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NEVENPADEN. 
Op een der jongste leden-vergaderingen der Vereeniging 

„Philatelica" te 's-Gravenhage, kwam de volgende vraag ter 
sprake: Is een zegel, voorzien met firma-perforatie, beschadigd 
of niet? 

Terecht schrift de secretaris van genoemde Vereeniging in 
het desbetreffend verkort verslag (zie Januari-nummer, blz. V) 
„Hiermede was de knuppel in het hoenderhok geworpen". 

Wij achten deze aangelegenheid van voldoende belang om 
daaraan enkele regelen te wijden, te meer, wijl ook elders 
deze vraag zich heeft voorgedaan en, wat wellicht van nog 
meer belang is, er reeds verschillende verzamelaars zijn, die 
deze zegels lustig verzamelen. 

Nu staat natuurlijk een ieder vrü in de keuze, op welke wijze 
hij aan ziJn verzamelaarsinstincten kan voldoen. „Lasset jeder 
selig werden nach seiner Facon"; dit gulden woord van den 
Ouden Frits geldt niet in het minst voor den verzamelaar van 
postzegels. Bovendien zijn er onder hen, die deze zegels met 
firma-perforatie verzamelen, verschillende, die men als phila
telist alles behalve als kinderen of beginnelingen kan be
schouwen. Toch meenen wiJ, dat, ongeacht dit feit, een waar
schuwend woord op zijn plaats is, wil men, door dergelijke 
nevenpaden te bewandelen, niet belanden in een slop. 

Men dient naar onze meening twee zaken stipt uit elkander 
te houden: 

a. de perforatie of tanding; 
b. de perforatie of doorboring. 
Eerstgenoemde is een bewerking, die de zegel ondergaat, 

krachtens wettelijke bepalingen of ambtelijke voorschriften, 
welke laatste moeten steunen op de eerste. Bijvoorbeeld: Het 
hoofd van den postdienst stelt de ontwerpen, kleuren en uit
voering der zegels vast. Deze bevoegdheid ontleent deze auto
riteit hier te lande aan het Postbesluit (K.B.). 

IN MEMORIAM Dr. A. VAN DAM. 

Na een kortstondige ongesteldhid overleed op 5 dezer 
ons zeer geacht mede-lid, dr. A. van Dam, te Haarlem. 

In hem verliest de Raad van Beheer een nauwgezet 
lid, wiens adviezen steeds met groote belangstelling 
werden aangehoord, ingegeven als zij waren door een 
warme sympathie voor de philatelie in het algemeen en 
het Maandblad in het bijzonder. Noode zal de Raad van 
Beheer deze geziene persoonlijkheid in zijn midden 
missen. 

Mogen de naastbestaanden in hun smartelijk verlies 
geschraagd worden door de zekerheid, dat dr. Van Dam 
zich een blijvende plaats heeft verworven in de harten 
van velen, met wie hij in aanraking kwam. 

Dat hij ruste in vrede. 
RAAD VAN BEHEER. 

Men moge nu de twee- of vierzijdige roltanding min of meer 
aanloenzen, een feit is, dat haar bestaan vastligt in een besluit 
van een staatsambtenar, die tot de uitvoering daarvan ge
rechtigd is. 

Wij brengen tot staving van onze zienswijze in dezen de ge
schiedenis van de ongetande 5 en 10 cent in het koninginne-
type in herinnering. Deze zegels, gereed voor de verstrekking 
aan de kantoren op de tanding na, werden op last van den 
Directeur-Generaal ongetand aan de kantoren gezonden, om 
gevrijwaard te zijn tegen een eventueel tekort aan zegels, in-



22 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

geval de aanmaak stagneerde door de dreigende werkstaking 
bij de firma Enschedé en Zonen te Haarlem. 

Niemand van ons zal er aan denken, deze zegels als van 
twijfelachtig karakter te beschouwen en toch vond hier een 
zeer groote afwijking plaats in de tot dusverre verstrekte 
zegels. 

De voorbeelden, dat door een gebrek aan de machine een af
wijkende tanding werd aangebracht, zijn in ons land voor het 
grijpen en van vriJ recenten datum. Ook hier geen enkele ob
jectie. 

Met de perforatie of doorboring is het evenwel naar mijn 
meening geheel anders gesteld. 

De postale vakliteratuur beschouwt de doorboring als een 
beschadiging, en, wat het ergste is, als een verminking van 
particulieren aard. Opzettelijk voegen wij dit laatste hieraan 
toe, want er zijn beschadigingen, een gevolg van doorboringen, 
die haar bestaan gronden op wettelijke voorschriften: de door
geslagen telegraafzegels van ons eigen land, of, om een voor
beeld op postzegelgebied te noemen, verschillende dienstzegels 
van Uruguay. Hoe ontsierd een dergelijk zegel ook hierdoor 
mag wezen, het heeft volledige waarde als echtgebruikt ver
zamelobject. 

Het Postbesluit, d.i. het Koninklijk Besluit tot uitvoering van 
onderscheidene bepalingen der Postwet, vermeldt in art. 14 § 3, 
punt 1, het volgende: 

„De postzegels moeten gaaf en ongeschonden worden vast
gehecht aan de adreszijde der stukken, bij voorkeur in den 
rechterbovenhoek; zij mogen echter geperforeerd zijn op een 
door den DirecteurGeneraal vast te stellen wijze." 

Is dit het recept voor binnenlandsch gebruik, internationaal 
is deze materie geregeld bij art. 5 van het Reglement van Uit
voering van het Algemeen Postverdrag van Stockholm: 

„De postzegesl mogen door middel van een doorslagwerktuig 
worden voorzien van een onderscheidend perforatiemerk op de 
voorwaarden, vastgesteld door de Administratie, die de zegels 
heeft uitgegeven." 

De voorschriften, waarnaar de ambtenaren zich hier te lande 
richten bij do dienstuitvoering, luiden op dat punt als volgt; 

„Zij, die gebruik wenschen te maken van frankeerzegels, 
welke door middel van perforatie (doorboring) zijn voorzien 
van een naamcijfer of ander merkteeken, behooren vooraf een 
ontwerp van het perforatiemerk of het geperforeerde zegel 
zelf, in tweevoud, ter goedkeuring aan den directeurgeneraal 
in te zenden. 

Een dezer merken of zegels zal worden gedeponeerd ten kan
tore in de plaats, waar zij, die daarvan gebruik maken, ge
vestigd zijn. 

De ambtenaren behooren zooveel mogelijk er op toe te zien, 
dat in hunne standplaats voor de frankeering geen gebruik 
wordt gemaakt van zegels, welke, wat de wijze van perfo
reering betreft, niet vooraf aan de goedkeuring van den direc
teurgeneraal zijn onderworpen. Tegen het gebruik door derden 
van frankeerzegels als bedoeld, behoeft geen bezwaar te 
worden gemaakt." 

Het is ons niet bekend, dat de goedkeuring hiervoren bedoeld, 
onthouden word. 

Practisch gesproken geven dus de voorschriften de gelegen
heid aan een iedor een perforatie of doorboring te scheppen 
en het aantal van deze zegels te beperken tot drie, waarvan 
één, berustend bij het Hoofdbestuur, één bij den postdirecteur 
en één bij den verzamelaar zelven. Verstandiger zou deze 
laatste doen, wanneer hij nog voor enkele exemplaren meer 
zorgde, zoodat aan de „vraag" naar dergelijke zeldzaamheden 
kan worden voldaan! 

Het is een aanlokkelijk perspectief voor den verzamelaar, 
wanneer hij op deze wijze rari(teiten kan fabriceeren, waarbij 
de postofficezegels van Mauritius prullen zijn! Toe te juichen 
valt het, dat de verzamelaar verzamelt uit liefde tot het bijeen
brengen en in de allerlaatste plaats denkt aan het geldelijk 
deel of dit zelfs geheel verwaarloost. Maar men verlieze niet 
den zin voor de realiteit: aan een dergelijke verzameling komt 
nimmer een eind en een ieder is in staat naar hartelust nieuwe 
■doorboringen te scheppen. 

Zeer zeker, de doorboring geschiedde met machtiging van de 
bevoegde autoriteit, doch deze dient uitsluitend — uit een 
dienstoogpunt beschouwd — om het gebruik van op dergelijke 
wijze beschadigde zegels te sanctioneeren. 

Wü kennen den geachten voorzitter van „Philatelica" als 
een bij uitstek practischen man. Dat hij ook bij de gedachten
wisseling over dit onderwerp stevig met beide beenen op den 
grond stond, bewijst zijn toezegging, om op de volgende bijeen
komst zijn geperforeerde zegels te doen veilen, doch dat hij de 
gave liever zelf houdt! 

En wij denken er precies zoo over. 
V. B. 

Uttcnifteri 
ALGIERS. 
De pakketpostzegels van 1927 — Livraison par expres — 

werden voorzien van een nieuwen waardeopdruk, gevolg van 
de verhooging der posttarieven: 

1 P op 95 centimes. 
1 F 50 „ 1 fr. 40. 
1 F 65 „ 1 fr. 55. 

Alle donker kroen. 
BELGIË. 

Onderstaande waarden in het type 
Houyoux verschenen met den opdruk 
„Bruxelles 1929 Brussel" en nieuwe 
waarde: 

5 ctm. op 30 ctm., roselila. 
5 „ „ 75 „ d.groen. 
5 „ „ 1 fr. 25, blauw. 

De zegels zijn door deze bewerking 
geschikt gemaakt voor z.g. „préobli
téré's". 

Een sei'ie dienstzegels, ten behoeve 
van de spoorwegen, verscheen, verkre

gen door de volgende waarden in het Houyouxtype te over
drukken met een gevleugeld wiel: 

5 centimes, blauwgrijs 
10 „ blauwgroen. 
35 „ geelgroen. 
60 

BOLIVIA. 
Frankeerzegel 

olijf groen. 

in nieuwe teekening, ZuidAmerikaanschen 
arend: 

5 centavos, groen. 
BRAZILIË. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van den 

frankeerzegel: 
100 reis, groen, 

in de koerseerende teekening, doch op papier met het water
merk Casa da Moeda (een of twee letters per zegel). 

CANADA (Dec. '28). 
Als verdere waarden in het konings

type zijn te melden de frankeerzegels: 
10 cents, groen, 

kening: 
Als eersteling in de landschaptee

8 „ donkerblauw. 
5 „ violet. 
3 cents karmijn. 

CHILI (Jan. '29). 
Frankeerzegels in het gewijzigd type, randschrift „Correos 
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de Chile", en op papier met het meervoudig watermerk ster: 
15 centavos, violet en zwart. 
20 „ rood en zwart. 
25 „ blauw en zwart. 

CUBA. 
Als nieuwe waarde in het koerseerend type, doch met het 

watermerk ster, is te melden de frankeer zegel: 
8 centavos, roodbruin. 

ECUADOR. 
Frankeerzegel met het borstbeeld van Garcia Moreno; 

10 centavos, zwart. 
Ter gelegenheid van de opening van den spoorweg in het 

district Otavalo, werden on,derstaande plakzegels voorzien van 
den opdruk: 

Postal — Frril Norte ' 
Est. Otavalo 

en waarde: 
5 ctvos op 20 centavos, lila. 

lila (opdruk rood), 
sucre, groen (opdruk rood). 

„ groen. 

10 „ „ 20 
20 „ „ 1 
50 „ „ 1 

EGYPTE. 
In de oude teekening verscheen de expresse-zegel: 

20 millièmes, karmijn en grijs. 
Het papier draagt het meervoudig watermerk kroon en halve 

maan met ster. 
FRANKRIJK. 
In het zaaister-type, zonder zon, verscheen de frankeerzegel: 

40 centimes, ultramarijn. 
HONGARIJE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, doch met het nieuwe 

watermerk: s' 
20 filler, karmijn. 

ITALIË. 
Met den kop van Victor Emanuel I' 

verscheen de zegel: ',{ 
50+10 centunes, groen. j ^ . 

De extra toeslag van 10 centimes 
komt ten goede aan de veteranen der 
Italiaansche oorlogen. 

ITAL. LIBYE. 
Verschenen is, naar het Bulletin Mensuel meldt, de lucht

postzegel van Italië: 
50 centimes, karmijn, met den opdruk „Libia". 

Volgens dezelfde bron zou op 15 November j.1. de luchtpost
route Rome-Tripolis worden ingewüd en zou deze zegel voor 
het eerst worden gebruikt op de retourvlucht van 28 November 
d.a.v. Door een gebrek aan het vliegtuig kon de vlucht niet 
plaats vinden en, daar de zegels nu eenmaal in Tripolis voor
handen waren, is men klaarblijkelijk toch maar begonnen ze 
te verkoopen. 

JAMAICA. 

^rankeerzegels in nieuwe teekening, 
meervoudig watermerk in sierschrlft: 

1 penny,rood. 
ly^ „ bruin. 
9 pence, purper. 

KELANTAN. 
In nieuwe teekening, kp Van den sultan, verscheen de fran

keerzegel : 
1 dollar, blauw. 

Meervoudig watermerk in sierschrift. 

LITAUEN. 
In nieuwe teekening, kop van den sultan, verscheen de fran-

nummer wordt opgenomen, is te melden de frankeerzegel: 
50 centu, bruinzwart. 

Het zegel is gedrukt op papier met het gewone watermerk. 
PANAMA. 
Onze getrouwe correspondent de heer Jos. Preiss te Amster

dam, toont ons een foutdruk in het Lindbergh-zegel (5 cen-
timos, blauw op groen, Yvert nr. 158). De fout bestaat daarin, 
dat de rechter 5 bovenaan een duidelijke verlenging toont, een 
vlaggetje als het ware. 

Genoemden heer onzen besten dank. 
PARAGUAY, 

Met den kop van den 
N.-Amerik. president 
Hayes verscheen een 
tweetal herinnerings
zegels: 

10 pesos, grijsbruin 
10 „ r'wdbruii 

Het verdient wellicnt eenige toelichting waarom een presi
dent van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika afgebeeld 
wordt op een zegel van Paraguay. 

In 1865 ontstond onder het presidentschap van Lopez een 
oorlog tusschen Paraguay ter eene, Brazilië, Uruguay en Ar
gentinië ter andere zijde, met het gevolg dat eerstgenoemd 
land nagenoeg de geheele landstreek „Gran Chaco" verloor, 
waarin de belangrijkste plaats „Villa Occidental", gelegen is. 
De tusschenkomst van Hayes, die als scheidsrechter optrad bij 
de vaststelling der oorlogsuitkomsten, had ten gevolge, dat 
een groot deel van genoemd gebied met Villa Occidental in 
1878 aan Paraguay teruggegeven werd. Uit dankbaarheid 
noemt men de stad vanaf dat jaar Villa Hayes. 

De twee hiex'boven vermelde herinneringszegels leggen den 
vijftigsten verjaardag van dit feit vast. 

De opschriften luiden „Rutherford Birchard Hayes, Cincuen-
tenario Del Laudo Arbitral" (50e jaarfeest van het scheids-
gerecht). 

Van elke waarde Werden 10,000 stuks gedrukt op de Staats
drukkerij te Asuncion, wat aan de onvolkomen afwerking goed 
te zien is. 

POLEN. 

ü-iWilr. 

[tv**«>i:i;r 

HnSmHHBdMHNMBiH 

Mi 

H!~™' 
1 
h i 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling, in den loop van dit 
jaar te Poznan te houden, verscheen bovenstaande zegel in de 
waarde: 

25 groszy, bruin. 
De afbeelding stelt voor den Oud-Slavischen, vierhoofdigen 

god Swatowit, kijken naar de vier windstreken. 
In nieuwe teekening, waarvan de afbeelding hierbij gaat, zijn 

te melden de frankeerzegels: 
5 groszy, donkerviolet. 

25 „ bruin. 
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PORTUGAL. 
De stroom van opdrukken op het Cerestype houdt maar aan. 

Teneinde den belangstellenden verzamelaar hierin wegwijs te 
maken, volgt hieronder een lijst van de tot dusverre verschenen 
opdrukken: 

10 op 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
40 
40 

%. 
1. 
4 
4 
5. 

16. 
20 
20 
24. 
25 
25 

2 
2 

(nr. 234). 
(nr. 373). 

(nr. 245). 
(nr. 280). 

(nr. 281). 
(nr. 375). 
(nr. 230). 
(nr. 372). 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
96 
96 

,, 
»t 

»» 
»» 
t» 

1"» 

>) 
»ï 
,̂ 
,, 
»» 

3. 
50. 
60. 
64. 
75. 
80. 
90. 
1 E. 
6 (nr. 236). 
6 (nr. 275). 

48. 
1 E. 20 (nr. 
1 E. 20 (nr. 

291). 
255). 

RUSLAND. 

««qx nvwowv^iip««! 
Tot leniging van den nood 

onder de jeugd verschenen 2 
kinderzegels in de waarden: 

10+2 kop., bruinzwart en 
roodbruin. 

20+2 kop., bruinzwart en 
blauw. 

De eerste stelt een kinder
A\ erkplaats voor, de tweede 
de jeugd werkzaam op het 
land. 

De zegels zijn gedurende het geheels jaar 1929 voor fran
keering geldig; de 10 kopeken voor het binnenlandsch, de 20 
kopeken voor het buitenlandsch verkeer. 

■<»i«iiiiii»i*.ai»ii»ii^iiÉ irtiAiiiiitAiiri 

mKSHIUFli 

SMGEWÏÏ 

WeldadigheidszegeJs in volgende waarden en kleuren: 
40 centimes, bruinzwart. 
50 „ roodbruin. 

1 franc, violet. 
1 >̂  „ blauw. 
2 „ bruin. 
3 „ donkergrijs. 

10 „ bruin. 
De drie eerste waarden geven een afbeelding weer van de 

bekende schilderij „De blinde bedelaar" van den kunstenaar 
Dyckmans. Op de drie volgende waarden ziet men „De Aal
moes", naar het schilderstuk van Schiestl. 

De 10 francs is een reproductie van de bekende groep „La 
Carita" van Raphael. 

Als bijzonderheid zü vermeld, dat aan den voet van eiken 
zegel de naam van den kunstenaar en het schilderstuk is ver
meld, terwijl terzijde de drukkerij Vaugirard is aangegeven. 

De zegels zijn zeer fraai uitgevoerd; zij worden verkocht 
tegen het dubbele der nominale waarde, die ten goede komt 
aan het fonds ter ondersteuning van behoeftigen. 

De 10 francs is slechts gedrukt in een oplaag van 15000 

exemplaren; met enkele uren waren deze uitverkocht. Van de 
overige waarden zouden slechts 40,000 stuks zjjn aangemaakt. 

SALVADOR. 
De 5 centavos grijs der uitgifte 192427, werd voorzien van 

den opdruk in rood: 
un centavo. B.M. 

SIAM. 
Prankeerzegel in de nieuwe teekening: 

80 satang, blauw en grijszwart. 
ST. KITTS NEVIS. 
In de koerseerende teekening verscheen de frankeerzegel: 

lyi penny, lichtbruin. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 
TONGA. 
De 2 pence in het koningstype verscheen in de nieuwe kleu

ren zwart en violet. 
UNIE VAN ZUIDAPRIKA. 
Portzegels in het koerseerende type 

Africa en Suid Afrika —: 
34 penny, donkergroen en zwart. 
2 pence, violet en zwart. 
3 „ donkerblauw en zwart. 

URUGUAY. 
In de Mercuriusteekening, zonder de aanwijzing Exterior of 

Interior, zijn te melden de pakketpostzegels: 
5 centesimos, geel op zwart. 

10 „ blauw „ „ 
20 „ rose „ „ 
30 „ groen „ 

opschriften South 

»»ifliÉanmi 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Wü geven hierbij de afbeeldingen van de, in het vorige nr. 

vermelde zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de op 12, 13 
en 14 December j.l. gehouden Internationale Conferentie voor 
de Burgerlijke Luchtvaart. 

Voor onze nieuwe lezers ziJ gememoreerd dat de waarden 
en kleuren zijn: 

2 cents, karmijn (vliegtuig der Gebrs. Wright). 
5 „ blauw („Spirit of St. Louis" van Lindbergh). 

V. B. 

feVcrWacliteii '^^ 
MeirWc Uitgiften 

Oplaa^cj/fers,eri3.j 

BELGIË. 
Binnenkort zijn pakketpostzegels te verwachten in de waar

den 4 en 5 francs, met de afbeelding van het hoofdpostkantoor 
te Brussel. 

BRAZILIË. 
Waar de serie luchtpostzegels, verkregen door den opdruk 

„Servifo Aereo" op de dienstzegels van 1913, ten einde loopt, 
zullen binnenkort luchtpostzegels verschijnen in nieuwe tee
kening. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 25 

EGYPTE. 
Naar „Stamp Collecting" bericht, bedragen de oplaag-cvjfers 

van ae, in net vorige nummer vermelde zegels, uitgegeven ter 
geiegenneid van net Geneeskundig Congres: 

ö niillièmes, 3U0,ÜÜÜ stuks. 
10 „ 2U4,U00 „ 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de a.s. Internationale Postzegeltentoon

stelling te Le Havre, zal een zegel verscnijnen in de waarde 
2 francs. 

F R A N S C H GUYANA. 
Maispn Fischer te Parjjs bericht ons, dat een nieuwe serie 

binnenKort zal worden uitgegeven; de tegenwooraige wordt 
aan legenjKercijd Duiten koeis gesteld. 

GUADELOUPE. 
Binnenkort verschijnt een weldadigheidsserie in de waarden: 
2u, zo, dO, 4U, 40, 00, bö, 70 en yu centimes; 1 fr., 1,10, i,bO, 

2, b en iU irancs, üie legen auooel nominaal woraen ver-
kuciit, ü.i. ÖU irancs. 

De zegeis m net koerseerend type, doch in gewijzigde kleuren' 
zyn overdrukt met een kruis en net woord „binistres". 

De oplaag zal 3iJ,uuü series Dearagen. 
iviaisun risciier te r a ry s nartenjK uank voor dit bericht. 
NOORWEGEN. 
Op 1 October 1927 werden de portzegels hier buiten koers 

gesteld, ümnenkort zullen de overgeuleven restanten woraen 
Uitgegeven, voorzien van aen opdruK „i< rimerke". 

SPANJE. 
De in het vorige nummer vermelde „Catacomben"-serie is 

gedrukt in de voigenae opiaag (duizendtallen): 
Santiago: 

2 cent violet 1230. 
2 „ lila 210. 
3 „ zwartbiauw «^2. 
3 ,„ blauw 190. 
5 „ 575. 

10 „ 337. 
15 „ 337. 
25 „ 432. 
40 „ 102. 
55 „ 92. 
80 „ 89. 

1 peseta 87. 
2 „ 32. 
3 „ 30. 
4 „ 28. 
5 „ 26. 

Voor Santiago en Toledo zijn de oplaag-cijfers golyk; voren
bedoelde aantallen gelden eveneens voor: 

Toledo: 
2 cent., donkerblauw. 
2 „ licntolauw. 
3 „ bruin. 
3 „ oli)f. 
Enz. 

ZWEDEN. 
De weldadigheidszegels, uitgegeven ter gelegenheid van den 

zeventigaten veijaaru<ig v<xn ueu .^^n^ag, iijii v-p J. JCUU^^Ü j.i. 
buiten Koers gesteld. 

ZWITSERLAND. 
Van de Pestai^zzi-zegals 1927/19^8 z-̂ ii ^- . „vn„. a.-. 

tallen verkocht: 
o cenL.mei, 2,368,608 stuks. 

10 „ 3,300,648 „ 
20 „ 2,8u5,188 „ 
30 „ 1,200,482 „ 

v. B. 

en ïplonieri 
NEDERLAND. 

De Kinderzegels. 
Behalve de 'I yi cent in tanding 12x1234, die wü de vorige 

maand meldden, is nu ook de 12>{> cent in deze tanding voor 
uen dag geKomen, dus: 

Vd'/j cent 12x1234. 
Het zegel van ï>4 cent 12x1234 bljjkt niet zeer zeldzaam te 

zijn; aet is m verscneidene piaatsen verKocnt, naar ons geble-
Ken IS. Hoe het met de l'Zyi cent staat is nog met met zeker
heid te zeggen; deze scnynt wat zeldzamer te zijn. 

De kmaerzegeis zi)n m net üuiieniand ongeveer overal gun
stig Deoordeeid, alleen üoreK is er slecnt over te spreKen. „Die 
Ausiunrung der diesjanngen WonitatigkeitsmarKen ist nass-
licn zu nennen, allerdings lasst sicn uber den Gescnmack 
streiten." 

De opbrengst. Volgens de voorloopige cijfers zijn van de 
laatste Kinaerzegels in totaal 5,udu,oöa stuKS verKOCnt, met 
een totale iranKeerwaarde van J i:ai,bi3,a9. De oporengst Doven 
de IranKeerwaarde Dedraagt ƒ liö,(do,d/, en is dus nogal ver 
verwijuerd van de J Iöu,uud,— die men genoopt nad te uereiKcn. 

in x\)^IJZö werden m totaal 4,i4(,aurf exemplaren verKocnt 
met een Irankeerwaarde van ƒ Z7o,za&,45, waarov) de oporengst 
boven de IranKeerwaarde beliep I i^0,o4l,35. 

De acnteruitgang in den opurengst is dus niet aan het aantal 
verKocnte zegeis te wijten (,bijna i millioen meer dan iiet jaar 
tevoren), maar aan de lagere toeslag van de zegels. 

Nieuwe internationale tarieven? 
Op het komende wereldpostcongres te Londen komen in-

grypeiide voursieiien aan de orde. iiien ervan is, een vast inter
nationaal brieiport van 30 goudcentimes vast te stenen. Dit 
zou over de geneele wereld een ware zondvloed van nieuwe 
zegels ten gevolg nebben. Voor Nederland zou het buiten-
lanuscn port aan liyi cent woraen, terwyl ook nieuwe tarieven 
voor brieikaarten en druKwerken m dat geval vastgesteld zou
den woruen. Mogen wu ervoor gespaara Diu ven: DOK zuiien 
nieuwe voorsceiien over de lucntpost gedaan worden, die, ais 
WIJ ons niet vergissen, het geuruilc van lucntpostzegeis ver-
plicntend zuilen stellen. 

Nieuwe waarde in rolperforatie. 
Op 26 Jan. verscneen de roode 734 cent met vierzijdige rol-

perioratie. 
Nieuwe oplaagletter. 
50 cent E, met lijnen om het vel als de nieuwe 73^ cent. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H: 192 R, tanding Grl5. 
7J4 cent A : H k:04, „ 4z. rolperf. 

209 R, „ Gr. 
R 210, „ Gl, Grl5. 
L 212, „ Grl5. 
R 212, „ Grl5. 

12 K cent A: L 211, „ Gr. 
50 cent E: 202, „ Gr, Grl5. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
De 23^ cent J verscheen in gewone perforatie. Drukkers-

teeken: een cijfer tusscnen de beide randlijnen in het midden 
van den bovenrand. Ons zijn bekend de cijfers 1, 2, 3 en 4. Tan
ding Gl. 

Driedubbel papier. 
De heer Gordon toonde ons een vel van de roode 10 cent 

waarvan ongeveer 7 horizontale rijen de afwijking dubbel 
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papier hadden. Bovendien was er, zooals wij vroeger al eens bjj 
de 2 cent beschreven, nog een stevige strook ongegomd papier 
achtergeplakt, en mede geperforeerd. 

