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HET EERSTE NUMMER VAN DEN 
NIEUWEN JAARGANG. 

Een enkel woord moge dit begeleiden. 
Het afgeloopen jaar heeft bewezen, dat de Philatelie hier te 

lande springlevend en de belangstelling der verzamelaars 
groeiende is in alles, wat onze mooie liefhebberij kan ver
ruimen en verdiepen. 

Deze groeiende belangstelling openbaarde zich op voor de 
Redactie gelukkige wijze in de toezending van talrijke lezens
waardige pennevruchten. Aan hen, die belangeloos hun meer
dere kennis op deze wijze in dienst stelden van hun mede
verzamelaars, oen hartelijk woord van dank. 

Moge hun voorbeeld hoe langer hoc- meer navolging vinden; 
de teeketien wijzen er op, dat de redactie steeds meer mag 
rekenen op de regelmatige medewerking van verschillende 
vooraanstaande verzamelaars en handelaren. 

Tot haar genoegen kan zij berichten, dat een verzamelaar 
de toezegging deed regelmatig artikelen over Engelsche en 
Britsche koloniale zegels te publiceeren, waarmede in het vol
gend nummer een begin wordt gemaakt. 

De Redactie hoopt daardoor tegemoet te komen aan de ver
langens van tal verzamelaars van dit uitgestrekte terrein. 

Het afgeloopon jaar bracht, wat het op tijd verschijnen van 
het blad betreft, menige teleurstelling, niet in het minst aan 
de Administratie en de Redactie. Wij hopen thans de noodige 
maatregelen te hebben getroffen, dat dit euvel afdoende is 
verholpen. 

Onder het motto „semper crescendo" gaan wij vol moed 

Eere'eden der Redactie: J, B. Robert en H. J. Spitzen. 
Va-te medewerkers: J. A. Kastein, H, Lampe Fzn., Leon de Raay, G. V. 

van der Schooren, Pierre Vos, A. C. Voss, P. Vredenduin jr. 
Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon

derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigmgsfcerichten en voor alles wat de uitgave, het beheer en de 
pdmini-tratie be'reft, zich te wenden tot L. C. A, Smeulders, "Wilhelmina
park 128, te Breda. Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening 37183. 

het nieuwe jaar in, geschraagd door de zekerheid, dat het wel 
en wee van oas aller Maandblad den Nederlandschen verzame
laar ter harte gaat, en waarvan de getuigenis wordt afgelegd 
door een voortdurende medewerking zijnerzijds. 

Aan alle lezers, namens Redactie en Administratie, een ge
lukkig en voorspoedig Nieuwjaar! 

WAT ZIJN V.O.C.-STEMPELS? 
door PIERRE VOS. 

. .Nu het Postmuseum een kwestie van tijd is, en de oude 
afstempelingen weder meer op den voorgrond treden, hopen 
wij eenige gegevens te verstrekken, welke zullen aantoonen, 
dat ons land op postgebied ook reeds oude papieren bezit. 

Wordt mijne conclusie niet aanvaard, welnu, er zijn knap
pere koppen, die de zaak niet tot een oplossing hebben ge
bracht. Vooraf breng ik gaarne hulde aan de beeren J. C. 
Warren en J. H. Beer van Dingstee, voor het vele wat zij ons 
leerden. 

In dit artikel zullen wij nog meermalen deze gegevens aan
halen. 

Het eerste, dat mij bekend is over de V.O.C.-brieven enz. 
komt voor in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegel-
kunde, 7e jaargang nr. 1; het vinde hier onverkort een plaats: 

FRANCO STEMPELS DER OOST-INDISCHE 
COMPAGNIE. 

Wij ontvingen van den heer C. A. E. Wolff te Batavia een 
mededecling door hom ook aan andere t\jdschriften ingezonden 
en die wij hier overschrijven: 

In den aanvang van dit jaar vond men in het gouvernements
archief t? Batavia afgestempelde omslagen, die voor verzame
laars van het grootste belang zijn en waarvan men nog nooit 
in Europa hoorde spreken i ) . Ten tijde .van Lodewijk XIV 
zouden — naar men beweert — omslagen ÖR pegels bestaan i 

m 
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hebben om brieven te frankeeren, ongelukkig genoeg heeft 
nooit iemand er een enkele van gezien. De gestempelde omsla
gen der Oost-Indische Compagnie zijn dus wel degelijk de 
oudste documenten der postzegelkunde. 

De bladen zijn alle van hetzelfde soort papier en hebben de
zelfde afmetingen, ongeveer 23x19 cm., terwü'l de oppervlakte 
van het adres — voor ons het belangrijkst — lO^xS* cm. 
meet ^). 

Tot nogtoe vond men de volgende waarden: 
3 stuyver zwart, 
ö „ „ 
5 „ rood. 
6 „ zwart. 
6 „ „ (dubbel gestempeld). 

10 
10 „ rood. 
15 

Op het adres vindt men geen datum-stempel, evenmin als 
eene aanwijzing van het afzendingskantoor, de jaartallen zijn 
dus alleen binnen in de brieven te vinden. De tot nogtoe ge
vonden exemplaren dagteekenen alle van 1794-1809 en men 
kan veilig aannemen, dat er nog meerdere aan het licht zullen 
komen. Hoogstens zijn nu een dertigtal exemplaren gevonden, 
alle afkomstig van verschillende plaatsen in den O. I. ar
chipel 3). Binnenkort zal een meer uitgebreide studie omtrent 
deze omslagen het licht zien ') en ik vermeen dat te Londen 
eerstdaags enkele exemplaren op een groote veiling te koop 
zullen aangeboden worden. Al deze voorwerpen zijn hoogst 
zeldzaam en men zal ze zeker niet onder de ƒ 500,— afstaan. 
Ik houd een exemplaar ter beschikking van de liefhebbers en 
zal het hun gaarne ter inzage sturen tegen storting van een 
voldoenden borg. 

Tot zooverre de heer Wolff. 
Hij vergist zich, wanneer hij deze voorwerpen als couverten 

beschouwt. Het geldt hier enkel gewone brieven, op eigen wijze 
dichtgevouwen en gesloten, 't Is een zuiver toeval dat alle 
exemplaren, die de heer Wolff gezien heeft, dezelfde afmetin
gen hebben, want hoewel het papier destijds naar Indië ge
ëxporteerd, steeds van een en hetzelfde formaat en soort was, 
is dit nog geen reden dat de schrijver van een brief dezen juist 
zoo zou gevouwen hebben als anderen het deden. Er bestond 
hieromtrent trouwens geen voorschrift. Het stempel is geen 
zegel, maar eenvoudig een cachet aan boord der schepen van 
de Compagnie op de brieven geplaatst als controle of als bewijs 
van betaling van de vervoerkosten. Dus niet een „zegel" in den 
vollen zin des woords. 

Wij laten nu den heer A. Huart aan het woord, den op
richter der Vereeniging van Postzegelverzamelaars, wederom 

>) Onze correspondent vergist zich. Reeds voor een paar 
jaren werden meerdere exemplaren aan de Nederl. Vereeniging 
ter inzage gezonden. 

^) Hier volgt een afbeelding der adres-zijde. Het adres zelve 
luidt: 

Mr. Gavork Manuk, 
Armenian Merchant 

X at Batavia. 
Het kruis wijst de plaats aan waar zich het stempel be

vindt. Dit stempel bestaat uit een onregelmatig getrokken 
cirkel van circa 25 mm. doorsnede; in 't midden een V met 
dunne halen, de linkerstreep is 15 mm., de rechter 17 mm. 
lang; de opening bovenaan tusschen de strepen is 13 mm. Door 
de linkerstreep is een O gestrengeld, door de rechter een C 
(en niet een O zooals al onze collega's het aangeven), dat is: 
Oostindische Compagnie. Links onder de letter O tusschen de 
streep der V en onder de letter C leest men: St. (stuyver). 

■̂) Er zijn er bepaald veel meer. Te Samarang bijv. kennen 
v/ij er verscheidenen. 

*) Een onzer leden heeft een verhandeling in voorbereiding 
over de zegels en frankeerteekens in Indië sedert de oprichting 
der O. I. Compagnie in gebruik. Wij zullen dit werk publi
ceeren. a) 

a) Dit werk is tot heden niet uitgegeven. Of legt Mr. Warren 
hier de laatste hand aan? (noot van P. Vos), 

in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, van Mei 
1893: 

„Vooraan de verzameling postportzegels en poststukken 
van Nederland en Koloniën, ingezonden door den heer Mr. 
M. J. Meyer, en omvattende 101 nummers. 

Vooral trok de aandacht een tot nog toe onbekende verzame
ling briefomslagen der Vereenigde O. I. Compagnie: 1790, 
1791, uit den tijd der Fransche overheersching (1811); van 
de Engelsche tusschenregeering (1811); de zeebrieven van 
18211863; de landmail briefomslagen met „porto betaalbaar" 
in „duiten" of „koper"; de overlandpost; de Atjehsche veldposl
kaarten, enz. enz. Een ware veropenbaring! 

Een schat zóó groot, dat ik de moed mis, mij aan een volle
dige beschrijving daarvan te wagen, a) ij 

a) Noch Mr. M. J. Meyer, noch de heer A. Huart hebben het 
hier bij het rechte eind, daar de V.O.C.aanduiding ook op 
geheele brieven bekend is. Briefomslagen zijn het dus niet. 

In het Nederlandsch Tijdschrift van Mei 1905 is de heer 
Bohlmeyer aan het woord, die een brief had ontvangen van 
den heer E. Kroon te Batavia, dien wij in extenso weergeven: 

„Op 2 Maart zond deze mij een brief uit de 18e eeuw toe, 
door den heer De Waal, Batavia, hem getoond, en met wiens 
toestemming dezelve mij werd voorgelegd. 

De toegevouwen brief ziet er ten naas
tenbij aldus uit (wij plaatsen alleen een 

■afdruk van den stempel. P. V.). 
De brief werd op 17 July 1795 te Sama

rang geschreven door Wa. Ga. Teylner 
Wed. Gaaswyk, en aan bovenstaand adres 
verzonden. • 

Een noviteit is het stuk qua stempel niet. 
Ik heb zeer vele en verschillende soorten 
ervan gezien, en in bezit gehad, reeds voor 
meer dan 30 jaar (dus 1875). Wel jammer, 

dat toen zoo weinig op een van de meest belangwekkende pun
ten in de postgeschiedenis werd gelet, waardoor veel, zeer veel 
is verloren gegaan. 

Van bovenstaande stempel zijn er echter meer; de hier af
gedrukte cliché geeft de stempel zuiver weer; de stempelinkt 
is op een enkele plaats een weinig uitgevloeid. 

Omtrent deze stempel, die men indertijd geloofde te moeten 
aannemen als waardestempel (m.a.w., men dacht toen dat 
het briefpapier aldus gestempeld door den postdienst werd 
verkocht), is reeds iets in ons Tijdschrift — Augustus 1890, 
blz. 4 — overgenomen. De stempel is niet anders dan de aan
wijzing van de te betalen kosten, b) 

Op den geheelen omslag komt niets officieels voor. Noch 
plaats van verzending, noch plaats van aankomst, noch datum, 
in één woord niets anders dan het te innen bedrag in 
„stuyvers". c) 

b) te betalen kosten, is dus vracht, bodeloon, porto (F. V.). 
c) Hoe klopt dat? De brief hier genoemd is gedateerd 17 

July 1795 te Samarang geschreven en te Batavia geadres
seerd, dus in lijnrechte tegenspraak (P. V.). 

In opgenoemd nummer van ons orgaan staat dat de stempel 
„5 ST." alleen bekend is in rood (ik heb ze in zuiver zwart 
gehad), en deze hier is „rossig zwart" (lees: bruin). Er be
staan van: 3, 5, 6, 10 en 15 ST., volgens de in 1890 gemaakte 
opstelling; ik geloof er ook van 30 en 40 ST. te hebben gehad, 
en heb dus reden te vermoeden dat er zeer veel meer ziJn dan 
de 5 voornoemde. Zeer gaarne zal ik van al deze stempels hier 
gewag maken, indien men ze mij voorlegt. Alle dus gestem
pelde stukken schijnen binnenlandsche (binnenIndische) brie
ven te zijn geweest, verzonden met de schepen der Oost
Indische Compagnie. Kan onze waarde vriend Mr. Meyer deze 
postale herinneringen uit het oud verleden niet eens opdelven? 
Zijn in de archieven van de Weeslramer geen oude afstempe
lingen op brieven voorhanden? Voor een studie van eenig be
lang beveel ik ons orgaan biJ onze Indische lezers zeer aan." 
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Wü zullen hier eenige plakaten volledig laten volgen, hoe
wel ik daar al eens een uittreksel over geschreven heb in 
Maart 1925. 

BiJ plakaat do. 17 Februari 1879, handelende over de regeling 
eener paketvaart tusschen Indië en Nederland, was gevoegd 
een memorie, vervattende een ontwerp van schikkingen op het 
stuk van de ontvangst, de verzending en bestelling der brie
ven van en aan particulieren zo uit Indié, China en Caap de 
Goede Hoop voor Europa, als van hier naar Indië, China en de 
Caap voornoemd, waarbü werd voorgesteld het porto der brie
ven te bepalen naar hun formaat. Op iedere brief zou worden 
gesteld een stempel, het gewone merk der Compagnie, benevens 
het port aantoonende. 

Voor de negen vast te stellen formaten volgens welke suc
cessievelijk aan port moest betaald worden 6 stuivers, 12 stui
vers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gulden, zouden 4 stempels noodig ziJn: 

Ie. een van 6 stuivers voor 't eerste formaat, welke tevens 
dienen zal voor het tweede formaat, door het daarop stellen 
van tweemaal dien stempel. 

2e. een van 1 gulden voor 't derde formaat. 
3e. een van 2 gulden voor 't vierde formaat. 
4e. een van 3 gulden voor 't vijfde formaat. 
Terwijl door het stellen van een of meer verschillende of 

dubbele stempels, de overige formaten insgelijks zullen kun
nen worden bestempeld. 

Ter bepaling der negen formaten van brieven zouden ge
maakt worden negen verschillende vormen van hout, waarop 
gesneden zou zijn 't bedrag van het port, dat voor iedere brief 
of paket gevorderd moest worden. Het schijnt, dat in afwach
ting eener definitieve regeling der brievenpost de vier boven
genoemde stempels direct zjjn aangemaakt. 

Het is ons gelukt, een tot heden niet bekende stempel te re-
produceeren, n.1. de V.O.C. 2x2 G. 

Wij werden door de autoriteiten van het Stedelijk Museum, 
De Lakenhal, te Leiden, daartoe in de gelegenheid gesteld. 
Volledigheidshalve volgt hier een toelichting. 

Van belang van het zijn, bij het niet kunnen vaststellen van 
het jaartal, den naam van het schip te kennen. 

De Directeur van het Scheepvaart-Museum te Amsterdam 
kan soms inlichtingen verschaffen betreffende de Compagnies-
schepen. 

Fragment van een brief (origineel) (gewoonlijk werden de 
brieven in duplo verzonden, met het oog op de onzekere aan
komst) d), verzonden door de Weesmeesters van Batavia, den 
29 November 1791, „ontfangen door De Edele, Agtbare, Wijze, 

Voorzienige en Zeer Discreete Heeren Weesmeesteren te 
Leyden", den 21 July 1792, dus na een reis van 244 dagen. Het 
fragment is gecatalogiseerd 1992. 

Bovendien bevindt zich in rood crayon het cijfer 96, vermoe
delijk „porto manuscrite", waar ook nog veel over te zeggen 
valt. Misschien dat wij dit nog eens later behandelen. 

D.G.G. beteekent: „Die God Geleide". 
Het schip is de Honigby, een vaartuig dat fortuinlijk in de 

vaart was. Ik heb meerdere brieven in bezit gehad, met dit 
Compagniesschip verzonden. 

Ik herinner mij er een van 1789, geadresseerd aan Jan Corn, 
de Groot, administrateur van het Campartillerie op het Spe-
cerycomtoir Banda. Dit was een V.O.C. 6 stuyvers in zwart, 
met een doorsnede van 11% mm., er bestaat ook een grooter 
formaat van 25 mm. 

Bij plakaten van 14 April en 7 July 1789, regelende de brie
venpost, werd o.a. bepaald: 

4e. De nodige stempels tot het stempelen der brieven te 
laten aanmaken in de fabriek van Jacobus Anthonius Bey-
vanck, enz. 

8e. Het brievenport in volgende voege te laaten betaalen als: 
voor brieven van het eerste formaat, twee nieuwe dubbeltjes 

of vuf stuivers; 
voor brieven van het tweede formaat vier nieuwe dubbeltjes 

of tien stuivers; 
voor brieven van het derde formaat vijftien stuivers; 
voor brieven van het vierde formaat dertig stuivers; 
en zo vervolgens, onder toevoeging van een vijfde van ge

melde portgelden, en dus van de vijf stuivers een stuiver 
voor den postmeester." 

Eerst werd dus het portgeld berekend, een vijfde was dan 
nog als extra port of vergoeding aan den Postmeester ver
schuldigd. Op 1 Mei 1789 trad deze regeling in werking; in 
Mei a.s. ziJn de V.O.C.-brieven dus 140 jaar oud. 

Er bestaan van de 5 stuivers 4 typen, evenals van de 10 
stuivers. Kleuren zwart, rood, blauw en groen (zeldzaam). 

Waarop grond ik nu mijn bewering, dat het V.O.C.-stempel 
niet alleen een poststempel, doch ook een portstempel is? 

Eerstens op het plakaat van 17 Februari 1789; ten tweede 
op die van 14 April en van 7 July 1789; ten derde op de ver
klaring van den heer J. H. Beer van Dingstee in diens desbe
treffend artikel: „Deze stempels bestonden uit een cirkel, 
waarin het monogram der Compagnie, V.O.C, en daaronder 
het portbedrag in stuivers, enz." 

d) Zie Nederlandsch Maandblad van 16 Mei 1928. 
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Wij laten genoemden kenner hier verde raan het vsroord: 
„De vooruitbetaling van het portrecht was niet verplichtend; 

de stempels gaven alleen het verschuldigde portbedrag aan dat 
bij bestelling van het poststuk van den ontvanger werd in
gevorderd, of eventueel by vooruitbetaling door den afzender 
werd voldaan." 

Na het leerzame stuk van A. J. Warren in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie van 16 Juli 1924, is de heer Beer 
van Dingstee weder aan het woord (Ned. Maandblad, 4e jrg., 
blz. 173): 

„Nr. 1 een stuk brief, dateerende 1756, waarop voorkomt 
een stempel der V.O.C. enz. 

De letters bijzijden de letter M zijnde 5 Rd (Rijksdaalders), 
is het porto in die dagen van een brief van Holland naar Indië 
en omgekeerd." 

En verder: 
„Een uniform port, zooals we tegenwoordig kennen» bestond 

toenmaals niet, doch het port werd berekend naar den afstand 
en de grootte der brieven, enz. enz." 

Nu mijn conclusie: 
Vanaf het moment, dat het cachet of stempel der V.O.C, er 

op gezet is, met de waaideaanduiding der port (of het te be
talen recht) voor de verzending al dan niet vooruitbetaald, is 
de portzegel geboren, want zij duidt nu aan, wat er betaald 
moet worden. 

Een fiscaal zegel is het niet, wat op officieele stukken ge
stempeld werd, waarvan hier een afbeelding van een zegel 
van 10 s. van 17".?; e-nat. (er verduidelijking (vermoedelijk 
Limburg). 

In mijn bezit is een brief, geadresseerd „Den Wel Ed Heer 
den Heer Ambrosius Dominicas Erben, Batavia, verzonden per 
de O. I. Comps. Pacquet Boot de Kraay D.G.B. (Die God Be
hoede)", voorzien van 1 V.O.C. 6 stuivers in zwart, en lui
dende als volgt: 

Wel Ed Heer Hooggeachte Vriend! 
Niets was mij aangenamer als zo Onverwagts met een 

schryven van een oud vriend vereerd te worden, die ik waar
lijk, ik weet niet uyt wat reden geloofde overleeden te zyn de 
grootste aanleiding daar toe is zeeker dat ik in geen 4 Jaaren 
Tyding op myn herhaalde schryvens hebbe bekomen. Uw Ed: 
Brief van den 24e October A. 1789 ontvange ik deeze maand 
eerst per 't Schip Texelstroom byna 3 Jaaren oud, enz." 

De brief bevat o.a. een saldo-rekening, waarin de schrijver, 
een notaris, dus een man van ontwikkeling, een post opgeeft, 
luidende „brievenporto", enz. 

Om ende bij 1786 heeft men het dus hier te lande bü het 
brievenvervoer over „brievenporto"; het is dan ook niet te 
gewaagd te concludeeren, dat de Y.O.C, stempels zyn te be
schouwen als postportostempels. / 

Noot der Redactie. 
In het volgend nummer hopen wij op enkele punten, door 

den schrijver aangeroerd, terug te komen. 

Uit^iflem 
AUSTRALIË (Gemeentebest). 
Ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstel

ling te Melbourne verscheen nevenstaande 
zegel in de waarde: 
3 pence, blauw. 

Gedurende genoemde tentoonstelling was 
een speciale stempel in rood in gebruik, lui
dende: „International Philatelic Exhibition 
Melbourne", waarmede de zegels werden ver
nietigd. 

Het blijkt, dat deze zegel in blauw ook nä 
.do tentoonstelling blijft uitgegeven. 

Onzen getrouwen correspondent, den heer 
Cola^o Belmonte te Sydney, hartelijk dank 
voor toezending. 

BELGIË. 
Frankeerzegel in het Hoyoux-type: 

35 centimes, blauwgroen. 
CANADA. 
Portzegels in de koerseerende teekening: 

4 cents, violet. 
violet. 

In nevenstaand type, gewijzigd op
schrift „Correos de Chile", zijn te mel
den de frankeerzegels: 

10 centavos, blauw en zwart. 
50 „ grijsgroen en zwart. 

Het Bulletin Mensuel beweert, dat 
de 5 en 50 centavos met het rand
schrift „Chile Correos" eveneens zijn 
gedrukt op papier met het meervou
dig watermerk ster en als zoodanig 
slechts zeer korten tijd verkrijgbaar 

waren, een gevolg van de geringe oplage. 
De hierboven vermelde 10 centavos is, hoewel voorzien van 

het nieuwe randschrift, gedrukt op papier zonder watermerk. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
In nieuwe teekening, wal en fort, en het opschrift „Alcazar 

de Colon", verschenen de frankeerzegels: 
V,centavo, rose lila. 
1 „ groen. 
2 centavos, karmijn. 
5 „ donkerblauw. 

10 „ lichtblauw. 
ECUADOR. 
Ter gelegenheid van de gehouden Nationale Vergadering, 

waarin tot invoering van een nieuwe grondwet werd besloten, 
is een speciale serie verschenen, verkregen door verschillende 
waarden der jubileumuitgifte 1920 te voorzien van een nieuwe 
waarde en den opdruk: „Asamblea Ncnal 1928": 

1 centavo op 1 centavo. 
1 „ „ 2 centavos. 

3 2 centavos 
2 
2 
5 

20 
40 
40 
50 

1 sucre 
5 Sucres 

10 „ 

,. 4 
„ 5 
„ 6 
„ 8 
.,10 
„15 
„20 
„40 
„50 
„60 

0.10 c. op 2 op 7 
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Naar het Bulletin Mensuel bericht, ziJn van de 1 op 1 centavo 
groen slechts 900 exemplaren aangemaakt, terwijl voor de an
dere waarden de oplaag zich beweegt tusschen ruim 1000 en 
92700 exemplaren. 

Hetzelfde blad meldt voorts de volgende nieuwe dienst
zegels, opdruk „oficial" op frankeerzegels van verschillende 
uitgiften: 

1 centavo blauw (nr. 236). 
2 centavos, karmjjn nr. 205). 
3 „ geelbruin (nr. 206). 
4 „ donkergroen (nr. 207). 
5 „ blauw (nr. 208). 

10 „ groen (nr. 239). 
20 „ violet (nr. 253). 

Voorts de expressezegels, verkregen door den opdruk „Cor
reos expreso" en waarde op fiscaalzegels: 

dos ctvos op 2 centavos, blauw. 

1 " tt tl ^ »» ï» 
^0 „ „ A I, „ 
50 ., „ 2 

EGYPTE. 

[I^Bi 
Ter gelegenheid van het Internationaal 

Geneeskundig Congres, het einde van het 
vorige jaar te Cairo gehouden, versche
nen de frankeerzegels: 

5 millièmes, bruin. 
10 „ roodbruin. 

De 5 millièmes geeft een afbeelding 
van lm Hotep, den auteur van het eerste 
geneeskundig geschrift uit de vroegste 
tijden van Egypte. 

De 10 millièmes geeft het portret van 
wijlen Mohamed Ali Pasha, vicekoning 
van Egypte, stichter van de medische fa
culteit te Cairo. 

EGYPTISCHE SOUDAN. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, klein formaat, 

meervoudig watermerk S. G.: 
15 millièmes, blauw en bruin. 

ESTLAND (Dec. '28). 
Frankeerzegels in nevenstaande tee

kening : 
1 santimi, grys. 

15 „ geel. 
FINLAND. 
Frankeerzegels in de koerseerende teeivciimg. wauermerk 

posthoren: 
50 penning, groen. 

2 mark, blauw. 
5 „ lila en zwart. 

ITALIË. 
Frankeerzegel voor de pneumatische post in de koerseerende 

teekening: 
15 centimes, lichtkarmijn. 

Frankeerzegels van Italië, met den opdruk „Colonia Eritrea": 
75 centimes, rose karmijn. 

50, blauw en oranje. 

