoek piiblicatie der namen van de medewerkers in 
dit bureau. 

De heer Gudde meent, dat verschillende leden hetzelfde diploma-
nummer hebben. De voorzitter antwoordt, dat dit onmogelijk is, in 
het jaarboek zijn een paar drukfoute^. 

Dr, Van den Berg deelt een geval mede van ambtshalve aanslag 
in de vermogensbelasting voor de postzegelverzameling. 

De voorzitter zegt, dat er een beschikking was, dat een postzegel
verzameling is een voorwerp van wetenschap en kunst. Later is dit 
betwijfeld. Moeilijk is te bepalen, wanneer men van wetenschap kan 
spreken, ook is de taxatie met het oog op valsche regels zeer 
moedlijk. Hij zal deze zaak nagaan. 

De afdeeling Nijmegen dankt voor de aangename en objectieve 
wijze, waarop hare voorstellen zijn behandeld. 

Door de vergadering wordt goedgekeurd om in het jaarboek, voor 
zoover de leden dit wenschen, het telefoon- en gironummer in de 
ledenlijst op te nemen. 

De voorzitter wijst er op, dat de tête-bèche Nederland 1898 5 cent 
rood, volgens het Hoofdbestuur der Posterijen, nooit is uitgegeven. 

De heer Van Houten wil uniformiteit in de prijsnoteering der 
zegels in het rondzendingsverkeer ! Aan dezen wensch zal moeilijk 
te voldoen zijn. 

Nadat de voorzitter dank brengt aan den voorzitter der afd. Am-
hem voor de voorbereiding dezer vergadering, aan de afdeeling voor 
de gastvrije ontvangst en aan den heer Albrecht voor zijn bemoei
ingen als jurylid, dankt de heer Kayser allen, die medegewerkt 
hebben deze belangrijke vergadering te doen slagen. 

De vergadering wordt gesloten. 
De secretaris : 

A. V A N DAM. 

PostzegelvereenitJiinë ..Breda", te Breda, 
1« Secr.i J. C. G VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda. 

_ T e l 38. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Maandag 3 December 1928, des avonds te 8 uur, 
in de bovenzaal van de „Beurs van Breda". 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 
de 35 aanwezige leden welkom. De notulen van de vergadering 
van 29 October worden, geen der toen aanwezige leden op- of 
aanmerkingen hebbende, goedgekeurd. 

In verband met de benoeming tot Ridder in de Oranje-Nassau-
orde van ons trouw lid, ds. Loeff, die met kennisgeving afwezig 
is, wordt besloten het navolgende telegram te zenden, waartoe 
met applaus wordt besloten : 
„De leden der Postzegelvereeniging „Breda", in vergadering bijeen, 
„verheugen zich zeer over Uwe benoeming tot Ridder in de Orde 
„van Oranje-Nassau en wenschen U met deze Koninklijke onder-
„scheiding hartelijk geJuk. 

CRAMERUS, voorzitter." 
De ballotage heeft tot uitslag, dat de 5 candidaat-leden met 

«Igemeene stemmen als lid worden aangenomen. 
In het drukraampje gaan ter bezichtiging de nieuwe weldadig-

heidszegels van Suriname, Oostenrijk, Liechtenstein, Duitschland, 
Zwitserland en Belgiè, alsmede eenige nieuwe uitgaven van Lett
land en Portugal. De voorzitter merkt nog op, dat de Nederland-
sohe weldadiigheidszegels niet in roltanding zullen verschijnen. 

O p voorstel van het bestuur wordt afgevoerd als lid de heer 
Roeloffs Valk, terwijl geroyeerd worden wegens contributieschuld 
de heeren Fattorini, Kraal, Garas, d.'Anjou, Hovens en Van der Lip 

De penningmeester, de heer Jacobs, leest daarna voor de begroo
ting voor het jaar 1929, welke na eenige toelichtingen van den 
voorzitter en eenige opmerkingen van de heeren Smeulders en 
Gommers wordt vastgesteld in ontvangsten en uitgaven tot een 
bedrag van f 2716.—. 

De penninmeester brengt vervolgens ter tafel de rekering en 
verantwoording der feestelijkheden ter gelegenheid van ons 35-jarig 
jubileum; de ontvangsten bedroegen ƒ 1393,80, de uitgaven 
f 1342,58. De rekening is door het bestuur nagezien en Wordt 
aldus vastgesteld en besloten het saldo ad ƒ 51,22 dn de kas der 
Vereeniging te storten. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad voor 
het jaar 1929 worden door het bestuur voorgesteld de aftredende 
heeren Cramerus en Smeulders en als plaatsvervanger de heer 
Gommers. Tot hun herbenoeming wordt besloten. 

In de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording 
van den penningmeester worden benoemd de heeren Molenaar en 
jhr. mr. De Roy van Zuiidewijn en als plaatsvervanger de heer 
Smagghe, welke heeren zich daartoe bereid verklaren. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de volgende vergadering in 
Januari zal aanvangen om half acht, in verband met de werkzaam
heden voor de algemeene verloting. 

De voorzitter wekt den leden op eendge causerieën te houden nu 
de lange winteravonden weer gekomen zijn. De heer dr. Grommers 
zegt zijn medewerking toe. 

Laatstgenoemde heer wijst op de zegels met roltanding met firma
perforatie, welke zeldzamer zijn dan de gewone, aangezien deze 
zegels echt gebruikt zijn, hetgeen van het meerendeell der zegels 
zonder deze perforatie niet gezegd kan worden. 

Daarna wordt overgegaan tot de verloting, waarvoor zegels zijn 
ontvangen van de heeren Nies (Deume), Dorrestein (Tjoeroep), 
Martin, Mijnssen en Gommers. Den milden gevers wordt daarvoor 
de dank der leden gebracht. 

Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, 3 December 1928. 

De Ie secretaris, 
J. C. G. V A N D E N BERG. 

Aankondiging. 
LEDENVERGADERING op Maandag 28 Januari 

1929, des avonds te 7^/2 uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda". (Ingang St. Janstraat). 

Nieuwe leden. 
127. (E BE.) L. A. v. Putten, Schoonebergerweg 72a, Rotterdam. 

(V) 
156. (E.) André Wolff, Avenue du Bois 67, Luxemburg. 
165. (—) dr. P. H. van Gittert, Malibaao 72bis, Utrecht. (IV) 

85. (—) N . P. E. G. van Uchelen Jr., Surinamelaan 18, Hilver' 
sum. (VII) 

196. (E.Z.BE.) J. de Jong, Bloemenmarkt 9, Roosendaal. (III) 
Candidaat-leden. 

G. F. H. Kools, adj .-commies Posterijen, Boschstraat 16B, Tholen. 
Voorgedragen door P. J. Duinker, te Tholen). 

rnst Schmid, Briefmarkenhändler, Postfach Seidengasse, Zürich 
Oud-lid. eigen aangifte). 

V. S. Eram, postzegelhandelaar, 6, Rue Lallier, Paris. (Eigen 
aangifte). 

G. van Steijn. Luit. Kol. b. d., Burgemeesterlaan 12, Driebergen, 
(Eigen aangifte). 

A. Burkart, afd.-chef bierbrouwerij, Ceresstraat 8, Breda. (Voor
gedragen door A. Polke, te Breda). 

M. Walter, afd.-chef bierbrouwerij, Ceresstraat 8, Breda. (Voor
gedragen door A. Polke, te Breda), 

W. Saalberg, ambtenaar F. T. T., Jan Sonjestraat 42a, Rotterdam. 
(Eigen aancifte). 

H. L. J. Vermeulen, oud-luitenant-kolonel der inf., Baronielaan 304, 
Breda. (Voorgedragen door C. L. M. Brantjes, te Breda). 

Bedankt als lid. 
« 0 . H . Eecen. 282. Al. F. L. M. de Bruvn. 
342. A. J. van der Heide, 468. T . J. P. H. Meeuws'. 
424. mr. P. J. A. Boot. 481. J. van Baerle. 
250. C. J. Vijgeboom, 462. T . de Vries Dz. 
401. D. Bronkhorst. 127. H, van der Schans. 
219. B Rijnveld. 73. T. F . de Kort, 
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236, 
297. 
432. 
460. 
313. 
290. 
397. 

279. 
83. 

503. 

126. 

304. 

494. 

193. 

90. 

187. 

455. J. Ph. van Zwol. 
367. P. Straathof. 
265. H . Zwijnenburg. 
445. J. Agterberg ]r. 
416. P. H. Straatman. 
353. H . W . Renkema. 
355. mej. A. A. Schulte. 
270. W . A. F. G. Bolken. 

A. Kik. 308. 

446. W . van der Hout. 
239. I. Richel. 

H. J. P. Hoffmann. 
D. Putting. 
J. A. F . Brand. 
M. van der W e g . 
mr. Gh. de Wi t . 
E. W . S. M. Fdck. 
L. B. J. Baetens. 

Afgevoerd als lid. 
327. J. W . Roeloffs Valk. 

Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 
241. Giulio Fattorini. 63. Th . W . d'Aajou. 

E. W . Kraal. 315. A. W . H . Hovens. 
N, Garas. 372. G. van der Lip. 

Adreswijzigingen. 
2 . mevr. S. Ie Heux-Hijner, te Amersfoorf, thans Bredasche-
weg 321, Z, Tilburg. (Van IV naar III). 
E. N . J. Jongmans, te Nijmegen, thans Regentessestraat 29, 
aldaar. (IV) 
S. J. Ween, te Overveen, (hans Bloemendaalscheweg 243, 
aldaar (VII) 
G. A. Oskam, te Utrecht, thans Middellaan 10 B, te Bilt-
hoven. (IV) 
C. W . M. Baans, te Assen, thans Nicolaas Beetsstraat 8, 
Arnhem. (IV) 
Z. mr. J, E. Hoekstra, te Breda, thans van Eeghenlaan 28, 
Amsterdam. 7- (Van I naar Vi l ) 
A. Wastendorp, te Samarinda, thans Oranje Nassaustraat 31, 
Medan. S. O. K. 

114. A. G. Walraven, voorheen te Nijmegen, thans Ond. Sam-
bawa, Tasikmalaja bij Bandoeng (Java). 

Bekendmakingen. 
I. 

Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (Secties I 
en II) wordt bij deze kennis gegeven, dat in de vergadering van 
28 Januari a.s. voor hen gelegenheid zal bestaan tot voldoening 
der contributie a ^ 4,— voor het vereenigingsjaar 1929. Aan 
de leden niet aanwezig op die vergadering en de leden buiten 
Breda (Secties III, IV, V, VI en VII) wordt verzocht hunne 
contributie voor 1929 aan den penningmeester, den heer A, J. 
Jacobs, Weth. Romboutstraat 12, te Breda, over te maken 
vóór 1 Februari a.s., door overschrijving of storting op zijne 
postrekening 88101. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan 
zal over de contributie, verhoogd met f 0,25 voor incasso
kosten, per postkwitantie worden beschikt. Na ontvangs der 
contributie zal het bewijs van lidmaatschap gelijk met het zegel 
uit de verloting worden toegezonden. 

II. 
Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 28 Januari 

a.s. nog als lid zullen aanmelden bij den len secretaris, wordt 
kennis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote alge-
meene verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van 
ƒ 400,— is uitgetrokken. i 

III. 
De leden inzenders voor de rondzendingeT. worden eraan herin-

nerd. dat het maximum in te zenden boekjes voor de afdeeling 
,.Europa" is bepaald op VIJlF per jaar en per inzender. Ook voor 
de afdeeling ,.Buiten Europa" is het maximum door het bestuur 
voor het jaar 1929 vastgesteld op VIJF per jaar en per mzender. 
Toezending van boekjes voor de afdeeling „Nederland en Kolo
nien" kan tot iedere hoeveelheid geschieden. 

Begrooting der Postzegelvereeniging „Breda" voor het jaar 1929. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Vermoedelijk batig saldo over 1928 pro memorie. 
2. Contributie van 440—7 = 433 leden è ƒ 4.— . . ƒ 1732.— 
3. Contributie en entree van in 1929 aan te nemen 

leden 150.— 
4. 10 % van het verkochte in de rondzendingen ,. 400.— 
5. Aandeel in de opbrengst der advertentiën. enz. 

van het vereenigmgs-orgaan , 400.— 
6. Onvoorziene ontvangsten , 34.— 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . . . ƒ 2716.— 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 December 1928. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Za
terdag 24 November 1928, in Krasnapolsky, te 
Amsterdam. 

Om half 9 opent de voorzitter de door 55 leden bezochte jaar
vergadering. Hij heet dn het bijzonder den heer Davids, die voor 
het eerst als lid aanwezig is. van harte welkom. Het was de ge
specialiseerde collectie van Bosnië van dit nieuwe lid. die den 
voorzitter er nogmaals toe bracht te wijzen op 't onderling elkaar 
bijstaan door ruiling. Hij behandelde daarna in hoofdzaak de 
nieuwtjes op vliegpostgebied, vooreerst het op komst zijnde Indi
sche zegel, waarbij de rand te breed is in verhouding tot het mid
denstuk, waardoor dit geheel overvuld is. In herinnering wordt ge-

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

U I T G A V E N . 
Aandeel in de kosten van uitgaaf van het ver
eenigmgs-orgaan ƒ 1200.— 
Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
(440 X ƒ0.35) 154.— 

Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz „ 150.— 
Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . . . „ 10.— 
Porti en bureaubehoeften secretaris „ 100.— 

idem administrateur „ 50.— 
idem twee penningmeesters ,. 15.— 
idem zeven sectiehoofden . . „ 200.— 
idem bibhothecaris 10.— 

Zaalhuur , 20.— 
Kosten van elf maandelijksche verlotingen , 60.— 
Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 
Januari 1929 400.— 
Assurantie-premie 35.— 
Kosten van 2 afgevaardigden naar d'en XXen 
Philatelistendag , 60.— 
Zestiende jaarlijksche bijdrage aan het Reserve
fonds (Besluit van 5 Mei 1913) 50.— 
Kosten van uitbreiding der bibliotheek 10.— 
Onvoorziene uitgaven „ ' 192.— 

Totaal der U i t g a v e n . . . . ƒ 2716.— 
de Ie Penningmeester, A. J. JACOBS. 

bracht de Kerstvlucht naar Indië, die op 11 December van uit 
Amsterdam zal vertrekken. De heer Donath toont nu een HoUand-
sche antwoordkaart van 5 cent, die per Postduif vanuit Indië terug
gebracht was en waarbij het Hollandsche toeslagzegel met het 
Indische luchtpostzegel vernietigd was. 25 dubbele kaarten waren 
destijds naar Indië verzonden, na hier ook op de antwoordkaart 
het verschuldigde recht van 23^ gld. (HoUandsch zegel) te hebben 
geplakt : 7 antwoordkaarten zijn teruggekomen, ' 8 werden in In
dië geweigerd; van de 7 bevinden eioh er 5 in verzamelingen, 
terwijl er 2 in den handel zijn. 

De beeren Groot Sparenberg, Roos, Kleipool en Van Gittert 
worden aan ballotage onderworpen; zij worden met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. Tevens zijn de beide juniores leden, 
die den 21-jarigen leeftijd bereikt hebben, n.1. de beeren Broek
man en Poeli, automatisch gewoon lid geworden. 
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Daarna worden de verslagen van den secretaris, penningmeester, 
hoofd verkoop, bibliothecaris en keurmeester voorgelezen, waarna 
deze bestuursleden door den voorzitter bedankt werden voor hunne 
werkzaamheden, hetgeen door de vergadering met atpplaus Wordt 
onderstreept. 

Naar aanleiding van de waarschuwing van den heer Donath 
over de nieuwe onnoodige uitgiften, waarvoor veel geld besteed 
wordt in tegenstelling met de oude zegels, die op veilingen nauwe
lijks 1 cent de franc opbrengen, ontspon zich een levendig debat, 
meer speciaal betrekking hebbend op onze automaatzegels. 

Hierna krijgen we de verschillende aftredingen en benoemingen. 
Ads leden van den Raad van Beheer worden opnieuw benoemd 
de beeren Vredendum en Kiastein, met als plaatsve^vangend lid 
den 'heer Zwolle. De 6 vertegenwoordigers voor den Bond wordefl 
ook opnieuw benoemd, t.w. de beeren Van der Hurk, Van Kooten, 
Onderwijzer, Voss, Vredenduin en Zwolle Bij het aftreden van 
een gedeelte van -het bestuur n.1. voorzitter, penningmeester en 
2e secretaris, bespreekt de voorzitter wat er in andere vereenigin-
gen, met name de Nederl. Ver., omgaat. Men acht het daar 
n.1. niet gewenscht, dat steeds dezelfde personen deel uitmaken 
van 'het bestuur. De voorzitter zou het daarom gaarne zien, als 
uit den boezem der vergadering candidaten naar voren werden 
gebracht. Daar dit niet geschiedde, werden de aftredenden bij ac
clamatie opnieuw benoemd. 

Bij de rondvraag merkt de heer Beune op, dat door hem in 
den Yvert een fout is ontdekt. Bij Marokko op blz. 733 zijn 
n.1. de cHché's verwisseld bij de nos. 19 b en 45. dr. Reedeker merkt 
op, dat hij nog vaak een zekeren weerstand ondervindt bij het doen 
teekenen van een briefje bij het afgeven van een zending. Hieraan 
wordt heel vaak niet voldaan, vooral door huisgenooten. Daar de 
verzekeringsmaatschappij dit van ons eischt, wordt nogmaals ver
zocht hieraan de hand te houden en de huisgenooten opdracht te 
geven, dat zij het bewuste briefje moeten afteekenen. 

Na de pauze, waarin nog druk de z.g. onnoodige uitgiften onder-
Img besproken worden, worden 36 kavels geveild. Bij de alge-
meene verloting zijn de gelukkigen de nos. 40, 95, 345, 70, 222, 3, 
45, 135, 104, 297, 92, 164, 224, 186, 131, 122, 187, 39, 
lil8, 258, 270, 79, 348, 251 en 120. 

Te ruim 11 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
De 2e secretaris, 

W . G. Z W O L L E . 

Aangenomen als lid. 
26. dr. P, H, van Gittert, Maliebaan 72bis, Utrecht. 

(Voorgesteld door P. Vredenduin). 
2, Ad. Roos, Sarphatistraat 59, Amsterdam, C. 

(VoorgesteW door Jos. van Gastel), 
65. iF. E. J. Kleipool, }an Luijkenstraat 14, Amsterdam, Z , 

(Voorgesteld door E. Donath). 
66. J. F. Groot Sparenberg, Kwakersplein 9, Amsterdam, W . 

(Voorgesteld door ] . J. Engelkamp). 

Bedankt als lid. 
A. van Geldere, Heeckerenlaan, Zutphen. 
A. M, van den Brink, Helmersstraat, Amsterdam. 
]. P. de Vos, Bandoeng (N. Indië) 

Adresveranderingen. 
A, T. France. Deurloostraat 108'. Amsterdam. Z . 
G. Halle, Cath. van Clerepark 57, Buitenveldert. (Amsterdam) 

Nununeropgave. 
6. Th. J. C. Langholz, Amsterdam. 

30. A. J. Wasterval, Amsterdam. 
53. J. H, Wolkers, Amsterdam. 
57. W , F. G. Härtung. Amsterdam. 

250. H. W . van Triebt. Amsterdam, 
332. I. A. A, Koning, Amsterdam. 
336. E. J, W . Davids. Amsterdam. 
343. W . Bornus. Amsterdam, 
357. A, Kallenborn, Amsterdami. 
347. H. D. Hers, Boskoop. 
333. ir. A. E. Bosman, Amstelveen. 
316. J. N. Bruin, de Burg, (Texel) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 22 December 1928, 

des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat , Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 29 December 1928, des 

avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapoisky, Warmoesstraat, Am
sterdam, 

Mededeeling. 
Bij de algemeene postzegelverloting zijn de 25 prijzen ten deel 

geivallen aan de volgende nummers: 40, 95, 345, 70, 222, 3, 
45, <135, 104, 297, 92, 164, 224, 186, 131, 122, 
187, 39, 118, 258, 270, 79, 348, 251 en 120. 