10 cent Jubileum 1923. 
Van den heer Manus zagen wy een 10 cent Jub. die aan de 

eene zijde normaal verticaal geatnd was; aan de andere zijde 
was een vrij groot deel van het naDurige zegel te zien, de tand
jes ontoraken daar. Misschien dus een nieuwe variëteit, verti
caal ongetand tusscnen de zegels, misschien echter was een 
van de verticale tandingen buitengewoon verschoven. 

Valsche opdrukportzegels. 
De Nederlandsche bladen hebben in de afgeloopen weken vol 

gestaan van de ontdekking van zegels van 1 cent met valschen 
kopstaanden opdruk van 6 cent. Eind December 1928 werd aan 
een Ixaagscn nandelaar een Dlok van vier aangeboden, waar
van ny ontdekte aat de opdruk valscn was. De politie werd er
van in kennis gesteld; een onderzoek leidde naar Rotterdam 
waar DÜ een clicnemaker, van D., verscheidene cliché's van op
drukken gevonden werden, door hem vervaardigd voor den 
haagsenen nandelaar J. ti. D. (Bij het lezen van de afkorting 
van ü. neooen verscnillende verzamelaars aan den handelaar 
Van jJieuen gedacut; wy stellen er center prys op te verklaren 
dat üe neer v an uieten met de vervalscningen niets te maken 
neeii, maar integendeel door de politie ais aeskundige geraad
pleegd zal worden;. De drukker der valsche opdrukken blijkt 
geueei te goeder trouw te zijn geweest, omdat ny meende dat 
de zegels voor afoeelding m catalogi bestemd waren, zooals 
de aandeiaar nem had medegedeeld. 

Vervaiscnt zun m de eersue piaats de kopstaande opdrukken 
van ö cent op i cent port 1924. Ziij zijn naar wiJ vernemen zoo 
goed ais uiisiuaend aan verzamelaars verkocht, zoodat nande
laars ze niet zunen neooen. verzamelaars, die deze zegels be
zicien, kunnen ze laten keuren DÜ den neer G. Keiser, rassage 
2ö, uen i iaag, of by den tiond, p /a den neer Jorissen, Juliana
laan V3, Rotterdam. 

verder zyn vervaardigd valsche kopstaande opdrukken van 
;4 op 2 en 2; >̂  op 3 cent Ned. Indië 1902, van Suriname de op
druKporuen 10 op 30 en 10 op 50 cent in de diverse typen. 
Bovendien nog enkele buiteniandsche opdrukken, Engelsctie 
diensLzegels, nandstempel Lhina op Duitsene zegels, en valscüe 
stempeis op de 12 Kr. Liandpost van Baden. 

De Brandkastzegels. 
De Ned. Vereen, van Postzegelhandelaren heeft in haar 

laatstgenouden vergadering met aigemeene stemmen om prin
cipieele redenen besloten, dat haar leden zich zullen onthouden 
van inscnrijvmg op de 11500 series barndkastzegels van Ne
derland en Ned. Indië. 

De Philatelistenloketten. 
Wij laten hieronder volgen een lyst van de thans bestaande 

verzamelaarsloketten, met de dagen en uren waarop deze zijn 
opengesteld. 

Kantoor: Dag van openstelling: Dren: 
Amsterdam Eiken Woensd. en Zaterd. 14 17 
Arnhem 2en Woensd. v. d. maand 15 16 
Bergen op Zoom 2en Zaterd. v. d. maand 14)^16 
Eindhoven len Zaterd. v. d. maand 13 15 
Goes 3en Zaterd. v. d. maand 15i^17 
'sGravenhage eiken Zaterdag 15 17 
Gronmgen 3en Zaterd. v. d. maand 14 16 
Hengelo 3en Zaterd. v. d. maand 14 16 
Helder 2en Woensd. v. d. maand 16 17 
Leeuwarden 3en Zaterd. v. d. maand 14 16 
Maastricht len en 3en Zaterd. v. d. m. 15 16 
Middelburg 3en Zaterd. v. d. maand 16 18 
Neuzen ' len Zaterd. v. d. maand 13 15 
Rotterdam eiken Woensd. en Zaterd. 14 16 
Utrecht 3en Zaterd. v. d. maand 14 16 
Vlissingen 3en Zaterd. v. d. maand 15^17 
Zwolle 3en Zaterd. v. d. maand 16 18 

Eenige opbrengstprijzen der 25e veiling der N.V. Hekker's 
PostzegelhandeL 

Op de op 15 December jl. in hotel „Krasnapolsky" te Am
sterdam door de N.V. Hekker's Postzegelhandel gehouden 
postzegelveiling, werden o.m. de volgende prijzen besteed: 

Nederland: 
Nr. 37, ongebruikt blok van 4 zegels van 5 cent van 1852, 

ƒ 500,—. 
Nr. 94, als voren, een gebruikt blok van 4, ƒ 360,—. 
Nr. 99, een ongebruikt blok van 4 zegels van 10 cent van 

1852, ƒ 540,—. 
Nr. 121, een ongebruikt blok van 4 zegels van 15 cent van 

1852, ƒ450,—. 
Nr. 159, een ongebruikt blok van 4 zegels van 5 cent van 

1864, ƒ260,—. 
Nr. 168, een ongebruikt blok van 4 zegels van 10 cent van 

1864, ƒ340,—. 
Nr. 184, een ongebruikt blok van 4 zegels van 15 cent van 

1864, ƒ555,—. 
Nr. 198, 1867. 10 cent type I, grof getand, ƒ 80,—. 
Nr. 276, 1891. Foutdruk 5 cent oranje, ƒ 750,—. 
Nr. 494, portzegel van 1912 met de foutdruk 3 ENT in plaats 

van 3 CENT, ƒ 110,—. 
Nr. 500, blok van 4 portzegels van 1924, 5 cent op 1 cent, 

met kopstaanden opdruk, ƒ 260,—. 
Nederlandsch Indië: 

Nr. 512, ongebruikt blok van 4 zegels der eerste uitgifte van 
1864, ƒ380,—. 

Nr. 531, ongebruikt blok van 4 strafportzegels van 5 cent 
van 1874, ƒ 370,—. 

Nr. 533, alsvoren, een ongebruikt blok van 4 strafportzegels 
van de 10 cent, ƒ200,—. 

Suriname: 
Nr. 626, een ongebruikte strook van 3 noodhulpportzegels van 

1911, 10 op 30 cent, typen I, II en III, ƒ 600,—. 

NEDERLANDSCH INDIE. 
Nieuwe zegels. 
Van het Departement van Koloniën ontvingen wij het vol

gende schrijven: 
„Naar aanleiding van het in uw schrijven van 16 Nov. gedaan 

verzoek deel ik u mede dat in verband met de op 1 Jan. in 
Ned. Indië in werking getreden portverlaging op een nader te 
bepalen tijdstip aldaar worden ingevoerd: 

1. frankeerzegels van 15 cent in de kleur blauw van het 
tegenwoordige 20 cent-zegel; 

2. frankeerzegels van 35 cent in de kleur bruin van het in
getrokken zegel van 11 y< cent; 

3. portzegels van 30 cent in de gebruikelijke kleur; 
4. briefkaarten van 5 cent van groot formaat (10,5 biJ 

14,8 cm.) met een afdruk van het tegenwoordige lichtblauwe 
zegel van 5 cent; terwijl voorts 

5. de kleur van het 3 cent-zegel wordt gewijzigd in het groen 
van het tegenwoordige 4 cent-zegel. 

De nieuwe zegels van 15 en 35 cent zullen van hetzelfde type 
zijn als de overige zegels in de serie 12J4-40 cent." 

We krijgen dus terug de portzegels van 30 cent, misschien nu 
in één drukgang gedrukt. 

De opdruk-luchtpostzegels. 
We ontvingen van de 75 cent op 1 Gld. ook nog plaat 7; ook 

deze 7 is in de nieuwe teekening van het plaatnummer. 

SURINAME. 
75 cent port weer verkrijgbaar. 
Naar de heer A. van der Willigen ons meldt is de 75 cent 

port weer aan het verzamelaarsloket in Den Haag verkrijg
baar. 

De 10 op 30 cent port. 
Door een nalatigheid onzerzijds werd de vorige maand het 
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stukje van den heer De Bie over dit zegel in type II geplaatst. 
Wij hebben er al veel over moeten hooren en ontvingen het 
volgende van mr. Van Peursem ter plaatsing ^): 

Geachte Redactie! 
Met opname van het onderstaande kunt u mij zeer ver

plichten. 
Op blz. 11 van dezen jaargang neemt u een stukje op van den 

heer De Bie over de 10 op 30 cent port van Suriname type II. 
't Gaat over de recensie van „De Philatelist" over den Michel-
Katalog. Er zou dan in Michel staan dat er van dit zeldzame 
zegel geen ongebruikte stukken bekend zijn. Dat dit echter 
van de redactie van „De Philatelist" slechts een schrijffout 
was, sprak voor mij zoo vanzelf, dat ik er nooit nader de aan
dacht op vestigde. De zaak is echter zoo, dat Michel juist 
volgens mijn opstelling aangeeft: Es sind von Nr. 15 II keine 
gebr. Stücke bekannt! En dat is ook zoo. Mij zijn behalve een 
compleet vel en 2 blokken van 9, 'n 20 losse exemplaren be
kend — alle zonder uitzondering ongebruikt. Ook meerdere 
stripjes van 3, zooals de heer De Bie afbeelden laat, zijn me 
bekend. Steeds ongebruikt. Niemand heeft voor zoover ik 
weet hier ooit 'n gebruikt stuk gezien. 

Dat ik me met deze kwestie bemoei, heeft twee redenen. In 
de eerste plaats even vaststellen, dat Michel, welke catalogus 
ik, voor zoover Nederland, Suriname en Curagao betreft, 
grootendeels heb bewerkt, zich in deze niet heeft vergist. Ten 
tweede om den schijn weg te nemen, als zou de 10 op 30 on
gebruikt nu juist iets bijzonders zijn, terwijl dit juist 't eenig 
voorkomende is! 

U bij voorbaat dankzeggend voor de plaatsruimte, hoog
achtend, 

Mr. J. H. VAN PEURSEM. 

CURACAO. 
Ingetrokken 'zegels. 
Aan de philatelistenloketten zijn ingetrokken, naar de heer 

A. van der Willigen ons mededeelt, de oude zegels van 7J4. 
10, 1214, 15, 20, 25, 30 en 35 cent in het cijfer-, resp. scheepjes
type. 

De nieuwe zegels. 
Wü danken den heer Preiss voor de toezending van de 

nieuwe zegels vanuit Curasao, dd. 20 December. De zegels zijn 
dus ook in de kolonie verkrijgbaar. 

' ) Op verzoek der redactie in oude spelling. 

'ostetuMkeïL. 

NEDERLAND. 
Dienstorder 20 van 9-l-'29 luidt: „Aangemaakt zijn brief

omslagen met een zegelafdruk van l'A cent, de prijs bedraagt 
S'A cent. Door den Controleur te Haarlem zal in de tweede 
helft van deze maand een eerste voorraad ambtshalve aan de 
Directeuren worden verstrekt. Met den verkoop mag niet vóór 
1 Februari a.s. worden begonnen." 

Precies op 1 Februari waren deze briefomslagen verkrijg
baar. Het formaat is 162x114 mm., de omslag zelf is wit, de 
zegelafdruk is rose, geljjk aan het in omloop zijnde zegel 
van Ty, cent De binnenzijde vertoont een blauw f\jn netwerk. 
Op de achterlclep in rose het woord „Afzender", waarachter 
een puntlijn, lang 86,5 mm. 

De postbladen, die ook weer uitgegeven zullen worden, zijn 
echter nog niet gereed. 

Huygens Boekhandel te 's-Gravenhage heeft ter gelegenheid 
van het feit, dat H. M. de Koningin-Moeder op 10 JanuaVi jl. 

vóór 50 jaar in ons land kwam, een serie van 5 briefkaarten 
uitgegeven. Het zijn de rijksbriefkaarten van 5 cent, welke 
links van de scheidingslijn in bruine kleur voorzien zijn: links 
bovenaan van het portret van H. M. de Koningin-Moeder, daar
naast 7-regelig: „Jubileum / H. M. Adelheid / Emma / Wil
helmina Theresia / Prinses v. Wald. Pyrmont / Koningin-Moe
der / geb. 2 Aug. 1858." Hieronder een versiering, waarin 
bovenaan „1879 — 10 Januari — 1929" en in het midden der 
versiering de letter H, resp. U, L, D en E. Geheel onderaan een 
naar rechts wijzende hand, waarnaast 3-regelig „Twintig 
cents / Huygens Boekh. — Den Haag / Serie A 1-100." De 
meerdere opbrengst werd bestemd voor „Liefdadigheid naar 
Vermogen". 

NEDERLANDSen JNDIE. 
Van het Dep. v. Kol. werd bericht ontvangen, dat: „Op een 

nader te bepalen tijdstip worden ingevoerd briefkaarten van 
5 cent van grooter formaat (10,5x14,8 cm.) met een afdruk 
van den tegenwoordigen lichtblauwen zegel van 5 cent." Dit 
zal dus de eerste briefkaart van Nederland en Koloniën in 
het groote formaat z\jn. Nu de persen ervoor ingericht blijken 
te zijn, kunnen we misschien ook andere kaarten in dit for
maat verwachten. 

Uit Indië wordt bericht dat: „op 1 Januari jl. een tarief-
verlaging is ingevoerd. In het binnenlandsch verkeer en in 't 
verkeer met Nederland, Suriname en Curagao, wordt het port 
voor briefkaarten van 7J4 cent verminderd tot 5 cent. In het 
buitenlandsch verkeer verlaging van 12 ]j tot 10 cent. Brief
kaarten van 5 cent zijn aangemaakt door opdruk van de 
waarde-aanduiding 5 cent op de tegenwoordige briefkaarten 
van 12}4 cent. Voor briefkaarten naar het buitenland zullen de 
tegenwoordige kaarten van TA cent, na bijplakking van een 
zegel van 2 A cent, worden gebruikt. Voor briefkaarten worden 
na 1 Januari de kosten van het formulier niet meer in rekening 
gebracht. De gezegelde briefomslagen met zegelafdruk van 
20 cent zullen na 1 Januari niet meer verkrijgbaar worden 
gesteld." 

Het blijkt, dat eind December 1928 weer werden uitgegeven 
de dubbelkaarten lAi+IA op 5+5 c. (jaarboekje nr. 34) van 
1922. Deze werden door de post (o.a. te Weltevreden) geschei
den verkocht, zonder dat het kenmerk van dubbelkaart werd 
doorgehaald. De heer Traanberg toonde mij de eerste opdruk-
kaart, n.l. de 12J^ cent op zeemkleurig karton (jaarboekje 
nr. 30). Hierbij is de oude waarde-aanduiding doorbalkt door 
4 horizontale streepen, terwijl boven 't woord Ned.-Indië de 
nieuwe waarde-aanduiding ,,5 CENT" in zwart vermeld is. 
Met denzelfden opdruk kreeg ik de dubbelkaart 123 -̂1-12>4 c. 
op grijs karton (jaarboekje nr. 38). 

cliïiöeiil 
tg?r 

Amsterdam. 
In de laatste dagen van December 1928 zijn hier wederom 

eenige stempels in gebruik gekomen, die gedurende de vorige 
maanden niet gezien werden. 1. de hand-rolstempels nr. 2 en 3, 
waarbij de plaatsnaam ten opzichte van de 6 golf lijnen waar-
tusschen de dagteekeningstempel is geplaatst, verticaal staat. 
Hoofdzakelijk voor grootere stukken bestemd, zagen w^ ge
durende de nieuwjaarsdrukte deze 2 stempels eveneens op en
veloppen van gewoon model en op briefkaarten. 2. De machine
stempel voor visite-kaartjes AMSTERDAM CS. tusschen 2 
lijnen. 3. Een continueerend machine-stempel als afgebeeld in 
het Maartnummer der vorige jaargang, doch waarbij „Centraal 
Station" nu niet langer voluit, doch afgekort is, zoodat op de 
onderste regel niet meer AALSTATION doch R. STATION 
Staat. 
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Dordrecht. 
TTI f^an rvipi^Ti^TiQcfamnöl TYï^f A onlFli i 'npri Vtnrï TYlPn « c h " ' ^ ^ « a r 

=n Jov, UnVo otnnridpTi dnctp^Veninnötpmnpl hot iaar C1928) 
onrlor i'n het Hpfumrondie als vast ciifer. want uit de Januari
pfdrnVlren bliikt dat men van de 8 een 9 heeft gemaakt door 
ppn «•p̂ ooi+Q von het cijfer 8 weg te nemen. 

'srJravenhage. 
Ook hior worlernm de beide vervormde machinestemnels met 

2 Tncn ^ ""ilfliinen welke voor nieuwjaarskaartjes dienst doen. 
Utrecht. 
In de eerste dapen van Januari stond hier in den machine

cfomripl met drie 5stralige sterren geen tekst, doch 4 golf
lifnen. 

Ureterp. 
M""" 'RÎ  ■̂T'on TTopvrltirolff toonde ons een mprkwaardig 

stuk u't IQI.'ï. On een briof, geadresseerd aan een cavalerist 
van het 2e Esc. 4P Regt. Huzaren Cav. Brigade, Veldleger, en 
dus vrii vpn noH. kwam on de vor.rziide het 3regelige datum
ron^io 31 .TUL 15 waaronder 128V uit den sterstempel Cgroot
rondm^deU voor. Van den plaatsnaam, de beide sterren en den 
huitenc'rkel is echter niets te zien. De langstempel URETERP 
is recht boven den datum geplaatst, zoodat het schiint alsof 
slechts 1 stempel gebezigd is. On de achterziide van het cou
vert do annkomststemnels van Exnedietiekantoor Veldnost A 
(mof foutieve spelüno dus dor .Se lettergreep) dd. 31VTI15 en 
Veldnost 11 dd. lVITT15. Wie der lezers zag deze wijze van 
stempeling meer van Ureterp, en van welke data? 

Frankeermachines. 
De massabaarfrankeering. 

Op 21XII1928 is door kantoor 'sGravenhage een partij 
drukwerken, voor het binnenland bestemd, gefrankeerd met 
bovengenoemd massabaarfrankeerstempel in roode kleur. 

Het plaatsnaamrondje was echter een geheel ander dan het 
hierbij afgebeelde, n.1. zonder streepje tusschen „s" en „Gra
venhage" en met vijfstralige open sterren. De waardeaan
duiding „NEDERLAND ly, CENT". 

Voor zoover my bekend, is dit de eerste maal, dat dit stempel 
voor een partö drukwerk in binnenlandsch verkeer is gebruiKt. 

Francotyp. 
Machine 109. Op 7 of 8 Jan. j.1. is deze weer bij de N.V. 

K.N.S M. in gebruik genomen; nadat 122 op 
3, 4 en 5 Jan. gestempeld heeft, bleek deze ma
chine weer defect, einde Januari is 122 echter 
wederom in gebruik gekomen. 

Machine 123. Model A II met dikke ciifers is 18 Jan. 1929 in 
gebruik genomen bij de Ned. Export en Import 
Mij. Visschersdam te Amsterdam, tweeregelige 
tekst, geplaatst onder het waardestempel, luidt: 

N E D E X I M P O 
AMSTERDAM 

Machine 127. R.H.V. 'sHage. De tekst in deze mach'ne is 
sedert kort wederom enkele malen gewijzigd. 
Na type I, hetwelk van 71228 tot 2129 heeft 
geloopen, werd op 3 en 4129 wederom in type 
VI „MIMEOGRAPH" gestempeld, terwijl se
dert 5129 een geheel nieuw type (VII) „AD
DRESSOGRAPH met kaartensysteem" stem
pelt. 

Machine 129. Model A II met dikke ciifers is 3 Jan. 1929 in 
gebruik genomen bij N.V. Polytechnisch Bureau 
„Nederland" te Arnhem, tweeregelige tekst: 

P B N A 
STUDEER TECHNIEK THUIS 

Machine 130. In tegenstelling met onze veronderstelling, is 
deze machine reeds op 29928 in gebruik ge
nomen bij A. V. Hoboken & Co., te Rotterdam. 
Gedurende de eerste weken heeft zij gestempeld 
zonder firmanaam; het thans in gebruik zijnde 
type met ovaaltje is dus reeds een tweede type. 

2072 
INEDERIANDJ 

C E N T / 
136 

Machine 136. Waarvan hierboven een afbeelding, diene nog, 
dat dit een Francotyp machine A is met ge
wijzigde afstempeling: wii betitelen deze ma
chine dus met A type III (dus geen C). 
Deze machine, op 18 December 1928 in gebruik 
genomen bii de fa. J. Langeveldt, Assurantiën, 
Amsterdam, wordt tevens gebruikt door hare 
zusterfirma J. Herrn. Schröder, terwiil de heer 
Blovs mii een afdruk van deze machine toonde 
on couvert van de Zwitsersche Mii. v. Levens
veri'ekerino' en Liifrente te Zürich, waarvan de
ze firma blijkbaar de agente is. 

Machine 135. Model A III is 25 Jan. 1929 in gebruik ge
nomen bii N.V. H. Hartog's Fabrieken te Oss, 
in het ovaaltie firmanaam, alsmede een afbeel
ding van een hert in medaillon, zünde haar ge
denoneord fabrieksmerk, daaronder een mono
gram HH, 

Machine 139. Door een misverstand is van deze machine een 
geheel afwiikende en vergroote afbeelding op 
blz. 14 afgedrukt. 
Doz<3 Tr\ichin° is ochtor gpVippI geliik van model 
en uitvoering als 136 hierboven afgebeeld: 
Francotyp A in model III. 

Vele verzamelaars, lezers van dit blad, zullen ongetwüfeld 
r!no"̂ iiiV« in ^'^t hp'it kernen van afdrukken dor Nederlandsche 
frankeermachines (massabaarfrankeering) op geheele cou
verts. 

Indien gü doze stukken niet zolf verzamolt. wernt ze dan 
niet weg. doch bewaart zo en zendt ze van tiid tot tüd aan mij 
toe" po^'t^kosten daarvoor worden gaarne vergoed. Alleen door 
gezamen^üke medewerking kunnen wij tot een complete op
<ypof komen. 

Dank aan de beeren Benders, Bloys. Bont^koe, Duindam, 
Schlagen. Traanberg. De Vries en Van der Willingen, die mij 
diverse gegevens verschaften. 

H. LAMPE Fzn. 
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DE „DRIEHOEKJES" VAN 
KAAP DE GOEDE HOOP 

door L. van ESSEN. 

VOORWOORD. 

Toen enkele maanden geleden tot mij het verzoek werd ge
richt om in het Maandblad iets mede te deelen over boven
staand onderwerp, heb ik eerst even geaarzeld m\j hieraan te 
wagen en mij op het glibberige pad der „schrijverij" te be
geven. De reden hieivan is, dat alles, wat ik over dit onder
werp weet, te vinden is in handboeken (voorradig in diverse 
bibliotheken der verschillende Vereenigingen), alsmede in 
tijdschriften, hoofdzakelijk uitgegeven door Engelsche firma's 
Hetgeen ik dus op verzoek van den Hoofdredacteur van hec 
Nederlandsch Maandblad voor Philai^elie ga vermelden, heb ik 
ontleend aan bovengenoemde werken, waarvan ik in de eerste 
plaats dat van den heer Pred. J. Melville te Londen noem. 

Trouwens, dit terrein is door bekende philacelisten, voor
namelijk Engelschen, zoo afgezocht, daarbij de beschikking 
hebbende over zeer volledig studiemateriaal, dat er voor mid
delmatige verzamelaars niets meer overblijft en zij zich moeten 
bepalen tot de gegevens van anderen. 

Zoodoende heb ik de diverse gegevens verzameld en vertrouw 
deze tot een goed geheel te hebben samengevoegd. 

Vanaf den eersten tijd, dat het verzamelen van postzegels 
in zwang kwam, hebben de bekende „driehoekjes" steeds de 
aandacht getrokken. Of dit kwam door hun eigenaardigen 
vorm, of door hun zeldzaamheid, wie zal het zeggen. Reeds 
als jongen, toen de zegels nog stevig opgeplakt werden in 
een schoolschrift en de lijmpot daarbij vooral niet vergeten 
werd, was degene, die een dergelijk exemplaar (het was meest
al een blauv/e vicrpence) in zijn bezit had, een heele Piet, en 
werd er dagen onderhandeld om dit machtig te worden. Was 
men het dan eindelijk eens, en was dit zegel geruild (van 
koopen was destijds geen sprake) voor drop, griffels of voor 
andere aantrekkelijkheden, dan was men de wereld te rijk. 
Al heel gauw werd dan de schaar ter hand genomen, om de 
hinderlijke witte randjes er af te knippen, en schoolschrift en 
lijmpot deden de rest. Tegenwoordig zyn de jeugdverzamelaars 
gelukkig verstandiger geworden. 

Dat het bovenstaande geen fabeltje is hoorde ik nog tijdens 
de Tentoonstelling in Breda, waar een handelaar mij mede
deelde eens een album te hebben gezien, waarin voorkwamen 
10 ä 12 driehoekzegels van Kaap de Goede Hoop, zorgvuldig 
van de witto randen ontdaan. Trouwens in mijn collectie komt 
o.m. voor een zegel, 1 penny uitgifte de la Rue & Co., donker-
karmijn op vollen brief, waarbij geplakt is een zegel van 
1 shilling groen, uitgifte 18G4/65. Daar blij'.oaar de afzender 
het „ongekleed" vond staan een getand zegel naast een on-

getand, heeft hij zorgvuldig van de 1 shilling de tandjes af
geknipt ! 

Zooals u wellicht allen bekend zal zijn, zijn de collecties van 
mr. A. F. Lichtenstein te New-York, mr. R. F. A. Riesco te 
Londen en van mrs. Edith Field te Marychurch meerdere malen 
bekroond en wereldberoemd. 

Na deze voorrede ga ik over tot het meer officieele gedeelte, 
en wel dat, waarbij de uitgifte werd aangekondigd. 

In het officieele blad „The Cape of Good Hope Government 
Gazette" van 18 Augustus 1853 verscheen een proclamatie van 
den gouverneur der kolonie, den heer George Cathart, en mede-
onderteekend door den secretaris van het gouvernement, den 
heer R. Southey, waarbij werd aangekondigd dat: 

1. Een zeker soort zegels in de v^^aarae van 4 pence alsmede 
in die van 1 penny zullen worden uitgegeven. 

2. Dat op en vanaf 1 September d.a.v. ieder die deze wenscht 
te koopen, zich die kan aanschaffen bij den Directeur-Generaal 
der Posterijen te Kaapstad en biJ de verschillende Directeuren 
der postkantoren in de kolonie. 

Blijkens een uittreksel uit een bericht aan het Gouvernement 
van de Kaapkolonie van een speciaal Comité opgemaakt in 
Augustus 1852, werd een besluit genomen zegels uit te geven. 
Dit besluit luidt als volgt: 

„V\̂ ij stellen voor dat er voorbereidingen zullen worden ge
maakt tot het uitgeven van een serie van voorloopig 100.000 
postzegels, en eventueel door te gaan met de vervaardiging 
daarvan. 

