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OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging te 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; 
de Philatelistencliib „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Neder
landsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Z«gpls" t Haarlem; de Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Gro
ningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging „Helder" te Helder; de Post
zegelvereeniging „Heerlen" te Heerlen (L.); äf Postzegelverzamelaars-Vereeniging „Zwolle" te Zwolle; de „Haagsche Post
zegel Kring" te 's-Gravenhage; de Eerste Surinaamsche Philatelisten-Vereeniging te Paramaribo; de Postzegelvereeniging 
„Oss" te Oss; de Nieuwe Philatelisten-Vereeniging te Groningen en den „Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars". 
Bronzen Medaille Luxemburg 1922; Bronzen Medaille Brünn (Tsjecho-Slowakije) 1923; Zilveren Medaille Weenen 1923; Ver
guld Zilveren en Zilveren Medaille 's-Gravenhage 1924; Zilveren Medaille Parijs 1925; Gouden Medaille Prankfurt am Main 
1926; Bronzen Medaille New-York 1926; Verguld Zilveren Medaille Straatsburg 1927; Diploma Neu-Titschein (Tsjecho-
Slowakije) 1927; Verguld Zilveren Medaille Amsterdam 1927; Verguld Zilveren Medaille Luxemburg 1927; Zilveren Medaille 
Monte-Carlo (Monaco) 1928. Diploma Trencine (Tsjecho-Slowakije) 1928; Zilveren Medaille Durban (Zuid-Afrika) 1928; 
Zilveren Medaille Londen 1928. 

Alle bijdragen van pos'.zegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden; al wat Ned. en Kol. betreft, aan A, M, 
Benders, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht, en mr. G. W, A. de Veer, P. C. 
Hooftstraat 131-11, Amsterdam (Z.) (nieuwe uitgiften), en dr^ L. Frcnkel, 
Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. aan 
W, G. Zwolle, Oer. Terborgstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche post-
<:tukken aan W. P. Costerus Pzn., Edam. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem. Frankeermachines aan H, Lampe Fzn., Sneek. 

ABONNEMENTSPRIJS (bö vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post . . . ' '.'-[^^-im • f 5.— 
Buitenland „ , .«ïSiK^ ƒ 6 . _ 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.50 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

8e JAARGANG. 

BEDRIEGERS EN BEDROGENEN. 
Weinig hadden wjj kunnen bevroeden, toen w\j, aan de hand van 
het desbetreffend album, het artikel schreven over „het hand
werk van Fournier", dat ons land een soortgelijken bedrieger 
rijk was, al staat deze, wat vaardigheid en moreel betreft, be
duidend lager dan de Fransche grootmeester op het gebied 
der vervalschingen. 

Men moet inderdaad met de moraliteit op een zeer gespannen 
voet staan, wanneer men zich niet ontziet misbruik te maken 
van geschonken vertrouwen. Fournier sleet ten minste zijn pro
ducten als fac-similé's, al maakten „filoutelisten" van de ge
boden gelegenheid een gretig gebruik om de koopers er in te 
laten loopen. 

Anders is het gesteld met het beruchte Haagsche geval. 
Hier een man, die zijn clientèle plukt voor hooge bedragen 
door het slijten van zeldzame opdrukken in valschen staat; 
een handwerk slechts mogelijk bij goede trouw v^n de ziJde 
des koopers. 

Hoe fnuikend het gebeurde ook voor de postzegel-liefhebberij 
hier te lande moge zijn, het groote belang, dat op het spel 
staat eischt, dat de vinger gelegd worde op de wonde plek 
en dat de geneesheeren biJ de sponde ernstig beramen, wat hun 
te doen staat om een verder voortwoekeren der kwaal te 
keeren, wil de patient niet aan de gevolgen bezwijken. 

Het verkoopen van vervalschingen is een lucratieve bezig
heid; ook op ander terrein dan dat der postzegels wordt ziJ 
vortdurend beoefend. Schilderijen, antieke voorwerpen, porce-
lein en soortgelijke kunstvoortbrengselen, zij alle lokken ge-
wetenlooze lieden aan om te trachten met goed-geslaagde ver
valschingen hun slag te slaan. Postzegels, wü weten het allen, 
maken hierop geen uitzondering, en tot op zekere hoogte is 
de wetenschap, dat er vervalschingen bestaan, een prikkel tot 
dieper gaande studie op de verzamelobjecten, tot een aan-

Ecreleden der Redactie: J. B. Robert en H. J. Spitzen, 
Vaste medewerkers: J. A, Kästeln, H. Lampe Fzn., Leon de Raay, G. V. 

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

derlijjte nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles wat de uitgave, het beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C, A. Smeulders, Wilhelmina-
park 128, te Breda. Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening 37183. 

ADVERTENTIEN (bij vooruitbetaling): 
VI pagina ƒ30,— 1/6 pagina ƒ7,50 V16 pagina ƒ4,— 
1/2 „ „17,50 1/8 „ „6,— 1/18 „ „3 ,— 
1/3 „ „12,50 1/9 „ „5,50 BiJ 3, 6, 12x plaat-

' 1/4 „ „10,— 1/12 „ „4,50 sen 5, 10, 15% red. 

Nr. 3 (87). 

kweeking van den speurzin, het scherpen van het concentratie
vermogen. 

Hoeveel philatelistische werken zouden niet geschreven zijn, 
op welke belangwekkende verschijnselen was de verzamelaar 
niet gewezen, indien de vervalschingen niet bestonden. 

Wij willen hiermede het vervaardigen van vervalschingen 
niet goedpraten; wij zoeken alleen van den bestaanden toe
stand de zonnige zijde op. 

Zoo ook in het bekende Haagsche geval. Toch doet zich hier 
een belangrijke bijkomstigheid voor, die tot nadenken stemt. 
Afgaande op de tot dusverre beschikbare gegevens werden 
de koopers bedrogen met zeldzame stukken, alleen bereikbaar 
voor kapitaalkrachtige verzamelaars, gezocht door meerge
vorderden. En men vraagt zich dan ook eenigszins onthutst af: 
was het in den verkooper gestelde vertrouwen zóó groot of 
de kennis van de koopers zóó gering, dat een dergelijk bedrijf 
een tijdlang onopgemerkt kon worden uitgevoerd? Vragen, die 
een antwoord eischen in het belang van onze mooie liefhebberij. 

Men moet, gelet op het feit, dat variëteiten e.d. vs^erden ver
kocht, aannemen, dat de koopers schuilden onder de meer
gevorderde verzamelaars, want de beginneling en middelmatige 
philatelist heeft nog geen behoefte om het terrein der afwij
kingen, foutdrukken, enz. te bewandelen. Is deze veronder
stelling juist, dan is het in den verkooper gestelde vertrouwen 
de oorzaak, dat deze laatste zijn slag kon slaan. En het weinig 
aanlokkelijk perspectief is dan, dat de te verfoeien weg van 
bedrog bewandeld blijft, tenzij afweermaatregelen worden ge
troffen, waarover straks nader. Toch is het zeer goed mogelijk, 
dat de philatelistische kennis der koopers van dergelijke rari
teiten gering is, ook al kunnen zij zich eigenaar noemen van 
een fraaie collectie. Men heeft immers in de wereld zulke 
eigenaardige verzamelaars. Ons is biJv. het geval bekend, 
dat een verzamelaar een handelaar opdracht gaf tot het samen
stellen van een complete verzameling der Oud-Duitsche staten 

BREDA, 16 MAART 1929. 



42 
' ^^ri'fj-,^'fjmf^Mf'^''i 'Tl 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
^ni':^^ .p .■ i ruf 

en dat de opdrachtgever deze collectie niet eerder in huis' 
wilde hebben, vóór zij volledig was. Zij lag dus, in afwachting 
van de naderende completeering, opgeborgen in de brandkast 
van dien handelaar. Welk een bewüs van vertrouwen in de 
eerlijkheid en de dekundigheid van dien handelaar, dat, naar 
wij weten, niet beschaamd werd. Doch ook, welk een wijze van 
samenbrengen van een zeker aantal zegels, niets met ware 
philatelic gemeen hebbende, welk 'n onkunde, wat 'n geeste
lijke armoede! 

Het is een bekend feit, dat slechts een vrij gering percentage 
verzamelaars is aangesloten bij de vereenigingen, dat een 
groot deel van hen, die in de postzegels hun liefhebberij hebben 
gevonden, het meenen te kunnen stellen buiten de voorlichting 
van de philatelistische pers. Het spaarzaam gebruik van de 
vereenigingsbibliotheken gemaakt, wijst ook, zelfs biJ de aan
geslotenen aan een vereeniging, op een groot gemis aan drang 
tot meerdere philatelistische kennis. Dezen aan te kweeken, de 
buiten het vereenigingsleven staande verzamelaars aan te spo
ren hun isolement op te geven, dat is de taak, die op de ware 
Philatelisten, zü mogen verzamelaars of handelaars zijn, rust. 

Ook op de handelaars, al zijn ons de beweegredenen, die 
meerderen van hen een tegengesteld standpunt doen innemen 
ten opzichte van de door ons voorgestane aansluiting, niet on
bekend. De ware Philatelie is naar onze meening slechts ge
diend door een samengaan van verzamelaars en de bonafide 
handelaars, die in een postzegel nog iets anders zien dan het 
meest geëigende middel tot geldmakerij. Zeker, beide cate
gorieën zitten elkander wel eens in de wielen, haar belangen 
loopen niet steeds parallel, doch één groot belang moeten zij 
gemeen hebben: het verheffen van het philatelistische peil 
hier te lande, het bestrijden van gevaarlijke uitwassen, die den 
groei van onze liefhebberij belemmeren of zelfs geheel dreigen 
te verstikken. Te nauw toch is de handel betrokken bij den be
stendigen was der philatelie, te veel is er voor hem aan ge
legen, dat het geschokte vertrouwen wordt hersteld. En dit 
kan slechts door openbaarheid, door het maken tot gemeen
goed voor allen, wat er leerzaams en waarschuwwekkends 
schuilt in de uitgebreide stof, die postzegelkunde heet. Te 
velen van hen, die kunnen bogen op groote ervaring, verkregen 
in een langdurige practijk, die hun „klanten" wat te vertellen 
hebben, houden het licht onder de korenmaat. De ware phila
telie is slechts gediend met voorlichting, die het verfoeilijk 
bedrijf van gewetenlooze lieden, zü mogen „verzamelaars" of 
„handelaars" heeten, belemmeren, of beter, onmogelijk maken. 

De Haagsche voorvallen hebben nog dit op hun creditzijde: 
dat zij overtuigend hebben aangetoond, dat het met het keuren 
van zegels hier te lande niet zoo gesteld is als moest zijn. 
Uiteraard hebben wij hier slechts in dit verband de Neder
landsche en koloniale zegels op het oog. 

Naar onze meening is hier voor den Nederlandschen Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars een taak van 
de eerste grootte weggelegd, meer speciaal voor ziJn keurings
comité. Hierin hebben zitting algemeen als kundige experts 
erkende verzamelaars en een handelaar, de heer Keiser Sr. te 
'sGravenhage, mannen, aan wier kennis en bekwaamheid 
niemand onzer twijfelt. 

Wij achten den tijd gekomen, dat genoemde Bond geen zegel 
van de hierboven genoemde verzamelgebieden als echt erkent, 
tenzij voorzien van het echtheidskenmerk van het keurings
comité, al dan niet vergezeld van een certificaat met foto. 

Wordt dit stelsel doorgevoerd, dan zal het niet lang duren, 
of de candidaatkooper van zeldzaamheden zal dit merk 
eischen; de veilinghouder zal met dien eisch rekening moeten 
houden, daar het ontbreken van het echtheidsmerk den prijs 
zal drukken, zoo niet het zegel onverkoopbaar maken. 

Gelet op de samenstelling van dit comité zijn de leden on
voorwaardelijk in staat te achten tot het geven van een on
aanvechtbaar oordeel over de ter keuring voorgelegde zegels. 
Schieten onverhoopt de beschikbare kennis en gegevens te kort, 
dan telt ons land nog voldoende deskundigen, gewapend met 
een enorm vergelijkingsmateriaal, om tot een beslissing te 
komen. Aan het, ons nationaal gevoel van eigenwaarde klei

neerend inroepen van hei oordeel' van The Royal Philatelic 
Society te Londen over Nederlandsche en kolonials zegels 
ware hiermede tevens een einde gemaakt. 

v. B. 

NieuWe 
Uft^ifteïi 

ALGIERS. 
Opdrukken op pakketpostzegels, „Livraison par expres": 

1 f. 00 op 95 centimes, donkergroen. 
1 f. 50 „ 1 f. 40, donkergroen. 
1 f. 65 „ 1 f. 55, donkergroen. 

BELGIË (Febr. '29). > 
Prankeerzegels in nieuw type, leeuw: 

UM»»" 

1 
3 
5 

10 
20 
25 
35 
50 

centime, oranje, 
centimes, donkerbruin. 

„ grijs. 
„ olijf gr oen. 
„ violet. 
„ rood. 
, groen. 
, blauw. 

Idem in een gewijzigd en vergroot Monteneztype, staal
druk: 

10 francs, bruinzwart. 
20 „ groen. 
50 „ wijnrood. 

100 „ rood. 
De nieuwe teekening en gravure zijn van den kunstenaar 

Mougouy te Antwerpen. 
De pakketpostzegels, overdrukt met „Journaux Dagbladen", 

zun thans verschenen zonder jaartal: 
10 centimes, steenrood. 
20 „ smaragdgroen. 
40 „ olijf bruin. 
60 „ oranje. 
70 „ bruin. 
80 „ violet. 
90 „ grijs. 

1 franc, ultramarijn. 
2 francs, olijf bruin. 
3 „ rood. 
4 „ rose. 
5 „ lichtviolet. 
6 „ geelbruin. 
7 „ oranje. 
8 „ bruin. 
9 „ lila. 

10 „ blauwgroen . 
20 „ lilarose. 

Opgemerkt wordt, dat in deze nieuwe serie de 1 frahc ge
drukt is in de kleur van de zeldzame afwijking dierzelfde 
waarde van de uitgifte 1928. De kans is derhalve groot, dat 
de nieuwe 1 franc voorzien wordt van een valsch jaartal om 
hem aldus te slijten als de gezochte kleurafwijking der vorige 
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Als eerstelingen der nieuwe pak
ketpostzegels zijn te melden: 

4 francs, grijs. 
5 „ rood. 

Beide met de afbeelding van het 
hoofdpostkantoor te Brussel. 

"Voorts verschenen de volgende expressezegels, in prachtige 
uitvoering: 

I ■ ■ ■ II ■ I a^^pv^M^^n 

1 f. 75, blauw; stadhuis te Brussel. 
2 f. 35, rood; stadsgezicht Gent. 
3 f. 50, paars; bisschoppelijk paleis te Luik. 
5 f. 25, grijsolijf; stadsgezicht Antwerpen. 

De teekeningen zijn van den kunstenaar P. Goblet. 
Een tweetal is hierbij afgebeeld. 
BELGISCH CONGO. 
De portzegel van de uitgifte 1923, 50 centimes ultramarijn, 

verscheen thans in lichtblauw. 
BOLIVIA. 
Met het portret van den nieuwen president, Dr. Hernando 

Siles, verscheen de frankeerzegel: 
10 centavos, grijsblauw. 

BRITSCH HONDURAS. 
Frankeerzegel, koningskop, in het Nyassatype: 

1 cent, groen. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 
CANADA (Febr. '29). 
In het vorige nummer bleef een storende zetfout onop

gemerkt. Wij geven daarom hieronder een nieuwe opgave van 
alle tot op heden verschenen nieuwe zegels. 

Koningstype: 
1 cent, oranje. 
2 cents, groen. 
3 „ karmijn. 
5 „ violet. 
8 „ blauw. 

Landschapteekening: 

»»»»»»■»»»»■»»»■»«t»i»HI 

■ i i i f l i a i t r ■ ■ i r   r "  "  ' ^ " 

10 cents, groen. Bergland
schap. 

12 „ blauw. Brug bij 
Quebec. 

20 „ karmijn. Oogst
tafere^l. 

50 „ blauw. De kotter 
Blue Nose, prijs
winnaar in den 
zeilwedstrijd van 
visschersschepen. 

• • ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ * i « i « i 

10 cents, groen. Berglandschap. 
12 „ blauw. Brug bij Quebec. 

20 „ karmijn. Oogsttafereel. 
50 „ blauw. De kotter Blue Nose, prijswinnaar in den 

zeilwedstrijd van visschersvaartuigen. 
1 dollar, olijf. Parlementsgebouw te Ottawa. 

De firma Keiser & Zoon te Den Haag vriendelijk dank voor 
toezending. 

CHILI. 
Frankeerzegel „Correos de Chile": 

15 centavos, violet en grijs. 
COSTARICA. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de verschijning van een 

telegraaf zegel 2 centimos, karmijn, overdrukt met: 
CORREOS 

5 
CENTIMOS 

DUITSCHLAND. 
Dienstzegel in het koerseerend type: 

20 pfenning, grijsblauw. 
ECUADOR. 
De 5 centavos van 1925, buste van Urvina, is thans ver

schenen in donkerbruin, in plaats van in rose. 
EGYPTE. 
L'Echo de la Timbrologie meldt, dat de koerseerende 20 

millièmes, buste van koning Fouad, verschenen is in een 
nieuwe nuance, waarbij het olijfgroen veel helderdeT is dan bij 
de eerste uitgifte. 

Ter gelegenheid van het belangrijk 
feit, dat de Egyptische troonopvolger. 
Prins Parouk, ziJn tiende levensjaar 
binnentrad, werd een speciale serie 
uitgegeven met de beeltenis van den 
jarige. 

Het feit, dat de zegels er allerbe
koorlijkst uitzien, maakt iemand ver
zoend met de gezochte aanleiding tot 
deze speciale uitgifte. 

De serie bestaat uït de waarden: 
5 millièmes, bruin. 

10 „ karmijn. 
15 „ ultramarijn. 
20 „ blauwgroen. 

Het middenstuk is voor alle waarden gedrukt in grijs. 
Het papier draagt het watermerk kroon, halve maan en 

ster. 
De zegels waren verkrijgbaar van 11 tot 17 Februari j.1. 
De firma Keiser te Den Haag dank voor de toezending. 
ESTLAND. 
De nieuwe serie, leeuwentype, is aangevuld met de waarden: 

4 santimi, groen. 
8 „ donkerviolet. 

25 „ lila. 
40 „ oranje. 
60 „ grijs. 
80 „ donkerbruin. 

De zegels zijn alle voorzien van een netwerkopdruk in an
dere kleur dan die van den zegel zelven. 

FALKLANDEILANDEN. 
Nu er meer licht is opgegaan over den noodzegel 2 "4 penny 

op 2 pence, koerseerende uitgifte, melden wij deze waarde 
als officieel uitgegeven. 

De uitgifte was noodzakelijk door een nijpend tekort aan 
zegels van 2% pence, waarom de postdirecteur vergunning 
verkreeg tor plaatse de noodige zegels te doen overdrukken. 
De geheele oplaag bedraagt 1179 stuks. 

FINLAND. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, doch met het 

watermerk swastika: 
25 penning, geelbruin. 
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PRANSCH GUYANA. 
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Frankeerzegels in nieuwe 
teekening, volgens afbeel
dingen: 

1 c. violet en blauwgroen, 
karmijn en groen, 
bruin en lilarose. 
blauw en oranje, 
rose en bruin, 
lichtbruin en oranje, 
blauw en geelgroen, 
karmijn en bruin, 
groen. 
karmijn en olijf, 
groen en bruin, 
blauw en olijf, 
rood en groen, 
blauw en grijsblauw, 
karmijn en rood. 

f. lila en bruin, 
f. 05 rood en geelgroen, 
f. 10 bruin en lila. 
f. 50 blauw en lichtblw. 
fs. groen en karmijn. 
„ karmijn en lila. 

'o „ violet en geelgroen. 
10 „ bruin en blauw. 
20 „ blauw en rood. 

De 1 t.m. 25 centimes z;jn 
in de teekening Inlandschen 
boogschutter; de 30 centimes 
t.m. 1 franc 5 in het type In
boorlingenkano te midden 
van stroomversnellingen; de 
overige waarden geven een 
afbeelding van het paleis 
van den gouverneur. 

2 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
65 
75 
90 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
r, 

PRANSCH MAROKKO. 
De weldadigheidsluchtpostzegels ziJn thans verschenen met 

den opdruk „Tanger" in rood of blauw aangebracht. De serie 
bestaat uit de navolgende waarden: 

5 centimes, blauw. 
25 
50 
75 
80 

1 franc, 
1 f. 50, 
2 francs 
3 „ 
5 „ 

oranje. 
karmijn. 
bruin. 
olijfgroen. 

oranje. 
blauw. 
, bruin. 

violet. 
grus. 

Ook deze serie wordt tegen dubbel nominaal verkocht; de 
extra opbrengst komt ten goede aan een weldadigheidsfonds. 

De geheele oplaag bestaat uit 40,000 series. 
GIBRALTAR. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, doch thans op wit 

papier: 
1 shilling, olijfgroen. 
2 „ roodbruin. 

De zelfde waarden in de oude kleuren zijn tegelijkertijd 
ingetrokken. 

GUATEMALA. 
Door het in gebruik nemen van een nieuwe munteenheid, de 

quetzal, waaromtrent wij reeds vroeger berichtten, z ĵn ver
schillende waarden met de bekende koppen enz. verschenen: 

% centavos de quetzal, groen. 
1 „ „ „ bruin. 
2 „ „ „ blauw. 
3 „ „ „ bruinviolet. 
4 „ „ „ oranje. 

5 centavos de quetzal, karmijn 
bruinviolet. 
ultramarijn. 
donkeroranje. 
groen. 
rose. 

10 
15 
25 
30 
50 

1 quetzal, zwart. 
HONGARIJE. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, doch met het 

nieuwe watermerk: 
1 filler, zwart. 
3 „ oranje. 

ITALIË. 
Frankeerzegels in de koeiseerende teekening, kleinen ko

ningskop: 
15 centimes, oranjebruin. 
35 „ grijs. 

De zegels dragen het watermerk kroon. 
De firma Keiser te Den Haag dank voor bericht. 
ITALIAANSCH LIBYE. 
Opdruk „Libia" op koerseerende zegels van Italië: 

1% centimes, bruin. 
1 L, 75, bruin. 

ITALIAANSCH SOMALI. 
Opdruk „Somalia Italiana" in twee regels op koerseerende 

zegels van Italië: 
ly^ centimes, bruin. 
1 L. 75, bruin. 

KELANTAN. 

In het vorige nummer speelde het 
drukfoutenduiveltje ons eenige par
ten, waardoor het vermelde onder dit 
land gedeeltelijk terecht kwam onder 
Litauen. 

Wij herhalen daarom de melding 
als volgt: 

Frankeerzegel in nieuwe teekening, 
kop van den sultan: 

1 dollar, blauw. 
Wat vermeld stond onder Litauen 

is geheel als vervallen te beschouwen. 
MADEIRA. 
In e'en nieuwe Ceresteekening met de opschriften „Portugal 

Correio Madeira" zijn te melden de frankeerzegels: 
3 centavos, violet. 
4 „ geel. 
5 „ lichtblauw. 
6 „ bruin. 

10 „ vermiljoen. 
15 „ geelgroen. 
16 „ bruin. 
25 „ lila. 
32 „ groen. 
40 „ grijsbruin. 
50 „ grijs. 
64 „ blauwgroen. 
80 „ donkerbruin. 
96 „ karmijn. 

1 escudo, zwart. 
1 „ 20, rood. 
1 „ 60, blauw. 
2 „ 40, geel. 
3 „ 36, grijsgroen. 
4 „ 50, karmijn. 
7 „ donkerblauw. 

Deze zegels werden en worden slechts op 31 Januari, 1 Mei 
en 5 Juni 1929 verkrijgbaar gesteld; de opbrengst dient voor 
de stichting van een museum. 

Waar de verzamelaars al niet voor gespannen worden! 
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M O N T S E R R A T . 

Frankeerzege ls in h s t koerseerend type , w a t e r m e r k in 
sierschrift: 

1 penny, karmi jn . 
114 „ l icht roodbruin. 

N O O R W E G E N . 
De buiten koe r s gestelde portzegels werden voorzien van 

tweeërlei opdruk : 
a. „Pos t " op A betale en een vet te s t reep over Por tomerke . 
b. „Post F r i m e r k e " op twee regels . 
Aldus zijn t e melden : 

1 ore, g r i j sgroen . 
4 „ lila. 

10 „ g roen . 
15 „ donkerbru in . 
20 „ lila. 
40 „ u l t r amar i jn . 
50 „ bruinl i la . 

100 „ oranjegeel . 
200 „ blauwviolet . 

OOSTENR IJK . 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

31 groschen, b lauw. 

PANAMA (Kanaa l - zone ) . 
De 2 cents rood, po r t r e t van Goethals, werd voorzien van 

den opdruk: 
AIR MAIL 
25 cents 25 

P A P U A . 
Dienstzegels, per fora t ie O. S., in de volgende waarden 

der koerseerende se r i e : 
li4 penny, b ru in en grjjsviolet. 
3 pence, b lauwgroen en zwar t . 

PARAGUAY. 
Prankeerzege l in de landkaar t - teekening: 

1 peso 50, p u r p e r . 
Van de koerseerende dienstzegels werden de navolgende 

voorzien van den opdruk „Correo Aero Habi l i tado E n " en 
waarde, om diens t te doen als luchtpostzegels : 

$ 2.85 op 5 centavos, lila. 
$ 5.65 „ 10 „ groen. 
$ 11.30 „ 50 „ rose. 

PORTUGAL ( F e b r . '29). 
Verdere opdrukken op het Ceres-type: 

4 c. op 8 c , oranje (nr . 276). 
16 c. „ 32 c , g roen (nr. 282). 
40 c. „ 90 c , b lauwgroen (nr. 252). 
40 c. „ 1 E s c , grijs (nr . 290). 

1 Esc. 60 op 2 E s c , blauwgroen (nr . 256). 
1 Esc. 60 „ 20 E s c , l ichtblauw (nr. 298). 

Voorts verschenen , met den opdruk „Reval idado" de vol
gende waarden in het Ceres- type: 

15 centavos, z w a r t (opdruk rood) . 
1 E. 60, b l auw (opdruk z w a r t ) . 

Beide van de u i tg i f te 1923. 
De opdruk be t eeken t : „weder geldig g e m a a k t " . Dit wijst 

er op, dat men de vroeger buiten koers gestelde waa rden 
weder gaa t benu t t en . 

Zullen de v e r z a m e l a a r s ook in dit lokaas bi j ten? 

SIAM. 
Frankeerzege l in he t koerseerend type : 

80 sa t ang , b l auw en grijs. 

T R A N S J O R D A N I E . 
De frankeerzGgels, in het koerseerend type , werden voor

zien van een n i suwe waarde en het woord por tzegel in het 
Arabisch: 

1 mil. op 3 mil., rose. 
2 „ blauwgroen. 
4 „ „ 15 „ u l t ramar i jn . 

10 „ karmijn. 
20 „ „ 100 „ blauw. 
50 „ violetbruin. 

Volgens een Engelsch blad bed raag t de oplaag van de 
l aags te waarde 15000 s tuks , voor de hoogste 5000. 