I 
.   »  I . . . . . . . . . . . . . ^ 

■ t * l * u « u i « « w i | i l « v v « t 

n i M i n m i 

2 
JAPAN. 
Ter gelegenheid van de kroning van 

keizer Hirohito (d.i. „lichtende vrede") 
verscheen een serie van vier waarden: 

Vl, sen, groen op geel. 
3 „ violet op geel. 
6 „ karmijn op geel. 

10 „ blauw op geel. 
De IV , en 6 sen geven den legendari

schen vogel, den phoenix weer (Japansch 
Hoo). 

Aan weerszijden zijn bloemmotieven 
aangebracht; links een takje van den 
mandarijnenboom, rechts een takje van 
den kerseboom in bloei. 

Deze beide boomen zijn sedert eeuwen 
geplant vóór het kroningspaleis te Kioto, 
„Shishinden" genoemd, waar de plech
tigheid plaats vond. 

Op de 3 en 10 sen ziet men het paleis 
of „Daijoku", waarin op 14 November 
j.l. de oogstfeesten plaats vonden, gehou
den ter gelegenheid van de kroning. 

Aan den voet z\jn rijstaren afgebeeld, 
vrucht van de plant, voor dit oogstfeest 
gezaaid. 

Van 10 tot 14 November 1928 werden 
deze zegels vernietigd met een specialen 
stempel. 

LEEWARDEILANDEN. 
In nieuwe teekening, koningstype in groot formaat, zijn te 

melden: 
10 shilling, groen en karmijn op groen. 
1 pond, zwart en lila op rood. 

De eerste waarde heeft het meervoudig watermerk in sier
schrift, de tweede in drukletters. 

LUXEMBURG. 
Kerstzegels in nevenstaande teekening, 

portret van het prinsesje Marie Adelaide: 
10 centimes, olijf en roodbruin. 
60 „ bruin en olijfgroen. 
75 „ roodkarmijn en groen. 

1 franc, groen en roodbruin. 
1 ' / , » grijs en blauw. 

De zegels worden verkocht met een 
toeslag van 5, resp. 10, 15, 25 en 50 cen
times. 

De oplaag bedraagt voor de 10 centi
mes .500,000 stuks, voor de 60 centimes 

300,000 stuks, en voor elk der volgende 
waarden 210,000 stuks. 

MALTA. 
Opdruk „Postage and Revenue" (drie regels) op de fran

keerzegels in het koningstype: 
1 penny, bruin. 
1^/, „ karmijn. 

Zonder dezen opdruk zijn deze zegels niet verschenen. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Opdruk „Correo Espanol Marruecos": 

5 centimos, wijnrood. 

NEWFOUNDLAND. 
In de koerseerende teekening der 12 cents 

St. John — verscheen de 
28 cents, groen. 

postkantoor te 
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PANAMA. 
De 2 centavos groen van 1921 werd voorzien van den opdruk 

„3 Novbre 1903 1928", ter herinnering aan de 25jarige onaf
hankelijkheid. 

PARAGUAY. 
In primitieven druk en afbeelding — Columbus en land

kaart — verschenen de frankeerzegels: 
10 pesos, vermiljoen. 
10 „ rood. 
10 
20 
20 
20 

groen, 
rood. 
purper, 
groen. 

PERU. 
Plebiscitzegel in de bekende teekening, doch kleiner formaat: 

2 centavos, violet. 

PHILIPPIJNEN. 
Ter gelegenheid van de „LondonOrientFlight" werden on

derstaande waarden der koerseerende serie voorzien van den 
opdruk „L. O. F. 1928" en een primitieve afbeelding van een 
vliegtuig: 

2 centavos. 12 centavos. 
4 „ 16 
6 „ 20 
8 „ 26 

10 „ 30 
1 peao. 

De oplaag is voor de laagste waarde 101,200 voor de hoogste 
6000 stuks. 

PORTUGAL (Dec. '28). 
Verdere opdrukken op het Cerestype: 

15 c. op 16 centavos, lichtblauw. 
15 „ „ 16 „ blauw. 
15 „ „ 20 „ bruin. 
15 „ „ 20 „ grijs. 
15 „ „ 25 „ grijs. 
15 „ „ 24 „ blauwgroen. 
15 „ „ 25 „ lichtrood. 
96 „ „ 1 es. 20, lichtbruin. 
96 „ „ 1 es. 20, lichtgroen. 

Van de Camoensserie werden onderstaande waarden voor
zien van den rooden opdruk „Porte franco 1929" en een kruis: 

30, 40 en 80 centavos. 
1 es. 50, 1 es. 60 en 2 es. 40. 

RUSLAND. 
In het Lenintype is te melden de f rankeerzegel: 

14 kopeken, russischgroen. 
Het papier heeft geen watermerk. 

SPANJE. 
■ <r^^"«"n wijwTW Vanaf 23 December j.1. tot 

6 Januari 1929 zijn in de 
Spaansche steden Santiago de 
Compostela en Toledo de vol
gende zegels verkrijgbaar ge
steld, die volledige frankeer
waarde hebben: 

Ji, 3, 5, 10, 15, 25, 40, 55 en 
80 centimes, 1, 2, 3, 4 en 5 
peseta's. 

De zegels, waarvan een af
beelding hierbij gaat, dragen 
de portretten van Z.H. Paus 
Pius XI en Z.M. Koning Al
fonsus XIII. 

De opbrengst komt ten goede aan het fonds om de opgra
vingen en herstellingen aan de Romeinsche catacomben te 
kunnen voortzetten. 

De 2 en 3 centimes komen in elke serie tweemaal voor. 

Voor Santiago zijn de kleuren: 
2 centimes, violet en zwart, 

lila en zwart, 
blauwzwart en lila. 
blauw en lila. 
olijf en lila. 
geelgroen en zwart, 
blauwgroen en lila. 
karmijn en lila. 
donkerblauw en zwart, 
bruin en lila. 
rood en zwart, 

peseta, grijs en lila. 
peseta's, roodbruin en zwart, 

rose en lila. 
bruinviolet en zwart, 
donkergrijs en lila. 

Voor Toledo: 
2 centimes, donkerblauw en karmijn, 

lichtblauw en karmijn, 
grijs en karmijn, 
olijfgroen en karmijn, 
bruinviolet en karmijn, 
geelgroen en blauw, 
grijsblauw en karmijn, 
donkerkarmijn en karmijn, 
ultramarijn en karmijn, 
zwart bruin en karmijn, 
zwart en karmijn, 

peseta, geel en karmijn, 
peseta's, grijs en blauw. 

violet en karmijn, 
wijnrood en karmijn, 
oranje en blauw. 

Het is de eerste keer, dat het Hoofd van de Katholieke Kerk 
op een zegel is afgebeeld. Voorts ziJ nog medegedeeld, dat To
ledo een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het 
katholicisme, en dat Santiago de Compostela o.m. bekend is 
door de grootsche kathedraal, die jaarlijks duizenden bedevaart
gangers trekt. 

2 
3 
3 
5 

10 
15 
25 
40 
55 
80 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
3 
3 
5 

10 
15 
25 
40 
55 
80 

1 
2 
3 
4 
5 

S. MARINO. 
In nieuwe teekening verschenen de pakketpostzegels 

5 centimes, bruin en blauw. 
10 
20 
25 
30 
50 
60 

„ blauw en lichtblauw. 
„ zwart en blauw. 
„ rood en blauw. 
„ lichtblauw en blauw. 
„ oranje en blauw. 
„ rose en blauw. 

1 lire, violet en rood. 
2 
3 
4 

10 
12 
15 
20 

, groen en rood. 
, lichtbruin en rood. 
, grijs en rood. 
, lila en rood. 
, karmijn en rood. 
, grijsgroen en rood. 
, violet en rood. 

VENEZUELA (Dec. '28). 
Frankeerzegel in het koerseerend type: 

15 centimes, bruin. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ter gelegenheid van de Internationale Conferentie voor de 

Burgerlijke Luchtvaart de vorige maand te Washington ge
houden, zijn twee zegels verschenen, met het opschrift: „U.S. 
Postage — International Civil Aeronautics Conference". Links 
is het monument van Washington, rechts het kapitool afge
beeld. In het middenstuk ziet men het eerste vliegtuig der ge
broeders Wright (op de 2 cents). Op de 5 cents een globe, 
waarop de werelddeelen door een modern vliegtuig worden 
verbonden. 
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De waarden en kleuren ziJn: 
2 cent, karmijn. 
5 „ blauw. 

In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te geven. 
V. B. 

TfeVenVacliteii 
Meuu^c Uitgiften 

FRANKRIJK. 
Voor den speciaal-verzamelaar zij bericht, dat van de 50 cen

times rood, type zaaister, een klein aantal vellen is gevonden 
in oranje-geel. 

Door „L'Union Aérophilatélique de France" is een wedstrijd 
uitgeschreven voor een luchtpostzegel. Een of meer der be
kroonde ontwerpen zal aan de regeering worden aangeboden 
met verzoek bij den aanmaak van luchtpostzegels hiermede 
rekening te willen houden. 

Een tentoonstelling, waarop de ingekomen teekeningen — 
52 stuks — ter bezichtiging waren gesteld, werd van 25 tot 30 
November j.l. te Parijs gehouden en door een talrijk publiek 
bezocht. 

De eerste prijs werd toegekend aan Maurice Pellerier. 
Wij ontleenen aan een Fransch blad de volgende bijzonder

heden inzake den te verwachten Jeanne d'Arc-zegel. 
Gekozen is het ontwerp van den kunstenaar Gabriel Bar-

langue. Het stelt Jeanne d'Arc te paard voor; de zegel, ter 
waarde van 50 centimes, zal in blauw worden gedrukt. 

Een groot deel van de openbare meening in Frankrijk is 
het niet eens met de beslissing van hoogerhand om slechts één 
zegel uit te geven. Er is daarom een comité gevormd, waarin 
o.a. zitting hebben genomen de maarschalken Pétain en Foch, 
om te bewerkstelligen, dat in 1930 een serie van meerdere 
waarden (5 centimes-20 francs) worde uitgegeven ter eere 
van Jeanne d'Arc, weergevende episoden uit haar veelbewogen 
leven. 

JAMAICA. 
Voor de 1 en ly, pence zullen zeer waarschijnlijk nieuwe 

teekeningen (konings-type) in gebruik worden genomen. Vol
gens dezelfde bron zal een 9-pence-waarde aan de serie worden 
toegevoegd. 

MONACO. 
Volgens het Bulletin Mensuel zijn de oplaag-cijfers van de 

jongste opdrukken: 
50 op 1.05 120,000 stuks. 
50 op 1.25 350,000 stuks. 

1.50 op 2 fr. 67,500 stuks. 
POLEN. 
Ter gelegenheid van de, in den loop van 1929 te houden Na

tionale Tentoonstelling te Poznan, zal een speciale zegel ver
schijnen. 

URUGUAY. 
Een nieuwe serie, gedrukt bij Waterlow & Sons te Londen, 

met de beeltenis van Artigas en omvattende o.m. de waarden 
2, 3, 4 en 5 pesos, is in vergevorderden staat van voorbereiding. 

Voorts zullen hier nieuwe dienst- en luchtpostzegels ver
schijnen. 

v. B. 

en ïplomiein 
NEDERLAND. 

Het watermerk bij de zegels van 1852. 

v̂ ^ ^ ^ 

6y^jj: 

Naar aanleiding van 
het stuk hierover in 't 
vorig nummer — tus-
schen haakjes zij op
gemerkt dat de eerste 
regel, waarin vermeld 
stond dat dhr. Traan-

berg ons het artikel toezond, weggevallen was — ontvingen wij 
van generaal Becking het volgende hierover ter plaatsing, dat 
voorgoed aan de kwestie van het „tweede type" een einde 
maakt. 

„Ik ben in het bezit van een onbedrukt vel van het water
merkpapier der uitgifte 1852. Dit vel behoorde blijkbaar tot 
de dunnere papiersoort, waarop de laatste zegels dier uitgifte 
zijn gedrukt. 

De vorm van den posthoorn, zooals die zich in het gewater-
merkte papier voordoet, vertoont uit den aard der zaak kleine 
afwijkingen, maar van twee verschillende typen is geen sprake. 

„Wel komen in het vel enkele afdrukken van den posthoorn 
voor, in den geest van hetgeen door de figuur type II is aan
gegeven, maar die open plaatsen vertoonen zich nu eens bij 
het mondstuk, dan weer bij de uitmonding, en enkele afdrukken 
zijn uitsluitend belijnd maar niet gevuld. 

„Ik schrijf dit verschijnsel toe aan de omstandigheid, dat de 
draadnetten niet steeds geheel midden in de papierpap zijn 
terecht gekomen, maar hier en daar op de papierpap hebben 
gelegen, en naar mijne meening moeten die onvolkomen water
merken uitsluitend aan het dunne papier worden toegeschreven. 

„In het bovenbedoelde vel komen 16 watermerkafdrukken 
voor die niet geheel met type I overeenkomen. 

„De aandacht zij erop gevestigd, dat de afbeeldingen op blz. 
239 van het Maandblad het watermerk weergeven, zooals zich 
dit op de achterzijde van het vel voordoet." 

's-Gravenhage, 22 Dec. 1928. H. F. W. BECKING. 
De heer Polling te Helder zond ons een zegel van 10 cent 

1852, dat duidelijk de genoemde afwijking vertoonde; het „li
chaam" van den hoorn was voor een groot deel open. 

De Kinderzegels. 
Eén nieuwe tanding is bekend geworden, n.l. de 

1% cent: 12x1234-
De heer Van Grunningen te Helder zond ons een exemplaar 

ter inzage toe. We vermoeden dat een nieuwe oplaag van de 
7J4 cent noodig gebleken is, en dat deze de nieuwe tanding 
ontvangen heeft. In dit geval zou het zegel uitsluitend met 
stempel van een van de laatste dagen kunnen voorkomen. 

De Olympiadezegels. 
Het Hoofdbestuur was zoo vriendelijk, ons op ons verzoek de 

aantallen der verkochte Olympiadezegels mede te deelen. De 
vroeger gegeven aantallen waren nog slechts een voorloopige 
opgaaf. Verkocht zijn: 

1V„ cent 502,570 7V„ cent 545,599 
2 cent 428,592 10 cent 452,787 
3 cent 461,657 15 cent 449,856 
5 cent 526,485 30 cent 316,186 

De opbrengst der zegels was ƒ 60,371,38^/,. Hiervan kon, 
na aftrek der kosten van aanmaak en verkoop, die ƒ 10,089,49 
bedroegen, een bedrag van ƒ 50,281,90 aan het Nederlandsch 
Olympisch Comité afgedragen worden. 

Portverlaging naar Ned. Indië. 
Met ingang van 1 Januari is het port voor per landmail 
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naar Indië verzonden brieven verlaagd tot 7 ' / , cent voor brie
ven tot 20 gram, elke verdere 20 gram (als vroeger) 5 cent. 

Verder is verlaagd het port voor drukwerken die bij abon
nement gefrankeerd zijn ('V^ cent tot 55 gram, l^/„ cent tot 
150 gram). Art. VI van het K.B. van 18 Oct. 1928 is hier
mede in werking getreden (Dienstorder H 844bis van 19 Dec) . 

Nieuwe oplaagletters. 
2V, cent J, 25 cent E. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent H: L 190, tanding Grl5. 
R 191, „ Grl5. 
R 193, „ Gr, met letter B. 
L 194, „ Grl5, m. lett. B. 
R 194, „ Grl5, m. lett. B. 

6 cent E: 195, „ Gr. 
71/ , cent A: L 206, „ Gr. 

L 207, „ Gl. 
209 L, „ Gl en Gr. 
209 R, „ Gl. 

12V., cent A: R 211, „ Gr. 
20 cent E: 196, „ Gr. 
25 cent E: 201, „ Gr en Grl5. 

Behalve L en R 194 verscheen nu ook R 193 van de 5 cent H 
met een groote letter B boven de oplaagletter van het zegel 
rechts van dat met het plaatnummer. De plaatnrs. van de 
vellen met en zonder B komen in teekening geheel met elkaar 
overeen, er zijn dus niet twee verschillende platen met deze 
nummers gebruikt. 

Zooals te verwachten was, komt ook de „tegenvoeter" van de 
tanding Grl5 voor, n.1. tanding Gl met 15 inplaats van 16 gaat
jes in den onderrand, waarvan de heer Van Dongen ons een 
blok liet zien. Omdat aan den bovenrand van dit verschil niets 
te zien is zullen wij ervan afzien, deze tanding G115 in de 
lijst op te nemen. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1^/, cent B: De in het vorig nummer vermelde vorm zonder 

streepjes tusschen de lijnen had niet tanding No maar Nb. 
Ook is deze vorm in Gl bekeend geworden. 

De heer Van Dongen toonde ons ook de IV., cent met twee 
streepjes tusschen de lijnen, die anders geplaatst waren dan 
de reeds vermelde, iets wijder uiteen en iets rechts van 't 
midden. Catalogiseering van deze dingen wordt onmogelijk! 

De 1'/., cent B verscheen ook in rolperf. 
2V, cent J : verscheen in rolperf. Randlijnen als biJ de l^/„ 

cent B, geen dr. teeken. 
De I V , CEN. 
Door een vergissing van den zetter is in het vorig nummer 

een opmerking, die hierbij hoorde (beginnend met: Ook de heer 
Jonker), onder het stukje over de ongetande 3 cent 1891 terecht 
gekomen, zooals de lezer al wel gemerkt zal hebben. 

De Brandkastzegels tegen nominaal! 
Naar „De Philatelist" mededeelt zullen de brandkastseries 

die nog ter beschikking zyn van de firma Van Blaaderen en 
die nog niet zijn verkocht, tegen nominaal bü inschrijving ver
kocht worden. Het zijn 11,600 complete series van Nederland 
en 11,500 van Ned.-Indië. De nominale waarde per serie is 
ƒ 17,25. Het bedrag, verhoogd met 30 cent per zending, is vóór 
31 Maart in te sturen aan de Ned. Handel Maatschappij te 
's-Gravenhage. Ieder inschrijver krijgt minstens één serie 
toegewezen. 

Voor nadere mededeelingen zie men de advertentie in dit 
nummer. 

Vliegtochten Nederland-Indië uitgesteld. 
De twaalf maandelijksche proefvluchten, waarmee binnen

kort zou worden begonnen, zijn uitgesteld; de eerste zal in 
April plaats vinden. De Engelsche regeering stelde tot nu toe 
de militaire vliegterreinen in Azië, met name die in Irak, ook 
beschikbaar voor zoo nu en dan plaats vindende burgerlijke 
vluchten; het geregelde gebruik ervan was echter bezwaar
lijk, zoodat deze toestemming ingetrokken is, althans voor 
eenigen tiJd. 

Bestelling van aangeteekende stukken aan huis. 
Van 16 Januari af worden ook te Utrecht als proef de aan

geteekende stukken aan huis bezorgd. Is afgifte van het stuk 
bij de eerste bestelling ervan niet mogelijk, dan kan worden 
verzocht om het weer in de volgende bestelling op te nemen, 
tenzij het voordien wordt afgehaald. Desverlangd worden de 
stukken niet aan huis bezorgd; stukken met een hoogere aan
gegeven waarde dan ƒ 1000,— zijn van de bestelling aan, huis 
uitgesloten. .' ' , ; 

NED. INDIE. 
Portverlagingen. 
Met ingang van 1 Januari worden, naar de heer Hajenius te 

Bandoeng ons schrijft, in Ned. Indië in het binnenlandsch ver
keer en in het verkeer met het buitenland enkele portverlagin-
gen ingevoerd, die voor zoover ze aanleiding zijn tot het ver
schijnen van nieuwe zegels, hieronder volgen. 

Voor brieven naar het buitenland (behalve Nederland, Suri
name en Curagao) wordt het brief port teruggebracht van 20 
tot 15 cent. In verband hiermede zullen noodig zijn postzegels 
van 15 cent in blauwe kleur, benevens een postzegel van 35 
cent voor aangeteekende brieven, 15 cent + 20 cent aanteeken-
recht (een zegel voor buitenlandsche aangeteekende brieven is 
internationaal voorgeschreven, waaraan we ook het hier te 
lande verschenen zegel van 27^/., cent te danken hebben. Red.). 
Verder zal noodig blijken een portzegel van 30 cent. De zegels 
zullen in Nederland aangemaakt moeten worden en dus nog 
wel eenigen tijd op zich laten wachten. 

In het binnenlandsch verkeer en in het verkeer met Neder
land en Koloniën wordt het port voor briefkaarten verminderd 
van 7^/., tot 5 cent, in het verkeer met het buitenland wordt 
het briefkaartport teruggebracht van 12V, op 10 cent. Over 
verder briefkaart-nieuws zie men onder de poststukkenrubriek. 

Wij danken den heer Hajenius voor zijn uitvoerige inlich
tingen; er staan ons dus te wachten een zegel van 15 cent 
blauw, een van 35 cent, een van 10 cent rood (voor buitenl. 
briefkaarten), een nieuwe kleur voor de thans blauwe 20 cent, 
en vermoedelijk een nieuwe kleur voor de thans roode 12V, 
cent, verder een portzegel van 30 cent. 

Volgens Dienstorder H 844 van 19 December zijn met in
gang van 1 Januari de volgende verlagingen ingegaan: Brief
kaarten (zeepost en landmail) 5 cent. Drukwerk, akten en 
monsters per zeepost 2 cent, per landmail 3 cent per 50 gram. 

Naar de heer Hajenius ons later nog schrijft, is reeds uit 
Indië om de blauwe 15 cent verzocht, de andere kleuren worden 
in Nederland vastgesteld. Het buitenlandsch drukwerkport is 
tot 3 cent verlaagd, hetgeen dus een groen zegel van 3 cent 
noodig maakt. Omdat de 4 cent groen eerst kortgeleden ver
schenen is zal dit zegel worden gehandhaafd. 

Ook de heer ir. Cramer te Weltevreden danken wij voor de 
opgaaf der portverlagingen; hü bericht ons nog dat het port 
voor drukwerken binnenland verlaagd is tot 1 cent per 50 gram. 
Hierin is Indië ons dus voor! 

De definitieve luchtpostzegels. 

De eher Hajenius zond ons uitvoerige inlichtingen over de 
definitieve luchtpostzegels, die wij, daar ze reeds voor het 
grootste deel in het Maandblad ziJn opgenomen, niet alle weer 
zullen vermelden. We ontleenen eraan, dat de keuze van het 
Indische landschap op de zegels en de daarboven zwevende 
vliegmachine door de Ned.-Indische Postadministratie ge
daan is. 

Ondertusschen zullen in Indië de definitieve zegels van 75 en 
150 cent verschenen zijn; naar de heer Hajenuis ons schrijft 
zouden zij ongeveer medio December uitgegeven worden, om
dat de voorraad opdrukzegels van deze waarden nagenoeg 
uitverkocht is en het vliegtuig van de Kerstvlucht op zijn 
terugkeer naar Nederland ook weer post zal meevoeren. 

De zegels zijn daar inderdaad thans overal verkrijgbaar. 
Wü danken ook den heer ir. Cramer voor de toezending van 

een krantuitknipsel met beschrijving der nieuwe luchtpost
zegels. 

Naar Generaal Snijders bij zijn terugkeer in Nederland ver
telde zal, waarschijnlijk reeds het volgend jaar, een nieuwe 
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luchtlijn, n.1. Batavia-Palembang-Singapore-Medan geopend 
worden. Daarna staat de lijn Soerabaja-Makassar op het pro
gramma, misschien doorgetrokken naar Balik-Papan, en ten
slotte wordt een verbinding Batavia-Australië overwogen. 

Zegels op witter papier. 
Langzamerhand verschijnen verschillende waarden der 

Indische zegels op papier dat veel witter is dan dat van de 
eerste oplagen (dat eenigszins geel was). Tevens is er ver
andering in de gomming van het papier gekomen. Vroeger 
bleef een deel van de velranden ongegomd, tegenwoordig is 
het geheele vel gelijkmatig gegomd. Het helderwitte papier is 
mooi te zien bij de laatst-verschenen 4 cent groen en 5 cent 
blauw; de heer ir. Cramer zond ons ook nog een blok der 
7V , cent oplaag C (geel papier) en oplaag G (wit papier). 

Oplaagletters en plaatnummers der koerseerende serie. 
Van ir. Cramer ontvingen we een lijst van de hem bekend 

zijnde oplaagcijfers en -letters der koerseerende serie, waaraan 
wij gaarne hieronder plaats verleenen. Mochten er lezers zijn, 
die nog andere letters of nummers kennen dan de hier aan-
gegevene (b^jv. van de philatelistenloketten hier te lande), dan 
houden de heer Cramer of wij ons aanbevolen voor opgave 
(adres: ir. H. Cramer, Tandjonglaan 15, Weltevreden). 

RANDCIJFERS EN LETTERS BIJ DE NED.-INDISCHE 
ZEGELS DER UITGIFTE 1913 EN LATER. 

Waarde 
' / , cent 

1 
2 
2V, „ (groen) 
2V, „ (rood) 
3 
4 „ (blauw 
4 „ (groen) 
5 „ (rood) 
5 „ (groen) 
5 „ (blauw) 
7V.. „ 

10 

Cvjfertype, 
Randcijfers 
1 2 3 4 
1 2 3 4 

2 3 4 
1 2 3 4 

Randletters 

1 2 3 4 

1 2 3 

A B' C' 
A B" C' D' E' F ' 
A B' 

B' C' D' E' F ' 
A B' C' D" F ' 
A' B' C' 
A" 
A 

B' C' 
A' 
A B' C' D' F ' G' 
A' B' C' D" 

Vette cijfers staan op linker- en rechter velrand; alle overige 
staan op boven- en benedenvelrand. 

A — 10e oplaagletter A bovenste rij met 3 witte punten. 
A', B' enz. = oplaagletters met drukkersmerk, welke laatste 

bij eenzelfde oplaagletter ook wel eens verschillen toont en 
voorts bij verschillende waarden niet altijd voorkomt op de 
plaats van de 10e oplaagletter van de bovenste rij. 