De Ie secretaris: 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr«t«riii K. H. J . v. HULSSEN, Brigit tenstraat 17, Utrecht . 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 
Dinsdag 27 November 1928, in het Hotel Des 
Pays Bas, te Utrecht. 

Aanwezig 23 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8.10 werd deze 
vergadering, bij ontstentenis van den voorzitter, door den vice-
voorzitter, den heer Kaub, geopend. Deze heette meer in het bij
zonder welkom den aanwezigen introducé, den heer F. de Bruijn, 
waarna de notulen der vorige vergadering onveranderd goedge
keurd werden. Hierna werden de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. Vervolgens werd het voorgedragen candi-
daat-Iid F. de Bruijn met algemeene stemmen tot lid der Vereeni-
ging aangenomen. 

Bij wijze van proef werd de veiling vroeger gehouden dan ge
woonlijk ; de kooplust bleek nog gering. 

Het daarna uitgebracht verslag van den penningmeester, welk 
verslag een batig saldo van f 112,91 vermeldde, werd, evenals 
de begrooting, goedgekeurd. De heer Vuijstingh bracht namens 
de verificatie-commissie, die de rekening en verantwoording in 
orde bevonden had, verslag uit, waarna den penningmeester dé
charge verleend werd. 

Hierna kregen de leden de gelegenheid de geëxposeerde verza
melingen voor den landenwedstrijd Monaco (frankeerzegels 1—50 
en portzegels 1—12) te beoordeelen. De drie aangeboden collec
ties waren welverzorgd. De collectie va* den heer Van der Horst 
verwierf den eersten, die vaii den heer Kaub den tweeden prijs. 

In een drukraampje circuleerde een echt gevlogen brief uit 
Inddé van den heer Sluijp, waarop behalve de vliegzegels het 
speciale luchtpoststempel in rood was aangebracht en waarop zich 
tVee straf portzegels bevor ien met afstempeling van de Rijks-
telegraaf. Op die bijzonderheden vestigde de heer Sluijp de 
aandacht. 

De heer Van der Horst hield daarna een causerie over de nuro-
merstemi>els, welke causerie door de aanwezigen met aandacht 
gevolgd werd. Niemand verzuimde de ter bezichtiging aangeboden 
uitgebreide collectie nummerstempels van den heer Van der Horst 
te bewonderen. Namens allen bedankte de vice-voorzitter den 
heer Van der Horst voor zijne interessante en leerzame causerie 
en voor het ter'bezichtiging stellen zijner collectie. 

Na de rondvraag en na de verloting, waarvoor door den heer 
Benders een prijs geschonken was en zichtzending, werd de ver
gadering om 10,30 opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
(e) ' F . de Bruijn, Weerdsingel W . Z . 54, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
P. Vredenduin, Amsterdam. 
naar Curasao uitgezonden waren. 
mevr. A. E. M. de Vos van Nederveen Cappel—Modderman. 

Bedankt als Ud. 
H. N . Valckenier de Greeve, Turfmarkt 6, Gouda. 
F. Sijnhorst, Blauwkapelscheweg 13, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
L. H. Reintjes wordt Oorsprongpark 2, Utrecht. 
A. Mayer wordt Oosteinde 7, Amsterdam. 

(Zending'en te richten aan het adres Nes, 116—118.) 
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Ingetrokken het bedanken van den heer Reijerse, Molenstraat 
22—24a, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 11 December 1928. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 18 December 1928. 

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

V E R K O R T E N O T U L E N van de buitengewone alge
meene vergadering van Donderdag 22 November 
1928, des avonds te 834 ^^"^> ^ Café „Boschlust", 
Den Haag. 

Niettegenstaande 'het buitengewoon ongunstige weer, waren er 
nog 25 leden present, waaronder 2 dames, waarvan een zoo'n ras-
philatehste, dat zij den tocht van Wassenaar zelfs had aangedurfd. 

Direct komt de hoofdschotel „Wijziging Huishoudelijk Regle
ment" op tafel, en allereerst de reeds aangesneden kwestie der 
3 of 4 dagen examinatie der rondzendingen. Besloten wordt, dat 
in het desbetreffend artikel zal Worden bepaald, dat ieder deel
nemer de zendingen , , H O O G S T E N S VIER D A G E N " mag hou
den. Indien ieder zich daaraan houdt en er zijn, die het korter 
kunnen doen, dan blijft onze afrekening om de drie maanden niet 
alleen gehandhaafd, maar kunnen wij ook onze belofte gestand 
blijven doen, dat ELKE inzending na een jaar geheel zal Worden 
afgerekend. 

Dan komt de aangelegenheid „keurmeester" op het tapijt. De 
secretaris deelt mee, dat de man, dien wij op het oog hadden en 
die volgens ALLER oordeel verreweg het beste was, onmogelijk 
aan ons verlangen kan voldoen, maar dat er een ander is ge
vonden, die tegen eene kleine vergoeding keurmeester wil zijn. 
Na eenige discussie zijn allen het er over eens, dat de betrekkelijk 
kleine kosten door de inzenders zullen worden gedragen, zoodat 
ook deze zaak weer in 't reine is. 

DE aangelegenheid van dezen avond is dan aan de beurt, n.1. 
het voorstel tot periodieke aftreding van het bestuur. De voor
zitter herhaalt nogmaals, dat het geheele bestuur het met het 
daarmede uitgesproken principe eens is, maar velen meenen, dat 
het gevaar dreigt dan goede krachten te zullen missen. 

Na ampele discussies, die steeds een buitengewoon aangenaam 
karakter dragen, wordt het voorstel tot wijziging van het des
betreffend artikel aa/igenomen met 10 tegen 9 stemmen, nadat 
de voorzitter had verklaard, dat het geheele bestuur zich met de 
wijziging ten volle vereenigde, maar zich buiten stemming*zou 
houden teneinde de leden in volle vrijheid te laten beslissen. 

De mooie gnatis-verloting brengt êene aangename afwisseling. 
Bij de rondvraag vestigt dr. Van Praag de aandacht op de z.g n. 

„Rehabilitatie" in het Maandblad van November, pagina I. De 
zaak waarover het gaat is hem even onbekend als de persoon, 
die het slachtoffer geworden is van een klaarblijkelijk zeer onvol
doend onderzoek. Hij vindt, dat een deraelijk iets in ons Maand
blad niet voor mag komen, maar waar hij geen trek heeft ook zoo 
eens te worden gepubliceerd, vraagt hij of daarvoor kans zoude 
bestaan, indien Zumstein een klacht bij den Bond indiende over 
het aanhouden van ongevraagd toegezonden catalogi. Heel wat 
leden zouden dan de dupe worden, want zij hebben, evenmin als 
hij, lust terwille van dien indringenden vreemden handelaar, naar 
het postkantoor te loopen om dien c?t?loqus terug te zenden d ' n 
wel antwoord te geven op de pas ontvanqen aanmaning'ibriefkaart. 
Meerdere leden vragen van deze protesten opneming in de ver
korte notulen in het Maandblad. 

De heer De Groot bindt de kat de bel eens aan en vraagt 
waarom de leden toch niet wat blijven „plakken" na de verga
deringen, om met elkaar te kunnen ruilen. 

Vanavond blijken er enkelen vroeger te zijn gekomen en hebben 
onderling geruild met omzetten, die reeds in de honderden (francs 
wel te verstaan!) hebben geloopen. 't Idee vindt direct instem
ming en, tot klaarblijkelijk genoegen van allen, wordt het zoodanig 
aangevuld, dat wij de volgende vergadering, die ditmaal op den 
derden Donderdag zal worden gehouden, in verband met Kerstmis, 
G E H E E L E N AL Z U L L E N B E S T E M M E N V O O R E E N RUIL-
A V O N D , hopend dat de leden onderling elkaar dan zooveel vra
gen etc. zullen doen op philatelistisch gebied, dat de uitwisseling 
der gedachten inderdaad tot een philatelistischen avond zal voeren. 

Enkel zal dus worden gestemd over eventueel voorgehangen can-
didaten en hoopt het bestuur, dat de avond door medewerking van 
ALLE leden een volkomen succes moge zijn. Is dat zoo, dan 
kunnen we dat b.v, om de andere maand doen. 

Dan volgt de veiling, waarvoor door den heer Marsé een mooie 
kaveling is afgestaan geheel ten behoeve der kas, welk mooie voor
beeld wij hopen dat vele navolgers vinden zal. 

De secretaris:, 
A. STARINK jr. 

Candidaat-leden. 
L. C. ten Brummeler, Plantage „de Hoop", Caragao. 
C. Spaander, Samacang. (Ned.-Indie) 
H. Scheurleer, Kanoastraat 26, Den Haag. 

Bedankt als lid. 
mevr. B. R. Weijerman—jonkvr. de ViUeneuve, Epe, (G.) 
mevr. Deerns—Van Hengel, Daguerrestraat 60, Den Haag. 
Th. G. van der Garden, Hoogwerflaan 3, Den Haag. 
J. C. de Jong Czn., J. P. Coenstraat 89bis, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
G. Ekering was Fahrenheitstraat 494, wordt Laan van Meer-

dervoort 799, Dein Haag. 

V e r g a d e r i n g e n . 
Bijeenkomst op Donderdag 20 December 1928, des avonds te 

834 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, den Haag. 
Opening. Stemming over voorgehangen candidaat-leden. 

GELEGENHEID VOOR ONDERLING RUILVERKEER VAN 
ZEGELS EN VRAGEN, 

Verloting. Veilingen. Rondvraag. Sluiting. 

Vereen, vaa Postzegelvcrz. „de Globe", ie Arnhem. 
i^ecretari»! H. J. VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van 27 November 1928 
in Restaurant „National", te Arnhem, 's avonds 
te 8 uur. 

Aanwezig 22 leden, w.o. 3 dames. 
Na een welkomstwoord van den voorzitter, waarin gewezen 

wordt op de aanmerkelijk verfraaide en gezelliger geworden zaal, 
volgt goedkeuring der notulen van de vorige vergadering. Met 
belangstelling wordt kennis genomen van het verslag van den 
heer Traanberg over de vergadering van den Raad van Beheer 
van het Maandblad ; als plaatsvervangend vertegenwoordiger der 
10 Vereenigingen wordt gecandideerd de heer J. C. Heidenreich, 
penningmeester, eerelid en mede-oprichter van „De Globe". 

De voorzitter herinnert aan de a.s. bestuursvergadering (zie 
agenda). 

Ingekomen zijn o.a. vier bedankjes voor het lidmaatschap (zie 
hieronder). 

De December-vergadering wordt met 't oog op het Kerstfeest 
verzet naar 27 December. Voor den eersten socièteitsavond in 1929 
worden de leden uitgenoodigd, hun collectie-Rusland mede te 
brengen. 

Na de sluiting hielden de verloting en het rad van avontuur 
de aanwezigen nog langen tijd gezellig bijeen. 

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

Bedankt met 1 Januari 1929. 
104. J. A. Dalloyaux, Laren (N.-H) . 
100. P. H. Schoute, Van Heemsterlaan 8, Arnhem. 
124. A. Stil, Passavantlaan 22, Arnhem. 
83. M. de Koning, Ernst Casimirlaan 661, Arnhem. 

Adresverandcringen. 
104. J. A .Dalloyaux van Tilburg verhuisd naar Laren (N.-H.). 
157. S. J. Ween van Terhofstedeweg 24, Oferyeen, naar Bloe-

mend.weg 243, Overveen. 

VERGADERINGEN, 
Sociëteitsavond op Dinsdag 11 December 1928; Ledenver-

verjfadering op Donderdag 27 December 1928 (aan de orde 
O. m. bestuursverkieting wegens aftreden van mevrouw 
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Schuurman en de beeren Pos en Van Balen j candidaten ge
lieve men op te geven bij den secretaris). 

Sociëteitsavond op 10 Januar i 1929, ter gelegenheid waarvan 
men zijn collectie Rusland gelieve mede t e brengen. 

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

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

Gewone bijeenkomst op Dinsdag 13 November 1928, 
des avonds te lYi uu«* in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 16 leden. Bij afwezigheid, welke zeer wordt betreurd, 
van den voorzitter, opent de vice-voorzitter, de heer Van der 
Hoven van Genderen, de vergadering, waarna de notulen der 
vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen zijn van den heer Heijmans, als present-exemplaren 
voor de bibliotheek, de werkjes : „Behooren de postzegels van La 
Guaira tot het verzamelgebied van Curasao ?" en „De puntstem-
pels van Nederland". Voor een en ander is den heer Heijmans 
dank gebracht. 

Ter bezichtiging gaat rond de verzameling Liberia, van onder-
geteekende, welke met belangstelling wordt bezichtigd, waarna 
hem door den voorzitter wordt dank gezegd. 

Hierna heeft de maandelijksohe verloting plaats. 
Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter ge

sloten. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P. C. Zn. 

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

VERSLAG der algcmeene vergadering op Woensdag 
28 Nov. 1928, in café „HoUandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 44 leden, waarvan 1 dame. De voorzitter opeat de 
vergadering en brengt onder de aandacht, dat onze December-
vergadering gehouden zal worden opVVrijdag 28 December. Op 
die vergadering zal de heer Millaard « n deel zijner verzameling 
toonen. 

Prijzen voor de verloting zijn geschonken door de beeren Ver
hoef! en Scharrenburg. Van den heer Lorang is aanwezig een 
envelop met Straitszegels, Z O N D E R luchtpost-zegels van 
Ned.-Indië. 

Deze brief is medegekomen met de vlucht van het 5e vliegtuig 
uit Indië naar Nederland, 't Is daarom ook gestempeld met het 
roode stempel van Den Haag, evenals op de arndere brieven Werd 
gedrukt. De voorzitter noemt deze envelop een merkwaardig en 
interessant stuk. 

Verder zijn aanwezig vliegbrieven met vlie-gzegels, enz. uit 
Amerika en Mexico ; van de Vereeiniging „Op Hoop van Zegels" 
't jaarboekje ; van den bibliothecaris 9 stuks ; dit alles gaat ter 
bezichtiging rond. 

De voorzitter deelt mede, dat hij tegenwoordig is geweest bij de 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad en dat 
in het vervolg onzerzijds ook een tweede afgevaardigde daeu-heen 
zal gaan. 

In het Maandblad is onze brief naar den Directeur-Generaal der 
P.T.T. niet afgedrukt. De secretaris leest den inhoud ervan voor. 
Ook het antwoord daarop ontvangen, wordt ter kennis gebracht. 

Men is met deze wijze van afdoemng zeer tevreden, al meenen 
enkelen, dat de „meening van den betrokken directeur" wel wat 
laag gesteld is. 

De voorzitter deelt ook nog mede, dat hij de laatste vergadering 
in Goes heeff jiiedegemaakt en daarvan aangename herinneringen 
heeft medegebracht. 

Voor de leden op onze vergadering heeft hij uit Indië 100 stel 
luchtpostzegels laten komen. Daar deze inmiddels hier te lande 
ook verkrijgbaar zijn gesteld, houdt hij er een groot deel van over. 
De notulen, worden goedgekeurd. 

Voor de commissie voor de jaarlijksche verloting worden buiten 
den heer Van der Willigen de beeren Verheijdt en Meslier 
verkozen. 

Hierna de maandelijksche verloting. 
De ledenverkieziing levert 38 stemmen vóór en 6 blanco. Omdat 

eenige leden niet aan hun verplichtingen voldoen, na herhaalde aanma
ning, worden zij geroyeerd en zal het verschuldigde langs gerech-
telijkein weg worden verhaald. 

Hierna veiling. 
Bij de rondvraag wijst de heer Kirchner op den plicht der leden, 

de rondzendingen op tijd door te geven. De heer Bakker spreekt 
over het voorkeur-recht voor de eerstvolgende vliegbrieven naar 
Indiè, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

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

Mededcelingcn. 
De penningmeester wijst er op, dat nä 15 Januari 1929 over de 

contributie plus inningskosten wordt beschikt, wanneer de leden 
voor dien datun; ze niet hebbon voldaan. Postrekening 25142, 
Den Haag. 

Tijd van bedanken voor 1929 is verstreken op 1 December 1928, 

Nieuwe leden. 
578. H . W . Stap, Danckertstraat 19, Den Haag. 
579. H. I. H Goossens, Depok bij Buitenzorg (Java) van de Afd. 

Dordrecht. 
D. 392, J. J. de Jong, Noordhoveweg 8, Dordrecht. 

Candidaat-leden. 
H. J. Bartelings, Mijnb, Stud., Noordeinde 4, Delft. 
J. P. Timmer, Techn. Stud., Noordeinde 4, Deltt. 
ir. H. Hartogh Heijs, Goudanregenstraat 54, Den Haag, 

(Bovenstaande eigen aangifte). 
H. A. Minderman, Procuratiehouder, Ruijs' Handelsver., Regentesse-

laan 18a, Rijswijk. Z .H . (Voorgesteld door T . A. van Schar
renburg ein A. van Santen). 

J. van der Rest, Lindelaan 79, Rijswijk, Z .H. (Voorgesteld door J. 
Molenaar en W , G. Verhoeff). 

P. Oudenaerden, Rotterdamscheweg 9, Delft. 
J. G. Wilmink, Binnenwaterstraat 38, Delft. 

(Beide laatsten voorgesteld door Van der Heijden, en Huijser). 
D, Siezig, Sneeuwbalstraat 164, Den Haag. 
A. P. van der Loos, Monsterschestraat 66, Den Haag. 

(Beide laatsten voorgesteld door Michon en Van Dijk). 
A. Snijders, Valkenboschlaan 292, Den Haag. (Voorgesteld door 

P. H. Kwadijk). 
Adr. Kooman, Inspect. Nillmy., Fuohsiastraat 158, Den Haag. (Eigen 

aangifte). 

Geroyeerd. 
215. S. Keizer. Zwolle. 
245. H. Foppele, Den Haag. 
lil. H. van den Akker, Den Haag, 

Adresveranderingen. 
D 411. ir. W . H. Morrees, Stooplaan 38, Dordrecht. 

P. Roodhuijzen. Adelheidstraat 129, Den Haag. 
B, Meslier, Westeinde 194a, Den Haag. 

197. J. Willems, De Perponcherstraat 13B, Den Haag. 
313. P. Hagemeijer, Hotel Homann, Bandoeng. N.O.I. 
334. mr. G. van der Veen, Boolweg 6, Medan. N.O.I . 
514. A. Ankersmit, Sloszbergstrasse 39, Bingen (Rhein). 
343. C. H. Ekering, L. van Meerdervoort 799, Den Haag. 

78. C P. van Gemerden, Oranjestraat 33. Alphen a/d. Rijn. 
518. G, P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 

Overleden. 
260. R. Esche, Weltevreden. 
136. P. Lapidotlj. Den Haag. 

Bedankt. 
D392 . A. J. de Jong. Dordrecht. 
D 402, J. de Raad. Dordrecht. 
D407 . P. W . Kroeseklaas, Dordrecht. 
D394 . H. J. Versteeg, Dordrecht 
D 399. J, van der Linden, Dordrecht. 
D 413. J. W . E. Bolte, Dordrecht. 