U R U G U A Y . 
Expressezegel „Mensajer ias" , in het koerseerend type : 

2 centimes, z w a r t op groen. 

V E R E E N I G D E S T A T E N VAN NOORD-AMERIKA. 
De expressezegel van 1922, Special Delivery, de 10 cents 

u l t ramar i jn , is t hans verschenen in violet. 
Van de koerseerende f rankeerzegels n a m e n de volgende 

een andere kleur a a n : 
11 c . Pres ident H a y e s ; l ichtgroen, v roeger l ichtblauw. 
25 c , N i a g a r a ; geelgroen, vroege donkergroen. 

V. B. 

j^e Uittil 
0plaa^ci/f€rs,en3.j 

CHINA. 
Binnenkort , als er t enmins te geen kink in den kabel komt , 

wa t in het Hemelsche Rijk vols t rekt niet ui tgesloten is, zul
len zegels verschijnen me t de por t r e t t en van verschillende 
beroemde Cheng's , Chung 's en Chang 's , of hoe die Chineezen 
verder mogen heeten. Eén bekende zal men er evenwel ook 
bij aantreffen, Dr. Sun Ya t Sen, den grooten s t aa t she rvormer , 
reeds eerder afgebeeld op de revolutie-serie van 1912. 

D U I T S C H L A N D . 
Evenals bij enkele Nederlandsche weldadigheidszegels , ko

men bij de Kers tzegels van 1928 afwijkingen voor in den 
s tand van het w a t e r m e r k en de wijze van gommeer ing . 

De normale s tand van het w a t e r m e r k is l iggend, terwijl 
hierbij de gom horizontale lijntjes aangeef t . De waa rden 
8 en 25 pfenning zijn evenwel gevonden met s taand wa te r 
merk en loodrecht-gelijnde gom. Omtren t den g r a a d der 
min- of meerdere zeldzaamheid val t to t op heden niets naders 
te berichten. 

F A L K L A N D E I L A N D E N . 
Eenige kleine waarden , to t en met de 6 pence vermoedelijk, 

zullen verschijnen met kiekjes van het land, enz., te r vervan
ging van de koningskoppen. 

Het is voorts ui tgesloten, da t voor Zuid-Georgië eigen ze
gels zullen verschijnen; voor da t gebied blijven de zegels 
der Falkland-ei landen in gebruik. 

K E R K E L I J K E STAAT. 
Nu de overeenkomst tusschen den I ta l iaanschen S t a a t en 

den Heiligen Stoel to t s tand is gekomen, m a g men weder 
eigen zegels verwachten. 

De Heilige Stoel on tvang t dagelijks een zeer ui tgebreide 
post, en ook al zullen vermoedelijk de I ta l iaansche posterijen 
haa r tusschenkomst verleenen, op dezelfde wijze als Zwitser
land dat doet voor Liechtenstein, Frankr i jk voor Monaco, de 
winstgevende zegelverkoop laa t zich t hans geen enkele post-
adminis t ra t ie meer on tgaan . 

L I E C H T E N S T E I N . 
Op 11 Feb rua r i j .1 . is de regeerende vorst , Johan I I , in den 

ouderdom van 89 j a ren overleden. 
Voor de ve rzame laa r s is de overledene geen onbekende; 

meerdere zegels toonen zijn por t re t . Het l a a t s t werd de vors t 



46 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

afgebeeld op de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van zijn 
70-jarig regeeringsjubileum. 

De opvolger is de 76-jarige broeder van Johan II. Zeer 
waarschijnlijk kunnen wij dus nieuwe zegels verwachten. 

PORTUGAL. 
L'Echo de la Timbrologie verstrekt de volgende, naar het 

blad meldt, zeer betrouwbare gegevens inzake de oplaag-
cijfers enz. der St. Antonius-uitgifte van Portugal en de 
Azoren. 
Waarde Oplaag Vernietigd 

Portugal Azoren tot.rest. 
2K r. 2,250,000 750,000 2,234,412 

5 „ 1,600,000 400,000 1,696,927 
10 „ 400,400 100,000 390,925 
15 „ 400,400 100,000 435,136 
20 „ 400,400 100,000 426,428 
25 „ 2,000,000 500,000 195,992 
50 „ 800,000 200,000 932,451 
75 „ 240,000 60,000 276,228 
80 „ 240,000 60,000 282,894 

100 „ 240,000 60,000 259,122 
150 „ 40,000 10,000 48,077 
200 „ 40,000 10,000 34,140 
300 „ 40,000 10,000 40,396 
500 „ 40,000 10,000 41,377 

1000 „ 40,000 10,000 41,956 
Hieruit wordt de vrij groote zeldzaamheid der vijf hoogste 

waarden voldoende verklaard. 
RUSLAND. 
Volledigheidshalve vermelden wü de verschijning van een 

5-tal opdrukken op de Sovjet-zegels van 1921, te weten: 
5 kop. op 100 roebel. 

10 „ „ 250 
25 „ „ 300 
50 „ „ 1000 

1 r. „ 200 
Deze zegels, dienende tot vi-jj making der zendingen gewis

seld tusschen Russische verzamelaars en hun connecties in 
den vreemde, zjjn n. o. m. als fiscaal-zegels te beschouwen. 

S. aiARINO. 
Een nieuwe serie frankeerzegels is in vergevorderd stadium 

van voorbereiding. 
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
WedeTom een gelegenheidszegel, ter herinnering aan den 

150en verjaardag van den val van het fort Sackville. 
De waarde zal 2 cents bedragen. 
YOUGO-SLAVIE. 
„Donaupost" meldt, dat op 1 Januari j.1. de volgende uit

giften buiten koers zijn gesteld. 
Van de frankeerzegels: de weldadigheidszegels van 1921, 

/ioowel met als zonder opdruk; de uitgifte 1921 (Yvert nrs. 
129-142); de uitgifte 1923 (nrs. 150-157); de uitgifte 1924 
(nrs. 158-169). 

Van de portzegels blijven slechts in koers de nummers 58, 
59, 60, 61, 62, 67-73. 

V. B. 

en ¥plomeiL\ 
NEDERLAND. 

Uit de P.T.T.-begrooting. 
Invoering van een 5 cent-tarief voor brieven zou op dit 

oogenblik nog een mislukking zijn, maar er moet naar worden 
gestreefd. 

Nieuwe luchtpostzegels! 
In het vorig jaar is bij de postvluchten naar Indië gebleken, 

dat ter voldoening van het verschuldigde luchtrecht voor vele 
stukken, in verband met het gewicht, meerdere luchtpostzegels 
moesten worden gebezigd. 

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen wordt de uitgifte 
voorbereid van luchtpostzegels in de waarden van ƒ 1,50, 
ƒ4,50 en ƒ7,50. 

Tot zoover een persbericht. De zegels waren inderdaad noo-
dig, ze beteekenen echter een niet geringe uitgaaf van ƒ 14,50 
voor ons, verzamelaars. Omtrent teekening, datum van ver
schijnen, enz., is ons nog niets naders bekend. 

Geribbeld papier. 
Bij het afweeken van een aantal koerseerende zegels vonden 

wij een exemplaar van de TA cent rood, dat, vooral duidelijk 
op de achterzijde, een fijne verticale ribbeling vertoonde. Deze 
is ongeveer zoo als de ribbeling van de gom van vele Duitsche 
na-oorlogsche zegels, met dit verschil dat bij de 7J4 cent de 
ribbeling in het papier zit. Ook vonden wij een dergelijke rib
beling, echter iets minder duidelijk, bij eenige van de laatste 
weldadigheidszegels, hier echter horizontaal, hetgeen gemak
kelijk verklaard wordt uit den verschillenden stand van het 
watermerk en dus de richting van den druk ten opzichte van 
de papierbaan. 

We vonden nog slechts één zegel van TA cent met deze 
afwijking (? ) . Of er ook andere waarden mee zullen ver
schijnen, dienen we af te wachten. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H: R 190, tanding Grl5. 

L 191, „ Grl5. 
TA cent A: L 204, „ Gl. 

L 215, „ Grl5. 
R 221, „ Gr. 
223 L, „ Gr. 
223 R, „ Gr. 

Rectificatie: In het vorig nummer stonden voor de tandingen 
van de 50 cent 202 opgegeven Gr en Grl5; dit moest zijn: 
Gl en Grl5. 

Nieuwe oplaagletter. 
1 cent H. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent H. Geen drukkersteeken, randlijnen als bij de IA 

cent B. De H's op den bovenrand zijn kopstaand. Tanding Gl. 
2A cent J. Hiervan bestaan nu in gewone tanding: zonder 

cijfer en met de cijfers 1, 2, 3 en 4 in het midden van den 
bovenrand. In rolperforatie: zonder cijfer en met cijfer 4. 

Afwijkingen. 
De heer Gordon toonde ons een zegel van TAJ cent rood met 

in de teekening uitgespaard een wit kruis, het controle-knip-
merk voor deze vellen. Op welke wijze een dergelijk uitknipsel 
op het vel kan terechtkomen vóór het bedrukken, werd be
schreven op blz. 162 van het Maandblad van September 1927. 
Dergelijke stukken blijken heel zelden voor te komen. 

De heer Van der Woude té Utrecht meldde ons een vel van 
de IA cent, waarbij aan de rechterzijde van het vel door te 
kort afsnijden geen telcijfers meer aanwezig waren, aan de 
linkerzijde daarentegen links van de gewone cijfers van 1 tot 
20 nog een rij nummers van 20 tot 1, die dus van het vel daar
naast afkomstig waren. Hiermede is aangetoond, dat de 
breedte van de papierbaan zoodanig is dat er twee vellen naast 
elkaar op gedrukt kunnen worden, en hebben wij een verdere 
grond voor de opvatting dat de letters L en R, die bij de koer
seerende 5, IA, 10 en 12A cent naast het plaatnummer staan, 
inderdaad Links en Rechts beteekenen. 

Wij bezitten een blok van de 5 cent ongetand van 1923, 
waarbij eveneens op den linkerrand twee rijen van telcijfers 
staan, ook deze zegels werden dus in twee vellen naast elkaar 
gedrukt. 

Van den heer Van der Willigen ontvingen we een blok van 
de 1 cent F. Het telcijfer 18 op den linkerrand is zeer ruw, 
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blijkbaar met de hand, geteekend, en van ander model van de 
andere cijfers. Vermoedelijk is op de een of andere wijze dit 
cijfer 18 uitgevallen en vervolgens met de hand bijgeteekend. 

1'A cent Jubileum 11:12. 
De vraag of de 1% cent Jubileum 1923 in tanding 11:12 be

staat, welke vraag tot dusver ontkennend werd beantwoord, 
wordt weer eens actueel door een vondst van den heer Forster, 
Den Haag, die ons een gebruikt exemplaar van dit zegel toe
zendt, dat volkomen zuiver 11:12 meet; de tanding neigt zelfs 
nog iets meer naar 10 7/8 dan naar 11 1/8. 

Verdere vondsten, vooral van ongebruikte zegels, zullen noo-
dig zün om deze tanding in eere te herstellen. 

De opdrukvervalschingen. 
De zaak van de vervalschte opdrukken, waarover wü de vo

rige maal reeds een en andei* mededeelden, zal eind Maart of 
begin April voor de rechtbank behandeld worden. Vóór dien 
tijd kunnen nog geen nadere bijzonderheden medegedeeld 
worden. 

Van de meeste opdrukken zijn twee of drie verschillende 
typen van vervalschingen gemaakt, hetgeen het onderzoek 
niet vergemakkelijkt. De meeste valsche zegels zijn direct aan 
verzamelaars verkocht, enkele zijn ook door den clichéfabrikant 
Van D. op een veiling ingezonden. 

Behalve de 5 op 1 cent port kopstaand van Nederland, waar
van 3 verschillende vervalschingen zijn gemaakt, hebben de 
beeren vervaardigd de % op 2 en 2'A op 3 kopstaand Indië 
1902, Bezit Buiten 22 K cent en ƒ2,50, opdrukken Dienst en D 
kopstaand (natuurlijk alleen de zeldzame nummers), en verder 
van Suriname de 10 op 30 en 10 op 50 cent port 1911. Van 
deze laatste vervalschingen zijn eveneens 3 soorten gemaakt, 
steeds volmaakter. Deze zijn zeer gevaarlijk, en vermoedelijk 
nog het meest in omloop gebracht. Zelfs werden reeds enkele 
valsche exemplaren van de 10 op 30 cent port type II ontdekt. 

In een van de volgende nummers zullen wij waarschijnijlk 
een nadere beschrijving van de opdrukken kunnen publiceeren. 

Behandeling van met port belaste stukken. 
Dienstorder 149 van 20 Pebr. bericht: 
Indien met port belaste stukken, welke voor den bestelkring 

van het kantoor van terpostbezorging zelf zijn bestemd, wegens 
onbestelbaarheid aan de afzenders moeten worden terugge
geven, behooren deze stukken niet opnieuw van portzegels 
te worden voorzien. De portzegels, welke werden opgeplakt in 
verband met de aanbieding bij den geadresseerde, moeten ook 
dienen voor de invordering van het port van den afzender. 

Philatelistenloketten. 
Te beginnen met 9 Maart wordt ook te Dordrecht een loket; 

voor den verkoop aan verzamelaars geopend. Het loket zal op 
den tweeden Zaterdag van iedere maand van 3 tot 4 uur ge
opend zijn. 

Er worden pogingen gedaan om het verzamelaarsloket te 
Utrecht, waarvoor steeds een zeer groote belangstelling be
staat, ook nog op een tweeden dag in de maand te doen open
stellen. 

De Fournier-vervalschingen. 
Wij hadden het voorrecht, een van de albums met verval

schingen te kunnen inzien, en vonden het volgende erin over 
Nederland en Koloniën. 

Nedeïland. 
Opdrukken De Ruijter-port van 'A cent, 6 A cent en 1 gulden. 

De A cent komt overeen met type I-van den Leiddraad, de 
6'/2 cent met type III. De breukstreep is hierbij te dik, maar 
dit kan aan den afdruk in het album gelegen hebben. Van de 
1 Gulden is het cijfer van boven iets te veel afgerond. De op
drukken komen verder geheel overeen met de echte, ook alle 
afmetingen kloppen precies. 

Ne-d. Indië. 
Portzegel 15 cent emissie 1882. De kleur is wijnrood en wijkt 

sterk van de echte af. Het zegel heeft type III, de tanding is 
12A lijntanding. De cijfers komen wel overeen met de echte 
maar zijn minder zuiver afgewerkt, de kleur is te dofzwart. 
Het zegel is ongebruikt. 

Valsche stempels: Bajoenglentjir 29.6.1886, Blitar 29.2.1887, 
Palembang 30.7.1896, en Weltevreden 6.7.1890. Het zijn alle 
vierkantstempels. 

Suriname. 
15 cent Willem III vuilgrijs, lijntanding 13)4; 1 gulden Wil

lem III roodbruin en grijs, lijntanding 14; 10 cent op 25 cent 
groenblauw. De arceering van het hoofd is op deze zegels niet 
goed, er is een witte vlek om het oog. De afwerking is minder 
goed dan van de e-chte zegels. De opdruk 10 cent lijkt heel veel 
op de echte, alleen is de ophaal van de 1 iets te veel gebogen. 
De afstand van de 1 tot de O is 1% mm. Al deze zegels zijn 
gebruikt, voorzien van een valsch vierkantstempel Paramaribo 
2.7.1890, dat goed nagebootst is. Alleen werd het stempel 
eerst op 1 Jan. 1902 in gebruik genomen, zoodat afdrukken op 
zegels van Willem III verdacht zijn en überhaupt het stempel 
door het jaartal ontmaskerd wordt. 

Verder is er nog de 30 cent port van 1888, getand 12A lijn
tanding, eveneens gebruikt. Het zegel is in type III. De kleur 
is zeer bleek lila, de cijfers komen overeen met de echte, maar 
zijn niet netjes afgewerkt, ook de inktkleur deugt niet. 

Tenslotte nog een opdruk van 1.00 op 1 gulden van 1899, 
niet op zegel. Deze opdruk is heel slecht en onregelmatig af
gewerkt, de R en de E van Suriname zijn mislukt, het woord 
is 17 mm. lang inplaats van ITA-

Curasao. 
Hiervan zijn aanwezig: 30 cent Willem III, veel te licht grijs, 

lijntanding IIA, ongebruikt; 50 cent Willem III, ongetand, on
gebruikt; 2A op 30 cent 1896, lijntanding 14, gebruikt. De 
kleur van de 30 cent is geheel mislukt, het lila van de 50 cent 
vrij goed. De arceering van voorhoofd en wang ontbreken voor 
een groot deel, van de neus geheel, waardoor de vervalschingen 
terstond opvallen. Van de opdruk 2y2 cent, die niet in de goede 
tint zwart is, zijn de dwarsbalken van de E iets te kort, de N 
is van boven smaller dan beneden. 

Het valsche stempel is een vierkantstempel Curasao van 
5.3.1890. Het valt in de eerste plaats op door het ontbreken 
van de cedille onder de tweede C, en verder door het jaartal; 
het vierkantstempel werd hier eerst in Oct. 1891 in gebruik 
genomen. 

— Er zijn ongetwijfeld nog heel wat meer Fournier-ver
valschingen van onze zegels, waarvan echter de beschikbare 
hoeveelheden niet voldoende geweest zijn om alle albums van 
een exemplaar te voorzien. Als ze zoo zijn als de bovenvermelde 
van Suriname en Curagao, zullen ze niet al te veel kwaad 
stichten. 

NEDERLANDSen INDIE. 
Aanmaak van zegels in Indië zelf. 
Spoedig is de instelling te verwachten van e-en commissie 

tot bestudeering van het vraagstuk van het aanmaken van 
postzegels in Indië in ziJn vollen omvang. De commissie zal 
terzake rapport uitbrengen aan het gouvernement. De Minister 
van Koloniën verklaarde hiermede accord te gaan. 

Verdere verlaging van posttarieven? 
Indien de begrooting voor het volgende dienstjaar dit zal 

toelaten, ligt het in het voornemen der regeering, voorstellen 
te doen tot verdere verlaging van de posttarieven over te gaan, 
met dien verstande dat het briefport dan verlaagd zou worden 
tot 10 cent. 

De nieuwe plaatnummers van de 1 Gld. 
Met luchtpost-opdruk waren reeds enkele plaatnrs. van de 

1 Gld. in de nieuwe teekening dezer plaatnummers bekend; 
de heer Paraira zond ons nu ook reeds enkele plaatnummers 
van deze waarde zonder opdruk in de nieuwe teekening toe, 
n.1. de nrs. 1, 4, 6, 7, 8 (alle 11K:11K, alleen nr. 6 11:11>^). 
De zegels zelf zijn op witter papier gedrukt dan vroeger, en 
schijnen ook lichter gegraveerd te zijn. Bij de nieuwe platen 
bevindt zich op zegel 95 een punt in het linker cijfer 1, iets 
onder het midden. 

De loslatende kleuren. 
De heer Roque, Den Haag, zendt ons twee nummers van het 
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„Nieuws van den Dag voor Ned. Indië" toe, waarin de last van 
de loslatende kleuren wordt aangetoond. Een lezer had enkele 
zegels van 12 >2 cent die aan elkaar gekleefd waren. HiJ weekte 
ze los en gebruikte ze daarna op brieven, kreeg de enveloppen 
echter terug met de opmerking „postzegels niet geldig". Dit 
is volgens do redactie niet in de haak; zegels die door het 
even liggen in koud water hun kleur verliezen kunnen niet ge
bruikt worden, en mogen dus niet door de post worden ver
kocht. Hierop wordt door den Dienst der Posterijen geantwoord 
dat tot de loslatende kleuren moest worden overgegaan om 
knoeierijen te voorkomen. Hoewel bedoelde practyken thans 
nog slechts sporadisch voorkomen is het toch noodzakelijk om 
aan dat procédé vast te houden, aangezien het loslaten hiervan 
het misbruik weer sterk zou doen toenemen. 

Het aantal klachten over vóór het gebruik verkleurde zegels 
is zear gering; bovendien kunnen de zegels, tenzij het waarde
cijfer onkenbaar is, tegen andere omgewisseld worden. 

De 5 cent Jubileum. 
Teneinde tot een eenigszins nauwkeurige vergelijking van 

de zeldzaamheid van de tandingen der 5 cent Jubileum te 
komen heeft de heer Scheepmaker een zeer groot aantal dezer 
zegels nagemeten, en kwam tot de verhouding 1:16: 200, resp. 
voor de tandingen ll>-2: 11, 11: ll>i; en 1 1 ^ : 11>2. De prijzen 
van de prijscourant-Mebus komen hier dus goed mede overeen. 

Wij danken den heer Scheepmaker voor zijn opgave. 

SURINAME. 
De Van Heemstra-zegels. 
Het Departement van Koloniën verzoekt ons, de aandacht 

erop te vestigen, dat de Van Heemstra-weldadigheidzegels nog 
slechts tot het eind van deze maand verkrijgbaar zijn. De gel
digheidsduur is echter onbeperkt. 

NEDERLAND. 
Midden Februari verscheen de bij de portverlaging in uit

zicht gestelde buitenlandsche briefkaart van 7K cent. Deze 
komt wat uitvoering en kleur betreft geheel overeen met die 
van 10 cent, alleen het waardecijfer verschilt. 

Kaart 56 B a II (jaarboekje 1927), dus de 3 cent groen op 
groenachtig, getand zonder scheidingslijn, wordt eerst nu, d.i. 
ongeveer 12 jaar na het verschijnen, gevonden met als af
standen tussehen de laatste 4 adreslijnen 14M-|-6'/^-|-9K mm., 
dus dezelfde als bij kaart 55 c II (in het jaarboekje staat 
foutief aangegeven als eerste afstand IS'A)- Wij zullen deze 
Icaart noemen 56 B d II. Daar waar kaart 55 c II de negende 
kaart van de strook is, is de nieuw gevonden kaart dit ver
moedelijk ook. 

October 1926 werd gemeld dat gevonden is de kaart uitgifte 
1924 opdruk 12>^ c. op gehalveerde 54-5 c , met als afstand 
tussehen de beide lijnen onder het woord Afzender 7)4 mm. 
(normaal 5 mm.). Deze afwijkende afstand zal dus kunnen 
voorkomen bij de kaarten nr. 72, 159k, 167 en 169. Zouden de 
verzamelaars zoo vriendelijk willen ziJn in hun collecties te 
willen nagaan, of deze afstand van TA mm. voorkomt, óf alleen 
op de vraagkaart, óf alleen op de antwoordkaart, óf steeds op 
beide. Van hun gedetailleerde bevindingen ontving ik gaarne 
mededeeling in verband met de splitsing dezer nummers (het
geen in het jaarboekje onvoldoende is geschied). 

Dienstorder H 117 van 6 Februari 1929 luidt: Afstempeling 
frankeerzegels. De bij Do. 714/1928 op proef ingevoerde rege
ling betreffende het onbruikbaar maken van de frankeerzegels, 
gehecht op stukken, welke „los" in geleidetreinen worden ont
vangen, wordt definitief ingevoerd. 

Verzamelaars dienen dus nu te gaan letten op spoor- en 
tram-afstempelingen van blokstempels zonder treinletters (A 
t /m L) of nummers (I t /m XIII). 

's-Gravenhage. 
11 Februari j.l. is hier in den machinestempel met 3 open 

vijfstralige sterren een nieuwe rechts-staande tekst gekomen, 
n.l. 2-regelig tussehen 2 flauw gebogen dubbele lijnen: 
ADRESSEER VOLLEDIG. 

De tekst staat zoo dicht op den dagteekeningstempel, dat de 
A en V in den stempelafdruk meestal beschadigd zijn of zeer 
gevlekt. 

Mevr. Bsse. Van Heerdt-Kolff verplichtte ons wederom met 
toezending van een interessant stuk, nu van recenten datum. 
Op een handelsbrief 5 Januari 1929 uit Den Haag te Rotterdam 
ontvangen, was het roode 7 34-cents postzegel vernietigd door 
een blokje in roode inkt, pl.m. 15x18 m.M. Verdere post
stempels kwamen er op het stuk niet voor. 

Dienstorder 177 van 27 Febr. 1929 luidt: 
Reclame in poststempels. 
1. Aan verschillende gemeentebesturen in het Westland is 

met ingang van 1 Maart vergunning verleend tot het plaatsen 
van een reclame-aankondiging in de stempels in gebruik voor 
het afstempelen van de correspondentie op de postkantoren te 
Naaldwijk, Wateringen, Monster en 's-Gravenzande, en op de 
hulppostkantoren te Honselersdijk, Maasdijk, De Lier, Kwints-
heul en Poeldijk. 

2. Het reclame-inschrift is voor alle stempels hetzelfde en 
luidt: Land v. druiven, tomaten, bloemen. 

Heer Lampe had de attentie ons de diverse afstempelingen 
toe te zenden, waarvoor beleefd dank! In een dubbelring staat 
bovenin de plaatsnaam en onderin daarvan gescheiden door 2 
dubbelkruisjes WESTLAND, in den dwarsbalk de datum, b.v. 
3.III.28.18., in het bovenste segment 2-regelig LAND V. DRUI
VEN, en in het onderste eveneens 2-regelig TOMATEN, 
BLOEMEN. 

Amsterdam CS. 
1 en 2 Maart j.l. stond hier tot 2-3 N. in den machinestempel 

met streepje tussehen L en S weTierom de tekst STEUN DEN 
NATIONALEN ARBEID V. H. ALGEMEEN NEDER
LANDSCH VERBOND, terwijl sedert 2 Maart 3-4 N. nu als 
tekst 2-regelig tussehen 2 flauw gebogen lijnen staat: VER
ZEND PER LUCHTPOST. 

DE INDISCHE STEMPELMACHINES. 
Over de Indische Flier-stempelmachines, waarvan wel af

drukken, maar geen nadere bijzonderheden bekend waren, ont
ving ik het volgende belangwekkende nieuws van den heer 
Hajenius te Bandoeng toegezonden: 

In Ned.-Indië zijn thans twee stempelmachines — electrisch 
gedreven — in gebruik, n.l. een te Weltevreden en een te 
Batavia. 

De electrische stempelmachine te Weltevreden werd in 1921 
in gebruik genomen. De stempelafdrukken bestonden aanvanke
lijk uit een afdruk van den dagteekeningstempel met daarnaast 
golflijnen in twee typen, te weten volle golflijnen en golflijnen, 
gevormd door een reeks punten. 

In 1926 werd besloten, de stempelplaat der machine te Wel-
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tevreden te voorzien van voor het publiek van belang zynde 
aanwijzingen betreffende den postdienst. Voor Weltevreden 
werden toen de hieronder aangegeven vier stempelplaten aan
gemaakt, welke 20 Januari 1927 in gebruik werden genomen. 
De stempelplaten worden om beurten gedurende één week 
gebruikt. 

De stempelmachine te Batavia werd 25 Augustus 1927 in be
drijf gesteld. Voor deze stempelmachine werden dadelijk vier 
stempelplaten als hieronder aangegeven vervaardigd, welke 
eveneens achtereenvolgens gedurende telkens één week in de 
machine worden gebruikt. 