A" B" enz. = cijfers van 1 tot 20 op boven- en ondervelrand 
staan kopstaand in vergelijking met den stand der oplaag
letters. 

Koptype. 
Waarde Randcijfers 

. 10 cent 1 2 3 
12 V„ „ (blauw) 1 2 3 
12 VI „ (rood) 
17 V., „ 2 
121 /„-17'/., cent 
20 cent (groen) 1 2 3 
20 „ (blauw) 
221/ 
121/"-221/., cent 
20-221/,, 
25 cent 1 
80 „ 1 2 
321/,. ,, 
40 
Vliegpost 1928 
10-121/,, cent 
20-25 

A 

A' 
A 

A 
A' 
A 

A 
A 
A' 
A' 

B' 

B' 
B 

B' 

B' 
B' 
B 
B' 

B' 

B' 

C' 

C' 

C' 

C' 
C' 

C' 

D' 

D' 

E' F ' 

E' F ' 

RANDCIJFERS EN LETTERS BIJ DE NED.-INDISCHE 
PORTZEGELS DER HUIDIGE UITGIFTE. 

Waarde 
2 i / „ 
5 
7 i / „ 

10 
121/, 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
75 

cent 
j » 

)) 

tf 

)t 

tf 

» 
j » 

PLAATNUMMERS 
,PLAATDRUK 

Randcijfers 

2 

2 3 
2 

1 

A' 
A' 
A 
A' 

A 
A' 

A' 

A' 

Randletters 

C' 
D' 

C' D' 
D' F ' 
D' 

B' 

GEVONDEN BIJ DE NED.-INDISCHE 
"ZEGELS DER IN KOERS ZIJNDE 

UITGIFTE. 
Plaatnrs 
onder het 

Vaarde Tanding 6e zgl. Plaatnummers 
v. d. onder het 5e zgl. der ond. rij 

ond. rij 
50 cents ( l l x l l V , , 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 

( 111/., 4 1. 4. 6.7. 9. 12.13. 
S2i/,-50 c. ( l l x l l V , 

( I I V , 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 
(type I, nauwe strepen). 
32i/,-50 c. (11x111/,, 

( 111/, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 12. 
(type II, wijde strepen). 
40-50 cents I I V , 1.2.3. 5.6.7.8.9.10.11. 
60 cents IIV,, 1.2.3.4.5. 
80 „ I I V , 1.2.3.4.5. 
1 gld. (11X111/, 1 4. 13.14.15. 

( 111/., 1.2.3 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 
60 c.-l gld. 11X111/.. 1.2. 4. 6.7.8.9.10.11.12. 
80 c.-l gld. 111/„ 1.2. 6.7.8.9.10.11.12. 
2.50 gld. ( l l x i r / , 2 

( 11 V„ 
Vliegpostzegels. 
40-80 c. 111/, 1.2.3.4.5. 
75 c.-l gld. l l V , 7. 9.10. 12. 14.15 
1.50-2.50 gld. 111/„ 1.2. en zonder nr. 

Toelichtingen. 
Van het huidige plaatdruk-type zijn de waarden van 50 cts., 

1,— en 2,50 gld. eerst verschenen met het plaatnummer onder 
6e regel der onderste rij, de latere uitgiften hebben alle dat 
nummer onder het 5e zegel der onderste ry. 

De laatste uitgifte van de 2,50 gld.-waarde in tanding l l V , 
toont geen plaatnummer. 

(Om een zoo volledig mogelijk overzicht te geven voegden 
we hier de nummers in, die reeds in het Maandblad vermeld 
zijn, benevens het deze maand door ons ontvangen plaatnr. 7 
der 75 cent op 1 gld., ook in de „nieuwe teekening". Dat de 
laatste uitgifte van de 2.50 gld. geen plaatnr. toont zal mis
schien hieraan liggen dat het nummer ver van de zegels staat 
en de velranden meestal smal zijn, zoodat het weggevallen is. 
Red.). 

SURINAME. 
Ook hier portverlaging. 
Van den heer Van der Voet ontvingen wij in dank een Gouv.-

Advertentieblad, waarin het Besluit van 4 December 1928 tot 
nadere wijziging van het Buitenlandsch postbesluit 1925. Uit 
het in zeer duistere termen gestelde stuk konden wij de ware 
toedracht niet goed opmaken; de heer Gerdes Oosterbeek was 
zoo vriendelijk, ons het volgende mede te deelen: Het brief-
port naar Ned.-Indië wordt van 10 op 1% cent gebracht, het 
buitenlandsch drukwerkport van 3 op 2>^ cent, verder nog en-
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kele minder belangrijke wijzigingen. In verband hiermede zal 
de groene 2'/, cent weer ingevoerd worden, en zal het zegel 
van 3 cent groen een andere kleur moeten krijgen. 

Ook voor Curasao zullen deze wijzigingen wel gelden, zoodat 
wij dan ook in deze kolonie de gemelde wijzigingen in de zegels 
verwachten kunnen. 

De Van Heemstra-zegels. 
Eveneens ontvingen wij van den heer Van der Voet het 

Gouv.-Advertentieblad waarin het Besluit van 30 November 
1928, houdende bepalingen omtrent de ingebruikstelling van 
weldadigheidspostzegels in het jaar 1928. 

Het Besluit, handelend over de Van Heemstra-zegels, bevat 
voor ons geen nieuws. Evenals hier te lande zijn de zegels in 
Suriname verkrijgbaar van 1 December 1928 tot en met 31 
Maart 1929, dus 4 maanden, hoewel het oorspronkelijk pers
bericht over een geldigheidsduur van 3 maanden sprak. De 
onverkocht gebleven voorraad wordt vernietigd, 
nietigd. 

DE 10 CENT-OPDRUKKEN VAN 1898 
door H. J. L. DE BIE. 

III. 
Naar aanleiding van het artikel van den heer Korteweg in 

het Octobernummer van „De Philatelist" ben ik in de gelegen
heid, mijn artikel wat langer te maken dan aanvankelijk mijn 
bedoeling wel was. De heer Korteweg neemt onder zijn bewijs
materiaal op het feit, dat beide schrijvers, zoowel Robert als 
Van Kinschot, hoewel een verschillende opstelling, doch de
zelfde opdrukfouten op gelijke plaats vonden, n.l. op de z«gels 
9, 60, 70 en 100. Waar de geachte heer K. deze feiten in ver
band met het oplossen van het raadsel van zoo'n belang acht, 
vermeen ik in het belang van deze kwestie, hierbij even te 
mogen stilstaan, om na te gaan of het wel inderdaad een feit 
is, dat beide schrijvers dezelfde opdrukfouten vermelden. Ik 
citeer dus wat beide schrijvers over de opstelling en opdruk
fouten vermelden. 

In het Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde van Maart 1899 
schrijft de heer ROBERT: 

„Op vele vellen van de opdruk „10 cent" op 12 V „ 15, 20, 
25 en 30 cent vmdt men: 

a. inplaats van T op het 6e, 7e 

T _ _ _ en 10e zegel der 10e verticale 

^\^ rü; deze letter heeft ten naas-
1 tenbij den vorm van een omge

keerde letter „L"; 
jj ij b. inplaats van T op het 9e ze

gel der eerste horizontale rij." 
Wat verder schrijft de heer Robert weer: 
„En eindelijk de afstandverschillen tusschen de „1" en de 

„O"; deze ziJn; 
1^/, mm. op de Ie, 2e, 6e en 7e verticale rij; 
2 mm. op de 3e, 4e, 5e, 8e, 9e en 10e verticale rij." 

In het Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde van Juli 1899 
schrijft de heer JHR. VAN KINSCHOT: 

„Kort na het verschijnen van het Juni-nommer werd mij op 
vriendelijke wijze door een mijner vroegere kennissen een ge
heel vel der op blz. 21 besproken 10 op 25 ultramarijn ter be
zichtiging voorgelegd." 

Dan gaat hij wat verder voort: 
„De eerste rij was als naar gewoonte getand 11^/ , , de 

overigen 12 ' / , ; de afstandverschillen tusschen de „1" en de „O" 
zijn: 

1^/, mm. op de Ie, 2e, 4e, 6e en 7e verticale rü; en 
2 mm. op de 3e, 5e, 8e, 9e en 10e verticale rij. 

De links-afgebeelde T komt alleen voor bij het 10e zegel van 
de 6e, 7e en 10e horizontale rij. 

Behoudens een of meer drukonregelmatigheden, als een 
slecht, niet geheel afgedrukte „O" of „1", werd door mij op 
voornoemd vel niets anders opgemerkt." 

De lezers zien dus dat behalve een andere opstelling, de 
heer jhr. Van Kinschot geen melding deed van de gebrekkige 
„T" op het 9e zegel van de Ie hoi"zontale rij, zooals dat abu
sievelijk door den heer K. werd beweerd. 

En thans overgaande tot de als bijlage van „De Philatelist" 
van October vertoonde trekproef. Aan deze trekproef heeft 
men, m.i. ten onrechte, een bewijskracht toegekend welke 
haar niet toekomt. Er wordt beweerd, dat deze trekproef werd 
gebruikt voor het drukken van de zegels, wat dan daar op 
neer komt, dat men den indruk krijgt dat de trekproef inder

daad het eerste product van den samengestelden drukvorm is. 
Dat deze trekproef werd gedrukt voor het drukken der zegels 
betwijfel ik. Immers jhr. Van Kinschot meldde de fout op het 
9e zegel ii'ct. Op de trekproef is deze fout wel waar te nemen 
op het 9e cliché van de Ie horizontale rij. Het vel 10 op 25 ultra
marijn dat de heer Van Kinschot beschreef, is dus eerder ge
drukt dan bedoelde trekproef. Ik veronderstel dus, dat de trek
proef werd gedrukt nadat reeds een voorraad zegels was over-
gedrukt. Het is dus geen trekproef uit de eerste hand. Ik doe 
in verband met deze geschiedenis den lezers het verzoek, het 
blokje 10 op 25 ultramarijn, dat 1.1. in „Universum" van den 
heer Hekker te koop werd aangeboden, eens aandachtig te be
schouwen. Men kan dan constateeren, dat daarop het 9e zegel 
volkomen in orde is, en de heer Van Kinschot dus volkomen 
correct was toen hij, in tegenstelling met den heer Robert, 
deze fout niet meldde. Men vergelijke voorts de afbeelding van 
bedoeld blokje uit „Universum" met de trekproef van „De 
Philatelist" en mijn strip in het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie van Augustus. De trekproef heeft ons in deze kwestie 
dus niets meer gezegd dan de reeds gecontroleerde strippen. 
Wij kunnen slechts vaststellen, dat het rijtje van gecontro
leerde strippen met een is vermeerderd. 

Maar zakelijker en juister vind ik het betoog van den heer 
Korteweg, waar hij uiteenzet, dat om technische reden het 
niet aannemelijk is te achten, dat da 4e rij zal zijn vervangen. 
Dan nog ben ik bij aandachtige beschouwing van de woordjes 
„cent" tot de conclusie gekomen, dat van links naar rechts 
op een waterpasse rij, de woordjes „cent" bij groepen van 
drie, niet precies naast elkaar staan, maar bij wijze van 
„echelon-formatie" achter elkaar staan. 
cent cent cent eent cent cent cent cent cent eent 

Kan hier soms uit opgemaakt worden, dat de waterpasse rij 
van 10, waarvan wij veronderstellen, dat zij is bestemd ge
weest voor het reproduceeren van de overige blokken van 10, 
aanvankelijk weer bestond uit onderdeden? Indien deze samen
gevoegde cliché's aan de onderzijde werden gelijkgezet, wat 
om technische reden te verklaren valt, kan, wanneer in de 
grootte van de blokken onderling verschil bestond, de afdaling 
van het woordje „cent" van links naar rechts wel hieraan toe
geschreven worden. 

Tenslotte moge ik hier nog mededeelen, dat ik het, evenals de 
redactie van „De Philatelist", merkwaardig vind, dat deze 
kwestie tegelijk met mijn artikel in het N. M. v. Ph., in „De 
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Philatelist" wordt rechtgezet. De heer Korteweg schrijft echter 
dat het reeds geruimen tijd in de pen was, en het voor het 
West-Indië-nummer van „De Philatelist" bestemd was. Toch 
typisch: ook ik vroeg aan de redactie van het N. M. v. Ph. om 
mijn stuk tegeljjk met het West-Indiö-nummer te laten ver
schijnen. Dit was echter niet mogeljjk, omdat mijn artikel 
eenige dagen te laat kwam. Gelukkig voor mij werd het in het 
Augustusnummer opgenomen. Was het nog een maand in de 
portefeuille blijven liggen, „De Philatelist" zou mij het gras 
voor de voeten hebben weggemaaid. 

Intusschen hoop ik, indien de redactie van het N. M. v. Ph. 
mij eenige plaatsruimte beschikbaar stelt, nog vele interes
sante dingen te vertellen. ^). 

Paramaribo, 11 November 1928. 
1) Noot van de Redactie: Niets liever dan dat! 

EEN DER GROOTSTE RARITEITEN VAN SURINAME. 
10 OP 30 CENT PORT, ONGEBRUIKT, TYPE 2 

door H. J. L. DE BIE. 
(Overname alleen geoorloofd na vermelding van bron). 

In het October-nummer van „De Phila
telist" las ik met aandacht de critische 
beschouwingen betreffende de nieuwe ca
talogi van 1929. Bij de beoordeeling van 
de „Michel-Katalog" op blz. 227 en 228 
van dat tijdschrift lees ik: 

„Een zeer juiste opmerking vinden wij 
achter de 10 op 30 cent port, tweede type, 
dat deze niet ongebruikt voorkomt. Ook 
ons is geen ongebruikt exemplaar be
kend." 

Tot zoover „De Philatelist". 
Het ligt voor de hand, daar er maar 

40 stuks type 2 van de 10 op 30 cent port 
bestaan, dat men hiervan nooit een on
gebruikt exemplaar heeft gezien. Dit 
mag echter geen uitgangspunt zijn waar
op men beschouwingen doet, die leiden 
tot het trekken van een onjuiste conclusie 
dat omdat men geen ongebruikte stuk
ken zag, deze ook niet bestaan. 

Het is immers te begrijpen, dat van de 
10 op 30 cent, type 2, waarvan ik reeds 
zeide, dat er maar 40 stuks bestaan, bij 
Kien zal zijn. Het is ook wel mogelijk, 
hooge uitzondering een exemplaar te 
dat zij die het voorrecht hadden meerdere 
exemplaren van deze type te zien, toe
valligerwijs alleen gebruikte, d.w.z. ge
stempelde stukken zagen. 

Nu zal het mogelijk de meeste verzamelaars koud laten of 
deze zegels gebruikt of ongebruikt, dan wel gebruikt en onge
bruikt bestaan, omdat het gelukkig bezit van deze stukken 
slechts enkele kapitaalkrachtige verzamelaars beschoren kan 
zijn. Het gaat echter om de zaak zelve, dat wij alle in de phila
telic voorkomende verkeerde voorstellingen trachten in het 
reine te brengen. 

Na het lezen van debeoordeeling van „Michel-Katalog" in 
„De Philatelist", waarin werd gezegd dat type 2 van de 10 op 
30 cent port van Suriname alleen gebruikt bestaat, vond ik het 
de moeite wel waard om het pad eens op te gaan, om deze be
wering aan de werkelijkheid te toetsen. 

Het onderzoek van dergelijke, voor de philatelie soms nood
zakelijke kwesties, is in Suriname uiterst moeilijk. Zonder den 
verzamelaars hier onaangenaam te willen zijn, moet het mij 
biJ deze gelegenheid van 't hart, dat ik het betreur, dat er nog 
zoo velen onder hen zijn, die absoluut geen openbaarheid aan 
hun verzameling wenschen te geven. Gelukkig voor mij, dat 
ook hier uitzonderingen den regel bevestigen, waardoor ik de 
gelegenheid kreeg dit artikeltje te schrijven. Het is in Suri
name nu niet bepaald bemakkelijk, op grond van genoemde 
redenen, in sommige gevallen vast te stellen, wat daar wel 
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of wat daar niet te vinden zal zijn. Toch wist ik, dat de 10 op 
30 cent port, type 2, ongebruikt bestond, maar aan deze weten
schap oznder Ijewijs had ik niets. Ik moest dus in de gelegen
heid worden gesteld om deze rariteit te mogen aanschouwen. 
Toen ik bij een van mijn kennissen mijn wenschen bekend 
maakte, kreeg ik van dezen toestemming om van zijn materiaal 
gebruik te mogen maken. In mijn nopjes hierover trok ik er nu 
op uit om een photograaf te vinden, die naar mijn wenschen 
een behoorlijke foto zou kunnen maken. In een klein object als 
Paramaribo komt het maken van afbeeldingen van zegels bijna 
nooit voor. Daarom vond ik het raadzamer om eerst een type 3, 
eigendom van mij, bij wijze van proef te laten trekken. 

Ik had het geluk iemand te vinden die bereid was om een 
photo te maken, en wel een Chinees. Op deze wijze is het miJ 
gelukt, den lezers een afbeelding te laten zien van een stuk, 
dat zij waarschijnlijk nooit in hun leven zullen bezitten. Men 
ziet het hier, geheel onbesmet, schoon. Om te watertanden. 
Wat denken de lezers van den prijs? Op welken basis moeten 
wij zoo'n stuk, nog wel in een strip van 3, prijzen? Het prijzen 
van dergelijke rariteiten in de catalogi is m.i. een soort van 
„na-aperij". Immers de handelaar heeft deze zegels niet in 
voorraad. Dan nog zou ik willen weten, wie in staat is om 
overtuigend vast te stellen of de gebruikte dan wel de onge
bruikte stukken het zeldzaamst zijn. In de prijslijsten worden 
beide eender genoteerd. 

Tot slot rest mij nog, om dank te betuigen aan den harte-
lijken bezitter, die zoo vriendelijk was om zijn schat eenige 
uren aan mij te willen toevertrouwen. Ten overvloede kan ik 
nog mededeelen, dat ik in de gelegenheid ben om deze rariteit 
te koopen; voor een slordige ƒ900,— ben ik de man. Geen ba
gatel, maar, postzegelverzamelen kost geld, dat zal een ieder 
wel met mij eens zijn. 

Paramaribo, 22 November 1928. 

CURACAO. 
De gehalveerde 30 cent 1872. 
Naar aanleiding van de vraag, of iemand iets kon mede

deelen betreffende de gehalveerde 30 cent Curasao 1872/92 
op de 108e veiling van Donath (Maandblad van October 1928), 
wil ik het volgende onder uwe aandacht brengen. 

De 15 cent (koningskop) werd uitgegeven Jan. 1889 en 
ingetrokken op 15 April 1893. De oplaag was groot50,600 stuks. 

De 15 cent (koningin) werd uitgegeven 1 April 1893. De ge-
heele oplaag was 117,300 stuks, waarvan reeds in 1892 100,000 
exemplaren. 

Als er nu in Curasao zoo groote behoefte had bestaan aan 
15 cent-zegels, dat men gehalveerde van 30 cent gebruikte, dan 
had men de eerste uitzending van de 2e emissie wel vroeger 
in omloop gebracht. 

Van de 30 cent 1872/92, uitgegeven Januari 1889, was de 
oplaag groot 116,400 stuks. Hiervan werden in 1891 een zeker 
aaintal (officieel niet bekend hoeveel) overdrukt met 25 cent 
en in 1895 70,000 stuks met 2% cent. 

Men was dus in 1891 op de hoogte van het overdruk-kunstje; 
had er groote behoefte bestaan aan 15 cent-zegels, zou men 
dan geen overdruk van de 30 cent gemaakt hebben, in plaats 
van haar te halveeren? 

Verder wordt in geen der officieele smukken melding ge
maakt van behoefte aan 15 cent-zegels, noch machtiging ver
leend tot halveering der 30 cent. 

Het op deze veiling aangeboden exemplaar kan men dus 
veilig aannemen een vrijwel waardeloos maakwerk te ziJn. 

A. C. VOSS. 

Buiten-gebruik-stelling van zegels. 
Bij Gouvernsmentsbesluit van 20 October, Publicatieblad 

1928, nr. 62, is bepaald, dat met ingang van 1 December 1928 
in gebruik worden gesteld de nieuw model frankeerzegels van 
734, 10, 12]/,, 15 en 35 cent en dat tevens met ingang van 
dien datum buiten gebruik worden gesteld de oud-model fran
keerzegels van 7><, 10, 12 K, 15, 20, 25, 30 en 35 cent. 
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NEDERLAND EN KOLONIEN. 

NEDERLAND. 
Als 2e spoorwegbriefkaart in het nieuwe type (zie blz. 211) 

is te melden: Afzender: „Nederlandsche Spoorwegen" met als 
oplaag E. H. 400.000. 20/8 '28 met een zegelafdruk van 3 cent 
( = model C C 238 e). 

BUITENLAND. 

DENEMARKEN. 
Met het nieuwe wapen (gekleurde leeuwen op witten grond) 

verschenen nu ook de beide kaartbrieven en de beide kaarten 
zonder deelstreep. 

Kbf. 10 ö., groen op lichtblauw, (cjjfertype). 
„ 15 ö., rood „ „ (wapentype). 

Br. 7 ö., groen; 10 ö., donkergroen op wit. 
DUITSCHLAND. 
Met de portretten der Rijkspresidenten kwamen in gebruik: 

Br. 15 pf., 15+15 pf. rood op zeemkl. (Hindenburg). 
8+8 pf. groen op zeemkl. (Ebert). 

GIBRALTAR. 
Voor mij ligt een nieuwe enveloppe voor aangeteekende 

brieven van 3 pence, met den kop van koning George. 
Env. V. aanget. br., 3 p. rood, form. F. 

YOUGOSLAVIE. 
De kaarten van 50 para, die den opdruk van „50" verkregen 

ten gunste van de overstroomings-beschadigingen, zijn weer 
tot gewon? kaarten teruggebracht. De opdruk is violet door-
balkt (Ganzsache). 

Br. 50 para, groen op: 
a. zeemkl. (opdruk doorbalkt). 
b. grijs 

LEEWARDS-EILANDEN. 
Hier kwamen 2 nieuwe kaarten in omloop, alle in groot 

formaat, met het nieuwe Engelsche wapen en deelstreep. 
Br. 'A d., 34 + >2 d. groen op zeemkl. 

1 d., 1+1 d., paars op zeemkl. 
ly, d., iy,+l'/i d., rood op zeemkl. 

LITHAUEN. 
Een kaart in groot formaat met waardestempel, Russisch 

kruis, van 15 c , werd in gebruik genomen. 
Br. 15 c. (+5 c.) violetrood op wit. 

RUSLAND. 
De sovjetrepubliek deed de volgende stukken verschijnen: 
1. Een briefkaart met den kop van een boer, waarop reclame 

gemaakt wordt voor een binnenlandsche geldleening; 
2. Een briefkaart van 7 kop. met den vorigen waardestempel 

(soldaat) met sierlijst en Russischen, Franschen en Esperanto-
voordruk; 

3. Een kaartbrief en een enveloppe met den kop van een 
arbeider, met veel grooter wapen links en heel veel versie
ringen; 

4. kaarten van 5 en 5+5 kop. met den boer en Russischen en 
Esperanto-voordruk zonder versiering. 
Br. 8 kop., bruin op zeemkl. (boer). 

7 , , (soldaat). 
5 „ 5+5 kop. bruin op zeemkl. (boer). 

Kbf.8 „ groen op grijs. 
Env.lO „ bruin op grijs, form. 154x125 mm. 

SPANJE. 
De kaart van 25+25 c. in het laatste type is nu ook ver

schenen : 
Br. 25+25 c. blauw op wit. 

ZWITSERLAND. 
De buitenlandsche kaarten zonder prentjes, in de nieuwe 

uitvoering met omranding, zijn verschenen, getand en on-
getand. 

Br. 20 c , rood op roomkl. 

NEDERLANDSen INDIE. 
Het zal met mij nog vele verzamelaars bevreemd hebben, dat 

zij, hoewel tijdig maatregelen genomen hebbende, op 16 No
vember j . l . geen brieven met de bewuste vliegpost uit Ned.-
Indië ontvangen hebben. Uit informaties bleek mij dat de mail 
te groot was (er was slechts ruimte voor pl.m. 300 kg. post
zakken), en de achtergebleven zakken met de eerstvolgende 
gewone mail zouden volgen. 

Niet alleen was dit voor velen een teleurstelling, maar ook 
een geldelijk verlies. De kosten van correspondentie en het 
maken van remise waren verloren. Daar het postwisseltarief 
voor kleine bedragen hoog is en wij nog geen giro-verkeer 
met onze koloniën hebben, drukken deze kosten bijzonder. 
Vergeten mag niet worden, dat ook hierbij, evenals bijv. bij 
uitgiften van liefdadiglieidszegels enz. de verzamelaars de 
grootste verbruikers zijn en dat het postbestuur hier ten volle 
van overtuigd was, bewijst wel de dienstorder H 639 van3 Oc
tober 1928. Veilig kan men aannemen dat 2/3 der luchtmail 
verzamelaars-correspondentie was. 

Nu legt het postbestuur wel een pleister op de wond, door 
aan hen, die afstand van hunne poststukken willen doen, resti
tutie van de vliegzegels te geven, die z.g. dan later op de 
Rijksveilingen allicht kunnen terug koopen, doch de extra 
onkosten blijven voor hen verloren. 

Men had dat kunnen voorkomen, daar de beschikbare ruimte 
bekend was, door elk kantoor dat de verzamelplaats van mail 
is (Batavia, Soerabaja, Bandoeng, Medan, enz.) een maximum 
aantal kg. mail toe te staan, biJv. 80 kg., en dan de verzenders 
bij aanbieding te waarschuwen. Zvj, die van de dienstorder 
bovengenoemd gebruik hadden gemaakt, hadden dan voor 
kunnen gaan. 