„Ten einde abuizen te voorKomen bij het sorteeren van brie
ven, stellen wij voor dat de zegels zullen vervaardigd worden 
in een geneel afwijkenden vorm van die der Engelsche, waar
door zij direct in het oog vallen. 

„Voorgesteld wordt door ons deze te vervaardigen in den 
vorm van een driehoek, het beeld van de Hoop in het midden, 
omringd door de woorden POSTAGE, FOUR PENCE (of an
dere waarden) en CAPE OF GOOD HOPE in de omlijstingen. 

Het porto was gesteld voor een brief binnen de grenzen der 
Kaapkolonie op 4 pence, mits niet zwaarder in gewicht dan 
„a half-ounce" en voor een courant op 1 penny. 

Hetzelfde nummer van deze courant bevatte verder een 
mededeeling, gedateerd 17 Augustus, dat vanaf 1 September 
dit systeem om het porto van brieven enz. te betalen, zou 
worden ingevoerd. Hieruit staat dus vast dat op 1 September 
1853 de eerste driehoekige zegels van Kaap de Goede Hoop 
werden uitgegeven. 

Deze twee waarden werden in haar geheel vervaardigd door 
de bekende firma Perkins, Bacon & Co. te Londen van in staa! 
gegraveerde platen volgens het bekende „recess"-systeem (be
schrijving hiervan kunt u vinden in het bekende boek van den 
heer Fred. J. Melville nr. 1, getiteld: „Great-Britain Line En
graved Stamps"). 

Deze eerste uitgifte is geheel verschenen op blauwachtig 
papier, afwijkende van zeer donkere tot lichte nuances. Oor
spronkelijk zou men denken, dat de kleur van het papier deze 
bijzonderheid vertoonde, doch dit is niet juist, daar deze ont
kleuring van het oorspronkelijk witte papier is ontstaan door 
chemische invloeden bij het gebruik van minder zuivere in
grediënten bij de fabricatie der zegels. Dit is dan ook het 
eenige onderscheid van deze twee waarden met de latere uit
giften van 1857, daar deze die afwijking niet vertoonen. 

Volgens mededeeling van de Royal Philatelie Society zijn 
er van de 1 penny in totaal uitgegeven 1.470.000 stuks en van 
de 4 pence op blauw papier een totaal van 600.000 stuks, een 
respectabel aantal, gezien den nog steeds hoogen prijs, waar
voor deze verkocht worden. Echter zal er wel een groot aantal 
vernietigd zijn. 

De stalen plaat, waarvan de zegels gedrukt zijn, voorzien 
van het waardecijfer 1 penny, werd vervaardigd door den 
graveur W. Humphrys, in dienst van bovenvermelde firma, 
en vertoont het bekende beeld met in het midden de alle
gorische figuur „de Hoop", zittende op een anker; het geheel 
op een min of meer bewerkten ondergrond. De grootte van het 
zegel is 30 m.m. aan elke zijde, en de onderkant 43 m.m. Het 
beeld is omringd door 3 Inschriften in ongekleurde, groote 
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Romeinsche letters, aan den voet vermeldende de woorden 
„CAPE OP GOOD HOPE", links „POSTAGE" en rechts de 
waarde „ONE PENNY" of een der andere. 

De zegels werden gedrukt in vellen van 240 stuks in 15 hori
zontale rijen van 16 stuks elk, gerangschikt in paren, basis op 
basis en zoo formeerende 8 vierkanten in elke rij. De ruimte 
tusschen de zegels van elk paar is gelijk, echter tusschen de 
paren onderling is dit niet het geval. Dit kan men het beste 
constateeren wanneer men in het bezit is van een blok van 
4 stuks. 

Een speciaal soort „hand-made"-papier werd gebruikt; het 
vel in zijn geheel metende 282 bij 536 m.m., alzoo overlatende 
voor het te bedrukken deel een ruimte van 263x500 m.m. 
U ziet hieruit dus, dat de ruimte tusschen de zegels onderling 
niet groot kan zijn, en dat goedgerande zegels hun qualificatie 
van ,,prachtexemplaar goed gerand" te danken hebben ten 
koste van het aangrenzende zegel. 

Het watermerk dat in elk zegel staande 
voorkomt en dikwijls zeer moeilijk te on-

A derscheiden is, vertoont een anker in een 
Kr'li ietwat gedrongen vorm, waarvan neven-

jf staande een afbeelding. 
< 5 ^ ^ Door het verschuiven van het papier 
^^^ komt het voor, dat dit dikwijls zijwaarts 

geplaatst is, ook ziJn er zegels die twee 
halve ankers vertoonen. 

Rondom is een witte rand met 5 evenwijdige lijnen, waar
van de 4 buitenste onderbroken zijn en een watermerk hebben, 
vermeldende het woord „POSTAGE" in hoofdletters, dat twee
maal voorkomt op de lange zijde, eenmaal op de korte. 

De kleur der 1 penny is steenrood en voor de 4 pence blauw, 
beide wisselend in diverse tinten. 

De gom was geelachtig van kleur en werd op het vel ge
bracht na het afdrukken. Deze zegels zijn, zooals bekend, on-
getand; er zijn geen exemplaren bekend, die door particuliere 
instellingen doorstoken werden. Dit is alleen het geval bij de 
uitgifte van 1855/58. 

De latere uitgifte bestaat niet alleen uit de 1 penny en 4 
pence, maar er komen 2 nieuwe waarden bij, n.1. de 6 pence en 
de 1 shilling. De eerste waarde werd gebruikt voor brieven 
niet zwaarder wegende dan „a half ounce" voor Engeland, de 
laatste waarde voor enkele tarieven naar het buitenland. 

Op 1 April 1863 werd het tarief naar Engeland verhoogd 
tot 1 shilling, indien de brieven werden gezonden per mail-
boot, maar verminderd tot 4 pence, indien de verzending plaats 
vond door middel van particuliere schepen. 

Verder vermeldde de „Government Gazette" van 4 Septenl-
ber 1860 dat het porto voor locale brieven in Kaapstad werd 
verlaagd tot op 1 penny, en een gelijkluidende mededeeling 
verscheen voor Port-Elisabeth op 1 Mei 1861. 

Deze aanvullingswaarden, eveneens door de firma Perkins & 
Bacon & Co. vervaardigd, werden direct van de stalen platen 
afgedrukt. Als oplaagcijfers vind ik vermeld: 1 penny 4.280.000, 
4 pence ongeveer 6.510.000, 6 pence 920.000, en ten slotte 
van de 1 shilling 380.160. 

Het papier was gelijk aan dat van de vorige uitgifte en 
vertoont niet de eigenaardige ontkleuring door de hierboven 
aangehaalde chemische invloeden, met uitzondering van de 
6 pence, die dit wel heeft. De catalogus van Yvert & Tellier 
vermeldt deze onder nr. 5b. 

De 1 penny werd wederom gedrukt in de kleur van de uit
gifte van 1853, afwisselend van steenrood in diverse tinten 
tot later roserood, eveneens in diverse afwijkingen. De 4 pence 
in blauw in diverse nuanceeringen, de 6 pence in donker en 
licht lila, leikleurig lila (deze laatste variatie op het hierboven 
vermelde blauwachtig papier), en ten slotte de 1 shilling in 
groen, varieerende van geel-groen tot diep donkergroen. U ziet 
dus voor een specialist op dit gebied een zeer ruim veld. 

Voor het fabriceeren van deze zegels zijn bovendien twee 
platen gebruikt; enkele waarden vertoonen onderling kleine 
verschillen, die echter te merkwaardig zijn, om ze niet te ver
melden. Ondei'staand vindt u de vergroote photo's van deze 
zegels, of liever gezegd, van dat gedeelte, dat het onderscheid 
Vertoont. 

De 1 penny werd gedrukt van twee platen, die echter geen 
verschil vertoonen; beide waren zij van hetzelfde type. 

De 4 pence eveneens in twee platen, waarbij het woord, de 
waarde aangevende, afzonderlijk werd gegraveerd. 

B 
— — i „ i j üasu 

De afdruk, weergegeven onder letter A (zie photo plaat 
nr. 1), is duidelijk te onderscheiden van die onder letter B. 

Bij A is het onderste been van de eerste letter E langer dan 
die bij B en is de C dikker. 

Bij den afdruk in B zijn de beide beenen van de E geljjk, 
de C dunner dan bij A, terwijl de letter F een kleine barst of 
scheurtje vertoont 

Deze barst of scheurtje kwam niet voor op den eersten staat 
van de plaat; het kwam evenwel te voorsctiijn vóór de druk-
plaat gemaakt was en is ds gemakkelijkste onderscheiding 
tusschen de beide platen. 

De six pence vertoont in A een korter onderbeen in de S 
van SIX dan in B; de laatste E van PENCE is meer open dän 
in B, terwijl de C in PENCE dunner is. 
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Bij het zegel van 1 shilling zijn deze verschillen eveneens 
zeer kenschetsend en wel li] de G, waarvan de ophaal in A veel 
dikker is dan bi| de photo ß, terwijl de S van SHILLING in A 
meer gesloten is dan in B. 

Dit zijn in hoofdzaak de voornaamste vsr3c'n!lcn in de beide 
afdrukken. 

Deze zegels verschenen eveneens ongetand, behoudens en
kele soorten, die door de Standard Bank of South Africa door
stoken werden. De 1 penny en de 1 shilling behooren hierbij 
tot de zeldzaamste. 

Ofschoon het nimmer officieel werd toegelaten, zijn er en
kele exemplaren gehalveerd gebruikt. Deze zijn zeer zeld
zaam en komen natuurlijk alleen op geheelen brief voor. Eén 
ervan is een 1 penny steenrood met een gehalveerden 6 pence, 
tesamen dus een francatuur van 4 pence uitmakende. Voorts 
een, waarvan hier onderstaande een afbeelding, vertoonende 
een 6 pence in combinatie met een doorgeknipt zegel van 
4 pence. 

Thans komen wij aan de hulpuitgifte, de z.g. „houtsneden", 
zegels waarover veel is geschreven en die een mysterieus ka
rakter dragen, zoowel wat betreft de details omtrent den 
datum van uitgifte als wel de grootte der oplaag, waarbij nog 
komen de welbekende foutdrukken, het summum voor den spe
cialist, en de plaats, waar deze op de plaat voorkojnen. 

Het z.g. officieele bericht is, dat er in het begin van 1861 
gebrek bleek te bestian aan de twee lagere waarden, dus de 
1 penny en de 4 pence, en dat aanvulling dringend noodzakelijk 
was. Er verscheen dan ook op 1 April 1861 de waarde van 
1 penny, en op 8 April die van 4 pence, gedrukt resp. in 24.660 
stuks voor de eerste waarde en in 12.840 stuks voor die Van de 
tweede waarde. 

Daar er echter zegels bekend zijn met een afstempeling 
omstreeks half Maart 1861, is het zeer duidelijk, dat deze 
..officieele" mededeeling geheel onjuist is. Er zijn, dank de 
onderzoekingen van den heer E. H. L. Gorges, authentieke be
richten gekomen, die niet alleen den juisten datum van uitgifte 
vermelden, maar ook de hoeveelheid en de grootte der ver
schillende vellen, die wat betreft de eerste drukken onderling 
verschillen. 

Als merkwaardig' feit wil ik even vermelden, dat er op 
7 Januari 1861 nog maar voor een waarde van £ 1.243 aan 
zegels van 1 penny en voor £ 812 in de waarde van 4 pence 
voorradig waren; dit laatste slechts voldoende voor een af
name van ongeveer 3 weken. Verder, dat er een groote zending 
van 1.200.000 stuks van 1 penny en van 1.440.000 stuks van j 
4 pence onderweg was, besteld in Januari 1860 en verzonden 
per s.S. „Norman" naar de kolonie. Deze zending kwam in j 
Juni in Tafelbaai aan, doch de cognossementen waren teloor 
geraakt, zoodat zij geruimen tijd in een opslagplaats onderdak 
werd gebracht. < 

Het zou te veel pla-atsruimte vorderen, indien ik u ging op
sommen welke hoeveelheden er successievelijk werden af
geleverd. Genoeg zij het te vermelden, dat als geheele oplaag 
kan worden vermeld een aantal van 125.012 voor de roode 
1 penny, en van 113.256 van de blauwe 4 pence, waaïbvj dan 

gerekend de bekende foutdrukken. Met het oog op de drin
gende behoefte aan de twee hierboven genoemde waarden 
werd ei; de meest mogelijke spoed gemaakt met het vervaar
digen der zegels, en werden de 4 pence-waarden eerst gedrukt 
in vellen van 24 stuks en geschiedde de aflevering der eerste 
bezending van 150 vellen op 25 Februari 1861. Later kwamen 
er vellen van 64 stuks en ten slotte wellicht in een oplaag van 
128 stuks per vel (dit laatste is echter niet zeker), alles te-
samen uitmakende de hierboven vermelde hoeveelheden. Dat 
er verschil in druk en afwijking in kleuren ontstond is te be
grijpen met het oog op de haast, die met de aflevering 
mo°st gemaakt worden. 

Onderstaand volgt weer opgave der kleuren, waarin deze 
zegels gedrukt zijn en wel voor de 1 penny vermiljoen, karmijn; 
op 10 April 1861 verscheen deze in de zeldzame kleur steenrood. 
In de 4 pence zijn de kleuren blauw in een eenigszins licht of 
melkachtig blauw, helder blauw, grijsachtig blauw en weer de 
zeldzame nuance donker blauw. De foutdiukken in 1 penny 
vind ik vermeld in licht blauw en blauw; van de 4 pence in 
vermiljoen en karmijn. Ten slotte bestaan er nog van de 
4 pence in licht blauw en blauw exemplaren, die slecht afge
drukt zijn; een der hoeken, en wel de rechter bei^edenhoek, is 
later geretoucheerd. 

Deze houtsneden zijn slechts enkele maanden in gebruik ge
weest, daar inmiddels de aangekomen voorraad in circulatie 
kwam. Gezien dus het feit, dat de oplaag niet groot was, en 
het verkrijgbaar stellen tot een zeer korten tijd beperkt was, 
laat het zich verklaren dat de prijs vooral van ongebruikte 
exemplaren zeer hoog is. 

Het drukken der zegels werd opgedragen aan de firma Saul, 
Solomon & Co. te Kaapstad; zij werden vervaardigd van 
stereotypes van stalen stempels, voor elk zegel een afzon
derlijke. Deze stempels werden gemaakt door den graveur 
mr. Charles Julius Roberts, en weer ten gevolge van de haast, 
zooals ik reeds vermeldde, zijn deze stempels een grove copie 
van de oorspronkelijke zegels, iets wat wel te zien is door 
dengene, die een dergelijk exemplaar in zijn collectie heeft. 

Er werden in het geheel 94 stempels gemaakt en deze te-
samen geklemd (de oorspronkelijke uitdrukking vermeldt 
„cemented"t in een houten raam, en dit is waarschijnlijk de 
oorzaak van de benaming waaronder deze uitgifte vermeld 
staat: „houtsneden"; U ziet echter dat dit ten eenen male 
onjuist is. 

Het papier, waarop deze zegels zijn gedrukt, is grofvezelig 
z.g. „laid paper". Zij waren eveneens ongegomd en zijn nooit 
doorstoken geweest. 

(wordt vervolgd). 

HET HANDWERK VAN FOURNIER. 
L'Union Philatélique de Ge-

nève heeft een daad verricht, 

muren van Geneve, waar hij en
kele jaren geleden stierf. Zijn 
nalatenschap, waarover straks 

meer, werd door bovengenoemde Vereeniging aangekocht. 
FoUrnier, Franschman van geboorte, nam het handwerk, de 

vervaardiging van fac-similé's, over van een zekeren Mercier, 
die hiermede in 1892 te Geneve begonnen was. 

Waar èn laatstgenoemde èn Fournier hun producten ver
kochten als fac-similés en hun namaaksels zich bepaalden tot 
niet meer gangbare of aan de postloketten verkrijgbaar ge
stelde zegels, was aan dit bedrijf wettelijk niets te doen. 

Wellicht is ook de aanva-nkelijke opzet van de onderneming 
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uitsluitend geweest de verzamelaarswereld min of meer goed-
geslaagde namaaksels te leveren van gezochte zegels en is, 
door de zich sterk uitzettende klandizie, het oorspionkelijke 
doel voorbij gestreefd. Op geen andere wijze toch is het te 
verklaren, dat Fournier zijn aandacht schonk ook a.in de ge
wone soorten, waarvan de verzamelaar de echte exemplaren 
voor weinig geld verwerven kan en waarvan de valsche aan
maak hem slechts profijt kon brengen bij een groote oplaag 
(Montenegro 1896). 

Was Mercier eigenlijk slechts een beginneling, Fournier, zijn 
opvolger, was een handig en bekwaam vakman, in die mate, 
dat hij spoedig een „wereldreputatie" verwierf en andere fa
brikanten van vervalschingen hem clichés zonden, met verzoek 
de noodige exemplaren te drukken, meester als hij was in het 
vaststellen van de juiste taiiding, papier en kleur. 

Voegt daarbij het feit, dat Fournier in den loop der jaren 
de meergevorderde technische hulpmiddelen, photolithografie, 
enz., ter beschikking kreeg, waardoor zijne producten hoe 
langer hoe meer de echte stukken benaderden. Uit wat wellicht 
aanvankelijk bedoeld was als een hulpmiddel voor den verza
melaar, om fac-similés gemakkelijk te kunnen krijgen in de 
plaats van de kostbare echte, die buiten zijn geldelijk bereik 
lagen, ontstond een uitgebreide handel in zeer gevaarlijke na-
maaksels, door gewetenlooze lieden als echt en onvervalscht 
aan den man gebracht. 

Het motto, aan het hoofd van het voorwoord geschreven, 
ter inleiding van het „Album de fac-similés", ontleend aan 
Boileau, is dan ook ten volle op het bedrijf van Fournier van 
toepassing: 

L'Honneur est comme une ile escarpée et sans bords, 
On n'y peut plus rentrer dès qu'on en est dehors. 

Toen Fournier stierf, werd de zaak voortgezet door Ch. 
Hirschburger, doch waar de meester ontbrak, ging het niet 
langer en na diens overlijden waren de erfgenamen bereid 
alles te verkoopen. Het is de groote verdienste van bovenge
noemde vereeniging, dat zij de geheele philatelistische nalaten
schap kocht, hieruit 480 volkomen gelijke verzamelingen samen
stelde en de rest vernietigde. De clichés, stempels, opdrukken, 
kortom het geheele materieel, dat Fournier benutte bij -zijn 
handwerk, is onbruikbaar gemaakt en zal te gelegener tijd 
geschonken worden aan een museum ter plaatse. 

Gaan wij er thans toe over, een blik te slaan in deze col
lectie, hiertoe in de gelegenheid gesteld door de bereidwillig
heid van mevrouw baronesse Van Heerdt-Kolff te Baarn, 
eene der gelukkige eigenaars van een dergelijke interessanto 
en leerzame verzameling. 

Het voorwoord tot de verzameling werd geschreven door 
Fernand Serrane, den bekenden expert op philptelistisch ge
bied, terwijl de beeren Diena (Rome), KöWer (Berlijn), Mel
ville (Londen) en Galvez (Madi-id), iedei in een koi't artikel, 
uiting geven aan hun bewondering en dankbaarheid voor de 

daad der Zwitsersche verzamelaars. Het is dan ook niet gering, 
wat deze verricht hebben: de geheele stock aan zegels woog 
meer dan 400 kg., waarvan de cataloguswaarde — gerekend 
nnar de echte exemplaren — 2846 millioen francs (Fransche) 
bedroeg! Veronderstelt men dat deze fac-sirnilés zouden zijn 
verkocht tegen één per mille catalogus-waarde, dan is het 
duidelü'k voor welke groote schade de verzamelaars zijn behoed. 

Wij zijn zoo vrij aan het werk eenige afbeeldingen te ont-
leenen; nr. 1, drukpers je voor het vervaardigen der zegels: 
nr. 2, idem voor het maken van opdrukken, 
machine. 

Voorts het staal-cliché voor de vervaardiging van de 18 Kreu
zer Würtemberg, en een valsch stempel. 

Nog beschikte Fournier over een perforeermachine voor de 
vervaardiging der portzegels van Tunis (geperforeerde T) en 
een voor het aanbrengen van het wafeltje op de Amerikaansche 
zegels. 

Er zijn weinig landen, die onberoerd bleven: valsche op
drukken, valsche zegels en dito stempels wisselen elkander af. 
Toch zijn niet alle even goed geslaagd — wat maar gelukkig 
is — en kan een eenigszins ervaren verzamelaar de falsificatie 
dikwerf gemakkelijk herkennen. Hiertegenover staan buiten
gewoon goed geslaagde vervalschingen: België 1869, 5 francs 
(met den valschen stempel Louvain 1 Sept. 2 - S 1881); Bra
zilië portzegels van 1889; Spanje, verschillende waarden van 
1852, 1853 e. v.; Baden 1862. 

Als zijn meesterwerk beschouwde Fournier zelf de volgende 
manipulatie: 

De 3 kreuzer rose van Baden, uitgifte 1862, in een echt, pos
taal gebruikt exemplaar, werd chemisch van zijn kleur ontdaan, 
voorzien van de nieuwe waarde 30 kreuzer en gekleurd in 
oranje, by welke bewerkingen de echte poststempel, waar het 
om te doen was, bewaard bleef! De experts stonden dan ook bjj 
dit zegel vrijwel voor een onoplosbaar raadsel. 

Schitterend zijn voorts de zegels van Elzas-Lotharingen, zóó 
goed geslaagd, dat menig kenner er inloopt. Minder goed ge
lukt achten wij o.a. de Fransche koloniale zegels; hier valt 
onmiddellijk op de slechte bewerking van de hand, die den 
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vlaggestok omknelt, alsmede het ontbreken van den navel b\j 
beide figuren. 

Reeds vroeger vestigden wij op deze falsificatie de aandacht. 
Wij geven daarom hierbij nog eens de afbeelding van deze 
veelvuldig voorkomende vervalschingen. 

echt valsch 

Wij zullen hier en daar nog een greep doen. 
Argentinië trok zü'n belangstelling voor de uitgaven van 

1858, 1861 en 1862, alle gemakkelijk te herkennen. De zoo 
gezochte opdrukken van 1877, de 1, 2 en 8 en „official" werden 

eveneens door hem „verzorgd" alsmede enkele valsche stempels. 
De 1, 2, 4, 10, 20 en 25 centimes van Elzas-Lotharingen ko

men in de verzameling in schitterende stukken voor. Zeer 
zeker, als men weet of vermoedt met vervalschingen te doen 
te hebben, zal het onnauwkeurig netwerk de aandacht trekken, 
doch staat men objectief tegenover dit maaksel, dan wordt de 
noodige deskundigheid vereischt om het als een falsificaat te 
herkennen. Verschillende goed geslaagde stempels geven den 
indruk met authentieke, echt gebruikte exemplaren te doen 
te hebben. 

Van Curasao bevat de verzameling de 30 cent grijs en 
50 cent violet (koningstype), alsmede eerstgenoemde waarde 
overdrukt met 214 cent, n. o. m. niet goed geslaagd. Voorts 
den stempel 5/3 1890 en Paramaribo 2/7 1890. Van Suriname 
worden ons getoond de 15 cent on 1 guldefi in het koningstype, 
de 30 op 25 cent blauwgroen, de portzegel 30 cent van 1888 
en de valsche opdruk 1,00 op 1 gulden Nederland. 

De uitgifte 1890 van Diégo-Suarez, 1, 5, 15 en 25 centimes 
in het scheepjes- en inboorlingen-type, komt op velletjes voor, 
de vier waarden netjes naast elkaar gedrukt. Zij zijn in een 
staat om kenners er in te laten loopen! 

Groot is het aantal fac-similés van Spanje, den Kerkelijken 
Staat en Frankrijk. De F.M. (franchise militaire) opdrukken 
worden door Fournier niet versmaad (op echte zegels), w.o. 
een kopstaande opdruk op de 15 centimes oranje. Van de uit
gifte 1849/50 in het Ceres-type komen tête-bêche paren voor, 
waartegen reeds vroeger in het Ned. Tijdschrift voor Postzegel-
kunde werd gewaarschuwd. 

Britsche zegels worden weergegeven met diverse valsche 
opdrukken (Board of Education, Govt. Parcels, I. R. en 0. W. 
official e. a.). 

Een grove vervalsching vond plaats van de Olympiade
zegels van Griekenland, 5 en 10 drachmen van 1896, alsmede 
van de „doodskoppen"-serie van Servië van 1904. 

Hamburg en Wurtemberg komen voor in vervalschingen, 
die n.o.m. niet veel kwaad kunnen doen; hetzelfde geldt, in 
mindere mate, voor Hannover. Beter geslaagd zijn verschillende 
fac-similés van Luxemburg en Mecklenburg. De geheele serie 
van Romagna in vellen van 30 stuks is present in het bekende 
namaaksel. Slecht gelukt is de 3 pfenning Saksen, terwijl van 
Rumenië weder verschillende waarden tot de best-geslaagde 
behooren, wat ook geldt voor S. Marino en enkele waarden 
van Sardinië. Van Zwitserland bestaan verschillende goed ge
slaagde namaaksels; de clou vormt een 5 centimes groen van 
Geneve, op geheelen brief, voorzien van een valschen stempel 
in rood. 

Tal van Portugeesche koloniën vinden in Fournier haar ver
zorger door het plaatsen van valsche opdrukken op valsche 
zegels, waarvan verschillende zeer goed geslaagd zijn te 
noemen. 

Voor hen, die de philatelie ter harte gaat, is het boven
staande geen opwekkende lectuur. Laten zij zich troosten met 
de gedachte, dat het beter is het gevaar te kennen dan er 
hooghartig geen notitie van te willen nemen. De daad van 
l'Union Philatélique de Geneve heeft het mogelijk gemaakt de 
vervalschingen van Fournier, dezen grootmeester op dit ge
bied, ter waarschuwing en voorlichting van anderen op over
zichtelijke wijze te brengen binnen het bereik van allen, hetzij 
rechtstreeks of middellijk. Deze verdienste blijft onaangetast; 
ook al worden hier en daar decepties gewekt, de philatelie 
kan er slechts bij winnen als de lucht gezuiverd is. 

Aan baronesse Van Heerdt-Kolff onzen hartelijken dank 
voor de verleende inzage van het v/erk. 

V. B. 
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TIENDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt, aan welke zegels de motieven van onder

staand zeegezicht ontleend zijn. 

Oplossingen in te zenden vóór 15 Juli 1929 aan dr. P. H. 
van Gittert. Maliebaan 72bis, Utrecht. Op de adreszjjde moet 
vermeld worden: „Tiende Prijsvraag". 

Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 
worden. 

Een tiental prijzen wordt voor goede oplossingen beschik
baar gesteld. 

HET NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Hieronder volgt een verkorte opgave van Rijks roerende 

goederen, opgenomen in den Staat, behoorende bij den Stich-
tingsbrief (zie Januari-nummer, blz. 16). 