36. H . B. Blommers, Den Haag. 
19. W . Goeden, Voorburg (einde '281. 
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265. M. Dessaur, Den Haag (einde '28). 
269. H. Bosch, Den Haag (einde '28). 
340. mr. J. Drost, Rotterdam (einde '28). 
457. A. van Straten, Den Haag (einde '28). 
532. J. M. Verbeek, Utrecht. 
368. mej. H. Bakker, Den Haag. 
534. N. van der Drift, Scheveningen. 
352. Frank v.m \ye.st, Den Haag. 
360. mevr. 1. I. Backer Peppink, Loosduinen. 
219. W . van Dam, Den Haag 
126. J. J. Wevers, Voorburg. 
54^. W . van Zon. Den Haag. 
332. A. J. Boon jr.. Den Haag. 
166. A. E. Kramers. Den Haag. 

vroejer 522. A. P. Krul, Scheveningen. 

Vergaderingen. 
Den Haag, VRIJDAG 28 DECEMBER 1928. 
714 utu" Bestuursvergadering; 834 " " T algemeene vergadering, 

in Café „HoUandais", Groenmarkt, 's Gravenhage. Wegens Kerst
feest niet op Woensdag. 

1. Opening. 2. Mededeeljngen. 3. Notulen. 4 Tentoonstelling. 
5. Ledenverkiezing. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en 
Sluiting. 

LEDENVERGADERING afdecling „Dordrcclit" (1ste secre
taris A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den l e n W o e n s d a g der 
maand. 

VERGADERING afd. „Ticl" (sccr. J. Sonncvcldt), den 2dcn 
Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

VERGADERING afdeeling „Goes en Omstreken" (secr. J. M. 
Meijler, Evcrsdijkstraat 3, Goes) den 3dcn Woensdag der maand, 
's avonds te 8 uur, in Café „National", Groote Markt 30, Goes. 

R U I L M I D D A G den Zaterdag na de maandelijksche vergadering 
van 3— i \^ uur, in Café „Boudcling". 

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

KORT • V E R S L A G der leden-vergadcrmg op Vrijdag 
30 November 1928, in het Gebouw van den Haar-
lemschen Kegelbond, Haarlem. 

Aanwezig zijn 32 leden, die door den voorzitter welkom worden 
geheeten. De notulen van de vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. Van de ing.e'komen stukken wordt kennis 
genomen. Op verzoek van den secretaris wordt de behandeling 
van het van den heer Traanberg ingekomen verslag van de ver
gadering van den Raad van Beheer van het Maandblad tot de 
volgende vergadering aangehouden, daar dit in een bestuurs
vergadering nog niet behandeld kon worden. De voorzitter be
spreekt daarna het pas verschenen jaarboekje, waarmede verschil
lende leden zich ingenomen betoonen. In overleg met de aan
wezige leden wordt de volgende algemeene vergadering vastgesteld 
op Vrijdag 28 December. 

Daarna wordt overg'egaan tot punt 4 van de agenda, de be-
stuursverkiezing. De voorzitter licht een en ander eerst nog eens 
breedvoerig toe, en op zijn vraag of iemand hieromtrent nog iets 
in het midden wenscht te brengen, geven de beeren Wildschut en 
Traanberg te kennen, dat zij een eventueele herbenoeming als be
stuurslid niet zullen aanvaarden. Bij de dan gehouden stemming 
blijkt, dat de andere bestuursleden in hun tegenwoordige functies 
respectievelijk met 19 stemmen voor den heer Robbers als voorzit
ter, 21 stemmen op ondergetgekende als secretaris, 22 stemmen op 
den heer Amelung als penningmeester en 22 op den heer Eng'elen-
berg als commissaris belast met het toezicht op de rondzendingen, zijn 
herkozen. Voor bibliothecaris werden uitgebradht op den heer 
Traanberg 9, op den heer Wildschut 5 stemmen, terwijl de overige 
verdeeld zijn over de beeren Amelung en Robbers, die echter voor 
herstemming niet in aanmerking komen, daar zij reeds in een 
andere functie gekozen werden. Nadat de beeren Wildschut en 
Traanberg nogmaals uitdrukkelijk verklaard hebben geen benoe
ming te aanvaarden, wordt op uitdrukkelijk door stemming uitge
sproken wensch van de vergadering tusschen deze beeren her
stemming gehouden, waarbij de heer Traanberg 15, de heer Wild
schut 7 stemmen verkrijgt, zoodat eerstgenoemde gekozen is. Hij 
bedankt echter hiervoor, zoodat thans op de eerstvolgende verga

dering een ander tot bibliothecaris zal irtoeten worden gekozen. Opgave 
van candidaten, minstens 2 dagen voor de vergadering, aan den 
secretaris te zenden. 

Voor den wedstrijd zijn 5 verzamelingen aanwezig, waarvan één, 
een werkelijk keurige collectie, gebruikt en ongebruikt van dr. Val-
kema Blauw buiten mededinging. De jury wijst in de eerste klasse 
de verzameling van den heer Traanberg, in de tweede die van 
den heer Risselada als de mooiste aan, zoodat deze beeren de prijs
winnaars zijn. Bij de rondvraag schetst dr. Valfcema Blauw zijn 
ervaringen, opgedaan met de Haagsche Postzegelbeurs, Hij waar
schuwt de leden, indien zij ooit eenig zegel daar ter veiling mochten 
geven (wat hij echter sterk ontraadt) heel nauwkeurig omschreven 
condities vast te stellen. Vervolgens interpelleert de heer Rol 
over het onderwerp voor de wedstrijden. Hij is van meening, dat 
het onderwerp vee! te uitgebreid, te veel omvattend is en zou 
hierin gaarne verandering zien. De heer Robbers houdt hierop 
een uitvoerige beschouwing over het doel van de wedstrijden. .Oe 
heer Van Waard raadt aan b.v. GIS onderwerp eens te nemen 
een bepaalde periode van b.v. 20 jaar en dan de leden vrij te laten 
het land zelf te kiezen. Hij verwacht, dat de deelname dan grooter 
zal zijn, len dat dan werkelijk iets bijzonders voor den dag zal 
komen. Na eenige discussie zegt de voorzitter toe, deze zaak nog 
eens ter dege te bestudeeren en op een bestuursvergadering te 
bespreken. 

De verloting van een aantal zeer fraaie zegels van Nederland 
en Koloniën heeft als altijd veel belangstelling. 

Verder niets aan de orde zijnde, sluit de voorzitter te pl.m. elf 
uur de vergadering. 

Aangenomen als hd. 
216. 'J. van Hemert, Velzerstraat 7, Haarlem. 
217. J. Swaanswijk, Schrev?liusstraat 58, Haarlem. 
218. H. Weijenbergh, Orar.je Nassaulaan 26, Overveen, 
219. }. E. van Gogh, Waldeck Pyrmontlaan 8, Overveen. 

Bedankt als lid. 
91. mevr. J, Huizing—^Boels, Harhngen. 

170. ] . H. F. Gosler, Haarlem'. 

Voorgesteld als lid. 
W . de Boer, Kastanjestraat 29, Haarlem, door C. J. Westera. 
A. Jansen Jr., Vooruitgangstraat 86, Haarlem, door C. J. Westera. 
E. A, H. J. van Papenrecht, Burg. Treubstraat 1, Voorschoten, 

door N . L. ]. Muller. 
G. J. Vos, Brouwersgracht 120, Amsterdam, door S. Schagen. 

Adresveranderingen. 
31. S. J. Ween wordt Bloemendaalschenweg 243, Overveen. 
90. W . F. G . L . Driessen wordt Burgemeester, Helder, 

124, F . A. Berkemeijer wordt Binnenweg 89, Heemstede. 
137. dr. G. Versteeg wordt Poortlandlaan 108, Delft. 
171. D. Jonker wordt p /a . M, Weber, Achterweg 37a, Alkmaar. 
182. E. L. Kaptijn wordt Spaarne 47 rood, Haarlem. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Vrijdag 28 December 

1928, in het gebouw van den Haarlemschen Kegel
bond, Tempelierstraat, Haarlem. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", Ie Groningen, 
W a a m . Secretaris s K. A. Cleij, Petrus Hendrikzstraat 30. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 
12 November 1928, des avonds te 8*/̂  uur, in 
„Suisse". 

Aanwezig 20 leden. De voorzitter, de heer P. L. Buschman, opent 
de vergadering met een woord van welkom. Van vier leden was 
bericht ingekomen, dat ze met ingang van het nieuwe vereenigings-
jaar bedanken als lid. Verder was ingekomen een schrijven van 
het Duitsohe Consulaat, dat de op 1 December verschijnende Duit-
sche weldadigheidszegels aan bovengenoemd consulaat verkrijgbaar 
zullen zijn tegen kostprijs. 

De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goed
gekeurd. 
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De voorzitter deelt mede, dat de heer Ongering een raampje 
heeft beschikbaar gesteld, waarachter in 't vervolg de nieuw uit-
gekomen zegels ter vergadering te bezichtigen zullen zijn. Natuur
lijk wordt hem hiervoor een woord van hartelijken dank gebracht. 
Voor dezen avond prijken er o.a. in de prachtige Jubikum^zegels 
van Tsecho-Slowakije. 

Enkele wierkjes zijn ingekomen bestemd voor de bibliotheek. Naar 
aanleiding hiervan wordt de vraag gesteld, dat de vroegere secre
taris, de heer C. Meijer, geen bibliotheek heeft overgedragen. Her
haalde malen is er naar gevraagd, maar zonder resultaat, dr. Wach
ters 'weet o.a. dat de heer Meijer in 't bezit moet zijn van eenige 
oude jaargangen van „Het PhiJatelistisch Maandblad", indertijd 
aan de vereeniging geschonken. De voorzitter zal nog eens moeite 
doen een en ander zien los te krijgen. 

Nu volgt een gratis-A/erloting van vier mooie zegels. 
Als candidaat-lid wordt opgegeven de heer P. B. Homan, Haren, 

voorgesteld door ir. W . A. B. Meiborg. 
De heer W . H. de Jonge vraagt, of er ook gelegenheid zal Worden 

gegeven vliegpostbrieven mee te geven naar West-Indië. 
De heer Beukema antwoordt hierop, dat hieromtrent nog niets 

bekend is. De data der eventueel te houden vliegtochten zijn ook nog 
niet vastgesteld. 

Een veiling^rengt een voordeel aan de kas van f 1,60, waarna 
sluiting. ^ 

De secretaris, 
K. A. CLEIJ. 

VRRGADERING op Maandag 14 Januari 1929, d e s avonds 
te 8'/2 uur, in „Suisse". 

Bedankt als lid. 
17. E, Molenberg 82. 'W. Hoen. 
36 B. Dorhout Mees. 11. C. Meijer. 
80. A. Dekker. 53. J. J. Jonker. 
34, G. R. Dallinga. 21. W . van Groenenbergh. 
49. K. Nieland. .5. J. H. Gruno. 

Candidaat-lid. 
P. B. Homan, Kerkstraat A 515, Haren. 

Adreswijziging. 
64. J. H. van der Linden, Peizerweg 8, Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 5 
November 1928, in de bovenzaal van Sociëteit 
„Momus", aan het Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 33-tal leden en 1 introducé opent de voorzitter te 
8.15 de vergadering met een hartelijk woord van welkom tot 
de beeren G. van Aelst en De Plónnies als nieuwe leden voor het 
eerst op de vergadering aanwezig, en den heer Van Sonsbeek als 
introducé. 

Na goedkeuring der notulen heeft ballotage plaats van nieuwe 
leden en worden de beeren E. van Aelst en R. van der Boom 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. Als candidaat-leden 
worden voorgedragen de beeren Van Sonsbeek en Swerts. 

Vervolgens wordt een kas-commissie (de beeren Rikmenspoel 
en Grossimlinghaus) en een verlotingscommissie (mejuffrouw 
Doppler en de beeren Duckers en Hermans) samengesteld. Be
sloten wordt uitsluitend zegels van Europa en Ned. Koloniën 
voor de jaarlijksohe verloting te koopen, w. o. eenige van f 10,—. 

De voorzitter deelt mede, dat de Vereeniging van „De Phila
telist" 2 werkjes heeft gekregen n.1. „Behooren de Postzegels van 
Ia Guaira-Curagao tot het ' verzamelgebied Curasao ?" en „De 
Puntstempels van Nederland" en eenige exemplaren van het 
maandblad „De Philatelist". Den secretaris wordt opgedragen 
hiervoor dank te zeggen. 

Voor de verloting schenken mevrouw De Bruijn en de beeren 
Van der Boom, Hermans, Houbers, Dückers, Grossimlinghaus en 
Uni eenige waardevolle zegels. 

Bedankt als lid. 
99. P. Gilissen, Maastricht (met l-l-'29.) 

Nieuwe leden. 
63. J. van Sonsbeek, Chateau du Kewith, Gellick-Lanaeken 

(België). 
66. F. Swerts, Rue de l'Oiiient 39, Antwerpen. 

Candidaat'lid. 
E. Meijer-Dupuits, Maastricht. 

Adresverandering. 
41. S. J. Ween, Bloemendaallscheweg 243, Overveen. 

Volgende vergaderingen. 
7 Januari 1929 (vergadering), 21 Januari 1929 (beurs), 

telkens te 8 uur, in de Sociëteit „Momus", te 
Maastricht. 

BERICHT. 
Leden, die zegels te verkoopen hebben, geschikt voor de jaar

lijksohe verloting, worden verzocht deze te zenden aan mejuffrouw 
Doppler, Vrijthof 33, Maastricht. 

Zij, die de zegels persoonlijk wenschen te overhandigen, wor
den verzocht vóór 12 uur te komen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 
Vrijdag 23 November 1928, in de Sociëteit van 
den heer A. van Weelde. 

T e ruim 8 uur opent de heer Polling met een kort woord van 
welkom de vergadering, betreurende de slechte opkomst, hetgeen 
wel voor het grootste gedeelte aan het meer dan slechte weer zal 
liggen. 

Ballotage wordt gehouden over de beeren Verhoef. Lemmen, 
Van der Vlis en longepier. Beide eerstgenoemden, aaniwezig, wor
den door den voorzitter verzocht zich even met den heer V>>enstra 
te verwilderen in het gebruikelijke hoekje. Alle vier beeren worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomn. De beeren Verhoef en 
Lemmen, door den heer Veenstra binnenge'leid, worden hierna 
door den voorzitter als nieuw lid welkom geheeten. 

Een schrijven; alsmede een onderhoud met den directeur van 
het postkantoor alhier, waarvan door den voorzitter mededpeling 
wordt gedaan, lokt tamelijk veel discussie uit. Het voorstel, om 
collectief te koopen. vindt bij den heer Ter Bruggen bezwaar ; hij 
meent, dat door dezen weg de niet vereenigde verzamelaars bena
deeld zouden worden. Opgemerkt werd, dat die niet vereenigde 
verzamelaars dan maar lid der Vereeniging moeten worden, want 
dat het loket er gekomen was door de vereenigde verzamelaars, 
zoodat dan ook besloten werd dat zooveel mogelijk collectief 
zal worden gekocht. De heer Polling stelt iets hiervoor disponibel. 

Een schrijven van den heer Traanberg kan niet worden be
handeld daar het bestuur er nog geen kennis van had kunnen 
nemen. 

Nabetrachting werd gehouden over de tentoonstelling ; ver
schillende fouten werden besproken. Over het algemeen was men 
over den afloop tevreden en waren de gemaakte foutjes eene 
leering voor de volgende maal. Aan den heer Wolters werd bijzon
der dank gebracht voor hetgeen hij voor het in orde maken der 
tentoonstelling had gedaan. 

Het bestuur zal zijn aandacht wijden om eens eene lezing voor 
ons te doen houden. 

Door den heer Krijger wordt de toezending van den Zumstein-
catalogus besproken en afgekeurd, wat door vele leden wordt 
onderschreven. 

De heer Veenstra bracht het verkoopen bij een handelaar hier 
ter plaatse ter sprake van vliegzegels, welke vermoedelijk door 
frankeering bij abonnement verkregen zijn. De voorzitter verwijst 
hiervoor naar het Maandblad. 

Hiermede is het officieele gedeelte afgeloopen en wordt ge
pauzeerd. Tijdens de pauze stemming over zegel Nederland No. 44, 
waarvan de heer Quant het grootst aantal stemmen krijgt, waar
mede den prijs. 

De maandelijksche verloting brengt twee gelukkigen. Men blijft 
nog tot ongeveer elf uur bijeen. 

De secretaris, 
J. POLLING. 
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Nieuwe leden. 
J. A. vian der Vlis, p /a . den heer Bakker, Verl. Spoorstraat, 

Den Helder, 
]. Jongepier, Van Galenstraat 64, Den Helder. 
G. J, A. Lemmen, Molenstraat 9, Den Helder^ 
]. D . Verhoef, Westgracht 36, Dt i He/der. 

Adresverbetering. 
Th. Munies, De Malemstraat 18, Den Haag. moet zijn: De Melem-
straat 18, Den Haag. 

Adresverandering. 
J. van Leijden van Hr. Ms, „Kortenaer", Den Helder, naar Hr. Ms. 
„Kortenaer", Willemstad (Curasao). 

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

Candidaat'lid. 
B. Winkelmann, Gasthuisstraat 12 AA, Heerlen. 

Adresveranderingen. 
S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 
A. H. M, van Wersch, Weteringschans 38 S Amsterdam. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 17 December 1928, te 

81/^ uur, in Hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postre^elverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : N . A. Malcorps, Sal landst raat 21, Zwolle . 

K O R T V E R S L A G v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n 
o p D i n s d a g 1 3 N o v e m b e r 1 9 2 8 , in d e O p e n b a r e 
L e e s z a a l , t e Z w o l l e . 

Om ongeveer 8.10 opende de waarnemend voorzitter de ver
gadering, welke door 9 leden werd bijgewoond. Hierna werden 
de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd, 
waarna de ingekomen stukken werden behandeld. Van den heer 
Heijmans uit Rotterdam was een schrijven ingekomen, waarin 
deze de handboekjes no. 1 en 2 van de Nederl. Philatelisten-
bibliotheek aan de bibliotheek onzer vereeniging ten geschenke 
aanbood. Deze schenking werd in dank aanvaard, terwijl de boek
jes onder de aanwezigen circuleerden ; ook werden enkele proef
nummers van „De Philatelist" ontvangen. 

De jaarlijksche verloting is vastgesteld op de eerstvolgende ver-

De Haagsche Postzegel'Kring, te 'S'Gravenluigc. 
Secretaris : P . C. Dozy, Charlotte de Bourbcmstr. 146c, Den Haag. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 26 
November 1928, in café „Boschlust", Bezuiden-
hout, Den Haag. 

N a met een woord van welkom de vergadering geopend te 
hebben, geeft de voorzitter, de heer R. H. Driessen, het woord 
aan den secretaris ter voorlezdng van de notulen der voorgaande 
vergadering. Nadat deze goedgekeurd zijn, volgt de ballotage van 
twee nieuwe leden, welke beide worden toegelaten tot het lid
maatschap. 

De voorzitter doet mededeeling over het ruilverkeer, dat hier
door een belangrijke plaats zal kunnen Innemen op de bijeenkomsten. 

In afwijking van de gewoonte, den 4dein Maandag van de 
maand voor de vergaderingen te bestemmen, zal de December-
bijeenkomst op Maandag 17 December vallen. 

Over het oprichten eener bibliotheek ontspint zich eene dis
cussie. W a a r dn Den Haag in het Postmuseum ook een bibliotheek 
zal worden georganiseerd, meent men echter eventueele tijdschrif

ten en boekwerken däär ter plaatse gemakkelijk te kunnen raad
plegen en inkomende philateHsitische Utteratuur beter aan dit Museum 
te kunnen schenken. 

Eeo geanimeerde'discussie ontstaat over het nut en de wensche-
li)kheid ook koopboekjes op de vergaderingen ter tafel te brengen. 
De directeur van den verkoophandel zal hiermede een proef nemen, 
volgens een door hem bepaald systeem. 