_HANDTFEKE(;J[NS 
lËNPÖSIKAjsrrORf 

BEKFNTn , 

SEÄMJ?0NTWIS^3BWJZEN 
vANit\CEirE:KCi;o_E 7EN~' 

.DlijecN FN PÜSTV/ÏSSELSl 

ADR£_S^EER_VOLLEDIG 
M L J S I K A A T E N ' I I ' . M M E H 

VFR7END|l'ie7AMREI D 
I '1_G EV;OIJEFJR (r\ lE 'S 
l 6VERBODt£N 

Naar de heer Hajenius verder schrijft, zullen beide ma
chines binnenkort gedurende eenigen tijd van een nieuwe plaat 
worden voorzien; afdrukken van dit nieuwe reclamestempel 
zullen binnenkort worden toegezonden. 

Andere stempelmachines dan de genoemde van Weltevreden 
en Batavia zijn in Indië niet in gebruik. 

De afbeeldingen zijn op de helft verkleind. 
A. M. B. 

Frankeermachines. 
Do. 150 van 20 Februari 1929 luidt: 
„Het blijkt, dat bij de terugzending van door middel van een 

frankeermachine gefrankeerde omslagen en kaartformulieren, 
welke gebruikers van een frankeermachine bij door hen te ver
zenden stukken voegen, op de kantoren, waar deze omslagen en 
kaartformulieren bij de terugzending worden ter post bezorgd, 
dikwijls wordt verzuimd een afdruk van den dagteekenings-
stempel over de aanduiding van het betaalde port te plaatsen." 

Universal Postal Franker. 
Machine 6. Is weer in gebruik, en wel sedert 18 Febr. '29 

bij Automatic Screw Works te Nijmegen. Da
tum- en waardestempel rood; ziJ stempelt de 
waarden IK, 2, 3, 5, 734 en 15. 
Machine 5, welke voorheen bü deze firma 
buiten werking gesteld. 

Francotyp. 
Machine 127. R.H.V. 's-Hage, nadat type VII „ADDRESSO-

GRAPH met kaartensysteem" tot en met 20 
Febr. '29 heeft geloopen, is op 21 Febr. '29 type 
I „GF ALLSTEEL" weer te voorschijn geko
men. 

Machine 128. Model A II met dikke cijfers is op 9 Febr. '29 
in gebruik genomen bü Ruys Handelsvereeni-
ging te Arnhem, met den tweeregeligen tekst: 

j j ^ Y S K A N T O O R M A C H I N E S 
H A N D E L S V E R E E N I G I N G 

Machine 140. Model A III is in Februari in gebruik genomen 
bij Ruys' Handelsvereeniging te A'dam, de re
clametekst staat geplaatst onder het waarde
stempel. 
Alhoewel nog slechts kort in gebruik, zijn hier
van reeds drie type's bekend: 

I, met datum 15.2.29 
„FRANCOTYP" 

in gotische letters. 
II, van 18.2.29-4.3.29 

„ADDRESSOGRAPH 
met kaartensysteem." 

III, sedert 5.3.29 
„MIMEOGRAPH". 

NEDERLANDSen INDIE. 
Dank zü de attentie van den heer Hajenius mochten 

wij de officieele mededeelingen (dienstorders), alsmede de uit
voerige voorschriften, welke laatste alleen worden verstrekt 
aan de kantoren onder welker ressort een frankeermachine in 
gebruik is genomen, uit Indië ontvangen. 

Deze in haar geheel hier af te drukken, zou te veel plaats
ruimte in beslag nemen, terwijl de inhoud grootendeels een 
copie is van de Nederlandsche voorschriften dienaangaande. 

Ook in Indië wordt thans alleen het gebruik van frankeer
machines systeem Francotyp toegestaan, welke machines wor
den geleverd door N.V. Ruys Handelsvereeniging voor Indië, 
te Weltevreden. 

De frankeermachine Francotyp wordt in werking gesteld 
door middel van een waardekaart, welke in de machine wordt 
gebracht. Deze kaarten vertegenwoordigen een waarde van 
ƒ 100,—. 

Ook in Indië is de mogelijkheid geopend om door de machine 
gefrankeerde kaartformulieren in te sluiten, bestemd voor 
terugzending. 

De eerste machine is inmiddels in gebruik genomen: 
Machine 202. Model A, op 1 Febr. 1929, bü de sigarettenfa-

briek H. D. Mac Gillavry te Ambarawa. Tus-
schen beide stempels naam van den gebruiker. 
De afdrukken komen overeen met de afbeelding 
op blz. 14, de waardecijfers zyn echter hoekig 
en niet rond. 

Naar de heer Benders ons bericht, is door het toenemend ge
bruik van frankeermachines de verkoop van postzegels in Ca
nada in één jaar met 5 millioen dollar verminderd, een bewijs 
ervoor welk een belangrijke plaats de frankeermachines lang
zamerhand gaan innemen. 

DE V.O.C.-STEMPELS. 
In zake het artikel van den heer Pierre Vos te 's-Graven-

hage, opgenomen in het Januari-nummer, ontving de redactie 
van meerdere zijden eenige brieven met belangwekkende ge
gevens. Waar evenwel op enkele cardinale punten beduidende 
afwijkingen in de zienswijzen der schrijvers voorkomen, zal de 
zoo zeer gewenschte klaarheid over dit onderwerp eerst een 
nader onderzoek vereischen, alvorens de verschillende gegevens 
te publiceeren. 

De redactie verzoekt daarom de belangstellende verzame
laars geduld te oefenen tot het April-nummer. 

ENGELAND „ONE PENNY BLACK" 1840. 
door J. G. MILLAARD. 

I. 
INLEIDING. 

Ofschoon niet vóór 1840 het eerste postzegel in Engeland 
werd uitgegeven, wees reeds in het jaar 1800 een zekere heer 
Charles Fred. Schmoll te Londen op het onjuiste vervoer van 
brieven en meende hij, dat het beter zou zijn alle te vervoeren 
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stukken te voorzien van een zegel of label, verkrijgbaar ge
steld bij vooruitbetaling aan de postkantoren in het Vereenigd 
Koninkrijk en niet, zooals toen de gewoonte was, de betaling 
der vracht bij aflevering der stukken in ontvangst te nemen. 

In 1830 stelde de heer Whiting voor gezegelde strooken, ter 
voldoening van het porto, verkrijgbaar te stellen, doch zijn 
voorstel werd niet aanvaard, evenmin als dat van den heer 
Chas. Knight, die ook gezegelde kruisbanden voorstelde ter 
inning van de vracht voor te verzenden stukken. 

In een brochure schrift de heer Knight: 
„Laten gezegelde omslagen en vellen papier aan de postkan-

„toren verkrijgbaar worden gesteld tegen zulk een prijs, dat 
„het porto daarin is begrepen; brieven aldus gezegeld kunnen 
„dan, e-venals tegenwoordig, in de brievenbus geworpen 
„worden." 

In 1837 vinden wij voor het eerst deze postaangelegenheid 
besproken in het Lagerhuis, ingeleid door den heer Rowland 
Hill, een der grootste voorstanders van de reformatie van het 
postwezen. 

De heer Wallace, een der voornaamste aanhangers van 
Rowland Hill, slaagde erin een comité samen te stellen: 

„om de tegenwoordige prijzen en wijze van inning der vracht 
„te onderzoeken, met het doel zulk een verlaging der vracht-
„prijs tot stand te brengen, zonder dat dit al te groote schade 
„aan de inkomsten berokkent en vooral om de wijze van inning 
„der gelden te bestudeeren, als is beschreven in de brochure 
„van den heer Rowland Hill." 

Het comité begon ziJn werkzaamheden in 1838. 
Vanaf dezen tiJd waren de voorstellen voor verandering van 

het postwezen legio. Sommigen meenden dat gezegelde omsla
gen en gezegeld briefpapier, bü vooruitbetaling verkrijgbaar 
gesteld, het juiste middel was om het postwezen in betere 
banen te leiden. Anderen echter waren voorstanders tot inning 
der vrachtgelden door middel van zegels, vervaardigd en uit
gegeven door de postkantoren. 

Tot deze laatsten behoorde ook de heer Cobden, lid van het 
Parlement, die zjjn voorstellen in Mei 1838 aan het comité uit
legde en zeide: 

„Ik ben van meening, dat een zegel van ongeveer %. oi % 
„vierkante inch aan de buitenkant van de te vervoeren stukken 
„bevestigd, een zeer geschikt middel zou zijn." 

Als voorbeeld merkte genoemde heer op, dat hü dergelijke 
zegels in New York in gebruik had gezien: 

„Daar zag ik, dat limonadeverkoopers, omnibusbezitters, 
„eigenaars van badhuizen en nog vele andere zaken zegels aan 
„hun cliënten in groote hoeveelheden verkochten. Ik heb zelfs 
„beeren in Manchester ontmoet, die hun portefeuille half vol 
„met dergelijke zegels hadden." 

Het is zeer zeker dat de heer Cobden zegels bedoelde, en geen 
kaartjes of dergelijke, want op de vraag, waarop zij gedrukt 

waren, antwoordde hij: „op zeer dun papier". 
Eindelijk kwam dan in 1839 de eerste afkondiging tot in

voering van een uniforme Penny Post tot stand. Daarbij 
werden „artisten, geleerden en het publiek in 't algemeen" uit-
genoodigd voorstellen in te zenden voor de uit te geven zegels, 
en zou aan de twee beste inzenders een honorarium van & 200 
en & 100 worden toegekend. 

De punten welke het comité van het meeste belang achtte 
voor de inzendingen, waren: 
1. De geschiktheid wat betreft het gebruik. 
2. De veiligheid tegen vervalsching. 
3. De gemakkelijkheid ter controle-ering en onderscheiding aan 

het Postkantoor, hetgeen natuurlijk vlug moest geschieden. 
4. De kosten van -aanmaak en circulatie. 

De prijsvraag bracht ongeveer 2700 voorstellen, en ofschoon 
niet één ervan werd aangenomen, verhoogde het Departement 
van Financiën de uitgeloofde prijzen tot £ 400, welke som ge
lijk verdeeld werd onder de beeren Benjamin Cheverton, Chas. 
Whiting, Henry Cole en de firma (Messrs.) Perkins, Bacon 
& Co. 

Op 26 October 1839 werd .door het Departement van Finan
ciën afgekondigd, dat vanaf 1 Januari 1840 aan de Postkan

toren zouden worden verkrijgbaar gesteld: 
1. Gezegelde omslagen; het zegel gedrukt op papier ter grootte 

van een half vel kwarto briefpapier. 
2. Gezegelde enveloppen; het zegel gedrukt op ruitvormig pa

pier, waarvan enveloppen mogen worden gevormd. 
3. Plakzegels of zegels, gedrukt op stukjes papier met gom 

aan de achterkant, welke op de brieven mogen worden be
vestigd óf vóór, óf nadat deze zijn geschreven. 

4. Zegels gedrukt op elk soort papier, door het publiek naar het 
zegelkantoor gezonden voor dat doel. 
De heer William Mulready, een bekend Engelsch schilder, 

werd uitgenoodigd een teekening voor het zegel der enveloppen 
samen te stellen en ofschoon dit „zegel" tamelijk fantastisch 
was, besloot men het te doen drukken en uit te geven op papier 
met drie zijden draden erdoor (z.g. Dickinson-papier). 

Het „zegel" stelt voor Britannia, welke haar gevleugelde 
boodschappers over de wereld uitzendt. Aan haar voeten ligt 
de Brttsche leeuw, terwijl ter linker en rechter zijde verschil
lende volkeren der aarde zijn gesymbolise-erd. Op den voor
grond zijn lezende menschen, zoo juist een brief ontvangen 
hebbende, op den achtergrond schepen en een slede met rendier 
ervoor, afgebeeld. 

Deze enveloppen bleken echter geen succes, en op 12 Mei 
reeds schreef Sir Rowland Hill: 

„Ik vrees dat we een ander zegel in de plaats moeten stellen 
„voor dat, geteekend door Mulready, hetgeen van alle kanten 
„wordt bespot." 

In Januari 1841 werden deze enveloppen dan ook vervangen 
door enveloppen met in den rechter bovenhoek een zegel „en 
relief", en evenals het voorgaande uit Dickinson-papier ver
vaardigd. 

(Wordt vervolgd). 

POSTAGENTSCHAPPEN. 
Hoewel het slechts 3 jaren geleden is, dat hier te lande het 

eerste postagentschap (Tilburg-Korvel) op 18 Januari 1926 
geopend werd en het hier een proefneming gold, schijnen deze 
in winkels ondergebrachte postkantoortjes wel voldaan te 
hebben, gezien het feit, dat er thans reeds ca. 70 bestaan. Een 
speciale toonbank of afgeschoten hokje in de sigarenwinkel, 
boekhandel of drogisterij is voldoende; in Engeland zagen we 
in 3910 in Tilbury Docks een dergelijk kantoortje waar aan 
het eind van de lange toonbank zelfs 2 loketjes afgescheiden 
waren, een voor aanneming van telegrammen en het andere 
voor de postzaken, die afgewikkeld werden door een eerzame 
matrone, teven^ herbergierster-winkelierster in alles, die beur
telings in de tapkast en aan het postloket stond. Het ligt voor 
de hand, dat deze, meestal in drukke buitenwijken gelegen 
agentschappen, zoowel voor het publiek, als voor de post-
administratie van groot voordeel zullen blijken te zijn. De 
winkeliers-postagenten zijn geen ambtenaren en maken dus 
later geen aanspraak op pensioen en het Rijk zal wel geen, 
of slechts zeer weinig huur te betalen hebben, in tegenstelling 
met de door postambtenaren beheerde wijkkantoren, waarvoor 
vaak buitensporige huurprijzen betaald worden. 

Bepaalden de handelingen der postagenten zich in het begin 
hoofdzakelijk tot den verkoop van postwaarden en het aan
nemen van expresse en aangeteekende brieven en van post
pakketten, allengs hebben zich hunne bemoeiingen zeer uit
gebreid. De meeste postagentschappen zijn nu opengesteld 
voor de volgende diensten: den verkoop van frankeerzegels 
en andere postwaarden, van spaarbankzegels, plakzegels ä 
10 cent, rentezegels en rijwielmerken; de levering op aanvraag 
van de overige plakzegels en van beursbelasting- en statistiek
zegels. De aanneming van aangeteekende en expresse-stukken 
en van binnenlandsche brieven met aangegeven waarde; de 
aanneming van binnenlandsche postpakketten, alsmede van 
postpakketten voor België, Duitschland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Ierland, Nederl.-Indië, Suriname, Curagao, enz.; de 
aanneming van stortingen op postrekeningen; de aanneming 
van binnenlandsche postwissels en de uitbetaling van binnen-
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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: 

J. D. VAN BRINK, te Leeuwarden. 
dr. P. H. VAN GITTERT, te Utrecht. 
W. P. GOSTERUS Pzn., te Edam. 
J. G. CRAMERUS, te Breda. 
J. J. DEGGELLER, te 's-Gravenhage. 
P. S. VAN 'T HAAFF, 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. 

(Herplaatst wegens misstelling). 

RAAD VAN BEHEER. 
Voorjaarsvergadering van den R a a d v a n B e h e e r van 

het Nederlandsch Maandblad voor P hil.at elie, 
op Zondag 24 Maart 1929, des voormiddags te 11 uur, in een 
der bovenzalen van de „Beurs vaij Breda" (ingang St. Jan
straat), te Breda. 

BREDA, 7 Maart 1929. 
De Administrateur, 

L. C. A. SMEULDERS, Lid v/d R. v. B. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, hunne kopij v ó ó r 
d e n S e n d e r m a a n d toe te zenden aan de Admini
stratie. AI 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. 

HULP AAN HET ECHTPAAR ZSCHIESCHE. 
Het vertrouwen, gesteld in den hulpvaardigheidszin onzer 

landgenooten, is, zooals te verwachten was, niet beschaamd. 
Tot op heden — 3 Maart 1929 — kwamen bü ondergetee-

kende de volgende bedragen binnen: 
G. O., te Amsterdam ƒ 2,50 
Ned. Vereen, van Postzegelhandelaren ƒ 30,— 
Mevr. V. D., te 's-Gravenhage ƒ 10,— 
Mevr. V., te 's-Gravenhage ƒ 5,— 
H., te Hilversum ƒ 2,50 
L., te Kapelle ƒ 3,— 

Totaal ƒ 53,—, welk bedrag ik aan den peninngmeester van 
het comité overmaakte. 

Aan de geefsters en gevers m\jn harteljjken dank. 
Mochten er onder de lezers nog zijn, die het voornemen heb

ben mede te werken tot verblijding van den levensavond van 
een hoogbejaard echtpaar, dat buiten eigen schuld in kommer
volle omstandigheden verkeert, dan bied ik hun daartoe gaarne 
de gelegenheid aan door het toezenden van een postwissel 
aan mijn adres of storting op mijn postrekening 26358. 

, ,, . J. D. VAN BRINK, 
Leeuwarden. 

Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. 

DE POSTZEGEL-VERVALSCHINGEN. 
Ter geruststelling van de postzegelverzamelaars ontvingen 

wij van het bestuur van de Nederlandschc 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. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend bij 
Kon. Besluit van 27 Juli 1908, nr. 67, 

KEURINGSCOMMISSIE VAN DEN BOND. 
Afdeeling: 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. 

(Voor aangeteekende stukken: Wijkkant. Avenue Concordia). 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
J. H. Donnai, Kettingstraat 23, Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Post. handel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijsclaar, 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). 
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E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 
A. Palkestein, 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 Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Waarn. secretaris: H. J. BOEKEN Jzn., Bas Backerlaan 11, 

Apeldoorn. 

Aanmeldingen. 
H. P. Burgdorffer, Koedijklaan 10, Bussum. (Oud-lid). 
J. Lemel, Tegal (Java). 

Lidmaatschap 181 overgeschreven op: 
mr. L. G. van Dam, Wilhelminastraat 49, Haarlem. 

Adresveranderingen. 
178. E. J. Branbergen, Klimopstraat 48, 's-Gravenhage. 
44. mevr. J. Juda Stol ting. Van Bülandtstraat 183, 's-Graven

hage. 
Bedankt. 

185. J. H. Donnai. 
719. A. van Driel (met 31-12-'29). 
614. mr. D. M. van Gelder de Neufville heeft niet bedankt in

gaande 31-12-'28, doch met 31-12-'29. 
Afdeeling Apeldoorn. 

Tot secretaris werd benoemd de heer J. R. Suijling, Nieuw
straat 40, Apeldoorn. 

Vergadering 
der afdeeling Apeldoorn op Dinsdag 26 Maart 1929, des avonds 
te 8 uur, in Odd-Fellowhuis, Deventerstraat 38, Apeldoorn. 

Afdeeling Gooi en Eemland. 
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 12 Februari 

1929. 
Alvorens de vergadering officieel te openen, doet de voor

zitter mededeeling van het overlijden van den heer A. van Dam, 
secretaris van onze Vereeniging. Hij herdenkt met enkele 
sympathieke woorden de nagedachtenis van den man, die ruim 
14 jaar het veel omvattende werk van secretaris van een 
groote Vereeniging als de onze, met zooveel toewijding ver
richtte. HiJ wijst op het groote verlies voor de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, en hoe moeilijk het 
zal blijken te zijn voor dezen rüstigen, energieken werker een 
opvolger te vinden, die met evenveel toewijding de belangen 
van de Nederlandsche Vereeniging zal weten te behartigen. 

Hij verzoekt de aanwezigen door opstaan en e-enige oogen-
blikken van stille aandacht de nagedachtenis van dezen sym
pathieken werker te willen eeren. 

Hierna wordt overgegaan tot het officieele gedeelte. Na af
doening van de agenda stelt de heer Schonebaum zijn gespe
cialiseerde en keurig verzorgde collectie eerste uitgiften van 
Griekenland ter bezichtiging. De heer Schonebaum weet op 
korte, maar duidelijke wijze de verschillende emissies van het 
eerste zegel van Griekenland toe te lichten. Uit de interessante 
bijzonderheden, die hij mededeelt, blijkt wel zeer duidelijk, dat 
hij een grondige studie van dit zoo moeilijke verzamelgebied 
heeft gemaakt. Nadat de voorzitter den heer Schonebaum 
dank heeft gezegd voor het medebrengen van zjjn verzameling 
en de leerrijke toelichting, die hij daarbij heeft gegeven, wordt 
de vergadering gesloten. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 25 
Februari 1929, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de 
„Beurs van Breda", te Breda. 

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 37 aanwezige leden, in het bijzonder den heer Ver
meulen, die opnieuw lid is geworden, welkom. 

De notulen van de vergadering van 28 Januari worden zon
der op- of aanmerkingen goedgekeurd, terwijl de ballotage tot 
uitslag heeft, dat de 3 candidaat-leden met algemeene stemmen 
als lid worden aangenomen. 

Als afgevaardigde voor de vóórvergadering van den Bond 
op 10 Maart a.s. wordt aangewezen de heer Cramerus, terwijl 
de heer Smoulders hem, bij eventueele verhindering, zal ver
vangen. 

Door den penningmeester, den heer Jacobs, wordt rekening 
en verantwoording gedaan over zijn gehouden beheer over 
het jaar 1928. Volgens de hierna volgende rekening heeft het 
batig saldo ƒ 705,12 K bedragen. De in de December-verga
dering benoemde commissie brengt, bij monde van den heer 
jhr. mr. De Roy van Zuidewijn, verslag uit over haar onder
zoek. Zij brengt den penningmeester lof voor de nette en ac
curate wijze, waarop hij de gelden beheerd en de administratie 
verricht heeft en stelt voor de rekening goed te keuren en den 
penningmeester te déchargeeren, waartoe onder applaus wordt 
besloten. De voorzitter dankt de beeren commissieleden voor 
de door hen verrichte werkzaamheden, terwijl de heer Jacobs 
zijn medebestuurderen dankt voor de medewerking en hulp, 
waarmede zij hem in het eerste jaar van zijn penningmeester
schap ter zijde stonden. 

De voorzitter de-elt mede, dat de heer Van Dam, secretaris 
der Nederlandsche Vereeniging, is overleden. Besloten wordt, 
onze zustervereeniging een brief van rouwbeklag te zenden. 

De vergadering gaat daarna in comité-generaal tot het 
doen van een mededeeling. Na heropening der vergadering 
krijgt de heer dr. Gommers het woord tot het houden van zijn 
lezing: „Postzegels van het Vorstendom Liechtenstein", welke 
met aandacht wordt aangehoord. Een luid applaus zegt beter 
dan woorden, dat de leden den heer Gommers dankbaar zijn 
voor ziJn interessante causerie. De voorzitter dankt hem dan 
ook hartelijk daarvoor en spoort de leden aan het voorbeeld 
van den heer Gommers te volgen. 

Hierna vindt de verloting plaats, waarvoor zegels zijn ont
vangen van de hoeren Cramerus, Loeff en t' Sas, alsmede een 
Schaubek-blanco jeugd-album van den heer Smeulders. De 
voorzitter dankt den milden gevers. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Larsen naar een lijstje van 
de aanwezige werken in de bibliotheek. Hem wordt geantwoord, 
dat de bibliothecaris deze zoo spoedig mogelijk zal bijwerken. 

Niets me-er aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering. 

Breda, 25 Februari 1929. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 25 Maart 1929, des avonds 

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

Nieuwe leden. 
337. (E.Z.BE.). D. Hendrikse, B 47, Groot Ammers. (V). 
190. (E.). H. Vriens, Troyentenhoflaan 5, Berchem-Antwepren. 
342. (E.Z.). mr. H. Manger Cats, Sophiastraat 34, Breda. (I) . 

Candidaat-leden. 
M. Kupfermann, postzegelhandalaar, St. Luciensteeg 22, Am

sterdam C. (Eigen aangifte). 
A. Schneebeli, postzegelhandelaar. Corso Elvezia 2, Lugano. 

(Eigen aangifte). 
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Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1928. 

O N T V A N G S T E N . 

Begroot Werkelijk 
bedrag. bedrag. 

1. Voordeelig saldo over 1927 . . . ƒ 300,— ƒ 606,30 K 
2. Contributie van 467 — 7 = 453 le

den ä ƒ 4,— -1812,— - 1708,— 
3. Contributie en entree van in 1928 

aangenomen leden - 200,— - 181,— 
4. 10 % van het verkochte in de rond-

zendingen - 500,— - 457,09 
5. Aandeel in de opbrengst der adver-

tentiën, enz., van het vereenigings-
orgaan - 400,— - 407,48 

6. Crediet van den Ned. Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverza
melaars - 100,— - 150,— 

7. Opgenomen van het Spaarbank
boekje nr. 276 der Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen - 975,— - 990,— 

8. Onvoorziene ontvangsten . . . . - 13,— - 265,78 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . . ƒ4300,— /4765,65>^ 

Nagezien en accoord bevonden 25 Februari 1929. 
De Commissie van onderzoek: 

(get.) jhr. mr. F. E. M. DE ROY VAN ZUIDEWIJN, 
(get.) J. MOLENAAR. [rapporteur. 

U I T G A V E N . 

Begroot Werkelijk 
bedrag. bedrag. 

1. Aandeel in de kosten van uitgaaf 
van het vereenigings-orgaan . . ƒ 1200,— ƒ 1151,03 

2. Kosten lidmaatschap van den Ne-
derlandschen Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzamelaars - 161,— - 168,70 

3. Kosten van drukwerken, porte
feuilles, enz - 250,— - 123,10 

4. Kosten van nummerstempeltjes 
en doosjes - 15,— - 7,20 

5. Porti en bureaubehoeften secreta
ris - 100,— - 97,47 

6. idem administrateur . . - 40,— - 119,30 
7. idem penningmeester . . - 15,— - 10,08 
8. idem 8 sectiehoofden . . - 150,— - 165,32 
9. idem bibliothecaris . . - 10,— - —,— 

10. Zaalhuur van het vergaderlokaal - 20,— - 29,10 
11. Kosten van 11 maandelij ksche ver

lotingen - 60,— - 59,58 
12. Kosten der jaarlijksche algemeene 

verloing in Januari 1928 . . . . - 650,— - 644,62 
13. Assurantie-premie - 35,— - 31,10 
14. Vijftiende jaarlijksche bijdrage 

aan het Reservefonds. (Besluit 
van 5 Mei 1913) - 25,— - 25,— 

15. Kosten der bibliotheek . . . . - 25,— - 9,50 
16. Kosten der feestelijkheden bü ge

legenheid van het 35-jarig bestaan 
der Vereeniging en den Negen
tienden Ned. Philatelistendag . . - 1200,— - 1342,58 

17. Onvoorziene uitgaven . . . . - 344,— - 76,86 
18. Voordeelig saldo over 1928 . . . - —,— - 705,1254 

Totaal der U i t g a v e n ƒ 4300,— 

Aldus opgemaakt 31 December 1928. 
De penningmeester, 

A. J. JACOBS. 

ƒ 4765,65»^ 

A. Paans, Nieuweweg 392, Werkendam. (Voorgedragen door 
B. B. Paans, te Werkendam). 

J. H. van der Poel, employé by het Koloniaal Etablissement 
(Departement van Koloniën), Luzacstraat 8-II, Amsterdam, 
W. (Voorgedragen door M. F. de Vries, te Amsterdam). 

C. A. van Dongen, lederhandelaar. Minister Loeffstraat 21, 
Waalwijk. (Voorgedragen door J. C. Cramerus, te Breda). 

Bedankt als lid. 
145. J. H. Donnai, 's-Gravenhage. (V). 