Van de frankeerzegels van Nederland (1852-1927) zijn ruim 
200 cartons aanwezig; van de port-, dienst- en andere zegels 
(hieronder te begrijpen postbewijs- en telegraaf zegels) ruim 30. 

De proeven van de frankeer-, port- en andere zegels, als
mede van de briefkaarten, zijn ondergebracht in albums (to
taal 5 stuks). 

Voor de kolpnién is dezelfde indeeling gevolgd: frankeer- en 
portzegels op cartons, proeven in albums. 

Van Luxemburg en Transvaal zijn 47, resp. 34 bladen met 
proeven in album aanwezig. 

Verder zijn vermeld: drukplaten en cliché's voor aanmaak 
postwaarden, zes lijsten met Nederlandsche frankeerzegels 
acliter glas, ontwerpen van postzegels. 

In de opgave zagen wij geen melding gemaakt van de ver
zameling frankeerzegels, aan het Hoofdbestuur berustend en 
samengesteld uit de nieuwe zegels, waarvan elke, by de 
Wereldpostvereeniging aangesloten Administratie, exemplaren 
ontvangt. 

Voorts omvat de staat nog stempels, stukken op de Indié-
vluchten betrekking hebbend, stempelmachines, brievenbussen 
enz. Ook eenige Voorwerpen op telegraaf- en telefoongebied. 

De eerste kennismaking met deze lijst leert, dat heel wat 
ontbreekt, en dat er nOg een massa voor den dag moet komen, 
vóórdat het museum is wat er van verwacht wordt. 

Komt, dames en beeren verzamelaars, kijkt uw schatten eens 
na; misschien zit er wat onder, voor het postmuseum van 
belang. Het adres voor toezending luidt: „Hoofdbestuur der 
P. en T. Postmuseum. 's-Gravenhage". 

Do it now! 
POSTMUSEUM. 

Nu deze instelling nog in wording is, en een volledig regle
ment van de stichting nog niet bestaat, komt het mij zeer 
wenschelijk voor hierin de bepaling p te nemen, dat schen
kingen uit de vrije hand of bij erflating wettelijk vrijgesteld 
zijn van schenkings- en successierechten. Dit zal toch zeker bij
dragen tot vergrooting en aanwinst. Als men toch een kost
bare collectie, waarin veel kapitaal in den loop der jaren ver
scholen is, gratis weggeeft, en de fiscus dan nog het recht in 
handen heeft, den gever of de erfgenamen door bovengenoemde 
rechten aan te spreken, die uit den aard der zaak in de hoogste 
klasse vallen, dan zal dit menigeen van een dusdanige spontane 
gift terughouden. Het is daarom, dat ik hen, met de samen
stelling van het reglement der stichting belast, hierop attent 
maak. 

A. G. VOSS. 
Wij ontvingen, naar aanleiding van het ingezonden stuk op 

blz. 16 van het Januari-nummer, het volgende ter plaatsing: 
„Zeer geachte Heer Hoofdredacteur, 

Het Maandblad van 16 Januari jl. bevat een ingezonden stuk 
over het Nederlandsch Postmuseum, onderteekend „Veritas". 

Waar in dit stuk mijn naam is genoemd, stel ik er prijs op 
te verklaren, dat naar mijn oordeel, de heer Van der Schooren 
om meer dan één reden, de aangewezen man ig, om de Neder
landsche Philatelie in de te benoemen commissie van beheer en 
toezicht te vertegenwoordigen. i 

' ,\ Hoogachtend, ' 
Mr. w! DE BEEE. 

Amsterdam, 1 Februari 1929." 

VLUCHTEN NEDERLAND-NEDERL. INDIE. 
Van het Hoofdbestuur der P. en T. ontvingen wf onder

staande opgave betreffende het vervoer per laatste vliegtuig, 
dat tevens de retour-vlucht uitvoerde. 

Naar Indié verzonden: 
Gewicht in kg. Aantal 

Bestemming 
Bandoeng 
Batavia 
Palembang 
Medan 
Bangkok 
Akyab 
Calcutta 
Karachi 

Totaal 

bruto 
102,— 
97,— 
5,750 

40,600 
1,200 
0,400 
0,800 
0,900 

248,550 

netto 
98,— 
93,57 
5,250 

39,250 
1,100 , 
0,300 
0,700, t ,,. 
o,8oq, ,.,. 

239,lSt)i ,,i ,,„ 

zakk 

12 
10 
1 
4 
1 
1 

. ), 
> 1 

!'3i 
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Uit Indië ontvangen: 
Van Bandoeng 2 zakken, 

„ Batavia 7 „ 
„ Palembang 1 „ 
„ Medan 2 

13% kg- brutogewicht. 

21 „ 
Calcutta elk één zak, „ Medan voor Bangkok, Rangoon, 

totaalgewicht 1% kg. bruto. 
De heer Hajenius, Inspecteur P.T.T. te Bandoeng, verstrekt 

ons alsnog de volgende aanvullende opgave betreffende de 
naar Nederland verzonden stukken. 

Deze aantallen zijn: 
gew. en aanget. aanget. 

br. brfk. over. st. pstw. stkn. 
4875 1296 3 39 1853 
8227 6078 12 121 3518 

518 394 1 16 212 
2261 1861 3 41 1029 

Van 
6-XI-28 Bandoeng 
7-X-I28 Weltevreden 
7-XI-28 Palembang 
8-XI-28 Medan 

15881 9629 19 217 6612 
In totaal 25746 stuks. 
Aankomst Amsterdam 16 November. Het aantal aangetee-

kende stukken is onder de aantallen brieven en briefkaarten 
begrepen. Totaal luchtrecht ƒ 18,959,70. 

Bij deze retour-vlucht werden meerdere omslagen benut 
zoowel voor de heen- als voor de terugreis. 

Deze brieven dragen daardoor op de voor-, resp. de rugzijde 
den Nederlandschen stempel voor vertrek en later aankomst, 
den Indischen voor aankomst en daarna vertrek. 

Bijzondere philatelistische waarde hebben dergelijke omsla
gen n.o.m. niet, al zijn het aardige herinneringsstukken. Zoo 
toonde ons de heer G. van Aelst te Maastricht den volgenden 
omslag: Verzonden 10 Oct. 1928 uit Maastricht; stempel van 
aankomst te Solo 1 Nov. 1928; stempel van vertrek Solo 1 Nov. 
1928; stempel van aankomst Maastricht. Op de heenreis zijn 
adres en stempels geplaatst op de rechterzijde der enveloppe, 
op de terugreis links, 

V. B. 

Tt'dsciirifteri, 
Catalogi, en§.| 

PRIJSLIJST VAN NEDERLAND EN KOLONIEN 
1929. Postzegelhandel M, A. Manuskowski, 's-Graven-
hage. 

In een eenvoudig pakje gestoken, verscheen deze prijslijst, 
die den verzamelaar van de Nederlandsche en koloniale zegels 
een goed overzicht geeft van al datgene, waaraan hij zijn 
krachten kan geven. Het is te betreuren, dat van verschillende 
types, o.a. bij de derde uitgifte Nederland, de De Ruüter-porten 
enz. geen nadere omschrijving is gegeven of een cliché ter ver
duidelijking is geplaatst. Thans neemt de uitgever aan, dat al 
deze bijzonderheden gemeengoed zijn van eiken verzamelaar, 
een veronderstelling, waartegen nog wel wat in te brengen is. 

Voor het overige wenschen wiJ dit handig boekje in het bezit 
van vele verzamelaars, en den uitgever, dat hij er het succes 
mee oogst, dat hem toekomt. 

V. B. 

KLEINER SPEZIAL - KATALOG UEBER DIE 
BRIEFMARKEN DER SCHWEIZ, 1929. Uitgever: 
Zumstein & Cie, te Bern. 

Op ruim 200 bladzijden druks geeft deze catalogus, waarvan 
de vierde jaargang thans voor ons ligt, een uitvoerig overzicht 
van alle Zwitsersche zegels, benevens die van Lichtenstein. Dit 
land is thans in den catalogus opgenomen, daar sedert Februari 
1921 de Lichtensteinsche post beheerd wordt door Zwitserland. 

Het werk geeft tal van bijzonderheden, o.a. over den Zwit-

serschen luchtpostdienst, waarin zeer uitvoerig tal van semi-
officieele uitgiften zijn vermeld. 

De Pro Juventute-zegels hebben als regel een flinke duike
ling naar beneden gemaakt, wat hun prijsnoteering betreft. 
Inderdaad waren deze zegels de laatste jaren te sterk in prijs 
opgejaagd, wat te danken was aan de geweldige speculatie, 
die daarin was ontstaan. Gelet op de groote oplagen gelooven 
wij, dat de nieuwe prijsnoteering, zooals Zumstein deze thans 
geeft, de werkelijke waarde dezer zegels meer benadert, dan 
tot dusverre het geval was. 

Wij wenschen dezen catalogus, waarvan de prijs slechts 
fr. 1,70 (Zwitsersch) bedraagt, in handen van vele verzame
laars. 

V. B. 

Wij ontvingen, onder dankzegging, een zakkalendertje, uit
gave der firma Paul Koch, te Aschersleben, de bekende uit-
geefster der Ka-Bé postzegelalba. 

V. B. 

Teritoonstellirócïi 

'̂ ^3 îC.̂ J 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

LE HAVRE VAN 18-26 MEI 1929. 
Ten vervolge op de desbetreffende mededeeling in het vorige 

nummer berichten wiJ, op verzoek van den secretaris-generaal 
M. Hugues, rue Pontenelle 3, Le Havre, het volgende: 

Het beschermheerschap is aanvaard door den President der 
Republiek. Het waarborgfonds ad 100,000 francs, was in zes 
dagen volteekend, zoodat het financieel succes verzekerd is. 
Zij, die wenschen te exposeeren, moeten op een afzonderlijk 
vel papier vóór 15 Maart a.s. den heer Hugues een korte be-
schrijvmg van het tentoon te stellen object toezenden, waarin 
de belangrijkste bijzonderheden zijn aangegeven, een en ander 
voor opname m den catalogus. 

De jury bestaat uit niet minder dan 23 personen, onder wie 
verschillende zeer bekende Pransche handelaars. 

Voor verdere informaties verwijzen wij naar den commissaris-
generaal voor Nederland, den heer Leon de Raaij, te Water
graafsmeer. 

Met genoegen maken wij melding van de onderscheiding, 
onzen redacteur poststukken te beurt gevallen op de laatste 
tentoonstelling te Londen. 

De heer COSTERUS verwierf daar een bronzen medaille 
voor zijn verzameling kaarten en kaartbrieven van Engeland. 
Den prijswinnaar onze hartelijke gelukwenschen! 

Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat de medailles voor 
deze tentoonstelling werden uitgereikt, bevestigd op een stan-
daardje. Onderaan is een bronzen plaatje aangebracht, waarop 
de naam van den winnaar is vermeld. Het standaardje kan ge
makkelijk geplaatst worden op bureau of tafel. 

Brandkastzegels. 
Als lezer van het Maandblad kan ik achten, dat gij met 

alles, wat van deze zegels bekend is, ook op de hoogte zijt. 
De zegels, die thans ter markt komen, vormen de partij, die 
kort vóór hun intrekking overhandigd is aan de firma v. BI. 
Elk kon verwachten, dat deze vroeg of laat ter markt zouden 
komen. De onderneming is een fiasco geweest en de oprichters 
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zullen natuurlijk trachten hun verlies zoo klein mogelijk te 
maken. Wat nu de toeKomstige prijs zal zijn'.' Ja, slaagt de 
inschrijvmg b.v. ais er 1U,UUU stel geplaatst worden, dan zal 
deze wel nominaal blijven. Worden ecnter lUUO series ge
nomen, dan weet IK niet wat de belangheooenden verder zullen 
doen. Advies geven floe ik niet; elK moet hierin naar eigen 
inzicht handelen. 

N 148-205. 
In geen der handboeken wordt van dezen dubbeldruk mel

ding gemaakt. Misschien interesseert een speciaal-verzamelaar 
er zich voor. Informeert u eens by de firma, die het zegel 
heeft gekeurd. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

Geachte Redactie. 
Veel werd er indertijd geschreven over de kwestie of de Ne-

derlandsche en de Mederlandsch-lndische Brandkastzegels al 
dan niet postzegels waren, in de beteekenis, die de philatelie 
er aan geeft. Het komt my, volgens mijn bescheiden meening, 
voor, dat deze zegels geen postzegels zi|n; immers, op blz. Xll 
in uw orgaan van 16 Januari j.1. staat een aavertentie, waar
uit dit duidelijk blijkt. 

Heeft men ooit ervan gehoord, dat men, om postzegels te 
koupen, daarvoor een firma, een notaris en een Handel Maat
schappij noodig heeft, terwijl de postkantoren, die toen de 
éénige leveranciers zijn van postzegels aan het publiek, er 
buiten blijven ï Het komt mij voor, dat wij hier te doen hebben 
met een grove geldmaKerij. Men heeft dat met Suriname en 
Curagao nandiger ingepiiit, geioof lü; daar werden tenminste 
postzegels gemaaKc van de oude BrandKastzegels, alvorens ze 
te verkoopen. 

Hoogaentend, 
H. L. BACKER VAN OMMEREN. 

DE ÏETE-BECHE-ZEGELS 5 CENT 1898 EN NOG IETS 
OVER MISDKUK. 

De advertentie van de firma Hekker in het Maandblad van 
December Id'AH (blz. XI) gaf mij aanleiding 2Z December jl. 
het navolgende scnr^ven, met tranüeerzegel voor antwoord, 
tot haar te richten: 

Aan de N.V. Hekker's Postzegelhandel, 
Rokin 42, Amsterdam. 

In uw advertentie op blz. XI van het Maandblad van 17 De
cember 1928 komen voor de woorden „ondanks de mededeelin-
gen van den heer Pull enz." 

Indien u geannonceerd had: „overeenkomstig de mededeelin-
gen enz.", dan zou ik op deze aangelegenheid met zyn terug
gekomen. 

Ik heb in mijne, door u aangehaalde, mededeeling ook de 
onzekere afkomst besproken, en voorts doen uitkomen, dat ik 
de bewuste tète-bêche-zegels met groote waarschijnlijkheid be
schouwde afkomstig te zijn van in 1923 ontvreemden misdruk. 
Nu had mijne mededeeling moeten luiden: „van m 1923 ont
dekte ontvreemding van misdruk", want ontvreemding van mis
druk heeft reeds vele jaren te voren plaats gehad. 

Ten einde in deze zaak zooveel mogelijk licht te verkrijgen, 
verzoek ik u beleefd mij mede te deelen, welke de „betrouwbare 
bron" is, en welke informaties door u zijn ingewonnen. 

Hoogachtend, enz. (volgt onderteekening). 

Toen ik 12 Januari j.I. nog geen antwoord had ontvangen, 

schreef ik haar den navolgenden brief, dien ik persoonlijk aan 
haar adres algaf; 

Op mtin scnrijven dd. 22 December jl. ontving ik tot nu geen 
bericia. IK sciueei u ais volgt: 

(voigc aisciirilt van ooveiiataanden brief). 
Gaarne zie IK Uw antwoord aisnog tegemoet. 
Hoogachtend, enz. (voigt onderteekening). 

Op dit schrijven kreeg ik den volgenden dag het navolgende 
antwoord: 

Den heer J. C. Pull, enz. 
Mijnneer, 
in antwoord op uw schrijven van 12 dezer deelen wiJ u mede, 

dat Wil ons met uevuegu acuten U ue uetrouwuare uroii te 
niejtuen, waaruit w;j oii^e iiuuxmaties iieuuen oeKOiiien. 

Ziuo nuüuig wiiien w\) uie nieaeuecieii, waiiiicer daarop van 
hooger nana worut aaii^euiuiigell. 

riuogacuteiiu, enz. (volgt onderteeKening). 

Het is en vreemd en treurig, u_„ iemand beweert over „be-
trouwjuare uioii en „mgewonnen .nj.oriii<»ties" te Descuitt.ii.en, 
en ueze niet wil noemen. 

IK zal iiu, ouK zuauer naar hulp, hare „betrouwbare bron en 
ingdWuiiueii uuormaties ' noeme^i, en luoet uaaruy eeiiigszuis 
Uitvoerig zijn. 

m i\oveiiiuer jl. ontving iK een L,C iryven van den heer 'l'res-
ling te s-uiaveiiiiage, iiiet Vbr.i.oei. net in ue veniiig van de 
lirina ilcKKer aaiigeKonuigde zeg^;! (zie de iNovemueraxievering 
iy.iiö, oiz. Al), iietweiK iiij vei'OAiüjrsteide. door my ten ver-
Kuup ie zijn aangeuoden, uit die vo^ang terug te nemen. 

IK antwoordde nem: 
a. dat net zegel met door miJ ten verkoop was aangeboden; 
6. dat IK er met net minste rcciit op nad en dus aan net 

verzoeK niet kon voldoen; 
c. dat IK veie jaren geieden, toen de heer Van Dieten een 

groote collectie Kuioiiiaie piueveii uer emissie Xyio-iöii uil de 
naiatensciiap van w^jien oen neer van Jiiden te Amsterdam og 
ivrasnapoiaKy veiide, voor den aanvang van de veiling nem 
de aiKomst mededeelde en nem verzoent ze met te venen, waar
op IK ten antwoord Kreeg: „Waarde neer, ik veil ze in opdracnt 
van myn principaal en Kan aan uw verzoeK niet voidoen." 

IK ueeiue den neer iresimg mede my niCt voor een tweede 
maal aan een ecnec te wnien oiools tenen, te meer daar IK de 
firma iieKKer niet ken en nimmer met naar in reiatie nad 
gestaan. 

V oorts deelde ik den heer Tresling mede, dat waar ik schreef 
„den m lüüd ontvreemden misdruK , IK oeter had geuaan met 
te scarüven „de in iy<s3 geconstateerde ontvreeinumg van 
misdruk'. 

Reeds vele jaren tevoren is misdruk ontvreemd. Herhaalde-
lijK ben ik met de recnercne te üiiibteruam en te jnaaneni er 
op uit geweest om ontvreemden nusdruK op te sporen; de 
eerste maal te Amsterdam m het begin van 1916 met den toen-
maligen hoofdinspecteur der recnercue, tnans commissaris van 
politie Heeroma; de laatste maal met de Haariemscne re
cherche. 

Van al de gevallen was men te 's-Gravenhage goed op de 
hoogte, daar ik daarover steeds een uitvoerig rapport uit
bracht. 

Na mijn schrijven aan den heer Tresling is door den heer 
Van der Schooren te Arnhem' aan de firma Hekker verzocht 
bedoeld exemplaar niet te veilen, waaraan ziJ gevolg gaf. 

Tot welke proporties worden nu de „betrouwbare bron" en 
de „ingewonnen informaties" teruggebracht? Is die „betrouw
bare bron" afkomstig uit Den Haag, dan is zij onjuist of on
volledig, doch in elk geval misleidend; de „ingewonnen infor
maties" bestaan alleen in het verzoek van den heer Van der 
Schooren om het exemplaar niet in de veiling te doen. 

Ten slotte nog een vraag, n.1. deze: Is de firma Hekker er 
wel zeker van, dat de in de advertentie van de November-

http://Descuitt.ii.en
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aflevering aangeboden gedeeltelijk ongetande jubileumzegels 
niet van diefstal afkomstig zijn? Zoo ja, volgens welke „be
trouwbare bron" ? Zoo neen, waarom biedt zü ze dan te koop 
aan? 

Waarschijnlijk wil de firma Hekker thans wel haar „be
trouwbare bron" nemen. 

Haarlem, 21 Januari 1929. 
J. C. PULL. 

's-Gravenhage, 29 December 1928. 

Aan de Redactie van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

Mijne Heeren, 
In het Ned. Maandblad van 17 December komt een verslag 

voor van de Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem, 
waarin door dr. H. C. Valkema Blauw verdacfttmakingen tegen 
onze Firma geuit worden. Wy' verzoeken u daarom ook onze 
uiteenzetting dezer zaak bekend te willen maken. 

In September 1928 werd door onzen heer N. van Maurik 
met dr. Valkema Blauw overeengekomen, ziJn verzameling te 
veilen. Er werd niets anders overeengekomen dan dat 10 % 
zou worden betaald, en dr. V. B. ontving ƒ 6Ü0,— voorschot. 

Op den dag der verkoop kwam dr. V. B. bü de verkooping 
en kocht een aantal kavels terug. WiJ berekenden hem mer
voor de gewone 10 % opgeld en 15 et. tafelgeld. 

BiJ ziJn schrijven d.d. 4 October bericnt dr. V. B. ons dat hij 
deze opcenten niet wenscht te betalen, maar met onzen heer 
Van Maurik overeengekomen zou zun, dat hij 35 et. voor 
lederen teruggenomen koop betalen zou. Dr. V. B. beweert 
pertinent, dat dit overeengekomen zou ziJn en zegt: „In allen 
gevalle wensch ik me dus aan de afspraak te houden." 

Op ons protest schrijft dr. V. B. d.d. 6 October: „Formeel 
hebt u in zooverre gelyk, dat er geen afspraak gemaakt is; 
u deelde miJ echter mede, dat dit biJ u georuik was." Dit is 
wel een groote tegenstelling met het vorige scnrijven, dr. V. B. 
bindt hier toch een beetje in, de afspraak bestond dus niet, 
maar dr. V. B. past er thans de mouw aan, dat dit bij ons 
usance zou ziJn. Wij verklaren echter ten stelligste, dat wü 
bij verkoop van geheele verzamelingen dergelijke afspraken 
nooit maken, daar een inzender dan wel alle kavels terug kan 
koopen en wij met een klein bedrag per kavel zelfs onze Kosten 
niet kunnen dekken. Ook beweert dr. V. B., dat hij niet als 
gewoon kooper beschouwd kan worden „daar het juridisch on
mogelijk is, dat iemand zijn eigen bezit inkoopt"; dus hoeft hij 
ook geen opcenten te betalen, is zijn redeneering. Het mag 
zijn, dat dergelijke trucs theoretiscu in de jurisprudentie op
gaan, maar voor menschen, die alleen met gezond verstand 
werken, kan dit toch nooit een reden zijn om gekochte goederen 
niet te betalen. 

Het einde van deze geschiedenis is geweest, dat wy dr. V. B. 
door den deurwaarder hebben doen sommeeren te betalen, 
waaraan hij gevolg heeft gegeven. Gekochte goederen moeten 
nu eenmaal betaald worden. 

Wü gelooven niet, dat eenige andere veilinghouder anders 
gehandeld zou hebben. Uit het verslag van „Op Hoop van 
Zegels" krijgt men echter den indruk dat wij niet reëel zouden 
zijn, wat voor ons zeer grievend is, daar juist wiJ alle in
zenders steeds uiterst coulant behandeld hebben. Alle afreke
ningen en uitbetalingen zijn steeds binnen 7 dagen na afloop 
der veiling geschied. Bij andere firma's duurt dat wel eens 
langer. 

Thans gebruikt dr. V. B. uw blad om onze firma verdacht te 
maken. In het verslag van „O. H. v. Z." tracht dr. V. B. 
ons schade te berokkenen door relaties met ons af te raden, 
doch hiJ zegt hier niet wat zijn grieven tegen ons eigenlijk 
zijn. WiJ vinden dit uiterst unfair, daar een buitenstaander er 
alles uit op kan maken, en het op deze manier, zonder eenige 
bewijzen te toonen, nogal gemakkelijk is iemand verdacht te 
maken. In hoeverre hier gronden ziJn om een eisch tot schade

vergoeding tegen dr. V. B. in te dienen, wordt thans door 
onzen juridischen adviseur onderzocht. 

WiJ vertrouwen, dat uit dit schrijven zal blijken, dat de heer 
dr. V. B. in geen enkel opzicht te kort is gedaan en niet an
ders behandeld is dan wy' een anderen inzender zouden behan
delen, integendeel, wie is hier de gedupeerde partij ? Dr. V. B. 
of wij, die al de onnutte schrijverij en last gehad hebben en ten 
slotte den deurwaarder hebben moeten honoreeren? 

U dankend voor de plaatsruimte, verblijven wij, hoogachtend, 
Haagsche Postzegelbeurs: 

VAN MAURIK. 
TOORENS. 

De heer Van Maurik heeft mij persoonlijk gevraagd en er 
zelfs op aangedrongen om op de veiling persoonlijk aanwezig 
te zijn en me aldaar aangeraden om zelf op de eventueel laag 
gaande kavels te bieden, inplaats van ze te limiteeren. Hoewel 
ik hiertegen bezwaar gevoelde, bleef me niets anders over. 

De Haagsche Postzegelbeurs heeft me voor deze opgehouden 
kavels in rekening gebracht 10 '/o als „verkooper", 10 9ó als 
„kooper", benevens tafelgeld. Voor een onverkocht kavel dus 
ruim twee maal zooveel als voor een verkocht! 

Dat in dit geval van een „koop" gesproken zou kunnen wor
den is in strijd met elke logica, waar de bewuste zegels mijn 
eigendom waren en bleven. 

Vast staat, dat de heer v. M. mij vooraf op geenerlei wijze 
met deze methode van berekenen in kennis heeft gesteld; 
integendeel, mij op den bewusten avond met aandrang deze 
methode van ophouden als de meest wenschelijke heeft voor
gesteld. 

Conclusie over de mate van fairheid en goede trouw bij een 
dergelijke handelwijze laat ik gaarne aan de lezers over. 

Wat betreft het invorderen „per deurwaarder": mijne wei
gering betrof niet de betaling van „gekochte" waren, doch de 
voldoening van ten onrechte gevorderde en sterk overdreven 
kosten. Ik heb betaald, onder protest, teneinde miJn, zich nog 
in handen van bovengenoemde firma bevindende, zegels te 
redden. 

Ten slotte ziJ opgemerkt, dat ik als verzamelaar meen niet 
alleen het recht, doch ook de plicht te hebben om mijn mede
leden in kennis te stellen met een dergelijke opvatting. 

Wat de slottirade van den heer v. M. c.s. betreft, meen ik, 
dat deze firma slechts haar eigen gebrek aan coulance de 
schuld mag geven. 

Met de meeste hoogachting, 
H. C. VALKEMA BLOUW. 

56e-57e VEILING HEINRICH KOEHLER. 
Wie wil beweren dat de philatelic over haar hoogtepunt heen 

is en zich in afdalende richting begeeft? Naar de heer Köhler 
ons schrijft bedroeg de totale opbrengst van zijn laatste, eind 
November gehouden veiling 220,000 Mark. De clou werd ge
vormd door een compleet vel van de 3 Grote van Bremen, 
eerste emissie, dat 21,000 M. opbracht (unicum). Verdere ver
meldenswaardige uitslagen waren: Frankrijk 1849 15 c. on-
gebr. blok van vier 6000 M., compleet vel Mecklenburg-Strelitz 
K Sgr. 4000 M., Oldenburg V3 Gr. groen 1859 op omslag 
1800 M., Saksen 3 Pf. randstuk 2050 M., Spanje 6 c , 2 R. en 
6 R. van 1854, randstukken, 1600 M. (cat. 280 M.). Van spe
ciaalcollecties Chili en Sidney-views gingen vele stukken verre 
boven catalogusprijzen. 