Voor de Nieuwjaar-Kerstmisvlucht neemt men een maatregel 
die m.i. onbillijk is, en allicht ten halve zal voldoen. De pré 
die men zich verzekeren kan voor voorrang biJ verzending is 

BELGIË. 
Er zijn nu ook Orval-kaarten verschenen in bruin en zwart, 

met een waardestempel van 35 c. groen; 4 prentjes, en wel; 
a. Het Gastenhof; b. In 't Koor; c. Zicht vanuit Scherpen-

heuvel; d. De roos der Xlle eeuw. (Ganzsache). 
Br. 35 c , groen op zeemkl. 
CEYLON. 
Heden verscheen weer eens een nieuwe serie poststukken; 

4 couverten van 5 cents; verder werd het couvert van 3 c. op
gedrukt in zwart met „2 Cents"; 2 strecken; 2 kaarten voor 
het binnenland, op zuiver wit karton; alles noodig door de 
portovermindering. 

Vermeldenswaard is dat de 5 op de 4 enveloppen in 2 en de 
2 op de kaarten in 4 typen, die in hoogte en breedte ver
schillen voorkomen. 

Wij catalogiseeren: 
Env. 6 c. roodviolet form. 120x71 (wit), 134x108 mm. (zeem

kl.) (5, kort en breed). 
5 c. roodviolet form. 153x90, 240x113 mm. (zeemkl.) 
(5, lang en smaller). 
2 cents op 3 c. groen op zeemkl., form. 153x90 mm. 

Str. 2 c. olijf geel op zeemkl., form. 233x330 mm. 
4 c. groen op zeemkl., form. 305x334 mm. 

Br 2 c. olijfgeel op wit (i. p. v. grijsachtig); (2, lang en 
dunner). 
2+2 c. olijfgeel op wit (2, ook kort en dik); reeds 4 com
binaties bekend. 
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aanzienlijk hoog, voor briefkaarten o.a. ongeveer 100%. Allicht 
zullen enthousiaste verzamelaars zich door deze belasting niet 
laten afschrikken, maar toch is het weer een extra-belasting, 
die zij moeten betalen. 

Een groot bedrag dragen de verzamelaars bij bij de ver
hoogde portontvangsten door het koopen voor hunne verzame
ling van de vele variaties in tandingen, watermerken, rand-
cijfers, enz.; baten voor de post waarvoor men z.g. geen werk
zaamheden behoeft te verrichten, en komt uit dit oogpunt mij 
voor dat onze posterijen meer egards voor de verzamelaars 
moeten hebben en niet direct van elke gelegenheid moeten pro-
fiteeren om hun extra kosten te bezorgen. 

In dit geval is feitelijk mijn artikel mosterd na den maaltijd, 
maar toch meen ik voor eventueel latere voorkomende ge
legenheden hier wel de aandacht op te moeten vestigen. 

A. C. VOSS, 

NEDERLAND. 
Amsterdam C S . 
Wij zagen als eerste stempel met de reeds van vorige jaren 

bekenden 4-regeligen tekst in omliisting KOOPT THANS 
WELDADIGHEIDSZEGELS VOOR HET KIND rechts van 
den dagteekeningstempel zonder streepjes tusschen M en C 
resp. L en S 10-11 V 10 XII 1928. Van 9-10 V had op 10 De
cember in de vlag van dezen stempel nog de tekst „Postzegels 
rechts enz." gestaan. 

Ook te 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht-Station en Arn
hem-Station zijn wederom machine-stempels met dezen tekst 
in gebruik geweest. 

Eindhoven. 
Hoewel de firma Philips reeds twee frankeermachines bezit, 

is dit schijnbaar niet voldoende om hare dagelijksche groote 
post te verwerken en is er nu in hare kantoren ter bespoe
diging der doorzending een eigen postkantoor gevestigd dat 
een stempel bezigt van het gewone typenrader-model, jaartal 
onderin en omschrift EINDHOVEN - N.V. PHILIPS. 

Sneek. i 
Op een onlangs uit Sneek verzonden brief was het 7H c-

postzegel niet afgestempeld, doch met 4 aniline-potlood stree-
pen onbruikbaar gemaakt, terwijl boven het zegel, eveneens in 
potloodletters geschreven stond Sk, dus het z.g. code-woord 
voor Sneek. 

CURACAO 
Van den heer Van Romondt, Curaeao, mochten wij via Red. 

N. en K. in vervolg op onze artikelen in het Juli- en Augustus
nummer het volgend belangrijk stempelnieuws vernemen, 
onder toezending van 26 stempelafdrukken: 

Op het postkantoor te WILLEMSTAD zijn of waren nog 
kort geleden vele oude stempels aanwezig en wel: 
1-3 Groote nummers 30, 120 en 180, waarvan 30 25 m.m. 

breed, 16 mm. hoog, de beide overige 28x12 mm,, onge
twijfeld om het te betalen port aan te geven. 

4 de stempel PD (Payé jusque destination). 
5 de stempel PP (Port payé). 
6 een 41 mm. lang balkstempel, dat in 1877 gebruikt is om 

op briefkaart nr. 1 de waarde ad 15 et. onleesbaar te 
maken (zie ook 25). 

7 de 3-regelige route-stempel „Curagao over Southampton" 
(Schreuders nr. 512). 

8 de 2-regelige stempel „West Indië Zeepost" (Schreuders 
nr. 511). 

9 de stempel FRANCO, zonder omranding, 30 mm. lang, 
6 mm. hoog. 

10 de stempel FRANC, zonder omranding, 35 mm. lang, 
7 mm. hoog. 

l 11 de stempel „Ned. W. Indië Stoomschepen Rechtstreeks" 
omlijnd, rechthoek 51x20 mm., dus grooter dan Sehr. nr. 510 
en met gekruiste W. 

12 de stempel „R. Cura?ao en No . . . " in rechthoek 40x16 mm. 
voor aangeteekende brieven. 

13 de nommerstempel 201 (Curasao) verminkt, als op bij
gaande afbeelding op prinses-zegel. 

14 de nog gave nommerstempel 203 (St. Martin). 
15-16 de stempel „Curagao met Mercurius-vleugels?" als op 

pag. 124 afgebeeld. Op nr. 16 is in het midden een datum-
en jaartal-vak, als datum is 9 MRT gevonden, jaartal echter 
nog onbekend. 

17 de klein-rond stempel type A, 24 mm. doorsnede (zie pag. 
142). 

18 idem, 22 mm. doorsnede, zonder breukstreep. 
19-20 de klein-rondstempel type C (zie pag. 142). 
21 de stempel type D (zie pag. 142) met datum 5 12 1895. 
22 de stempel type G (zie pag. 142) met recht-staand middel

ste kruisje, welke momenteel nog dienst doet. 
23-24 de stempels 2M en 25 waarmede in 1896 resp. 

CENT CENT 
1891 de postzegels van 10 resp. 30 cent overstempeld zijn. 

25-26 de stempels „12V., CENT" zónder en „7V, CENT" mét 
omliisting, welke in 1877 resp. 1879 voor overstempeling 
der briefkaarten van 15 et. resp. 12'/., en 15 et. gediend 
hebben. 

WiJ zullen hopen dat geen dezer stempels in handen van 
onbevoegden zullen terecht komen; wjj zagen op een veiling 
reeds zegels der emissie 1873 op blauw papier, afgestempeld 
met stempel nr. 6. 

Verder is door den heer Benders op een briefkaart van 1908 
nog de administratieve stempel „TE LAAT" in omljjsting 
gezien. 

Verder zag de heer B. nog op de tweekleurige portzegel 
40 et. Curasao een gedeelte van een stempel, aldus F. C. 

INSPECTO 
Wie weet hier meer over te vertellen? 

SURINAME. 
[ / 

Uit deze kolonie mochten wij van den heer M. H. Stephan 
opgave ontvangen van verschillende oude aankomststempels 
en wel: 
1843-45 Inscript op 2 lijnen zonder omlijsting: „POSTERIJ 

SURINAME". 
1847-52 Ringstempel „PARAMARIBO" 23 mm. diameter, dag

en maandcijfer in breukvorm en in plaats van jaartal 
een sterretje. 

1853 idem, dag- en maandcijfer in̂  breukvorm, daaronder groot 
jaartalcijfer 4 mm. hoog. 

1865-68 idem, 24 mm. diameter, idem met klein jaartalcijfer 
3 mm. hoog. 

1866 idem, doch met 4 mm. hoog jaartalcijfer. 
1865-69 de halfrond-stempel met „FRANCO", door ons nog 

in 1873 gezien. 
1869 dubbel-ringstempel buiten diameter 22 mm., binnen 14 

mm., tusschen de ringen onderin „FRANCO", dagcijfers 
en maand in letters, kleine jaartal-cijfers (dit type kennen 
wij ook voor Ned. Oost Indië). 

Op een briefkaart van 1926 zag de heer Benders den ad
ministratieven stempel „ONBEKEND INCONNU" in lijst, en 
op een in Augustus 1926 van Paramaribo naar Beneden Sara-
macca verzonden aangeteekenden brief een stempel „AR", d.i. 
„Avis de reception", als teeken dat de afzender van den brief 
bewijs van uitreiking aan geardesseerde wenscht te ontvangen. 

Wjj danken de bovengenoemde beeren vriendelijk voor hunne 
belangrijke mededeelingen en houden ons steeds beleefd aan
bevolen voor verder nieuws. 

J. P. TR. 
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Frankeermachines. 
Universal Postal Franker. 
Machine 15. Voorheen biJ de Rotterd. Bank, Amsterdam, is 

sedert 15 Aug. '28 by de N.V. Holland's Bloem
bollen Huis te Lisse in gebruik, met de waarden 
1%, 3, 5, 7 ^ , 10 en 15, plaatsnaam en datum
stempel zwart, waardestempel rood. 

Machine 9. Uitg. MiJ. C. Misset, Doetinchem, samenstelling 
der waarden is gewijzigd; deze machine stem
pelt thans 1%, 2%, 5, 7 ^ , 10, 1 2 ^ . 

Francotyp. 
Machine 105. II. Half November in gebruik genomen hy de 

N.V. Albino Mij. te Groningen (voorheen bij 
Ruys Handelsvereen., Utrecht), model A II met 
dikke cijfers, onder het waardestempel „N.V. 
ALBINO My." en tusschen datum- en waarde
stempel een arend in boog, waaronder „Ged. 
Fabrieksmerk". 
Jammer dat deze machine reeds sedert een 
maand niets anders dan gevlekte afdrukken 
maakt, waarvan zelfs het waardecijfer en da
tum niet of zeer slecht te lezen zijn. 

Machine 109. Deze machine maakt thans een rondreis door 
Amsterdam. Meldde ik in het voorgaand num
mer, dat zü bij de N.H.M, in gebruik was, thans 
werkt de N.V. K.N.S.M, (waar tot heden ma
chine 122 dienst deed) met deze machine; ik 
bezit een afdruk mach. 122 met datum 11.12.28 
en 109 (K.N.S.M.) met 14.12.28. BiJ informatie 
deelt de K.N.S.M. mede, dat machine 122 we
gens defect tijdelijk door 109 is vervangen, op 
3.1.29 was 122 reeds weer in gebruik. 

Machine 130. In gebruik genomen omstreeks half November 
. biJ de Vruchten Import MiJ. A. v. Hoboken & Co. 

Rotterdam, model A II met dikke cijfers, me
daillon met naam en monogram V.H. 

;OISTERWIJK 

-2 1 29 

NEDERLAND 

139 
De heer Schagen verraste mij met een afdruk van de hier

boven vergroot afgebeelde nieuwe machine 139, in gebruik 
genomen op 5 Dec. '28 bü de N.V. Amsterdamsche Leder Mij. 
te Oisterwijk, welke machine in een geheel nieuw type is uit
gekomen. 

Model C II met dikke cijfers. 
Dit type vertoont veel overeenkomst met de modelafbeelding 

der Indische machine blz. 211 vorige j rg.) ; alleen is het in 
uitvoering veel bekrompener. 

25 4 28 

' ^ 0 0 , 

Indische Machines 

0075 

v>X< >X<y 

Daartoe in staat gesteld door de attentie van een der 
Indische lezers, is het mij mogelijk hierbij een afbeelding te 
geven van een modelafdruk der Indische frankeermachine, in 
het model zooals dit door de Indische Postadministratie defini
tief is vastgesteld. 

De blanco ruimte tusschen de stempels kan voor het plaatsen 
van reclametexten worden benut. 

De op blz. 211 vorige jrg. gegeven afbeelding wordt niet in 
gebruik genomen, dat model is indertijd in Nederland ontwor
pen voor een demonstratie-machine van Ruys' Handels Ver. 
in Indië ,doch de Indische Postadm. heeft dit ontwerp af
gekeurd. 

In tegenstelling met mfne veronderstelling (zie blz. 211) 
is er thans nog geen machine in Indië geplaatst. 

De voorwaarden voor het gebruik dezer frankeermachines 
in Indië, doch de Indische Postadm. heeft dit ontwerp af-
dit volgen, zoodra de eerste aanvragen om plaatsing van 
machines zijn ingekomen. 

Dank aan allen, die mij nieuwtjes meldden. 
H. LAMPE Fzn. 

(3\ 

fosterijcjn 
HET NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 

Hieronder volgt het verslag van het afdeelingsonderzoek 
van het desbetreffend wetsontwerp. 

Door verscheidene leden werd de vraag gesteld, of aan een 
Postmuseum wel behoefte bestaat. 

Andere leden meenden, dat in elk geval de Staat zich met 
de oprichting van zulk een museum niet behoort te bemoeien, 
doch dat dit moet worden overgelaten aan het particulier 
initiatief. 

Vele leden daarentegen juichten de instelling van een Post-
museum met medewerking van den Staat toe. 

Intusschen bestond onder deze leden verschil van gevoelen 
over den vorm, waarin dit behoort plaats te hebben. 

Sommige leden toch meenden, dat het beter ware geweest, 
indien de vorm van een stichting ware vermeden en het Rijk 
zelf de oprichting van het museum hadde ter hand genomen. 
In dit geval zou het niet — gelijk thans wel het geval is — 
noodig zijn geweest, dat Rijksgoederen werden weggeschonken. 
Bovendien zou op deze wjjze het museum geen extra kosten 
met zich brengen: eenvoudige voorwerpen zouden in het ar
chief der Posterijen en meer bijzondere in het Rijksmuseum 
een plaats kunnen vinden. 

Andere leden daarentegen waren op de gronden, ontwikkeld 
in de Memorie van Toelichting, van oordeel, dat de thans ge
kozen vorm verre de voorkeur verdient. 

Het in de Memorie van Toelichting tot uiting komende plan, 
dat de Staat zal zorgen voor een directeur, deed eenige leden 
de vraag stellen, of het wel gewenscht is, ten laste van het 
Postbedrijf niet strikt noodzakelijke uitgaven te doen, zoolang 
de tarieven uit hoofde van de financieele uitkomsten nog op 
de tegenwoordige hoogte moeten blijven gehandhaafd. 

Verscheidene leden wezen op het zonderlinge feit, dat de 
ontwerp-stichtingsbrief, die toch deel van het wetsontwerp 
uitmaakt, als betrof het een toelichtend stuk, ter inzage van 
de leden ter griffie is gedeponeerd. 

Ten slotte uitten sommige leden den wensch, dat het te 
stichten museum er toe zal kunnen bijdragen, dat de desbetref
fende autoriteit tot het inzicht komt, dat vele van onze post
zegels — als voorbeelden noemde men de laatste Roode Kruis
en luchtpostzegels — in uitvoering biJ de buitenlandsche zeer 
ongunstig afsteken, en dat daaruit een verbetering in dit op
zicht voortvloeit. 

Vertrouwende, dat de Regeering bereid zal zijn het boven
staande vóór de openbare behandeling van het wetsontwerp 
schriftelijk te beantwoorden, is de Commissie van Rapporteurs 
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van oordeel, dat die behandeling daarmede genoegzaam zal 
zun voorbereid. 

Aldus vastgesteld den 23en October 1928. 

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET HIERBOVEN 
VERMELDE VERSLAG. 

Ter beantwoording van het Verslag heeft de ondergeteekende 
de eer, mede namens zijn ambtgenooten van Financiën en 
Justitie, het volgende te doen kennen. 

Behalve de in de Memorie van Toelichting genoemde belang
rijke schenking zyn er zoovele gegevens en voorwerpen ter 
zake van de geschiedenis van het Nederlandsche postwezen 
aanwezig of bereikbaar, dat het uit een oogpunt van goed be
heer geboden is deze in een geordend verband bijeen te brengen 
en te houden. Aangezie« deze gegevens en voorwerpen voor 
een groot deel onder berusting van den Staat zijn, kan deze 
zich aan het scheppen van een dergelijk verband niet ont
trekken. Als vorm voor zulk verband staan uiteraard ver
schillende mogelijkheden ter keuze. Die van een museum past 
het meest bij den aard van het materiaal en komt aan de wen-
schen van belangstellenden te gemoet. 

De ondergeteekende kan zich in verband met het voren
staande geheel vereenigen met de meening der vele leden, die 
de instelling van een Postmuseum met medewerking van den 
Staat toejuichen. 

Met de instelling van het müesum wordt beoogd het scheppen 
van een orgaan, waarin Staat en belanghebbenden tot het ge
stelde doel kunnen samenwerken. Dit zal het beste kunnen ge
schieden in een vorm van organisatie, die het museum met 
betrekkelijke zelfstandigheid tusschen beide in plaatst. Aan
gewezen daarvoor is de vorm eener stichting. De Staat kwijt 
zich van zijn taak op dit punt door de stichting in het leven 
te roepen. Eenmaal tot stand gekomen, gaat deze onder vol
doende toezicht een eigen bestaan voeren. 

De medewerking van den Staat aan het welslagen bestaat 
o.a. in het overdragen aan de stichting van die roerende goe
deren, die daarin naar hun aard behooren en die alleen in de 
stichting volledig aan het gestelde doel dienstig kunnen zijn. 

De ondergeteekende kan niet inzien, dat het vermijden van 
den vorm eener stichting minder kosten voor den Staat zou 
hebben meegebracht. Allereerst zij nogmaals er op gewezen, 
dat deze zeer gering zullen zijn. Maar bovendien maakt de 
stichting het belangstellenden mogelijk en aantrekkelijk gelde-
lijken en anderen steun te verleenen. Het onderbrengen van 
het materiaal gedeeltelijk in het archief der posterijen, gedeel
telijk in het Rijksmuseum, zou gelijkstaan met het afzien van 
de oprichting van een Postmuseum. 

Alles bijeengenomen blijft de ondergeteekende van oordeel, 
dat de vorm der stichting hier de aangewezene is. HiJ stelde 
met genoegen vast, dat aan de ziJde der Kamer eveneens deze 
meening bestaat. 

Het nemen van het salaris van den directeur op de bedrijfs-
begrooting zal wel nooit een belemmering voor tariefsverlaging 
kunnen zijn. De vergelijking van het totaal der exploitatie
rekening van het bedrijf met het bedrag van een middelmatig 
salaris is voldoende om bezorgdheid in dezen te verdrijven. 
Bovendien bewegen zich de tegenwoordige tarieven in het al
gemeen niet boven het index-cijfer; wél in ettelyke gevallen 
daar beneden. Sinds 1 November is, gelijk bekend, het port 
van een brief naar het buitenland op het peil van vóór den 
oorlog teruggebracht. 

Aangezien door de redactie van het „Eenig artikel" de 
stichtingsbrief, zooals door verscheidene leden werd opge
merkt, inderdaad deel uitmaakt van het wetsontwerp, zal deze 
onder het opschrift: „Ontwerp-stichtingsbrief" aan het wets
ontwerp worden toegevoegd. Een in verband hiermede ge
wijzigd wetsontwerp is bij deze Nota gevoegd. 

Sommige leden spraken ten slotte den wensch uit, dat de 
instelling van het Postmuseum er toe zal kunnen bijdragen, 
dat de uitvoering der Nederlandsche postzegels in den ver
volge beter een vergelijking met buitenlandsche uitgiften zal 
kunnen doorstaan. Indien het buitenland ons inderdaad op dit 
gebied vooruit is, kan de ondergeteekende zich slechts biJ dezen 
wensch aansluiten. 

Hij wil echter niet verzuimen hieraan toe te voegen, dat in 
dit verband ook andere meeningen ziJn geuit. Zoo is de re
dactie van het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" van 
15 September jl. van gevoelen, dat de nieuwe serie luchtpost
zegels „uitstekend geslaagd" is; en met betrekking tot de 
Olympiade-zegels oordeelde de „Berner Briefmarkenzeitung" 
van Juni jl.: „men zegt zeker niet te veel, wanneer men deze 
uitgifte als de aesthetisch waardevolste der tot dusver ver
schenen Olympiade-zegels aanmerkt", terwijl vervolgens wordt 
gewaagd van „schoonste en volmaaktste uitvoering". 

De Minister van Waterstaat, 
H. V. d. VEGTE. 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET. 
Eenig artikel. 

Onze Minister van Waterstaat wordt gemachtigd: 
1. om verschillende voor dit doel reeds afgezonderde en in 

den bij deze wet behoorenden ontwerp-stichtingsbrief om
schreven Rijks roerende goederen op het gebied der geschie
denis van het post-, telegraaf- en telefoonwezen (zegels en 
verdere voorwerpen) te bestemmen tot eene stichting, ge
naamd „Het Nederlandsche Postmuseum", ten doel hebbende 
het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van eene, in den 
regel voor het publiek toegankelijke, verzameling op het ge
noemde gebied, op den voet, als in den bij deze wet gevoegden 
ontwerp-stichtingsbrief omschreven; 

2. om aan deze stichting, onder medewerking van den Mi
nister van Financiën, die Rijks roerende goederen te schenken, 
welke haar doel zullen bevorderen. 

ONTWERP-STICHTINGSBRIEF. 
Voor mij , Notaris te 's-Gravenhage is ver

schenen : , handelende in die functie en als zoo
danig vertegenwoordigende den Staat der Nederlanden en ter 
uitvoering van de wet van . . . . Staatsblad nr , 

Die verklaarde dat de Staat der Nederlanden bij dezen in 
het leven roept eene Stichting met de op den aan deze acte 
gehechten staat omschreven Rijks roerende goederen op het 
gebied van na te melden verzameling (zegels en andere voor
werpen), welke Stichting den naam zal dragen „Het Neder
landsche Postmuseum", gevestigd zal zijn te 's-Gravenhage 
en ten doel zal hebben: het aanleggen, onderhouden en uit
breiden eener, in den regel voor het publiek toegankelijke 
verzameling op het gebied van de geschiedenis van het post-, 
telegraaf- en telefoonwezen. 

De comparant verklaarde voorts, dat deze Stichting zal 
werken onder de volgende bepalingen: 

Bestuur. 
. . Artikel 1. De Stichting wordt beheerd door een bestuur, 
bestaande uit viJf leden, te benoemen door den Minister van 
Waterstaat, waarvan twee worden benoemd uit een voordracht 
van de Rijkscommissie van advies in zake de musea. Elke 
voordracht dier commissie bestaat uit het dubbel aantal der 
uit die voordracht te benoemen bestuursleden. De leden van het 
Bestuur worden voor den tijd van 5 jaren benoemd; elk jaar 
treedt één bestuurslid af volgens een door den Älinister van 
Waterstaat vast te stellen rooster; de eerste aftreding heeft 
plaats in het jaar . . . . , zoodat voor het eerste bestuur de 
zittingsperiode van viJf jaren niet geldt. 

Bij tusschentijds uitvallen van een lid neemt een opvolger 
diens plaats in op den rooster van aftreding. 

De Minister van Waterstaat is bevoegd aan leden van het 
bestuur al of niet op hun verzoek ontslag te verleenen. 

Bevoegdheid van het Bestuur. 
Artikel 2. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voor

zitter en een secretaris. 
De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegen

woordigen ingevolge de bestuursbesluiten, de Stichting in en 
buiten rechten. Het bestuur regelt al datgene wat betreft de 
organisatie der Stichting en oefent de beheers- en eigendoms
rechten over hare goederen uit, tenzij deze stichtingsbrief, 
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het hierna bedoelde reglement en de hierna bedoelde instructie 
daaromtrent andere bepalingen behelzen. Voor de uitoefening 
zijner werkzaamheden stelt het bestuur een reglement vast, 
dat aan de goedkeuring is onderworpen van den Minister van 
Waterstaat. 

Directeur. 
Artikel 3. Het dagelijksch beheer wordt gevoerd door een 

Directeur die zjjn taak uitoefent onder toezicht en volgens 
de aanwijzingen van het bestuur, dat voor hem eene instructie 
vaststelt, welke de goedkeuring behoeft van den Minister van 
Waterstaat. 

De Directeur wordt aangewezen en van zijne functie ont
heven door den Minister van Waterstaat. 

Een Rijksambtenaar kan als Directeur worden aangewezen. 
Fondsen der Stichting. 

Artikel 4. De bezittingen der Stichting bestaan uit de zaken 
waarmede zij in het leven is geroepen, en verder uit de bü 
schenkingen, erfstellingen en legaten of op andere wijze ver
kregen zaken, of andere baten en inkomsten. 

Belegging van gelden der Stichting geschiedt door het be
stuur onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 

Verslag. 
Artikel 5. Elk jaar, uiterlijk in de maand Maart, brengt 

het bestuur aan den Minister van Waterstaat een verslag uit 
over den toestand en de werking der Stichting in het afge-
loopen kalenderjaar; dit verslag wordt gepubliceerd voor zoo
ver het betrekking heeft op de verzamelingen. 

Opheffing der Stichting. 
Artikel 6. De Stichting kan alleen biJ een wet worden op

geheven. Tenzü die wet anders bepaalt, komen de bezittingen 
der Stichting alsdan aan het Staatsbedrijf van de Posterijen, 
de Telegrafie en de Telefonie. 