Adreswij zigingen. 
403. Jos. la Poutré, 's-Gravenhage, thans Zoutmanstraat 14-

14a, aldaar. (V). 
382. Q. J. M. Verouden, Doetinchem, thans Grutstraat A 258, 

aldaar. (IV). 
176. Max Pool, 's-Gravenhage, thans Plein 14a, aldaar. (V). 
242. K. H. Rentes, voorheen te 's-Gravenhage, thans Rokin 42, 

Amsterdam, C. (V). 
Verzoek. 

Inzenders van boekjes voor de rondzendingen worden ver
zocht de zegels zoodanig te prijzen, dat deze aan een redelijken 
eisch van verkoopbaarheid voldoen. Dit is in hun eigen belang, 
zoowel als in dat van de Vereeniging. 

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 24 Februari 
1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Am
sterdam. 

Aanwezig 59 leden. De voorzitter begint met mede te deelen 
, dat de heer Donnai als lid bedankt heeft; h\j is ons voor ge
weest, daar het bestuur anders bij de opening dezer verga
dering het voorstel gedaan zou hebben hem te royeeren. De 
heer Voss begrijpt niet, waarom men een dergelijk iemand 
niet met zijn vollen naam in het Maandblad zet, doch alleen 
maar volstaat met een enkele D, wat reeds tot verwarring 
aanleiding gegeven heeft. Ook moet hij vermeld worden in de 
zwarte lijst van het Bondsinformatiebureau, wat reeds de be
doeling van den heer Kästeln is. Daarna deelt de voorzitter 
mede, dat de heer Boeg zich bereid heeft verklaard een even-
tueele benoeming tot vice-voorzitter aan te nemen. BiJ de 
later gehouden stemming wordt de heer Boeg met 53 stemmen 
en 4 blanco als zoodanig benoemd. De voorzitter heet hem 
daarna hartelijk welkom en dankt hem, dat hij deze functie 
heeft willen aanvaarden. In verband met den korten tijd be
spreekt de voorzitter van de nieuwtjes alleen maar het be-
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richt, dat de Kerkelijke Staat hetzelfde type zegels van vroe
ger zal uitgeven, alleen met een veranderd Inschrift. De heer 
Schröder wordt daarna welkom geheeten, die wederom lid ge
worden is en nu voor 't eerst weer ter vergadering aanwezig is. 
Het candidaat-lid, de heer Houtman, wordt met 57 stemmen 
voor aangenomen. Als ingekomen stuk is er een uitnoodiging 
aan de leden van „Hollandia" tot bijwoning van het Ie jaar
feest op 2 Maart a.s. van de Club van Jeugdige Verzamelaars 
„Neerlandia". Aan deze club wordt o.a. door onze leden, de 
beeren Van As en Pootjes, regelmatig leiding gegeven. Op 
voorstel van den heer Hanekamp wordt besloten als prijs voor 
hun onderlinge tentoonstelling een Yvert-catalogus ter be
schikking te stellen, terwijl verder de heer Pootjes de leden 
individueel om enkele eenvoudige zegels als prijs vraagt. De 
voorzitter deelt daarna mede, dat hij niet dadelijk voldaan 
heeft aan het mandaat om tot aanschaffing van een epiados-
coop over te gaan, daar hij 2 firma's, „Lux" en „Capi", bereid 
gevonden heeft hedenavond een demonstratie te geven. Beide 
firma's doen elk gedurende een half uurtje hun best om ons 
te laten zien wat er met het toestel te bereiken is. Het blijkt, 
dat het niet meevalt; niemand wil tot aanschaffing overgaan. 
Bij de rondvraag vraagt de heer Langhoets nog enkele inlich
tingen over de Brandkastzegels; de eene Vereeniging zegt 
koopen, de andere niet. Er ontstaat wederom een gedachten-
wisseling, waarbij de heer Traanberg waarschuwt om aan 
dezen zwendel mede te doen. De algemeene meening is, dat de 
zegels later goedkooper te krijgen zullen zijn. De heer Donath 
doelde nog mede, dat de zegels hem destijds niet, zooals in 't 
vorige verslag stond aangegeven, officieel, maar slechts onder
hands zijn aangeboden. Naar aanleiding van een vraag van 
den heer Traanberg wordt de agenda van de a.s. vóór-Bonds
vergadering besproken, waarbij verschil van meening bestaat 
omtrent den datum waarop de Bondsvergadering gehouden 
moet worden. De heer Schröder doet naar aanleiding van het 
falsificaten-album de toezegging om, wanneer hij weder ter 
vergadering komt, het bekende album van Fournier te laten 
zien. Ten slotte wordt besloten om in de Maart-vergadering 
een concours te houden over het zegel Luxemburg nr. 1 ge
bruikt. De veiling omvatte ditmaal slechts 6 kavels, welke 
ƒ 4,05 opbracht. Bij de algemeene verloting waren ditmaal de 
gelukkigen de nrs. 10, 303, 36, 259, 74, 299, 267, 215, 335, 83, 
228, 237, 342, 236, 327, 25, 172, 356, 243, 139, 73, 337, 273, 235, 
en 16. Precies elf uur sloot de voorzitter de vergadering. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
J. H. Houtman, Willemsparkweg 213, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
J. H. Donnai, Kettingstraat 23, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
H. J. G. Strasmeijer, Korp. der Mariniers, Dep. van Marine, 

Batavia. 
J. J. Ie Fèvre, Adm. de Ruijterweg 143-11, Amsterdam, W.-
mr. T. de Jong Tzn., Verl. Heereweg 157, Groningen. 
A. Kalsbeek, Euterpestraat 52-11, Amsterdam, Z. 

Mededeeling. 
Ons mede-lid, de heer Aug. Schröder, zal, aan de hand van 

het bekende Fournier-album, een causerie houden. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 23 Maart 1929, 
des avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amster
dam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 30 Maart 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 
26 Februari 1929, in Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 19 leden. Te ongeveer 8 uur werd deze vergade
ring door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend. Na
dat de notulen der vorige vergadering onveranderd goedge
keurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennisgeving 
aangenomen. Voorlezing werd gedaan van een ingekomen 
schrijven van het lid Geradts, welk schrijven door den secre
taris beantwoord zal worden. 

De heer De Groot schonk een handboek der post- en port-
zegels van Curasao en Suriname voor de bibliothe'ek, welke 
schenking in dank aanvaard werd. 

De voorgedragen candidaat-leden P. J. F. van Leeuwen, 
L. C. M. Enneking en H. P. D. Odijk werden met algemeene 
stemmen aangenomen tot leden der Vereeniging. 

Bij de rondvraag deelde de voorzitter een en ander omtrent 
de rondzendingen mede, terwijl besloten werd, middels het 
Bondsbestuur, nog een dag per maand openstelling van het 
speciaal verzamelaarsloket aan het postkantoor te Utrecht te 
verkrijgen. Hierna volgde de verloting, waarvoor door den 
heer Burgersdijk twee prijzen waren geschonken. 

Voor den landenwedstrijd frankeerzegels van Belgisch Congo 
1 t /m 80 waren tot groote verwondering geen collecties aan
geboden. 

Na veiling en zichtzending werd deze vergadering om 10 
uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e). P. J. F. van Leeuwen, Admiraal van Ghentstraat 26 bis, 

Utrecht, 
(e). L. C. M. Enneking, Van Beverninghlaan 24, Gouda, 
(e). H. F. D. Odijk, M. de Klerkstraat 42, post Elink, wijk 

Utrecht. 
Candidaat-lid. 

J. W. A. van Hengel, Nieuwegracht 17, Utrecht. 
Overleden. 

W. Soleer, Lammerslaan 12, Meester Cornells. 
Bedankt als lid. 

J. H. Donnai, Kettingstraat 21, Den Haag. 
Adresverandering. 

F. E. J. de Jong, wordt Aucubastraat 52, Den Haag. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Maart 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 26 Maart 1929. 

Mededeeling. 
De aandacht der leden wordt gevestigd op de artikelen 51 

tot en met 55 van het reglement betreffende de rondzendingen. 

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

VERKORTE NOTULEN van de bijeenkomst op Donderdag 28 
Februari 1929, des avonds te 8M uur, in Café „Bosch-
lust", Bezuidenhout, 's-Gravenhage. 

Niettegenstaande het koude weer, waren er toch nog 26 le
den aanwezig, die door den voorzitter van harte welkom wer
den geheeten, in het bijzonder de introducé, de heer Henneveld 
en ons nieuwe lid, de heer Stolk. Nadat de notulen der vorige 
vergadering waren voorgelezen en onveranderd goedgekeurd, 
werden de ingekomen stukken afgehandeld. 

De voorzitter neemt daarop het woord en zegt, dat de leden 
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thans allen wel in het bezit zullen zijn van de gedrukte ver
anderingen in ons huishoudelijk reglement, en dat het hem 
daarom wenschelük wil voorkomen, dat een der leden trekt, 
op welke wijze de volgorde zal worden verdeeld van de niet-
herkiesbaarstelling der af te treden bestuursleden op de a.s. 
najaarsvergadering. 

Dr. Van Praag, de voorsteller van de wijziging, trekt, en het 
resultaat is, dat in volgorde zullen aftreden: secretaris, biblio
thecaris, oudste commissaris, voorzitter, penningmeester, 
jongste commissaris. 

Besproken wordt dan verder, om op de volgende vergade
ring eens te trachten de aantrekkelijkheid der vergadering te 
vergrooten door het tentoonstellen van de twe-e oudste series 
van onverschillig welk land. Aanvankelijk was de voorzitter 
van meening, dat zich daartoe het best zouden leenen b.v. drie 
landen: België, Frankrijk en Engeland, maar na eenige ge-
dachtenwisseling kwam men daarvan terug en werd besloten 
liever maar één land te nemen, waarbij de keuze op België 
viel. Voor de keuring der eventueel in te zenden series wer
den tevens tot leden der jury benoemd de beeren Boissevain, 
Loekemeijer en Jolles, die de benoeming op zich namen, en 
hoopt het bestuur, dat de taak der jury door een groot aantal 
inzendingen mag worden bezwaard. 

De verloting komt dan aan de beurt, die, zooals steeds, vele 
tevreden gezichten geeft, en daarna volgen eenige veilingen, 
die de stemming erin brengen en die een werkelijk ongekend 
succes hebben. 

Van de gelegenheid tot ruiling hadden niet allen, maar 
toch enkelen gaarne gebruik gemaakt, en zelfs na de sluiting 
bleven er nog enkelen aan den gang. 

De secretaris, 
A. STARINK Jr. 

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

•:i>-̂ K-, Candidaat-leden. 
D. J. Henneveld, Prinsengracht 115, Den Haag'. 
M. J. H. Toorens, Stationsweg 2, Den Haag. 

Vergadering. 
Bijeenkomst op Donderdag 21 Maart 1929, des avonds te 

8K uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededee-

lingen. Ballotage nieuwe leden. Verloting. Rondvraag. Veiling. 
Sluiting. Terwijl tevens een wedstrijd zal worden gehouden van 
de twee beste eerste series uitgegeven door België. 

Het zal den secretaris aangenaam ziJn, van de mededingers 
even een opgave te mogen ontvangen, teneinde de noodige 
plaatsruimte gereed te kunnen doen maken. 

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

VERSLAG van de vergadering van 26 Februari 1929, des 
avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 13 leden, w.o. één dame. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter leidt de heer Heidenreich de vergadering. 

Mededeeling wordt gedaan van een ingekomen bericht, dat 
de heer Heidenreich aangewezen is als tweede afgevaardigde 
(niet als plaatsvervanger, zooals gemeld was) naar de verga
dering van den Raad van Beheer van het Maandblad. 

Tevens wordt de heer Heidenreich afgevaardigd naar de 
vóórvergadering van den Bond op 12 Maart a.s. 

Het candidaat-lid, de heer Baans, wordt als zoodanig aan
genomen. 

Besproken werd een klacht over de circulatie der rondzen-
dingen in Amsterdam, en een over den uitslag van een bal
lotage. 

De voorzitter wekte de leden op, den societeitsavond van 12 
Maart te bezoeken; die van 12 Februari had, door de koude en 
de heerschende griep, over het bezoek te klagen. 

Besloten werd te trachten, het philatelistisch loket ook des 
Zaterdags geopend te krijgen. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 
Nieuw lid. 

42. C. W. M. Baans, opzichter genie Ie kl., Arnhem. 
Adresveranderingen. 

107. mevr. L. van Rijn Prins van Ginneken naar De Bruijne-
straat 18, Den Haag. 

125. W. G. J. Mohr van Botersloot 99a naar Roo Valkstraat 10, 
Rotterdam. 

Vergaderingen. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 26 Maart 1929, te 8 

uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 
.SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 9 April 1929, te 8 uur, 

in Restaurant „National", te Arnhem. 
Bericht. 

De buitenleden worden dringend verzocht, de zendingen 
vlugger door te zenden; herhaaldelijk wordt de daarvoor ge
stelde termijn belangrijk overschreden, en deze vertraging 
heeft ten gevolge, dat de leden minder rondzendingen ont
vangen dan bij een regelmatigen gang van zaken mogelijk zou 
zijn. Het is dus in het eigen belang der leden, vluggere circu
latie te bevorderen. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 Februari 1929, des 
avonds te 7>^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwe-zig 16 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 
opent de vergadering en maakt melding van de groote be
roering, welke in de verzamelaarswereld is te weeg gebracht 
door de vele falsificaten, die nu weder aan het licht zijn 
gekomen. 

Ter tafel wordt gebracht het ontvangen Falsificaten-album 
Fournier, waaromtrent wordt beslist, dat dit van tijd tot tijd 
op de vergaderingen zal worden besproken. 

Tot afgevaardigde voor de op 10 Maart a.s. te houden 
vóórvergadering van den Bond wordt benoemd de heer Van 
Harderwijk en tot diens plaatsvervanger de heer dr. L. Fr en
kel. De heer Pesch zag gaarne, dat op die vergadering wordt 
besproken de algemeene invoering van den Senf-catalogus, 
zooals dit vroeger was, ook voor de veilingen. 

De heer Den Outer heeft voor dezen avond het tweede ge
deelte van zijn Europa-verzameling medegebracht, waaronder 
vooral uitmunten: Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Enge
land, Hannover, Helgoland en Luxemburg. De mooie verzame
lingen trokken ieders belangstelling, en de eigenaar wordt ten 
slotte door den voorzitter, onder applaus, hartelijk bedankt. 

Hierna heeft de zegelverloting plaats. 
De heer Pesch zegt toe, in de Maart-vergadering zijn ver

zameling België, Turkije, enz. ter bezichtiging mede te brengen. 
Niets meer ter behandeling zijnde, sluit de voorzitter, na 

rondvraag, de vergadering. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 Fe
bruari 1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 43 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent de 
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vergadering met een woord van waardeering aan allen, die 
deze hevige kou getrotseerd hebben om ter vergadering te 
komen. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Melsert, Kohn, Reijerse en mevr. Jenezon; voor de jaarlijksche 
verloting door den heer Kohn, en ook daarvoor een album 
Nederland en Koloniën van den heer Rootlieb. Ter circulatie 
zijn aanwezig de maandbladen van den bibliotheraris en een 
bloc 3 cents Olympiadezegels met bij zonderen foutdruk. 

Medegedeeld wordt, dat op verzoek der afdeeling Dordrecht 
in samenwerking met de afdeeling van de Nederlandsche Ver-
eeniging in Dordrecht een philatelistisch bureau zal worden 
geopend, bij wijze van proef te beginnen met 9 Maart, op den 
tweeden Zaterdag der maand, van 15-16 uur. 

Als commissieleden voor het nazien der boeken en rekening 
en verantwoording worden benoemd de beeren Gijzeman en 
Dordregter. 

Om de buitenleden te vertegenwoordigen en voor hen te 
trekken bij de jaarlijksche verloting worden aangewezen me
juffrouw Nieberding en de beeren Bos en De Groot. De no
tulen worden onder dankzegging aan den secretaris goed
gekeurd. De candidaat-leden worden aangenomen met 38 stem
men vóór, 4 blanco en 1 van onwaarde. Bij de verloting krijgt 
de heer Eijkelhoff den eersten prijs. Als keurmeester stelt 
zich voorloopig beschikbaar de heer C. J. Reijerse. Een veiling 
van 27 kaveltjes vindt gretig koopers. 

Bü de rondvraag verzoekt de heer Van Leijden in het Maand
blad bekend te maken, dat wij in het najaar een veiling zullen 
houden van en voor onze leden. Ieder weet het dan langen tijd 
genoeg vooruit, om zijn inzending klaar te maken en erop te 
rekenen. Alzoo wordt besloten. Inzendingen bij den heer W. G. 
Verhoeff, Daguerrestraat 54, Den Haag. Later zal de juiste 
datum vastgesteld worden. 

Besloten wordt de jaarvergadering in Maart te 7K uur te 
beginnen. 

Hierna sluiting. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Nieuwe leden. 

D 402. A. de Groot, Bosboom Toussaintstraat 46, Dordrecht. 
D 407. H. Reus, Noordhoveweg 6, Dordrecht. 
D 413. B. G. Brugman, Draai 2, Dordrecht. 
D 438. H. L. Stoffels, Bosboom Toussaintstraat 46, Dordrecht. 
D 448. L. van Willegen, Gouverneurstraat 33zw., Dordrecht. 
164. J. Lazonder, Helenastraat 8, Den Haag. 
235. G. Havelaar, Prinses Julianalaan 80, Rotterdam. 
244. J. B. Bekker, Westluidenschestraat, Tiel. 
215. Jac. Rijpkema, Van Ostadestraat 251, Den Haag. 
245. Th. van Kan, Obrechtstraat 383, Den Haag. 

Bedankt. 
538. A. C. Bernard, Middelburg. 

81. J. H. Donnai, Den Haag. 
Afgevoerd. 

53. W. J. 't Hart, Den Haag. 
23. P. J. Grooteboer, Den Haag. 

Overleden. 
426. J. N. A Arnhardt, Bloemendaal. 

Candidaat-leden. 
W. A. 't Hoen, p / a P. Schreiner, Zoutmanstraat 18, 's-Graven-

hage. (Voorgesteld door J. A. Ontrop en W. G. Verhoeff). 
P. Lamp, impressario. Rue de Nieuwenhove 19, Ucole (Brus

sel). (Voorgesteld door F. A. van Scharrenburg). 
Adresveranderingen. 

213. L. Werbata, ambtenaar tolrechten, Samarang (Java). 
332. D. Sierig, Sneeuwbalstraat 164, Den Haag. 
435. B. Wieringa, Laan van Nieuw Oost-Indië 44, Den Haag. 
560. Alb. J. Richel, 91 Burges Road, East Ham, London, E 6. 
120. P. C. Kraneveld van Buitenzorg naar Kleiweg 11, Gouda. 

206. L. C. Verspoor, Akeleistraat 114, Den Haag. 
578. H. W. Stap, Sw«elinckstraat 84, Den Haag. 

95. Max Pool, Plein 14a, Den Haag. 
361. G. C. Topper, van Bloemendaal naar ? ? ? 

E. Nomes, van Kaapstraat, Den Haag, naar ? ? ? 
499. J. Th. van Aalst, Willembuitenwechstraat 137b, Rotter

dam. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering te 7 uur; 
JAARVERGADERING ie ly^ uur, op Woensdag 27 Maart 

1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 
Agenda: 1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Verslag 

van de commissie tot nazien der rekening en verantwoording 
van den penningmeester. 5. Verslag van den p'Bnningmeester. 
6. Begrooting. 7. Verslag van den bibliothecaris. 8. Verslag van 
den secretaris. 9. Bestuursverkiezing (Treden af: mevr. Jene-
zon-Den Hertog, W. G. Verhoeff en C. van der Willigen). 
10. Verloting. 11. Jaarlijksche verloting. 12. Veiling. 13. Rond
vraag en sluiting. 

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

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

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

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

Begrooting voor 1929. 

Inkomsten. 

Contributies . 
Entrée's . . . 
Veilingen . . 
Commissie 

rondzending 
Interest . . . 
Advertenties 

Maandblad . 

. ƒ 1200,— 
. - 40,— 
. - 4 0 , -

. - 640,— 

. - 100,— 

. - 360,— 

ƒ 2380,— 

Maandblad . . . 
Div. onkosten . 
Zaalhuur . . 
Assurantie . . 
Verlotingen 
Bibliotheek . . 
Saldo winst 

;%' 

Uitgaven. 

ƒ 1445,— 
- 365,— 
- 60,— 
- 41,18 
- 425,— 

. - 25,— 
- 18,82 

ƒ 2380,— 

De penningmeester, 
C. VAN DER WILLIGEN. 

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

KORT VERSLAG der ledenvergadering op Vrijdag 1 Maart 
1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 30 leden, die door den voorzitter welkom wor
den geheeten. In zijn openingswoord wijst de voorzitter erop, 
dat deze vergadering niet als de Maart-vergadering (de jaar
lijksche) is aan te merken, doch als de Februari-vergadering. 
De notulen van de laatste vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Van de ingekomen stukken memoreert de secre
taris de jaarboekjes van de Nederlandsche Vereeniging en van 
„Rotterdam", die ter kennisname onder de aanwezigen circu-
leeren. Verder de mededeeling van het Bondsbestuur, dat de 
vóórvergadering van den Bond op 10 Maart te Utrecht wordt 
gehouden. De agenda wordt punt voor punt besproken. BiJ de 
kwestie betreffende de beoordeeling voor het toekennen van 
den beker, wijst de voorzitter erop, dat naar zijn meening 
het toekennen van twee cijfers de zaak nog ingewikkelder zal 
maken, speciaal wat betreft de beoorde^eling van den weten-
schappelijken inhoud van de lezing Ivjkt hem een beoordeeling 
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uiterst moeilijk, en het meerendeel der beoordeelaars lijkt hem 
in dit opzicht zeker onbevoegd. Ook andere leden betuigen hun 
antipathie tegen het voorstel, terwijl de secretaris als zijn mee
ning te kennen geeft, dat het systeem niet juist is; beter ware 
door de vergadering een jury van bevoegde lieden te doen ver
kiezen en aan deze de beoordeeling over te laten. Onzen ver
tegenwoordiger op de a.s. vergadering wordt opgedragen in 
dien geest een voorstel te doen. De andere punten worden ge
heel aan de beoordeeling van onzen vertegenwoordiger over
gelaten, die naar omstandigheden ons standpunt zal bepalen. 
De secretaris vraagt bij de rondvraag de kwestie van de in
schrijving op de Brandkastzegels ter sprake te brengen en het 
Bondsbestuur te vragen, of in deze door dit bestuur iets ge
daan is, zoo ja, wat, en zoo neen, waarom niet. Aldus wordt 
besloten. 

Mededeelingen van beteekenis zijn er niet. Overgegaan wordt 
derhalve tot de verkiezing van een verificatie-commissie voor 
het afgeloopen boekjaar. Het resultaat van de stemming is, 
dat verkozen worden de beeren J. Verkoren met 13 stemmen, 
en Van Waard met 11 stemmen. Ter sprake komt dan de da
tum voor de jaarlüksche algemeene vergadering. De laatste 
Vrijdag, onze gewone vergaderingsdag, valt op Goeden Vrij
dag; een week vroeger is niet aanbevelenswaard in verband met 
de bestuurswerkzaamheden, die vooraf moeten gaan. Na eenige 
discussie wordt uit dien hoofde besloten, de volgende vergade
ring te houden op Donderdag 28 Maart 1929, des avonds te 
8.15 uur in den Haarlemschen Kegelbond. Op de agenda staan 
behalve de gewone punten de jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester over het jaar 1928/29. 

De wedstr\jd „Danzig" bliikt een aantrekkelijk onderwerp. 
Zeven verzamelingen zijn ingezonden. De jury wordt gevormd 
door de heeren Buissink, L. Germeraad en Van Waard, die 
voor een moeilijke taak gesteld worden, hetgeen er toe leidt, 
dat zij twee verzamelingen, n.l. die van de heeren Engelenberg 
en Rol, als vrijwel gelijkwaardig beoordeelen. Op hun voorstel 
wordt aan beide heeren een prijs toegekend. In de tweede af-
deeling wordt de prijs toegekend aan de verzameling van den 
heer J. Stolp. 

De verloting van een 25-tal fraaie zegels verhoogt de reeds 
geanimeerde stemming. Voor de rondvraag bestaat geen be
langstelling, zoodat de voorzitter het officieel gedeelte van de 
vergadering sluit en overgegaan wordt tot de veiling. Hoewel 
verschillende kavels de gestelde limiet niet kunnen halen, bren
gen andere zeer behoorlijke prijzen op. Voor pl.m. ƒ40,— 
wordt er dan ook geveild. 

Aangenomen als lid. 
226. D. W. Miezerus, Coornhertstraat 29, Haarlem. 
227. M. van der Bijl, Kampersingel 50a rood, Haarlem. 
228. J. M. A. de Vries, Kleine Gartmanplantsoen 16, Amster

dam. 
229. mej. A. A. Schulte, Veurscheweg E 45, Voorschoten. 

Adresverandering. 
173. ir. P. H. A. Bekking wordt Stationsweg 61, 's-Graven-

hage. 
Vergadering. 

Jaarlijksche algemeene vergadering op Donderdag 28 Maart 
1929, des avonds te 8.15 uur, in het Gebouw van den Haar
lemschen Kegelbond, Tempelierstraat, te Haarlem. 

Mededeeling. 
In herinnering wordt gebracht de betaling van de contri

butie voor het jaar 1 Maart 1929 tot ultimo Februari 1930 op 
postgirorekening 128227 van den heer B. Amelung, Haarlem. 
Na 1 April wordt per postkwitantie over het bedrag plus 
incasso-kosten gedisponeerd. 

De secretaris, 
L. GERMERAARD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secret.: S. J. KONING, Nieuwe Boteringestr. 22, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 Fe

bruari 1929, des avonds te 83^ uur, in „Suisse", te Gro
ningen. 

De vergadering, waarop 18 leden aanwezig, wordt, wegens 
afwezigheid van den voorzitter en den vice-voorzitter, om 
kwart voor negen door dr. J. van der Spek geopend. Na voor
lezing der notulen door den scheidenden secretaris, den heer 
K. A. Cleij, ontspint zich nog een discussie over het kort ver
slag van de vergadering, gehouden op 28 Januari j.l., waaraan 
de heeren Cleij, mr. F. K. van Ommen Kloeke en ir. W. A. B. 
Meiborg deelnemen. 

De op de vorige vergadering nieuw benoemde secretaris 
S. J. Koning neemt met een woord van dank aan de leden 
deze benoeming aan, richt tevens eenige woorden van dank
betuiging aan den scheidenden secretaris, den heer K. A. Cleij, 
en spreekt de hoop uit dat de toekomstige vergaderingen in 
een atmosfeer van eendrachtige samenwerking zullen worden 
gehouden. 

Van den Bonds-secretaris is een schrijven ingekomen om
trent de te houden vóórvergadering van het Bondsbestuur met 
afgevaardigden der aangesloten Vereenigingen op 10 Maart 
a.s. te Utrecht. Na eenige besprekingen wordt besloten naar 
deze voorvergadering geen afgevaardigde te zenden. BiJ het 
Bondsbestuur zal worden aangevraagd waar en wanneer de 
algemeene vergadering zal worden gehouden en hoeveel ver
tegenwoordigers onze Vereeniging zal kunnen zenden, terwij 
tevens een Bonds-reglement zal worden aangevraagd, zulks in 
verband met een vraag van den heer Meiborg, welke resultaten 
de arbeid van den Bond heeft te boeken. De heer dr. D. H, 
Wachters meent, dat de algemeene vergadering vóór 15 Sep
tember dient te worden gehouden met het oog op de ligging 
van onze stad en het eventueel gebruik maken van een goed-
koope reisgelegenheid door middel van vacantiekaarten. Een 
en ander zal onder de aandacht van het Bondsbestuur worden 
gebracht. 