B. 
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PANIEK. 
„Morgen juffrouw." 
„Morgen boertje, anderhalve kan." 
„Slecnt weer, he, vanmorrege." „Veel zieke menschen," „m\jn 

vrouw leit ook al drie dagen op bed." 
„Ja, mevrouw hier, ook." 
„Ongezond weer, veel influenza." , , 
„Dag, boertje!" 
Even later de bakker, de brievenbesteller, de slager en ver

dere leveranciers, die allen graag een praatje met tiet knappe 
dienstmeisje maken. En het onheil is geschied. Iedereen in het 
dorp of stadje of in de groote stad is overtuigd, dat de in
fluenza „heerscht". 

Benalve de jonge dokter, aan den overkant, die zich pas ge
vestigd heelt en wien een goedaardig epidemietje juist van pas 
zou komen. 

Zooais met de influenza, gaat het ook met de prijzen der 
postzegels. De Zeppelin kon Amerika nog niet bereikt hebben 
of er werd reeds verkondigd, dat „ze" (bedoeld werden de 
Duitsche Zeppelinzegels) op geheelen brief voor i 4,50 werden 
aangeoodeni OmgeKeerd was de Zeppelin nog in Amerika en 
de Drieven daarvandaan, aangevoerd door deze Zeppelin, wer
den vernandeld voor „drie guiden"! 

Deze stelselmatige taktieK elk zegel naar den drommel te 
helpen, wordt door een zeker soort verzamelaars in de groote 
steuen toegepast en bij den iiandel systematisch ronügeba
zumd. Het doel is duideljjk. Alles voor een koopje te ver
krjjgen. De zwak in nun scnoenen staande handelaars bang te 
maken en hen desnoods met verlies te laten verkoopen, omdat 
zu de zegels in kwestie als een „strop" beschouwen en er 
daarom maar liever gauw af zijn. Érger nog het type „ik ben 
goedkooper dan wie ook", welke geneigd is nog een paar dub
beltjes lager te gaani Waarneen dit geleid heelt, is bekend 
en voor wien tiet niet weet, tiem zij de raad gegeven te trach
ten voor een scnappelijken prys iets goeds üij den handel te 
plaatsen. Ook de op de veilingen betaalde prjjzen worden aan
gehaald, om de normale prijzen te drukken, terwijl het toch 
aan ieder bekend is, dat een lage prijs betaald op een veiling 
voor partijtjes, waarin gewoonlijk minderwaardige exemplaren 
voorkomen en de kooper gedwongen is doubletten te koopen, 
die hij zich bij den handelaar niet zou willen aanschaffen, niet 
kan gelden als een zuivere maatstaf. 

In veroand met het tiierboven beweerde is het voor den han
delaar onmogelijk een prijs te maken, die in overeenstemming 
is met de waarde van net object. Hij kan dus zelf ook geen 
redelijken prijs betalen en de verzamelaar die verkoopen móet, 
bemerkt dat hij, niettegenstaande de vele koopjes, zelfs nog 
geen gedeelte van het bestede geld terug kan krijgen. Dit ligt 
natuurlijk in hoofdzaak ook hieraan dat tiij meest gekocht heeft 
wat goedkoop werd aangeboden en in vele gevallen de vakjes 
voor de lastiger te verkrijgen zegels heeft opengelaten. Er is 
nog iets. Wanneer de een ot andere handelaar een enkel ejcem
plaar van een soort zegel, om welke reden ook, zij het ' om 
een cliënt een pleizier te doen, zij het om goedkoop te schijnen 
en op andere wijze weer iets terug te verdienen, zij het des
noods uit geldgebrek, voor een belachelijk laag prijsje ver
koopt, dan duidt dit er allerminst op, dat het betreffende zegel 
in waarde is achteruit geloopen of op de open markt minder 
waard zou zijn. 

Zij, die daarom deze paniekberichten rondstrooien, bewijzen 
niemand een dienst, doch doen in hooge mate schade aan het 
verzamelen in het algemeen en zichzelf in het bijzonder. Komt 
voor hen de tijd om hun collectie van de hand te doen, dan 
zullen zij ervaren, dat zij ijverig mede geholpen hebben de 
waarde der postzegels naar beneden te halen. 

Daarom, verzamelaars, past op uw eigen zaak! Is er eens 
een koopje te melden, doe het fluisterend, maar hang het in 
uw eigen belang niet aan de groote klok! 

AUFDERHEIDE. 

ONZE 1% CENT POSTZEGEL. 
Eerst was hij geel, toen paars, nu rood . . . , 

Voorwaar, wiJ zien het nog gebeuren, 
Dat de Post ze tenslotte blanco verkoopt 

En 't publiek ze naar keuze mag kleuren. 
(H.P.) 

DE POSTDIENST IN ETHIOPIË. 
De recente opening van het Postkantoor te Addis Abeba 

(Ethiopië) onder het eerevoorzitterschap van H. M. de Kei
zerin en Z. K. K. den Prins Regent, erfgenaam van den troon, 
brengt in herinnering dat het de Capucijners missionarissen 
zijn geweest, die in Ethiopië den eersten postdienst openden en 
dezen tot 1908 bedienden. Bij genoemde plechtigheid waren 
Pater Séraphin, Overste van het klooster te Addis Abeba, en 
Pater Bernardin Azaïs, bekend archeoloog in het land van 
Abessinië, aanwezig als vertegenwoordigers der katholieke 
missiën. 

De postdienst, dien de Paters Capucijnen tusschen Obock 
Djibouti, Harrar en Addis Abeba in de 19e eeuw waren be
gonnen, werd in 1889 in werking gesteld. De post die gericht 
was aan keizer Menelik en aan de regeeringsamotenaren, werd 
gewoonlijk toevertrouwd „aan de goede zorgen van de katho
lieke Missie van Harrar". 

Een geregelde dienst werd in 1892 ingevoerd en onder de 
leiding van dezelfde missie gesteld. Omstreeks dezen datum 
verzoent Mr. Veloncle, t ransen resident in Djibouti, aan Mgr. 
Caurin uit Harrar, het zoo te willen inrichten, dat de gouver
nementspost van de kust ook in staat zou kunhen zyn om de 
correspondentie der seridenten uit het binnenland op te nemen 
en vice versa. Mgr. Caurin willigde dit verzoek in en de aldus 
in werking zijnde postdienst werd steeds beter' tot in 1898. In 
1899 verving een spoorlyn de lange afstanden die eerst door 
kameelen en door landel^ke postboden werden afgelegd over 
een lengte van 34 kilometer, in 19uü liep deze spoorweg reeds 
over een afstand van 108 kilometer. 

Sedert Januari 1902 heeft de Keizerlijk Ethiopische spoorweg 
een contract met de regeering voor net postverkeer tusscnen 
Djibouti en Harrar en distribueert in Harrar iedere week drie 
groote postzakken, een voor Harrar zelf, de tweede aan de 
Legatie en de derde aan de zorg der missionarissen, die hem 
aan de Abessinische posten moeten doen toekomen. 

Nog zes jaren concentreerden de missionarissen driemaal 
per week te Harrar alle correspondentie die hun vanuit het 
binnenland werd toegestuurd. Zestien jaar van nauwgezetten 
dienst van den kant der missionarissen en het volledige ver
trouwen der bevolking waren oorzaak van algemeene tevreden
heid, en telkenmale dat de Overste der missie den missionaris, 
die belast was met den postdienst, daarvan wilde ontheffen om 
hem voor meer evangelischen arbeid te bestemmen, protes
teerde men luid. Toch moest men er tenslotte wel toe overgaan, 
en de administratie stemde er in toe den missionaris door een 
leek te laten vervangen. 

De archieven vap 't apostolisch vicariaat van Gallas houden, 
behalve de dossiers, die de bekeering en de administratieve 
gegevens registreerden, de documenten in, die betrekking heb
ben op den postdienst, die gedurende zestien jaren geheel be
langeloos werd geleid. 

(AGENTIA FIDES). 

% N E D E R L A N D E N K O L O N I E N . 
^ Zwitserland en Engelsche Koloniën 
J — zijn mijn specialiteit. — 
^ Steeds moote zichtzendingea met sterk concurreercnde prijzen ter beschikking 
$ Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 
* 1928 met prijzen in Ntdcrlandschemunt. 
* . . . w . WINDRATH, LUGANO (Zwitserland), ss 
* (Lid Ncderlandschc Vereeniginfl van Postzegelveri) ■ (1761 

* 

* 
* « « * * * « * * # * » # * * * * » « * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1 Prijs dezei advertenties 1 
f 0.75 bij vooruitbetal ing 1 

1 P o s t z . worden niet in b ta l ing gen . 1 

_ 
T E K O O P A A N G E B O D E N «CIC.lleciie 
N d , lud . Cura^rtO ^ulna ue, o a blokken 
van 4 Sur. 3 a . tr ppen. p^iren.enz MaDto
ijst en refer nties s v p 

P . G O R D O N ,  Dijk»traat 6o b, 
R O I T E R D A M (i!<2) 

1 Tekst dezer Annonces 1 
voor den 5=n in te zenden 1 
aan de Adminis t ra t ie . | 

1 P U N T S T E M P E L S Koop mi) ontbr 
steeds Ned 18 7 en 1872 5 et No H2 ■). 
1867 lüc t 1872 10 et. en hooger niet beneden 
135, 189 alle waarden; wapen ype 1 2 1 gr., 
2 et : cij'eriype 1 12, 1 '', 2 112 et Va'ibied'ng 
v e n .ekt G. l A N S E N C z . , Fred. H e n d r . 
str. 53. Utrecht . Lid U Ph v 1194) 

ENG. KOLONIëN. 
1 Zichtzending uit voorraad, pr. ex , ä 2 cent 

de PT Yvert 1929 
Vraagt de billijke Februanofferte, wordt 
gratis toegezonden 

150 ver,ch Nederland, pr. «ss f 3 25, 
195 D.nzig f 3 .  , 100 Frank 10.70 e z. 

M TOORENS, Stationsw 2, 
DEN HAAG. Giro 120543. 

(1911 

E V E N L E Z E N ! 
Gezien de vele ainvragen voar Zweden nr 
200 204 moeten 75 pCt. deze Zvg;ls nog 
missen W I J hebben nog een kl i rstant 
van deze scha rsche z g» s f i . 26 50 .oor 
•Ifchts E E N G U L J E N ! 1 No 39 en 40 
t 0.80, 5 Nr b nr 50 ' 0,75, Li. dst I, 
76 8 ï f 1 60, L a n d s t . II o p p o r t o 87 
95 f 4 ,  . L a n d t l i l , 11^121 f 1,50, 1 
Luchtpoit 1 8  1 ^ 0 f 1,05, W . s a 151l>3 
f 1,60 P o s l  C o n g r e a 3—80 ore 163— 74 
f4,75, P o s t  U n i e 3  8 J ö'e i 7 8  l 8 v f 4 , 7 5 , 
nr 113 f 0 4) U e n s t 13 en 14 f 1,70 
Om series te vullen, al deze zegeU oo< p c 
stuk. H^taling n a ontvangst, NedLid é 1 
r^ii bours. Zendt nuj eei s een mancolijstje 
van Zweden, Noorwegen en Denemarken^ 

ZIEN K O S T N I E T S I ! ( 9 3 ^ 

H. TEUNISSE, 
Dacostas t raa t 17, Dordrecht . 

1 UITSLUITEND voor en 1 
1 ten behoeve van LEDEN 
1 der aangesloten Vereen 1 

^ _ _ 
F . H. B R I N K M A N , A M S T E R D A M , 
H e e r e n g r a c h t 167, biedt uu zij ie colLctie 
aan lUUj v r ch p .t.tst f 3O  , v e d e r ^ e J , 
18.2 5 et 12,, ld lOct fO,75,Sui in 1873
1892 20 . t f 1,75, ld 30 et (x . id HO et 
f 3  ; compl Vel kroon ype 1 2 op 1 et f8 , 

(199, 
' 

j A l l é é n p l a a t s i n g 1 
j bij v o o r u i t b e t a l i n g . 1 

Wilt gij een verzameling opzetten of aanvullen, en daarvoor van een groot aantal verschillende landen een 
mooie sorteering verschillende zegels tegen den goedkoopst mogelijken prijs koopen, dan koopt U ons: 

Lot „L'EUROPE". 
Eveneens een prima sorteering van 
uitsluitend Europeesche landen. Elk 
commentaar overbodig. Spotprijs van 
dit lot „L'Europe" (4000 zegels) 
slechts ƒ 15,—. 

Lot „SUPERBE". 
Bevat 2500 zegels, schitterende sa
menstelling, van Europa en Overzee, 
oude en nieuwe uitgiften, gelegen-
heids- en weldadigheidszegels, com
plete series. Steeds mankeerende 
waarden. Zeer hooge waarde catalo
gus Yvert. Prijs van lot „Superbe" 
slechts ƒ 12,—. 

Lot „SPECIAL", 
Tevens buitengewoon geschikt voor 
ruil, zichtzendingen, enz., gezien de 
vele schaarsche en hooge waarden, 
welke daarin voorkomen. Mooie sor
teering van vrijwel alle landen van 
Europa, Fransche en Engelsche Kolo
niën, Noord- en Zuid-Amerika, schaar
sche nummers, complete series, peso's, 
enz. De prijs van dit lot „Special" is 
slechts ƒ 12,—; bovendien nog de gra
tis premie van 150 verschillende Ne
derland en Koloniën. 
B u i t e n g e w o n e a a n b i e d i n g : Elk kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ 35,— en 

ontvangt bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis . Alles tezamen dus bijna 10.000 zegels. 
Wij geven deze maand aan elk kooper van 1 of 3 lots grat is een serie Suriname, weldadigheid, compleet. 
Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag, franco aangeteekend. Frankeering der zen

ding met roltanding in blocks. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Op verlangen ook onder rembours. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE" - Krugerst raat 39 - Zaandam. (i83) 
i i n i i i i i i i i l l l H i i i i i i i i i 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te's-Graaen/io^e zal op DINSDAG 26 FEBRUARI 
1929, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kor-
tenaerkade i, bij inschrijving verkoopen : 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
I V O X I T I Ë N zijn é » * a t i s aan dat gebouw verkrijgbaar 

IIHIHIIIIIII llMIIIIMIIIIII IIIIIMIIIIIIIMIII II IUI IMIMIIMIHIIMMMIMllMII l i l 

(190) 
iniiMMMiuMiiiiiiiiitiiriiiiiiitiiiiiiiiiitMMniiniinininniiiiiHtiMiMirMiniMiMiiHiiiii<tMitMMMiHiniMiMiMniiiiiiiiininiiiiiiiMiMiitiiiMiiiiiMiiii.M 

Aan middelmatige en gevorderde verzamelaars! 
Een rr.ooie gelegenheid doet zich vcor, om u i t m u n t e n d e B r i t s c h e K o l o n i a l e Z e g e l s te bekomer. 
De \ olgende mooie z'chtzendingen zijn thans gereed en kunnen tegen bewijs van ontvangst of referentiën 
op zicht gezonden worden : 
Afdeeling i . EERSTE UITGIFTEN, welke kunnen uitgezocht worden tegen e e n - d e r d e catalogusprijs. 

„ 2. EDUARD- e n GEORGE-UITGIFTEN m pcstfrisschen toestand, grootendeels geprijsd 
d e helft catalogus. 

,, 3. EDUARD- e n GEORGE-UITGIFTEN, prachtig g e b r u i k t , grootendeels geprijsd 
d e helft catakgus. 

< J . O I R D , „Westburr, West HUI Road, Southfields, London, S.W. 8, Engeland. (62) 
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\ i i l l i ^ 

I H.H. Europa-verzamelaars ! ! ! | 
1 Door aankoop van een nagenoeg complete i 
1 Europa-verzameling, zijn wij in staat aan 1 
1 H.H. verzamelaars, bij inzending van mancoiijsten, 5 
1 zichtzendingen te doen toekomen. Alle door 1 
^ ons te leveren zegels zijn gegarandeerd echt en f 
1 in prima staat. Prijs 3 74 c*» per franc, Yvert 1929. i 

I Affisterdamsclie Postzegelliandel, | 
I St. LUCiENSTEEG 22, - bij ds Kaivarstraat, | 
J AfélSTERDAfP.. (197) [ 
^i | | i i {r i | | ! i | | i i | I i i | | i i | | i i | | i i | | i i { | i l | ! i | | i i | | i i | | i i | | i i | | i i | | i i { | i iHi i | | i i | i i | | i i l | i i { i i i l l i i { | i i | | i i | |n i | i^ 

KBiBi3iBiBiBi*ai!fiSffiSS«ffiffisa«tfi5ffiKffiffi«SffiSffiffiiwSffiffiïMffi 

Pöstzeselliaiißel k m , FÖMSÏËR, 
P A P E S T R A A T 24. — GIRO 136315. — D E N HAAG 

S P E C I A L E R E C L A M E - A A N B I E D I N G . 
A R M E N W E T . 

No. 1, ongebr. ƒ 0,15, gebr . ƒ 0,20 
No. 2 ongebr . ƒ 0,20, gebr . ƒ 0,25 
No. 3 ongebr . ƒ 0,25, gebr . ƒ 0,30 
No. 4, ongebr . ƒ 0,40, gebr . ƒ 0,40 
No. 5 ongebr . ƒ 0,15, gebr . ƒ 0,15 
No. 6 ongebr. ƒ 0,30, gebr . ƒ 0,30 
No. 7, ongebr . ƒ 1,70, gebr . ƒ 1,75 
No. 8, ongebr . ƒ 1,25, gebr . ƒ 1,25 

Wü leveren ook volgens mancolijst t egen l aag gestelde S 
prijzen en pr ima kwali te i t . Bi 

'— Bestel l ingen boven 5 gulden franco. — (167) S 
a;!}iBiBi!fi>iiK>Ji>ii!fiB;BiBi!iiB;Bi>fiBiQi>fi!i;yïB;Bi!fi>f;B;B;BiB;BTBi!j;>f;B;!f;B;BiB;Bi 

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

Wij hebben aangekocht: 
De collectie Ind. brieven zonder zrg Is van den bekenden 
stempelverzamelaar J. v. d. H.... te Leiden. 
Een gedeelte van een archief, afkomstig uit Roermond, 
Een collectie oude Ind. brieven z mder zegels van een 
verzamelaar te Brussel. 
ho fdzakelijk bevattende brieven tonder zegels, met zeld
zame Hollandsche afslempelingen gedurende de Fransche 
Overheersching. 
Goed vertegenwoordigd zijn hierbij de stempels uit de 
provincie Limburg. Gedu-ende het tijdperk i830—'89 was 
deze provincie onder Belgisch gezag en werd door diens 
plattelandspost bediend. 
Dit systeem is tot 1850 gehandhaafd, en zijn maar weinige 
brieven van bewaard gebleven. 
De verzameling proeven en ontwerpen van Sir S. P. te 
Londen. 
Een klein fijn partijtje Koningskoppen van Ned.-Indië in 
po.tfrisschen staat. 
Wij zullen, onze gewoonte getrouw, deze aan onze re
laties op zicht zenden. 

(125) 

% L I E C H T E N S T E I N . *̂  ̂  - ' Bi Goedkoope aanbieding. 
RBnt ongehr gebr 

1912. Vorst Johan 3 ƒ 4,50 ƒ 4,50 
1915. op gewoon pap . 3 ƒ 4,50 ƒ 4,50 

25 h., u l t r am. . . 1 ƒ 4,50 
1917. Vors t en wapen 6 ƒ 0,20 ƒ 0,25 3̂ g 
1918. 20 h., 1858-1918 1 ƒ 0,08 ƒ 0,08 ß U 

QU 
g l 

ËngeEand en Koloniën. 
Postzegels en Li tera tuur te 
koop ge\ raagd, alsmede van 

Het Philatelistisch Maandbiad, 
de Nos, 75 en 83. 

ë.i 
Lid: 

O Spanje, nieuw, Toledo, compl. 
QI ,, „ Santiago, „ 
g Cyprus , ged. Serie compl. . . 
0 Mal t a , met opdruk Postage & 
a Revenue, compl.. . . 

, Rozsnstraal 3?, OEH HAAG. g Noorwegen, nieuw, 9 opdruk-
- - ' - - - ■-• ken, compleet 

f 8,25 
f 8,25 
f 19,50 

f 18, 
1920. Arabesken 6 ƒ 0,55 ƒ 0,60 ^ g 

gesneden 8 ƒ 0,10 ƒ 0,10 h 1 
b e e l d e n e n p o r t o 2 7 ƒ0 ,25 ƒ0,30 g | „COLLEWiORS CLUB", N.W York, en.. Ö p i u m c , No'. 1 - 3 1 , p o r t o N a 

inor ^ ■ " " j ^ iV'J" i " ' i " SiEe3Qiö!BiöiBQaiaimsiösiö0oaBaQSiaBBa0 

~ '"^ZWITSERLftND7 
„PHILATELICA". „J. P. S.", Londen. 

enz. 
Il f51 

f 

1927. Wapen 3 ƒ 1,25 ƒ 1,25 t 
1928. Rheinnot 4 ƒ 1,— ƒ 1,— g 

Jubileum 8 ƒ 8,— ƒ 8,— 
Porto 8 ƒ 1,50 ƒ 1,50 

De hier ontbrekende waarden zenden 
wji U gaarne op zicht; wij verwachten 

daarbij Uw mancolij st. 
NIEUWIGHEDEN. 

Duitschland, Zeppelin 2 ƒ4,50 ƒ4,50 
Weldadigheid . . 5 ƒ 1,40 ƒ 1,40 

.lapan, Kroningsuitg. 4 ƒ 0,75 
Lettland, Jubileum . . 6 ƒ 1,50 ƒ 1,50 

Weldad.h., getand 6 ƒ 2,— ƒ 2,-— 
idem, gesneden . . 6 ƒ 2,— ƒ 2,— 

Luxemburg, Weldad.h. 5 ƒ 0,40 
Oostenrijk, Hainisch 4 ƒ2,50 ƒ2,50 
Rusland, Kinderhulp 2 ƒ0,75 
Zweden, Krebs 5 ƒ 1,50 ƒ 1,— 
Zwitserl., Pro Juvent. 4 ƒ0,75 ƒ0,60 
C.S.R., Jubileum 10 ƒ 2,— 
Bedr. ben. ƒ 10,̂ —• 50 cent porto extra 

JOH. ROB. LiEBERT. 
LEIPZIG, S. 3, postbox 47. (135) 

Serieuze ruil gezocht met Nederland, speciial In 
de nieuwere uitgiften (2—3 exempl. van elh). 

qee Zw tserla , j ^.luuenlute), 
ook oude en uliegpost, enz. — 

Philatelistische Franheering! 

ALFRED WEBER, 
(196) MORßflRTENRINB 127, BBSEL. 

s Inkoop - ^ u i ! _ - Verkoop. " 
Zendt ^mancoïijst. ^ 
Vraagt zichtzending. 

Laagste prijsnoteering. 
I Postzegelhandel „tNSULINDE" | 

Z o u t m a n e t r . 14a, — D E N H A A G , ^ 
Tel . 34929, Giro 46266 (184) w 

W 
K i O K S Ö W W K Ä R W K O t O ; « ^ ^ 

1 —12, met keur, compl. f 
Oostenrijk, Vliegpost, No. 

351—367 f 
Por tuga l , No. 299—329. . . . f 

No. 334—364. . . . f 
S u r i n a m e , No. U I , 112, 113 f 

3,50 

7,50 

10,50 
6,50 
8,50 
8,75 

Franco rembours of postwissel. 

Spui 13, — A m s t e r d a m 
J . J . /^. E N 6 E L K A M P . (195) 

Gibraltar, 1/- & 2/- f 2,15 
N o o r w e g e n , opdruk „Posf 9 st f 3 , 5 0 
N e w - F o u n d l a n d , i4c. & as c. f 1,60 
C a n a d a , t2c , 20c . soc, 1 doiiar f 5 , 2 5 

P o r t u g a l , 20 versch. opdrukken f 2 ,^— 

P. GORDON, Dijkstraat 60b, Rotterdam. 
Giro 129598. (177) 
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RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen 

wordt gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie voor het jaar 1929 is samengesteld 
uit de beeren: 

dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
W. P. COSTERUS Pzn., te Edam. 
J. C. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
P. S. VAN 'T HAAFP, te 's-Gravenhage. 
K. H. .J. VAN HULSSEN, te Utrecht. 
J. A. KASTEIN, te Amsterdam. 
L. C. A. SMEULDERS, te Breda. 
P. VREDENDUIN, te Amsterdam. 
Eén vacature. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

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

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

CORRESPONDENTIE. 
Gestempeld „'s-Gravenhage 9.1.29" ontving ik een postwissel 

ter somma van ƒ 1,70. Naam en woonplaats van den afzender 
zijn echter niet ingevuld. Op de keerzijde der strook staat ge
schreven: 

1X/0,67K 
Porto 

= ƒ0,95 
= ƒ0,6714 

ƒ0,0714 

ƒ1,70 
Wie zond my dit bedrag toe en voor welk doel? 

L. C. A. SMEULDERS, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

Nedei-landsche Vereeniging van 
Postzegeihandelaren. 

DE POSTZEGEL-VERVALSCHINGEN. 
Ter geruststelling van de postzegelverzamelaars ontvingen 

wü van het bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, gevestigd te 's-Gravenhage, de volgende 
mededeeling: 

De opdrukvervalschingen, welke door den verdachte J. H. D. 
te Den Haag in omloop zijn gebracht, zijn door hem bijna uit
sluitend bij verzamelaars ondergebracht, zoodat ze bij de bona
fide postzegelhandelaren practisch niet voorkomen. 

Verzamelaars, die postzegels mochten hebben met dubieuze 
opdrukken, kunnen die laten keuren ófwel bij den Nederland-
schen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, p.a. 
den heer P. Jorissen P.Czn., te Rotterdam, Julianalaan 73, óf
wel bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, 
p.a. den heer G. Keiser, te Den Haag, Passage 25, voorzitter 
dezer Vereeniging. 

EEN VERZOEK OM HULP. 
De zeer bekende Duitsche postzegelhandelaar ALWIN 

ZSCHIESCHE, vroeger te Naumburg a/S., thans te Wies-
baden, verkeert met zijn hoogbejaarde echtgenoote in bitteren 
nood. 

Bij velen der oudere verzamelaars is Zschiesche, die thans 
86 jaren oud is, een goede bekende; hij toch was een reëel han
delaar, baanbreker op philatelistisch gebied door het uitgeven 
van de eerste prijscourant in Duitschland, van een album enz. 

In de Frankfurter Briefmarken Zeitung van 25 December jl. 
roept Staatsanwalt Dr. Strausz te Wiesbaden de hulp van de 
verzamelaars in tot leniging van den nood van dit hoogbejaard 
echtpaar. 

Giften worden gaarne tegemoet gezien op mijn postrekening 
26358; mijnerzijds worden de bijdragen in het Maandblad ver
antwoord en ten spoedigste aan genoemden Staatsanwalt over
gemaakt. 

Wie spoedig helpt, helpt dubbel! 
J. D. VAN BRINK, 

Leeuwarden. 