Artikel 7. Voor wijziging in den naam en het doel dezer 
Stichting zoomede van artikel 6 wordt een wet vereischt. 

De overige bepalingen dezer acte kunnen worden gewijzigd 
ingevolge besluit van het bestuur met goedkeuring van den 
Minister van Waterstaat. 

(Bijgevoegd is een Staat van Rijks roerende goederen be-
hoorende bij den Stichtingsbrief, waaruit wij in het volgend 
nummer het een en ander zullen overnemen). 

HET NEDERLANDSCH POSTMUSEUM. 
In het Augustusnummer geeft de heer Van Brink een zeer 

belangrijk artikel over het te stichten Potsmuseum. Zoo wijst 
hij op eenige plaatsen in de Memorie van Toelichting, die 
eventueele schenkers en erflaters niet ten goede zullen be
ïnvloeden, om hunne collecties aan deze jonge instelling af 
te staan. Het komt ons echter voor, dat, wil het Postmuseum 
en zijn Bestuur vertrouwen inboezemen aan de verzamelaars, 
de zaak ook nog wel eens van een andere zijde belicht moge 
worden. Waar nu de ondergeteekende staat in het midden van 
de verzamelaarswereld, dus de volle gelegenheid heeft om 
op te vangen alle meeningen, die daar leven, en waar hü vooral 
het Postmuseum wenscht te helpen en populair te maken in 
deze kringen, daar kan het misschien nuttig ziJn onomwonden 
te zeggen, hetgeen men hoort. 

Het Postmuseum zal natuurlijk niet slechts omvatten col
lecties van postzegels, poststukken, stempels enz.; daarnaast 
zal verzameld worden alles wat op de post, telegrafie en tele
fonie betrekking heeft. Ongetwijfeld zal de geschiedenis van 
elk dezer rubrieken een belangrijke plaats innemen. Zeer toe 
te juichen is het reeds, dat de heer Tresling zich op de laatste 
bondsvergadering bereid verklaarde te willen ziJn de „centrale" 
voor het bijeenbrengen der philatelistische literatuur. De biblio

theken der Vereenigingen worden steeds grooter, het bewaren 
daarvan wordt steeds bezwaarlijker; moge het Museum het 
middelpunt zijn, waar het meeste kan worden ondergebracht. 

Dit neemt niet weg, dat de afdeeling philatelie wel een zeer 
belangrijke afdeeling, zoo niet de allerbelangrijkste zal worden; 
enkele kenners daai'van zullen ongetwijfeld de meerderheid 
vormen van de Commissie van ?. Ja, de Commissie van wat? 
Zal dit worden een Commissie van Beheer of van Toezicht'.' 
De Memorie van Toelichting zegt: „Aan het bestuur is een 
uitgebreide macht verleend." Wij meenen hieruit te mogen op-
maKen, dat het de bedoeling is een Commissie van Beneer ie 
benoemen, aan wie het werKelijke „beheer", het besturen van, 
het wat te zeggen hebben in het Museum zal worden op
gedragen. Een Oommissie van Toezicht, welke dus uitsluitend 
zou dienen tot het adviseeren van den Directeur (of den Direc
teur-Generaal of den Minister) komt ons zeer ongewenscht 
voor. Het moet ons van het hart, dat vooral den eersten tjjd 
de heer Tresimg — mocftt h;j ook definitief tot directeur be
noemd worüen — groote benoette zal beoDen aan kracntige, 
desKundige Hulp en leiding. Dat deze heer vol goeden wil is, 
dat hg bereid is, zonder eenigen twijfel, alle nuttige wenken 
te aanvaarden, dat hij behulpzaam is en nog vele anaere goede 
eigenschappen bezit, slaat a priori vast. Maar is op hem niet 
van toepassing hel geestige gezegde van onzen ouden vriend 
Warren, op de laatste oonusvergauermg geuit: „Oen, wat moet 
die arme kerel nog een noop leeren! " Het is te betreuren dat 
de heer T. niet uit verzamelaarskringen afkomstig is, maar 
dit bezwaar kan voor het grootste deel wel worden opgeheven 
— gezien den goeden wil van den heer Tresling — vooral door 
een bekwame Commissie van deskundigen, aan wie het beheer 
wordt opgedragen, uezien ecnler de bewoordingen der Memoi'ie 
is men op dit punt nogal gerust. 

Voor oe verzamelaars is het dus van het grootste belang, 
dat de Commissie van deskundigen bestaat uit menschen van 
wie zij weten, dat het ook werkelijk deskundigen zyn en ook 
nu willen wij ronduit mededeelen, dat genoord de loopende 
gerucnten, daarvoor namen genoemd worden van personen, 
.welke naar de meenmg van de verzamelaars door nog knap
pere menschen zouden Kunnen worden vervangen. Op dit punt 
heersent geen gerustheid in de verzamelaarswereld. 

Men noemt natuurlijk den heer Waller, den royalen schenker 
van een schitterende verzameling, den stichter! Tevens een 
zeer goed kenner van Nederland en Kolomen; men leze bi)v. 
zijn bewerking der porten in het boek over Indië. HiJ behoort 
zeker in het Bestuur benoemd te worden. 

Verder wordt genoemd de heer Van der Schooren; de een 
zegt als bondsvoorzitter, de ander, als deskundige, een derde 
haalt zelis vriendschappelijke connecties er by. De vraag 
dringt zich naar voren: Is het wel noodzakelijk, dat de Bond 
als zoodanig in het Bestuur van het Museum wordt vertegen
woordigd; vele verzamelaars zijn hier vóór, andere echter weer 
tégen. Als deskundige ? Zoo ja, op welk gebied ? De heer 
V. d. S. trad reeds meerdere malen op als jurylid bij buiten-
landsche tentoonstellingen, maar in Nederland zelf is men niet 
zoo overtuigd \ an de deskundigheid dezer overigens geziene 
persoonlijkheid; studies over eenig philatelistisch onderwerp 
van zijn hand zijn ons niet bekend. 

Ook wordt de heer Manders wel eens genoemd. Wie is dat? 
Deskundig op eenig gebied ? Artikelen geschreven ? Bekend 
biJ de verzamelaars door zijn studies? Wij weten niets geen 
kwaad van dezen geachten heer, maar ook evenmin dat hi) 
een der aangewezenen behoort te zijn voor het Museum
bestuur. 

Zooals gezegd, het komt velen voor, dat de Minister niet de 
beste keuze zou doen met het benoemen dezer beide laatste 
personen. Het te beoogen doel, n.1. Ie het voorlichten en be
staan van den Directeur en het deskundig beheer var het 
Museum; 2e het scheppen van vertrouwen in ons Museum van 
eventueele schenkers, zou naar veler meening niet bereikt 
worden. 

Het zij mij veroorloofd enkele andere namen te noemen, 
namen van menschen, die door vele verzamelaars voor betere 
commissieleden worden gehouden; hiernaast ziJn nog wel an
dere te noemen. Men spreekt dan van: 
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Mr. de Beer, kenner van Nederland en Koloniën en verschil
lende andere landen. 

Generaal Becking, oudere uitgiften. 
Van Brink, nieuwere uitgiften, postgeschiedenis en luchtpost. 
Costerus, poststukken. 
Van Nifterik, Nederland en Koloniën. 
Vellinga, afstempelingen. 
Ik begrap natuurlek volkomen, dat enkele personen zich 

door het bovenstaande onaangenaam getroffen zullen voelen, 
maar de bloei van het Postmuseum is van te veel gewicht, dan 
dat er kans mag bestaan, dat deze in gevaar zou komen, en 
daarvoor heb ik willen waarschuwen. 

Dit artikel gaat niet tegen personen, maar vóór het Post-
museum. VERITAS. 

UNIVERSUM, 9e jaargang. September 1928. Uit
gave van de N. V. Hekker's Postzegelhandel, Am
sterdam. 

In een nieuw kleed verschijnt dit periodiekje, geheel gevuld 
met aanbiedingen enz. 

In de voorrede deelt de uitgeefster mede, wat zij met dit blad 
beoogt: „In de eerste plaats onzen abonné's in staat te stellen 
hunne verzamelingen te verrijken, zoowel met de nieuwste 
snufjes op philatelistisch gebied, als met hetgeen wat tegen
woordig tot de zoogenaamde klassieke zegels wordt gerekend. 
Daarnaast de wetenschap der Philatelie te dienen." Voorts: 
„Twee n. o. m. eenigszins verwaarloosde onderwerpen zullen 
onze speciale aandacht hebben. De opleiding van de jeugd tot 
verzamelaar en van den algemeenen tot den speciaalverza
melaar." 

Het zal ons aangenaam zijn, t. z. t. de desbetreffende penne-
vruchten onder de aandacht onzer lezers te kunnen brengen. 

V. B. 

DE POSTZEGELVERZAMELAAR, door Dr. H. 
Brendricke, opnieuw bewerkt door Alexander Bungerz. 
Geautoriseerde aangevulde vertaling door Reinou 
Kingma, Postzegelhandel, Apeldoorn. 

Wij kunnen de philatelistische wereld slechts gelukwenschen 
met deze keurig verzorgde uitgave, die op 166 bladzijden den 
beginnenden en meergevorderden verzamelaar in kennis brengt 
met tal van bijzonderheden op het uitgebreide gebied der post-
zegelkunde. 

Uit den rijken inhoud, voorzien van tal van goed-geslaagde 
afbeeldingen, stippen wij aan: Technische bijzonderheden over 
de vervaardiging van de zegels (hoog-, vlak- en diepdruk), 
geheimteekens, kam- en lijntanding, de hulpmiddelen en het 
gereedschap van den verzamelaar enz. enz. Voorts de typen 
van de Nederlandsche zegels. 

Een opmerking ziJ geplaatst: de aanvullende vertaler is niet 
steeds objectief, hij bekijkt verschillende dingen door ziJn 
eigen bril. Wil men een bewijs: biJ de tijdschriften, die den 
(Nederlandschen) verzamelaar ten dienste staan, wordt slechts 
melding gemaakt van ziJn eigen blad. Van het standpunt van 
den handelaar Kingma is zulks begrijpelijk; doch dan is de 
titel, waaronder het werkje verschenen is, te universeel ge
nomen. 

Wij wenschen den uitgever met het, zooals reeds gezegd, 
keurige werkje een groot succes. v. B. 

PRIJSCOURANT VAN DEN HAAGSCHEN POST
ZEGELHANDEL 1929, Noordeinde 90, Den Haag. 

Goed en overzichtelijk bewerkt, zooals met de vorige uit
gaven eveneens het geval was, zal dit werkje zijn weg wel 
vinden. 

In de dreigende chaos van de koerseerende zegels, zonder en 
met watermerk, gewone tanding, twee- en vierzijdige rol-
tanding, schiep deze prijscouarnt orde; een verdienste op zich 
zelve. Dat zij in vele handen moge komen. 

V. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, 17e afle
vering, omvattende Gabon en de inleiding van Grieken
land. Verlag des Vereins der Freunde des Kohl-Brief-
markenhandbuchs, Berlin, W 8. 

Met onverdroten ijver en volharding wordt dit standaard
werk voortgezet, dat — wü zeiden het reeds herhaaldelijk — 
in het bezit moet zijn van een ieder, die zich inderdaad ver
zamelaar gevoelt. 

De inleiding Griekenland verdient de volle aandacht en doet 
verlangend uitzien naar het vervolg. Geheel nieuwe gezichts
punten biJ de classificatie der Grieksche uitgaven worden ge
opend, waarbij oude theorieën ondersteboven worden geworpen. 

Geen terrein is zoo moeilijk als het onderbrengen van de 
Grieksche zegels; keurige cliché's verduidelijken het geschre
vene en met den noodigen goeden wil kan thans n. o. m. menig 
verzamelaar aan de hand van tekst en afbeeldingen de Griek
sche zegels op de hun toekomende juiste plaats stellen. 

Wij bevelen dit werk met bijzondere warmte aan. 
v. B. 

"^^^ DE POSTZEGELS VAN LA GUAIRA-CURACAO, 
door P. C. Korteweg. Uitgave van „De Philatelist", 
Rotterdam. 

De volledige titel luidt: „Behooren de postzegels van La 
Guaira-Curacao tot het verzamelgebied Curacao?" Deze vraag 
werd op eenige bijeenkomsten van verzamelaars, waar het ge
schrift werd voorgelezen, met „ja" beantwoord. 

Wij gelooven, dat de heer De Beer, die een dezer bijeen
komsten bijwoonde, een meer voorzichtigen weg bewandelde 
door deze kwestie naar den Bond te verwijzen, waar, door een 
nader onderzoek aan de hand van officieele bescheiden in te 
stellen, ziJ in een zuiverder licht wordt geplaatst. 

Wij zelf schreven over deze zegels bereids het een en 
ander — opgenomen in voorafgaande nummers van het Maand
blad — en raadpleegden daarbij tal van officieele bescheiden, 
waardoor de indruk steeds meer versterkt werd, dat de be
antwoording dezer vraag niet zoo simpel is als verschillende 
verzamelaars meenen. 

Afgescheiden van den uitslag van het onderzoek door de 
Bonds-commissie, verdient het werkje alle aandacht, daar het 
een terrein belicht, waar nog wel wat tot klaarheid is te 
brengen. 

V. B. 

" - TWEE NIEUWE SCHAUBEK - JEUGD ALBUMS. 

De firma C. F . Lücke, te Leipzig, heeft wederom twee nieuwe 
Jeugdalbums in den handel gebracht, welke, wat het tekstge
deelte betreft, van de tot heden in gebruik zijnde albums af
wijken. In plaats van de Duitsche namen der landen zijn nu 
gekomen de namen, die zich óf op den zegel zelf bevinden óf 
zooals die in de betreffende staten zelf in gebruik zijn; eerst 
daarna volgen de Duitsche benamingen en de vertalingen in de 
vreemde talen. Voor den jongen verzamelaar is dit een zeer 
groot voordeel, want hiJ vindt daardoor altijd de juiste plaats, 
zelfs voor die zegels, welke tot nu toe voor hem onvindbaar 
waren. 

Het album is op houtvrij papier één- en tweezijdig bedrukt, 
heeft een sterken halflinnen band met schroefsluiting en kan 
alzoo door biJ te voegen bladen verder uitgebouwd worden. De 
prijs van de dubbelzijdige uitgave nr. 35 (176 bladzijden) be
draagt M. 4.50; die van de eenzijdige nr. 36 (352 bladzijden) 
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Tentooïisteilim^ein 

''i-k'A. _®j 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
LE HAVRE, 18-26 MEI 1929. 

Voor deze tentoonstelling, waarvan de bondsvoorzitter, de 
heer G. V. van der Schooren, in de jury en in het eere-comité 
werd benoemd, ontvingen wy van den heer Leon de Raaij te 
Amsterdam, commissaris-generaal voor Nederland, het vol
gende bericht; 

„Daar onze Nederlandsche pihlatelisten in de laatste jaren op 
de verschillende internationale postzegeltentoonstellingen ge
toond hebben, met hun verzamelingen niet tot de geringste te 
behooren, twijfel ik er niet aan dat zü my zullen helpen ook 
op deze tentoonstelling de goede reputatie te helpen hand
haven, door in grooten getale daaraan deel te nemen. 
„ Daar ik te Havre tijdens de tentoonstelling hoop aanwezig 
te ziJn, kan ik my persoonlijk belasten met het medenemen, op
zetten, afnemen en medebrengen van de verschillende ver
zamelingen, tegen overeen te komen conditien. 

„Onnoodig hieraan toe te voegen, dat alles met de meeste 
accuratesse en deskundig behandeld zal worden. 

„Door het Uitvoerend Comité zjjn de volgende bepalingen 
(noodig geoordeeld door de groote deelname) vastgesteld: 

„Ieder deelnemer heeft slechts over 3 M-'. te beschikken 
(45 cartons van 33x25 cm.). 

„Resteerende gedeelten blijven in de albums ter beschikking 
van de jury. 

„De beschikbare 3 M .̂ onder glas is gratis; de albums echter 
worden berekend ä fr. 20,— per album van ten hoogste 
50 cartons. 

„Door het Uitvoerend Comité worden doeltreffende maat
regelen genomen, zoodat invoer en uitvoer van verzamelingen 

uit het buitenland geen oponthoud of last van de Fransche 
douane ondervinden zal. 

„Gaarne ben ik bereid alle verdere inlichtingen te verschaf
fen en reken op uw aller medewerking onze goede reputatie 
in het buitenland te helpen hooghouden." 

Lid „Philatelica". 
Het stempel Ned. R. Spwg., met jaartal 1877 op uw 5 c. zegel 

1872 is betrekkelijk zeldzaam en komt weinig voor. 

Foutdruk. 
De briefkaart 12 Ĵ  c. Nederland, type Berlage, met Hasselt 

(Gelderland) is niet zeldzaam. Als gij mij een kaart Hasselt 
(Overijsel) stuurt, wil ik u wel den z.g. foutdruk retourneeren. 

T. F., Den Haag. 
Antwoord op uw vraag vindt gij in den Ben jaargang, pag. 43. 

Speciale poststempels of postzegels bestaan van deze kolonie 
niet. De weinige correspondentie wordt medegenomen door 
scehpen op de thuisvaart en hebben het stempel van de haven-
plaats hier te lande. Veel brieven loopen over de Engelsche 
post te Guinea, daar deze een meer regelmatige verbinding 
heeft. 

Prijsverlaging. 
De prijsverlaging in Yvert & Tellier voor sommige landen 

is een gevolg van de stabilisatie van den frank. Ik begrijp niet 
dat de verzamelaars zich daarover zoo druk maken! Als ver
zamelaar moest men zich m.i. verheugen, dat een toonaan
gevende prijslijst een verlaging brengt in de dwaas opgezette 
prijzen van den ïaatsten tiJd! Laten de verzamelaars toch ver
zamelaars blijven en geen speculanten in zegels worden. 

A. C. VOSS, 
AmsteMijk Ï14, Amsterdam, Z. 

mm 
UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 

18 DECEMBER 1928. 
Nr. V. d. Hoogste 
kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 

1 250 stuks van ƒ5,—, 1898/1899 
- 2,50, 
" 5,—. „ 
- 2,50 „ 
- 1,—, 1925 
diverse waarden 

2 

3 
4 
5 
6 

250 
250 
250 
2000 
5000 
5000 
600 

ƒ 40,12 

- 40,12 
- 40,— 
- 20,— 
- 20,30 

8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 

18 

19 
20 

600 

3000 
2500 
2200 
5000 
1000 

zegels van 30 cent, voorzien van den 
opdruk „zestig cent" resp. „veertig 
cent" 
zegels van 30 cent, voorzien van den 
opdruk „zestig cent" resp. „veertig 
cent" 
van diverse waarden 

1924/1925 -
Reddingszegels van 10 cent -

300 Serien Luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent -
oyjij „ „ „ „ „ „ „ , , 

^yj^ „ „ ,, „ „ j , ft yt 

3800 stuks diverse opdrukzegels -
700 „ opdrukzegels op overdruk dienstzegels 

enz -
5 „ van ƒ10,—, 1905 
Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 
50 K.G -
25 „ -

- 31,-

31,— 
32,75 
41,40 
75,— 
27,— 
38,60 
87,80 
87,80 
58,82 
80,53 

86,82 
58,— 

150,— 
83,65 
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Jubileumzegels 1813-1913. 
21 60 stuks in 5 complete seriën - 101,— 
22 30 „ van ƒ 10,— - 525,— 
23 300 „ „ - 5,— - 316,— 
24 250 „ „ - 1,— - 63,— 
25 100 ., „ - 0.50 - 57,12 
26 1000 „ „ diverse waarden - 220,— 

Jubileumzegels 1898-1923. 
27 3800 stuks van diverse waarden opgehouden 
28 3000 „ „ „ „ - 90,50 

Portzegels. 
29 500 stuks van ƒ 1,— opgehouden 
30 500 „ „ - 0.50 opgehouden 
31 3000 „ „ - 0.25, 1925 - 34,— 
32 6000 stuks van diverse waarden - 62,— 
33 600 „ „ „ „ - 29,50 
34 2500 „ „ „ , - 14,73 
35 1500 „ „ „ „ 1921/1927 - 33,— 
36 1200 „ „ 1'/., en 7V, cent, voorzien van 

den opdruk 25 cent opgehouden 
37 1200 „ ,, idem idem idem opgehouden 
38 1800 „ „ diverse waarden, opdruk port

zegels op frarkeerzegels - 36,25 
39 60 „ opdrukportzegels op frankeerzegels 

(z.g. postpakketverrekenzegels) . . opgehouden 
40 120 „ idem idem opgehouden 
41 240 „ idem idem opgehouden 
42 3000 „ gemengd, w.o. div. opdrukzegels . . opgehouden 
43 1500 „ „ „ „ „ . . opgehouden 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
44 8000 stuks gemengd, zonder opdrukzegels - 45,— 
45 4325 „ „ w.o. opdrukzegels . . . . opgehouden 
46 1970 „ diverse opdrukzegels - 62,27 
47 630 „ Jubileumzegels, 1898-1923 - 75,— 
48 690 „ van Suriname en Curafao - 135,— 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
49 8000 stuks gemengd - 83,— 
50 6000 „ „ - 61,— 
51 4000 „ „ - 42,05 

Zegels afkomstig van het Dept. van Buitenl. Zaken. 
52 3000 stuks gemengd - 40,27 

PHILATELISTISCH ALLERLEL 

Postverbinding Zweden-Amerika. 
De heer Uno Soderbcrg te Stockholm, zondt ons een 

kaart met de afbeelding van het Zweedsche stoomschip 
,,T.M.S. Kungsholm", waarmede op 24 Nov. jl. voor het 
eerst rechtstr eks de Zweedsche post naar de V. S. van 
Amerika werd verzonden. Aan boord is een postkantoor 
ingericht. De correspondentie met deze gelegenheid 
verzonden, werd van een opdruk van een specialen 
stempel voorzien. 

Het jongste artikel in „De Philatelist'' geeft blijk dat men nog 
steeds ontdekkingen kan doen. Nog nimmer verscheen er zulk een 
uitvoerig artikel over de Landmails, het is méér dan een openbaring. 

Zoo bestaan er van de Moesman-herdrukken eenige op origineel 
papier met watermerk, waaraan een heele geschiedenis verbonden is. 
Van zelfsprekend zijn de Moesman-nadrukken geen rariteiten, 
maar qua historie zijn deze niet onaardig om te verzamelen. Het 
feit, dat er zelfs valsche bestaan, wettigt het vermoeden, dat de 
oplaag niet zoo groot is. 

Toevallig kwam ik in het bezit van een Moesman-herdruk op 
brief, gestempeld Utrecht 9 Januari 1896 en voorzien van bestellers-
stempel. 

Hoewel behoorende onder het maakwerk, stellen ivij dit exem
plaar beschikbaar kf 15.—. 

Verder heb ik een bijzondere briefkaart, op 12 September 1928 
per Luchtpost verzonden naar Z. E. den Sultan van Djokja
karta, voorzien van de twee vliegzegels en van een blok van 
Nederland IJvert No. 167 met de merkwaardige druktoevalligheid 
1V2 e e n . De 3 e n t port deed bij Hekker op de veiling f 110.—. 
De 1V2 een wordt sterk opgekocht, hoewel fantastische prijzen niet 
gerechtvaardigd zijn, maar niemand kan het aantal bepalen. 

De reeds genoemde briefkaart is, voor zoover ons bekend, een 
unique stuk, hetwelk in de toekomst een speculatief object zal blij
ken te zijn. 

Slechts één verzamelaar zal dit stuk kunnen bezitten en offree-
ren wij dit voor den exceptioneelen prijs van t 30.—. 

Philatel ist isch Bureau P I E R R E V O S , 
Prins Mauritslaan 108 - 's-GRAVENHAGE. 
Aangeteekende stukken : Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan. 

(125) 
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Geeft Uw Orders voor een POSTZEGELVEILING 
op aan een V E R T R O U W D HANDELAAR! 
U V O O R K O M T hierdoor, dat Uwe collectie wordt 
uitgebreid met 

Valsche of Gerepareerde 
Postzegels 

Vooral overdrukken is een kwestie van vakkennis 
geworden. 

VV̂ ij belasten ons met uitvoeren van kooporders op 
a l l e veilingen tegen geringe provisie, waardoor U 
zekerheid krijgt in het bezit te komen van 

Echte en niet getrukeerde Postzegels. 

De Haagsche Postzegelhandel, 
NoorÜBÊnde 90 - Den Haag. 

Inkoop-Verkoop-Taxatie-Expertise 
(171) 
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Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 

Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend bü 
Kon. Besluit van 27 Juli 1908, nr. 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, Postz. handel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten by Haarlem. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlfn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Pinland). 
E. Gebbers, Liljendal, 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bü Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 

De Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, 

Amsterdam, Z. 

Waarschuwing. 
In de laatste jaren zijn van den opdrukportzegel van Neder

land, 1924, B cent op 1 cent rood, met kopstaanden opdruk, 
nr. 74a, een groot aantal valsche exemplaren in omloop ge
komen. 

Door een toevallige omstandigheid is deze vervalsching eerst 
nu door mij ontdekt geworden en verzoek ik hiermede alle be
zitters van dit zegel zoo goed te willen zijn, m\j deze ter 
keuring te willen toezenden, hetzij aan mij direct of door be
middeling van het keuringsbureau van den Bond. 

Voor deze keuring worden door mvj geen kosten berekend. 
Alleen retourporto voor aangeteekende terugzending bijvoegen. 

G. KEISER, 
Keurmeester v. Ned. en Kol. van den Bond, 

Passage 25, Den Haag. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN DAM, Wilhelminastraat 49, Haarlem, 

Tel. 10793. 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uit-

genoodigd, hunne 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 den heer 
J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir ac-

quiter leur contribution pour 1929 (ƒ6.50) avant Ie Ier Fé-
vrier. 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 corres-
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1929 
(ƒ 6.50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrich
ten. Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De penningmeester: 
Giro-nummer 33805, Th. H. Klinkhamer, Zevenhuizen (Z.H.). 