Een fraaie verloting volgt, waarna de heer Rinders de uitgifte-
België, pag. 205 Maandblad, bespreekt. Deze opdrukken, als post
pakketzegels gebruikt, zijn nimmer zonder opdruk gebruikt, iets 
zeei bijzonders dus. Van den laatsten vliegtocht, op 16 November 
binnen gekomen, wordt een couvert getoond met de complete serie 
vliegzegels. 

De daaropvolgende veiling slaagt uitnemend; er wordt goed 
geboden. 

De heer Randoe heeft voor dezie vergadering wederom een deel 
Zijner collectie medegebracht. Ditmaal is het de bijna complete ver
zameling, ongebruik, van Nederland en Koloniën, vermeerderd met 
een zeldzame verzameling proefdrukken, zoowel van Indië als van 
Suriname en Curagao. 

N a dankzegging voor deze bijzondere welwillendheid, sluit de 
voorzitter de vergadering. 

De secretaris: P. C. D O Z Y . 
Nieuwe leden. 

J. Klippus, Sneeuwbalstraat 90, 's-Gravenhage. 
G. K. Smits, Hanenburglaan 125, 's-Gravenhage. 

Adresverandering. 
P. C. Dozy van Utrecht naar Charlotte de Bourbonstraat 146c, 
Den Haag. 

Vergadering. 
ALGEMEENE VERGADERING op Maandag 17 December 1928. 

des avonds te 8 uur, in „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. Mededeelingen. 

Rondvraag. Sluiting. Veiling. Verloting. Ruilavond : Duitschland 
en voormalige Kolonien — Engelsche Kolomen — Nederland en 
Kolonien (ongebruikt) 

Nieuwe Philatelisten-V ereeniging, te Groningen. 
VERSLAG der vergadering van 15 November 1928, 

Secretaris: H. Stiensma, J. W . Frisostraat 60, Groningen. 
's avonds te 8*^ uur, in Restaurant „Riche", te 
Groningen. 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat deze, 
in afwijking van den vastgestelden vierden Donderdag, een week 
vervroegd is, met het oog op de te houden veiling inzake het fail
lissement van den „Postzegelhandel Van Herwerden". 

De secretaris leest de notulen voor, welke onveranderd worden 
goedgekeurd. 

Besloten is als officieel orgaan der Vereeniging aan te nemea 
het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 

Als te voeren naam wordt op voorstel van den heer G. R Dal-
linga de Vereeniging genoemd „N i e u w e P h i l a t e l i s t e n -
V e r e e n i g i n g ' , verkort „N. P . V." 

Aan de orde is thans vaststelling reglement en wordt het con
cept-reglement, behoudens enkele wijzigingen (speciaal betreffende 
aanneming nieuwe leden), als zoodanig met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Daarna komt als vijfde punt der agenda verkiezing van een be
stuurslid. Echter stelt zich geen der aanwezigen, op de vraag van 
den voorzitter, candidaat. De heer Dallinga stelt voor om de aan
wezige dame, mejuffrouw J. Feenstra, als candidate te stellen, 
welke candidatuur door mejuffrouw Feenstra wordt aanvaard, 
waarop zij onder applaus bij acclamatie wordt benoemd en ver-
klaail deze benoeming aan te nemen. 

To t slot verloting van een drietal mooie zegels. 
De secretaris, H, STIENSMA. 

Mededeeling. 
Verdeeling der bestuursfuncties : 
Ph. de Vogel, voorzitter. 
C . M. Kuitert, vice-voorzitter. 
H . Stiensma, secretaris. 
mej. J. Feenstra, penningmeesteresse. 
C. Meijer, commissaris van het rondzendingsverkcer. 

V e r g a d e r i n g . 
Vergadering op Donderdag 27 December 1928, 'i avonds t« 

81/^ uur, in Restaurant „Riche". 

gadering van 8 Januari 1929 ; plaats en tijdstip als voorheen. 
N a rondvraag te ongeveer 10 uur sluiting. 

De secretaris, 
N . A. MALCORPS. 

Bedankt als lid. 
(Met Ingang van 1 Januari 1929). 

K. S. Molenbeek, thans Groenewochscheweg 198, Nijmegen. 
A. Hofman, Korte Kamperstraat 38, Zwolle. 
Beumer, Willemskade 17, Zwolle. 
H. van Delden, Alexandrinalaan 13, Apeldoorn. 
J. Vemer, thans Ubbergscheveldweg 17, Nijmegen. 
M. ter Voorde, Kamperstraat, Zwolle. 
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Nederland 1898 5 cent rood, Tête-bëche. 
Naar aanleiding van mededeelingen door 

ons uit betrouwbare bron ontvangen en infor

maties door ons ingewonnen, achten wij de 
herkomst van de 5 cent tê tebêche , waar

van de veiling in onze Novemberadvertentie 
was aangekondigd, ondanks de mededeelingen 
van den Heer Pull daarover in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie van November 1928, 
dermate onzeker, dat wij gemeend hebben in 
het belang der Philatelie te handelen door de 
veiling niet te doen doorgaan en het paar aan 
den eigenaar terug te zenden. 

Onze 25® Postzegelveiling 
zal plaats hebben van 15—22 December 1928. 
Daarbij zullen onder den hamer komen: 
A. een belangrijke afdeeling Nederland en 
Koloniën, met vele zeldzame stukken, o a. van 
Nederland de hoogst zeldzame foutdruk 
5 cent oranie van 1898, postbewijsserie com
pleet ongebruikt, blokstukken gebruikt en on
gebruikt van 1852 5, 10, 15 cent, 1864 5, 10, 
en 15 cent, enz., enz. 

B. een belangrijke afdeeling engros partijen 
van Nederland en Koloniën. 
C. een uitgebreide wereldverzameling, waarbij 
vele kostbare stukken. 
D. een omvangrijke afdeeling restant verzame
lingen, 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 aan
vraag gratis toegezonden. Voor volgende vei
lingen kan steeds worden ingezonden. 

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

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

(13) 

I Postzegelliandel ANT, FORSTER, | 
I PAPESTRAAT 24 - Bltli 136315 - DES HAUG. | 
§ No. Yvert Aantal Prijs § 

| .1928, Denemarken 5 kr. 148a, gebr. 1 f 0.90 | 
I 1924, „ in blökst. 153/164 „ 12 „ 1.15 l 
9 1926, „ 183/188 „ 6 „0,25 9 
S 1926/27,Duitschland(Dürer) 389 „ 1„0.15 g 
9 1927, „ (Hindenburg) 394/97 ongebr. 4 „1.75 g 
I 1927, België (Weldadigh.) 249/53 „ 5„0.95 | 
l 1926, Bulgarije 193/95 gebr. 3 „0.25 S 
I 1924/25, Hongarije (Vliegpost) | 
n 345/50 „ 6 „1,30 9 
S 1928, Roemenië (Michael) 336/43 „ 8 „0,35 g 
§ 1927, Saargebied (Weldadigheidzegels) | 
I 103/06 ongebr. 4 „0,65 | 
f. Wij leveren ook volgens manco- * 
9 l i jst tegen laag gestelde pri jzen 9 
8 en pr ima kwaliteit. g 
'i Bestellingen boven 5 gulden franco, p 

■lllllllllHlllllllllllllllliUllllllllllllllllllllllllllil)lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIH^ 

I Postzegeihandel P. HOOGERDIJK j 
i M O U E N S T R A A T 2 2 . D E N H A A G . f 
s TELEFOON 12874. POSTRE KENINQ 92993. g 
1 Steeds voorlianden alle soorten i 
I Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBUMS. | 
I Alle benoodigdheden verkrijgbaar. | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i = 

1 N E D E R L A N D . Nos. Yvert Aant. Prijs g 
1 1852, Koning 1/3 3 f 8,50 g 
i 1864, 4/6 3 f 7,— 1 
1 1867 9 1 f 2,— 1 
1 11 1 f 4,— i 
1 1870, „ 14 1 f 2,25 1 
1 IS 1 f 2,— 1 
1 1872, „ 25 1 f 1,75 1 
i 1891, Prinses 5 GM . . . . 48 1 f 16,— 1 
1 1913, Jubileum 89 1 f 0,70 1 
1 90 1 f 0,40 1 
i . 91 1 f 0,95 i 
i 92 1 f 1,35 1 
1 1921, Vliegpost: 60 . . . . 101 1 f 0,30 f 
m 1923, Jubileum 126 1 f 0,45 1 
1 „ , , 127 1 f 4,25 1 
i „ , 1 Gld. op \714 . . . . 130 1 f 0,40 1 
I 1925, 1, 214 en 5 Gld 152/153 3 f 0,70 1 
= 1927, Roode Kruis 190/194 5 f 0,50 1 
i 1928, Olympiade 199/206 8 f 0,45 1 
s 1907, Ruijterport 39 1 f 4,50 1 

I Bestellingen boven 5 gld. franco* i 
I YVERT & TELLIER 1929 f 4,— plus porto. (11) | 
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Wat anderen zeggen, zal ook uw meening zijn, d. i.: 
. . . . het spijt mij niet eerder uw lots gekocht te hebben . . . . Joh. B. Venlo., Het is een schitterend sortiment, 
dat aanbeveling verdient . . . J. K. Labout, Den Helder., Uw zending van 3 lots in orde ontvangen, vooral lot 
Special was een zeer mooie sorteering, waarvan ik nog veel mankeerde, verzoeke voor bijgaande f 35,— aan het 
adres van mijn vriend . . . . etc. enz., enz. Afgezien nog van de tientallen, die niets schrijven, doch nabestellen, 
hetgeen minstens zoo gunstig getuigt als de mooiste attesten. 

Een nieuwe sorteering is inmiddels gereed gekomen, waarmede wij het beste bereikt hebben wat wij voor den 
lagen prijs leveren kunnen. 

Beslist eenig adres in Nederland of daarbuiten, waar U dergelijke kwantiteit en kwaliteit tegen onze spotprijzen 
kunt koopen ! 1 Wij bieden aan : 

L O T SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering. Dit sorti
ment bevat 1500 zegels, gedeeltelijk 
F R A N S C H E en ENGELSCHE KOLO
N I E N , verder CHILI- SAARGEBIED, 
TURKIJE, ITALIË, zeer interessant 
quantum LUXEMBURG, RUSLAND, 
enz., enz. Dit Lot bevat steeds vele man-
keerende en schaarsche zegels. Z-eer 
hooge waarde Yvert en kost slechts 
ƒ 12.—, franco aangieteekend. Gratis pre
mie 150'Nederland en Koloniën. 

LOT L'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitslui
tend van E U R O P A ; gelegeinheids-
koopje voor iedereen. De vele goede 
zegels hieronder stellen U zeker zeer te
vreden. Uit de rijke sorteering noem ik 
hier o.a. TURKIJE, (Adrianopel) e. a., 
N O O R W E G E N , Z W E D E N , D E N E 
M A R K E N , BELGIË, SAARGEBIED, 
ITALIË, BOSNIË, vele nieuwe uitgiften 
van diverse landen, enz,, enz. Dit sorti
ment, 4000 zegels, waarde Yvert enorm, 
kost slechts ƒ 15,—, franco aangeteekend. 

I,OT SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, bestaan
de uit 2500 zegels der geheele wereld. 
Een mooier samenstelling is niet denk
baar, het overtreft Uwe verwachtingen, 
is ongeacht waarde der zegels in catalo
gus samengesteld. Uit de zeer groote 
verscheidenheid noem ik slechts : JA
MAICA, diverse andere E N G E L S C H E 
KOLONIEN, MAROCCO, FINLAND, 
LUXEMBURG, FIUME, JOUGO-
SLAVIE, BOSNIË, CHILI, ARGEN
TINIË, enz., enz. Dit sortiment S u-
p e r b e extya mooi kost slechts ƒ 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 : Elk kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts f 35,— en 
ontvangt bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10 000 zegels, franco aangeteekend. 

Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruit
betaling en 50 % der portokosten extra. 

Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het .bedrag. — Op verlangen ook onder rembours 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE". (159) Krugerstraat 38, Zaandam.' 

Belangrijke Postzegelveiling 
te 'S'Gravenhage, in Januari a.s. 

Een prachtvolle Europa-verzameling, ruim fr. 600.000 Yvert, 
bevattende vele rariteiten. 

De catalogus wordt op aanvraag gratis toegezonden door den auctionaris 

J. VAN HOEK, Noord-Blaak 21, ROTTERDAM. (163) 

EEN CENT DE FRANC 
en Postzegels van 60 cent per Kilo hebben 

Mesopotamië (Irac) 1918, avert 26/39, ongebr., compl. ƒ 22.50 
1924/25, Dienst, Yvert 34/46, ongebr. cpl. 

Egypte 1926, Scheepvaart, 5, 10, 15 mill, gebruikt, compl. 
„ 1927, Katoencongres, 5, 10, 15 mill, gebriiikt, cpl. 
„ dezelfde serie op geheelen brief met een vliegpost 

ad 27 m. violet stempel en etiquet „Air Mail", 
vertrek en aankomst-stempels echt gevlogen 
1922/23, Dienst, Yv. 18/26, ongebr. compl. . . 

Turkije 1926, 10 paras—100 piasters, echt gebruikt . . . . 
„ „ 200 piasters, echt gebruikt 

Duitschland 1926/27, Vliegpost, 2 en 3 Mk., echt gebr. 

30.-
1.15 
0.95 

2.50 
48.50 

1.90 
2.75 
2.25 

wij ook, maar hieronder volgt IETS BETERS. 
Br. Somaliland, Dienst, Yv. 1/5, ongebruikt 
Japan, Kroning, zooeven verschenen, 4 waarden, com

pleet, ongebruikt 
Ethiopië (Abessynie) 1919, Yvert 117/127, niet compl. 

1919/27, 13 Opdrukken op 1919, buiten gebruik 
Cameroun 1921, 1 c—5 fr., Yv. 84/100, compl, ongebr. 
175 Verschillende Liberia, pracht-coUectie, slechts . . . . 
Epirus 1914, Doodshoofd, Yv. 1/4, compl., gegar. echt 

compleet, alles ongebruikt 
Th radë (Grieksch), geheel compleet, alles ongebr. 

8.50 

0.75 
16.— 
3.35 
2.65 

22.50 
4.50 

47.50 
90.— 

Aan vertrouwde adressen gaarne voor drie dagen ter inzage. 

A U F DER HEIDE'S Postzegelhandel, 
A M S T E R D A M , (14) 

Gravenstraat 17 a/d N. Kerk tegenover Hoofdpostkantoor. 
H I L V E R S U M , 

Postbus 1, Giro 1700, Telefoon 1323. 
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V/z tot 30 Ct. (8 verschillende), uitgegeven 27 Maart voor 
de dit jaar te Amsterdam plaats hebbende Olympische Spelen. 

De alle verschillende zegels geven ieder een andere tak van 
sport weer : roeier, schermer, voetballer, zeiler, kogelstooter, 
afstandlooper, paardrijder en bokser. Zij werden verkocht met 
een kleinen toeslag ten bate van het Olympisch Comité : V/i, 
2, 3, 5 Ct. met 1 cent ; 7K met 2H cent ; 10 en 15 met 2 cent 
en eindelijk de 30 met 3 cent toeslag, totaal Jbedrag per sei ie 
f 0.87^. ^ ^ 

De zegels zijn verkrijgbaar aan alle kantoren tot en met 15 
September en houden frankeergeldigheid tot en met 31 De< 
cember 1928. 

De Olympische Spelen, in navolging van de oude Grieksche 
Spelen, maar nu in tegenstelling met destijds met internatio» 
nale deelneming, werden voor het eerst weder ingevoerd in 
1896 te Athene* en daarna om de vier jaar in verschillende 
landen herhaald : 

1900 Paris, 1904 St. Louis, 1906 Athene* tusschenOlympiade 
na 2 jaar, 1908 London, 1912 Stockholm, 1916 geen, tengevolge 
van den oorlog, 1920 België*, 1924 Paris*. 

De met een * aangegeven spelen hebben aanleiding gegeven 
tot bijzondere zegels. 

1928. Vliegtochten Nederland—Ned. Oost^Indië. 
Ter gelegenheid van de vijf vliegtochten op 13, 20, 27 Sep» 

tember, 4 en 11 October, werden twee zegels uitgegeven in de 
waarden aan 40 cent en 75 cent. 

De eerste, in rood gedrukt, draagt de beeltenis van kapitein 
G. A. Koppen, den man, die de eerste vlucht heen en terug 
verrichtte. 

De tweede, in groen, toont het portret van den vlieger A. N. 
J. Thomassen ä Thuessink van der Hoop, die de eerste post» 
vlucht naar Insulinde volbracht. 

De zegels zijn ontworpen door den sierkunstenaar Chris 
Lebeau. 

BELGIQUE. 
1894. Tentoonstelling te Anvers. 
5 c. uitgegeven 20 Februari, 10 en 25 c. 20 Maart 1894 en gel» 

dig tot 31 December. 
Wereldtentoonstelling te Anvers van 5 Mei tot 5 November, 

De zegels vertoonen in het midden het Wapen van Anvers, 
rechts boven het Belgische Wapen en links den Mercuurkop. 

Van de 5 e. werden uitgegeven 1.5 millioen, 10 c. 3 millioen 
25 c. 600.000 stuks. 

1896. Tentoonstelling te Bruxelles. 
10 c. uitgegeven 15 October, 

5 c. 15 November ; tot 31 De
cember verkocht, maar geldig 
tot 30 Juni 1898. Op 11 Januari 
1897 werd de 10 e. in andere 
kleur uitgegeven daar de eer» 
ste kleur niet bestendig bleek 
huis en het Palais de Justice, 
te zijn. 

De 5 c. vertoont den H. 
Michael, den schutspatroon van 
Bruxelles ; de 10 c. den Heili« 
ge in gevecht met den duivel 
in een menschelijke gestalte ; 
op den achtergrond het Raad^ 

1919. Crootc Oorlog. 

?f 
5 c. tot 10 Franc, ter herin» 

nering aan den Grooten Euro« 
peeschen Oorlog van 1914— 
1918. De zegels vertoonen Ko» 
ning Albert in oorlogsuniform, 
12 stuks. 

1919. Liège. 
25 c, herinnering aan de verdediging van Liège bij den 

inval van de Duitsche troepen in België in 1914 ; het zegel 
vertoont „Le Perron de Liège", het z.g.n. Vrijheidsmonument. 

• W W V V i W i ^ V 

de op vier leeuwen liggende rustende gedenkzuil, ter herin« 
nering aan eene legende der oudheid. Uitgegeven 19 Juli. 

1921. Tentoonstelling Bruxelles. 
50 c. ; verschenen bij de philatelistische tentoonstelling op 

26 Mei ; gedrukt in velletjes van 25 stuks. Ieder bezoeker 
van de tentoonstellmg kon bij zijn entreebiljet een vel, later 
slechts 2 zegels koopen. Oplage totaal 25000 vel. 

1924. Tentoonstelling Bruxelles. 
5 Fr. ; uitgegeven voor de philatelistenstentoonstelling te 

Bruxelles in velletjes van 4 stuks, totaal 50.000 vel, 24 Mei— 
1 Juni. 

1925. PostzegelïJubileum. 
• 10 c. tot 10 

Francs ; uitgege
ven ter herinnering 
aan de uitgifte vai' 
de eerste Belgische 
postzegels voor 75 
jaar, de z.g.n. epau« 
letten zegels, 13 
stuks. 

Rechts de beelte: 
nis van den tegen; 
woordigen Koning 
Albert met het 
jaartal 1924, linkt' 
de toenmalige Ko= 

ning Leopold I met 1849 ; eene reproductie van den eersten 
zegel. 