Daarna heeft ballotage plaats van den heer H. de Boer, ac
countant te Drentsche Punt, die met algemeene stemmen 
wordt aangenomen. 

Veel belangstelling heeft een voorstel van den heer K. F. 
Kielman, om de rondzendingen te verzekeren tegen het gevaar 
van brand en verloren gaan; na bespreking dezer aangelegen
heid wordt besloten eerst nog meer inlichtingen in te winnen, 
vooral omtrent de diefstalgevaar-bepalingen, alvorens een be
sluit te nemen. 

De heer Jongebreur vraagt nog, of de Vereeniging een ar
chief bezit, en waar dit zich bevindt; ook de heer mr. Van 
Ommen Kloeke interesseert zich voor deze aangelegenheid en 
stelt voor een staat van den inhoud aan te leggen, waarvoor 
de heer Kielman belooft te zullen zorgdragen. De voorzitter 
deelt nog mede, dat t.z.t. nadere mededeelingen omtrent deze 
aangelegenheid zullen worden gedaan. 

Een verloting van een viertal aardige zegels heeft plaats, 
daarna nog een veiling. De heer dr. J. van der Spek stelt de 
nieuwe zegels van België en de Volkshilfe beschikbaar. 

Om kwart over 10 wordt de vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

Aangenomen als lid. 
H. de Boer, accountant, Drentsche Punt D 101, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Maart 1929, des avonds te 

8% uur, in „Suisse", te Groningen. 
De secretaris, 

S. J. KONING. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 4 Fe
bruari 1929, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, Maastricht. 

Voor een 25-tal leden opent de voorzitter te 8.15 uur de ver-
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gadering. Na goedkeuring der notulen deelt hij mede, dat er 
een dankbetuiging is ingekomen van den heer Zschiesche uit 
Wiesbaden, voor de ontvangen bijdrage. Als candidaat-lid wordt 
voorgedragen de heer Van Gortel, arts te Den Haag. De heer 
Verzjjl deelt mede, dat gedurende het laatste jaar is verkocht 
voor ƒ2981,25 uit de rondzendingen; het vorig jaar voor 
ƒ 1322,10. Vervolgens zegt de voorzitter den heer Hermans 
dank voor het samenstellen van een lijst van de te verkrijgen 
zegels aan het philatelistenloket, waarvan 80 stuks door hem 
gemaakt zijn. De secretaris krügt de opdracht aan de niet-
aanwezige leden, die hiervoor in aanmerking komen, een It'st 
toe te zenden. 

De voorzitter en de secretaris, die volgens het reglement 
dienen af te treden, worden opnieuw herkozen. 

Gedurende de vergadering vernam het bestuur dat e-en der 
aanwezigen enkele dagen geleden zijn 25-jarig huwelijksfeest 
herdacht had, waarop de voorzitter den jubilaris, alsmede zijn 
familie, namens het bestuur en de leden hartelijk gelukwenscht. 

Nadat nog verschillende punten van internen aard besproken 
zijn geworden, wordt tot de verloting overgegaan, waarvoor 
verschillende leden waardevolle exemplaren schonken. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 25 Maart en 22 April 1929 beurs; 
Maandag 8 April 1929 vergadering; 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van Sociëteit „Momus", 

Vrythof, Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
Maart 1929, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 18 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer A. de Jong, met een kort woord van welkom de verga
dering, in 't bijzonder welkom heetende den heer Burger, 
die als gast aanwezig is. Hy dankt de vergadering voor het 
hem geschonken vertrouwen. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. Enkele ingekomen 
stukken worden hierna voor kennisgeving aangenomen. Een 
ingekomen schrijven van het Bondsbestuur tot bijwonen der 
vóórvergadering ontlokt eenige discussie. De heer Ter Bruggen 
is van meening, dat wij aan deze vergadering niet moeten 
deelnemen, daar wij deze vergaderingen niet noodig vinden. 
De heer Bakker steunt hem. De heer Polling is van een an
dere meening, hoewel onderschrijvende dat deze vergaderingen 
onnoodig zijn, doch dat zoolang deze vergaderingen gehouden 
worden, wij niet demonstratief weg moeten blijven. WiJ moe
ten ons neerleggen biJ de besluiten der algemeene vergadering. 
De voorzitter is eveneens deze meening toegedaan. Besloten 
wordt, een afgevaardigde naar deze vergadering te sturen; de 
heer Polling is bereid er heen te gaan. 

Namens de commissie tot nazien der boeken van den pen
ningmeester en den administrateur der rondzendingen brengt 
de heer De Jong verslag uit en deelt mede, dat alles in de 
beste orde is bevonden. 

In de plaats van den heer Veenstra wordt tot sectiehoofd 
gekozen de heer Lemmen. 

Hierna krijgt' de heer Polling gelegenheid tot het houden 
van zijn voordracht over het onderwerp: „Een verwaarloosd 
verzamelgebied". Spreker geeft een overzicht van het gebied 
der briefkaarten en toont met cijfers en voorbeelden de be
langrijkheid van dit terrein aan. Met aandacht wordt het 
betoog gevolgd. De voorzitter brengt den heer Polling den 
dank der vergadering. 

Tijdens de pauze wedstrijd over de Kinderzegels 1926, welke 
den heer Quant het grootste aantal stemmen oplevert, als
mede den prijs. De maandverloting brengt twee gelukkigen. 
Hierna veiling, welke op geanimeerde wijze plaats vindt en een 

bate voor de kas oplevert. Tot ruim 11 uur blijft men gezellig 
bijeen. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Adresverandering. 
S. Pluim, Officier M. S. D. 2e kl.. Departement van Marine, 

Weltevreden (Java). 
Candidaat-leden. 

J. Burger, Krugerstraat 6, Helder. 
J. Thomas, Schagenstraat 36, Helder. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Fe
bruari 1929, in Hotel Roberts, Heerlen. 

BiJ afwezigheid van den voorzitter, die bericht van verhin
dering heeft gezonden, wordt de vergadering door den vice-
voorzitter, den heer Bloemen, met een woord van welkom ge
opend. HiJ geeft den secretaris gelegenheid tot voorlezing van 
de notulen der vorige vergadering, welke ongewijzigd worden 
goedgekeurd. Bij ballotage wordt het candidaat-lid met al
gemeene stemmen als lid aangenomen. De voorzitter instal
leert den heer Hol en hoopt, dat hij een trouw lid zal worden. 

Vervolgens brengt de penningmeester ziJn verslag uit, waar
uit blijkt, dat er nog achterstallige contributie is. Er wordt een 
kascommissie benoemd, bestaande uit de beeren Te Velthuis en 
Verbeek, die op de volgende vergadering verslag van hare 
bevindingen zal uitbrengen. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. 

Wij zijn thans aan de rondvraag gekomen. Door enkelen is 
verzocht het aanvangsuur van de vergadering vroeger te 
seilen. Doordat ze zoo laat thuis komen, kunnen ze vaker niet 
ter vergadering komen. Er zijn geen bezwaren tegen, zoodat 
bepaald wordt, dat de vergaderingen voortaan precies om acht 
uur zullen beginnen. 

Ook is weder door enkelen verzocht een postzegeltentoon
stelling te organiseeren. Hierover heeft een langdurige ge-
dachtenwisseling plaats. Ten slotte wordt een commissie be
noemd, bestaande uit de beeren Closset, Verbeek en Schoen
makers, die het plan nader zal uitwerken. 

De voorzitter deel nog mede, dat voortaan op elke verga
dering een veiling zal plaats hebben. Door een nieuw lid van 
het bestuur is een prachtige serie zegels geschonken voor de 
verloting. Tot slot laat de heer Closset zijn verzameling België 
circuleeren, welke er schitterend uitziet. De voorzitter dankt 
hem namens de vergadering en hoopt, dat meerderen zullen 
volgen. Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
H. H. Hol, Akerstraat, Heerlen. 

Candidaat-leden. 
Q. Driessen, Huskensweg 32, Heerlen. 
Oly, Schinkelstraat, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 25 Maart 1929, te 8 uur, in Hotel 

Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 Fe
bruari 1929, in Café „Boschlust", 's-Gravenhage. 

Na opening der vergadering door den voorzitter, die een 
hartelijk woord van welkom doet hooren aan den heer mr. 
J. H. van Peursem, die zoo vriendelijk geweest is ditmaal 
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voor een philatelistische voordracht te willen zorgen, en tot 
den heer R. H. Arentsen, voor 't eerst tegenwoordig, leest de 
secretaris de notulen der vorige vergadeirng voor en worden 
deze goedgekeurd. 

Vervolgens krijgt mr. Van Peursem het woord tot het hou
den van zijn lezing: „Wat leeren ons de postzegels?". Op uit
stekende wijze voorgedragen, krijgen wij tal van bijzonder
heden te hooren, op allerlei gebied, een wijze van bekijken van 
den postzegel, dat zelfs den meest verstokten anti-philatelist 
belang zou hebben moeten inboezemen. Hoe gaarne zou men al 
deze merkwaardigheden eens in druk willen nalezen om er een 
basis van te doen vormen voor een aldus opgezette collectie, 
een verzameling zooals mr. Stuurman ons bij een vorige ge
legenheid toonde en waardoor menigeen, die tot dusverre van 
„postzegelrommel" sprak, tot een beter inzicht onzer lief
hebberij kan komen. Behalve de dankbetuiging van den voor
zitter, zal het applaus der aanwezigen mr. Van Peursem het 
bewijs geschonken hebben, dat de Kring zijn voordracht zeer 
op prijs heeft gesteld. 

Vervolgens komt -een schrijven van den heer Kaub, te 
Utrecht, evenals een van den heer Van Riezen, aldaar, ter 
tafel. Besloten wordt met algemeene stemmen, beide beeren 
op volledige wijze aangenaam te zullen zijn. De Kring voelt 
zeer veel voor hunne bezwaren en zal deze ongetwijfeld uit 
den weg ruimen. 

De heer Korteweg deelt mede, tot onze groote teleurstelling, 
dat de afd. der Nederl. Vereeniging andere plannen heeft dan 
onze Vereeniging ter gelegenheid van de a.s. Bondsdagen. 

Het bestuursvoorstel i,oe te reden tot den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars wordt 
met algemeene stemmen aangenomen. 

Het candidaat-lid, de heer E. A. J. M. baron van Voorst tot 
Voorst, wordt met algemeene stemmen tot het lidmaatschap 
toegelaten. 

De heer A. G. Rinders brengt nog ter tafel de zoo juist ver
schenen Belgische zegels: 35 c. zeegroen in koerseerend type 
en de spoorweg-dienstzegels 5 op 30, 5 op 75 en 5 op 1 fr. 25 
met de nieuwe drukken 5, 10, 35 en 60 centimes. 

Na de veiling en de gebruikelijke verloting wordt de ver
gadering gesloten. 

De secretaris, 
P. C. DOZY. 

Nieuw lid. 
E. A. J. M. baron van Voorst tot Voorst, Daendelsstraat 16, 

Den Haag. 
Candidaat-lid, 

H. Bierman, Luitenant-Kolonel der Infanterie, Loskade. P 265, 
Middelburg. (Voorgesteld door A. G. Rinders, Den Haag). 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Maandag 25 Maart 1929, te 8 

uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, 's-Gravenhage. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. 

Buiten werking stelling van art. 28 H. R. Rondvraag. Veiling. 
Verloting. Sluiting. 

Postzegelvereeniffina: .,Oss", te Oss. 
Secretaris: A. OTTEVANGER, Villapark 19, Oss. 

Nieuw lid. 
J. Meijboom, Floraliastraat 10 E, Oss. 

Eerste Surinaamsche Philatel.-Ver., te Paramaribo. 
Secret.: H. L. RELIJVELD, Koloniale Boekerij, Paramaribo. 

Bekendmaking. 
De secretaris maakt hierdoor bekend, dat bij de jaarlijksche 

bestuursverkiezing tot commissaris van de rondzending is be
noemd de heer A. E. L. del Prado, Kleine Waterstraat 9, 
Combé, en verzoekt zendingen aan hem te willen adresseeren. 

De overige bestuursleden zijn herbenoemd en zetten hunne 

functiën voort, terwijl als bibliothecaris thans optre-edt, in de 
plaats van den heer Del Prado, de heer B. van der Kuijp. 

De secretaris, 
H. RELIJVELD. 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, J. W. Frisostraat 60, Groningen. 

KORT VERSLAG der vergadering van 28 Februari 1929, des 
avonds te 8K uur, in Restaurant „Riche". 

Aanwezig 10 leden. De voorzitter opent met een woord van 
welkom de vergadering en deelt mede, dat bericht van ver
hindering is ingekomen van de penningmeesteresse, mejuf
frouw J. Feenstra, zoodat aanbieding der contributie-kwitanties 
de volgende vergadering zal geschieden. 

Daarna volgt voorlezing der notulen, welke worden vast
gesteld en goedgekeurd. 

Betreffende de rondzendingen stelt de heer mr. De Jong 
enkele vragen en zou deze gaarne zien, dat aan de samen
stelling de meeste zorg werd besteed, door zoo goed mogelijk 
voor den dag te komen. De boekjes zouden dan in drie afdee-
lingen gerangschikt kunnen worden, en wel: afd. 1, Nederland 
en Koloniën; afd. 2, Europa; en afd. 3, Overzee. De voorzitter 
zegt toe, zooveel mogelijk aan dezen wensch tegemoet te ko
men en zal aan de inzenders verzocht worden met boven
staande indeeling rekening te willen houden. Voorts acht de 
heer De Jong het wenschelijk, dat aan het gehalte der zegels, 
aangaande kwaliteit en soort, aandacht wordt geschonken, 
waarop de heer De Vogel antwoordt, dat dit door den commis
saris der rondzending nauwkeurig zal worden nagegaan, en 
zoo noodig bemerkingen bij de zegels geplaatst zullen worden. 

Hierna volgt verloting van 3 series postzegels, waaraan de 
heer Boelens wederom 2 prijzen toevoegt, waarvoor onzen 
dank. Tot slot heeft een ïeer geanimeerde veiling plaats, waar
bij een der aanwezige leden een aantal zegels ten bate der kas 
schenkt, waarvoor den milden gever hartelijk dank wordt 
gebracht. Een en ander brengt een voordeel der kas van ƒ 9,91, 
zoodat wij met voldoening op dezen goed geslaagden avond 
kunnen terugzien. Mogen wij onze leden aansporen geregeld 
de vergaderingen te bezoeken, want inderdaad, er blijkt pit 
in de Vereeniging te zitten; ongetwijfeld zullen dan vele goede 
dingen tot stand gebracht kunnen worden. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 28 Maart 1929, des avonds te 

8>2 uur, in Restaurant „Riche". 
Sedert de oprichting der Vereeniging zijn als lid toegetreden: 
Ph. de Vogel, Verl. Heereweg 111, Groningen. 
J. E. Wichers, Guldenstraat 22, Groningen. 
C. M. Kuitert, Nieuwe Ebbingestraat 28, Groningen, 
mr. T. de Jong, Verl. Heereweg 157, Groningen. 
J. H. Gruno, Kraneweg 92, Groningen. 
K. Nieland, Poelestraat 37a, Groningen. 
E. M. WieTsma, Hoendiepskade 6, Groningen. 
H. Stiensma, J. W. Frisostraat 60, Groningen. 
G. R. Dallinga, Westersingel 37*, Groningen. 
B. Dorhout Mees, Ubbo Emmiussingel 19, Groningen. 
C. Meyer, Mr. Moddermanlaan 11, Groningen. 
Th. Keijzer, Parklaan 8a, Groningen. 
H. J. Bartelings jr.. Dr. Hofsede de Grootkade 34, Groningen. 
J. Beukema, Steentilstraat 41a, Groningen. 
mej. J. Feenstra, Steenhouwerskade 12a, Groningen. 
A. Boelens, Th. ä Thuessinklaan 44a, Groningen. 
S. J. Koning, Nieuwe Boteringestraat 22, Groningen. 
J. H. Frerks, Stationsplein 117, Hoogezand. 
Th. Adriani Hoen, Glimmen. 
R. A. Cleveringa, Zuidhorn. 
W. Hoen, Warffum. 
D. M. Botje, Eendrachtskade 23a, Groningen. 
J. J. Jonker, Parklaan, Veendam. 
mr. H. Frima, Heeresingel 34a, Groningen. 
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CZI A D V E R T E N T I Ë N TT1 
Prijs dezer [advertent ies : 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. wordea niet in betaling gen. 

GRIEKENLAND. 
Verzamelaars, die speciaal Griekenland 

verzamelen, worden verzocht hun naam en 
adres op te geven onder No. 208, Bureau 
van dit blad, 

J.VAN DONGEN, - RHENEN, 
biedt uil lijn collectie aan zegels van E n i o p a 
tegen 1/3 en 1/4 Yvert. 
Na oatvanost manco-lijst zend ik zichtzending. 

(204) 

P U N T S T E M P E L S . Koop mij ontbr. 
steeds. Ned. 1867 en 1872 5 et N o 142'9; 
1867 10 ct.; 1872 10 ct. en hooger niet beneden 
135; 1891 alle waarden: wapentype 1|2, 1 gr , 
2 e t ; cijfertype 1 '2. 1, 2, 2 1 [2 et. Aanbieding 
verzoekt C . J A N S E N C z . , F r e d . H e n d r . -
str. 53. Utreclit. Lid U Ph V. (194) 

ATTENTIE. 
Vraagt onze gratis prijslijst van Eng. Kolo
niën. Veel verkocht W e d e r nieuwe voorraad. 
2 cent per Fr Nata l nr. 72 Pr. f 4,50; nr. 
89 Onb f 1.40; Ruyter-Port compl Pr 
f 7.50; Lux. nr 1 Pr f 4.50; Noorwegen 
nr. 1 Pr. f 3 , - ; Java compl Pr. f 5.25; 
Sur. 9, 10, 12Pr . f 6 . — ; N c d . n r . 2. Ongebr 
z.g. Pr. ex. i 6, — ; Lux. 3. 4, 6 f 5,—: enz. 

M. Toorens, - Stat ionsweg 2, 
den Haag. Giro 120543, (2o5) 

B E L E E F D V E R Z O E K 
om in U w album Zweden eens open te 
slaan. Wij bieden aan: 
1872- 1 Riksdaler. Yv. no . 25a . . f 3,25 
5 Kronen blauw 50 . . „ 0.75 
Landstorm I, „ „ 76-85 . . >, 1,60 

IL „ „ 87-95 . . . . 4 -
„ III, „ „ 112-121. . „ 1.50 

opdrukken 27. „ „ 109-111. . ., 0.40 
Gustaf Wasca 151-153. . „ 1.60 
Luchtpost, „ „ 148-150. . „ 1,05 
P i / S t - C o n g r e s , 5-80 öre , 12 stuks. , „ 4 , 7 5 
P o s t - U n i e , 5-80 öre , 12 stuks 4,75 
85 tot 145 öre, Yv. 200-204 » 1,— 
Jub 1928, „ 206-210 0,80 
Alle zegels, ook a en b nummers. Dienst 
en Porto ook p e r s t uk . Pro pte verzending 
naar N e d . - I n d i ë , b e t a l i n g n a o n t v a n g s t 
der zegels 11 
H. Teunisse, Dacostastr. 17, Dordrecht. 
(Agent „Svensk Frimärken Handel" ) (202) 

UITSLUITEND voor en 
t en behoeve van LEDEN 
de r aangesloten Vereen. 

F . H . B R I N K M A N , A M S T E P D A M , 
H e e r e n g r a c h t 167, biedt uit zijne collectie 
aan 1000 versch. postst. f30.-; verder Ned. 
1852 5 ct. f2 , - ; id. lOct f0,75; Surin. 1873-
1892 20 et f 1.75; id. 30 ct. f5,-; id 40 ct. 
f 3 , - : compl. vel kroontype l ! 2 o p 1 et f 8 , -

, (199) 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij voorui tbeta l ing. 

W A T A N D E R E I V Z E G C B I V , Z A I ^ O O K VW iVlEElVIIVG ZÏJIS, d . i . : 
. . . . liet spijt mij niet eerder uw lots gekocht te hebben . . . . Joh. B., Venlo., Het is een schitterend sortiment, dat aanbeveling ver
dient . . . . J. K. Labout, Den Helder., Uw zending van 3 lots in orde ontvangen, vooral lot Special was een zeer mooie sorteering, 
waarvan ik nog veel mankeerde, verzoeke voor bijgaande ƒ 35,— aan het adres van mijn vriend H. S., Amsterdam, enz. Afgezien 
nog van de tientallen, die niets schrijven, doch nabestellen, hetgeen minstens zoo gunstig getuigt als de mooiste attesten. 

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

LOT L'EUROPE. LOT SPECIAL. 
Zeer interessante sorteering. Dit sor
timent bevat 1500 zegels, gedeeltelijk 
Fransche en Engelsche Koloniën, ver
der Chili, Saargebied, Turkije, Italië, 
zeer interessant quantum Luxemburg, 
Rusland, enz., enz. Dit Lot bevat 
steeds vele mankeerende en schaar-
sche zegels. Zeer hooge waarde Yvert 
en kost slechts ƒ 12,—, franco aange-
teekend. Gratis premie 150 Nederland 

en Koloniën, 

Dit sortiment bevat 4000 zegels uit
sluitend van Europa; gelegenheids-
koopje voor iedereen. De vele goede 
zegels hieronder stellen U zeer zeker 
tevreden. Uit de rijke sorteering noem 
ik hier o.a. Turkije (Adrianopel) e. a., 
Noorwegen, Zweden, Denemarken, 
België, Saargebied, Italië, Bosnië, vele 
nieuwe uitgiften van diverse landen, 
enz., enz. Dit sortiment, 4000 zegels, 
waarde Yvert enorm, kost slechts 

ƒ 15,—, franco aangeteekend. 

LOT SUPERBE. 
Eveneens schitterend sortiment, be
staande uit 2500 zegels der geheele 
wereld. Een mooier samenstelling is 
niet denkbaar, het overtreft Uw ver
wachtingen, is ongeacht waarde der 
zegels in catalogus samengesteld. Uit 
de zeer groote verscheidenheid noem 
ik slechts: Jamaica, div. andere En
gelsche Koloniën, Marocco, Finland, 
Luxemburg, Fiume, JougoSlavië, Bos
nië, Chili, Argentinië, enz., enz. Dit 
sortiment Superbe, extra mooi, kost 
slechts ƒ 12,—, franco aangeteekend. 

B u i t e n g e w o n e A a n b i e d i n g : Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ 35,— en ontvangt bo
vendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10,000 zegels, franco aangeteetend. 

Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % der 
portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. — Op verlangen ook onder rembours. 
P O S T Z E G E L H A I V D E L „ T H E G L O B E " . K r u ^ e r s t r a a t 3 S , — ZAANDAiVl. (206) 

Aan middelmatige en gevorderde verzamelaars! 
Een mooie gelegenheid doet zich voor, 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 bekomen. 
De volgende mooie zichtzendingen 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 in postfrisschen 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 catalogus. 

^ . B I R D , „Westbury", West Hill Road, Southlields, London, S. W. 8, Engeland. (62) 

% NEDERLAND EN KOLONIËN. 
* Zwitserland en Engelsche Koloniën 
S — zijn mijn specialiteit. — 
jU, Steeds mooie zichtzcndingeomet sterk concurreerende prijzen ter beschikking. 
i^ Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 
* 1928 met prijzen in Nederlandschemunt. * 
I :-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-: | 
ytf - (Lid Nederlandschc Vereeniginfl van Postzegelvcrz) - (176) »t 

* 
Inkoop - Ruil - Verkoop. 

Z e n d t m a n c o l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 

Laagste prijsnoteering. 
Postzegelhandel „INSUUNDE" 
Zoutmans t r . 14a, — DEN HAAG, 

Tel. 34929, Giro 46266 (184) 
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^illiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilliilhilliilliilliiiliilInlIiilliilliilliilliillHlIid^ 

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 mancolijsten, S 
1 zichtzendingen te doen toekomen. Alle door 1 
1 ons te leveren zegels zijn gegarandeerd echt en 1 
J in prima staat. Prijs 3^U <**• per franc, Yvert 1929. [ 

I Amsterdamsche Postzegelhandel, f 
I St. LUCIENSTEEG 22, - bij de Kalverstraat, | 
I A M S T E R D A M . (,97) [ 
^i||li||ii||li||ii||ii||H||ii||ii||il||li||li||li||ii||ii|iii|iii||ii||ii||ii||ii|ili||n||ii||ii||iii|iii|ii|p^ 

S!fHfi»nii>iiK!fi!li!fi!]i!fi!(Sii!ii»»»»»W>fiyi»»S!fi!fi>f»i»^ 
_ . . . . . ^ 

üi 
üi 
üi 
\S 
üi 

I Postzegeihandel ÄNT. FORSTER, 
W PAPESTRAAT 24. — GIRO 136315. — DEN HAAG, 
!fi 
S No. Yvert. Aantal. Prijs, 
S 1926, Duitschland, gebr. 379/389 11 ƒ0,25 
W 1926, „ „ 355 1 ƒ0,10 ffi 
S 1923, „ , dienst, „ 62/67 6 ƒ0,25 jg 
^ 1921, Oostenryk, „ 223/239 20 ƒ0,55 
Sfi 1928, Polen, „ 340/341 2 ƒ 1,50 

1928, „ „ 343/344 2 ƒ0,35 
1923, Ukraine, weld., 148/151 (zeldz.)4ƒ 1,75 I 

^ Wy leveren ook volgens mancolijst tegen laag gestelde ^ IS prijzen en prima kwaliteit. 
Bestellingen boven 5 gulden franco. (167) S 

»W>f»!i;!fiW»y;!l!!f;»!fi!fi»!fi!fiW!{iW!fi!fi»!fi!f;»>i;S!fiS»!f;»!fi»!ii>ii»W!fi 

Wij hebben aangekocht: 
Den geheelen voorraad gebruikt Ned.-Indië, emissie ïSyo^— 
i883 en de opdrukken van 1902, van den beken,den ver
zamelaar, Macleod O' H...., Semarang. ' 
Deze collectie stamt uit den tijd, toen het Gouvernement 
van Ned.-Indië, inderdaad onuitgezocht, de zegels op een 
vendukantoor liet verkoopen. 
De plaatfouten, opdmk-afwijkingen en de betere tandingen 
reserveerde deze verzamelaar. 
Ieder is tegemvoordig specialist. 
Ten einde een grondig einde aan bakerpraatjes te maken, 
dat ieder handelaar den verzamelaar èxploiteet't, stellen 
wij beschikbaar het Lot Confiance, waarde minstens 
f i5 ,— Mebus, voor f 5,—, franco aangeteekend. 
Ons Surprisepakket had een overweldigend succes en werd 
dikwerf nabesteld. 
Wij zijn zoo overtuigd, dat U tevreden zult zijn, dat wij 
ons verpl ichten het geld te restitueer en, indien het niet 
voldoet, mits terug zooals ontvangen. 
Het Lot Confiance of „Vertrouwen" zal U de overtuiging 
schenken, dat de reëele handel geen onnoodige prijsop
drijving beoogt. 