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

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

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

a. Valsche, geschonden en vuile zegels ziJn niet toegelaten. 
Een nieuw reglement van de afdeeling „Verkoop" wordt op 

aanvrage bij den secretaris aan ieder lid toegezonden. 

Herziening Huishoudelijk Reglement. 
In de algemeene vergadering op 25 November j.1. te Arnhem 

gehouden, is besloten het Huishoudelijk Reglement der Vereeni-
ging te herzien. Af deelingen en leden, die wijzigingen wen
schen, worden verzocht hiervan mededeeling te doen, zoo noo-
dig met toelichting, aan den heer A. N. HAMELBERG, te 
Arnhem, Van Pallandtstraat 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. 
101. P. van Heijst, Zijpendaalscheweg 55a, Arnhem. V.L. 
125. J. W. Logtenberg jr., M. H. Trompstraat 11-", Amsterdam. 

W. 
127. A. .T.S tenvert, Enschedéschestraat 13, Hengelo (O.). V. 
131. Mevr. dr. H. A. Bicker Caarten-ten Bruggencate, Zuid

einde, Giethoorn. V. A. L. 
Buitengewoon lid: 

Prof. E. Krusekopf, Piazza Oberdan 10, Florence 21 (St.). 

Afgevoerd. 
197. H. Mesters. 

25. H. de Ronde. 

Bedankt met 31-12-'28. 
708.H. L. C. Aernout. 
618. F. J. van Haften. 
469. dr. H. Polak. 
852. A. C. Ingenegeren. 
437. ir. H. Salomonson. 

63. P. M. van Santen. 
123. D. Allebé. 
370. Mej. A. C. A. van Drunen Littel. 
632. J. P. de Graaf. 
845. F. C. Heyligers. 

Bedankt met 31-12-'29. 
173. A. Beylsmit jr. 
931. P. A. Fopma. 
268. L. den Houter. 

31. A. J. Schaafsma. 
523. A. W. J. Voges. 
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Geroyeerd wegens wanbetaling: 
180. J. Ph. Cysouw. 
360. F. J. Hoebink. 
521. W. Mak. 
362. W. J. Pluym. 

Overleden. 
E..L..R. Lehmann, 

Aanmeldingen. 
V. M. Fr. V. Koller, Hoogstraat 0/111, Heusden (N. Br.). 

V. A. L. 
C. Teves, Terapelierstraat 8, Haarlem. 
dr. H. Müller, ïegalsari 3, Soerabaja (N.I.), bijpostk. Simpang. 
C. J. Sauveur, Tegalembo, Semarang (N.I.). 

Adresveranderingen. 
20. J. B. H. Asbeek Brusse, Orchideeënlaan 12, Heemstede. 

874. J. van den Bergh, onbekend. 
999. L. Nagel. 
491. K. E. Nix, Lijsterbesstraat 6, Den Haag. 
270. Jos. Preiss, Rozengracht 12^, Amsterdam. 
909. ir. J. P. Wijs, Beeklaan 387, Den Haag. 
685. L. F. J. W. Godm, Ie luit. genie, Prins Hendriklaan E 63, 

ïj imahi (N. L). 
90. H. Lucht, Ko Bajoekidoel bij Temoegoeroeh (N. L). 

985. A. A. Magendans, s. f. Bagoe bij Krasäan (N. I.). 
984. J. van Nooyen, Gang Chaulan 26, Weltevreden (N. L). 
208. G. L. K. Thenu, Pekalongan (N. L). 
450. W. Walewijn, onbekend. 
613. C. Wijmer, p /a Stoomvaart Mij. Nederland, Soerabaja 

(N. L) . 
377. G. W. Borgesius, Sophiastraat 25, Malang (N. I.). 
322. W. L. Davids,, Garenkokerskade 27, Haarlem. 
824. W. Lemei, 3 Rue Millotet (chez Mme Barouche), Dijon 

(Fr.) . 
996. B. H. Merghart, p /a Mej. Dessauvagie, Batoe bij Malang 

(N. L). 
352. J. Landsheer, Vondelstraat 79, Nijmegen. 
812. G. J. F. Tjassens Keiser, onbekend. 

Vertegenwoordiging in Ned.-Indië. 
De heer J. J. Roeloffs Valk, die op zoo uitstekende wijze 

onze belangen in Indic behartigde, heeft wegens verandering 
van werkkring besloten als onzen vertegenwoordiger te be
danken. 

De heer J. Hoek, Soenarioweg 21, Semarang, is bereid ge
vonden hem in deze functie op te volgen. De leden worden ver
zocht de hierop betrekking hebbende correspondentie tot den 
heer Hoek te richten. 

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. 

III. 
De leden inzenders voor de rondzendingen worden eraan her

innerd, dat het maximum in te zenden boekjes voor de afdee-
ling „Europa" is bepaald op vijf 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 
inzender. Toezending van boekjes voor de afdeeling „Nederland 
en Koloniën" kan tot iedere hoeveelheid geschieden. 

Candidaat-leden. 
J. M. G. Numans, tandarts. Nieuwstad 50, Zutphen (eigen 

aangifte). 
J. M. N. van der Drift, kapitein der infanterie, Utrechtsche-

weg 107, Amersfoort (eigen aangifte). 
Adreswijzigingen. 

273 A. J. Harting, te Zeist, thans Prof. Lorentslaan 61, aldaar 
(IV). 

160 J. C. van Bortel, te Weltevreden, thans p/a J. van Petersen, 
Nootdorpstraat 5a, Rotterdam (V). 

Aankondiging. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Januari 1929, des avonds 

te 7V„ uur, in de bovenzaal van de „Beurs van Breda" (ingang 
St. Janstraat) . 

Ver. van Postze^elverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

VERSLAG 
van de ledenvergadering, gehouden op 29 December 1928, des 

avonds te 8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat. 
Aanwezig 42 leden. De voorzitter opent de vergadering en 

heet den heer Wasterval, die voor de eerstemaal de bijeen
komst bijwoont, welkom. De 2e secretaris heeft kennis ge
geven, dat hij wegens uitstedigheid verhinderd is aanwezig te 
ziJn. De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. 

Bij de ballotage van drie candidaat-leden blijkt, dat allen met 
algemeene stemmen zijn aangenomen. 

De voorzitter laat nu een serie Belgische Orvalzegels met 
opdruk circuleeren, die hem werden toegezonden door den heer 
Frank uit Antwerpen. Genoemde zegels zijn verkocht op de 
Postzegeltentoonstelling, die van 3-4 November te Antwerpen 
werd gehouden. In 't geheel werden er op het postkantoor 
6850 series verkocht. Daarvan was voor een 3900-tal inge
schreven op het secretariaat, 800 series werden door vreemde 
handelaren besteld en 440 bleven er over. 

De opdruk (eigenlijk een stempel) bevat de volgende 
woorden: 

Antwerpen 
Anvers 

3-4 Nov. '28 
Postzegeldagen 

Journées philatéliques. 
De heer Wolff toonde aan de aanwezigen een brief, die met 

den zeppelin van Amerika naar Europa was vervoerd. De 
stempelopdruk luidde: „Per Airship L. S. 127 van Lakehurst". 

Ook kwamen nog ter tafel eenige zegels, die bij gelegenheid 
van het 10-jarig bestaan der Tsjecho-Slowakijsche Republiek 
werden uitgegeven. Alle exemplaren waren van een rooden, 
ronden stempel voorzien. 

Tijdens de pauze was de heer Van der Hurk zoo welwillend 
zijn uitgebreide collectie van Danzig aan de leden te toonen. 
Vooraf gaf hij nog een verklarende inleiding, zoodat de toe
schouwers met zeel veel genoegen een kijkje hebben genomen 
in de kostbare speciaal-verzameling van onzen penningmeester. 

Na een uitgebreide veiling van ruim 40 kavels werden onder 
de aanwezigen 20 prijzen verloot. 

De voorzitter wenschte allen een goed besluit aan het oude 
jaar en een gelukkig Nieuwjaar. 

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

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 d ƒ4.— 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. Romboutsstraat 12, te Breda, over te maken 
vóór 1 Februari a.s., door overschrijving of storting op z\jne 
postrekening 88101. Mocht hieraan niet worden voldaan, dan 
zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0.25 voor incasso
kosten, per postkwitantie worden beschikt. Na ontvangst 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 
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Nieuwe leden. 
J. K. Herklots, Em. Jaeqmainlaan 35, Brussel. 
dr. J. M. Croockewit, Roemer Visseherstraat 7, Amsterdam, Z. 
J. B. Straatman, Van Woustraat 37, Amsterdam, Z. 

Adres verandering. 
R. Bulthuis, Santhorstlaan 60, Wassenaar. 

Bedankt als lid. 
J. Kans, Fabiusstraat, Schiedam. 
F. J. M. van Ogtrop, Vondelstraat, Amsterdam. 
J. H. W. Voigt, Amsterdam (overleden). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op 19 Januari 1929, 's avonds 

te 8 uur, in café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op 26 Januari 1929, 's avonds te 

8 uur, in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
De Ie secretaris, 

J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG 
van de algemeene vergadering op Dinsdag 18 December 1928, 

in het Hotel Des l'ays Bas, te Utrecht. 
Aanwezig 21 leden. Om ongeveer 8.10 uur werd deze verga

dering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend. De 
notulen der vorige vergadering werden na voorlezmg onver
anderd goedgekeurd, waarna het meerendeel der ingekomen 
stukken voor kennisgeving werd aangenomen. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden mevrouw 
A. E. M. de Vos van Nederveen Cappel-Modderman en de bee
ren P. Vredenduin en F. J. Herman met algemeene stemmen 
tot leden der Vereeniging aangenomen. 

Tegelijk met het bezichtigen der kavels voor de veiling 
kregen de leden de gelegenheid de aangeboden collecties voor 
den landenwedstrijd — een Oud-Duitsche staat naar keuze — 
te beoordeelen. Aangeboden werden drie landen, n.1. Hannover, 
Beieren en Wurtemberg, zoodat de beoordeeling van die wei-
verzorgde collecties niet gemakkelijk was. De collectie Han
nover van den heer De Baat verwierf den eersten, terwijl aan 
den heer Spruit de tweede prijs werd toegekend voor zijne col
lectie Beieren. Ter opluistering had de heer Moesman een col
lectie Oud-Duitsche zegels op brief geëxposeerd, welke col
lectie met belangstelling in oogenschouw genomen werd. Na
mens de aanwezigen bedankte de voorzitter den heer Moes
man voor het ter bezichtiging stellen dier interessante ver
zameling. 

Na een geanimeerde veiling werden hierna bij acclamatie 
benoemd tot leden van de verificatie-commissie de beeren mr. 
J. H. Vuijstingh en A. M. Benders en tot plaatsvervangend lid 
de heer C. Deenik; tot leden van den Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de beeren dr. P. H. 
van Gittert en K. H. J. van Hulssen en tot plaatsvervangend lid 
de heer H. Kaub. 

Na de verloting kwam bij de rondvraag ter sprake de moge
lijkheid van verzekering der zegels van de rondzendingen. De 
voorzitter, die deze aangelegenheid behandeld heeft, deelde 
mede, dat de hooge premiekosten voor een goede verzekering 
voor de Vereeniging niet te aanvaarden zijn. Beter werd ge
acht de zendingen op te bergen in een brandkast, waartoe uit
gezien zou kunnen worden naar een goede tweedehands brand
kast. Het bestuur werd gemachtigd c.q. een dergelijke brand
kast aan te schaffen voor een bedrag van ten hoogste ƒ 100,—. 

De heer Van der Horst bracht ter sprake de leelijke afwer
king der Kinderzegels en bracht zijn indertijd ingediend voor
stel (door de Vereeniging overgenomen) op het tapijt, om voor 
de zegelbeelden te gebruiken mooie gedeelten van Nederland. 
Indertijd werd dit voorstel ter behandeling aan het Bonds-
bestuur toegezonden. Algemeen was men van oordeel, dat, om 
de kooplust van dergelijke zegels aan te wakkeren, het beter 
was dat het betrokken comité in den vervolge voor betere 

specifiek Nederlandsche zegels zou zorgdragen. 
Nadat nog een vraag van den heer Sluijp beantwoord was 

en de ter tafel gebrachte zichtzending, liet de heer De Baat 
zijn meegebrachte collectie Wurtemberg zien. Nadat deze voor 
het ter bezichtiging stellen dier mooie collectie door den voor
zitter bedankt was, werd de vergadering om 10^/^ uur op
geheven. 

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

• Nieuwe leden. 
mevr. A. E. M. de Vos van Nederveen Cappel-Modderman, 

Koningslaan 60, Utrecht. 
[ P. Vredenduin, Roelof Hartstraat 25, Amsterdam. 
I F. J. Herman, Utrechtscheweg 144, Amersfoort. 

Candidaat-lid. 
W. van der Hout, Wilhelminapark 45, Utrecht. 

Bedankt als lid. 
J. R. N. J. de Richemont, A 515, Doorn. 

Adresveranderingen. 
J. B. Samson, Poortstraat 5, Utrecht. 
P. C. Dozy, Charlotte de Bourbonstraat 146c, Den Haag. 

J. C. Verhoeff, Trans 15, Utrecht. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Januari 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 29 Januari 1929. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: H. J. VAN BALEN, Iz. Evertslaan 22, Arnhem. 

VERSLAG 
%ir. de vergadering van 27 December 1928, des avonds te 

8 uur, in restaurant „National" te Arnhem. 
Aanwezig 19 leden, waarvan 3 dames. Wegens afwezigheid 

I van den voorzitter wordt de vergadering geleid door den heer 
1 Heidenreich. Na goedkeuring der notulen wordt medegedeeld, 
I dat ingekomen zijn twee bedankjes en een aanmelding voor 
! het lidmaatschap (zie hieronder), een prospectus van de ten

toonstelling te Havre en een schrijven der Philatelistenclub 
I „Rotterdam", welke instemming betuigt met de candidatuur 

van den heer Heidenreich voor den Raad van Beheer van het 
Maandblad. 

Ij De 3 aftredende bestuursleden, mevrouw Schuurman en de 
i beeren Pos en Van Balen, worden herkozen (andere candidaten 

ziJn niet opgegeven) en verklaren, voor zoover aanwezig, hun 
benoeming aan te nemen. 

Besloten wordt, enkele buitenlandsche handelaars, voor wie 
het lidmaatschap, ter wille van 't inzenden van boekjes voor de 
rondzendingen aangegaan, al heel onvoordeelig blijkt, te wijzen 
op de mogelijkheid om als Twet-lid tegen een hooger percentage 
van afdracht boekjes in te zenden. 

Daarna verloting en sluiting. De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 

Candidaat-lid. 
J. H. W. van Oosterhout, Klarenbeekstraat 107, Arnhem. 

(Voorgesteld door H. Segers). 
Adresveranderingen. 

94. A. te Winkel, verhuisd naar Dalweg 17, Arnhem. 
1 53. mr. W. M. Visscher, lidmaatschap overgeschreven op: 

G. A. Visscher, jur. cand., De Wetstraat 1, Arnhem. 
Bedankt met 1 Januari 1929. 

84. W. C. C. Rupp, Boulevard 93, Arnhem. 
45. F. J. Hoebink, Rich. Kolfschoterlaan 5, Arnhem. 
37. J. F. Beijerinck, Rijksasyl Psychopathen, Leiden. 
62. G. Berends, Velperbuitensingel 2, Arnhem. 

155. H. W. Wissing, Mathenesserweg 47b, Rotterdam. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Januari 1929, des avonds 
te 8 uur, in restaurant „National" te Arnhem. 
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De agenda vermeldt o.m. het uitbrengen van jaarverslagen 
door secretaris en penningmeester. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkant. Avenue Concordia). 

JAARVERSLAG 
uitgebracht in de algemeene vergadering van 18 Dec. 1928. 

ken, maar degenen, die deze wel willen hebben, laten die dan 
ook de voorschriften, die er aan verbonden zjjn, stipt na
komen. 

Op 25 Maart was ik, aangezien onze voorzitter was ver
hinderd en geen der andere leden daartoe lust gevoelde, tegen
woordig op de te Utrecht gehouden vóórvergadering van afge
vaardigden, ter bespreking van verschillende punten, die in de 
September-vergadering van den Bond zouden worden be
handeld. 

Onze Club was op den Philatelistendag te Breda op 14, 15 en 
16 September 1.1. vertegenwoordigd door de beeren Van Har
derwijk, dr. Frenkel en door uwen secretaris, als 2e Bonds
secretaris. 

Op voorstel van den heer Stok werd besloten tot aanschaffing 
van het Fournier-Album, uitgegeven te Geneve. 

Moge dit verslag strekken tot aanmoediging voor het be
zoeken onzer vergaderingen, tot het bekomen van meerdere 
leden, zooals onze Club deze wenscht, tot het geregeld door
zenden der rondzendingen, dan heb ik hiermede myn doel be
reikt, en kan het niet anders of de Philatelistenclub „Rotter
dam" gaat een goede toekomst tegemoet, hetwelk toch ons 
aller weiisch is en niet het minst van uwen secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 

JAARVERGADERING 
. .op Dinsdag 18 December 1928, des avonds te TA uur, . , 

in café-restaurant „Suisse". 

Aanwezig 20 leden. Nadat de voorzitter, de heer Van Har
derwijk, de vergadering met een welkomstgroet heeft geopend, 
worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onver
anderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
1. Bedanken voor het lidmaatschap door den heer R. Maas

bommel te Rotterdam. 
2. Schrijven van den heer L. Ouwehand inzake de rondzen

dingen, en bü niet tegenwoordigheid op de vergadering, loting 
voor de afwezige leden. Wat betreft de rondzendingen is dit 
uiteengezet in het jaarverslag van den secretaris; wat de loting 
betreft, kan dit verzoek geen bijval vinden, aangezien dit juist 
een attractie is voor de ter vergadering komende leden. 

3. Schrijven van „de Globe" te Arnhem, om tot plaatsver
vangend lid in den Raad van Beheer van het Maandblad te 
candideeren den heer J. C. Heidenreich te Arnhem, hetgeen 
wordt goedgekeurd. 

4. Het verslag der vergadering d.d. 4 November van den 
Raad van Beheer van het Maandblad, opgemaakt door den 
heer J. P. Traanberg te Haarlem, hetwelk onder dankzegging 
voor kennisgeving wordt aangenomen. 

5. Van de Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem 
het jaarboekje over 1928, waarvoor onze dank zal worden be
tuigd. 

Vervolgens wordt door ondergeteekende als secretaris uitge
bracht het jaarverslag over 1928, hetwelk wordt goedgekeurd. 

De heer Stok brengt als boekbewaarder verslag uit omtrent 
den toestand der bibliotheek, met verzoek dat door de verga
dering toestemming worde verleend tot het drukken van een 
catalogus. Na eenige besprekingen omtrent inhoud, enz. wordt 
daartoe besloten. 

De heer dr. Frenkel brengt als secretaris der keurings
commissie verslag uit omtrent de werkzaamheden, met mede-
deeling, dat er 8 zegels zijn gekeurd; en voorts in zijn functie 
van verkoopcommissaris, dat er 5 rondzendingen hebben plaats 
gehad, waaruit voor ƒ228,80 is gekocht, zoodat ƒ22,88 aan 
den penningmeester kon worden afgedragen. 

De heer Bakker als penningmeester doet mededeeling om
trent den toestand der kas, welke sluit met een voordeelig 
saldo van ƒ 123,48, behalve het bedrag van het jubileumfonds. 
De rekening en verantwoording wordt daarna door de beeren 
Geerkens en Van Hoogstraten nagezien en accoord bevonden, 
waarna de penningmeester wordt gedechargeerd, terwijl de 
door hem ingediende begrooting voor het volgend vereenigings-
jaar wordt goedgekeurd, waaronder ƒ 50,— voor verloting. 

Op mij rust weder de aangename plicht, ter voldoening aan 
art. 28 van ons huishoudelijk reglement, u het verslag aan te 
bieden over ons 23e vereenigingsjaar, en ofschoon wij allen 
weten, wat er in het afgeloopen jaar heeft plaats gehad, is het 
toch goed, dat thans een en ander nog eens in herinnering 
wordt gebracht, en kom ik tot het volgende: 

Drie nieuwe leden werden aangenomen, vier bedankten, ter
wijl één lid ons door den dood ontviel. Onze Club telt thans 
63 leden, waarvan 44 te Rotterdam woonachtig, 17 buiten Rot
terdam en 2 buitenlandsche leden, zoodat evenals vorig jaar 
onze Club haar ledental met 2 zag verminderen. Hoewel een 
groot ledental in onze Club niet direct gewenscht wordt, zou 
een aanvulling toch wenschelijk ziJn. 

Dit jaar werden 9 gewone bijeenkomsten gehouden, waarop 
gemiddeld 17 leden aanwezig waren, terwijl op de jaarverga
dering, welke in December 1927 plaats vond, 25 leden waren 
opgekomen. 

Het bestuur was bijna steeds voltallig ter vergadering; niet 
zoo was het met het ledental. Wanneer ik naga, dat onze Club 
toch 44 leden binnen Rotterdam telt en er daarvan tusschen 
15 en 22 ter vergadering komen, dan blijkt wel, dat de achter-
blijvenden óf geen ernstige verzamelaars zijn, óf zeer weinig 
belang stellen in het wel en wee der Club, want steeds zijn de 
opkomende leden biJna altijd dezelfden. Wie brengt de achter
blijvers eens in ons midden? Ik weet zeker, dat wanneer ziJ 
eens ter vergadering geweest ziJn, zü steeds weer zullen 
terugkeeren. Eenmaal per maand is toch wel te doen, en voor 
lederen verzamelaar valt er toch altijd wat te leeren, terwijl 
de vergaderingen steeds een prettig verloop hebben en de lei
ding daarvan in goede handen is. 

Op onze bijeenicomsten werden verschillende verzamelingen 
ter bezicntiging gesteld en hadden verlotingen plaats, terwijl 
ook enkele zegelverkoopingen werden gehouden. 

Enkele leden lieten nieuw uitgekomen zegels circuleeren, 
terwijl enkele schenkingen voor het falsificaten-album en het 
jubileumfonds inkwamen. Ook rondzendingen hadden plaats, 
ofschoon niet geregeld; de schuld hiervan ligt biJ de leden 
zelf. 

De directeur van den verkoophandel durft geen nieuwe zen
dingen te doen, zoolang niet bekend is, alwaar de vorige zen
ding zich bevindt, want hoe menigmaal er door hem en het , 
bestuur op aangedrongen is de boekjes niet langer dan 3 dagen 
te houden en bij de verzending daarvan op de begeleidende 
briefkaart onmiddellijk de doorzending mede te deelen aan den i 
directeur, hetzij er iets is gekocht of niet, zoodat eene ge
regelde circulatie plaats heeft, schijnt dit door enkele leden 
steeds te worden verzuimd, waardoor de rondzendingen in de 
war loopen, zooals in geen enkele Vereeniging plaats vindt. i 
Aan dezen wantoestand moet een einde komen. Wanneer die , 
leden de boekjes niet verlangen, laten zij dit dan kenbaar ma-

Bericht. 
De leden worden verzocht, hun contributie voor 1929 vóór 

1 Februari a.s. te storten op postrekening 9692 van den heer 
J. C. Heidenreich te Arnhem; nä 1 Februari wordt per kwi
tantie gedisponeerd met berekening van incassokosten. De ' 
penningmeester vertrouwt echter, dat alle leden hem het vele 
werk, aan het uitschrijven van kwitanties verbonden, zullen 
besparen. Eventueel kan de contributie ook ter vergadering van 
29 Januari worden voldaan. In verband met het gewijzigde 
vereenigingsjaar bedraagt de contributie ditmaal (voor het 
tijdvak 1 Januari-1 September) ƒ 3,—, voor buitenleden ƒ 4,—; 
voor buitenleden, die geen rondzendingen wenschen te ont
vangen, ƒ 3;—. 
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De verschillende functionarissen worden tenslotte door den 
voorzitter, onder applaus, dank gezegd voor alles wat zij in 
het afgeloopen jaar voor de Club hebben gedaan. 

Op voorstel van den heer Haijen worden bestuur en keurings
commissie bij acclamatie herkozen. Vervolgens wordt door den 
heer Bakker de uitslag der verloting medegedeeld, en staan 
verschillende leden het door hen getrokkene af ten bate van het 
jubileumfonds. 

Hierna kon een algemeene verloting plaats hebben, waar
voor enkele leden zegels hadden beschikbaar gesteld. Ten 
slotte heeft een zegelverkooping plaats ten behoeve van ge
meld fonds. 

Op voorstel van den heer Den Outer wordt den secretaris 
verzocht de convocatiebiljetten in het vervolg zooveel mogelijk 
philatelistisch te frankeeren, terwijl omtrent de rondzendingen 
nog eenige opmerkingen worden gemaakt door de beeren 
Haijen, Den Outer en Pesch. 

Nadat nog enkele interne besprekingen plaats vinden, wordt 
de vergadering door den voorzitter, onder dankzegging voor 
de opkomst en den leden prettige feestdagen toewenschend, 
na rondvraag gesloten. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bedankt als lid. 
R. Maasbommel, Zomerhofstraat 40, Rotteradm. 

Adresveranderingen. 
W. H. Geerkens, thans Noordsingel 156, Rotterdam. 
S. J. Ween, thans Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Fultonstr. 69, 's-G-avenhage. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG 
der algemeene vergadering op Woensdag 28 December 1928, 

in „Hollandais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 
Aanwezig 52 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent 

de vergadering. Zegels voor de verloting zijn geschonken door 
de hebren Melsert, Van Rest, Scharren burg en Reijerse. 