Over onderstaande handelaren 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 bij 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, Berlijn, 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 
A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenisjingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend b\j 
Kon. Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67, 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zondag 13 
Januari 1929, des voormiddags te 1114 uur, in hotel „Pays-
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig het voltallig Bondsbestuur, n.1. de beeren Van der 
Schooren, mr. Vuijstingh, Costerus, Cramerus, Kastein, mr. 
De Beer en Jorissen. Voorzitter: de heer Van der Schooren. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige 
vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De volgende punten worden behandeld: 
1. de aanvrage om de data der Philatelistendagen, zooals 

deze zijn bepaald in de Bondsvergadering van September 1.1., 
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te wijzigen in verband met den verjaardag van H. M. de Ko
ningin; er wordt besloten deze data opnieuw vast te stellen 
m de vóórvergadering der afgevaardigden in Maart dezes 
jaars. 

2. de in December I.l. uitgegeven Kinderzegels. Bü het pu
bliek werden deze zegels in het algemeen niet mooi gevonden, 
en hoowel de uitslag van de opbrengst wel zal meevallen, 
zou er waarschijnlijk nog meer kooplust zijn geweest, wanneer 
er een ander onderwerp gekozen ware, doch het feit wordt ge
prezen, dat deze zegels niet in roltanding zyn verschenen. 

3. Mededeeling wordt gedaan, dat op enkele postkantoren 
hier te lande de vliegpostzegels, bü vellen afgestempeld, aan
wezig waren. 

4. Beker-reglement. Het voorstel van het Bondsbestuur dien
aangaande, zooals het in de a.s. Maartvergadering zal worden 
voorgelegd, is dit te laten zoo het is, en alleen te veranderen, 
dat voor iedere voordracht in plaats van één twee cijfers moe
ten worden gegeven, en wel één cijfer voor den wetenschappe-
lijken inhoud en één voor de voordracht als causerie beschouwd. 
Vóór den uitslag worden dan de cijfers bij elkaar genomen, en 
moet het gemiddelde cijfer om den beker toe te kennen 7 be 
dragen, terwijl, indien slechts één voordracht wordt gehouden, 
de beker niet wordt uitgereikt. 

5. Tandingmeter. Deze zal worden aangemaakt naar het 
goedgekeurde ontwerp van de commissie. Er zal worden op
gedrukt: „Tandingmeter uitgegeven door den Nederl. Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. Auteursrecht 
voorbehouden." Benevens in het midden een watermerkzoeker. 
De oplaag zal voorloopig 1000 stuks bedragen, de prijs 35 cent 
per stuk. 

6. Bondsbibliotheek. Diverse besprekingen hebben hierom
trent plaats, en zal dit punt in de Maart-vergadering nader 
onder het oog worden gezien. 

7. Het bekomen van meer begunstigende leden. Er zal wor
den onderzocht of de kosten, voor dat doel uit te geven, zullen 
opwegen tegen het te verwachten resultaat. 

8. Voorts wordt er met nadruk op gewezen, dat onder be
gunstigende leden alleen particuliere personen begrepen zijn 
en dus in geen geval vereenigingen. 

9. Verder wordt ter sprake gebracht de instelling van een 
Bondsrecherche-commissie tot het opsporen van fraude. Dit 
punt zal, evenals punt 

10. Omtrent het aanleggen van een Bondsfalsificaten-album, 
in de Maart-vergadering worden behandeld. 

11. Besloten wordt het album Fournier te stellen onder be
rusting van den 2en secretaris, in zijn hoedanigheid van hoofd 
van den Keuringsdienst. 

12. Voorts wordt medegedeeld, dat door de Nederlandsche 
Regeering, ter behandeling op het a.s. in Engeland te houden 
Postcongres, het voorstel is gedaan, de porti voor poststukken 
te verlagen. 

13. Keurstempel. In overleg met den heer Becking, als 
Bondskeurmeester, en op diens voorstel, zal het Bondskeurmerk 
worden gewijzigd en worden verdeeld over 2 stempels, zoodat 
de beide keurstempels die elk in verschillende handen zijn, 
te zamen het waarmerk van echtheid zullen uitdrukken. 

Ten slotte wordt de vóórvergadering van afgevaardigden 
bepaald op Zondag 10 Maart 1929, des namiddags te 2 uur 
te Utrecht, en zal daarvan door den len secretaris kennis wor
den gegeven aan de verschillende bij den Bond aangesloten 
Vereenigingen. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

. De 2e secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Bekendmaking. 
Vergadering van het Bondsbestuur met afgevaardigden der 

aangesloten Vereenigingen (z.g. voorvergadering) op Zondag 
10 Maart 1929, dos namiddags te 2 uur, in het hotel „Des Pays 
Bas", Janskerkhof, te Utrecht. 

Punten van behandeling: 
Wijziging datum Philatelistendag. 
Wijziging Bekerreglement. 
Instelling van: 

1. Bonds-Recherchebureau. 
2. Bonds-Falsificatenalbum. 

Mededeelingen. Rondvraag. 

Vereenigingen, welke op deze vergadering andere onder
werpen ter sprake willen brengen, worden beleefd uitgenoodigd 
hiervan tijdig aan den secretaris opgave te willen doen. 

De secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, 

Plompetorengracht 24, Utrecht. 

KEURINGSCOMMISSIE VAN DEN BOND. 
Af deeling: Nederland en Koloniën. 

In aansluiting aan het vermelde op blz. I van het Januari
nummer, betreffende in omloop gekomen portzegels van Neder
land 1924, 5 cent op 1 cent rood, met valschen kopstaanden op
druk, acht de keuringscommissie het noodig ter kennis te 
brengen van de verzamelaars, dat mede in omloop zijn een 
aantal portzegels van Suriname 1888, van 30 cent en 50 cent 
— in alle typen — met valschen rooden opdruk 10 cent. 

De Commissie geeft daarom den verzamelaars in over
weging, de in hun bezit zijnde exemplaren van deze overdrukte 
portzegels ter keuring op te zenden aan het Keuringsbureau 
van den Bond (p.a. den heer P. Jorissen P.Czn., Prinses Ju-
lianalaan 73, te Rotterdam). 

Het keurstempel zal in het vervolg zijn: Nd Bd. 
Het hoofd van den Keuringsdienst, 

P. JORISSEN P.Czn., 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn. secretaris: H. J. BOEKEN Jzn., Bas Backerlaan 11, 

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
V. M. Fr. V. Koller, Hoogstraat 0/111, Heusden (N.Br.). V.A.L. 
C. Teves, Tempelierstraat 8, Haarlem. V.A.L. 

Adres wü zigingen. 
887. mevr. M. J. Smit, Heerengracht 167, Amsterdam, C. 
237. A. N. Fabius, Nassaulaan 45, Schiedam. 
336. F. W. M. Ch. Cortenbach, Kartinilaan 11, Medan (N.L). 
916. J. J. Aalbersberg, Koninginnelaan 39, Leiden. 
165. K. P. Manus, Rokin 69, Amsterdam. 

ANDRE VAN DAM t 

Op 5 Februari overleed na een kortstondige ziekte 
onze zoo hoog gewaardeerde secretaris, die gedurende 
bijna vijftien jaren als zoodanig de belangen onzer Ver-
eeniging met groote nauwgezetheid, ijver en warme toe
wijding heeft behartigd. WiJ zijn heel veel aan hem ver
schuldigd en zijn rustige en degelijke persoonlijkheid 
zal ook in den engeren kring der bestuursleden zeer ge
mist worden. 

Hij ruste in vrede. 
Namens het bestuur: 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 
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pansche zegels met kroningsstempel; van den heer Jacobs 
enveloppes vervoerd per Zeppelin naar Amerika; van den beer 
Van Mierlo de nieuwe Belgische zegels. 

Aan de orde is daarna bestuursverkiezing, respectievelijk 
benoeming. Als 2e secretaris en sectiehoofd BE treedt af de 
heer Van Horssen, terwijl als bibliothecaris wordt voorgesteld 
de heer t ' Sas. Op voorstel van den heer ds. Loeff worden 
deze beeren bij acclamatie herbenoemd respectievelük benoemd. 

De voorzitter deelt mede, dat de rekening en verantwoording 
van den penningmeester in de Februari-vergadering zal plaats 
hebben. 

De Ie secretaris leest daarna zijn jaarverslag voor, waarna 
een der leden onze bibliotheek verrijkt met de volgende werken, 
waarvoor de voorzitter hem, namens de Vereeniging, hartelijk 
dank zegt: Werner Voss, Herr Klebefalz und seine Reise durch 
Europa; A. H. Harris, Who's who in Philately; Fred. J. Mel
ville, Baden; Fred. J. Melville, Virgin Islands; H. Mallet-Veale, 
South West Africa; Al. Burns, Sources of supply for stamp 
dealers; Kümm Beul, Spezial Katalog Schweiz 1929; The stamp 
collecting year book 1928-29; A guide to philatelic literature 
1929; Stamp collecting and how to enjoy it. 

Van den heer ds. Loeff is een schryven ingekomen, waarin 
hij de Vereeniging dankt voor den telegrafischen gelukwensch 
ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

De heer Sylvain Gèrardy Capelle, Consul de France, te Sofia, 
schrijft, dat hij zich voor de leden beschikbaar stelt nieuwtjes 
van Bulgarije te leveren. 

Ingekomen is voorts het reglement van de Tentoonstelling 
te Le Havre van 18 tot 26 Mei van dit jaar. 

De heer Kamphuijs zond eenige zegels ten verkoop ter onder
steuning van den in armoede verkeerenden heer Zschiesche, een 
der eerste Duitsche postzegelhandelaars. De zegels vinden geen 
koopers, doch een collecte brengt ƒ 12,— op, welke aan den 
heer Kamphuijs zullen worden toegezonden. 

De heer dr. Gommers deelt mede, dat hij in de Februari-
vergadering een lezing zal houden, terwijl de heer Smoulders 
toezegt dan een blanco album ter verloting onder de aan
wezigen mede te brengen. 

De heer Colen vraagt hoe de meening is van het bestuur 
over de brandkastzegels, die in veiling komen. De voorzitter 
en ook ondergeteekende meen en, dat aankoop aan te raden is, 
daar volgens hun meening de zegels waarschijnlijk niet bil
lijker to kriip-p" nullen zijn. 

Op een vrapc,- van den heer Fiiius omtrent den gezondheids
toestand van onzen eere-voorzitter, den heer Spitzen, kan de 
heer dr. Gommers mededeelen, dat hij zoo goed als hersteld is, 
hetgeen door de vergadering met vreugde wordt vernomen. 

De heer Filius deelt tevens mede, dat ons lid, de heer Wilt-
hagen, overleden is. Besloten wordt de weduwe een brief van 
rouwbeklag te zenden. 

Daar-geen der aanwezigen verder iets mede te deelen of te 
vragen heeft, wordt overgegaan tot de groote verloting zonder 
nieten. De voorzitter dankt de beeren Commissieleden voor de 
door hen verrichte werkzaamheden. Onder 457 leden (waar
onder ook begrepen de 10 nieuwe leden, aangenomen in deze 
vergadering en 2 candidaat-leden, die zijn voorgedragen), wor
den evenzoovele zegels, voor den aankoop waarvan ƒ 399,12 
is uitgegeven, verloot. (Aan de 2 candidaat-leden zal hun prü's 
na hunne aanneming worden toegezonden). De heer Keiser, te 
Den Haag, schonk voor deze verloting een zegel ter waarde van 
ƒ 5^—, waarvoor genoemde heer reeds door den len secretaris 
is bedankt. 

Daarna wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, 28 Januari 1929. 

De le secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

624. P. H. Mooy, Lawoelaan 3, Djocja (N.I.). 
213. G. Nyenhuis, Heemraadssingel 79, Rotterdam. 

11. B. Pistrowski, Gr. Griechenmarkt 131, I, Köln a/Rh. 
942. mevr. H. J. Scherft-van Haastert, Vajkenboschkade 576, 

Den Haag. 
999. L Nagel, Prinsen Bolwerk 7, Haarlem. 
772. J. P. Th. Rittershaus, Boolweg 16, Medan (N.I.). 
781. W. H. G. Palm, Inspecteur van den Arbeid, Bindjai, Oost

kust van Sumatra (N.I.). 
617. mr. S. D. de Vries, Danckertstraat, Den Haag. 
786. Ch. F. Seeger, Jac. Bellamylaan 34, Bussum. 

Overleden. 
181. dr. A. van Dam, te Haarlem. 
226. W. R. A. C. graaf van Rechteren Limpurg, te Velp. 

Bedankt met 31 Dec. 1928. 
614. mr. D. M. van Gelder de Neufville. 
928. N. van Dien. 

Bedankt met 31 Dec. 1929. 
430. A. D. C. Poolman. 
510. R. Vogel. 

Handboek. 
De prijs van het Handboek is bepaald op: 

Voor leden: 
deel I ƒ2,50; deel II ƒ7,—; samen ƒ8,50. 

Voor niet-leden: 
deel I ƒ 3,—; deel II ƒ 8,—; samen ƒ 10,—. 

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. Pareira, Sarphatistraat 143, 
Amsterdam (bijkantoor Tulpplein). 

De Directeur dezer afdeeling, de heer L. van Essen, Melkpad 
37, Hilversum, verzekt den leden attent te zijn op art. 3 van 
het Reglement der afdeeling 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. 
Jaarboek 1929. 

In het jaarboek 1929 kunnen de telefoon- en gironummers 
d̂ T 'eden worden opgenomen. Degenen, die op deze vermelding 
prijs stellen, worden verzocht hun opgave bij den secretaris in 
to zenden vóór 1 Maart 1929. 

Vergadering 
der afdeeling Apeldoorn op Maandag 25 Februari 1929, des 
avonds te 8 uur, in Odd Fellow-huis, Deventerstraat 38, te 
Apeldoorn. 

Postzeja^elvereeniginff „Breda", te Breda. 
le Secret.: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastr. 25, Breda, 

Aangeteekende stukken: Wijkkantoor Parkstraat. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 28 
Januari 1929, des avonds te 7J^ uur, in de bovenzaal van 
de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 55 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering, heet allen, doch in het bijzonder de beeren 
Reinhold, Burkhart en Vossenaar, welkom en wenscht hun een 
gelukkig 1929. Het doet hem genoegen zoo'n groot aantal 
leden aanwezig te zien en hü spreekt dan ook de hoop uit, de 
Bredasche leden, die thans nog thuis bleven, een volgende maal 
ook aanwezig te zien. 

De notulen der vergadering van 3 December 1.1. worden na 
een opmerking van den heer Wolterbeek goedgekeurd en vast
gesteld, terwfl de ballotage ons ledental met 10 versterkt. 

Intusschen ziJn in het drukraampje ter bezichtiging: van 
den heer Smeulders een blok lucen t , waarvan één exemplaar 
zonder t in cent, en de Spaansche zegels met beeltenis van den 
Paus en den Koning van Spanje; van den heer ds. Loeff Ja-

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Februari 1929, des avonds 

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

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan. 
Wordt verzocht hunne contributie voor 1929 aan den penning
meester, den heer A. J. Jacobs, Wethouder Romboutsstraat 12, 
te Breda, over te maken vóór 1 Maart a.s. door overschrijving 
of storting op zijne postrekening 88101. Mocht hieraan niet 
worden voldaan, dan zal over de contributie, verhoogd met 
ƒ 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie worden beschikt. 
Na ontvangst der contributie zal het bewijs van lidmaatschap, 
gelijk met het zege! uit de verloting, worden toegezonden. 

VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 
over het vereenigingsjaar 1928. 

Ter voldoening aan de eerste zinsnede van art. 12 van het 
huishoudelijk reglement, heb ik de eer u hierbij aan te bieden 
het verslag van den toestand der Postzegelvereeniging „Breda" 
gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar, en wel het 35e van 
de oprichting af. 

Tot mijn leedwezen moet ik op een achteruitgang van het 
ledental wijzen; dit bedroeg op 1 Januari 1929 450 (vorig jaar 
467). In 1928 werden 47 leden aangenomen, 47 bedankten voor 
het lidmaatschap, 14 werden geroyeerd of afgevoerd, terwijl 
er ons 3 ontvielen door den dood. 

Het bestuur onderging ingrijpende veranderingen. Tot ad
ministrateur der rondzendingen werd gekozen de heer J. Broe
ders, tot hoofd van sectie I en onder-voorzitter de heer C. L. M. 
Brantjes, tot hoofd van sectie VI en VII mevrouw L. A. E. 
Hanegraaff van der Colff-Meerkerk, en tot hoofd van sectie 
BE en 2e secretaris de heer J. A. J. van Horssen. De Vereeni-
ging zal steeds dankbaar blijven gedenken de groote verdien
sten van den heer Janzen, die als administrateur zoovele lange 
jaren deze veelomvattende taak op een wüze vervulde verre 
boven onzen lof verheven. Zijn minder gunstige gezondheids
toestand noopte hem tot aftreden. 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats en 
werden echter in verband met het drukken van het Maandblad 
sinds April op den laatsten Maandag in de maand gehouden. 
Er waren gemiddeld 38 leden aanwezig. Voorts werden 6 be
stuursvergaderingen gehouden. 

Het rondzendverkeer had nog iets te leiden van de re
organisatie. Dit zal het volgend jaar zeer zeker beter zijn. 
Over de nieuwe manier van werken zijn wij dan ook zeer te
vreden. De inkomsten hiervan bedroegen ƒ 457,09 (vorig jaar 
ƒ619,06). 

De verlotingscommissie bestond uit de heeren Van den Berg, 
Cramerus en Jacobs. 

Als vertegenwoordigers voor den Bond werden herbenoemd ' 
de heeren Van den Berg, Cramerus, Jacobs, Loeff, Sikkens en 1 
Smeulders. Als vertegenwoordiger onzer Vereeniging woonde 
de heer Smeulders de voorjaarsvergadering van den Bond bj). j 
De Vereeniging werd ten slotte in den Raad van Beheer van ' 
het Maandblad vertegenwoordigd door de heeren Cramerus en 
Smeulders. Plaatsvervanger was de heer dr. Gommers. 

In het afgeloopen jaar hadden wij het groote voorrecht de 
schitterende verzameling N.Z.Wales van den heer Van Dieten 
te Rotterdam te kunnen bezichtigen. 

De Vereeniging verleende, in samenwerking met ons lid, 
den heer J. C. van Bortel, te Weltevreden, haar bemiddeling 
tot het verkrijgen van gevlogen stukken Holland-Indië. 

Onze bibliotheek onderging, meest door zeer gewaardeerde 
schenkingen, gestadige uitbreiding; ook in het afgeloopen jaar 
werd van onze boekerij weinig gebruik gemaakt. 

De feesten en tentoonstelling ter gelegenheid van ons 35-
jarig jubileum mogen wel geslaagd genoemd worden. Op voor
stel van den heer Smeulders deden wij bij deze gelegenheid 
een Philatelisten-Marsch componeeren. 

Onze voorzitter, de heer Cramerus, werd als lid van het ] 
Bondsbestuur gekozen, zoodat onze Vereeniging weer in dat 
college vertegenwoordigd is. 

De Vereeniging zond gelukwenschen aan onze leden Spitzen 
en ds. Loeff ter gelegenheid van hunne benoeming tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. 1 

De heer Brantjes, onder-voorzitter, vertegenwoordigde de 
Vereeniging op de feesten van de Postzegelvereeniging „De 
Schelde" te Antwerpen, op 3 en 4 November. 

Rest mü, de Vereeniging, zoowel als hare leden, een voor
spoedig jaar te wenschen. 

Breda, 28 Januari 1929. 
De Ie secretaris, 

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

236. (E.Z.). G. F. H. Kools, Boschstraat 16b, Tholen (III). 
170. (-). Ernst Schmid, Seefeldstrasse 35, Zürich. 

63. (E.). V. S. Eram, 6, Rue Lallier, Paris. 
239. (E.Z.). G. van Steijn, Burgemeesterlaan 12, Driebergen 

(IV). 
158. (E.). A. Burkhart, Ceresstraat 8, Breda (II). 
250. (E.Z.). W. Reinhold, Ceresstraat 8, Breda (II). 
270. (E.Z.). W. Saalberg, Jan Sonjéstraat 42a, Rotterdam (V). 

73. (Z.). H. L. J. Vermeulen, Baronielaan 304, Breda (II). 
265. (E.Z.). J. M. G. Numans, Nieuwstad 50, Zutphen (IV). 
186. (-)• J. M. N. van der Drift, Utrechtscheweg 107, Amers

foort (IV). 
Hersteld als lid. 

439. Franz Bäcker, Linienstrasse 132-IV Tp., Berlin. 
Candidaat-leden. 

D. Hendrikse, dierenarts, B 47, Groot Ammers (Eigen aan
gifte). 

H. Vriens, handelsagent, Troyentenhoflaan 5, Berchem-Ant-
werpen (Voorgedragen door G. M. Kok, te St. Mariaburg). 

mr. H. Manger Cats, rechter arr. rechtbank, Sophiastraat 34, 
Breda. (Voorgedragen door H. Veen, te Breda). 

Overleden. 
379. D. Wilthagen, te Breda (II) . 

Afgevoerd met 31 12-28. 
253. J. F. de Hosson, te Amsterdam (VII). 
478. A. Jaasma, te Leeuwarden (IV). 

Adres wfl zigingen. 
54. J. C. P. Kats, te Amsterdam, thans c/o Koninklijke Paket-

vaart Maatschappij, te Weltevreden. 
317. G. H. Tissen, te Breda, thans Leeuwerikstraat 11, aldaar 

(I) . 
376. A. Dunnebier, te Rijswijk, thans Sweelinckstraat 95, te 

's-Gravenhage (V). 
118. H. J. E. Moll, te Medan, thans assistent-resident van Asa-

han. Heerenstraat, Tandjong Balei (N.I.). 
351. P. H de Bont, te Eindhoven, thans Stratumseind 99, al

daar (VI). 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 26 Januari 
1929, des avonds te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", A'dam. 

Aanwezig 43 leden volgens de presentielijst. De voorzitter 
begint met het bespreken van verschillende tijdschriften, in de 
eerste plaats de nieuwe uitgiften, speciaal de herinnerings
zegels. Hulde wordt gebracht aan de studie van den heer 
Korteweg over de landmailporten. Besproken wordt, aan de 
hand van voorbeelden, de soms zeer groote verschillen in prij
zen bü Yvert en Gibbons. Nu wij een nieuwe drukker van 
ons Maandblad hebben, hopen wü geen klachten meer te krij
gen dat het te laat ontvangen wordt. Besproken wordt het 
voorstel, om over te gaan tot het aanschaffen van een epiados-
coop, waardoor lezingen geïllustreerd kunnen worden aan de 
hand van zegels, prentkaarten, poststukken e.d. Wij kunnen 
op 't oogenblik een heel goede goedkoop krijgen, n.l. inplaats 
van voor ƒ 248,— voor slechts ƒ 175,—. Weliswaar bestaan er 
toestellen van ƒ 30,—, maar dit zijn prullen en b.v. voor zegels 
niet te gebruiken, daar het toestel te warm wordt. Financieel 
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zijn wij krachtig genoeg om het toestel te kunnen koopen. 
De heer Kastein heeft het toestel in werking gezien en ver
klaart, dat zegels goed duidelijk geprojecteerd worden. Be
sloten wordt tot aankoop over te gaan. De heer Traanberg 
Iaat daarna, naar aanleiding van het gepubliceerde over V.O.C-
stempels in het Januari-nummer, enkele brieven met deze 
origineele stempels rondgaan; tevens prentkaarten met her
inneringsstempels van de kroning van den Japansche keizer 
en tenslotte enveloppen en opdrukbriefkaarten van de Kerst-
vlucht zoowel heen als terug. 

Als belangrijk ingekomen stuk: het schrijven van den vice-
voorzitter dr. Reedeker, waarbij hij, in verband met zijn drukke 
werkzaamheden, moet bedanken voor zijn bestuursfunctie, 
daar hij niet in staat is, regelmatig de vergaderingen bij te 
wonen. De voorzitter zegt, dat wij ons bij zijn besluit moeten 
neerleggen, herdenkt hem in gevoelvolle woorden en dankt 
hem voor datgene wat hij voor ons gedaan heeft. Daarna stem
ming over 2 candidaat-leden, beide buitenlandsche handelaren, 
die speciaal lid willen worden om zegels in de verkoopboekjes 
te laten circuleeren. Zij worden met 33 stemmen voor en 9 
tegen aangenomen, een bewijs, volgens den voorzitter, dat 
meerdere leden zich op 't standpunt stellen, dat wij alleen een 
Vereeniging van verzamelaars moeten zijn, zooals onze naam 
ook aangeeft. 

Er ontspon zich daarna een levendige gedachtenwisseling 
naar aanleiding van den verkoop van de restanten Brandkast-
zegels van Nederland en Indië door de N.H.M. Nadat de voor
zitter bij zijn opening reeds enkele woorden hieromtrent had 
gezegd, geeft nu de heer Donath enkele inlichtingen. Hij ver
klaart dat het geheele restant hem eenige maanden geleden 
officieel aangeboden is tegen ƒ 5,— per serie. Hij raadt op 't 
oogenblik aankoop af, daar hij vermoedt, dat ze later beneden 
nominaal te krijgen zullen zijn. De heer De Vries is evenwel 
een andere meening toegedaan; hij heeft reeds uit 't buiten
land meerdere aanvragen gekregen, hoewel de buitenlandsche 
handelaren er destijds niet aan wilden. De heer Traanberg, die 
vroeger deel heeft uitgemaakt van een commissie van onder
zoek, is van meening dat niet alle series tegen nominaal ver
kocht zullen worden en denkt dat ze later goedkooper te ver
krijgen zullen zijn. De heer Donath stelt nu voor den Bond te 
vragen de zegels, die indertijd aan de postkantoren gekocht 
zijn, vóór 31 Maart a.s. door een bijzonder stempeltje te ken
merken, waar de heer De Haan echter sterk tegen is. Besloten 
wordt, dat een ieder ten slotte zelf moet weten wat hij doen 
moet, inteekenen of niet. 

Bij de rondvraag beantwoordt de voorzitter een vraag van 
den heer Traanberg omtrent het stempel van de Antwerpsche 
tentoonstelling op de Orval-zegels. Tijdens de pauze laat de 
heer Van Kooten zijn mooie verzameling Frankrijk en Pransche 
poststukken zien, waarvoor hem door den len secretaris (de 
voorzitter was verhinderd het 2e deel der vergadering bij te 
wonen) onder applaus der aanwezigen dank wordt gebracht. 
Daarna veiling van de ingezonden kavels en tot slot de al
gemeene verloting. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Nieuwe leden. , 
D. A. Spanos, Germanen Pal. Patron 3, Athene. I 
Em. Tvl, Margaretenstrasse 9, Wien IV. (Beiden eigen aan- | 

gifte). j 
Aug. Schröder, Reguliersgracht 21, Amsterdam, C. (Opnieuw I 

lid geworden). 
Adreswijzigingen. 

85. R. A. M. E. Gommers, Ie Helmersstraat 56', Amster
dam, W. 

148. M. van Praag, Krugerplein 1^, Amsterdam, O. 
270. K. P. Manus, Rokin .69, Amsterdam, C. 

Bekendmaking. 
Met het oog op de aanschaffing van een „Epidiascoop" zul

len twee verschillende firma's een demonstratie op onze ver
gadering geven. 