De totale oplage van 100.000 stel was van te voren bij in? 
schrijving geheel verkocht. 

CONGO, BELGE. 
^mwmmw^^mm 
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1928. Herinneringssserie van den 
tocht, dwars door Afrika, dooi 
den ontdekkingssreiziger Stanley 
op 8 Augustus 1877 beëindigd. 

5 centimes tot 20 francs ; 1? 
waarden, alle met de buste van 
Stanley. 

De zegels v/orden zonder eeni-» 
gen toeslag verkocht. 

FRANCE. 

M M É É É É É É É M É « 

1923. Pasteur. 
10, 30, 50 c. (later verschenen meerdere waarden in dezelfde 

teekening) gewijd aan de nagedachtenis van den grooten 
onderzoeker op microscopisch^biologisch gebied, den grond> 
legger van de moderne leer der infectieziekten en van de 
preventieve inentingen tegen hondsdolheid, Louis Pasteur,, 
geb. 1822, gest. 1895, weldoener der menschheid. 

1923. Tentoonstelling. 
1 Fr. van de loopendc uitgifte overdrukt met : „Congrc^' 

Philatelique de Bordeaux 1923" ; 15—30 Juni. 
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1924. Olympische Spelen. 
10, 25, 30, 50 c., uitgegeven ter ge» 

legcnheid van de Olympische Spelen 
die voor de 8e maai, nu te Pari's 
gehouden werden. 

De zegels ver toonen Spottfiguren. 
"met op de 10 c. een ge lauwerder 
athleet , die met u i tges t rekten a r n 
wijst in de r ichting van de s tad Pa. 
ris ; de Olympische g r o e t 

25 c. de Fransche Stedemaagd, diü 
op ui tgestrekte hand draagt het 
beeld van den Gr iekschen beeldhou» 
wer Samothra tes „de Overwinning" ; 
op den achtergrond een gezicht op 

Paris me t de torens van de N o t r e Dame en een brug over 
de Seine. • 

30 c. een athleet , die alleen me t handenkrach t een boom^ 
s t ronk splijt. ' 

50 c. een jongeling, die den Olympischen groet brengt . 
1924. Ronsard . 
75 c. ter .herdenking van Pierre Ronsard, den in 1524 ge» 

boren Franschen dichter ; zijn voornaamste werken zijn : 
„Les H y m n e s " en Les Amours" . In omloop 6 October . 

1925. Tentoonstel l ing. 
. 1 0 , 15, 25, 25, 75, 

75 c. ter gelegenheid 
van de Exposi t ior 
In ternat ionale des 
A r t s decorat ives ei 

industrielies modernes te 
Paris. 

De 25 c. geeft den 
ingang van de ten» 
toonstel l ing weer, de 
25 en 75 c. kunstbe« 
werking van een 

vaas en de andere 
gestyleerde teeke» 
ningen; 25 en 75 c.' 

werden eerst uitgegeven, de andere later. 
1925. Tentoonste l l ing. 
5 Fr. de gewone zegel van die waarde , maar in andere 

kleur en in velletjes van 4 s tuks, bij de opening van de 
internat ionale Philatelisten tentoonstel l ing te Paris . Oplage 
50.000 vel ; 2—12 Mei. 

1927. Tentoonstel l ing. 
5, 10 Fr., wederom ter gelegenheid van een zelfde tentoon» 

stelling, nu te Strasbourg. De zegels waren ook weer in ge» 
heele vellen gedrukt , die tusschen de beide zegels eene blanco 
ru imte open lieten, waar in „Strasbourg", vormende te zamen 
de kleuren van de Fransche vlag blauw»wit»rood. 

Elk entreebi l je t van 5 Franc gaf recht op een velletje ; 
to taa l 50.000. 

1927. Vliegweek. 
2 en 5 Fr. overdruk t me t een vliegtoestel hn ,iPoste 

aer ienne", uitgegeven op 25 Juni te Marseil le to t 25 Juli, ter 
gelegenheid van de Marseiller tentoonstel l ing van de Salon 
In ternat ional de l 'aviation et de la Navigat ion. 

D e zegels waren alleen bes temd voor de vliegverbinding 
tusschen Marseille en Algiers ; totaal verkocht 60.000 paar . 

1927. Berthelot . 
90 c , uitgegeven 7 September, toen he t 100 jaar geleden 

was, da t Marcel in Barthelot geboren werd, scheikundige en 
grondlegger van de thermochcmie. 20 jaar geleden gestorven 

1927. Amer ikaansche Legioen. 
90, 1.50 Fr. ; ter 

eere van het be» 
zoek aan Frank» 
rijk en de slagvel» 
den van he t Ame-
r ikaansche Ler 
gioen ; 15 Sept. 

De beide zegels 
in eenzelfde teekc» 
ning, geven links 
he t po r t r e t van 
(Jeorge Washing» 

ton, rechts van van Jean Paul Lafaye t te , Fransch generaal en 
politicus, die met eerstgenoemde samenwerkte in den Ameri-
kaanschen Vrijheidsoorlog. 

Het middenstuk geeft het Vrijheidsbeeld van New York, met 
h t vliegtuig, waarmee L indbergh den Oceaan over vloog 
„Spirit of St. Louis" en het F ransche stoomschip Paris bij 
den ingang van de haven van N e w York. 

COLONIES FRANCAISES. 
Pasteur ; Ronsard ; Olympische Spelen. 
Deze herinneringszegels van la France werden, overdrukt , 

ook gebruikt in Syrië en G r a n d Liban, de Pasteur»zegels 
bovendien nog voor Alaoui t tcs en Alger ie . 

NOUVELLE CALEDONIE. 
In bezitneming. 1903. 

I c. t o t 1 Fr. en por ten 5 c.—2 Fr. 
( totaal 22), ove rd ruk t met : „Cin» 
quan tena i re . 24 Septembre. 1853— 
1903", te r her inner ing aan de in be» 
zi tneming van he t eiland 50 jaar ge» 
leden. 

( W o r d t vervolgd). 

EEN EN ANDER OVER DE ZEGELS DER 
STOOMVAARTMAATSCHAPPIJEN. 

VI. 
Zorgde de „Captain Todd" voor het vervoer der post tusschen 

La Guarira—Puerto Cabello—St, Thomas naar een vastgesteld 
reisplan, einde 1865 kwam hieraan, door het schipbreuk lijden van 
het stoomschip een einde, 

Dit is ten minste de meest-aangehangen verklaring van het feit, 
dat een nieuwe ondernemer met een ander schip het vervoer op 
zich nam. 

Vóór wij ons hiermede bezig houden vermelden wij nog het ge-
bruik van onderstaanden stempel. 

xr^'- r\r»j-uxi 

Vermoedelijk valt het gebruik daarvan in de tweede helft van 
1866 en volgens verschillende Engelsche schrijvers over dit onder' 
werp sproot het beeutten voort uit een tijdelijk te kort aan zegels. 

De hypothese is dus gewettigd, dat de brieven voor een korten 
tijd baar werden gefrankeerd en dat het vervoerend stoomschip er 
bedoelden stempel op afdrukte. W a a r geen enkele datum vermeld 
ds, valt moeilijk - ^ zoo niet onmogelijk — het juiste tijdsbestek ie 
bepalen, waarin deze stempel werd benut. 
E. J. A. Jesuran en Zoon. 

Deze firma, die naar alle waarschijn
lijkheid het contract van Todd overnam, 
begon om en de bij 1867 met het vervoer. 
Het is aan te nemen, dat zij, vóór de eigen 
zegels in gebruik werden genomen, de post' 
stukken van boven afgebeelden stempel 
voorzag. Het feit, dat èn op den stempel èn 
op de Jesurun-uitgifte de stoomboot van 
rechts naar links vaart, wijst n, o. m. op 
eenige verwantschap. 

In den datum, waarop de eigen uitgifte 
versoheen, bestaan groote verschillen bij 

de onderscheiden schrijvers. Wij zijn de meening toegedaan, dat 
op het jaar 1869, door den Yvert-catalogus aangegeven, wel wat 
af te dingen valt en dat de in gebruikneming dateert van het begm 
1868, wellicht einde 1867. 

Neemt men aan — en veel aanwijzingen pleiten er voor •— dat 
Jesurum een tijdje den stempel benutte in afwachting van de komst 
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der bestelde zegels, dan komt ons een tijdruimte van ongeveer 
twee jaren te groot voor. Het bestek van dit artikel laat niet 
toe, hierop verder in te gaan, 

De Jesurum-zegels werden eveneens geleverd door Waterford 
and Sons te Londen en wel in de waarden : 
Yi rea l , groen tot geel groen. 
2 realen, karmijn. 
De zegels zijn gedrukt op het reeds eerder beschreven papier 

met het watermerk T . H, Saunders. 
Zij komen voor op wit papier met grijze gom of geelachtig 

papier met zware, bruine gom. De tanding is 10, 11 tot 12J/^ of 
11 /^ X 1 ̂ Yi ; soortgelijke dus als bij de zegels van Britsch 
Guyana. 

In 1875 verschenen van deze zegels nadrukken eveneens ver
vaardigd door Waterford and Sons. Behalve aan het zuiver Witte 
en veel dunnere papier herkent men deze nadrukken aan de tan-
ding 15 om van de heldere, afwijkende kleuren te zwijgen {Yl 
real blauwgroen). 

Ben veel voorkomende vervalsching mist de punt achter de Z . 
Voorts wijzen wij nog op de volgende herkenningsteekenen. Om 
het zegelbeeld (buitenste rand) bevindt zich een segment-vormige 
lijn, mtt den open kant naar buiten gekeerd (zie afbeelding). O p de 
echte zegels treft men 15 segmenten horizontaal, 17 vertikaal. De 
valsche toonen een afwijkend aantal (16 resp. 19, 20 of 21). 

In 1869 deed de firma haar dienst over aan Cameron, Macanlay 
and Co„ die al heel spoedig verdrongen werd door de Fransche 
en Britsche stoomvaartlijnen, die de havens La Guaira en Puerto 
Gabello gingen aanloopen, waardoor aan deze particuliere onder
nemingen een einde kwam. 

Wij hebben ons in deze artikelen bepaald tot enkele algemeen
heden, hier en daar min of meer uitgebreid om den belangstellen
den lezer een inzicht te geven in deze interessante uitgaven. 

Van meerdere zijden bereikte ons het verzoek ook de zegels 
van andere maatschappijen aan zulk een bespreking te cxnder-
werpen, o.a. de zegels van Suez-Kanaal Maatschappij e. d. In den 
nieuwen jaargang hopen wij zoo spoedig mogelijk aan dit verzoek 
te kunner» voldoea 

Amsterdam. C. S. Den reeds uit Rotterdam bdkende machine-
stempel met 4-regeligen tekst in de vlag „STEUNT DEN NA
TIONALEN ARBEID V, H. ALGEMEEN NEDERLANDSCH 
VERBOND" zagen wy van A. C, S, met sreepje tusschen I en 5 
dd, 2.XI 1928. 6—7 N. De heer J. de Vries jr. kent hem van 
31.X.9-10 en lO^M V. Wie onzer lezers kent andere data in Octo
ber of November jl.1. 
Amsterdam—R.A.I. Aan een persbericht van het Hoofdbestuur 
P.T.T,, waarvoor beleefd dank, ontleemen wij : 

Gedurende de automobieltentoonstelling van 9 t /m. 22 Januari 
1929 in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam-Zuid zal aldaar een 
tijdelijk wijkpostkantoor worden gevestigd, dat gedurende genoemd 
tijdvak dagelijks van 9—^17 uur geopend zal zijn. 

De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van een bijzon
der stempel met inschrift : Amsterdam R.A.I. worden voorzien. 

Dienstorder 714 van 31 Oct. 1928 luidt ; Afstempeling Fran-
keerzegels . 
1. Ten aanzien van het onbruikbaar maken van de frankeerzegels, 
gehecht op stukken, welke „los" worden ontvangen in geleide 
treinen, wordt met ingang van 15 November a.s. de navolgende 
regeling op proef ingevoerd. 
2. Bij ontvangst in geleide treinen, waarin eert postrijtuig loopt 
en waarvan het geleide ds opgedragen aan een conducteur der 
farievenmalen c.q. plaatsvervanger, die een datum-treinstempel te 
zijner beschikking heeft, worden de bedoelde frankeerzegels or iruik-
baar gemaakt door middel van -dien stempel, zonder vermelding 
van letter of cijfer. 

In alle overige gevallen worden de frankeerzegels op de stuk
ken, welke „los" op geleide treinen worden ontvangen, niet in die 
treinen onbruikbaor gemaakt. Deze stukken wQrden, evenal? tot 

dusverre, zoo mogelijk in richtingen gesplitst en bij de passen 
voor bet eindstation of voor de richtingen afgegeven. Op de 
eindkantoren of in de aansluitende posttreinen vindt de afstempe
ling van de frankeerzegels plaats met den dagteekeningstempel of 
den trein-datumstempel. 
3. Deze regeling op brief geldt mede ten aanzien van de cor
respondentie, welke ,,los" in geleide trammen wordt ontvangen. 

O p een briefkaart welke 6 Oct. j.1. in Utrecht gepost werd in een 
Duitsch postrijtuig met bestemming naar Weenen, waren de post
zegels met een kruis in aniline-potlood vernietigd, terwijl er naast 
geschreven stond „Utr, 6/10 '28 Geleide 69". 

NED. OOST-INDIE. 
Dr. Weigand verrastte ons met een briefkaart uit Soerabaja, 

waarop de postzegel vernietigd is met een rond stempel, gebroken 
buitenaikel in violet te inkt, boven SOERABAJA, beneden 
JAARMARKT en in den geheel doorloopenden dwarsbalk de 
datum, b,v. 29.9.28 8—9 V. Zooals bij de meeste Indische stempels 
zijn de beide segmenten gevormd door dwarsbalk en binnencirkel, 
gearceerd met 10 verticale lijntjes. 

De heer E. R. Lim zond ons de afstempeling uit den Expres-
trein van Soerabaja naar Bandoeng via Magelang, waarvoor be
leefd dank. In den dubbelring boven SOERABAJA en beneden 
BANDOENG, in den verkor ten balk de datum b.v, 14.9.28, ge
arceerde segmenten. 

Wij danken onzen getrouwen correspondent, den heer E. Colago 
Belmonte voor de toezending van den ovalen scheepsstempel van 
het nieu^wste K.P.M, stoomschip „Nieuw Holland". 

O p de zoo juist gearriveerde briefkaarten, met luchtpostzegels 
voorzien, doch wegens plaatsgebrek in het teruggekomen 5e post
vliegtuig per mailboot „Patria" via Marseille aangekomen, staat 
geen stempel of aanduiding dat geen luchtvervoer heeft plaats
gevonden. Trouwens, behalve de vernietigingsstempel Samarinda 
18.10.28 staat geen enkel ander stempel op de kaart, zelfs geen 
bestellersstempel ; dit is bewijs dat dadelijk zichtbaar is, dat men 
met correspondentie te doen heeft, waarvoor terugbetahng van het 
luchtrecht kan worden verzocht. Op de te Amsterdam en omstre
ken ontvangen correspondentie medegekomen met het vliegtuig 
H . N A £ . N . van Smirnoff e s . staan diverse hand- en machinale 
aankomststerapels van Amsterdam C.S., doch geen stempel „Per 
Luchtpost aangebracht". We l zijn stukken bekend, te Dordrecht en 
's-Gravenhage ontvangen, waarop de speciale luchtpost-aankomst
stempel van Rotterdam resp. 's-Gravenhage wèl voorkomt. Zoo 
hoort het ook, zouden wij meenen ! 

Haarlem, 5 Nov. 1928. 
Geachte Redactie, 

Naar aanleiding van mijne deballotage als lid van „Op Hoop 
van Zegels", verzoek ik U beleefd eenige plaatsruimte in Uw blad, 
waarvoor ik U dank zeg. 

Het doel van dit stuk is te wijzen op de onbehoorlijke behande
ling van candidaat-leden in genoemde vereeniging. 

Laat ik op den voorgrond even vaststellen, dat ik niet van mijn 
kant verzocht heb lid te mogen worden van O.H.v.Z., doch dat 
ik door een bestuurslid aangezocht geworden ben. 

Nadat ik geantwoord had lid te willen worden, werd mij een 
kaart gestuurd, waarop ik had mede te deelem, of ik mij als han
delaar beschouwde of niet ; dit met het oog op de Statuten, die 
aanneming van handelaars verbieden. 

Deze kaart werd door mij beantwoora met de mededeehng dat 
ik geen handelaar 'was. 

Nadat ik als candidaat-lid voorgedragen was, werd een Be
stuursvergadering gehouden, waar tegen mijn amateur-zijn bezwa
ren werden aangevoerd en waarop het bestuur met 3—3 stemmen, 
waarbij de stem van den voorzitter besliste, besloot mij niet als 
lid toe te laten. (Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat drie 
Bestuursleden vóór en twee tegen mijn aanneming waren, waarna de 
voorzitter over mij ^geen eigen opinie hebbend, zich voorzichtig
heidshalve maar bij de tegenstemmers aansloot. 

Vervolgens beroep ik mij op de ledenvergadering, daar ik jnij 
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amateur voelende, mij niet als handelaar wenschte beschouwd te 
zien. Ik diende mijn beroep enkel en alleen om deze kwestie in en 
niet om met alle mogelijke moeite lid te worden van O.H.V.Z,, 
want al kan deze vereeniging mij best missen, ik van mijn kant 
ben, niet als handelaar, nog veel minder als amateur om haar 
verlegen. Wil ik als lid van. eene vereeniging aangenomen wordeii, 
dan staan er nog talrijke voor mij open, die niet als O.H.v.Z, met 
bezwaren komen aandragen, die niet alleen misplaatst, maar bo
vendien volkomen uit den tijd zijn. Dat na eenige kwesties, de 
laatste nog in de vergadering van 25 Nov. '27, O.H.v.Z. nog maar 
steeds achter den tijd aan blijft zeulen, schijnt een minderheid onder 
de leden nog maar steeds niet te begrijpen. 

O p die vergadering dan, werd na lang gedebatteer, waar tegen
standers met bezw,-»fer. aankwamen, d i . tevforeïi reeds lang 'vcer-
.̂ egd waren, besloten (hoewel het meerendeel der leden voor mijne 
aanneming was), dat ik met als lid aangenomen kon worden. Het 
voorstel mij toe te laten kon de statutair voorgeschreven 7 5 % 
niet halen, doch de tegenstemmers en in 't bijzonder de tegenstem
mende bestuursleden moeten er zioh wel bewust van zijn, dat de 
meerderheid der leden in deze niet meer achter hen staat. 

Wielk feit doet zich echter nu voor ? Dat het candidaat-Iid zelf 
verklaart geen handelaar te zijn ; dat de minderheid van Bestuur 
en leden verklaart dat dit wel het geval ds. zonder dit nochtans te 
hebben kunnen bewijzen en het candidaat-hd eenvoudig weg voor 
leugenaar uitmaakt, waarbij deze laatste tenslotte niet als lid aan
genomen wordt, hoewel de meerderheid der leden zulks wel wenscht. 

'Dit kan zich voordoen bij O.H.v.Z., zelfs wanneer men van 
bestuurszijde aangezocht wordt om lid te worden. 

Waarom vraag ik mij af, wordt den candidaat-leden eer. kaart 
toegezonden waarop zij mede te deelen hebben, of zij handelaar 
zijn of niet, wanneer men later met hunne verklaringen toch geen 
rekening houdt ? Het zenden van de kaart is het eerste, waarmee 
de Vereeniging, fatsoenshalve, onmiddellijk dient te eindigen. 