Ter circulatie zijn aanwezig: twee blokken met elk ecfn 
zegel l^/., een inplaats van cent; op oude Amerikaansche zegels 
de afstempelingen: hond, kat en muis, kat; van den biblio
thecaris 6 tijdschriften. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. De le
denverkiezing levert 45 stemmen vóór en 4 blanco. De heer 
Millaard stelt zijn collectie Engeland ten toon, welke opgesteld 
is volgens Gibbons. Met een korte aanduiding voor de bezich
tiging verklaart de heer Millaard zich bereid tot nadere in
lichtingen. 

Bü de verloting krijgt ondergeteekende den len prijs. De 
veiling van ruim 20 kaveltjes volgt daarna. De voorzitter 
brengt den dank der vergadering over aan den heer Millaard 
en spoort de aanwezigen aan zijn voorbeeld te volgen. 

Bij de rondvraag wijst de heer Trouw erop, dat de belichting 
bü onze exposities nog al te wenschen overlaat. De voorzitter 
zal er — indien hij 't bijtijds weet — voor zorgen, dat hij met 
een reflector een uitstekende belichting zal verkrijgen. 

De heer Gijzeman belooft daarop in de a.s. Januari-vergade-
ring zijn collectie van Noorwegen te laten zien. 

De heer Dordregter vraagt naar de 2e veiling van „Phila
telica", als de eerste van- en voor de leden. Besloten wordt 
deze te houden een week vóór onze vergadering in Februari. 
Uiterlijk S dagen van tevoren inzendingen te doen aan den 
heer W. G. Verhoeff, Daguerrestraat 54, Den Haag. 

Naar aanleiding van een voorstel van den heer Kirchner in
zake het niet verschijnen der laatste Nederlandsche weldadig-
heidszegels met roltanding, zegt de voorzitter, dat hij in ' jt 
algemeen sterk gekant is tegen onnoodige uitgiften, doch dat 
het in dit geval niet erg was geweest, wanneor deze zegels in 
10 soorten tandingen waren verkrijgbaar gesteld, wanneer het 
de totaalopbrengst zooveel malen grooter zou maken. 

Gewezen wordt op de lastige verrekening der vliegzegels, 
die met de Patria zijn meegekomen. 

Tot slot geeft ondergeteekende aan de vergadering als ver
zoek op, zich uit te spreken over de volgende vraag, een
voudig doch scherp principieel: Is een zegel, voorzien met 
firma-perforatie, beschadigd of niet? Hiermede was een knup
pel in 't hoenderhok geworpen. De zaak was zeer eenvoudig, 
indien er geen geperforeerde roltandingen in ons land waren, 
die voor enkelen het toppunt der specialisatie vormen en voor 
anderen cenig perspectief openen voor speculatie met die 
dingen. De voorzitter oordeelt, dat particuliere perforatie in 
alle gevallen slechts als een beschadiging kan gerekend worden, 
omdat de zegel door een niet-postale handeling is doorboord, 
dus beschadigd, alzoo minderwaardig. De heer Millaard zegt, 
dat toch zeker de kleur van den zegel mishandeld is. In 't debat 
wordt ook gebracht, in hoeverre een zegel door de post theo
retisch en practisch beschadigd mag zijn, vóór hij voor fran
keering geweigerd wordt; hoort men, dat perforatie door een 
firma maar niet zóó mag geschieden, doch onder goedkeuring 
van de post. Een geanimeerd debat, waaraan door den voor
zitter, de beeren Van der Willigen, Rootlieb, Van Leijden, on
dergeteekende e.a. wordt deelgenomen, heeft tot resultaat, dat 
beschadiging als bedoeld vaststaat, ook bij de niet noodige en 
alleen om particuliere redenen gewenschte perforatie door de 
roltandingzegels; dat er ook echt uit de automaat gekomen 
echt gebruikte zegels voldoende zijn; dat 't specialiseeren der 
geperforeerde roltandingzegels de consequentie medebrengt 
alle verschillende perforaties daarin op te zetten, zooals dr. 
Bolian; dat ieder 't recht heeft zijn meening te houden over de 
minderwaardigheid dier zegels; dat de voorzitter toezegt (ook 
als toets) een volgenden keer zijn geperforeerde zegels te laten 
veilen, terwijl hij zijn gave liever houdt. 

Hierna dankt de voorzitter de aanwezigen voor hunne belang
stelling en richt tot hen op deze laatste vergadering van het 
j.iar d? gebruikelijke wenschen, waarmede hij de vergadering 
sluit. 

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

riededeelingen. 
In Februari een voilingavond voor uitsluitend leden van 

„Philatelica". 
De bibliothecaris, D. O. Kirchner, is op 28 Januari verhuisd 

naar Rietzangerlaan 5, Den Haag. 
Wie nä 1 December 1928 bedankt, is voor het jaar 1929 

contributie verschuldigd. Dit is reglementair; hiermede is even
min te spelen als met het laten passeeren van gewichtige data 
in contracten. 

Wie vóór de jaarvergadering lid wordt, doet met de groote 
verloting mee. 

Nieuwe leden. 
19. H. J. Bartelings, mijnbouwk. stud.. Noordeinde 4, Delft. 
36. J. P. Timmer, techn. stud.. Noordeinde 4, Delft. 

126. ir. H. Hartogh Heijs, Goudenregenstraat 54, Den Haag. 
166. H. A. Minderman, Regentesselaan 18a, Rijswijk (Z.H.). 
265. J. van der Rest, Lindelaan 79, Rijswijk (Z.H.). 
269. P. Oudenaerden, Rotterdamscheweg 9, Delft. 
219. J. G. Wilmink, Binnenwaterstraat 38, Delft. 
332. D. Siezig, Sneeuwbalstraat 164, Den Haag. 
340. A. P. van der Loos, Monsterschestraat 66, Den Haag. 
352. A. Snijders, Valkenboschlaan 292, Den Haag. 
360. Adr. Kooman, Fuchsiastraat 158, Den Haag. 

Bedankt. 
482. M. J. Geist, Weltevreden. 
550. L. !!. Rijnders, Weltevreden. 
494. J. Johann, Buitenzorg. 

Overleden. 
164. M. \an Heugten, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. van Rossum, inspect. P.T.T., Riouwstraat 122a, Bandoeng. 

(Voorgesteld door D. van der Does). 
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A. J. Mol, B 27a, Kruiningen. (Van de afdeeling Goes). 
A. van Ameijde, apotheker, Van Beuningenstraat 96, Den 

Haag. (Voorgesteld door P. J. Bruggeman). 
H. Colpaert, rijksambtenaar, C 45, Hansweert. (Van de af

deeling Goes). 
H. L. M. Willemse, notaris, Wipstrik 45, Zwolle. (Voor

gesteld door J. Kroese.) 
Adresveranderingen. 

296. J. D. A. Rahder, adres Nillmij, Weltevreden. 
367. J. C. van Bortel (Batavia), adres voor Maandblad voor-

loopig Fultonstraat 69, Den Haag. 
79. A. J. Lastdrager, Terheijdenscheweg 41, Breda. 

221. H. H. Sirks, Blaarthemscheweg 91, Eindhoven. 
Vergaderingen. 

DEN HAAG op Woensdag 23 Januari 1929, in café Hollan- i 
dais, Groenmarkt, te 7' / en 8^/ uur. 

1. Opening; 2. Mededeelingen; 3. Notulen; 4. Tentoonstelling; 
5. Led en verkiezing; 6. Verloting; 7. Veiling; 8. Rondvraag en 
sluiting. 

VERGADERING afdeeling DORDRECHT (Ie secretaris: 
X. Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den len Woensdag der 
maand. 

VERGADERING afdeeling TIEL (secretaris: J. Sonneveldt) 
den 2«>n Donderdag in hotel „Cor>>pliin". 

VERGADERING afdeeling GOES EN OMSTREKEN ("secre
taris: ,1. M. Meijler, Eversdiikstraat 3, Goes) den 3en Woens
dag der maand. 

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3-4' / , uur, in café „Boudeling". ! 

Ned. Phil. Vereen. „OD Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG 
der ledenvergadering op Vrijdag 28 December 1928. 

Waarschijnlifk tengevolge van vacanties en de onbelangriik-
heid van de agenda, werd de vergadering door slechts 22 leden 
bü gewoond. Deze worden door den heer Robbers welkom ge-
hee+en. De notulen van de laatste vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. Van de ingekomen stukken wordt nota 
genomen. Het verslag van den heer Traanberg van de laatste 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad 
maakt een onderwerp van bespreking uit. In dit verband wordt 
tevens een schriiven van „De Globe" ter kennis van de ver
gadering gebracht, waarin deze Vereeniging voorstelt voor 
1929 wederom den heer J. P. Traanberg als vertegenwoordiger 
aan te wüzen en als plaatsvervangend vertegenwoordiger den 
heer J. C. Heidenreich te Arnhem. Met algemeene stemmen j 
wordt besloten, ons hiermede te vereenigen. 

Als bibliothecaris, in de plaats van den heer J. C. Wildschut, 
wordt met algemeene stemmen verkozen de heer C. F. Trupp, 
Hvacmthenlaan 35, Overveen. Als sectiehoofd voor sectie 6 
wordt eveneens met algemeene stemmen de heer D. W. van 
Wpard gekozen. Haitsma Mulierstraat 23, Haarlem. 

Bii de verloting onder alle leden verkriigen de leden met de 
volgende diploma-nummers de priizen: 182, 1, 174, 57, 63, 116, 
28, 103, 89, 92, 111, 123, 223, 126. Hierna volgt de verloting 
onder de aanwezigen, die de meesten in het bezit van een groo
teren of kleineren prijs brengt. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Van Waard de aandacht op 
de minder goede kwaliteit zegels, die door sommige leden in 
de boekjes geplakt wordt. Hji vraagt of het niet mogelijk is 
dergelijke boekjes te weigeren. De voorzitter antwoordt, dat 
een nauwkeurige controle zeer veel tijd zou kosten, doch zegt 
toe, naar maatregelen te zullen omzien. Verder vraagt de heer 
Van Waard of ook in onze Vereeniging geen ruilavonden ge
organiseerd kunnen worden, zooals dat ook in sommige andere 
Vereenigingen geschiedt. De voorzitter belooft dit onderwerp 
op een bestuursvergadering te z'jüen bespreken. 

Aangenomen als lid. 
220. W. de Boer, Kastanjestraat 29, Haarlem. 

221. A. Jansen ir.. Vooruitgangstraat 86, Haarlem. 
222. E. A. H. J. van Papenrecht, Burg. Treubstraat 1, Voor

schoten. 
223. G. J. Vos, Brouwersgracht 120, Amsterdam. 

Voorgesteld als lid. 
mr. J. Temminck, Wijngaardenlaan 29, Voorschoten. (Voor

gesteld door N. L. J. Muller). 
W. van Dijk, Turennestraat 19, Maastricht. (Voorgesteld 

door H. L. Zeelenberg). 
Bedankt als lid. 

2. W. J. Wijsmuller. 32. mr. dr. J. H. A. Coops. 
149. J. Benjaminse. 125. L. Hollander. 

Adresveranderingen. 
126. mej. H. Merens wordt mr. Pranckenstraat 19, Nijmegen. 

17. J. Stolp wordt Rustenburgerlaan 23, Haarlem. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 25 Januari 1928, in het Ge
bouw van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: K. A. CLEIJ, Petrus Hendrikzstraat 30. 

i KORT VERSLAG 
' van de vergaderingen van Maandag 10 December 1928, 's av. 

te 8V uur, in „Suisse", en van Donderdag 20 December 1928, 
's avonds te 8V, uur, in „Victoria". 

Op de eerste vergadering waren aanwezig 19 leden, plus 3 
gasten, die door den voorzitter welkom werden geheeten. In de 
vorige vergadering werd medegedeeld, dat de Vereeniging voor 
ƒ 36,25 betrokken was bij het faillissement-Van Herwerden. 
Dit is op de volgende wijze gebeurd: Van Herwerden heeft elf 
dagen vóór het uitspreken van het faillissement nog een rond-
zending ontvangen, waaruit door hem voor ƒ 36,25 aan zegels 
zou zijn genomen. Het bestuur is van meening, dat dit een 
unfaire handelwijze is geweest, waarvoor de toenmalige pro
curatiehouder van Van Herwerden, de heer Boelens, verant
woordelijk wordt gesteld. Hem werd daarom verzocht, óf de 
uitgenomen zegels terug te geven, óf daarvoor schadevergoe
ding te geven. Dit werd geweigerd met de woorden, dat een 
procuratiehouder niet verantwoordelijk is voor de daden van 
zijn chef. Hem werd erop gewezen, dat er ook nog een moreele 
plicht bestaat. De heer Boelens bleef bij zijn weigering en zei, 
dat de zegels persoonlijk door Van Herwerden uit de boekjes 

' waren genomen en onmiddellijk aan iemand, die in den winkel 
aanwezig was, waren verkocht. Boelens alleen had gezorgd, 
dat de Vereeniging bericht van doorzending kreeg met ver
melding van het bedrag aan uitgenomen zegels. Een en ander 
kwam het bestuur absurd voor. Een soms vrij heftige discussie 
ontspon zich over deze kwestie. De heer L. H. Wachters stelde 
den heer Boelens nog in de gelegenheid zich te rehabiliteeren, 
door den kooper van de bewuste zegels te noemen. Hiervan 
wenschte of kon de heer Boelens geen gebruik maken. Besloten 
werd nu een onderzoek in te stellen, in hoeverre de beweringen 
van den heer Boelens, n.l. dat Van Herwerden zelf de zegels 
uit de boekjes zou hebben genomen en onmiddellijk weer ver
kocht, waar zijn. 

Op de heden gehouden vergadering deelt de voorzitter het 
resultaat van dit onderzoek mee. Hij is tot de vaste overtuiging 
gekomen, dat de voorstelling van den heer Boelens een onware 
moet zijn geweest. Van Herwerden zou n.l. op den bewusten 
datum, waarop de zegels uit de boekjes zijn genomen, niet tij
dens de kantooruren op zijn kantoor zijn geweest, waarop 
voorgesteld wordt den heer Boelrns te royeeren als lid. 

Enkele leden, o a. de beeren W. A. B. Meiborg en mr. Van 
Ommen Kloeke, vinden dit bewijs niet sterk genoeg om to'-
royement over te gaan. Laatstgenoemde biedt aan, de zaak nog 
eens te onderzoeken en daarover in een te beleggen spoed-
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vergadering verslag uit te brengen. Daarnaar zou dan de ver
gadering hsar houding t.o. van den heer Boelens kunnen 
bepalen. Als motief voor het royement stelde mr. Van Ommen 
Kloeke dan voor: „Het geven van een onjuiste voorstelling 
van zaken omtrent het uitnemen der zegels en het niet uit
betalen der waarde dezer zegels, ten bedrage van ƒ 36,25." 

De aangekondigde spoedvergadering werd gehouden op 
Donderdag 20 December. In een zeer uitvoerig betoog wist mr. 
Van Ommen Kloeke ecther weinig nieuwe gezichtspunten naar 
voren te brengen. Hij concludeerde op verschillende gronden, 
dat den heer Boelens in dezen niets ten laste kon worden ge
legd. De gronden voor deze conclusies waren echter 2eer zwak-
een groot gedeelte der argumenten werd door den voorzitter 
en den secretaris weerlegd. Feitelijk bleef er van het heele 
betoog niets anders over, dan wat door den voorzitter ook op 
den voorgrond was gesteld, en wat had geleid tot het voorstel 
tot royement. Het bestuur blijft dan ook ten volle ervan over
tuigd, dat Boelens zich in deze zaak zeer ongepast heeft ge
dragen, door de belangen van de Vereeniging totaal te ne-
geeren, terwijl hij het wil doen voorkomen alsof hij juist voor 
de Vereeniging is opgekomen. Ook zott aangetoond worden, 
dat hij de zaak anders heeft voorgesteld dan ze was. Met het 
oog evenwel op zijn positie als postzegélhandelaar en het feit, 
dat Boelens toch met ingang van 1 Jan. '29 heeft bedankt als 
lid der Vereeniging, terwijl het bestuur bij deze geringe op
komst een beslissende stem zou uitbrengen, waardoor geen 
zuivere uitspraak van de vergadering zou worden verkregen, 
neemt het bestuur zijn voorstel tot royement terug. Hiermee 
was deze onverkwikkelijke geschiedenis van de baan. 

Daarna volgde de jaarverloting, die ieder lid een mooi zegel 
bracht. Besloten werd nog, in verband met het verschijnen van 
het Maandblad, in het vervolg de gewone ledenvergadering te 
doen houden op den vierden Maandag der maand. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, 

K. A. CLEIJ. 
Geroyeerd. 

J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
Adres verandering. 

75. B. van Bever, Rosensteinlaan 16, Groningen. 
Bedankt. 

30. E. M. Wiersma, Groningen. 
101. A. Boelens, Groningen. 
66. J. Kampinga, Groningen. 
18. H. Timmer, Groningen. 
39. P. J. van Herwerden, Groningen. 

Nieuwe leden. 
118. P. B. Homan, Kerkstraat A 515, Haren (Gr.). 
119. J. Stoppelman, Oostersingel 21a, Groningen. 
121. P. Tanchette, Vischmarkt 27, Groningen. 
122. Th. Verlaan, Oranjestraat 11, Winschoten. 
120. J. Leopold, O, Ebbingestraat 14a, Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. W. JONKERS, St. Lambertuslaan 36, Maastricht. 

KORT VERSLAG 
van de vergadering van Maandag 3 December 1928, in de 

bovenzaal van de Sociëteit „Momus" te Maastricht. 
Voor een 33-tal leden opent de voorzitter te 8.15 de ver

gadering. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van 
nieuwe leden plaats en worden de beeren J. van Sonsbeek en 
F. Swerts met algemeen stemmen als lid aangenomen. 

Ingekomen is het verslag van de najaarsvergadering van 
den Raad van Beheer van het Ned. Maandblad voor Philatelie. 

Besloten wordt den heer Traanberg, die zoo goed onze Ver
eeniging in het afgeloopen jaar vertegenwoordigd heeft, te 
verzoeken voor 1929 onze belangen te blijven behartigen, aan 
hem verder overlatende een geschikten plaatsvervangend ver
tegenwoordiger aan te stellen. 

Van den heer Fermin uit Indië ontving de Vereeniging per 
vliegpost een serie vliegpostzegels voor de verloting, welk 
geschenk ten zeerste gewaardeerd werd. 

Voor de verloting schenken mevrouw Hermans en de beeren 
Smeets en Van Rijen eenige waardevolle zegels. 

Candidaat-leden. 
Meijer-Dupuits, Maastricht. 
mevr. B. Kuijlman, Samarinda (Ned. Indië). 

Volgende vergaderingen. 
28 Januari 1929 (beurs), 
4 Februari 1929 (vergadering), 

25 Februari 1929 (beurs), 
telkens om 8 uur in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus" 

aan het Vrijthof te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG 
der vergadering, gehouden op Vrijdag 21 December 1928, in 

het lokaal van den heer Van Weelde, Koningsplein. 
Aanwezig 20 leden. Bij afwezigheid van den voorzitter opent 

de heer Polling met een kort woord van welkom te ruim 8 uur 
de vergadering. De notulen worden voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden gedeelte
lijk voor kennisgeving aangenomen. 

Behandeld wordt het verslag van den heer J. P. Traanberg 
omtrent de vergadering van den Raad van Beheer van het 
Maandblad. Met waardeering werd kennis genomen van het 
werk, door den heer Traanberg volbracht. Besloten werd we
derom den heer Traanberg candidaat te stellen. Eén plaats
vervangend lid moest nog benoemd worden. Van de Vereeni
ging „De Globe" te Arnhem werd hiervoor voorgesteld de 
heer J. C. Heidenreich. Na ampele bespreking werd besloten 
de candidatuur van den heer Heidenreich te steunen. 

Bij de mededeelingen merkt de voorzitter op, dat het vrij 
zeker is dat wij voor dr. Van der Sluijs een anderen voorzitter 
zullen moeten kiezen, daar genoemde heer onmogelijk meer 
gelegenheid kan vinden om deze functie naar behooren te ver
vullen; hij verzoekt de leden bij voorbaat daar eens over te 
denken. 

Mevr. Buhse, ter vergadering gekomen, wordt door den 
voorzitter begroet en stelt hij het op hoogen prijs, dat zij tij
dens haar vacantie toch nog onze vergadering bezoekt. 

De voorzitter wekt de leden op eens een onderwerp voor een 
vergadering te behandelen. 

Tijdens de pauze wedstrijd over het zegel 50 c. jub. 1913, 
Vv-aarmede de heer Quant het grootst aantal stemmen behaalt, 
alsmede den prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen, waarna onge
veer te half elf huiswaarts wordt gegaan. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaat-leden. 
J. Kaas, Rijnstraat 80, Amsterdam, Z. 
M. J. Drijver, Keizerstraat 41, Helder. 
J. Bruin Azn., Warmoesstraat, Den Burg, Texel. 
W. F, G. L. Driessen, Burgemeester, Hotel „Den Burg", Helder. 

Bedankt. 
W. Sanders, Helder. 
W. B. Brocx, Rotterdam. 

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

KORT VERSLAG 
van de vergadering van Maandag 17 December 1928, 

in hotel Roberts, te Heerlen. 
De voorzitter opent om ruim half negen de vergadering en 
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heet de aanwezige leden welkom. De notulen van de vorige 
vergadering worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. De 
ballotage heeft tot uitslag, dat het candidaat-lid met algemeens 
stemmen als lid wordt aangenomen. 

Ter bezichtiging circuleeren verschillende nieuw uitgegeven 
weldadigheidszegels, welke ook voor de leden verkrijgbaar 
waren. Tevens werden enkele plaatfouten in de Nederlandsche 
weldadigheidszegels bekend gemaakt. 

Het verslag van den heer Traanberg over de vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad wordt voorge
lezen; besloten wordt den heer Traanberg, wiens bemoeiingen 
men zeer waardeerde, weder als vertegenwoordiger te candi-
deeren. Door de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De 
Globe" te Arnhem wordt als plaatsvervanger candidaat ge
steld de heer J. C. Heidenreich; besloten wordt deze candida-
tuur te steunen. 

Van het Duitsche consulaat te Maastricht werd een schrijven 
ontvangen, dat het gaarne bereid was de Duitsche weldadig
heidszegels te leveren. Deze medewerking wordt zeer op prijs 
gesteld, doch daar de leden deze zegels zoo gemakkelijk kunnen 
bekomen, woi'dt van het aanbod geen gebruik gemaakt. 

Mededeeling wordt gedaan, dat op de volgende jaarverga
dering in Januari de jaarlijksche verloting zal plaats hebben 
onder de aanwezige leden en hen, die bericht van verhindering 
zonden vóór den aanvang der vergadering. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten 
en heeft de maandelijksche verloting plaats. 

Nieuw lid. 
B. Winkelmann, Gasthuisstraat 12AA, Heerlen. 

Bedankt als lid. 
H. Hermans, Simpelveld. 
J. Vogels, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 28 Januari 1929, te 8V, uur, in 

hotel Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secr.: P. C. DOZY, Charl. de Bourbonstr. 146c, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG 
der vergadering van Maandag 17 December 1928, in café 

„Boschlust", 's-Gravenhage. 
Na opening der vergadering worden de notulen der bijeen

komst van 26 November voorgelezen en onveranderd goed
gekeurd. 

Ingekomen stukken zijn: Kennisgeving van verhindering 
van mejuffrouw Bilderdijk en van den heer Verschoor. Bij
zonderheden van de a.s. Postzegel-Tentoonstelling te Le Havre 
(18-26 Mei 1929). Verslag van den heer Traanberg te Haarlem 
over de vergadering van den Raad van Beheer van het Maand
blad, van welk verslag met instemming wordt kennisgenomen 
en waarvoor de heer Traanberg den dank van den Kring ont
vangt, terwijl op het schrijven van „De Globe" te Arnhem ge
antwoord zal worden, dat men de candidatuur van den heer 
J. C. Heidenreich te Arnhem gaarne zal ondersteunen. 

Aangezien ditmaal het Maandblad eerst nä de vergadering 
verschijnt, worden de drie voorgehangen candidaat-leden reeds 
thans geballoteerd, nadat voldoende inlichtingen ingewonner 
zijn geworden. 

Van het rentelooze voorschot worden hierna de nummers 
12 en 14 uitgeloot. 

De heer Randoe schenkt aan de Vereeniging vervolgens het 
zeer zeldzame f 2,50 Suriname van 1879 in de afwijkende kleur, 
ten einde dit ten bate van de kas te gelde te maken, waarvoor 
de voorzitter, na hem hartelijk dankgezegd te hebben, de 
veiling van dit stuk uitstelt tot de volgende vergadering. 

De heer Rinders heeft ditmaal wederom voor een bijzondere 
attractie gezorgd, n.1. een bezichtiging der nieuwste Belgische 
weldadigheidsserie, verme'd in het November-nummer van het 
Maandblad, evenals van de vliegpostzegels in blokken van 
10 stuks van alle waarden op aangeteekende stukken. 

Na een fraaie verloting zonder nieten gaan verschillende 
koopboekjes rond, terwijl, volgens de bepalingen voor het ruil-
verkeer, een zeer druk gebruik gemaakt wordt van de ge
legenheid tot onderling ruilen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de bijeenkomst op
geheven. De secretaris, 

P. C. DOZY. 
Nieuwe leden. 

L. de Wakker, Regentesselaan 41, Den Haag (voorgedragen 
door mej. Kiek). 

dr. M. de Hartogh, Plantage Middellaan 1, Amsterdam (voor
gedragen door den heer Randoe). 

Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlijn-Friedenau (voorge
dragen door den heer Korteweg). 