Philatelistisch Bureau P I E R R E V O S , 
Prins Mauritslaan 108 - 's-GRAVENHAGE. 

Postgiro 133631. 
Aangeteekende stukken : Wijkkantoor Willem de Zwijgerlaan, 

(125) 

Handboek der Postwaarden 
van Nederl.-Indië, 
Bekroond o.a. op 

de 
Tentoonstellingen 
— Parijs 1925, — 

. Straatsburg 1927 
en Monaco 1928 

MET GOUDEN MEDAILLE. 
Deel I: Franbeerzegels, 
DeelII: Portzegels, 
Deel I en II samen, 

prfls f 3,-
DFüs f 8r 
prijs f 10,-

Bestellingen op dit rgk geïllustreerd 
werk bfi alle soliede Handelaren en 

bQ de Uitgevers 
Firma ENSCHEDÉ & ZONEN te Haarlem. 

(189) 

Nieuwigheden. 
Gibraltar, nieuwe i/- & 2/- f 2,15 
Noorwegen, opdruk „post" 9 st f 3 , 5 0 
P o r t u g a l , 28 versch opdrukken f 3 , — 
Spanje,Barcelona, Tentoonst, compl. f 7 , 8 0 
S p a n j e , Vllegpost, compleet f 2,85 

P. GORDON, Dijkstraat 60b, Rotterdam. 
Giro 129598. (177) 

O U D E N N I E U W . 
Spanje, tentoonstell. Barcelona, cpl. ƒ 

„ Toledo en Santiago, 32 waarden, 
compleet ƒ 16,— 

„ Vliegpost, compleet . . . ƒ 3 , -
België, 10, 20, 50, 100 fr ƒ 13,75 
Ierland, nrs. 52, 53, 54 ƒ 11,50 
Liechtenstein, Jubileum, heden ƒ 6,75 
Albanië, 173-183, gebr ƒ 7,50 

191-201, gebr ƒ 7 , -
Gibraltar, nieuw 1 en 2 sh ƒ 2,-

£ 5 ƒ65,— 
:-: Franco rembours of postwissel. :-; 
SPUI 13, (209) AMSTERDAM, 

J. J. A. Engelkamp. 

K O O P T B i a OIV25E 
A D V B R T B B R D B R S ! 

GELEGENHEIDS-
ENGROS-AANBIEDING. 

Alle verschillend. Prima waar. 
100X25 Nederland, ƒ 3,— 
100x50 „ ƒ12,50 
100x100 „ ƒ75,— 
100x20 Spanje, ƒ 5,— 
100x30 Italië, ƒ 4,50 
100x50 „ ƒ12,50 
100x25 Denemarken, ƒ 3,50 
150 Nederland, per pakket f 2,75 
150 Nederl. en Indië, p. pakket f 1,50 
200 „ „ „ „ „ ƒ 3,50 
Nederland, koerseerend type: 13^, 2, 

2;^, 3, 4, 5, 7>^ geel, 7K violet, 
ly^ rood, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50 en 60, per 100 series ƒ 6,— 
Alleen de 40, 50 en 60 cent ƒ 3,— 
Kilo's van de Rijksveiling, alleen 
hooge waarden, per kilo ƒ 5,— 

Porto extra. Per 5 kilo franco. 

Nederlandsche zegels in kwantiteiten 
leverbaar; vraagt prijsopgave van 

verlangde nummers. 

Postzegeihandel 
„The globe', 

ZAANDAiyip 
(207) I 
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TIJDELIJKE 

RECLAME-AANBIEDING 
VAN DEN 

Haayschen Postzepelliandel 
NOORDEINDE 9 0 - DEN HAAG. 
TELEFOON 13157 - GIRO 110104. 

Nederland, 1872. 50 c , nr. 27 ƒ 0,12 
Nederland, 1891. 1 gld., nr. 46 - 0,85 
Nederland, 1921, Vliegpost, compleet - 0,50 
Nederland, 1923. Nr. 129 en nr. 130 - 0,45 
Nederland, 1926. 1, 2K en 5 gld - 0,50 
Nederland, 1927. Kinderzegels, compleet - 0,25 
Nederland, 1928. Kinderzegels, compleet ■ - 0,25 
Nederland, 1928. Olympiade, compleet - 0,50 
Nederland, Roltanding, ZONDER WATERMERK. 

1 c. rood ƒ 0,20 - 0,12 
3 c. groen - 0,85 - 0,85 
5 c. groen - 0,30 - 0,30 
6 e. bruinrood - 1,75 - 1,75 
9 c. oranje- - 0,15 - 0,12 

12«^ e. karmijn - 0,25 - 0,15 
15 c. blauw - -1,85 
20 c. blauw - 0,30 - 0,25 
25 c. olijf - 0,95 -
30 c. lila - 0,45 - 0,30 
40 c. bruin - 0,75 - 0,50 
50 c. groen - 0,70 - 0,50 
60 c. violet - 0,70 - 0,50 

Nederland, Roltanding, MET WATERMERK. 
2 c. oranje - 0,05 - 0,05 
4 c. blauw - 0,07 - 0,07 
5 c. groen - 0,15 - 0,10 

22J4 c. olijfbruin - 0,25 - 0,18 
30 c. lila - 0,50 - 0,45 
35 c. olijfbruin - 0,50 - 0,35 
40 c. bruin - 0,55 - 0,40 

Nederland, Vierzijdige Roltanding. 
Alle in voorraad zynde waarden voor 80 % der nominale 
waarde (gebruikt). 

Nederland, porto, 3 c. op 1 gld ƒ 1,25 
Nederland, Nr. 40b, type II - 2,80 
Ned.-Indië, Jaarbeurs Bandoeng - 6,50 
Ned.-Indië, porto 50 c , vermiljoen - 0,25 
Ned.-Indië, porto 75 c - 0,35 
Curasao, Nr. 45a en 46a - 0,35 
Curaeao, Nr. 28, 1% gld. op 2>^ gld - 7,25 
Suriname, 1892. Nr. 22, ONGETAND - 1,50 
Suriname, 1892. Nr. 22a, ONGETAND - 5,— 
Suriname, 1925. Nr. 107-110 - 0,85 
Suriname, Groene Kruis f 0,40 - 0,60 
Suriname, Overdrukken op Brandkastzegels, 

per complete serie 7 stuks - 3,75 
België, Expresse 1929, 4 st. compleet - 1,20 
België, Colis Post. 1929, 2 st - 0,80 
Estland, 1929. 4, 8, 25, 40, 60, 80 s - 2,15 
Italië, 1929. 15 en 35 c - 0,10 
Letland, 1928. Jubileum, compleet - 1,45 
Luxemburg, 1928. Weldadigheid - 0,50 
Polen, 1929. 10 gr. groen - 0,05 
Portugal, 1929. Roode Kruis -1,25 
Tanger, 1929. Vliegpost, compleet - 4,25 

(171) 

Belangrijk voor eiken Verzamelaar! 
Nederlandsch-Indië, origineele pakketten Indische Re

geering. Samenstelling: %, 2, TA, 17% en 50 c , 
per Vs K.G ƒ 7,— 
2%, 5, 10, 20 en 40 c , per 1 K.G - 12,— 
Deze pakketten worden door de Indische autoriteiten 
niet meer ten verkoop aangeboden. Nog slechts zeer 
kleine voorraad. 

Indië, Jubileum, 5 c.-l gld per 10 series ƒ 6,— 
Indië, 1234/17M, 80/1 gld., 7 w per 10 srs. -2,25 
Indië, 20/22K per 100 stuks - 0,50 
Indië, 32'^/50 per 100 stuks - 2,50 
Indië, 60/1 gld per 100 stuks - 2,50 
Indië, 17^-^/22^, 1917/18 Yvert 123 per 10 stuks -0,75 
Indië, 214, 5, 10, 12^4, 20, 40, 60, 80 . . per 10 srs. - 1,50 
Indië, 1734, bruin, uit koers, . . . . per 100 stuks - 1,50 
Indië, 22'A, oranje per 10 stuks - 0,60 
Indië, 1 gld., bruin per 100 stuks - 0,75 
Indië, 2K gld., rood per 10 stuks - 2,25 
Indië, 2X> gld., zwart per 10 stuks - 2,50 
Indië, Porten, 2 ^ , 5, 7>^, 10, 12>^, 15, 20, 25, 40 en 50 

per serie ƒ 0,90 

Nederland, 1 gld.. Jubileum 1923 per 10 stuks - 3,̂ — 
Nederland, 1 gld./17>2 c., dienst . . per 10 stuks - 3 , — 
Nederland, Vliegpost, 60 c per 10 stuks - 2,— 
Nederland, Vliegpost, 10, 15, 60 . . . . per 10 srs. - 5,— 
Nederland, 40 en 60/30 per 10 srs. - 2,— 
Nederland, 2/1-10/22K, 7 waarden . . per 10 srs. 2,50 
Nederland, Jubileum 1923, 2-1 gld. . . per 10 srs. - 5,50 
Nederland, Weldadigheid 1927, 4 w. . . per 10 srs. - 2,50 
Nederland, 40, 50, 60 c , z.w per 10 srs. - 0,50 
Nederland, 40, 50, 60 c , oud per 10 srs. - 0,50 
Nederland, Roltanding met watermerk: 

2, 3, 4, 5, 6, TA, 10, 15, 22y., 25, 30, 35, 40, cpl. - 2,25 
4-zijdig, %, 1, IK, 2, 2K, 3, 4, 5, 6, 7%, 9, 
12K, 15, 20, 25, 27A, 30, 40 en 50, cpl -1,60 
4-zijdig, 123^ rood, zeldzaam - 1,20 

Vergelijk bovenstaande prezen met handelaarsprijzen; 
uitsluitend Ie kwaliteit. 

Engros partijen met uiterste prijsopgave gevraagd. 
Orders boven ƒ 10,— portovrij. 

JOHN GOEDE, -
Telefoon 18 

SLOTEN 1345, N.H. 
■ Giro 40215. (203) 

A m s t e r d a m s c h e P o s t z e ^ e l h a n c ü e l , 
s t . L u c i e n s t e e é 2 2 , bij de Kalverstraat. A m s t e r d a m . 

Vliegpost IndiëNederland, 5 overdrukken, compl. ƒ 3,05 
Nederland, Olympiade, compl., gebruikt - 0,50 
Nederland, Roode Kruiszegels, compl., 5 waarden - 0,44 
Nederland, 1 en 5 gld., laatste uitgifte, gebr. . . - 0,20 
Oostenrijk, Veldpost nr. 1-21, compl., gebruikt . . - 22,— 
Oostenrijk, Veldpost in Servië, nr. 22-42, compl. - 22,— 
Saargebied op Beieren, tot 10 Mark, gebr - 30,— 
Russische Post in de Levante: Beyroeth, Constantinopel, 

Dardanellen, Jerusalem, Jaffa, Kerassunde, Metelin, 
Mont Athos, Rizeh, Saloniki, Smyrna, Trebizonde. 
Prü's per enkele serie compl. ƒ 7,—; nr. 189, on
gebruikt ƒ 23,50 . 

Alle zegels zijn van prima kwaliteit en gegarandeerd ' 
echt. Men gelieve steeds reserve-orders bö te voegen. 
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en buitenlandsche postwissels, voor zoover de kas toereikend 
is; de aanneming van borderellen met kwitanties ter invor
dering en de uitbetaling van de afrekeningen wegens de op het 
agentschap ter invordering gegeven borderellen met kwitan
ties; de aanneming van inlagen op spaarbankboekjes (met dien 
verstande dat uitgifte van boekjes niet plaats vindt) alsmede 
de verkrijgbaarstelling van de populaire uiteenzetting van de 
Rijkspostspaarbank en van de Staatsschuldboekjes. 

Het maximum bedrag voor het geldverkeer is bepaald op 
ƒ 500,— per handeling. 

Evenals zulks aan de wijkpostkantoren kan geschieden, 
wordt aan de agentschappen de gelegenheid opengesteld tot 
het afhalen van aangeteekende stukken, al is in het adres de 
naam van het agentschap niet vermeld. Het daarvoor ver
schuldigde recht bedraagt bij vooruitbetaling ƒ 10,— per ka
lenderjaar. Het recht wordt steeds over een vol jaar berekend. 

Voorts wordt kosteloos gelegenheid gegeven tot het afhalen 
aan de agentschappen van elk aangeteekend stuk, hetwelk 
boven het adres op in het oog vallende wijze van een daartoe 
strekkende aanduiding is voorzien, alsmede tot het afhalen al
daar van een aangeteekend stuk, waarvan de aankomst aan 
den geadresseerde is bericht, indien deze dit schriftelijk aan 
den directeur van het postkantoor verzoekt. 

Daar men bij den postagent-winkelier doorgaans terecht 
kan, zoo lang ziJn winkel geopend is en dit meestal later is 
dan het post- of wijkkantoor, is dit eveneens een voordeel voor 
het publiek. 

De gewone correspondentie wordt door den postagent niet 
afgestempeld, doch tegelijkertijd bij de lichting van de voor 
het agentschap staande standaard-brievenbus aan den be
ambte, die naar het hoofdpostkantoor gaat, medegegeven. Voor 
de vernietiging van de postzegels op expresse- en aangetee
kende brieven, postpakketten enz. en voor de regu's en verdere 
bescheiden is echter een dagteekening-stempel aanwezig; bo
vendien hebben velen nog een tweeregelig kantoornaam-
stempeltje voor postwissels en administratieve doeleinden. 

Dagteekening- en kantoornaam-stempels onderscheiden zich 
niet van dergelijke stempels voor wjjkkantoren; achter den 
plaatsnaam volgt, daarvan gescheiden door een streepje, de 
naam van de straat of weg enz. waar het agentschap gevestigd 
is. Sommige agentschappen zijn slechts zeer kort geopend ge
weest en spoedig verplaatst. Zoo is bijv. wegens ziekte van den 
postagent, zijn agentschap Güsbrecht van Amstelstraat te 
Hilversum, dat 18 October 1926 geopend was, reeds op 
19 April 1927 opgeheven en overgeplaatst naar de Egelantier
straat. 

Hieronder volgt een opgave van de ons bekende agent
schappen, met de data van openstelling, resp. sluiting: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Tilburg-Korvel, 
Amsterdam-Lutmastraat, 
Amsterdam-Rijnstraat, 
Besoyen, 
Soest-Zuid, 
Ede-Parkweg, 
Hilversum-G. v. Amstelstraat, 

t/m 
Rotterdam-Beukelsdij k. 
Rotterdam- Oudedij k, 
Haarlem-Mr. Cornelisstraat, 

18 Jan. 1926. 
16 April 1926. 
16 April 1926. 

1 Mei 1926. 
3 Mei 1926. 

1 Juni 1926. 
18 Oct. 1926, 

19 April 1927. 
1 Nov. 1926. 
1 Nov. 1926. 

15 Nov. 1926, 
t /m 29 Oct. 1927. 

Haarlem-Rij ksstraatweg, 
Arnhem-Zaslaan, 
Haarlem-Wagenweg, 
Utrecht-Maasstraat, 

15 Nov. 1926. 
21 Maart 1927. 

1 April 1927. 
1 April 1927, 

t /m 16 Aug. 1927. 
Hilversum-Egelantierstraat, 
Baardwijk, 
Zandvoort-Zeestraat, 
Schiebroek (Z.H.)-Adrianalaan, 
Amsterdam-Jan Evertsenstraat, 
Amsterdam-Postjesweg, 
Amsterdam-Pretoriusstraat, 

19 April 1927. 
1 Mei 1927. 
1 Mei 1927. 
2 Mei 1927. 
9 Mei 1927. 
9 Mei 1927. 
9 Mei 1927. 
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22. 
23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

31 . 
32. 

33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

39. 
40. 

41 . 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

Rotterdam-Crooswijkscheweg, 
Amsterdam-Middenweg, 

16 Juni 
1 Juli 

t /m 1 Nov. 
Dordrecht-Bosboom Toussaintstraat, 25 Juli 

t /m 1 Aug. 
Amsterdam-Plantage Middenlaan, 
Groningen-Prinsesseweg, 

t/ 
's-Gravenhage-Meezenlaan, 
Haarlem-Santpoorterstraat, 
Tilburg-Goirke, 
Eindhoven-Gestel, 

t/ 
Zandvoort-Burg. Engelbertstraat, 
Amsterdam-v. Limburg-Stirumpl., 

16 Aug. 
1 Oct. 

m 7 Juli 
17 Oct. 
31 Oct. 
16 Jan. 

1 Maart 
m 1 Mei 

1 April 
16 April 

t /m 31 Dec. 
Amsterdam-Nassaukade, 
Amsterdam-Ooievaarsweg, 
Amsterdam-Overtoom, 
Tilburg-Koestraat, 
Ommelanderwijk, 
Delft-Hertog Govertkade, 

16 April 
16 April 
16 April 

1 Mei 
7 Mei 

14 Mei 
t /m 31 Dec. 

Eindhoven-Bleekstraat, 
Amstelveen-Randwijck, 

t / m 
heropend 

's-Hertogenbosch-Muntel, 
Driehuis-gem. Velsen, 
's-Gravenhage-Adelheidstraat, 
Nijmegen-Groenestraat, 
's-Gravenhage-Banaanstraat, 
's-Gravenhage-W. v. Outhoornstr., 
Dordrecht-Krispij nwij k. 
Tilburg-Zwü senstraat. 
's-Gravenhage-Jan Pz. Coenstraat, 
's-Gravenhage-Bezuidenh. weg. 
Utrecht-Balij elaan, 
Eindhoven-Varenstraat, 
Wassenaar-Kerkehout, 
Rotterdam-Beijerlandschelaan, 
's-Gravenhage-Theresiastraat; 
's-Gravenhage-Naarderstraat, 
's-Gravenhage-Kaapscheplein, 
Eindhoven-Celciusplein, 
Rotterdam-v. Cittersstraat, 
Sommelsdijk, 
's-Gravenhage-Kaapstraat, 
's-Gravenhage-Multatulistraat, 
Scheveningen-Zeezwaluwstraat, 
's-Gravenhage-Paul Krugerlaan, 
's-Gravenhage-Beeklaan, 
Breda-Teteringsche Driesprong, 
Rotterdam-Oranjeboomstraat, 
's-Gravenhage-Oostduinlaan, 
's-Gravenhage-Irisplein, 
Amsterdam-Molukkenstraat, 
Eindhoven-Bosboomstraat, 
's-Gravenhage-Hobbemastraat, 
Groningen-Adelheidstraat, 
Amsterdam-Sumatraplantsoen, 
's-Gravenhage-Hyacinthweg, 

16 Mei 
16 Juni 
11 Aug. 
17 Sept. 

1 Juli 
2 Juli 

16 Juli 
16 Juli 
23 Juli 
30 Juli 
1 Aug. 
1 Aug. 
6 Aug. 

13 Aug. 
16 Aug. 
1 Sept. 

16 Sept. 
17 Sept. 
24 Sept. 
22 Oct. 
29 Oct. 
1 Nov. 
1 Nov. 
1 Nov. 
5 Nov. 

12 Nov. 
17 Dec. 
27 Dec. 

2 Jan. 
16 Jan. 
16 Jan. 
21 Jan. 
28 Jan. 

2 Juli 
1 Febr. 
4 Febr. 
4 Febr. 

2 Juli 
4 Maart 

1927. 
1927, 
1927. 
1927, 
1928. 
1927. 
1927, 
1928. 
1927. 
1927,. 
1927. 
1928, 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928, 
1928, 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1928. 
1929. 
1929. 
1929. 
1929. 
1929. 
1928. 
1929. 
1929. 
1929. 
1928. 
1929. 

Nrs. 4, 16, 37 en 60 waren vroeger hulppostkantoren en 
hebben de stempels dier hulpkantoren met V resp. N na de uur
aanduiding behouden; deze oude tijdsaanduiding komt ook voor 
bij de overige nummers t.m. 18, hoewel op 9 Mei 1927 de 
nieuwe 24-uurs tijdsindeeling reeds was ingegaan. Nr. 44 heeft 
in plaats van de uur-aanduiding het cijfer 28, dezelfde stempel-
fout dus als in den stempel van het Sterkamp bü Ommen in 
1927 en gedurende de eerste kampdagen van 1928. 

Wü danken de beeren A. M. Benders, J. W. F. Bunge, D. 0. 



52 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Kirchner jr., J. H. Nieuwenhuyzen, J. Th. M. Smelt en A. v. d. 
Willigen, die ons materiaal voor de stempellijst verschaften en 
houden ons beleefd aanbevolen voor opmerkingen evenals voor 
meldingen van nieuw te openen agentschappen. 

J. P. TRAANBERG. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door Dr. H. W. BOREL. 

y m imn i^ i ' * ; 

IL 

MONACO. 
1923. Vorst Louis II. 

20, 25 et. (later nog de 10, 15 in dezelfde teekening), 
uitgegeven ter herinnering aan de regeeringsaanvaarding 
van den nieuwen vorst. 
De zegels vertoonen den vorst in uniform van Fransch 
generaal. 

1928. Tentoonstelling. 
50 ct., 1,50, 3,— fr. bij de opening van de philatelisten-
tentoonstelling te Monaco van 18 tot 26 Februari. Een 
entree-billet van fr. 5,— gaf recht op één serie. 
De zegels vertoonen de portretten van de drie vorsten, 
die sedert de invoering van de eerste eigen postzegels in 
1885 over het vorstendom geregeerd hebben: Charles III 
tot 1889, Albert I tot 1922, Louis II tot heden. 
Oplage 150.000 stel. 

LUXEMBOURG. 
1921. Troonopvolger. 

15 et. met de beeltenis van de jonge groothertogin Char
lotte. Feestuitgave bij de geboorte van een troonopvolger, 
prins Jean. 
Uitgegeven in strippen van 5 zegels, later grootere 
vellen. 

1922. Tentoonstelling. 
25, 30 c. van de loopende serie, doch ongetand, uitgegeven 
in Augustus 1922 bjj de philatelisten-tentoonstelling te 
Luxembourg; 60.000 van elk. 

1923. Prinses Elisabeth. 
10 franc, in omloop in Februari bij de geboorte van een 
prinsesje. 
Het zegel vertoont een gezicht op de stad Luxembourg 
en werd uitgegeven in kleine velletjes van slechts één 
zegel. 

1927. Tentoonstelling. 
25, 50, 75 c , 1,—, 1,50 fr.; internationale philatelisten-
tentoonstelling te Luxembourg van 4-8 September. 
Elk entreebillet van 3 franc gaf recht op ééne serie, 
oplage 70.000. 
De zegels dienden tevens ter viering van de invoering der 
eerste postzegels 75 jaar geleden, en vertoonen de por
tretten van de regeerende Groothertogin Charlotte en 
haar gemaal prins Felix; de jaartallen 1852-1927 duiden 
op de uitgifte van de eerste zegels. 
Groothertogin Charlotte kwam in 1919 aan de regeering, 
nadat haar zuster Adelaide vrijwillig afstand van de re
geering had gedaan, en in een klooster was gegaan. 

ENGLAND. 
1887. Bjj de viering van de 50-jarige regee

ring van koningin Victoria werden op 
1 Januari 10 verschillende zegels uit
gegeven in de waarden van V„ l^/„ 
2, 2V„ 3, 4, 5, 6, 9 penny en 1 shilling 
(de 41/ , en 10 p. volgden later). 
De zegels vertoonen de buste van de 
koningin in verschillende omrandin
gen; evenals biJ alle zegels van En
geland komt er geen landsnaam op 

1924. Tentoonstelling. 
1, I V , p., 23 April bij de opening van de Wembley-
tentoonstelling van de Britsche koloniën. 
De Britsche leeuw en het portret van koning George. 

wmmmmfm^pmmmimmÊ 

HMÉ 

1925. Tentoonstelling. 
1, 1^/, p., de tentoonstel
ling werd met nog een 
jaar verlengd, waartoe de
zelfde zegels werden uit
gegeven met verandering 
van het jaartal 1924 in 
1925. 

ENGLISH COLONIES. 
Het is vooral de 60-jarige regeering van koningin Victoria 

die in vele van de koloniën aanleiding gaf tot de uitgifte van 
bijzondere postzegels; eigenaardig is dat Engeland zelf dit 
niet heeft gedaan. 

Verder komen vooral de vele War Tax uitgiften in aan
merking, tot bestrijding van de oorlogskosten 1914/18. 

E U R O P A . 

1918. War Tax. 
%, 3 penny. 

1918. War Tax. 
Vs penny. 

MALTA. 

GIBRALTAR. 

A Z I Ë . 
CYPRUS. 
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1928. 3/^, 1, 11/.,, 2 V „ 4, 6, 9, 18, 45 piaster, 1 pound; uit
gegeven 1 Februari, in koers tot 1 Februari 1929, ter 
herdenking van het feit, dat 50 jaar geleden in 1878 het 
eiland in handen van Engeland kwam; tevoren behoorde 
het aan Turkije. 
De zegels geven de volgende voorstellingen: 
^1 ̂  V- Reproductie van een oud geldstuk. 
1 „ Wijsgeer Zeno, uit het begin der 5e eeuw. 
l^/,,, Kaart van het eiland met de 6 voornaamste plaat

sen en den Olympus; links onder Aphrodite voor 
Paphos uit de zee opstijgend. 

2V,„ Reproductie van een 18e eeuwsch fresco in de ka
thedraal te Nicosia, voorstellende de ontdekking 
van het lichaam van den H. Barnabas, den be
schermheilige van het eiland, in de 5e eeuw te 
Salamis. 

4 „ Kloostergang van Bella Paese bij Kyrenia. 
6 „ Vlag van het eiland; de twee leeuwen in goud, de 

banier van Richard Leeuwenhart bij de verove
ring van Cyprus. 

9 „ Reproductie van een penteekening, voorstellende 
de Tekke-kloosterkerkweg, door Umm Haram, die 
op het eiland gestorven is. 

18 „ Reproductie van het bronzen standbeeld van Ri
chard Leeuwenhart te paard, eerste koning van 
Cyprus, staande te Londen buiten het House of 
Lords. 

45 „ Voorgevel van de XlIIe eeuwsche gothische kathe
draal St. Nicholas te Famagusta. 

1 pound: Koning George. 
CEYLON. 

1, 2, 3, 5 penny. 
1918. War Tax. 

HONGKONG. 
1891. Inbezitneming. 

2 p., overdrukt met „1841 Hongkong Jubilee 1891", ter 
viering van het feit, dat het eiland 50 jaar geleden door 
China aan Engeland werd afgestaan. 
In gebruik van 22 tot 24 Januari, oplage 50.000 stuks. 

INDIA. 
1911. Kroning. 

1, 2, 3 anna, uitgegeven 1 December ter herinnering aan 
de kroning van Koning George V tot keizer van Indië 
op 12 December te Delhi. 
De zegels geven alle het portret van keizer George, in 
kroningsgewaad. 
Deze drie zegels werden ingetrokken bü het vertrek van 
het koninklijk paar, doch later werden zü wederom in 
koers gesteld en werd de serie met meerdere waarden 
uitgebreid, tot de 25 rupee; ook overdrukt als dienst-
zegels. Tot de eigenlijke herinneringszegels behooren 
slechts de eerstgenoemde 3 waarden. 

STRAITS SETTLEMENTS. 
1922. Tentoonstelling. 