De bezwaren die tegen mij ingebracht waren, kwamen hier op 
neer, dat k Ie. ,'id was van de Haarl. Postz. Betu-s en 2e. dat ik 
wel op veilingen kocht, waarna ik van de aldaar door mij gekochte 
zegels, het niet door mij gebruikt kunnende worden deel, weder 
verkocht. 

Het sub. 1 aangevoerde zegt niets. En het tweede ? Jui'it daardoor 
voel ik mij zuiver amateur-verzamelaar. 

Zit het amateuristisch verzamelen alleen daarin, dat men zijn 
geld besteedt om zegels te koopen en on te plakken ? Dan is 't 
verkrijgen van een fraaie verzamelioig nog slechts een kwestie van 
een goed gevulde portemonnaie. M. i. is juist deze wijze van 
verzamelen geen verzamelen. Order geven om maar aan te koopen, 
iemand neer zetten die alles ordent en de verzameling is daar. Is 
dat verzamelen ? 

Neen, het zichzelf moeite geven om met eigen kracht en weinig 
kosten te trachten een mooie verzameling bijeen te brengen, dat is 
m. d. het ware verzamelen. 

Wanneer de door mij gevolgde verzamelmethode niet mogelijk 
was, zou het slechts een zeer gefortuneerd verzamelaar gegeven 
zijn een fraaie verzameling bijeen te brengen, wat nu gelukkig nog 
niet het geval behoeft te zijn. 

Wanneer men echter op mijne wijze verzamelende leden een 
kwaad voor de Vereeniging achtte, welnu ware men dan ook in 
deze consequenter geweest en hadde men 't ook reeds in de Ver
eeniging zijnde kwaad uitgeroeid. Maar het is ook aan 't Bestuur 
van O.H.v.Z. wel bekend, dat, wanneer men al dezulke leden zou 
royeeren, dit ' wel eens een al te zware aderlating zou kunnen 
blijken te zijn. 

Ik laat thans gaarne betreflende deze zaak het oordeel aan de 
lezers over en dank U, geachte Redactie, nogmaals voor de mij 
verleende plaatsruimte. 

W , H . P. V A N TRUIJEN. 
Van ons aanvankelijk voornemen, bovenstaand betoog door uit

gebreide repliek te ontzenuwen hebben wij afgezien, daar wij daar
voor een onredelijk beroep zouden moeten doen op de welwillend
heid van de Redactie van het Maandblad voor het beschikbaar 
stellen van plaatsruimte. Wij volstaan derhalve met er op te wijzen, 
dat in onze Vereeniging sedert 1 Maart 1927 niet minder dan 63 
nieuwe leden werden aangenomen, die klaarblijkelijk een ander oor
deel omtrent den gang van zaken in onze Vereeniging hebben, dan 
de heer v. T . W a a r de heer v, T . de eenige is, die in deze periode 
ndet werd aangenomen, laten wij het gaarne aan de beoordeeling 
van de lezers over welk oordeel juist is. Overigens zal het niemand 

moeilijk zijn, het betoog naar juiste waarde te schatten, indien 
men opmerkt, dat de inzender zoover gaat, zelfs de persoonlijke 
overwegingen van onzen voorzitter aan te geven, die hij (noch 
iemand anders) toch onmogelijk weten kan. 

Ten slotte meenen wij niet te mogen nalaten, er uitdrukkelijk 
op te wijzen, dat de voorstelling, alsof de heer v. T . door het 
bestuur zou zijn aangezocht hd te worden, ten eenenmale onjuist is. 

NBD. PHIL. V E R E E N I G I N G 
„OP H O O P V A N Z E G E L S " 

L. GERMERAAD, secretaris. 

O N G E O O R L O O F D G E B R U I K D E R 
L U C H T P O S T Z E G E L S . 

Door de vereeniging ,,PhilateJica" te 's^Gravenhage is het vol
gend schrijven gericht tot den Directeur-'Generaal der P. en T . te 
's^Gravenhage, in zake. de luchtpostzegels van 40 en 75 cent. 

Ondergeteekenden, C. J. Reijerse, voorzitter der I. Ver. „Phi-
latelica" te 's^Gravenhage en J. N . H. van Rest, secretaris der
zelfde vereeniging, handelende in opdracht der algem. ledenver
gadering der vereeniging, gehouden op Woensdag 24 October 1928 
te 's-Gravenhage, hebben de eer 't onderstaande onder uwe wel
willende aandacht te brengen en eventueel inlichtingen te erlangen. 

O p bovengenoemde vergadering waren de zestig aanwezige leden 
unaniem er ernstig over teleurgesteld, dat reeds eenige weken 
lang in Den Haag bij groote en kleine partijen afgestempelde lucht
postzegels worden verhandeld. 

't Hierbij gevoegde stel luchtpostzegels is door ons den 25sten 
October j.1. aangekocht in den kleinhandel tegen aanmerkelijk lage
ren prijs dan de nominale waarde. Ons is gebleken, dat de boek
handel Parmentier in de Lange Poten, te 's-Gravenhage, den 
grootsten handel er mee kon drijven. 

In 't klein 'bedroeg de prijs f 0.60 per stel, aldaar, 't Is o. i. niet 
te veronderstellen, dat deze zegels regelmatig dienst hebben ge
daan en daarna uit Indie naar hier zijn gezonden ; ook niet met 
't oog op den tijd van verhandeling in Den Haag. 

De stempels op de in omloop zijnde luchtpostzegels wijzen er 
O'p, dat z.g. raassa-afstempeling heeft plaats gehad, waarbij hoogst
waarschijnlijk 't stempel voor frankeering bij abonnement te Roer
mond werd toegepast. 

Bij de bekende vijf vliegtochten is algemeen aangedrongen lucht
postcorrespondentie te bezigen. Door zeer velen is dit in ruime 
mate metterdaad gedaan. Om dengenen, die geen connectie's in In-
dië bezitten, te gemoet te komen, zijn de Indische noodhulp-lucht
postzegels alsnog in Nederland verkrijgbaar gesteld ee is den 
koopers een adres in Indie genoemd, vanwaar bovenbedoelde cor
respondentie zou worden teruggezonden. 

Deze zoowel als anderen hebben getracht op die wijze in 't be
zit te komen van gebruikte luchtpostzegels, waaraan door velen 
de voorkeur wordt gegeven boven ongebruikte. 

Dat geen apart luchtpositstempel zou worden gebezigd, was o.i. 
zeer te waardeeren en zou ook geen bijzondere beteekenis of waar
de gehad hebben, omdat volgens Owen Dienstorder 507 van 8 Aug. 
1928 no. 6 „luchtpostzegels uitsluitend mogen worden gebezigd 
voor de verantwoording van 't vorenbedoelde luchtrecht." 

De kosten, verbonden aan de ludhtpostcorrespondentie waren in 
allen gevalle steeds hooger dan die der nominale waarde der lucht 
postzegels. 

Een groot aantal personen is heden gedupeerd, doordat de waar
de voor hun moeite en kosten, besteed aan genoemde luchtpost
correspondentie, twijfelachtig is geworden door den huldigen ver
koop als boven is medegedeeld. 

De pihilatelie in 't algemeen is op deze wijze ernstig geschaad 
en dreigt zoo de liefde en 't vertrouwen van zeer velen in ons 
land en niet minder in 't Buitenland geheel of in groote mate 
te verliezen. 

Naar aanleiding van 't bovenstaande hebben ondergeteekenden 
de eer UEdelgestr. te verzoeken hun te willen mededeelen op welkj 
wijze bovenbedoelde partijen afgestempelde luchtpostzegels er zijn 
gekomen ; welke juiste maat dit heeft aangenomen of aangenomen 
kan hebben ; of dit uwe goedkeuring kan verkrijgen en welke maat
regelen UEdelgestr. naar aanleiding hiervan denkt te treffen. Het 
wil ons toeschijnen, dat algemeeoe bekendheid met de juiste toe
dracht in deze aangelegenheid nog 't meest in staat zal zijn 't ver-

I trouwen 't minst te schokken. 
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Wij vertrouwen, da t Uwerzijds deze oplossing worde voorge
staan en dat UEdelgestr. ons de noodige inlichtingen zult willen 
verstrekken. In afwachting, met de meeste hoogachting. 

De voorzitter, 
was gat. C. J. REIJERSE. 

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

Onderschrift van de Redactie. 
Deze zaak is van zoo groot belang, dat het zeer gewenscht is, 

dat zij volledig tot klaarheid kome. Hopelijk zal het Hoofdbestuur 
der P. en T . de verzamelaars er tevens niet onkimdig van laten, 
wat het met de onverkochte luchtpostzegels voornemens is te doen, 
nu zij aan het doel, frankeening der stukken met de vijf postvluch-
ten, hebben voldaan. 

Waar de verzamelaars zich betrekkelijk hooge geldige offers 
getroost hebben om in het bezit van gebruikte luchtpostzegels te 
komen, is het treffen van afdoende maatregelen zeer gewenscht; 
eerstens om het gebeurde, voor zooveel mogelijk ongedaan te ma
ken ; tweedens om herhalingen te voorkomen. 

Op bovenstaand schrijven werd het volgend antwoord ont
vangen : 

B E R I C H T O P SOHRIJVEN 
V A N 28 OCT. ].L. 

's-Gravenhage, 24 Nov. 1928, no. 24343, afd. 4. 
Ie. In antwoord op bovenvermeld schrijven heb ik de eer, U 

mede te deelen, dat tengevolge van een misverstand, hetwelk wordt 
betreurd, ten post- en telegraafkantore te Roermond voor de ver
antwoording van de verschuldigde gelden wegens frankeering bij 
abonnement van niet periodieke drukwerkzendingen een enkele 
maal luchtpostzegels zijn gebezigd. Naar de meening van den be
trokken directeur, zijn van elke soort niet meer dan 50 stuks voor 
dit doel gebruikt. 

2e. Aan deze aangelegenheid is het noodige gevolg gegeven, zoo
dat wordt vertrouwd, dat onregelmatigheden, als de onderwerpelijke, 
zich niet meer zullen voordoen. 

3e. De overgelegde zegels gaan hierbij terug. 
Voor den Directeur-Generaal, 

(get.) G. KIVERON. 

F R A N K E E R M A C H I N E S . 
Universal Postal Franker. 
Machine 12, (Ned. Ind. Handelsbank, A'dam). 

In verband met de portverandering van 1 Nov. j.1. is van deze 
machine een nieuwe waarde, 23̂ 2 cent, bekend geworden. 

Van andere U.P.F, zullen ongetwijfeld meerdere veranderingen 
volgen. 
Francoty^ 
Machine 107. Een nieuwe machine, in gebruik genomen bij N .V. 
Drukkerij „De Vlijt", Arnhem. Model B I (zonder tekst) met 
dikke cijfers (de tot voor kort hier ingebruik zijnde U.P.F. 
machine 6 zal thans zijn afgeschaft. 
Machine 108. (N. H . M. A'dam) stempelt thans met dikke 
cijfers ; eerst bekende datum met dikke cijfers is 25.10.28. 
Machine 109, Deze machine sedert kort in gebruik bij Ruys Han-
delsvereeniging Amsterdam, schijnt tijdelijk of definitief ( ') van eige
naar veranderd te zijn. 

Ik bezit n.1. een adruk van 23/2 c. /an deze machine met datum 
17.11.'28 op buitenlandsch drukwerkcouvert, met als afzender: 

Nederlandsche" Handel Mij. Amsterdam. C. 
De adruk is dezelfde is bij Ruys gebruikt, n.I. A I met dunne 

cijfers. 
Wien kan hierover iets naders mededeelen '^ 

Machine 121. (R. Mees 6 Zoonen R'dam). 
De oircel met naam en wapen der firma is gewijzigd, meer 

ovaal geworden en staat thans hooger. 
Eerst bekende datum in dit nieuwe type 2S.11.'28, laatst be

kende datum in het voorgaande type 24.11.'28. 
Machine 127, Sedert 8.11.28 stempelt deze machine in haar vijfde 
type, en wel met den tekst 

G F Allsteel 
Expos titie 

Prinsestraat 13 
's-Hage 

19-24 Nov. 1928. 

Nadien is reeds het zesde type in gebruik gekomen, en wel 
met den tekst, 

Edison Diek 
M I M E O G R A P H 

Het geheel in witte letters op rooden ondergrond. Edison Diek 
staat in kleine letters over de letters O G van Mimeograph 

De Jaatste datum hiervan is 6.12.'28, terwijl op 7.12.'28 de 
machine weer n type I (GF Allsteel) stempelt. 
Machine 134. Half November in gebruik genomen bij De Erven 
de Wed . J. van Nelle, te Rotterdam, Model A II met dikke cijfers. 

De firmanaam is als vdlgt in de machine geplaatst. 
DE FRVEN 
DE WED! 

V A I N 
~ NELLE J: 

Aan allen, die mij diverse nieuwtjes melden, hartelijk dank. 
H. L A M P E Fzn. 

Ncdlerlaiindï 
en I^oloriieri 

Een nieuw watermerk bij de zegels van 1852 ? 
„Die erste Ausgabe von Niederlande (Senf Kat. Nr. 1—3) weist 

van 1 November van Gebr. Senfs III. Briefmarken-Journal, dat wij 
hieronder in zijn geheel overnemen. 

V^J: 2 -Z" 5 W £ ^ r^ 
Die erste Ausgabe von Niederlande (Senf Kat. Nr. 1—3) weist 

bekannthch als Wasserzeichen ein Posthorn auf, von dem, wie es 
scheint, angenommen wird, dass es nur in einer, der in manchen 
Katalogen und Albums abgebildeten Form, nämlich mit offenem 
Mundstück und Schalloch, jedoch mit ausgefülltem Schallbogen 
vorkommt. Nun liegt uns der Wer t zu 5 Cent blau in einem Stück 
vor, das, unter hundert andern mit dem obengenannten Wasser
zeichen gefunden, ein Posthorn zeigt, bei dem der Scha'lbogen 
nur die Umrisslinien zeigt, also nicht ausgefüllt ist. W i r erinnern 
uns nicht, dass auf diesen Umstand schon irgendwo in der Fach 
Idteratur hingewiesen ist. Da das offene Posthorn auch in seiner 
sonstigen Form Abweichungen von dem vollen aufweist kann man 
nicht gut annehmen, dass es sich nur um eine technische Entartung 
des ersteren, als vielmehr um einen besonderen T y p handelt. Bei 
dessen Seltecheit mochte man annehmen, dass vielleicht ein 
Probewasserzeichen dieser offenen Form — versehentlich oder ab
sichtlich — auf das Drahtnetz, den sogenannten „Egoutteur", mit 
dem gewöhnlichen Posthorn mit aufgeheftet wurde. Dass das oben 
abgebildete eigenartige Wasserzeichen in bogenmässiger Aufma
chung oder in einer ganzen Auflage verwendet worden sein soll, 
muss man für ausgeschlossen halten, denn dann wären Marken 
in der Wasserzeichen Type II häftiger und würde das Fehen 
eines entsprechenden Hinweises in den Katalogen wohl längst 
schon bemängelt worden -sein. W i r zweifeln nicht daran, dass die 
vorstehenden Zeilen unseren Freunden in den Niederlanden Anre
gung geben, diese interessante Sache weiter nachzugehen, und es 
soll uns freuen, wenn wir auf Grund dieser Feststellungen unseren 
Lesern noch mehr und vor allem Genaueres über diesen sicherlich 
reizvollen Gegenstand mitteilen können." 

Wij missen helaas het noodige materiaal om zelf deze kwestie 
verder na te gaan, maar wekken hierbij onze lezers op om hun 
zegels eens'na te zien. Ongetwijfeld zijn er tusschen 1852 en 1864 
verscheidene „draadnetten" gebruikt om het watermerk in de pa-
pierbrei te persen, en aangezien voor zoover wij weten de 
hoorntjes alle onderling eenigszins van vorm verschillen, zou het 
mogelijk kunnen zijn dat er eens een van het boven beschrevene afwij
kende model tusschen gezeten heeft. E r zijn enkele onbedrukte 
vellen van dit watermerkpapier bekend, waarop echter „Type I I" 
waarschijnlijk niet voorkomt, het zou anders stellig wel eens opge
vallen zijn. 

Niet lang geleden, we meenen in het begin van dit jaar, werd 
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in „Köhlers Philat. Magazin" iets dergelijks beschreven. Van een 
zegel van de eerste uitgifte van Pruisen, die zooals bekend is als 
watermerk een lauwerkrans heeft, is een exemplaar ontdekt met 
watermerk W , hetzelfde dat voor de eerste twee zegels van 
Luxemburg gebruikt werd. De eerste Luxemburgsche zegels 
werden in de Pruisische Staatsdrukkerij gedrukt en men zal daar 
dus bij vergissing een verkeerd vel papier genomen hebben. Onze 
Munt echter drukte in 1852 uitsluitend de Nederlandsche zegels, 
zoodat een dergelijke verklaring voor de open posthoorn niet zal 
opgaan. 

Postzegelboekjes. 
De boekjes met 24 zegels van 123^ cent zijn ter verstrekking 

gereied. De op de kantoren nog aanwezige boekjes met zegels 
van 15 cent moeten door lossen verkoop van die zegels zoo 
spoedig mogelijk worden opgebruikt (D. O . H 782 van 28 Nov.) 

De boekjes zijn, naar de heer V a n E>cmgen ons berichtte, sinds 
medio November al verkrijgbaar. D e uitvoering is gelijk aan die 
van de andere, de omslag is blauw. 
Nieuwe oplaagletters. 

\}/2 cent B, 7J/2 cent rood A, Beide waarden met randdruk van 
diJbbele lijnen. 

Onze nieuwe Kerstzegels, 
Bij dit nummer is een gekleurde bijlage gevoegd met de vier 

nieuwe zegels, die op 10 December verschenen zijn, en verkrijgbaar 
zullen zijn tot en met 9 Januari, Als van de vorige series is de 
geldigheidsduur onbeperkt. De zegels zijn vervaardigd naar ont
werpen van den schilder Jan Sluyters. Zij werden aangekondigd 
bij Dienstorder H 759 van 21 Nov., die verder geen nieuws be
vatte dat voor ons van belang is. 

De ikleuren der zegels komen overeen met die op de bijlage, dus 
lJ/2 + 1 cent, paars , 
5 -J- 3 cent, groen , 
7^2 + 2J/^ cent, rood , 

123^ + 3 H cent , b lauw. 
Het formaat van de zegels is ongeveer 18 bij 25 m.M.. de vellen 

zijn groot 100 stuks. De druk is rotogravure. De zegels zijn gedrukt 
op papier met watermerk, wij kennen uitsluitend vellen waarbij het 
watermerk v e r t i c a a l staat. 

De tanding is niet voor alle waarden dezelfde. Door het afwij
kende formaat van de zegels kon geen kamperforatie gebruikt 
worden, maar moest men lijntanding nemen. Deze is 

bij de I H e-n 5 cent: 12 : 12}^. 
bij de 7y2 en 12^^ cent: 12 : 12. 
Van overa uOit den lande (dank aan vele correspondenten) werden 

ons dezelfde tandingen gemeld. 
Een gevolg van de lijnperforatie is, dat de sefie dit jaar n i e t 

met rolperforatie zal verschijnen. Wi j zijn benieuwd of dit nog 
invloed op den verkoop zal hebben. Tot een mindere opbremgst 
werkt ook miee de geringere toeslag, die het vorig jaar l l j ^ cent, 
nu slechts 10 cent per serie bedraagt. 

Om de vellen loopt een dubbele Jijn in de kleur van de zegels. 
De afstand tot de zegels is ongeveer 12 m^M., de afstand van de 
lijnen onderling is pl.m. 5 m.M., alleen op den onderrand 12 m.M. 

Mogen de zegels druk gekocht worden ! 
Olympiadezegels. 