Vergaderingen.' 
Bestuursvergadering op Zaterdag 16 Februari 1929, des 

avonds te 8 uur, in café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 23 Februari 1929, des 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 
29 Januari 1929, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 23 leden. Om ongeveer 8,10 uur werd deze verga
dering, bij ontstentenis van den voorzitter, geopend door den 
vice-vooi-zitter, den heer Kaub, die meer in 't bijzonder welkom 
heette mevrouw De Vos, die voor de eerste maal een vergade
ring bijwoonde. Nadat de notulen der vorige vergadering on
veranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. In een drukraampje van den 
heer Sluijp circuleerde een echt gevlogen brief per expresse 
besteld, voorzien van de nieuwe Indische vliegzegels en van een 
strafportzegel met afstempeling uit Utrecht; op dit laatste 
vestigde de heer Sluijp speciaal de aandacht. 

Hierna werd het voorgedragen candidaatlid, de heer W. van 
der Hout, met algemeene stemmen aangenomen als lid der 
Vereeniging. 

Na de verloting en de rondvraag kregen de aanwezigen ge
legenheid de vier mooie collecties voor den landenwedstrijd, 
Bosnië tot 1914, te beoordeelen. De collectie van den heer De 
Bruijn verwierf den eersten prijs, terwijl aan mevrouw De Vos 
de tweede prijs werd toegekend. 

Alhoewel voor de veiling vele kavels aangeboden waren, 
bleek de kooplust zeer gering. Na de zichtzending werd deze 
vergadering om 10 uur opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
(e). W. van der Hout, Wilhelminapark 45, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
P. J. F. van Leeuwen, Admiraal van Ghentstraat 26bis, Utrecht. 
L. C. M. Enneking, Gouda. 
H. F. D. Odijk, Zuilen. 

Bedankt als lid. 
H. H. Overduin, Kerkstraat 29, Hilverusm. 

Adreswijzigingen. 
J. A. Voorthuis, agent Javasche bank, wordt Palembang (N.I.). 
J. H. van der Smissen, wordt Leeuweriklaan D3, IJmuiden (O). 
A. O. Marimiam, wordt Rue Clément-Roassal 4, Nice. 
G. J. Bal jet, wordt F. C. Dondersstraat 43, Utrecht. 
N. C. den Boer, wordt Groenendaal 68, Gouda. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Februari 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 Februari 1929. 

Haagsche Philatelisten Vereen., te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Olijf straat 40, 's-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN van de bijeenkomst op Donderdag 20 
December 1928, des avonds te 8K uur, in café „Boschlust", 
Den Haag. 

Bij ontstentenis van den voorzitter opent de heer Keijzer 
deze bijeenkomst, die bedoeld is als een „ruilavond" en waarop 
dus de z.g. gewone huishoudelijke dienst achterwege blijven 
zal; enkel zal worden gestemd over de voorgehangen candi-
daten, die allen met algemeene stemmen worden aangenomen. 
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Het was een in alle opzichten gezellige avond! 
Reeds vóór de opening waren de ruilers aan den gang. Er 

waren er, die heel wat materiaal hadden meegebracht, niet 
enkel ter ruiling, maar ook ter leering en waardeering. De heer 
Scheurleer toonde een verzameling (enkel ter bezichtiging, 
want ruiling zou zoo ongeveer een villa aan den Schevening-
schen weg hebben gekost!) van King George, ongebruikt, com
pleet, en die op elke internationale tentoonstelling een buiten
gewoon object zoude zjjn. 

De heer Boissevain toonde een heel stelletje zegels van 
China 1912, maar met dubbele (gekruiste) opdrukken en waar
van de echtheid (hoe is het met dat land mogelijk) als een 
paal boven water stond. 

Was het voorhanden ruilmateriaal van enkelen verbluffend 
van hoeveelheid en verscheidenheid, dat van anderen was 
meer dan schitterend van zeldzame stukken. 

Het was in één woord een avond van echte philatelie en het 
bedrag, waarvoor geruild is geworden, liep, wat francs betreft, 
in de vier cijfers. Geen wonder, dat de veilingen in het ge
drang kwamen en uitgesteld werden tot de volgende ver
gadering. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

VERKORTE NOTULEN van de vergadering op Donderdag 24 
Januari 1929, des avonds te 8% uur, in café „Boschlust", 
Bezuidenhout, Den Haag. 

De voorzitter opent deze eerste, goed bezochte vergadering 
van dit nieuwe jaar, met een hartelijk welkom en de beste 
wenschen voor d3 vele aanwezigen en voor onze Vereeniging, 
waarvoor hij hoopt dat het jaar even voorspoedig moge zijn 
als het afgeloopen, dat ons een sterke vermeerdering van leden 
en veel goeds heeft gebracht. 

Nadot de notulen der twee vorige vergaderingen waren 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd, werd overgegaan 
tot stemming over de voorgehangen candidaten, die allen met 
algemeens stemmen als lid werden aangenomen. 

Bij de mededeelingen vestigt allereerst de voorzitter de aan
dacht der aanwezigen op de voorgenomen inschrijving der z.g. 
Dryvende Brandkast-zegels. Zooals o.m. reeds de Nieuwe Rot
terdammer heeft vastgelegd, is het aan de bemoeiingen van 
particulieren en aan de publiciteit der philatelistische tijd
schriften te danken, dat deze, door alle Philatelisten toe te 
juichen, maatregel is genomen, die aan de exploitatie van Phi
latelisten door de handelaren een grondig einde maakt! Des 
te meer is het te bejammeren, dat de Bond in deze weer achter
wege is gebleven! Op veilingen van handelaren werd vroeger 
ƒ 80,— a f 90,— per serie betaald, en nog voor enkele maan
den betaalde hij aan de firma Donath meer dan ƒ40,—!!! Dat 
dus de Bond van Handelaren deze „daad" van de posterijen 
met leedwezen ziet, is begrijpelijk; ze zitten met duur opge-
jagde series! Hun z.g. boycot der a.s. inschrijving is het 
beste bewijs, dat door het Hoofdbestuur der Posterijen thans 
eens een werkelijk belang der Philatelisten is gediend, dat van 
onze zijde hooge waardeering verdient. 

Hij raadt dan ook ieder, die deze zegels nog niet heeft, of ze 
wél reeds heeft, stellig in te schrijven; zij zullen z.i. een waar
devol object vormen, al zullen thans stellig spitsvondigheden 
dienst gaan doen, om der handelaren standpunt stimulans te 
verleenen. 

Hoe zoo'n Bond van Handelaren toch nuttig werk kan doen! 
De aanwezigen waren het blijkbaar met deze beschouwnig 

geheel eens. 
De heer Ziedses des Plantes sneed de kwestie der z.i. té lage 

prijzen der Nederlandsche zegels en de té hooge der Fransche, 
b.v. in den laatsten catalogus Yvert, eens aan. Meende de voor
zitter, dat het wel kon liggen aan de speciaalverzamelaars van 
Nederland en Koloniën, die langzaam aan „vol" raken en de 
te dure prijzen der Nederlandsche zegels bü de handelaren niet 
meer willen besteden, de secretaris meende, dat men den cata
logus Yvert uit een anderen hoek moest bekijken. Deze is uit
gegeven door een Franschen handelaar. Uit den aard der zaak 

beschikkend over een groeten voorraad Fransche zegels, tracht 
hij deze zoo duur mogelijk te verkoopen en tevens tracht hiJ 
door lage prijzing der Nederlandsche zegels deze laag in te 
koopen! Een truc, waartegen niets te doen is; trouwens in de 
sedert verschenen Bulletins Mensuel de Theodore Champion 
zijn al heel wat Nederlandsche prijzen naar boven verbeterd! 

Dan komt de verloting aan de beurt, gevolgd door een ge
animeerde veiling, die ditmaal de zaalhuur weer eens dekt. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Nieuwe leden. 
L. C. ten Brummeler, Plantage „De Hoop", Curacao. 
H. Scheurleer, Kanonstraat 26, Den Haag. 
C. Spaender, Samarang (Ned.-Indië). 
C. Stolk, Schuijtstraat 122, Den Haag. 
mr. W. E. Monod de Froideville, Jozef Israëliaan 27, Den Haag. 
A. M. E. van Reijn Snoeck, Van Aerssensstraat 188, Den Haag. 
P. A. van Holthoon, Adelheidstraat 70, Den Haa; . 
H. J. Boekholt, Neuhuiskadp 55, Den Haag. 
S. A. Blok, Noordeinde 90, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
G. J. van Buuren, Celebesstraat 83, Den Haag. 
A. Szalay, Bilderdijkstraat 70, Den Haag. 

Verfader'««^. 
Bijeenkomst op Dond*rda? 28 F^hrwari 1929, des avonds te 

S'A uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Verloting. 

Rondvraag. Veiling. Sluiting. 
Op verzoek van enkele leden vestigen wij er de «»ndacht op, 

dat zij zich voornemen dezen aTond weder ruilmateriaal be
schikbaar te hebben. 

Vereen, van Posfzen^elvpi-T. ,.j)s PAohti". if ArnHpm. 
Secretaris: H. J. VAN BALEN, Iz. Evertslasn 22, Arnhem. 

KORT VERSLAG van de vergadering van 24 .lanuari 1929, 
's avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 21 leden, o.w. 3 dames, en als gast de heer Meijer 
uit Velp. 

De voorzitter uit in zijn openingswoord de beste wenschen 
voor 1929 voor de leden en hun gezin, in hun zaken en in 
philatelistisch opzicht, daarbij de hoop uitsprekend, dat de 
leden er in het nieuwe jaar toe zullen kunnen besluiten, meer 
dan tot heden 't geval wa- ,̂ ook eens over t» Taan tot phila-
telist'sche gedachtenw's'ïeling, tot 't m°dedeelen hunner er-
varingen in den vorm van korte causerieën e.d. Tot heden werd 
wel eens te veel alleen gelet on 't verzamelen 

Voorts deelt spreker mee, zün herkiezing nis voorzitter (in 
de December-vergadering geschied) op prijs te stellen en deze 
functie weer te aanvaarden. 

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd. In
gekomen zün ponige brieven van zuster-vereenio-inqren. waarin 
adhfip'i-s betuicd wordt met de candida*"uur-Heidenreich van 
den Raad van Behper. een aanmeldins' voor hf̂ t lidmaatschap 
van den heer C. W. M. Baans (zie hieronder) en een mede
deel ing van „De Nederlandsche Philatelist" inzake beschikbaar
stelling van gratis-abonnementen. 

De commissie voor het nazien der financieele administratie, 
bestaande uit de beeren Steensma en Julius, adviseerde tot 
volledige décharge der betrokken bestuursleden, waartoe be
sloten werd; de heer Steensma uitte in een schrijven aan het 
bestuur zijn bewondering voor den velen door de beide functio
narissen verrichten arbeid, waarbij de heer Julius zich aan
sloot. 

Het jaarverslag van den secretaris werd goedgekeurd. Hler-
uIF bleek, dat het jaar 1929 aanvangt met 113 leden; het gaf 
voorts een overzicht van het in de vergaderingen verhandelde 
en bracht o.m. hulde aan den arbeid van mevrouw Schuurman 
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alsmede aan de heeren Te Winkel en Van de Sandt, die alle 
vergaderingen in 1928 bezochten, waarbij de voorzitter zich 
aansloot. 

Eveneens werden goedgekeurd de verslagen van mevrouw 
Schuurman en den penningmeester, den heer Heidenreich. In 
1928 kregen de stadsleden 19 rondzendingen, de buitenleden 10; 
verkocht werd voor ± ƒ 1700,—; afgerekend werd met inbegrip 
van den achterstand van het vorig jaar ruim ƒ 2600,—. De 
penningmeester kon de verheugende mededeeling doen, dat het 
jaar 1928 een saldo van ruim ƒ 175,— opleverde en dat het 
totale saldo daardoor steeg tot ± ƒ 560,—. Eenige besprekingen 
werden gewijd aan de buitenleden; besloten werd echter, de 
voor dezen geldende regeling onveranderd te handhaven. 

Het candidaat lid, de heer Van Oosterhout, werd met 20 
stemmen voor en 1 blanco als lid aangenomen. 

Besloten werd, den heer Van Hooijdonk als blyk van waar
deering voor het beschikbaar stellen der zaal een geschenk aan 
te bieden, zoo mogelijk in het najaar weder een verloting onder 
alle leden te houden (waarvoor prijzen aan te koopen uit de 
boekjes), en de societeits-avonden voorloopig nog te hand
haven; een 10-tal leden beloofde in elk geval aanwezig te 
zullen zijn (Men zie onder: Vergaderingen). 

Daarna sluiting en verloting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 
Candidaat-lid. 

C. W. M. Baans, opz. genie Ie kl. (Voorgesteld door den 
heer Re\jst). 

Nieuw lid. 
7. J. H. W. van Oosterhout, Klarenbeekstraat 107, Arnhem. 

Adresverandering. 
15. F. H. Brinkman, van Singel 145 naar Heerengracht 167, 

Amsterdam. 
72. F. Erkens, verhuisd naar Gansstraat 3bis D, Utrecht. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 26 Februari 1929, des 

avonds 8 uur, in „National", te Arnhem. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 12 Maart 1929, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
De leden worden verzocht, hun collectie Frankrijk mede te 

brengen en ter bezichtiging te stellen. Aller opkomst zal zeer 
op prijs worden gesteld. 

Bekendmaking. 
Het hoofd van de rondzendingen verzoekt de leden dringend, 

bij het zenden van betaling voor uit de rondzendingen gekochte 
zegels het nummer der betreffende zending te vermelden! 

Voorts wordt verzocht, ten behoeve van de sectie „Neder
land en Koloniën" boekjes in te zenden aan mevrouw Schuur
man, Apeldoornscheweg 57; deze boekjes kunnen dan zeer 
spoedig in een zending worden opgenomen. 

Phüatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.Czn., Pr. Julianalaan 73, Rotterdam. 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 8 Januari 1929, des 
avonds te 7"^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 16 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering met een heilgroet in het nieuw begonnen 
jaar 1929 en spreekt hierbij de hoop uit, dat de verschillende 
Staten zich dit jaar zullen beperken in de uitgiften van zegels, 
waaraan 1928 zoo rjjk is geweest en waar ook Nederland een 
werkzaam aandeel aan had. 

Ter bezichtiging gaan rond de verzamelingen postzegels van 
enkele Europeesche landen, zooals Bosnië, Denemarken, Frank
rijk, Modena, Toskane, het Saargebied, Noorwegen en Zweden 
(eigendom van den voorzitter). Hoewel de verzamelingen een
voudig zijn opgezet, munten deze uit door hare volledigheid en 
kwaliteit der stukken en worden zij met groote attentie be

zichtigd. De vice-voorzitter, de heer Van der Hoven van 
Genderen, dankte den heer Van Harderwijk, onder applaus, na
mens de vergadering voor het genotene. 

De voorzitter hierop het woord nemende, spoort den leden 
aan, nu ook hunne eenvoudig opgezette verzamelingen mede 
te brengen. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats. 
In de volgende vergadering zal de heer Den Outer het 2e deel 

zijner Europa-verzameling ter bezichtiging laten rondgaan. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond

vraag, de vergadering. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 
Bedaakt als lid. 

G. van Marion, thans Vondellaan 51, te Schiedam. 

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

VERSLAG der algeneene vergadering op Woensdag 23 Ja
nuari 1929, in café „Hollandais", Groenmarkt, te 's-Graven
hage. 

De voorzitter opent de eerste vergadering van het jaar mei 
een nieuwjaarsgroet, wenscht allen, zoowel voor de Vereeniging 
als voor hun persoonlijke belangen, een gelukkig en voor
spoedig jaar en heet een paar nieuwe leden, die voor 't eerst 
ter vergadering aanwezig zijn, welkom. 

Afwezig met kennisgeving van verhindering door ziekte ons 
bestuurslid mevr. Jenezon-Den Hertog en de bibliothecaris de 
heer Kirchner. Zegels voor de verloting zijn geschonken door 
de heeren Taenzer, Kramers en Verhoeff. De voorzitter deelt 
mede, dat de Bond van Nederlandsche Handelaren niet gunstig 
staat tegenover de inschrijving op de Brandkastzegels. Zijn per
soonlijke meening is in 't kort: „Blijf af". Hij herinnei-t nog 
de aanbieding uit Parijs, eerst van ƒ 50,—, later van ƒ 25,— 
per serie. 

Ter bezichtiging gaat rond een zegel van de Deutsche Reichs
post, ongetand, dubbeldruk, waarvan één druk kopstaand. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
De heer Gijzeman heeft zijn verzameling Noorwegen com

pleet uitgestald. De heer Th. Boogaard had op de voorgaande 
vergadering enkele Amerikaansche afstempelingen mede ge
bracht. Nu had hij een groot aantal keurig en overzichtelijk 
opgezet medegebracht en tentoongesteld. Behalve die van den 
voorgaanden keer waren nu aanwezig o.a. de volgende afstem
pelingen, vaak op meerdere zegels: boom met takken, zonne
wijzer, pijlpunten, verschillende stervormen, verschillende 
kruisvormen, loopende hond, kikvorsch, mailboot-afstempeling, 
paidstempels, New York-stempels. Hoewel de heer Boogaard 
mededeelde, dat dit slechts een deel van zijn verzameling uit
maakt, was het tentoongestelde naar ieders meening toch zoo 
interessant, dat velen niet konden laten hun tevredenheid te 
kennen te geven voor deze bijzondere attractie. 

De voorzitter kon met voldoening den dank der vergadering 
overbrengen aan de heeren Gijzeman en Boogaard voor het
geen zij ons heden hadden voorgelegd en hoopt dat zij op dezen 
ingeslagen weg mogen voortgaan. 

De inmiddels gehouden ledenverkiezing leverde 35 vóór en 
9 blanco op. 

BiJ de maandelijksche verloting kreeg de heer Miehon den 
len priJs. 

Minder aangenaam was daarna, dat de vergadering moest 
overgaan tot royement van ons lid C. H. L. Kroes, te Meester 
Cornells. 

Bij de rondvraag bracht de heer Eckhardt de invoerrechten 
op postzegels naar Frankrijk ter sprake. Deze bedragen 5 % 
der waarde. Ook vraagt hij, hoe het mogelijk is, dat op de 
Rijksveilingen steeds weer aantallen 10 guldens-jubilé ver
schijnen. 
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De heer Hoek zegt ook nog aan den heer Eckhardt, dat op 
elke zending met zegels naar Frankrijk volgens officieel voor
schrift aangegeven moet worden, dat er zegels worden ver
zonden. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST 
Bekendmaking. 

De veilingavond in Februari gaat NIET door. 
Nieuwe leden. 

3. J. van Rossum, Riouwstraat 122a, Bandoeng (Java). 
9. A. J. Mol, B 27a, Kruiningen. 

21. A. van Ameide, Van Beuningenstraat 96, Den Haag. 
88. H. Colpaert, C 45, Hansweert. 

100. H. L. M. Willemse, Wipstrik 45, Zwolle. 
D 394. A. A. M. de Graaff, Wijnstraat 130, Dordrecht. 
D 399. C. M. Rieff, Steegoversloot 34, Dordrecht. 
136. H. Croin, Zuilichem. 

Van de afdeeling Dordrecht. 
H. Reus, Noordhoveweg 6, Dordrecht. 
B. G. Brugman, Draai 2, Dordrecht. 
H. L. Stoffels, Bosboom ToussaintstraaL 46, Dordrecht. 
L. van Willegen, Gouverneurstraat 33 zw., Dordrecht. 

Adspirant-leden. 
L. van Roosendaal, Emmastraat 25, Dordrecht. 
J. van den Ende, Wolwevershaven 14, Dordrecht. 
G. A. Reus, Noordhoveweg 6, Dordrecht. 

Geroyeerd. 
337. C. H. L. Kroes, Meester Cornells (Java). 

Candidaat-leden. 
J. Lazonder, Directeur Postcheque- en girodienst, Helena-

straat 8, Den Haag. (Voorgesteld door B. Meslier en W. G. 
Verhoeff). 

Jac. Rijpkema, Van Ostadestraat 251, Den Haag. (Eigen aan
gifte). 

G. Havelaar, koopman. Prinses Julianalaan 80, Rotterdam. 
(Voorgesteld door A. Heynsius). 

J. B. Becker, Westluidenschestraat, Tiel. (Van de afdeeling 
Tiel). 

Th. van Kan, Obrechtstraat 383, Den Haag. (Voorgesteld 
door C. van der Willigen). 

Bedankt als lid. 
9. A. Strijkers, Tiel. 

479. W. J. Liefheid (weer naar Indië vertrokken). 
Adresveranderingen. 

284. Rev. C. J. Koopman, Cath. Mission, Nsambya, Kampala 
P.O., Uganda, B.E.A. 

525. K. M. Henkelman, Lindelaan 81, Rijswijk. 
243. D. O. Kirchner, Rietzangerlaan 5, Den Haag. 

78. C. P. van Gemerden, Oranjestraat 33, Alphen a/d RiJn. 
489. B. Meslier, Westeinde 194a, Den Haag. 
361. G. C. Topper, van Bloemendaal naar ? ? ? 
175. A. J. van der Moer, Gerard Reijnststraat 51, Den Haag. 
367. J. C. van Bortel, voorloopig adres p/a G. W. Bouhuijs 

Nootdorpstraat 5a, Rotterdam. 
189. F. J. Winnen, Nieuwe Binnenweg 264b, Rotterdam. 
560. Alb. J. Richel, 176, Yvyhouse Road, Dagenham, Essex 

(Engeland). 
Afdeeling Dordrecht. 

Op de Ie vergadering in 1929 werd o.m. het jaarverslag uit
gebracht en tot bestuurslid gekozen de heer J. van der Meulen. 

Vergaderingen. 
DEN HAAG op Woensdag 27 Februari 1929, in café Hol-

landais, Groenmarkt, te 7K en 8>^ uur. 
1. Opening; 2. Mededeelingen; 3. Notulen; 4. Tentoonstelling; 

5. Ledenverkiezing; 6. Verloting; 7. Veiling; 8. Rondvraag en 
sluiting. 

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

VERGADERING afdeeling TIEL (secretaris: J. Sonneveldt) 
den 2:n Donderdag in hotel „Corbelijn". 

VERGADERING afdeeling GOES EN OMSTREKEN (secre
taris: J. M. Meijler, Evcrsdijkstraat 3, Goes) den Sen Woens
dag der maand. 

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

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op Vrij
dag 25 Januari 1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te 
Haarlem. 

Aanwezig zijn 34 leden. Tot de afwezigen behoort met ken
nisgeving de heer Robbers, weshalve de besprekingen door on-
dergeteekende geleid worden, die de aanwezigen en speciaal 
eenige nieuv/e leden welkom heet. De notulen van de vorige 
vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Van de minder 
belangrijke ingekomen stukken wordt nota genomen. Speciale 
bespreking verdient een schrijven van de Haagsche Postzegel-
beurs, die zich verweert tegen de naar hun meening onrecht
vaardige beschuldiging in ons vereenigingsverslag van Dec. 
geuit. Bij de H. P. B. is men van oordeel, dat de hun gevolgde 
handelwijze volkomen normaal en geheel in overeenstemming 
met de overeenkomst met dr. Valkema Blauw was. Door ons is 
geantwoord, dat wij van de inlichtingen hebben kennis geno
men, doch dat wij ons van een oordeel wenschen te onthouden, 
daar deze zaak niet onze Vereeniging betreft, doch ons lid dr. 
Valkema Blauw persoonlek. Ter zake ontvingen wij ook een 
schrijven van den hoofdredacteur van het Maandblad, dien wü 
eveneens naar genoemd lid hebben moeten verwijzen. 

De voorzitter deelt dan verder mede, dat de kwestie van het 
organiseeren van ruilavonden, alsmede die van de wedstrijden 
op onze jongste bestuursvergadering, besproken werd. Het re
sultaat is geworden, dat bij wijze van proef als laatste punt 
aan de agenda is toegevoegd „gelegenheid tot onderling ruilen". 
Wij zullen deze proef nog eenige keeren herhalen, om op die 
w\jze vast te stellen, wat in dit opzicht bereikt kan worden. 
Wat de wedstrijden betreft, heeft het bestuur geen aanleiding 
kunnen vinden andere onderwerpen te kiezen dan tot nu toe, 
te weten een door het bestuur aan te wijzen geheel land, met 
dien verstande echter, dat in den vervolge door het bestuur 
een lijstje van eenige landen zal worden opgesteld, waaruit 
dan door de vergadering een keuze kan worden gemaakt. Ver
schillende andere methodes, b.v. een bepaalde periode en het 
land naar keuze, een bepaald soort zegels van een of ander 
land enz. zijn breedvoerig besproken, doch het aantal bezwaren 
daartegen is legio gebleken, zoodat wij hebben moeten beslui
ten ons tot een geheel land te blijven bepalen. Voor dezen keer 
heeft het bestuur de volgende landen gekozen: Danzig, Italië, 
Monaco en Ysland. Bij de stemming welk dezer landen het on
derwerp van den wedstrijd op 25 Februari zal uitmaken, be
haalt Dantzig met 12 de meeste stemmen, zoodat dit land het 
onderwerp zal uitmaken van den wedstrijd, welken wij op 25 
Februari organiseeren. De voorzitter hoopt, dat deze methode 
er toe zal bijdragen, dat de wedstrijden 'n succes zullen worden. 

De verloting zonder nieten heeft groote belangstelling. De 
heer Engelenberg heeft voor een flink aantal prijzen gezorgd; 
de laatste natuurlijk van wat minder waarde dan de eerste, 
maar toch verkrijgt ieder een of meer zegels. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Van der Vlugt inlichtingen 
omtrent de door het Bondsinformatie-bureau maandelijks ge
publiceerde namen van personen, waaromtrent inlichtingen 
worden verstrekt, en meer speciaal voor wat betreft de namen 
van de beide Haarlemsche handelaren, die daarop voorkomen. 
De gewenschte inlichtingen worden hem door den voorzitter 
verstrekt. De heer Tellekamp interpelleert inzake de adver-
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tentie, voorkomende in het laatste Maandblad betreffende de 
inschrijving op Brandkastzegels van Nederland en Indië. Hü 
vraagt het oordeel van het bestuur en leden. De voorzitter ant
woordt, dat het bestuur eenparig van oordeel is, dat de Phila
telisten zich van het verzamelen van dergelijke objecten moe
ten onthouden. De Bond van Postzegelhandelaren heeft even
eens besloten n i e t in te schrijven, en in verschillende vereeni-
gingen van verzamelaars is reeds een dergelijk besluit geno
men. Hoe betreurenswaardig ook voor hen, die deze zegels tot 
hooge prijzen kochten, moeten ze thans als waardeloos voor 
de Philatelie beschouwd worden, hetzij dan dat ze werkelijk 
gebruikt zijn en origineele afstempeling dragen uit den tijd 
dat de drijvende brandkasten in dienst waren. De voorzitter 
ontraadt op deze zegels in te schrijven. Hij betreurt, dat phila
telistische lichamen hun bemiddeling verleenen, om publiciteit 
aan deze zaak te geven, en wijst er nog op, dat het bekende 
wel sterk tot uitdrukking komt door de omstandigheid, dat 
degene, die de advertentie deed plaatsen, zijn naam niet eens 
vermeld heeft, zoodat in het geheel niet blijkt wie de gelegen
heid tot inschrijving openstelt. De heer Traanberg geeft nog 
eenige nadere inlichtingen, o.a. dat ter vergadering van „Con
tact schept Kracht" eveneens sterk ontraden werd in te 
schrijven. 