1 c. tot 5 $ (11 waarden) van de loopende uitgifte over
drukt met „Malaya Borneo Exhibition", ter gelegenheid 
van de tentoonstelling van de staten van het Maleische 
schiereiland en van Borneo, van 31 Maart tot 8 April 
1922. 
Dezelfde overdruk komt ook voor op zegels van: 
KEDAH: 8 waarden. 
KELANTAN: 9 waarden. 
TRENGGANU: 11 waarden. 
BRUNEI: 9 waarden. 
NORTH BORNEO: 14 waarden, opdruk met toevoeging 
van 1922. 

LABUAN. 
1896. Inbezitneming. 

1, 2, 3, 5, 6, 8 c. van de loopende uitgifte overdrukt met 

„1846 Jubilee 1896", uitgegeven in October ter herden
king van het feit, dat het eiland 50 jaar in bezit van 
Engeland was. In 1846 werd het eiland, gelegen aan de 
Noordkust van Borneo, door den sultan van Brunei aan 
Engeland afgestaan. 

SHANGHAI. 
1893. Inbezitneming. 

^/, tot 20 c , 2 c. (totaal 8), uitgegeven b̂ " de viering 
van het feit, dat de haven 50 jaar in bezit van Engeland 
is, van China verkregen in 1843. De loopende zegels 
werden overdrukt met „1843 Jubilee 1893". 
De eerste 7 zegels vertoonen in het midden een soort 
drievoet, samengesteld uit 12 vlaggen, waarbij ook de 
Nederlandsche, met de spreuk: „Omnia jucta in uno", 
Wij allen (de verschillende mogendheden) verbonden tot 
één, de internationale nederzetting. 
De 2 c , dragende de beide jaartallen 1843 en 1893, ver
toont in 't midden den Mercurius, den God van den koop
handel, als symbool van het belangrijke handelscentrum, 
dat Shanghai vormt. 

A F R I C A . 
UNION OP SOUTH AFRICA, 

1910. Unie-vorming. 
2K P-( uitgegeven 4 November bü de opening van het 
bondsparlement te Cape Town door den Duke of Con-
naught, als symbool van de samenvoeging van Natal, 
Orange Free State, Transvaal en Cape of Good Hope 
tot de Union of South Africa. 
Het zegel draagt het portret van koning George V en in 
de hoeken de wapens van de bovengenoemde 4 staten. 

BRITISH SOUTH AFRICA. 
1905. Sambesi-brug. 

1, 2^/.,, 5 p., 1, 2/6, 5 s., in koers in September bij de 
inwijding van de brug over de Sambesi, in den aan te 
leggen spoorweg Cairo-Capetown. 
De zegels vertoonen den Victoria-waterval, die 2 maal 
zoo hoog en breed is als de Niagara. 

TRANSVAAL. 
1895. Penny-post. 

1 p., 6 September 1895 bj' 
de invoering der penny-
post; het zegel vertoont 't 
wapen van Transvaal met 
een spoortrein en een post
koets, als middelen van 
vervoer van de brieven-
post en daarboven het op
schrift: „Eerste Penny 
Postvervoer". 
Oplage 1500.000. 

1918. War Tax. 
1 penny. 

GOLDCOAST. 

ST. HELENA. 
1916. War Tax. 

1 penny, alsmede 1 penny in 1918. 
MAURITIUS. 

1898. Regeeringsjubilee. 
36 c , ter viering van het 60-jarig regeeringsjubilee van 
koningin Victoria. 
De zegels dragen de jaartallen 1837-1897, waren blijk
baar ook bestemd om in 1897 te worden uitgegeven, 
toen het 60-jarig jubilee plaats had, maar ze werden te 
laat afgeleverd. Zij vertoonen het wapen van Mauritius 
met de spreuk „Stella clavisque maris indici" (Ster en 
sleutel van den Indischen oceaan). 
In omloop April 1898, oplage 300.000, waarvan later 
15000 overdrukt met 15 c. en 63000 met 12 e. 
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1899. Mähe de la Bourdonnais. 
15 c , ter herinnering aan den 
200sten geboortedag van den 
stadhouder, geb. 11 Febr. 1699 
te St. Malo, gest. 9 Sept. 1753. 
Als stadhouder van het eiland 
voerde hij het suikerriet in, 
waaraan later de welvaart van 
het eiland te danken is. 
Het eiland zelf werd in 1595 ont
dekt en in 1810 door Engeland 
veroverd. 

Oplage 50.000, waarvan later in 1903 20,000 stuks als 
Express werden overdrukt. 

EGYPTE. 
1922. Onafhankelijkheid. 

1 tot 200 mill, en 4 portzegels, totaal 15 waarden, ver
kregen door opdruk op de loopende zegels ter herinne
ring aan de onafhankelijkheidsverklaring. 
De zegels werden uitgegeven 9 October, den dag van de 
troonsbestijging van koning Fouad I. De opdruk luidt: 
„Koninkrijk Egypte, 15 Maart 1922", den dag van de on
af hankelü kheidsver klar ing. 

1 mill. Nijlboot. 
2 „ Borstbeeld van Isis. 
3 „ Paleis van Ras el Tin te Alexandrië. 
4 „ Pyramide van Gizeh. 
5 „ Sphinx. 

10 „ Menimonkolos van Thebe. 
20 „ OudEgyptische tempelpoort van Karnak bü 

Luxor. 
50 „ Moskee van Mohemed Ali te Cairo. 

100 „ De vier wachters van den aan Ramses II ge
wijden rotstempel van Abu Simbal. 

200 „ Njjlstuwdam bij Assouan. 
1925. Congres voor geografie. 

5, 10, 15 mill., ter gelegenheid van het Eerste Internatio
naal Congres voor Geografie, dat te Cairo gehouden is 
van 1 tot 30 April. 
De zegels, van abnormaal groote afmeting, brengen in 
beeld de rechthoekige toren aan den ingang van een 
Egyptischen tempel met er boven de gevleugelde zonne
schijf. In het midden de god Thot, god van de maan en de 
wetenschappen (bij de Grieken Hermes), met het hoofd 
van den heiligen Ibis; in de linkerhand een papyrus en 
met de rechter grift hij in hieroglyphen den naam van 
Fouad I, koning van Boven en BenedenEgypte. 

1926. Tentoonstelling. 
5, 10, 15, 50, 100, 200 mill.; ter gelegenheid van de ope
ning van de Xlle Internationale Tentoonstelling van 
Landbouw en Industrie te Cairo, van 1 April tot 30 Mei. 
De zegels vertoonen een ploegdemonstratie. 
Oplage 202,000 series, waarvan de 5 m. is opgebruikt, 
van de 10 m. 10,000 en van de 15 m. 12,000 stuks ver
brand zijn, terwijl van de 50 m. 150,000, van de 100 en 
200 m. 167,000 stuks overdrukt zijn; normale series on
geveer 34,000. 

1926. Congres voor Navigatie. 
5, 10, 15 mill., uitgegeven 9 December bä de opening van 
het Internationaal Congres voor de Scheepvaart. 
De teekening is naar een muurteekening in den tempel 
van Deir el Bahari, voorstellende een OudEgyptisch 
zeilschip. 
Oplage 400,000. 

1927. Katoencongres. 
5, 10, 15 mill., ter gelegenheid van het 25 Januari ge
opende Katoencongres. 
De zegels vertoonen de katoenplant. 

1926. Geboortedag. 
50 piaster, ter eere van den geboortedag van koning 
Fouad I. 

1 
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1927. Statistiekcongres. 
5, 10, 15 mill., bü de opening van het Internationaal 
Congres voor de Statistiek op 29 December te Cairo. 
Op de zegels komt voor Pharao Amenhotep III van de 
18e dynastie, op wiens last de eerste volkstelling in zyn 
land gehouden werd. 
Oplage 202,000; geldig drie maanden. 

1927. Port Fouad. 
5, 10, 15 mill., 50 piaster, verkregen door opdruk van 
„Port Fouad" op de zegels van het Scheepvaartcongres, 
uitgegeven op 21 December bü de inwüding van de 
nieuwe stad Port Fouad door koning Fouad I. 
Het is een oude traditie, om den naam van den souverein 
van Egypte te verbinden aan de steden, die hun ontstaan 
te danken hebben aan het Suezkanaal. 
Port Said, aan den vicekoning, die aan De Lesseps de 
concessie gaf. 
Ismaila, aan Kedif Ismail, die het Kanaal opende. 
Als een eigenaardige Wjzonderheid diene, dat Mj de in
wüding van Port Fouad de koning zich aan boord begaf 
van hetzelfde, zü het ook gemoderniseerde, schip waar
mede destüds zün vader Ismail keizerin Eugenie van 
Frankrük verwelkomde bü de opening van het Kanaal 
in 1870. 
Oplage van de drie laagste waarden 2000, van de 50 pi
aster slechts 1000 stuks. 

(wordt vervolgd). 
Verbetering. 

Aan den heer A. Starink dank ik het, te zün gewezen op de 
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door mvj op blz. 234 rechts bovenaan genoemde oplaagcijfers 
van de De Ruijter-zegels. Deze zijn door e-en misverstand ge
heel foutief opgegeven en waren daarvoor te lezen de cijfers 
uit Mebus' Prijscourant: 

% cent: 3,152,950; 1 cent: 3,184,700; 2>4 cent: 2,844,550. 
Hiervan werden later overdrukt voor de te betalen port-

zegels: 
>̂  cent: 904,650; 1 cent: 836,800; 2K cent: 1,298,400. 

B. 

XXXIV. 
HAITI. 
De eerste proefvlucht vond plaats op 1 Mei 1925, tusschen 

Port au Prince en Kaap Haiti. Volgens den luchtpostcata
logus van Champion werden slechts 50 poststukken vervoerd, 
voorzien van een rooden stempel in ovaal „Avion". Deze 
stukken zijn zeer schaarsch. 

De terugvlucht vond op denzelfden dag plaats; volgens 
genoemde bron werden slechts 8 brieven hiermede vervoerd, 
die geen enkelen bijzonderen stempel dragen en dus niet als 
luchtpoststukken zijn te herkennen. 

In Juni van hetzelfde jaar vond de eerste vlucht plaats op 
hetzelfde trajcQj;; op de brieven werden voor aankomst en 
vertrek stempels in rood geplaatst, weergevende een primi
tieve afbeelding van e-en vliegtuig en het woord „Avion". 
Twee verschillende stempels in dit genre werden benut. 

In den loop van 1927 werden de volgende vluchten ge
houden: 

a. Port au Prince-Port de Paix, vice versa. 
Een soortgelijk stempel werd benut als voor de vluchten 

in Juni 1925. 
b. Port au Prince-Jérémie. 
Een speciale stempel in blauw, luidende „Poste Haiti — 

Avion" en voorzien van de afbeelding van een vliegtuig, 
werd benut voor de vernietiging der frankeerzegels. Voorts 
een stempel, e-veneens in blauw, geplaatst op de brieven: 
„Premier vol Port au Prince-Jérémie". 

c. Port au Prince-Santo Domingo (Dominikaansche repu
bliek). 

Een zelfde stempel als onder b. voor de vernietiging der 
zegels; voorts de gewone poststempels voor vertrek en aan
komst. 

HAWAÏ EILANDEN. 
Op 7 Juli 1919 vond een militaire vlucht plaats tusschen 

Hilo en Honolulu, door Amerikaansche vliegers. 
Een speciale stempel werd benut: „Via Seaplane Special 

Trip" (twee regels), alsmede- een afstempeling: „Volcano 
House Hawai" met datum. 

Volgens Champion werden 250 poststukken op deze wijze 
vervoerd. 

V. B. 

DE POSTVLUCHT INDIE-NEDERLAND. 
Met het vliegtuig P.H.A.E.N., dat den 8en Januari j.l. van 

Bandoeng, den 9en d.a.v. van Batavia, en den lOen Januari 
van Medan is vertrokken naar Nederland, werden door de 
Nederlandseh-Indische Postadministratie voor Amsterdam 
medegegeven 12 zakken luehtmail, bruto 130,190 K.G., netto 
127,080 K.G. Deze zending bestond uit 2 zakken van Ban
doeng, 7 van Weltevreden, 1 van Palembang, en 2 van Medan. 

Voorts werd door het kantoor Medan nog een zak lueht
mail per P.H.A.E.N. verzonden naar elk der kantoren Bang
kok, Rangoon en Calcutta, waarin de voor die plaatsen be

stemde, van Ned.-Indiè afkomstige luchtcorrespondentie was 
opgenomen. Het brutogewicht van deze drie zakken bedroeg 
1,770 K.G. (netto 1,068 K.G.). De totale Ned.-Indische lueht
mail woog dus 131,960 K.G. bruto en 128,148 K.G. netto. 

In totaal werden de volgende aantallen stukken met het 
vliegtuig medegegeven: 

Brieven Bfkn. Ptwss. Tot. Luchtrecht 
Bandoeng-A'dam 
Wel tevreden-A'dam 
Pa lembang-A 'dam 
Medan-A'dam 

Totaa l 

Medan-Bangkok 
Medan-Rangoon 
Medan-Calcut ta 

Totaa l generaal 

1214 
5998 

300 
1404 

8916 

4 
57 

8977 

824 
3091 

271 
823 

5009 

2 
2 

21 

5034 

21 
80 

1 
9 

111 

111 

2059 
9169 

572 
2236 

14036 

2 
6 

78 

14122 

ƒ 1258,65 
ƒ 6106,65 
ƒ 347,30 
ƒ 1445,05 

ƒ 9157,65 

ƒ 0,80 
ƒ 3,80 
ƒ 53,40 

ƒ 9215,65 

Het geheven luchtrecht bedroeg, evenals bij de vorige 
Indië-Holland-vlucht in November 1928: 40 cent per brief
kaart en per postwissel en 75 cent per 20 gram voor de an
dere stukken (brieven enz.). 

H. 

UITSLAG NEGENDE PRIJSVRAAG. 
De- oplossing luidt: 

Suisse. 
Cyprus. 
Sierra. 
Servië. 
Rupees. 
Kroner. 
Negers. 

Prijswinnaars zijn: 
J. Agterberg jr., Weth. Romboutsstraat 46, Breda. 
J. Beukema, Steentilstraat 41a, Groningen. 
R. A. Cleveringa, Zuidhorn (G.). 
O. Deggeler, Insp. v/ Ziekenhuiswezen, Weltevreden (Java). 
F. Erkens, Adriaan van Ostadelaan 127, Utrecht. 
A. de Graaf, De Ruijterstraat 16, Den Helder. 
A. N. C. F. Keijzer, Buijs Ballotstraat 65, Den Haag. 
ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationsstraat 39, Groningen. 
P. W. Postuma, Brederodeweg 39, Santpoort. 
L. Uitenbosch, Parallelstraat 60, Terwinselen (L.). 

Namens den Raad van Beheer, 
dr. P. H. VAN GITTERT. 

HOE EEN CATALOGUS ONTSTAAT. 
De catalogus 1929 van Yvert & Tellier en Champion heeft 

heel wat beroering gewekt onder zijn gebruikers; men leze 
er de vereenigingsverslagen maar eens op na! Hoevelen za
gen zich niet teleurgesteld door de, naar hun meening, te 
lage prijzen, vooral ontgoocheld als zij deze gingen verge
lijken met de stijging der prijzen voor de Franschen en ko
loniale uitgiften. Meen nu niet, dat de bezitters van deze 
zegels, die dan toch voornamelijk huizen binnen de Fransche 
grenspalen, tevreden zijn. Ook daar zijn of waren de klach
ten niet van de lucht; men ging zelfs zoover het failliet 
van de philatelie te voorspellen. 

„De man die de klappen krijgt", m dit geval Th. Champion, 
verzocht ons zijn verweerschrift en toelichting op te nemen, 
verschenen in het Fransche blad „Le messager philatélique". 
Hoe gaarne wij den heer Champion ook een dienst willen be
wijzen, plaatsruimte belet ons zijn pennevrucht onverkort te 
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plaatsen. Wij achten deze aangelegenheid evenwel van te 
groot belang, dan dat wij binnen de grenzen der beschikbare 
plaatsruimte niet gaarne zouden medewerken tot het recht
zetten van het een en ander, daarbij den schrijver tevens de 
gelegenheid biedend zyn oordeel eens te zeggen over de te
genwoordige wjjze van doen van vele verzamelaars, die in 
de gekleurde papiertjes meer een middel zien tot speculatie 
dan tot aangename verpoozing. 

Tot aan den groeten oorlog, zoo schrijft de heer Champion, 
werden de catalogus-prijzen vastgesteld op grond van de 
aanvragen en de aanbiedingen en bracht dit geen moeilijk
heden teweeg door den vasten stand van het betaalmiddel. 

De oorlog wierp alles ondersteboven; de franc onderging 
talrijke koerswijzigingen, de buitenlandsche betaalmiddelen 
stegen of kelderden, nieuwe zegels waren moeilijk te krjjgen, 
oude voorraden bijna niet aan te vullen, kortom, men moest 
het er maar mee doen, zooals met zooveel dingen in die be
wogen dagen. 

Toen de vrede kwam daalde de franc, steeg de levens
standaard; er was volslagen anarchie in de geldkoersen. Hoe 
kon men een prijs bepalen, die, op het oogenblik dat hij ne-er-
geschreven was, reeds niet meer deugde? Men denke aan 
Duitschland, Oostenrijk, Rusland. 

Bovendien, wanneer het be-zwaarlijk, zoo niet onmogelijk is 
een prijs te bepalen voor binnenlandsch gebruik, welke moe
ten dan niet de moeilijkheden zijn om dit te doen voor het 
buitenland, want men vergete niet, dat zes zevenden der op
laag van den Yvert-catalogus in het buitenland wordt ge
plaatst. 

Men vraagt wellicht, waarom de catalogus-prijzen niet 
werden uitgedrukt in goud-francs ? Eenvoudig wijl de wet 
dit verbood. 

Zooveel mogelijk werd verkocht op de priizen van den 
catalogus, vastgesteld naar een koers van 140 francs = £ 1, 
ook zelfs, toen de koers daalde tot 240 francs. Het gevolg 
was, dat de stockboeken van het huis Champion leeggeplun
derd werden. 

Eerst toen de franc gestabiliseerd was, kon Champion be
ginnen met zijn priizen te herzien en deze aan te doen passen 
aan vraag en aanbod. De catalogus van 1929 is dan ook in 
de allereerste plaats te beschouwen als een stabilisatie-cata
logus en het zal, volgens den samensteller, nog wel twee 
ä drie jaren duren vóór alle noteeringen in overeenstemming 
zijn met de marktprijzen. 

Men verlieze voorts niet uit het oog, dat, wil de catalogus 
precies op tijd verschijnen, d. i. einde September, reeds in 
Mei de prijsverandeTingen en dergelijke worden beëindigd. " 

De maandelijksche Bulletins geven bovendien regelmatig 
alle veranderingen in de catalogusprijzen aan. 

Me de meeste nauwgezetheid wordt getracht te komen 
tot een juiste waardebepaling. Terecht zegt Champion: no
teer ik te laag, dan kan ik niet inkoopen; doe ik het te 
hoog, dan koopt men niet. Dit feit alleen moet alle verza
melaars op dit punt gerust stellen. 

Voorts constateert de schriiver met leedwezen een hoe lan
ger hoe meer speculatief element in het verzamelen. Voor 
velen brengt dit mede, naast het genot, verkregen door het 
verzamelen der zegels, de zekerheid te erlangen, dat men la
ter zijn collectie met winst van de hand kan doen. En terecht 
merkt Champion op, dat men zonder dergelijke nevenge-
dachten toch ook wel eens een bedrag besteedt aan een goe
den maaltijd in een restaurant of aan een dure plaats in de 
opera. 

De ware verzamelaar stoort zich niet aan de waarde
vermeerdering, die zijn album kan opleveren. De werkelijke 
winst, die zijn verzameling hem inbrengt, zijn de uren van 
genot, van aangename tijdpasseering, die de kleine, bont
gekleurde papiertjes hem verschaften. 

„ . . . . i k herhaal het, men verzamelt niet meer, men specu
leert, en dat is jammer, zeer j a m m e r . . . . " 

V. B. 

HET NEDERLANDSen POSTMUSEUM. 
Men schrijft ons uit postkringen: 
Blijkens uitlatingen van „Veritas" in het Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie, welke beschouwingen in het Avond
blad van Het Vaderland d.d. 26 Januari j.1. werden overge
nomen, zou er in verzamelaarskringen ongerustheid bestaan 
omtrent de toekomst van het museum, 
1. voor het ontvangen van schenkingen en legaten; 
2. ten aanzien van de wijze van beheer met het oog op de zorg 

voor het philatelistisch gedeelte. 
De vrees met betrekking tot de schenkingen, enz., is ontstaan 

door een passage in de Memorie van Toelichting, dat schen
kingen niet alleen aanwinst, doch ook dubbelen ter beschik
king van het Museum brengen, welke eventueel materiaal kun
nen geven voor ruil en verkoop. Men heeft naar aanleiding 
hiervan verondersteld, dat eventueel afgestane verzamelingen 
dus zouden kunnen worden geschonden. Zooals echter reeds bij 
verschillende gelegenheden is medegedeeld, ligt hieraan een 
geheel andere gedachte ten grondslag. Men moet dit aldus ver
staan, dat aan het Museum — behalve, door den aard van de 
schenking, ongerept te houden verzamelingen — ook voorwer
pen kunnen worden afgestaan, welke, met goedkeuring van de 
schenkers, als ruil- of verkoopobject kunnen dienen, juist om
dat de stichting, althans voorloopig, niet over middelen zal 
beschikken. Dit kunnen uiteraard ook zeer wel schenkingen be
treffen, welke niet op philatelistisch gebied liggen. 

De wijze van beheer van het Museum, zooals dit is gedacht, 
behoeft evenmin ongerustheid te wekken. Men doet evenwel 
verkeerd en bekiikt het geheel te veel van één kant, indien men 
het Museum in hoofdzaak ziet als postzegelmuseum. 

Wat beoogt de inrichting van een Postmuseum? Niet meer 
dan het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van eene, in den 
regel voor het publiek toegankelijke, verzameling op het ge
bied der geschiedenis van het Post-, Telegraaf- en Telefoon
wezen. Maar ook niets minder. 

Het postwezen omvat veel meer dan alleen de philatelic en 
dan hebben ook telegraaf en telefoon hun geschiedenis. Het 
publiek, dat zijn kennis van die geschiedenis op post-, tele
graaf- en telefoongebied wil vermeerderen en er aanschouwe
lijk den groei van wil leeren kennen, moet zoo volledig mogeljjk 
in het Postmuseum op elk onderdeel bevrediging van zijn be
hoeften kunnen vinden. 

Om het Museum aan dit doel te kunnen doen beantwoorden, 
moet het beheer — zoowel het algemeene als het dagelijksche 
— in handen zijn van personen, die deze beteekenis in haar 
veelzijdige vormen verstaan. 

De stichtingsbrief bepaalt o.m., dat het Museum wordt be
heerd door een bestuur, bestaande uit 5 leden, te benoemen door 
den Minister van Waterstaat, van wie 2 worden benoemd uit 
een voordracht van de Rijkscommissie van advies inzake de 
musea. Zij worden voor den duur van 5 jaar benoemd; jaarlijks 
treedt -een lid af volgens een door den Minister van Waterstaat 
vast te stellen rooster. Het bestuur regelt al datgene wat be
treft de organisatie der stichting en oefent de beheers- en 
eigendomsrechten over haar goederen uit; het stelt voor de 
uitvoering van zijn werkzaamheden een reglement vast, dat 
de goedkeuring van den Minister van Waterstaat behoeft. 

Het dagelijksch beheer wordt gevoerd door een directeur, 
die zijn taak uitoefent onder toezicht en volgens aanwijzingen 
van het bestuur, dat voor hem, onder goedkeuring door den Mi
nister van Waterstaat, een instructie vaststelt. 

Jaarlijks wordt, uiterliik in de maand Maart, door het be
stuur een verslag aan den Minister van Waterstaat uitge
bracht over den toestand en de werking der stichting, hetwelk 
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voorzoover het betrekking heeft op de verzameling, zal worden 
gepubliceerd. 

Deze gang van zaken schept den waarborg, dat elk onder
deel, ook het philatelistische, volledig tot zijn recht zal komen 
en er is geen enkele aannemelijke reden om ongerustheid over 
de wettelijk aangekondigde stichting van het Postmuseum te 
koesteren, zelfs niet indien men — met miskenning van de om
schreven bedoeling — zich meer een philatelistisch museum 
had voorgesteld. 

Maar ook zü, die zóóver gaan, zullen — hoewel mogelijk te
leurgesteld in hun te eenzijdige verwachting — voor het 
meerendeel niet kunnen instemmen met de krenkende wijze, 
waarop Veritas meent over bepaalde personen te moeten 
schrijven. Daarmede wordt niemand een dienst bewezen, ook 
de Philatelie niet. 

Door de welwillendheid van den hoofdredacteur in de ge
legenheid gesteld kennis te nemen van het ingezonden stuk 
uit „Postkringen" (waarvoor dank), zij het miJ veroorloofd 
het volgende nog op te merken: 

Dat ons Postmuseum niet alleen zal zijn een postzegel
museum, maar ook zal bevatten, alle andere zaken betrekking 
hebbende op posterijen, telegraphic en telephonic, is duidelijk 
en toe te juichen. Ik heb ook slechts geschreven, dat de Phi
latelie daarin een zeer voorname, zoo niet de voornaamste 
plaats zal innemen. Waren de Philatelisten niet degenen, die 
het langst en het meest op de stichting hebben aangedrongen? 
Zullen zij niet vormen 95 % van de bezoekers? Moeten van 
hen niet komen de groote aanwinsten ? Is de vraag dan zoo 
overdreven en krenkend, dat daar een bestuur kome, dat hun 
volle vertouwen bezit? Dat daarin tevens ook een niet-phila-
telist, kenner van de postgeschiedenis zit, enz., is uitstekend. 

Het vertrouwen echter in dat bestuur wordt verkregen, als 
de philatelistische leden zullen zijn, algemeen erkende des
kundigen op eenig onderdeel der postzegelkunde, en ik hand
haaf ten volle mijn meening, dat de beeren Van der Schooren 
en Manders in onze philatelistische wereld niet als zoodanig 
worden beschouwd; ook mr. De Beer bewijst dit niet. 

Door dit ronduit te zeggen, krenkt men niemand. Het was 
ook geenszins mijn bedoeling, iemand te krenken, of is het 
misschien hier slechts „la vérité qui blesse" ? 

Ik herhaal, dat ik alleen de belangen en den vooruitgang 
van ons Postmuseum heb willen bevorderen, al gaat dit ook 
ten koste van de eigenliefde van enkele personen. 

VERITAS. 

Het wetsontwerp tot het in leven roepen van een stichting 
„Het Nederlandsche Postmuseum" werd op 12 Februari j.1. 
door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

^WdscliFifteii 
Catalogi, en§. 

PRIJSLIJST NR. 17 VAN 1929; uitgegeven door 
G. Keiser & Zoon, te 's-Gravenhage. 

Goed overzichtelijk bewerkt en verduidelijkt door vele keu
rige cliché's, geeft deze prijslijst op ruim 40 pagina's druk 
alles, wat de verzamelaar van Nederlandsche en koloniale 
zegels weten moet, zonder af te dalen in de finesses, uitslui
tend van belang voor den specialist. De bewerking van deze 
prijslijst is in overeenstemming met den opzet van het album 
voor Nederland en Koloniën, door dezelfde firma uitgegeven. 