De beeren Bunge en Korteweg meldden ons de 10 cent I I H • 
11 ]/2, aan den rechterzijrand van het vel dubbel getand. 

Wij brengen in herinnering, dat de Olympiadezegels na 31 De
cember niet meer voor frankeering geldig zijn. 
De nieuwe tarieven. 

In een ingezonden stuk in het Handelsblad wordt de aandacht 
erop gevestigd, dat een brief tusschen 20 en 40 gram in het 
grensverkeer met België en Duitschland 12 /̂2 cent kost, in het 
binnenlandsoh verkeer echter 15 cent! Dit zal wel een niet te 
vermijden inconsequentie zijn geweest; voor zwaardere brieven is 
het bmnenlandsch tarief veel lager. 
De nieuwe 7^^ rood verschenen. 

O p 8 November verscheen reeds de nieuwe 7}/2 cent, dn de 
roode kleur van de vroegere 10 cent. De vellen hebben, als tot 
dusver bij elke kleurwijziging, oplaagletter A, en om het vel heen 
de nieuwe, in het vorig nummer voor de \2]/2 en 27]/2 cent be
schreven randdruk. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H : L 190, tanding Gr. 

R 190, „ Gr. 
R 191 , „ Gr. 
R 194, „ Gr, 
L 194 , „ - , met letter B. 
R 194, „ - , „ „ B. 

6 cent E : 195, 
71^ cent B : 

L 175, „ Gl. 
R 182 , „ G r l 5 . 
L 186, „ G r l 5 . 

• L 187, „ Gr. 
7H cent A : L 206, „ - . 

R 206, „ Gl. • 
L 207 , „ Gr. 
R 207, „ Gr. 
L 209 , 
R 209, 

Mli cent bl . : 208, „ (Gr) , uit de boekjes. 
De nummers waarvan geeo tanding is opgegeven, zijn ons ge

meld, maar we hebben ze nog met ontvangen. 
De nos. L en R 194 vaa de 5 cent H „met letter B" hebben 

een letter B boven de oplaaglettrs H, boven het zegels rechts van 
dat met het plaatnummer. Weer eens iets nieuws. 
Nieuwe dnikkersteeken en tandingen. 

13̂ 2 cent B : De beide randlijneo zijn op den bovenrand onge
veer 1 C.M. van elkaar verwijderd. Tusschen deze lijnen, in het 
midden van den bovenrand, staat wat wij vermoeden dat het 
drukikersteeken moet voorstellen. Wi j bezitten: één verticaal 
streepje tusschen de lijnen (taading Gl ) , twee streepjes (Gl), en 
een ex. zonder streepjes (No) , — W a a r is de gelukkige tijd van 
de genummerde teekens ! 
VA CEN. 

Van talrijke zijden werd ons een aardige fout van de IJ/2 cent 
getoond; bij een aantal vellen van oplaag A is op het tweede 
zegel der eerste horizontaJe rij de T van G E N T geheel wegge
vallen, d.wjz. door de paarse kleur bedekt, zoodat de zegels in 
kwestie de waardeaanduiddng IJ^ O E N dragen. 

Dank aan de beeren Sluyp en V a n der Schooren, die ons de 
zegels toonden. 
3 cent 1891 ongetand. 

Op de 25e Veiling van de firma Hekker gaat een ongetand paar 
van de 3 cent 1891 met onderrand. Wi j weten niet of deze afwij
king ooit eerder vermeld werd. 

Ook de heer Jonker toonde ons deze afwijking, maar verder een 
zegel waarbij de T slechts half onzichtbaar was. Ook in dit geval 
hebben we dus niet met een plaatfout te doen, maar is de afwijking 
slechts het gevolg van een of ander vuiltje dat op die plaats eeni-
gen tijd op de drukplaat gelegen heeft. De fantastische prijzen die 
ons reeds voor deze „foutdruk" gevraagd werden zijn dus aller
minst (gerechtvaardigd. 
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Luchtpost, 
Op 11 December vertrekt een postvliegtuig naar Indië met 

Kerst en Nieuwjaarscorrespondentie. Het luchtrecht bedraagt 
evenals van de vorige vluchten 40 cent per kaart en 15 cent per 
20 gram voor brieven. Het „voorkeurstarief", dat in elk geval de 
verzendmg per vliegtuig verzekert, bedraagt 75 cent per briefkaart, 
75 | 40 cent voor brieven tot 20 gram, 2 maal 75 + 40 cent 
voor brieven tot 40 gram, enz. Het is dus zoo vastgesteld dat er 
geen nieuwe luchtpostzegels voor uitgegeven behoeven te worden. 
Uitvoeriger bericht onder de rubriek .Xuchtpost". 

Nieuw Philatelistenloket, 
Een Persbericht meldt ons dat te E i n d h o v e n een philate

listenloket IS ingesteld, te beginnen met 1 December. Het is ge
opend op den eersten Zaterdag der maand, van 1 tot 3 uur. 

N E D . INDIE. 

De opdrukluchtpóstzegels. 
Het Departement van Kolonien was zoo vriendelijk, ons op ons 

verzoek de oplaagcijfers te verstrekken van de overdrukte lucht
postzegels. Deze zijn : 

10 op 123^ cent 1.000.000 
20 op 25 cent: 1,000.000 
40 op 80 cent : 500.000 
75 op 100 cent: 135.000 
1.50 op 2.50 gild. : 85.000. 
Van de oplaag werden 35.000 series naar Nederland gezonden. 
W e ontvingen nog verschillende brieven over deze zegels, en 

danken hierbij alle correspondenten er voor. De in het vorig num
mer reeds vermelde korte verticale lijn van de L van Luchtpost 
bij de 20 en 25 cent blijkt op 'talrijke zegels van het vel voor te 
komen. De juiste verdeeling is ons door gebrek aan een geheel 
vel nog niet bekend. Het eerste zegel van de l i e rij van deze 
waarde heeft behalve een korte L nog een horizontaal streepje 
boven de L, 

Bij de 75 cent op I gld. heeft het tweede zegel van een van de 
horizontale rijen een gebroken 7 ; dit sohijnt leen constante fout 
te zijn. 

De heer Van den Berg toonde ons een strip van de 20 op 
25 cent met zeer duidelijke „rückseitiger Abklatsch" van den 
opdruk. 

Door mededeelingen van de beeren Van Boxtel en Van den 
Berg, en een bericht onder „Postzegelnieuws" van de Avondpost 
kunnen we nog de volgende plaatnos. opgeven : 

40 op 80 cent: 1, 2, 3, 4, 5. 
75 cent op 1 gld. : 10, 12. 
1.50 op 2.50 gld.: 1, 2, en z o n d e r no. 
Bovendien zond ons ir. H. Cramer paren van de 75 cent op 1 gld. 

met plaatnos. 9, 14 en 15, welke nummers, naar uit een bijgevoegd 
paar van de onoverdrukte 1 gld. bleek, geheel afwijken van de 
nummers die bij de onoverdrukte zegels voorkomen. Zegels van 1 
Gld. zonder opdruk met de nummers dn nieuwe teekening zijn den 
heer Cramer niet bekend. Er sohijnt dus voor 1 gld. een nieuw stel 
platen met de oude nummers te zijn aangemaakt, iets wat bij de 
fcoperdrukzegels nog nooit voorgekomen is. Wij twijfelen niet of 
binnenkort zal ook de onoverdrukte 1 gld. met de nieuwe nes. wel 
gevonden worden. 

De heer De Jong te Groningen zond met het 5e vliiegtuig een 
aantal enveloppen mee met de bedoeling, de achterzijde hiervan 
als adrer.zijde voor de terugvlucht te benutten, zoodat dezelfde 
enveloppen beide malen vervoerd werden. Door de Indische 
Posterijen werd de reeds gediend hebbende adreszijde van de heen
vlucht echter door een groot aantal strepen met blauw potlood 
op schandelijke wijze bekrast, zoodat de zegels er volkomen 
waardeloos door geworden zijn. Protesten zullen hier wel niet 
baten. De Indische Postadmimstratie is formeel in haar recht, maar 
had toch wel kunnen begrijpen dat dergelijke enveloppen voor 
verzamelaars bestemd waren ! 

Verder ontving de heer De Jong een aantal per 5e vliegtuig uit 
Indié verzonden stukken, die n i e t de beloofde afstempeling 
Amsterdam C S . droegen. Ook wij ontvingen een tweetal per 
vliegtuig verzonden doch ongestempeld gebleven stukken. Hoewel 
de groote haast waarmee de stempeling had te geschieden wel een 
verklanng er voor geeft, had dit toch niet mogen gebeuren. 

De nieuwe luchtpostzegels verschenen. 
O p 1 December verschenen hier te lande de definitieve serie ; 

hierbij nogmaals de afbeelding. De waarden zijn, zooals reeds op

gegeven werd : 
I « « « * 

ri^ss? 

IjticyciiiirtJiii/oijnjMP''' 

10 
20 
40 
75 

150 

cent paars , 
cent i)ruin , 
cent karmijnrood , 
cent groen , 

cent oranje. 
De geheele serie is getand 123̂ 2  U K (lijntanding). 
De waardeaanduiding bij de 1.50 luidt 150. De vellen zijn groot 

100 stuks, met oplaagcijfers A aan de korte zijden van de zegels, 
aan de lange zijden de telcijfers 1—10 resp. 10—•!, bij de 10 cent 
staan de telcijfers in omgekeerde volgorde. 

De heer Cramer te Weltevreden zond ons de afbeelding van een 
reclamebiljet der Indische Posterijen. Dit bestaat uit een vergroote 
afbeelding van het luchtpostzegel van 10 cent met Ov'̂ ar overheen 
de woorden : „Verzend per Luchtpost". 
Portverlagingen, 

Het Ministerie van Koloniën deelt ons mede, dat ofHcieel hier 
te lande nog mets zekers' over de voorgenomen verlagingen be
kend is. Worden de voorstellen onveranderd aangenomen, dan 
zullen verschijnen : 15 cent blauw en 20 cent in nieuwe kleur, 
verder 10 cent rood en 3 cent groen, en de MYi en 4 cent in 
nieuwe kleur. 

CURACAO. 
Nieuwe waarden. 

De vijf nog te verwachten nieuwe waarden in de gewijzigde 
Jubileumteekening zijn op 1 December verschenen. Het zijn : 

73̂ 2 Cent oranje , 
10 cent donkerrood, 
123^ cent bruin , 
15 cent blauw , 
35 oent grijsbruin. 
De zegels hebben alle lijntanding 113^ ■ 113^. 
Aan plaatnos. meldden de beeren Van Dongen en Van der Wil 

ligen o n s : lYi cent 1, 2, 3 ; 10 cent 2, 3 ; 123^ cent I, 2, 3, 4 ; 
15 cenl 2, 3 ; 35 cent 1, 2. 
De 2.SQ. 

De heer Van Dongen deelde ons mee, dat de 2.50 der koersee
rende serie, die eeaigen tijd niet verkrijgbaar is geweest, nu weer 
aan het verzamelaarsiloket te Zwolle voorradig is, in tanding 

SURINAJWE. 
De Van Heemstrazegels, 

De in het vorig nummer beschreven zegels ten bate VEin de 
Gouverneur van Heemstrastichting zijn op 1 December ver
schenen, dus : 

XYi \ lYi cent , ultramarijnblauw , 
2 + 2 cent, groen, 
5 + 3 cent , donkerpaars, 
7J/2 + 23^ cent , oranjerood. 

De zegels hebben lijntanding 113^ : 11'/^, en zijn gedrukt in 
vellen van 100 met blancoranden. Zij zijn uitgevoerd in roto 
gravuredruk. De mooie kleuren, de goede druk en de teekening 
hebben z«. tot buitengewoon aantrekkelijke zegels gemaakt. 
Nieuwe 223̂ 2 cent verschenen. 

Ook alweer op 1 December — het Departement van Koloniën 
is stellig in een Sinterklaasstemming, liefst 15 nieuwe zegels op 
één dag ! — verscheen hier te lande de 22J^ cent in de gewij
zigde Jubileumteekening, welk zegel reeds eenige maanden in 
Suriname zelf verkrijgbaar was. De kleur is lichtbruin, de fanding 
WYi '• IIH> de heer V a n der Willigen meldt ons plaatno, 1. 
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Uitslag van de Rijkszegelveiling op 30 October 1928. 
Omschrijving van den kaveL 

Binnenlandschc Freinkecrzegcls. 
1 500 stuks van ƒ 5.—, 1898/1899 f 53.94 
2 400 „ van „ 2.50, 1898/1899 21.94 
3 1200 „ van „ 1.—, 1898/1899 „ 5.15 
4 3000 „ van „ 1.—, 1925 121.— 
5 7500 „ diverse waarden 30.10 
6 1200 „ opdruk ,,zestig" en „veertig" op 30 cent „ 62.94 
7 1000 „ van ƒ 0.20 en ƒ 0 .12^/1922 „ 17.50 
8 lOOO „ van 4 cent op 43^ cent en van ƒ 0.04/1921 „ 15.— 
9 1000 „ van 1 cent t/m. 4 cent 1923 11.94 

10 2500 „ gemengd 40.— 
11 2150 „ gemengd 76.— 
12 5400 „ uitgave 1924/1925 Reddingszegels en 

Luchtpostzegels „ 98,94 
13 1800 „ Luchtpostzegels „211.94 
14 3800 „ diverse opdrukken „ 80.-— 
15 600 „ diverse opdrukken , 86.10 
16 600 „ met gummi-stempeling „ 15.— 
17 600 ,, met gummi-stempeling „ 6.— 
18 600 „ ongetande 35.— 

Strooken van adreskaarten van de Pakketpost. 
19 50 KG ƒ 1 6 5 . — 
20 100 „ Opgehouden — 

Jubileumzegels 1813—1913. 
21 60 stuks in 5 complete seriën 108.50 
22 30 „ van ƒ 10.— 526.— 
23 300 „ v a n , , 5.— 311.82 
24 250 „ v a n , , 1.— 66.— 
25 100 „ v a n , , 0.50 56.10 
26 1050 „ gemengd 236.65 

Jubileumzegels 1898—1923. 
27 3800 „ gemengd 120.— 
28 3000 „ gemengd 90.— 

Portzegels. 
29 500 „ van / 1.— 103.94 
30 500 „ van „ 0.50 40.— 
31 2000 „ van „ 0.25/1925 21.— 
32 6100 „ gemengd , 61 .— 
33 300 „ van f 0.11 6.94 
34 200 „ van „ 0 .07^ , 1925 8.20 
35 100 „ van „ 0.07H .. 5.10 

„ 7.94 36 100 „ van „ 0.07 
37 375 „ gemengd 
38 2050 „ gemengd 
39 2500 „ van 25 op I H en 7]4 cent 
40 1700 „ opdruk op frankeerzegel 
41 60 „ opdruk op frankeerzegel 
42 120 „ opdruk op Irankeerzegel 
43 240 „ opdruk op frankeerzegel 

12.70 
10.— 

173.— 
32.— 
61.— 

127.— 
232.— 

44 400 „ opdruk op frankeerzegel 350.— 
45 3000 „ gemengd w.o. div. opdrukken , 77.38 
46 1500 „ gemengd w.o. div. opdrukken , 38.18 

Frankeerzegels v. d. Ned. Koloniën. 
47 8000 stuks gemengd zonder opdrukken , 41.52 
48 4350 „ gemengd w.o. opdrukken, enz 43.71 
49 2050 „ diverse opdrukken „ 61.13 
50 590 „ Jubileumzegels 1898—1923 106.13 
51 655 „ van Suriname en Curasao „ 125.25 

Buitenlandsche Frankeerzegels. 
52 8000 „ gemengd 81.51 
53 6000 „ gemengd 59.12 
54 4000 „ gemengd 49.73 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

55 4250 stuks gemengd ƒ 55.77 

pMIateli^jiacl^^erlei 

Rusland, Soviët-uitgihen, A. Waardevermeerdering. — Naar aan^ 
leiding van een einde Juli ontvangen ambtelijke mededeeling, meen 
ik daaruit een gevolgtrekking te kunnen opstellen, van belang voor 
belangstellenden en van die het kunnen worden. Dde mededeeling 
betreft den opSlag van de nog verkrijgbare ongebruikte zegels. 
Het monopolie maakt het onmogelijk, de zegels der Soviët-Poste-
rijen ongebruikt anders te verkrijgen dan van haren vertegenwoor
diger te Moskou. De opslag bij uitgiften is 10%. Nu zijn, van de 
vanaf 1923 uitgekomen zegels, welke grootendeels nog tot de nomi
nale waarde plus 10% verkrijgbaar waren, de prijzen vao enkele 
aanmerkelijk, van vele tamelijk, van weindge met slechts 5% Ver
hoogd. Ik geef hiervan een zeer kort overzicht. 

Rouwzegels Lenin, ogt.en get. 25% 
Mausoleum Lenin, idem 
1923/25, ogt. 1 k. - 10 k., 

20 kop. 
50 k. - 1 rb. 
get., 1 k. - 10 k. 
14, 15, 20 k, 
30 kop., 
40, 50 k. 
1 - 5 rb.. 

De tusschenliggende 
baar, terwijl de met cS 

1925/26, wmk., get., 20k.-2rb.l00% 
200% 
100% 
200% 
1 0 0 ^ 
200% 
100% 
125% 
200% 
100% 

verkrijg-
onrechte 

50% 3 en 5 nb. 
50% Idem 10 roebel 

200% Portz, Lenin, 5 roebel 
50% 10 idem 
25% Jubil. 1905/25, ongetand 
50% Idem getand 

400% 1926, Esperanto Congres 
150% 1927. Dekabrasten, ogt. 
200% Idem getand 
Eijn met 15 è 25% opslag 

kop. overdrukte, welke zeer ten 
in den Yvert alile gelijk gesteld eji dus met 3 fr. elk geprijsd zijn, 
door het eenige kantoor dat ze leveren kan thans per stuk worden 
afgegeven, tot per stuk: Popoff, J^ rb. ; revol, 1905, ogt,, 
rb, 1,50, get. 2.50, Dekabristen, ogt, rb. 1.50, get. 25 roebel, Espe
ranto congres, rb, 2.50. De roebel is de goudroebel ä f 1.30. De 
liefhebbers, die voldoende nadenken kunnen, en het ook doen, zul
len onbetwist de redelooze of met eigenbelangzuchtig doel ver
spreide kritiek, waann de verzameling van de nieuwe uitgiften, 
dat zijn die van na den oorlog, even bespottelijk als aartsdom ach
ten, naar verdienste beloonen. Deze verzamelaars, liefhebbers, die 
verzamelen wat hun Hief is en niet wat al die in de verschillende 
persbladen optredende, hoogst twijfelachtige raadslieden geheel 
ongevraagd, hun als een aantrekkelijk en voordeelig beeld voor
stellen, zullen zeker over deze verhoogingen tevreden zijn, indien 
zij als abonnenten, die zegels mochten bemachtigen voor den toen-
maligen prijs. Zeer zeker heeft niet één land in zulk een korten 
tijd, zulk een afwisselende, fraai uitgevoerde hoeveelheid belang
wekkende zegels geleverd als juist Rusland. Ook kan uit die 
mededeeling opgemaakt worden, dat de Sovietposterijen geen 
„geldzaakje" ervan maakt, hetgeen niet alleen zou pleiten voor een 
juist begrip van de verzamelaarsliefde, maar tevens van de gel
delijke uitgaven, welke in het bijzonder de Russische verzamelaars 
zich voor hunne liefheibberij kunnen getroosten. Allen kunnen 
mede doen. Voor 21 kopeken, b.v,, kan men ter plaatse, 6 zegels 
in 4 van elkander zeer afwijkende teekening koopen, alle ongebruikt 
en bepaald aanmoedigend voor de jeugd. De jubileum- en gedenk-
zegèls vormen een fraai geschiedkundig en leerzaam blok, evenzoo 
voor betrekkelijk weinig geld, d.w.z.: „voor elke beurs geschikt". 
Het eenige dat vreemd schijnt — ik ken evenmin als U de oorzaak 
ofwel de reden —■ is de druk van dezelfde waarden 
eener zelfde uitgifte op gewoon en op gewatermerkt 
papier en dan nog ongetand en getand , dus 4 malen 
dezelfde waarden in onveranderde teekening en kleuren. Dit 
doet wèl vermoeden, dat koopmanschap en geldverdienen ook aan 
het woord zijn. Dit doet echter niets af aan het voorafgaande, 
daar de verzamelaar, die niets gevoelt voor afwijkingen — water
merken zijn evengoed afwijkingen, als tanding of niettanding 
van vellen — slechts eenmaal dezelfde waarde in gelijke kleur als 
de volgende of voorafgaande uitgifte in zijn album beihoeft op te 
nemen. Dat de hoeveelheden van elke waarde gedrukt, al of niet 
getand, nog al uiteen moeten loopen, herwijzen wel de bovenstaande 
opslagverhoogingen. Van de eerste uitgaven in goudroebel zijn 
geen 30 en 40 kop. ongetand meer voorhanden, terwijl de getande 
30 k. op 400%, de 40 en 50 k. op 150% boven nominaal staan. 
Dat bij de gedenkzegels de getarnde heel wat kostbaarder zijn 
dan de ongetande, heeft een andere reden. Gaat men na, dat de 
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Dekaibristen-gedenkzegeäs, getand, met 100% te verkrijgen zijn,, 
„waarom moet dan die overdrukte 25 roebel kosten, waar de onge
tande, die met 200% staat aangeteekend, mèt opdruk IJ^ roebel 
verkocht worden ' " vraagt men wellicht. Het bewijst, dat men bij 
het overdrukken slechts op de waarde, niet op de variëteit heeft 
gelet. Dit wordt ook bevestigd door de 1905 revolutie-gedenk-
zegels, welke zonder opdruk voor 25% boven de waarde kunnen 
worden verkregen en mèt opdruk ongetand IJ^ en getand 23^ 
rib. geprijsd staan. Orde heeft ontbroken i wellicht is niet eens 
gelast, welke zegelwaarden moesten worden overdrukt, noch de 
hoeveelheid welke noodig was. 