Verder niets aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het offi-
cieele gedeelte van de vergadering en wordt de verdere avond 
met ruilen en het bezichtigen van 't een en ander doorgebracht. 

Aangenomen als ltd met 1 Maart 1929. 
224. mr. J. J. L. Temminck, Wijngaardelaan 29, Voorschoten. 
225. W. van Dijk, Turennestraat 19, Maastricht. 

. Voorgesteld als lid. 
D. W. Miezerus, Coornhertstraat 29, Haarlem (door H. H. 

Janssen). 
M. van der Bijl, Kampersingel 50 A rood, Haarlem (door J. 

Verkoren). 
J. M. A. de Vries, Kleine Gartmanplantsoen 16, Amsterdam. 

(Eigen aangifte). 
Mej. A. A. Schulte, Veurscheweg E 45, Voorschoten (door 

N. L. J. Muller). 
Bedankt als lid. 

95. P. Th. de Boer. 186. A. Jacobson. 
188. A. de Roo. 193. P. J. Herman. 
101. G. J. C. Schagen. 

Adresveranderingen. 
34. K. P. Manus wordt Rokin 69, hoek Wijde Lombardsteeg, 

Amsterdam. 
157. mevr. M. J. Smit wordt Heerengracht 167, Amsterdam. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 1 Maart 1929 te 8.15 n.m. 

in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond te Haarlem.. 
De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

CONTRIBUTIE 1929/30. 
De penningmeester verzoekt den leden hun contributie voor 

1929/30 vóór 31 Maart a.s. aan hem te willen voldoen door 
storting of overschrijving op zijn postrekening No. 128227. 
(Geen postwissels s.v.p.) Bovendien bestaat in de Februari- en 
Maart-vergaderingen gelegenheid de contributie te betalen. Na 
31 Maart zal per post over de nog niet betaalde gelden worden 
beschikt, onder bijberekening van incasso-kosten. Toezending 
van het verschuldigde zal echter op prijs worden gesteld, daar 
dit de administratie vereenvoudigt. 

De penningmeester, 
B. AMELUNG. 

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

KORT VERSLAG van de gewone ledenvergadering op Maan
dag 28 Januari 1929, des avonds te 8}^ uur, in „Suisse". 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet allen hartelijk welkom, in 't bijzonder de nieuwe leden 
Fanchette en Stoppelman. 

De heer Beukema maakt aanmerkingen op de notulen in 
het Maandblad. Hij vindt, dat zulke intieme aangelegenheden 
daar niet moeten behandeld worden. Ook mr. Van Ommen 
Kloeke maakt bedenkingen en betwist" de waarheid ervan. 
Hierover ontspint zich een langdurige discussie. De secretaris 
neemt de volle verantwoordelijkheid van het verslag op zich. 
Zijn overtuiging is, dat in het belang van de philatelie derge
lijke zaken wel degelijk gepubliceerd dienen te worden. Het 
bestuur had degelijke gronden om van de schuld van het be
wuste lid overtuigd te zijn. Andere leden vonden, dat het bewijs 
niet geleverd was. Maar het tegenbewijs ontbrak eveneens. 
Opposanten stelden de volgende motie voor: „De vergadering 
„betreurt de formuleering van het kort verslag der vergaderin-
„gen d.d. 10 en 20 December 1928, zooals deze door den secre-
„taris zijn geformuleerd in het Maandblad van Januari, en gaat 
„over tot de orde van den dag," welke, in stemming gebracht, 
werd aangenomen met 16 stemmen voor, 6 blanco en 1 tegen. 

Aan de orde was nu: bestuursverkiezing door het periodiek 
aftreden van de beeren dr. J. van der Spek en K. A. Cleij. 
Laatstgenoemde wenscht niet meer voor een bestuursfunctie 
in aanmerking te komen. De heer Van der Spek wordt bij ac
clamatie herbenoemd. De noodig geworden stemming had tot 
resultaat, dat de heer S. J. Koning werd gekozen met 20 stem
men; hij wenscht deze benoeming in beraad te houden. 

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur heeft besloten een 
circulaire te zenden aan bekende verzamelaars en deze op te 
wekken, lid onzer vereeniging te worden. Bovendien zullen er 
premies worden uitgeloofd voor het aanbrengen van nieuwe 
leden (voor elke 3 leden een premie), terwijl een extra-premie 
wordt toegekend aan dengene, die aan het eind van het jaar 
de meeste leden heeft aangebracht. 

Door verschillende leden waren gratis verlotingszegels be
schikbaar gesteld, in totaal 11 prijzen. 

De beeren Beukema en Meiborg schonken de Vereeniging 
een collectie oude philatelistische tijdschriften voor de biblio
theek, welke in dank werden aanvaard. 

Tot slot een veiling, welke een voordeel van ƒ 0,44 voor de 
kas opleverde. Daarna sluiting. 

Opnieuw lid geworden. 
100. dr. F. Tijdens, H. W. Mesdagplein 12, Groningen. 

Candidaat-lid. 
H. de Boer, Drentsche Punt, D 101, Groningen. (Voorgesteld 

door A. S. Tischauser). 
Adreswijzigingen. 

S. J. Ween, Bloemendaalscheweg 243, Overveen. 
J. Stoppelman, Oostersingel 210, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Februari 1929, de savonds te 

8K uur in „Suisse". 
De secretaris, 

K. A. CLEIJ. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 14 Ja
nuari 1929, in de bovenzaal van Sociëteit „Momus", Vrijt
hof, Maastricht. 

Met de gebruikelijke nieuwjaarsrede, waarin hij de aanwe
zige en niet-aanwezige leden, alsmede hunne gezinnen, een ge
lukkig jaar 1929 toewenscht, opent de voorzitter te 8.15, voor 
een 33-tal leden, de vergadering. Na goedkeuring der notulen 
heeft ballotage van nieuwe leden plaats en worden mevrouw 
Kuijlman en de heer Meyer-Dupuits als leden aangenomen. 

Vervolgens wordt door den secretaris het jaarverslag voor-
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gelezen; verschillende punten hieruit worden door den voor
zitter toegelicht. 

De kascommissie brengt eveneens haar verslag uit, waarin 
zij mededeelt de boeken in orde te hebben bevonden. Besloten 
wordt, met het oog op de jaarlijksche verloting, welke uit den 
aard der zaak veel t|jd in beslag neemt, het finantieele ge
deelte, alsmede de begrooting voor het volgend jaar, tot de 
volgende vergadering uit te stellen. 

Ingekomen is een schrijven van den heer Kamphuijs, waarbij 
eenige waardevolle zegels waren gevoegd, teneinde deze onder 
de aanwezigen te veilen ten bate van een behoeftigen 80-ja-
rigen philatelist. Voor dit doel ontving het bestuur verschil
lende mooie zegels der aanwezige leden; de verkregen bate, 
f 15.—, is door den penningmeester opgezonden. 

Alvorens tot de verloting wordt overgegaan, dankt de voor
zitter de kas- en verlotingscommissie voor hare bewezen 
diensten. 

Nieuwe leden. 
67. J. Meyer-Dupuits, Groote Staat 27, Maastricht. 
(°. mevr. ü. Kuijlman, Sanga Sanga Dalem bij Samarinda 

(Ned. Indië). 
Candidaat-leden. 

dr. J. van Gortel, Den Haag. 
mr. A. L. A. Mellink, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
8. A. K. Doornbosch, Admiraal de Ruijterweg 26, Amsterdam. 

60. F. H. Brinkman, Heerengracht 167, Amsterdam. 
81. J. Vliegen, Belinjoe, Banka. (Ned. InQië). 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 25 Februari en 25 Maart 1929, beurs. 
Maandag 11 Maart 1929, vergadering, telkens om 8 uur, in 

de bovenzaal van Sociëteit „Momus", aan het Vrythof, te 
Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op VrUdag 25 
Januari 1929, in de zaal van den heer A. van Weelde. 

Aanwezig 18 leden. Te ruim 8 uur opent de secretaris met 
een kort woord van welkom de vergadering. Hij wenscht de 
leden allen een voorspoedig nieuwjaar en spreekt den wensch 
uit, dat zij met hunne verzamelingen eveneens veel geluk mo
gen hebben. De beeren J. Raas, M. J. Drijver, J. Bruin Azn. en 
W. P. G. L. Driessen worden met algemeene stemmen als lid 
toegelaten. De notulen worden onveranderd goedgekeurd. De 
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Een ingekomen schrijven van dr. M. van der Sluijs, mede-
deelende, dat hij door drukke werkzaamheden het voorzitter
schap moet neerleggen, werd algemeen betreurd. 

De secretaris brengt verslag uit over de werkzaamheden 
over het afgeloopen jaar. Het blijkt, dat wiJ dit jaar 5 leden 
zijn vooruit gegaan. Het verslag wordt goedgekeurd. De pen
ningmeester geeft eveneens een overzicht en daaruit blijkt, 
dat wij financieel, ondanks de groote uitgaven in 1929 gedaan, 
er goed voorstaan. Ook dit verslag wordt goedgekeurd. De ad
ministrateur brengt eveneens verslag uit. Het rondzendings-
verkeer blijkt nog altijd naar wensch te gaan, alhoewel de 
verkoop over het algemeen aanmerkelijk minder is dan voor
gaande jaren. 

De voorzitter brengt de beeren voor hun arbeid ten dienste 
der vereeniging verricht een woord van hartelijken dank. 

Tot leden der commissie tot nazien der boeken worden be
noemd de beeren A. J. de Jong, S. N. Bakker en P. Kreijger. 

Van het bestuur zijn aan de beurt van aftreden de beeren 
M. Quant, A. Kooiman en D. Veenstra. De heer Veenstra 
stelt zich niet meer herkiesbaar, daar hiJ binnenkort de ge
meente gaat verlaten. 

De beeren M. Quant en A. Kooiman worden bij acclamatie 
herkozen. Voor den heer Veenstra wordt gekozen de heer S. N. 
Bakker. De voorzitter brengt den heer Veenstra een bijzonder 
woord van dank voor datgene wat hij in 't belang der Vereeni
ging heeft gedaan. In de plaats van dr. Van der Slujjs wordt 
tot voorzitter gekozen de heer A. J. de Jong. 

Voor de rondvraag geven zich enkele leden op. De heer 
Veenstra merkt op, dat voor hem nog moet komen een nieuw 
sectiehoofd en wijst tevens op de ervaringen in zijn sectie 
opgedaan. 

De heer De Jong wenscht den heer Polling een woord van 
dank te brengen voor zijn verrichte werkzaamheden. De heer 
Pool brengt in herinnering dat het nu 5 jaar is, dat de heer 
Polling secretaris onzer Vereeniging is en vraagt of dat nu 
zoo maar stilzwijgend voorbij moet gaan. De voorzitter merkt 
den heer Pool op, dat vrijwel niemand het weet. De heer Veen
stra brengt den heer Polling een woord van hulde voor zyn ge-
presteerden arbeid gedurende de afgeloopen 5 jaren. 

Daar het vrij laat geworden is, wordt het onderwerp „Een 
verwaarloosd verzamelgebied" tot de volgende vergadering 
uitgesteld. 

Tijdens de pauze wedstrijd voor de serie Kinderzegels 1924. 
Deze brengt den heer Pool de meeste stemmen, alsmede den 
prijs. 

De maand-verloting brengt twee gelukkigen. 
Men blijft tot ruim 11 uur gezellig bijeen, waarna deze avond 

weer tot het verleden behoort. 
De secretaris, 

J. POLLING. 
Nieuwe leden. 

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

Bedankt. 
C. Govers, Weststraat 72, Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Ja
nuari 1929, in het hotel Roberts, te Heerlen. 

il" voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
hartelijk welkom. Voor de jaarvergadering constateert hij tot 
zijn spijt geen schitterende opkomst. Hij hoopt, dat het nieuwe 
bestuur, hetwelk in deze vergadering gekozen wordt, voortaan 
op de medewerking van alle leden kan rekenen en de volgende 
vergadering wederom flink bezet is. Hü besluit met het uit
spreken van de beste wenschen voor de Vereeniging, alsmede 
voor de leden afzonderlijk. 

Het woord is daarna aan den secretaris tot voorlezing van 
de notulen, welke ongewijzigd worden vastgesteld. Het jaar
verslag over 1928, uitgebracht door den secretaris, wordt even
eens goedgekeurd. Wegens afwezigheid van den penningmees
ter wordt diens verslag niet uitgebracht en uitgesteld tot de 
volgende vergadering. 

Alvorens over te gaan tot het kiezen van een voorzitter, 
wordt voorgesteld het secretariaat en penningmeesterschap te 
vereenigen. Het meerendeel der vergadering is hiervoor, ter
wijl de secretaris ook geen bezwaren heeft. Dit in stemming 
gebracht, wordt de secretaris, de heer Schoenmakers, met op 
één na algemeene stemmen als secretaris-penningmeester ge
kozen. Hij dankt de vergadering voor het in hem gestelde 
vertrouwen. 

Thans heeft verkiezing van den voorzitter plaats. BiJ stem
ming wordt herkozen de heer A. Widdershoven. De secretaris 
feliciteert hem namens de vergadering, waarop de heer Wid
dershoven de leden, die hun stem op hem uitbrachten, dankt en 
zegt, den bloei der Vereeniging zooveel in zijn vermogen is 
te bevorderen. 
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Aan de orde is thans verkiezing van een derde bestuurslid. 
De heer Van de Voort wenschte het bestuur uit te breiden tot 
vijf leden. Dit voorstel wordt aangenomen, waarna tot stem
ming wordt overgegaan. Hierbij worden gekozen mevr. Droge 
en de beeren Bloemen en Closset, die hun benoeming aannemen. 

Bij de ingekomen stukken is o.m. een schrijven van ons lid, 
den heer Kamphuijs te Amsterdam, die tevens enkele zegels 
zendt ter veiling of verloting. De opbrengst zal door hem wor
den bestemd voor steun van den nestor der Duitsche Philate
listen, den heer Zschiesche te Wiesbaden. Besloten wordt de 
zegels voor een normalen prijs te verkienen. 

Bij de rondvraag verkrijgt de heer Wolfs het woord. Hij zou 
wenschen, dat het veilen van zegels beter werd geregeld. Thans 
komt de veiling te weinig tot haar recht. Hij stelt voor om de 
zegels, welke men wil verkoopen, bü het bestuur in te leveren. 
De zegels circuleeren in een drukraampje en worden geveild 
zonder naam van den eigenaar te noemen. De voorzitter zegt 
toe het voorstel in overweging te nemen. 

De heer Van de Vooort vraagt nog, of er iemand beschikbaar 
is, die een voordracht of lezing kan houden. Ook zouden de 
leden hunne verzameling of een gedeelte daarvan kunnen mee
brengen en deze toelichten. Hierop zal nader worden terug
gekomen. 

lo t slot heeft onder groote belangstelling de jaarlijksche 
verloting plaats, en natuurlyk is bü sluiting van de vergadering 
de een gelukkiger geweest dan de ander. 

Candidaat-lid. 
H. H. Hol, Akerstraat, Heerlen. 

Bedankt. 
W. M. I. Borst Pauwels, Hoensbroek (wegens vertrek). 

Bekendmaking. 
De leden worden beleefd verzocht, hunne contributie en het

geen ZIJ verder nog aan de Vereeniging verschuldigd zijn, vóór 
1 ivlaart a.s. te storten op postrekening 144344 van den heer 
P. Schoenmakers te Heerlen. De contributie kan ook ter ver
gadering van 25 Februari worden voldaan. Na 1 Maart zal op 
nunne kosten per kwitantie over het bedrag beschikt worden. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Februari 1929, te 8K uur, J" 

hotel Huberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: N. A. MALCORPS, Sallandstraat 2x, /wolle. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 8 Januari 
1929, in de Openbare Leeszaal te Zwolle. 

Te 8 uur opent de waarnemende voorzitter met een hartelijk 
woord van welkom de vergadering en wenscht alle leden een 
voorspoedig 1929 toe; vervolgens bespreekt hij den toestand 
der Vereeniging, daarbij o.a. constateerende, dat het bestuur 
een belangrijke wijziging heeft ondergaan door vertrek van 
enkele beeren naar elders. Namens de vergadering wordt den 
beeren Molenbeek, Vemer en Thiescheffer dank gebracht voor 
hetgeen zij in het belang der Vereeniging gedaan hebben. Hier
na worden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. De jaar-
Itjksche verloting heeft dan plaats, waarbij de eerste prijs ten 
deel viel aan den Haagschen Postzegelhandel. 

Het voorstel van het bestuur, om de contributie te brengen 
op 4 en 2 gulden, ingaande 1 Januari 1929, wordt met alge-
meene stemmen aangenomen; ook wordt besloten weder als 
voorheen éénmaal per maand te vergaderen. 

Hierna wordt als lid aangenomen de heer P. Siesling, die 
door den voorzitter wordt welkom geheeten. 

De leden worden beleefd verzocht vóór 1 Maart a.s. de ver
schuldigde contributie voor het Ie halfjaar te willen storten 
op postrekening 132330 van den heer Van Ommen te Epe. 

Na rondvraag te 10 uur sluiting. 
De secretaris, 

N. MALCQRPS. 

Nieuw lid. 
P. Siesling, Voorstraat 15a, Zwolle. 

Bedankt als lid. 
P. de Leers jr., Papaverstraat 15, Zwolle. 

Vergadering. 
Vergadering op Dinsdag 12 Februari 1929, des avonds te 8 

uur, in de Openbare Leeszaal te Zwolle. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Ja
nuari 1929, in café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Nadat de voorzitter de eerste vergadering in het nieuwe jaar 
te 8.15 uur had geopend, de beste wenschen uitsprekend voor 
het heil der leden en den bloei hunner liefhebberij, worden de 
notulen der vorige bijeenkomst, na lezing, onveranderd goed
gekeurd. 

De heer L. de Wekker, inmiddels ter vergadering verschenen, 
wordt hartelijk welkom geheeten. 

Er zijn enkele opmerkingen. Het te veilen zegel, geschonken 
door den heer Randoe, tsn bate der kas, is niet van Suriname, 
zooals in het Maandblad werd vermeld, doch van Curasao. Een 
andere onnauwkeurigheid is, dat de heer C. J. Coeland niet 
werd voorgedragen door den heer Driessen, doch dat de eer 
daarvoor den heer Randoe toekomt, terwijl het door den heer 
J. D. van Brink voorgestelde candidaat-lid niet te 's-Graven
hage, doch te 's-Gravenzande woont. 

Na eenige interessante en verblijdende mededeelingen van 
den penningmeester volgt de ballotage en worden de beeren 
Coeland en Arentsen tot het lidmaatschap toegelaten. 

Aan de orde komt het lidmaatschap van den „Bond". Na 
breedvoerige bespreking wordt besloten de toetreding tot den 
Bond op de agenda der a.s. vergadering te plaatsen. 

Vervolgens komt de veiling ten bate van de kas van het 
ƒ 2,50-zegel van Curacao in zeer zeldzame kleuraf wij king. Het 
wordt ten slotte voor ƒ 6,— toegewezen, waarna een algemeene 
veiling volgt en een verloting zonder nieten voor de aanwezige 
leden. 

Besloten wordt den heer mr. Van Peursem te verzoeken, 
zijn toegezegde lezing op de e.v. bijeenkomst te willen houden. 

De heer Binders toont een gedeelte van een vel 1'A cent 
violet, waarop de „t" van „cent" weggevallen is. Het mislukte 
zegeltje, dat op ieder vel der oplaag slechts één maal voorkomt, 
blijkt al tamelijk opgeld te doen. Ook brengt dezelfde heer een 
collectie nieuwe Belgische zegels ter tafel, n.1. die, welke bijna 
daags tevoren verschenen met groote afbeelding des konings: 
1, 3, 5, 10, 20, 25, 35 en 50 cts., 10, 20, 50 en 100 francs; alle 
in blokstukken. 

Terwijl het bestuur zich in een bestuursvergadering terug
trekt, blijven de leden voor het onderling ruilen bijeen, waarna 
de bijeenkomst te 10,30 uur wordt opgeheven. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Nieuwe leden. 
L. de Wekker, Regentesselaan 41, Den Haag. (Zie foutieve 

spelling in vorig Maandblad). 
C. J. Coeland, Anna Paulownaplein 3, Den Haag. 
R. H. Arentsen,cand.-notaris, 's-Gravenzande. 

Candidaat-lid. 
E. A. J. M. baron van Voorst tot Voorst, Daendels-

straat 16, 's-Gravenhage. (Voorgesteld door J. D. van Brink 
te Leeuwarden en P. C. Dozy te Den Haag). 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 25 Februari 1929, des 

avonds te 8 uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, te 's-Gra
venhage. 
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Agenda: Opening. Notulen. Lezing mr. J. H. van Peursem. 
Onderwerp: „Wat leeren ons de postzegels ?" Ingekomen stuk
ken. Ballotage. Rondvraag. Voorstel van 't bestuur: toetreding 
tot den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postze
gelverzamelaars. Veiling. Verloting. Sluiting. 

Eerste Surinaamsche Philalel.-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerü, Paramaribo. 

Nieuw lid. 
G. C. Bruin, Muntok (Banka), (Ned.-Indië). 

Adresverandering. 
F. X. Indrisie, Prinsengracht 129, Amsterdam. 

Postzegelvereeniging .,Oss", te Oss. 
Secretaris: A. OTTEVANGER, Villapark 19, Oss. 

Nieuw lid. 
W. Reppman, Monsterstraat 3, Oss. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, J. W. Frisostraat 60, Groningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van 24 Januari 1929, des 
avonds te 8>2 uur, in Restaurant „Riche". 

Aanwezig 12 leden. De voorzitter, de heer De Vogel, opent 
de vergadering met de beste wenschen voor 1929 en de hoop, 
dat de leden hunne verzamelingen belangrijk mogen zien toe
nemen. Hij spreekt tevens de verwachting uit, dat de prettige 
verstandhouding, die zich op de gehouden vergaderingen ken
merkte, moge voortduren. 

De notulen worden door den secretaris voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Daarna heeft een verloting plaats van 
een drietal series postzegels, waaraan de heer Boelens even
wel zooveel prijzen toevoegt als er leden aanwezig zijn, zoo
dat het een verloting zonder nieten werd. Als een der eerste 
prijzen ging o.a. een keurig insteekboek. De vergadering stelt 
deze beschikbaarstelling zeer op prijs, en den heer Boelens 
wordt daarvoor een hartelijk woord van dank gebracht. De 
heer Wiersma geeft een opsomming der boekwerken en tijd
schriften van de aangekochte bibliotheek en zal het bestuur 
binnenkort de leden hiervan een opgave verstrekken. Tevens 
werden nog eenige falsificaten geschonken. 

De heer Gruno stelt voor om een bepaling in het reglement 
te doen opnemen betreffende het te gelde maken van verza
melingen van overleden leden en het bestuur te verplichten de 
erven van advies te dienen, opdat deze verzamelingen niet 
voor belachelijk lage prijzen worden weggedaan. Dit voorstel 
wordt aangenomen en zal een desbetreffend artikel worden 
toegevoegd. 

De voorzitter deelt voorts mede, dat de heer Boelens zich 
beschikbaar stelt voor het verschaffen van nieuwigheden. 

Tot slot heeft een veiling plaats van vele zeldzame zegels, 
waarvan ƒ 2,98 ten goede der kas komt. Daarna sluiting. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Nieuw lid. 
24. mr. H. Frima, Heerensingel 34a, Groningen. 

Bekendmaking. 
In de vergadering van 21 Februari worden de leden beleefd 

uitgenoodigd hunne contributie voor 1929 (ƒ 4,—) te voldoen, 
waarvoor hun kwitantie wordt gepresenteerd. De leden, die 
op dien avond niet aanwezig kunnen zijn, zal de kwitantie per 
post worden aangeboden met verhooging van dispositiekosten. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 21 Februari 1929, 's avonds te 

8K uur, in Restaurant „Riche". 

FEBRÜÄRI-AANBIEDINß 
VAN DEN 

Haapclieo Postzepelhandel 
NOORDEINDE 9 0 - DEN HAAG. 
TELEFOON 13157 - GIRO 110104. 

België, 1928, Orval-serie, 7 stuks ƒ 0,95 
België, 1928, Orval 5+5 fr. en lO-f-lO fr. (zeldz.) - 2,85 
België, 1928, Orval-serie, compl. 9 st. met overdruk: 
België, 1928, (Postzegeldagen Antwerpen), oplaag 5000 series 

ƒ 6,— 
België, 1929, Weldadigheid (kerken), serie compl., 6 st. - 1,25 
België, 1929, nieuwe serie, 1 C.-50 c , 8 stuks - 0,15 
België, 1929, 10 fr.-20 fr.-50 fr. en 100 fr., 4 st - 15,— 
België, 1929, serie overdrukken 5/30, 5/75 en 5/1,25 . . - 0,10 
België, 1929, serie Spoorweg DIENST zegels, 4 st - 0,15 
Estland, 1929, 3 leeuwen, 15 s. geel - 0,05 
Estland, 1929, 3 leeuwen, 15 s. geel - 0,10 
Frankrijk, 1928, serie Caisse d'Amortiss. compl. 3 st.. . - 0,40 
Bulgarije, 1928, serie vliegpost overdrukken, cpl. 4 st. - 0,60 
Italië, 1929, Victor Emanuel herd., 50 c.+lO c , groen - 0,12 K 
Letland, 1928, Jubileum-serie, compl., 6 st - 1,45 
Litauen, 1928, Jubileum-serie, compl., 7 st - 1,25 
Luxemburg, 1928, Weldad. (kinderkop), serie cpl., 5 st. - 0,50 
Malta, 1929, 1 d. en 1>^ d. m. overdr. Post. and Revenue - 0,20 
Polen, 1928, Postz.-Tentoonsteling, cpl. vel, slechts . . - 1,75 
Polen, 1929, 25 gr., bruin, lang formaat - 0,15 
Polen, 1929, 5 gr., nieuwe teekening - 0.02 H 
Portugal, 1929, Roede Kruis, serie compl., 6 st - 1,25 
Portugal, 1928, Weldadigheid, serie compl., 16 st - 2,25 
Roemenië, 1928, Kinderk., serie cpl., 8 st., GEBRUIKT - 0,30 
Roemennië, 1928, Vliegpost, serie cpl., GEBRUIKT . . - 0,70 
Roemenië, 1928, Jubileum-serie, cpl., 7 st - 1,25 
Saargebied, 1928, Weldadigheid-serie, 6 st., ZELDZ. . . - 3,25 
Saargebied, 1928, Weldadigheid, 10 fr.-|-10 fr., bruin, oplaag 

slechts 15000 st. RRR. . . prijs op aanvraag. 
Spanje, 1929, Catacomben-serie, 12 st., „Toledo" f 2,25 
Spanje, 1929, Catacomben-serie, 12 st., „Santiago" . . - 2,25 
Zwitserland, 1928, Pro-Juventute, compl., 4 st - 0,60 
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