Candidaat-leden. 
C. J. Coeland, Anna Paulownaplein 3, Den Haag. (Voor

gesteld door R. H. Driessen.) 
R. H. Arentsen, candidaat-notaris, te 's-Gravenhage. (Voor

gedragen door J. D. van Brink, Leeuwarden.) 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 28 Januari 1929, des 
avonds te 8 uur, in „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. Rond
vraag. Veiling o.a.. van de i 2,50 Suriname 1879, in afwijkende 
kleur. Verloting. Ruilavond- Noorwegen, Zweden, Frankrijk, 
België, Italië, Rumenië, Siam, Haïti, Liberia. 

Eerste Surinaamsche PhilateL-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Bedankt voor het lidmaatschap. 
(Met 31 December 1928). 

3. H. J. L. de Bie, Groote Waterstraat 4, Paramaribo (tevens 
als commissaris der rondzending). 

9. P. A. van Boxel, Fort Zeelandia, Paramaribo. 
22. J. G. Schut, Heerenstraat 17a, Paramaribo. 

Blijkens bovenstaande mededeeling heeft de heer De Bie 
met ingang van 1 Januari 1929 bedankt als lid, tevens als com
missaris van de rondzending van onze Vereeniging. 

Gaarne kwijt ik mij als secretaris van de aangename taak, 
den heer De Bie den bijzonderen dank van het bestuur te be
tuigen voor al hetgeen hij in deze eerste twee jaren voor de 
Vereeniging als commissaris van de rondzending heeft gedaan. 

De Vereeniging verliest in den heer De Bie een nuttig lid, 
en ongaarne zien wij hem van ons heengaan. 

De secretaris maakt den Indischen verzamelaars hierdoor 
bekend, dat in de Vereeniging geen plaatsing is voor gebruikte 
gewone Indische zegels en dat toezending van deze gebruikte 
zegels, met uitzondering van de hooge ƒ 2,50 waarden, abso
luut onnoodig is. HiJ verzoekt evenwel om bij aanvraag voor 
ruil, toezending van ruil in ongebruikte zegels, ook liefst geen 
loketvoorraad, behalve nieuwe uitgiften. 

De secretaris van de E. S. P. V., 
J. R. RELIJVELD. 

Postzegelvereeniging „Oss", te Oss. 
Secretaris: A. OTTEVANGER, Villapark 19, Oss. 

VERSLAG 
der vergadering van 19 December 1928, 's avonds te 8 uur. 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, dat 

de secretaris wegens vertrek de Vereeniging gaat verlaten. Bij 
stemming wordt met volstrekte meerderheid gekozen tot 
nieuv«n secretaris de heer A. Ottevanger, die de benoeming 
aanvaardt. 

Nieuw lid. 
Frits Jonkers, Heeschepad 46, Oss. 
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Bedankt als lid. 
B. Vissers, te Oss. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 16 Januari 1929. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, J. W. Prisostraat 60, Groningen. 

VERSLAG 
der vergadering van 27 December 1928, 's avonds te 834 uur, 

in restaurant „Riche". 
Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent de vergadering en 

deelt mede, dat het de Vereeniging gelukt is de hand te leggen 
op een omvangrijke bibliotheek, bevattende een schat van phi
latelistische lectuur, waarvan de leden gebruik kunnen maken. 
O.a. zijn hierbij diverse afleveringen van Kohl's Handboek, en 
stelt de voorzitter voor om het abonnement voor de Vereeniging 
over te nemen, teneinde dit standaardwerk te kunnen com-
pleteeren. 

Dit voorstel wordt met algemeens stemmen aangenomen en 
stappen in die richting zullen worden gedaan. 

De secretaris leest de notulen voor; deze worden onver
anderd goedgekeurd. 

De voorzitter deelt voorts mede, dat een album voor falsi-
ficaten is aangelegd, hetwelk berust bij den heer Wiersema, en 
de leden worden beleefd verzocht hun falsificaten voor dit 
doel af te staan. Diverse exemplaren zijn reeds geschonken. 

De heer Nieland vraagt enkele inlichtingen betreffende het 
standpunt der Vereeniging, welke op bevredigende wijze door 
den voorzitter worden beantwoord. Deze geeft verder zijn ge
noegen te kennen, dat de Vereeniging het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" als haar officieel orgaan heeft 
genomen. 

Als nieuwe leden zijn toegetreden de beeren W. Hoen, 
Warffum; D. M. Botje, Groningen; en J. J. Jonker, Veendam. 

Hierna volgt een verloting van een drietal series nieuwig
heden, waaraan de heer Boelens een aardig paartje dubbel-
druk Zwitserland toevoegt, waarvoor den gever onzen dank. 

Tot slot een geanimeerde veiling, waarvan ƒ 2,95 ten voor-
deele der kas komt. 

Te ruim half elf sluit de voorzitter deze prettige vergadering. 
De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Mededeeling. 
Met de circulatie der rondzendingen zal in Januari een aan

vang worden genomen. De nummerjiempels zijn in aanmaak 
en zullen deze den leden bij ontvangst worden toegezonden. 

Nieuwe leden. 
21. W. Hoen, Burgemeester, Warffum. 
22. D. M. Botje, Eendrachtskade 23a, Groningen. 
23. J. J. Jonker, Parklaan, Veendam. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Januari 1929 in restaurant 

„Riche". 

ÜLi A D V E R T E N T I E N I ■ I 
I Prijs dezer adver ten t ies : 

I f0,75 bij vooruitbetal ing. 
Poitz. worden niet in betaling gen. 

POSTZEGELBEURS „ A M I C I T I A " 
Wes temde 15, Den Haag. 

Zaterdags van 1—5 uur Mooie gekgeaheid 
tot aan en verkoop van zsgels 
N.B Deze beurs houdt geen veilingen en 
heeft niets te maken met de Haagsche Post

zegelbeurs, Stationsweg 2, Den Haag 

Het Bestuur

B MESLIER, Voorzitter

J V A N DIJK, Pennmgm 
(178) G M I C H O N , Secretaris 

TE KOOP: Klemb. Schwancberger, 
zoo goed als nieuw; (169) 
1 Kosmos groen IX ä f 5  (nieuw M 20 ) 
2 .. bruin IX è f». ( .. M 20.) 
4 Luxus grn, 132|133 è f 4  ( ,. M 13). 
pl.prt W. Brocx,Beigschel. l l l a .Rdam 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Hollandsche Kilowaar. Aanbieding met 
opgaaf van hoeveelheid en uitersten prijs aan 

G. VAN LIJF  Oeverenwal 2, 
M A A S T R I C H T . Steeds geldig. (164) 

T E K O O P A A N G E B O D E N ; 
Een partij N E D E R L A N D , met 

veel variëteiten Een massa zegels van 
N I E U W  Z E E L A N D en A U S T R A L I Ë 

H. GUSSENHOVEN. Bredaschew. 204 
TILBURG (170) 

EINDELIIK GEVONDEN 
de vijf lastige zegels van Zweden, n l 1925 
8 5 , 90, 115, 120 en 145 ore, Yv 200.204 
(fr. 26.50). voor slechts f 1  , Opdruk Kr 
1 98 en 2.l2 op 5 Kronen 2 st f 1 40 5 Kr. 
bl, nr 50 f 0.75. opdr 27 nr. 109111 f O 40, 
Laodst I nr 76—85 f 1 60. Landst II op 
Porto nr 8795 f 4 — . Landst. III nr l l 2 
121 f 1.30 Luchtpost 148150 f 1 05, W a s a 
151153 f 1 60. P o s t  C o n g r e s 5 bis 80 ore 
nr 163174 f4 75. P o s t  U n i e 5 bis 80 ore 
nr 178189f4.75 N o 86 f9.50, N o 96f 18 50 
Betaling na zicht, Ned Indie rembours Geeft 
mij eens op. zonder eenige veiplichting Uwer
zijds, de zegels die U i. ist van het mooie 
Zweden, Noorwegen of Denemarken, en U 
ontvangt van tijd tot tijd eenige nr ter inzage. 
Eerst de gewone, en zoo vervolgens Deze 
landen zijn zoo mooi, indien een beetje gevuld' 
H Teunisse, Dacostasir. 17, Dordrecht. 
Agent ; ..Svensk Frimarken Handel", (179) 

UITSLUITEND voor t n 
ten behoeve van LEDEN 
de r aangesloten Vereen. 

Staand Watermerk 
W E L D A D I G H E I D 1926 

Aangeboden enkele exemplaren: 
de 2 cent ä f L25 
de 15 cent ä f8.50 
gevraagd op blokken van Bod 

w. 
4 en 25. — 

SAALBERG, 
j a n S o a j e t t r . 43a R o t t e r d a m . (185) 

I DENEMARKEN 
~ Yvert No. 119, de 4 hoekblokken met 

randen van 't vel, 16 stuks, tezamen 
voor f 110.—. 

No. 121, op brief, ä f7.25 per stuk 
Groote sorteering Nederlandschezegels 
ter inzage te mijnen kantore 

Amsterdamschc Veerkade 9, 
B. I. ABRAHAMS  Den Haag. 

(186) 

■ 
ff 
■ 
ff 
ff 
ff 
s 
ff 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

T E KOOP 
Gevraagd : Engeland en Koloniën, 

Koning Edward en George. 
Aangeboden : Nederland en Koloniën, 
Gespecialiseerde verzameling, ongebruikt, 
vele malen met goud en zilver bekroond. 
J. G. Millaard, Rozenstraat 37, Den Haag. 
Lid „Philatelica", , J. P. S.", Londen, 
„Collectors C l u b " N.Y. , enz, (136) 

Te koop aangeboden : 

Mooie verzameling in pracht

album, 5 dln. f 600.—. 
Brieven : BELINFANTE, 

J. Obrechts t raa t 44  A m s t e r d a m 
(161) 

# # » # » # * # * « ■ # » * * # # * # * « ■ * ■ « • * * • » ■ * * * * * * « • * * * * * * * ■ » ■ 

* 
* 
t 
* 

* 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën 
— zijn mijn specialiteit — 

Steeds mooie zichtzeudingen met sterk concurreerende prijzen ter beschikking 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

'928 met prijzen in Nederlandsche munt, 
:: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :: 

 (Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzcgclverz.)  (176) 
« • » » # # » # « • # « ■ # * * ♦ * * ♦ * # # * * * # * * * * * * * « • * * * « * * * * 

O v e r z j e e  V e r z a m e l i n g 
T E K O O P . 

Bijna 6 0 0 0 verschillende in dik 
Schwanebergeralbum, vele oude, goede 
exemplaren met hooge catalogusv/aarde, 
goed verzorgd. Netto prijs 3 0 O g i d . 
Eiken dag te bezichtigen. Nadere in

lichtingen op aanvrage. 
H . H E R i V i A I M S , S l m p e l v e l d 
066) (Lritnburig). 
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Postzegelhandel P. H O O G E R D I J K 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
T e l e f o o n 12874. - P o s t r e k e n i n g 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 
Schaubek-, Schwaneberg- en K. B- ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

NEDERLAND. 
1852, Koning 
1864, 
1867, 

fy f ff 
1870, 

No. Yvert 
1/3 
4 /6 
9 

11 
14 
18 

1872; ;; 25 
1891, P r inses 5 gld 48 
1913, Jubi leum 89 

90 
91 
92 

1921, Vliegpost 60 et 101 
] 923, Jubi leum 126 

127 
„ , 1 gld. op 171^ 130 

1925, 1, 2}i en 5 gld 152/153 
1927, Roode Kru is 190/194 
1928, Olympiade 199/206 
1907, De Rui j terpor t 39 

Bestellingen boven 5 gld. 
YVERT & T E L L I E R 1929 ƒ 4,— pi 

Aant 
3 
3 

3 
5 
8 
1 

Pnjs 
ƒ 8,50 
ƒ 7,— 
ƒ 2 , -
ƒ 4 ,— 
ƒ 2,25 
ƒ 2 — 
ƒ 1,75 
ƒ 1 6 , — 
ƒ 0,70 
ƒ 0,40 
ƒ 0,95 
ƒ 1,35 
ƒ 0,30 
ƒ 0,45 
ƒ 4,25 
ƒ 0,40 
ƒ 0,70 
ƒ 0,50 
ƒ 0,45 
ƒ 4,50 

franco. 
us porto . (168) 

S»WSif;»»»>ii!ii!fiy;!f;>ii»yi»»!fi!fiWS»yiy;!fitfi!Ji!ii>fi>fiW>j;yiW>i;!f;!f;!];y; 
■j; 

» 
S 1926, Duitschland, 
S 1926, 
* 1923, „ , dienst, 
^ 192] , Oostenrijk, 
g 1928, Polen, 
S 1928, „ 
>f; 1926 

Postzeoelhandel ANT. FORSTER, 
P A P E S T R A A T 24. — GIRO 136315. — D E N HAAG, 

No. Yvert . Aanta l . Prijs, 
gebr . 379/389 

355 
62/67 
223/239 
340/341 
343/344 

11 
1 
6 

20 
2 
2 

ƒ0 ,25 
ƒ0,10 
ƒ0,25 
ƒ0,55 
ƒ1,50 
ƒ0,35 

g 1923, Ukraine, 
31 

Rumenië, enget , ongebr. 309/318 (zeldz.) 10 ƒ 4,50 
weid., gebr . 148/151 „ 4 ƒ1,75 

S Wij leveren ook volgens mancolljst tegen laag gestelde 
S prijzen en pr ima kwalitei t , 
ifi — Bestel ingen boven 5 gulen franco. — (167) 

!fi»!fi!fi»!iiifi>fi!i;!iï»W!fi!f;yi»!ii»Waiyi!li»!fi»!fi!fi»y;!li»«!f!fi>i;!Ji>fi>fi 

B E I E R E N nrs . 1, 7, 8, 13, 14, 21, 29. 
B E L G I Ë nrs . 1, 2, 21 , 22, 24, 25, 29, 37. 
B E R G E D O R F , BOSNIË , B R U N S W I J K , BRE
M E N compleet. 
D E N E M A R K E N nrs . 1, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 20. 
D U I T S C H E K O L O N I E N . 
F I N L A N D nrs . 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 26, 27, 47, 48. 

Vanaf 3 cent per f rank Yvert 1929. 
Wij zijn in bezit van enkele exemplaren N E D E R L A N D , 

l'A cent violet. 
CENT zonder T en C E N T met gebroken T. 

Van elk dezer kan aan ieder besteller slechts één exem
p laa r geleverd worden tegen een door de Nederlandsche 
Vereeniging van Pos tzegelhandelaren vastgestelden prijs. 

Postzegelhandel „INSEINDE" (,84) 
1 Z o u t m a n s t r . 14a, D E N H A A G , T e l . 34929, G i r o 46266 

Handboek der Postwaarden 
van NedefL-Indië. 
Bekroond o,a. op 

de 
Tentoonstellingen 
— Parijs 1925, — 
Straatsburg 1927 
en Monaco 1928 

MET GOUDEN MEDAILLE, 

Deel I: Frankeerzegels, prgs f 3,-
DeelII: Portzegels, prijs f S,-
Deel I en II samen, prüs f 10,-
Bestellingen op dit ink geïllustreerd 
werk bil alle soliede Handelaren en 

bq' de Uitgevers 
Firma ENSCHEDE & ZONEN te Haarlem. 

(189) 

Nieuwigheden. 
S p a n j e , Katacombenstel 32 st. f 24.— 

id. tot 1. peseta 24 ,, f 9 — 
P o r t u g a l , Independancia 1928 

16 St. f 2 . -
Opdrukken 1928, 20 v. f 1.45 
Roode-Kruis serie f 1.— 

P. GORDON, Dijkstraat 60b, R'dam 
G i r o 129598 (177) 

^iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiHiiiiiiiiiiii,iL^^ 

IWij zijn En-Gros-Koopers I 
^ van Neder landsche en Kol . Postzegels ^ 
^ in P a k k e t t e n ; elke samenstel l ing. = 
^ M a s s a w a a r , papier vrij — Zijn ge- H 
^ regelde afnemers van a f g e w e e k t e M 
^ Missiezegels per kilogram, gehalte = 
g ICO % Neder land , absoluut o n u i t g e - g 
= z o c h t . — Verder de gewone k i l o w a a r , ^ 
^ zooals zij van de Missie komt, dus ^ 
g c i r ca 70 % Hol land en 30 "/o bui ten- 1 
= land, a f g e w e e k t en o n u i t g e z o c h t , g 
^ géén rommel . — Wij verhandelen p 
g en-gros, verwachten daarom scherpe ü 
= noteeringen, maa r zijn ook griffe = 
^ koopers ä contant tot elk bedrag — ^ 
M B e m o n s t e r d e o f f e r t e n a a n ^ 
I G B B R . V. d . G R A A F , | 
I Postbus 42, HILVERSUM 1 
1 (182) 1 

illllllllllllllllllillllllliülllllllllllllllllllllllllllllllllllllinF 

2 L I E C H T E N S T E I N . g 

H 
ongebr. gebr 

3 ƒ4,50 ƒ4,50 
3 ƒ4,50 ƒ4,50 
1 ƒ4,50 ƒ4,50 
6 ƒ 0,20 ƒ 0,25 
1 ƒ0,08 ƒ0,08 
6 ƒ0,55 ƒ0,60 

1912. Vorst Johan . . 
1915. op kr i j tpapier 

25 h., u l t r am. . . 
1917. Vors t en wapen 
1918.20 heller 
1920. Arabesken . . . . 

gesneden 8 ƒ 0,10 ƒ 0,10 
27 waarden , get. 27 ƒ 0,25 ƒ 0,30 
Madonna 3 ƒ 0,10 ƒ 0,10 

1925. Ver j aa rdag . . . . 3 ƒ 1,10 f 0,75 
1927. Weldadigheid . . 3 ƒ 1,25 f 1,25 
1928. Rheinnot 4 ƒ 1,— ƒ 1,— 

Jubi leum 8 ƒ 7,— ƒ 7,— 
Por to 8 ƒ 1,50 ƒ 1,50 

De hier ontbrekende waarden zenden 
wij U g a a r n e op zicht; wij verwachten 

daarbij U w mancolij st. 

N I E U W I G H E D E N . 
Duitschland, Zeppelin 2 ƒ 5,— 

Weldadigheid . . 5 ƒ 1,40 
Finland, Tentoonst . . . 2 ƒ 0,60 
Lett land, Jubi leum . . 6 ƒ 1,50 

Weldad.h., ge tand 6 ƒ 2 , — 
idem, gesneden . . 6 ƒ 2,— 

Luxemburg , Weldad.h. 5 ƒ0,40 
Zweden, Krebs 5 ƒ 1,10 
Zwitserl . , P r o Juven t . 4 ƒ0,60 
C.S.R., Jubi leum . . . . 10 ƒ 1,50 
Bedr. ben. ƒ 10,— 50 cent porto 

ƒ 5 , — 
ƒ1,40 
ƒ0,60 
ƒ1,50 
ƒ 2 , — 
ƒ 2 , -
ƒ0,40 
ƒ0,90 
ƒ0,60 
ƒ0,80 
ex t ra . 

i JOH. ROB. LIEBERT, g 
I LEIPZIG, S. 3, postbox 47. (135) § 
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Aan alle lezers van het Maandblad een voorspoedig 1929. Als philatelist kunt gij daar voor 
U zelf aan mede werken, ̂  door eens proef te nemen, met mijn Lots. 

Wat anderen zeggen, zal ook uw meening zijn, d . i . : 
. . . . het spüt my 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 bugaande ƒ 35 
aan het adres van mijn vriend H. S., Amsterdam, etc , enz., enz. Afgezien nog van de tientallen, die niets schrij
ven, doch nabestellen, hetgeen minstens zoo gunstig getuigt als de mooiste attesten. 
Beslist eenig adres in Nederland of daarbuiten, waar U dergelyke kwantiteit en kwaliteit tegen onze spotprijzen 
kunt koopenü Wü bieden aan: 

LOT L'EUROPE. 
LOT SPECIAL. 

Zeer interessante sorteering. Dit sor
timent bevat 1500 zegels, gedeeltelük 
FRANSCHE en ENGELSCHE KOLO
NIEN, verder CHILI, SAARGEBIED, 
TURKIJE, ITALIË, zeer interessant 
quantum LUXEMBURG, RUSLAND, 
enz. Dit Lot bevat steeds vele man-
keerende en schaarsche zegels. Zeer 
hooge waarde Yvert en kost slechts 
ƒ 12,—, franco aangeteekend. Gratis 
premie 150 Nederland en Koloniën. 

Dit sortiment bevat 4000 zegels uit
sluitend van EUROPA; gelegenheids-
koopje voor iedereen. De vele goede 
zegels hieronder stellen U zeker zeer 
tevreden. Uit de rijke sorteering noem 
ik hier o.a. TURKIJE (Adrianopel) e. 
a., NOORWEGEN, ZWEDEN, DENE
MARKEN, BELGIË, SAARGEBIED, 
ITALIË, BOSNIË, vele nieuwe uitgif
ten van diverse landen, enz., enz. Dit 
sortiment, 4000 zegels, waarde Yvert 
enorm, kost slechts f 15,—, franco 
aangeteekend. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, be
staande uit 2500 zegels der geheele 
wereld. Een mooier samenstelling is 
niet denkbaar, het overtreft Uwe ver
wachtingen, is ongeacht waarde der 
zegels in catalogus samengesteld. Uit 
de zeer groote verscheidenheid noem 
ik slechts: JAMAICA, div. andere EN
GELSCHE KOLONIEN, MAROCCO, 
FINLAND, LUXEMBURG, FIUME, 
JOUGO-SLAVIE, BOSNIË, CHILI, 
ARGENTINIË, enz., enz. Dit sorti
ment S u p e r b e extra mooi kost 

Buitengewone aanbieding: 
slechts ƒ 12,—, franco aangeteekend. 

Elk kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ 35,— en 
ontvangt bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10.000 zegels, franco aanget. 

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" - Krugers t raat 39 - Zaandam. (iss) 

Postzegel-albums: 
SCHWANEBERGER. SCHAUBEK, YVERT 
& TELL IER, KA-BE in alle soorten en 
pri jzen in VOORRAAD Bijzondere prijs
li jsten dezer uitg. worden gaarne verstrekt. 

Blanco-albums: 
25 X 3 0 c.M. 8 0 bladen, zwak geruit, 
papier f 3 .75, losse bladen f 2.— p. IOC, 
zwaarder papier f 4.75, losse bladen f 3 .50 
per IOC . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer. Q Q Q Q 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tell ier, Michel, Senf, Stanley 
Gibbons, Scott. Q q q q Q q q 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5 .50) thans f 1.95. Schäiifel-
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
art ikelen gratis op aanvraag. Q Q Q 

Voor den handel alles met korting. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL. 

A M S T E R D A M . 
Gravenstraat 17, 
a/d. N. Kerk. 

H I L V E R S U M . 
Postb. 1,Giro 1700, 
Telef. 1323. (181) 

r '-^ 

Th. LEMAIRE & Th. EMIN 
(Malson A. Maury) 

HET OUDSTE FRANSCHE HUIS - Opgericht in 1860 
6, Bd Montmartre - PARIS IX.. 

ZOOEVEN VERSCHENEN: 

Prijscourant 1929 
met 1700 series, 
talri jke pakketten 
en Collecties. "I^Z 

Prijs zonder concurrentie. 
Gratis en Franco op aanvraag. 

Geregelde AANKOOP tegen contante 
betaling van Series> Stocks en 
Collecties, onverschi l l ig van welke 

belangri jkheid. (iso) 

^ J 
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s 

BRAHDKASTZEflELS 
VAN NEDERLAND EN NEDERLANDSCH-INDIË. 

Bij INSCHRIJVING zullen worden verkocht: 
11500 complete series B r a n d k a s t z e g e l s (ongebruikt) van Neder land , bestaande uit 
7 waarden: 15, 60, 75 ct., f 1.50, f2.25, f4-50 en f7.50, tegen de nominale waarde van 
f 1 7 . 2 5 per serie en 
11500 complete series B r a n d k a s t z e g e l s (ongebruikt) van Nederlandsch-Indië , 
eveneens tegen de nominale waarde van f 1 7 . 2 5 per serie. 

De totale-oplage, welke thans bestaat, is INCLUSIEF bovengenoemde 11500 series: 
Nederland 13051 en Nederlandsch-Indië 12258 series. 
Alle overige exemplaren zijn van Regeeringswege verbrand. 

Gegadigden moeten, onder opgave van het door hen verlangde aantal series, het daarvoor 
verschuldigde bedrag, verhoogd met 30 cent per zending voor 
portokosten, vóór 31 Maart 1929 storten ten kantore van de 

- Nederlandsche Handel M^Latschapij te 's-Gravenhage. -
De toewijzing geschiedt ponds-ponds gewijze, echter zoodanig dat ieder inschrijver min

stens van elk één serie krijgt toegewezen. Met aanvragen voor paren of blokken zal zoo
veel mogelijk rekening worden gehouden. 

De Inschrijving staat onder toezicht en controle van Notaris 
F, L G. d'AUMERIE, te *s-Gravenhage, te wiens overstaan 
:-: de toewijzing zal plaats hebben« :-: 

DE NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ TE 's-GRAVENHAGE zendt 
onmiddellijk na ontvangst der gelden bevestiging en gezegelde kwitantie. Bij toewijzing 
van een kleiner aantal dan waarvoor is ingeschreven, wordt het teveel betaalde door de 
Nederlandsche Handel Maatschappij teruggezonden. Met de toezending van het aantal 

toegewezen series zal direct na 31 Maart 1929 worden begonnen. 

Men gelieve bij het zenden of gireeren van gelden aan de Nederlandsche 
Handel Maatschappij duidelijk op te geven, dat het bedrag voor „Inschrijving 

Brandkastzegels" bestemd is. 

Tevens worden inschrijvers verzocht duidelijk kenbaar te maken of series van NEDERLAND 
óf van INDIË óf beide series gewenscht worden. Het verdient aanbeveling naam en 

adres DUIDELIJK en volledig op te geven. 
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