In den chaos, die dreigde te ontstaan door de snel elkander 

opvolgende Nederlandsche uitgiften met en zonder watermerk, 
de rol-tanding, enz., schiep deze lijst orde; voorwaar niet de 
geringste verdienste. Wij wenschen den uitgevers een wel
verdiend succes ermede. 

V. B. 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, 18e afle
vering. 

Deze bevat het vervolg van de beschrijving der Grieksche 
zegels (1861-1900), en dat op een wijze, die alle bewondering 
afdwingt. 

Zooals reeds meermalen op deze plaats is gezegd: dit werk 
behoort in 't bezit te zijn van eiken weetgierigen verzamelaar. 

V. B. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE LE HAVRE VAN 18-26 MEI A.S. 

Het uitvoerend comité verzoekt ons de inzenders uit te noo-
digen zoo spoedig mogelijk de gegevens in te zenden, ter op
neming in den catalogus. 

Een speciale zegel zal worden uitgegeven, terwijl gedurende 
de tentoonstelling een handelaarsbeurs zal worden gehouden. 

Een bijzondere regeling is met de douane getroffen, waar
door de te exposeeren verzamelingen vrij worden gesteld van 
rechten. 

Voor verdere inlichtingen en tusschenkomst verwijzen wü 
naar den heer Leon de Raay, te Watergraafsmeer, commissaris-
generaal voor Nederland. 

/to»^.Ä°o>»r>«" j ^ p r 

Ingezonden 
Aan de Redactie van het Nederlandsch Maandblad 

voor Philatelie. 

Geachte Redactie, 
Veroorloof mij naar aanleiding van de Korte Verslagen van 

den Secretaris der Philatelisten Vereeniging „Groningen" d.d. 
10 en 20 December 1928, voorkomende in uw blad van 16 Ja
nuari 1.1., enkele aanteekeningen op die z.g. Korte Verslagen 
te maken, daar ik in deze stukken word genoemd en onredelijk 
word becritiseerd. 

In de eerste plaats dan de vraag: Zijn dat wel „Korte Ver
slagen", en vóór alles, zijn dat wel verslagen? Hoofdzakelijk 
wordt n.1. in die z.g. Korte Verslagen één punt in extenso en 
zeer eenzijdig behandeld, n.1. het voorstel tot royement van 
een der leden, den heer Boelens, terwijl al het andere, wat in 
de eerste vergadering zakelijk is behandeld en wat als verslag 
beteekenis kan hebben voor de lezers van uw blad, is wegge
laten; er stonden meer punten op de agenda. En wat heeft een 
kleine strijd in den boezem eener plaatselijke vereeniging voor 
beteekenis voor de lezers leden van andere plaatsen in den 
lande! 

Dat zijn bovendien geen verslagen van de gehouden verga
deringen, dat zijn subjectieve, eenzijdige polemieken van den 
secretaris, die niet tevreden schijnt te zijn, dat het royement 
van den heer Boelens niet heeft plaats gehad; dat zijn geen 
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kortelïjks weergegeven verslagen van de handelingen dier ver
gaderingen, zonder franj"es. 

In de tweede plaats de vraag: Is het wel eerlijk van den 
secretaris om, nu hij in zijn streven om den heer Boelens te 
doen royeeren niet is geslaagd, deze interne zaak tot een pu
bliek eigendom te maken en dan wel naar eigen inzicht? 

Wil de secretaris in extenso de zaak weergeven — de een 
denkt over kwesties van kieschen aard anders dan de ander — 
dan had hij ook moeten mededeelen, dat ik als neutraal per
soon heb aangeboden de gronden, welke door het bestuur voor 
royement waren aangegeven, te onderzoeken en daarvan rap
port uit te brengen in een te houden spoedvergadering, omdat 
naar mijn oordeel en dat van andere leden de argumenten van 
het bestuur tot royement eigenlijk geen argumenten waren, 
zooals ook blijkt uit het feit, dat men reeds van de zijde van 
het bestuur ging schermen met woorden als „moreele plicht". 
Weet ge, meneer de secretaris, wat moreele plicht is in een voor 
den betrokkene zoo belangrijke zaak als royement ?Dat is, 
grondig te onderzoeken of de motieven, welke daartoe worden 
aangevoerd, deugdelijk en positief zijn. 't Geldt hier den goe
den naam van een persoon. 

En verder had in dat z.g. korte verslag moeten zijn vermeld, 
dat ik daarna bij acclamatie was uitgenoodigd om rapport uit 
te brengen. 

Op de vergadering van 20 December 1928 werd mij dan het 
woord gegeven voor het uitbrengen van mijn rapport, hetwelk 
ik mondeling deed, na een nauwkeurig onderzoek bij betrokken 
personen te hebben gedaan. Buiten mij om werd nog een nader 
onderzoek — hetwelk ik kieschheidshalve had gemeend achter
wege te moeten laten, terwijl ik ook van andere zijde vol
doende materiaal voor mijn onderzoek meende te hebben ont
vangen — ingesteld door den heer ir. W. A. B. Meiborg, welk 
onderzoek, achteraf beschouwd, zijn nut bleek te hebben, im
mers diens resultaten, welke hij bij afwezigheid schriftelijk 
had ingezonden, klopten met mijn posita. 

Tfldens het uitbrengen van mijn rapport gevoelde ik me ech
ter dikwijls geen rapporteur, maar kreeg ik het gevoel, wegens 
de bezwaren, welke door voorzitter en secretaris werden op
geworpen en de wijze, waarop dit geschiedde, alsof ik verde
diger was in een strafzaak tegen den heer Boelens, waarbij 
de voorzitter en de secretaris rechters waren. Herhaaldelijk 
mo6st ik hierop wijzen en ik kon dezen beiden beeren maar 
niet aan het verstand brengen, hoezeer ik ook in mijn beoor
deeling der zaak bevestiging kreeg door het schrijven van 
ir. Meiborg, dat ik hier een rapport gaf op grond van ob
jectieve gegevens en objectieve waardeering van materiaal, dat 
ik bij ernstig onderzoek had bijeengebracht. 

Toen kreeg ik dan ook den indruk, dat althans deze beide 
beeren ten aanzien van den heer Boelens de meening koes
terden: „Barbertje moet hangen". 

Kieschheid ten aanzien van personen, die buiten de Ver
eeniging staan, verbiedt mij de zaak hier in extenso weer te 
geven, zooals die op steekhoudende gronden tengevolge van 
objectieve beschouwing der gegevens als belangeloos rappor
teur door mij in de vegadering van 20 December 1928 is uit
eengezet. 

Nog wil ik hieraan toevoegen, dat mede op grond van stem
men uit de vergadering na het uitbrengen van mijn rapport 
het bestuur er toe is overgegaan — dus niet proprio motu, 
zooals het alleszins onjuiste en partijdige korte verslag van de 
vergadering van 20 December 1928 den schijn wil geven ■— 
zijn voorstel tot royement in te trekken. Behoeven daarom 
dus nog bestrijding de woorden van het Korte Verslag van 
20 December 1928: „Feitelijk bleef er van het geheele betoog 
niets anders over dan wat door den voorzitter ook op den voor
grond was gesteld, en v. at had geleid tot het voorstel tot 
royement". Neen, meneer de secretaris, door mijn rapport bleef 
er van de motieven van het bestuur tot royement heelemaal 
niets over en zag het zich genoodzaakt zijn voorstel tot roye
ment van den heer Boelens in te trekken. 

Ik kan mijn verweer niet eindigen, zonder mijn leedwezen er 
over te hebben uitgesproken, dat de secretaris, nu het voorstel 

van het bestuur feitelijk is gekelderd, nog eens persoonlijk zijn 
gal uitspuwt tegen den heer Boelens, die naar mijn objectief 
oordeel vrij uitgaat. 

Met beleefden dank, 
mr. F. K. VAN OMMEN KLOEKE. 

Groningen, 21 Januari 1929. 

POSTZEGELHANDELAREN, 
GEEFT DEN KEIZER WAT DES KEIZERS IS. 

De tijden zijn veranderd en de menschen veranderen in de
zelfde mate. Hoewel ik niet kan medespreken over de philatelie 
van 10 tot 20 jaren terug, ben ik toch overtuigd, dat de handel 
speciaal vroeger heel anders was dan tegenwoordig. Wanneer 
we nu en dan postzegelbladen opslaan, hetzij uit het binnen
dan wel buitenland, kunnen we vaak lezen hoe handelaren van 
naam worden gewaardeera, hetzij bij hun leven, hetzij bij hun 
overlijden. Het is dan ook een feit, dat de philatelie „im gros
sen und ganzen" veel dank verschuldigd is aan de handelaren 
van vroeger en ook van thans. Veel belangrijk materiaal zou 
voor goed verloren gegaan zijn, indien niet belanghebbende 
handelaren oude en zeldzame zegels redden voor net nage
slacht. Dat het hier natuurlijk gold ter wille van de verdienste, 
is een zaak welke niet verder behoeft te worden besproken. 
Toch zijn er talrijke handelaren, welke de philatelie ook dienden 
ter wille van hun, laten we zeggen „liefde" voor de philatelie. 

Tegenwoordig echter is dit alles veranderd. Geen verzame
laar is er meer, of hij is tevens verkapt handelaar. Men koopt 
cen zegel in de hoop, dat het exemplaar duurder zal worden, 
of om het met winst van de hand te kunnen zetten. De veilin
gen hebben veel winkelkoopers doen veranderen in verzame
laars, welke uitsluitend op de aucties koopen. Dan het be
kende ruilsysteem in de vereenigingen. Ieder verzamelaar, die 
doubletten heeft, zendt ze in bij zijn vereeniging, en zonder 
verder omkijken worden ze dan tegen een kleine vergoeding 
verkocht aan andere leden. 

Zoo langzamerhand is er bij een zekere klasse van ver
zamelaars de meening geboren, dat de handelaren niet meer 
noodig zouden zijn. Deze menschen zouden ondanks hun ver
diensten, hun recht van bestaan hebben verloren, en menschen, 
die in de philatelie een en and^r in de melk te brokkelen heb
ben en vaak uit hoofde van hun functies de phialtelie dienden 
te steunen en niet af te breken, ontzien zich niet een zekere 
animositeit te kweeken. 

Zoo was in het Decembernummer van dit blad b.v. te lezen 
in het Vereenigingsnieuws van een Vereeniging te Haarlem, 
dat een zeker lid een klacht had over een te naam en faam 
goed bekend staande firma in Den Haag. Zonder onderzoek 
verder werd de firma genoemd, en nolens volens wierp de des
betreffende functionaris een smet op de firma. In het Februari
nummer stond toen te lezen, nadat de bewuste firma geïnter
pelleerd had bij het bestuur over deze wijze van handelen, 
dat „ze van de inlichingen hebben kennis genomen, doch dat 
wij ons van een oordeel wenschen te onthouden, daar deze 
zaak niet de Vereeniging betreft, doch een lid persoonlijk". 
De secretaris maakt zich er dus met de bewering af, dat hij 
er niets mede te maken heeft, doch neemt eerst de vrijheid 
de bewuste firma met naam en van te noemen. Ik wensch 
mij te onthouden van een oordeel en laat dit gaarne aan de 
lezers over. 

In het Februarinummer ageert de secretaris van een Haag
sche Vereeniging in verband met een lezing van haa rvoor
zitter tegen de Ned. Vereeniging van Postzcgelhandelaren, 
naar aanleiding van het feit, dat de Vereeniging zich wenscht 
te onthouden van het gebruik maken van inschrijving op de 
„beruchte" Drijvende Brandkastzegels. De geheele geschiedenis 
van deze zegels is mij bekend, daar de heer Van Blaaderen miJ 
destijds alle officieele stukken ter beschikking stelde ter in
zage en ter bewerking voor de philatelistische pers. Hoe er 
met deze zegels is gezeuld en welke manieren er al werden in 
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het werk gesteld om deze zegels (geen postzegels) voor een 
goed prijsje aan den man te brengen, ontbreekt mij hier de 
plaatsruimte om het te vermelden, hoewel het de moeite waard 
zou zijn. Wanneer de handelaars van meening zouden zijn, dat 
er een zekere toekomst in deze zegels zou zitten, zouden ze 
zeker ook gebruik van de inschrijving maken op hoop van 
zegen. Doch de weinige populariteit, welke deze zegels 
hier en buiten onze landsgrenzen genieten, doet mij vreezen, 
dat een zeer groot gedeelte" onverkocht zal blijven, en aan
gezien de handelsfirma in zegels niets vermeldt omtrent een 
eventueel restant (verbrand worden ze zeer waarschijnlijk 
niet), is het mogelijk, dat ze t.z.t. te koop zullen ziJn voor een 
appel en een ei. Derhalve heb ik o.m. mijn lezers van de ver
schillende bladen geadviseerd: „afblijven". 

En nu gaat het niet aan, dat bedoelde functionaris schrijft 
b.v. „dat de Bond in deze weder is achtergebleven, en dat hun 
„boycot der inschrijving het beste be-wijs (is), dat door het 
„hoofdbestuur der Posterijen (welke met het geheele zaakje 
„niets heeft uit te staan) thans eens een werkelijk belang 
„der verzamelaars is gediend." En ten slotte de schoone tirade, 
welke moet ontkennen het recht van vereeniging voor de han
delaars. „Hoe zoo'n bond van hndelaren toch nuttig werk kan 
doen". 

Dat dergelijke schrijverijen door de handelaren met leed
wezen worden gelezen, is wel te begrijpen, daar het slechts 
tot gevolg kan hebben, dat er een onnoodige klove ontstaat 
tusschen twee groepen van menschen, welke in meerdere op
zichten op elkaar ziJn aangewezen. Dat één handelaar op zoo 
veel bekende handelaren nu niet direct een sieraad blijkt te 
zijn voor zijn stand, valt slechts te betreuren, doch gegenerali
seerd mag er in deze zeker niet worden. 

Waarmede ik wil doen uitkomen, dat het aanbeveling ver
dient, dat de prettige sfeer, welke er heerscht tusschen han
delaren en verzamelaars, niet in gevaar mag worden gebracht 
door enkele menschen, aan wie de belangen van een groote 
groep belanghebbenden is toevertrouwd. 

Van zulk een goede verstandhouding kan de philatelie slechts 
de goede resultaten boeken. 

M. J. H. TOORENS. 

DE BRANDKASTZEGELS. 
Van zeer betrouwbare zijde ontvingen wij het volgende ter 

opneming: 
In De Telegraaf verscheen kort geleden de mededeeling 

namens de Vereeniging van Postzegelhandelaren, dat zij voor 
den verkoop dezer zegels gepasseerd zouden zijn. 

De heer Donath, een handelaar te Amsterdam, verklaart ter 
vergadering eener Vereeniging kortgeleden te Amsterdam ge
houden, dat het geheele restant hem eenige maanden geleden 
officieel aangeboden is tegen ƒ 5,— per serie. 

Op een der laatste veilingen van de firma Rietdijk brachten 
de zegels pl.m. ƒ 36,— (zonder kosten) op. 

De Staat, die voor circa de helft biJ den verkoop dezer zegels 
geïnteresseerd is, heeft zich verbonden de niet geplaatste te 
vernietigen. 

De inschrijving is niet door de N.V. Mij. tot Exploitatie van 
Van Blaaderen's Drijvende Scheepsbrandkasten op touw gezet. 

DE BRANDKASTZEGELS. 
Amsterdam, 19 Februari 1929. 

Geachte Redactie, 
Velen met mij zullen het onbegrijpelijk vinden, dat de be

sturen der vereenigingen van postzegelverzamelaars den leden 
aanraden, om de brandkastzegels te koopen. Ik lees uit de no
tulen van een Haagsche Vereeniging (zie Maandblad van Fe
bruari), dat de postzegelhandelaren zelfs gehekeld worden, om
dat zij besloten op deze prentjes niet in te schrijven. 

Worden op zoo'n wijze de handelaren niet gedwongen om 
mede te werken tot het verzamelen van allerlei prullen, die 
toch geen postzegels zijn? Ik meen, dat het gemakkelijk aan 
te toonen is, dat de bewuste zegels uitsluitend assurantie

kwitanties waren, want al plakte men een geheel stel op een 
brief naar of uit Indië, dan hadden deze zegels geen enkele 
frankeerwaarde, en werd de brief met Strafporto belast. Ver
langt men grooter bewijs? 

Wil iemand geld uitgeven om zijn verzameling met prentjes 
op te sieren, het staat,hem vrij, doch laat toch iedereen mee
werken om zulke prentjes niet als postzegels te betitelen, want 
postzegels zijn het niet. 

Ik juich het toe, dat beeren handelaren niet medewerken aan 
de verspreiding van allerlei rommel, een teekening voorstel
lende met een gegomde achterzijde! De Staten exploiteeren ons, 
verzamelaars, reeds voldoende; laten wij dus afblijven van par
ticuliere exploitatie. 

Met dank voor de plaatsing, 
Hoogachtend, 

W. S. VAN DER ZEE. 

NIEUWE ZAAK. 
De bekende postzegelhandelaar, de heer J. Mebus, die ge

durende eenige maanden als mede-directeur verbonden is ge
weest aan de N.V. Hekker's Postzegelhandel, te Amsterdam, 
en met ingang van 1 Februari 1.1., op ziJn verzoek, als zoo
danig is uitgetreden, is weder zaken voor eigen rekening gaan 
drijven en heeft zich gevestigd te Amsterdam, Rokin 24. 

Het is het voornemen van den heer Mebus zijn catalogus 
van Nederland en Koloniën wederom uit te geven, alsook het 
periodiek „Universum", dat op aanvrage gratis wordt toe
gezonden. 

Wij wenschen den heer Mebus alle succes toe in zijn nieuwe 
zaak. 

Verder zal door hem wederom handel gedreven worden in 
postzegels en philatelistische benoodigdheden in het algemeen 
en groote collecties in het bijzonder. 

EEN BELANGWEKKENDE VONDST. 
Een Zweedsch geleerde, dr. L. M. Baath, heeft in de Vati-

caansche bibliotheek een zeer eigenaardige vondst gedaan. 
Dr. Baath bestudeert sinds langen tiJd aan de Vaticaansche bi
bliotheek de verschillende betrekkingen tusschen Zweden en 
den H. Stoel en het gelukte hem een pauselijke bul uit het 
jaar 1262 te ontdekken, waarin aan een zoo juist door den 
groeten Zweedschen staatsman graaf Birger opgericht post
kantoor te Stockholm de Pauselijke zegen wordt gezonden. 

Uit de mededeelingen van deze belangwekkende bul blijkt 
duidelijk, dat een regelmatige postdienst tusschen Zweden en 
Rome werd ingericht, welke door aparte koeriers werd ver
zorgd en goed en veilig heeft gefunctioneerd. Deze post-
koeriers waren meestal monniken, die als pelgrims uit hun 
verre. Noordelijk vaderland met trots naar Rome kwamen, 
wanneer zij tegelijkertijd de eer hadden den Paus brieven te 
mogen overhandigen. Deze overhandiging moet meestal in 
poetischen vorm hebben plaatsgevonden. 

Het postkantoor te Stockholm is thans nog in gebruik, en dus 
650 jaar oud. 

(Maasbode, 14 November 1928). 

ANDORRA. 
De uitgifte van postzegels zal dit onbekende stukje vallei, 

gelegen aan de zuidelijke helling van de Pyreneeën, tusschen 
het Fransche departement Ariège en de Spaansche provincie 
Lerida, omringd door hooge, gedurende de helft van het jaar 
met sneeuw bedekte bergen, eenigszins bekend maken, waarbij 
ik den wensch uitspreek, dat zij nimmer berucht moge worden, 
uit een philatelistisch oogpunt beschouwd. Den grond, waarop 
het besluit van Karel den Grooten, waarbij dit landje in 790 
neutraal werd verklaard, ken ik niet, hoogtswaarschijnlijk was 
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het, volgens mijne meening, de vrees, dat het bij een moge-
lijken oorlog met de aan Spanje grenzende Fransche provinciën 
een sterke vesting des vijands kon worden. Hoe het zij, dit 
stukje grond, 9 vierk. mijl groot, dat vóór 75 jaren ten naasten-
bij geheel door herders bewoond werd, droeg den titel „Repu
bliek"; nog heden bestaat de meerderheid der bevolking uit 
veefokkers en boeren. Bij de besprekingen, OD het wereldpost
congres te Stockholm in 1924 (Andorra was niet vertegen
woordigd), werd overeengekomen, dat Spanje de Post van 
Andorra zou inrichten, zooals Frankrijk dit had gedaan met 
Monaco, dus: een zelfstandige Post, met alle daaraan verbon
den voor- en nadeelen enz. Maar Spanje heeft zich niet ge
haast. Vermoedelijk hebben wij nu iets ervan gezien (wat 
niet in de bedoeling van het toenmalig Postcongres lag!) om
dat weldra wederom een Wereldpostcongres gehouden zal 
worden. Op 28 Maart 1928, dus bijna 4 jaren later, werden te 
„Andorra la Vieille", of eenvoudig „Andorra", de hoofd- en 
eenige stad der republiek, de eerste zegels verkocht: deze 
waren de Spaansche zegels van 2 c. tot 10 pesetas en het spoed-
bestellingszegel van 20 centimos met opdruk, in werkelijkheid 
een voor de inwoners, onder wie slechts een zeer gering aantal 
Schrijven en lezen kan, niet bestemd zegelstel. „Der Deutsche 
Philatelist" van Ernst Stock, Berlijn, Augustus 1928, heeft van 
een vriendelijken zakenman, den heer Lenze, vernomen, dat de 
eerste zending 100 stel bedroeg, waarvan tot midden April 
40 stel werden verkocht. Het schijnt, dat die 40 stel de sla
penden heeft wakker geschud en hen per vliegauto heeft doen 
afstormen op die zegels. Waarschijnlijk, op telegrafische aan
vraag, werden op 26 April te Andorra 2000 stellen ontvangen 
e n . . . . binnen enkele uren verkocht!! Zouden die z.g. lief
hebbers even snel en met een van niet minder vreugde kloppend 
hart 'n zeer „gerechtigde" belastingverhooging betalen? Het 
fraaie van de zaak is, dat de „Republiek" het geld moet af
dragen aan Spanje. Hetgeen de heer L. niet mededeelt, is de 
persoon of inrichting, bij wien of waar die eerste zegels ver
krijgbaar waren: eerst na half Juni heeft de Post, zonder 
Spaanschen tusschenperspon, de zegels geleverd, dit voeg ik 
er bij. Dat Andorra geen enkele duit voordeel heeft van dien 
verkoop, is volkomen juist. Belangwekkend is des beeren Lenze 
mededeeling, dat de volksvergadering besloten heeft, zelfstan
dig postzegels uit te geven en dit ter kennis van de Spaansche 
Post heeft gebracht. Het is nu de vraag: „Zal Spanje niet zor
gen, vóórdat alles geregeld zal zijn, den Philatelisten nieuwe 
verrassingen te bereiden? (Dat Spanje gevaren oplevert, be
wijst zeker wel de nieuw te verwachten stellen, welke ter ge
legenheid van de tentoonstelling te Barcelona en Sevilla in 1929 
zullen verschijnen — zie bij Spanje). — De inwoners dezer re
publiek genieten nog heden het recht van kosteloos vervoer en 
bestelling hunner binnenlandsche correspondentie. Maar toch 
heeft men sedert het begin van dit jaar voorloopers, sedert 
28 Maart onoverdrukte medeloopers op correspondentie, het
geen, ook ten opzichte van de frankeering met Fransche of 
Spaansche zegels, voor liefhebbers van afstempelingen van 
belang is, waarom hierop hunne- aandacht gevestigd wordt: 
vele dezer brieven dragen Fansche of Spaansche vernietigings
stempels. 

Volgens den heer Lenze moet Andorra zich tot Frankrijk ge
wend hebben — de republiek heeft een Spaanschen en een 
Franschen regent — om de Spaansche zegel overstrooming 
weder buiten de grenzen te zetten. Moeten dan „Fransche" 
provisoriën de verzamelaars verblijden? 

„Philipp Kosack's Berliner Brfmk.-Ztg." van 31 Juli brengt 
uit Spanje de mededeeling, dat het door de dagbladberichten 
ontstane vermoeden, dat de kleine republiek haar eigen post
zegels zou gaan uitgeven, voorloopig echter de Spaansche met 
opdruk zou gebruiken, niet juist is. Integendeel! Spanje heeft 
in het Andorra-gebied een eigen postkantoor opgericht, dat de 
voor Spanje bestemde en over Spanje gaande postzendingen 
heeft aan te nemen en te verzenden, zoodat wij hier te doen 
hebben met een inrichting als die der Spaansche postkantoren 
in het buitenland. 

Dit kan juist zijn. Na ontvangst van de door den volksraad 

genomen beslissing tot inrichting van een zelfstandige Post en 
de uitgifte van zegels met landschapsgezichten, zoodra de eind-
regeling van het postbedrijf voltooid is, kan Spanje zich ge
haast hebben er een Spaansch kantoor te vestigen, tot dekking 
van een daardoor te verwachten schadepost. Is dit zoo, dan 
kan dit niets beteekenende lapje gronds den verzamelaars heel 
wat geld kosten. Frankrijk heeft aldaar dezelfde plichten als 
Spanje te vervullen en let de Fransche regent op het mate-
rieele verlies van zijn land, iets waarop de aandacht der beide 
regenten wel gevestigd mag zijn, dan zou de oprichting van 
een Fransch postkantoor te Andorra geen verwondering kun
nen baren. Dus zouden er 3 verschillende zegelstellen tegelijk 
in omloop zijn voor een gebied, waarvan het postverkeer door 
één eenhoofdig Postbestuur, geheel alleen, allerkeurigst ver
zorgd kan worden! 

J. B. R. 

RECTIFICATIE. 
In de advertentie van den heer PIERRE VOS, voor

komende in het nummer van 16 Februari 1.1., gelieve 
men den zevenden regel te lezen ais volgt: 
„Een gedeelte van een archief, afkomstig uit Roermond, 
„hoofdzakelijk bevattende brieven ronder zegels, met zeld-
„zame Hollandsche afslempelingen gedurende de Fransche 
„Overheersching. 
„Goed vertegenwoordigd zijn hierbij de stempels uit de 
„provincie," enz. 

Postzegel-albums: 
SCHWANEBERGER. SCHAUBEK, YVERT 
& TELLIER, KA-BE in alle soorten en 
prijzen in VOORRAAD Bijzondere prijs
lijsten dezer ultg. worden gaarne verstrekt. 

Blanco-albums: 
25 X 3 0 C.M. 8 0 bladen, zwak geruit, 
papier f 3.75, losse bladen f 2.— p. IOC, 
zwaarder papier f 4.75, losse bladen f 3 .50 
per 100 . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer. Q Q Q Q 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tell ier, Michel, Senf, Stanley 
Gibbons, Scott. Q q f f f ^ Q ^ 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5 50) thans f 1 95 Schäufel-
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag. Q ^ Q 

Voor den handel alles met korting. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL. 

A M S T E R D A M . H I L V E R S U M . 
Gravenstraat 17, Postb. 1, Giro 1700, 
a/d. N. Kerk. Telef. 1323. (181) 