Nu deze verbazende verhoogmg zoo plotseling uit de luoht 
komt vallen, en deze nog al van de bevoegde macht, welke zeker 
onverwachts de vermindering van den voorraad heeft geconsta
teerd, met onmogelijk met de ontdekking van misbruiken, behoo 
rende tot de gewoonten der Russen, raad ik allen, zoo spoedig 
mogelijk de ontbrekende te koopen, natuurlijk zoo zij Rusland in 
hunne verzameling opnemen. Het behoeft niet te worden betwijfeld, 
dat de catalogusbewerkers niet zullen talmen en weldra de prijzen 
van alle genoemde waarden met heel wat meer zullen verhoogen, 
dan het boven afgedrukte percentage vaststelt. 

— B. Belaste buitenl. zegelverzendingen. — De directeur der 
„Sov. Phil. Assoziation" waarschuwt de philatelisten, die met ruil-
of verkoopzendingen wederzijdsöhe belangen meenen te bevorderen, 
dat de in verscheidene vakpersbladen voorkomende (en met vreug
de begroete) „afschaffing van de belasting-controle in Rusland, met 
1 Januari 1928", geheel ongegrond is. Vele verzamelaars hebben 
gemeend, dat het postzegelmonopolie opgeheven was. Een en 
ander kan slechts door de hoofdautoriteiten geschieden. Het mis
verstand is niet best te verklaren. De „S, Ph, A." bij de commissie 
der „V, Z . J. K.", ter organisatie enz. in het hulpfonds voor 
daklooze kinderen ter eere van V, J. Lenin, heeft geen letter ge
wijzigd in het regeeringsbesluit van 25 Oct. 1926, waartoe haar 
ook de macht ontbrak, maar bevat slechts een opheffing van de 
bijzondere philatelistische controle, geenszms een „bevrijding". der 
verzamelaars van de grenscontrole, welke bij de algemeene wetten 
op den uitvoerhandel geregeld is. De philatetlistisohe was slechts 
tijdelijk : bij de „S. Ph. A." waren geen deskundigen ; in dit ge
brek moest worden voorzien en tevens moest de tegemoetkoming 
worden overwogen, van verdere formaliteiten voor den buitenland-
schen ruil, welke aan het „N. K. P, i. T ." (Volkscommissariaat 
voor Post en Telegrafie) der „S. Ph. A," en aan de „V. O. Ph." 
(Alrussische Vereenigdng der PhdateHsten) zouden worden voor
gelegd. — De bepalingen betreffende ruil enz. met het buitenland, 
welke in „Sowjet-Philatelist" van Juni zouden verschijnen, zijn niet 
ingekomen, 

— C. Tolstoï-uitgiftc. — Bij schrijven van 21 Sept. 1928 wordt 
ons door voornoemden directeur der „S. Ph. A," medegedeeld, dat 
van het bovengenoemde Volkscommissariaat te Moskou het be
richt, gedagteekend 10 Sept., is ontvangen, dat de gedenkzegels, 
ter gelegenheid van het honderdjarige feest van L. N . Tolstoï op 

10 September uit te -geven, op den bepaalden tijd niet konden ge
reed komen, door de technische moeilijkheden, welke zich bij de 
uitvoering voordeden. Doordat hierdoor het doel der uitgifte niet 
bereikt is, een uitgifte na afloop der jubileumfeesten door niets 
gerechtvaardigd is en dus onmogelijk wordt, zal deze gedenkuit-
gifte NIET verschijnen. — Welk een prachtvoorbeeld voor alle 
Postbesturen, welke maar raak gedenk- of jubileumzegels uitgeven, 
zonder acht te slaan op het doel dat werd beoogd. Als schande
lijkste kan wel de Spaansohe jubileumuitgifte van 1927 beschouwd 
worden, welke geruim.en tijd na afloop van de feesten uitkwam ; 
al was deze uitgifte slechts eene van het Roode Kruis afkomstige, 
maar door het Postbestuur goedgekeurde, voor drie dagen fran-
keergeldige, de feesten -waren afgeloopen. 

J. B. R. 

Zwitserland. Luchtpost-vignetten van het Pestalozzi-ge-
denkieest. — De Voorzit ter der S. A, V. (Schweiz. Aerophi la te-
listen-Verein), de heer Milton Weil, vestigt de aandacht op de 
aanbieding van 50 vel := 500 stuks der blauwe en 125 vel = 
2500 stuks der gele vignetten. 

De heer Paul Rudin, Bazel, wien den verkoop dezer vignetten 
was toevertrouwd, heeft toenmaals verklaard, dat de oplagen 
waren: a. gele, tezamen 11.000 st. ; b . blauwe, driehoekig, 450 
stuks, waarvan 200 stuks op officieele omslagen mèt en 200 stuks 
zonder ingedrukte zegedstempels en 50 st. op officieele Chuard-
kaar ten; c. de drukplaten zullen met een scherp voorwerp on
bruikbaar worden gemaakt. (Overkrast !) — Rudin heeft tevens 
uitdrukkelijk verklaard, dat nóch van de eene, nóch van de andere 
soort, geheele vellen zouden worden afgegeven. 

De thans aangeboden voorraad bewijst, dat de verklaringen van 
R. niet overeenkomstig de waanheid waren, of dat een gedeelte 
later werd nagedrukt. R. wreigert mede te deelen wiens eigendom 
deze twijfelachtige postvignetten zijn, zonder de gronden daartoe 
aan te geven. (Men lette vooral op de verklaring sub a.) : 450 en 
nu worden er 500 aangeboden.) 

Op nieuw zien wij, hoe gegrond onze strijd tegen de vignetten-
onvoegzaamheid en tegen het overlaten van luchtpostinrichtingen 
aan particulieren is. In elk geval „handen weg" van dit maakwerk! 

J. B. R. 

, Portugal. De nieuwe portvrijdomzcgels. — Door „Philipp 
Kosack's Berliner Brfm, Ztg.", 31 Augustus, wordt het 
bericht verspreid, dat deze zegels voor één dag met een opdruk 
voorzien als dwangbijslag verschijnen. De Gouverneur zou hiertoe 
verlof verleend hebben, maar onder voorwaarde, dat het „de aller-

,, laatste maal" was. Er wordt opgemerkt, dat personen, die zooveel 
. invloed bezitten, dat zij in 32 maanden vier dwangbijslag-uitgaven 

wisten te verkrijgen, zich weinig zullen bekommeren over voorwaar
den van zulk een „voorbijgaanden" gouverneur. Maar er zal nu 
wel een beetje stilstand daarin komen, want er moeten nieuwe port
vrijdomzegels komen en deze brengen geen voordeel op, het is de 

f bijslag, die 't 'm doet ! — J.B.R. 

DB Haagsche Postzegelhandel 
wenscht alle lezers van dit blad 
een gelukkig 1929. (162) 

IK HELP UÜ 
Van Zweden, Noorwegen en Denemarken, 
de drie mooiste landen van Europa, heeft 
U n o j vele valcjes open, welke U voor eenige 
centen kunt vullen. Geeft U mij deze num
mers eens o p ? 

Zweden : 5 Kr. bl., Vv. nr. 50 f 0,75. — 
5 Kr. nr 61 f 0,25 — Landstorm I, nr. 76-85 
f 1,60. — Landst. Il op porto nr. 87-95 f4,— 
Landst. III, nr. 112-121 f 1,50. — Luchtpost, 
148-150 f 1,05 - Wasa , 151-153 f 1,60. — 
Post-Congres , 5 b i s 80 ö r e , nr. 163 174 
f 4,75. Post-Unie , 5 b is 80 ore, nr. 178-189 
f 4,75. — Nr. 86 f 9,50. — Nr. 96 f 18,50. — 
Nr. 99 f 0,15. No 102 f 0,12. Nr. 143 f 0 40. 
Dienst 13 plus 14 f 1,60. D 30 en 31 f 0,45. 

Alle zegels in watermerk, vierkant getand, 
enz. enz Dienst en P „ t o ook los leverbaar. 
Bet. n a z icht . Ned.-Indiè onder rembours. 

H.Teunisse,DaGostastr.l7, Dordrecht, 
Agent „Svensk Frimärken Handel". (152) 

' 5 c. met watermerk, 2 zijd. rolt. 
a. f 2,75 per 10 st., gebr. : ong. id. 
a f 4,75 per 10. Nieuwe 7^, 12^ en 
27 5 c. ä 5 0 % per 10. 
„De Posthoorn", Haarlem. [i55] 
15 c. We id . 1927 ä f 1 0 , - per 100; rolt. 
id. a f 12,— per 100; 10 c. Olympiade 
rechterzijrand dubb . get . ä f 15,— per blok. 
Vraagt prijsopgave engros Ned. zegels, alsook 
blokken, paren, afwijkingen, enz. 

„ D e Pos thoorn" , Haar lem. [156] 

Kerstzegels 1928, juist verschenen, 
tegen concurreerenden prijs, engros 
aangeboden. Idem Yv. No. 36, 41, 
99, 107—110, 116, 117, 152a, 153, 
1 5 9 - 1 6 1 , 199—206. 

„De Posthoorn**, Haarlem. [157] 

Mooie kilo's Nederlandsche en 
buiteniandsche zegels. Hebben 
weer grooten voorraad. 1 K.G. 
f 1,50; 5 K.G. f6 ,—, franco. 
Postzegelh. „The-Globe" Zaandam, 

[160] 

Te koop aangeboden: 

NEDERLAND 15 c, 1852, 
blok van vier, ongebruikt. 

P.IGordon, Dijkstraat 60l),:Rotterdain 
[154] 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
Te koop een schitterende verza
meling Nederland en Kol. ä f 300. 
Adres: Schenkstraat 124, Den Haag. 

[1S3] 

Keurige EUROPA-VERZAMELING 
te koop aangeboden, 

bevattende ruim 6000 exemplaren 
in Schwaneberger-Permanent-al-
bum (Europa 1927), zeer geschikt 
voor meer-gevorderd verzamelaar. 

Inlichtingen te bekomen bij den 
hoofdredacteur onder bijvoeging 
van retour-porto. (158) 

AANGEBODEN: 
SURINAME, Groene Kruis.l'ong-ebr , 

compleet f 0,40 
NEDERLAND, Luchtpost 1928, gebr., 

compleet f 0,60 
BELGIË, Orval, ongebr., . . „ f 3,25 

Caritas, „ . . . „ f 0,90 
BELGISCH C O N G O , Stanley, ongebr. 

compleet f 4,25 
ZWITSERLAND, Pro Juventute 1927, 

ongebr., compleet f 0.60 
P o r t o e x t r a . P o s t r e k e n i n g : 48672. 

NICO J. BAKKER, Laren, N.-H. 
<150) 

's-GravenhaagschePostzegelbeurs. 
Amicitia, Westeinde 15. 

lederen Zaterdagmiddag 
van 1 tot 5 uur koopen, 
ruilen, verkoopen. Het be
zoek is steeds stijgende. 
Komt U ook eens kijken ? 
Entree naar verkiezing. (137) 
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AVIS IMPORTANT. 
Binnenkort hopen wij een artikel te plaatsen, waarin 

wij zullen aantoonen, dat V. O. C. stempels^e. a. èn 
poststempels èn portstempels zijn. 

Om niet den schijn op ons te werpen dit te lanceeren, 
om de prijzen op te drijven, zij vermeld, dat wij de 
enkele stuks, welke wij in bezit hadden, reeds nu aan 
onze relaties hebben toegezonden. 

Wij forceerden tot aankoop; niettemin kan het niet 
uitblijven, dat de kenners, die gekocht hebben, meer 
dan tevreden zullen zijn. 

Annonceerden wij reeds in het Maandblad van 16 
October l.L, dat de bron is opgedroogd, wij kunnen er 
nog aan toevoegen, dat nagenoeg alles is uitverkocht 
wat wij hebben aangeboden. 

Het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde 
No. 73 van Augustus 1890 maakt melding van een 
vondst van V. O. C. brieven {30 stuks) in het Gouver
nementsArchief te Batavia. 

De bezitter van één exemplaar, die meende, dat het 
een couvert of briejomslag was, achtte een prijs van 
f 500 niet te hoog. 

Afgescheiden van het feit, dat wij reeds jaren de hooge 
waarde ervan kennen, zoodat zelfs een onooglijk frag
ment waardevol kan zijn, is het van algemeene bekendheid, 
dat wij bescheiden prijzen berekenen. 

Uit onze zendingen is dat meerdere malen gebleken. 
Philatelistisch Bureau P I E R R E V O S , 

Prins Mauri ts laan 108 , 's -GRAVENHAGE. 
A a n g e t e e k e n d e s t u k k e n : W i j k k a n t o o r Wil l em d e Zwijgerlaan. (125) 

Tentoonstel l ing London Stamp Club 
1 6 - 2 4 NOVEMBER 1928. 

die Hiermede zeg ik dank aan de vele personen, 
mij boekjes in commissie gaven. 

Aangemoedigd door het succes, door mij behaald 
op bovengenoemde Tentoonstelling, heb ik weder een 
stand gehuurd op de „Schoolboys Exhibition" te Londen, 
in Januari a.s., en ben ik bereid weder boekjes in 
commissie te nemen, en wel: 
a. G r o o t  B r i t t a n i ë , (gebruikt, ongebruikt, blokken, 

proeven, specimen, enz.) ; 
b. E n g e l s c h e Kol. (liefst George en Edward, ook 

oudere van Canada, Falkland Is.) ; 
C. N e d e r l a n d e n Kol. (ook afstempelingen op 

oudere uitgiften, afwijkingen, enz.); 
d. E u r o p a , (speciaal oudere uitgiften Scandinavië); 
e . G u a t e m a l a , gebruikt tot en met 1886 (paren en 

blokken ook); 
f. H o n g k o n g , (Victoria en Edward, gebruikt); 
g . Oudere uitgiften op brieven, foutdrukken op brieven, 

gehalveerde zegels op brieven, enz. 
De zegels gelieve men te prijzen in HoUandsch geld 

met het nummer van den Yvertcatalogus bovenaan. 
Alleen op prima kwaliteit wordt gfereflecteerd. 

Eerste klas Referentiën beschikbaar. 

P. Gordon, Dijkstraat 60^, Rotterdam. 
Lid „ B r e d a " , C s k ; J. P . S. (Londen) , N .R .P . (Londen) , enz . (69 4 

Te koop gevraagd aan 
amateursprijzen: 

Vierz . rol t . V'/a e. m e t 3 gaa t j es . 
W e i d . 1 9 2 6 ; 2, 10 en 15 c. m e t v e r k e e r d 

w a t e r m e r k , van i e d e r één ex. 
Rolt . z o n d e r w a t e r m . 3, 5, 6, 10, 15 en 25 c. 
Rolt . W e i d . 1925/26, 2 c. g r o e n en bru in , van 

i e d e r een blok, en alles o n g e b r u i k t . 
V l i e g z e g e l s e n g e v l o g e n b r i e v e n g e v r a a g d . 

A a n b i e d i n g e n b u r e a u van d i t b l a d o n d e r 
n u m m e r 149. 

Te koop aangeboden: 
Algemeene Postzegelverzameling 

tot 1914/15, in 2 losbladige 
Schaubekalbums, 9000 postzegels. 

Te bezichtigen op nader overeen te 
komen tijdstip bij 

A. J. JACOBS, 
(H7) Romboutsstraat 12, BREDA. 

Te koop gevraagd: 
Brief of Briefkaart, 

vervoerd van B a t a v i a naar 
A m s t e r d a m , per retourvlucht

Koppen 1 9 2 / ■ 
Brieven onder No. 151, bureau 

Maandblad. 

ENGELAND. 
Yvert 190 (plaatnummers, enz.), 
Koning Edward en Koning George 
(hoogere waarden) te koop ge

vraagd door 

J.G.Millaard, Rozenstraat 37, 
DEN HAAG. (136) 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwi t se r l and e n E n g e l s c h e Koloniën zijn mijn specia l i te i t . 

Steeds mooie zichtzendingien met sterk concurreerende prijzen ter beschikking. 
V r a a g t mijn n ieuwe specia le prijslijst van Z W I T S E R L A I I P 
1928 m e t pri jzen in N e d e r l a n d s c h e m u n t . 

W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). 
(Lid Ned. Ver. van Postzagelverz.) (1 ' 

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 (doorz ich t ig) . 
H e t m e e s t idea le m i d d e l , om p o s t s t u k k e n op a l b u m b l a d e n t e 

b e v e s t i g e n . 
Prijs per 200 stuks ƒ 1,30 plus ƒ 0,15 porto. 

M A N C O ( V O O R R A A D S ) - L I J S T E N ( formulieren) . 
Prijs vanaf 20 stuks ƒ 0,03 per stuk. 

„ 100 „ „ 0,02Vi >, « 
„ 500 „ „ 0,02 „ „ plus porto. 

JOH. ROB. LIEBERT, 
LEIPZIG, S. 3, postbox47. (135) 

VOOR DE AANSTAANDE FEESTDAGEN 
vindt U bij ons de grootste sorteering Landenpakketten, 
Postzegelalbums, Pincetten, Loupen, Watertnerkzoekers, 
Zak- en grooter voorraad, Boeken, enz. 

Vraagt franco toezending van onze prijslijsten. 
Postzegelhandel „INSULINDE", 

Zoutmanstraat 14a, DEN HAAG (66) Telefoon 34929, Giro 48266. 


