
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 Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Neder
landsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" 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.) ; de 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 Parij s 1925; Gouden Medaille Frankfurt 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 posïzegelkundigen, wetcnschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D. van 
Brink, Nicuwestad 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. Frenkel, 
Eendrachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); poststukken van Ned. en Kol. aan 
W. G, Zwolle, Ger. Terborgstraat 28-11, Amsterdam, en buitenlandsche post
stukken aan W. P. Costerus Pzn., Edam. Afstempelingen aan J. P. Traanberg, 
Brouwersplein 25r, Haarlem, Frankeermachines aan H, Lampe Fzn., Sneek. 

Eereleden der Redactie; J. B. Robert en H. J. Spitzen. ^ 
V a l e 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 advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon-

derliike nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichtcn 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. 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 5.— 
Buitenland, „ „ „ „ „ ƒ 6.— 
Afzonderlijke nummers ƒ 0.50 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
VI pagina ƒ30,— 
1/2 „ „17,50 
V3 „ „12,50 
1/4 „ „10,— 

1/6 pagina ƒ7,50 
V8 „ „6,— 
1/9 „ „5,50 
1/12 „ „4,50 

1/16 pagina ƒ4,— 
1/18 „ „3 ,— 
BiJ 3, 6, 12 X plaat
sen 5, 10, 15% red. 

8e JAARGANG. BREDA, 16 APRIL 1929. Nr. 4 (88). 

FRANCO STEMPELS DER 
OOST-INDISCHE COMPAGNIE. 

Het is zeer prijzenswaardig, dat de heer P. Vos in het 
Maandblad weer eens de aandacht cp deze stempels heeft ge
vestigd, en voor hen, die daarvan niet op de hoogte zijn, een 
résumé heeft gegeven, wat daaromtrent zoo nu en dan is 
vermeld. 

De vraag: Zijn het post- of portstempels?, brengt hij echter 
niet tot oplossing. Hoewel ik vrees, dat men allicht in deze niet 
tot een oplossing kan komen, wil ik gaarne miJn meening 
hieromtrent geven en beginnen met het verschil en de over
eenkomst tusschen de ons tegenwoordig bekende post- en 
portzegels. 

Postzegels zijn merkteekens, die er op wijzen, dat de kosten 
van verzending van een poststuk door den afzender zijn be
taald, en den geadresseerde het poststuk dus zonder verdere 
onkosten overhandigd moet worden. 

Portzegels zijn merkteekens, die aangeven het bedrag, dat 
de geadresseerde, en dus de ontvanger van het poststuk voor 
de kosten van verzending moet betalen. 

Het zijn dus beide merkteekencn, die de kosten van de ex
peditie aangeven. 

Tegenwoordig, nu bijna een ieder zonder eenig bezwaar 
kan bepalen hoe hoog de kosten van expeditie zijn, is vooruit
betaling algemeen en wordt het als een onbeleefdheid aan
gemerkt, als de afzender niet voor voldoende frankeering zorg 
draagt. 

In vroegere dagen was dit anders. De verzender kon on
mogelijk bepalen wat de kosten van expeditie zouden zijn tot 
de plaats van bestemming, omdat de expeditie over verschil
lende schijven liep en vele afwijkende prijsbepalingen be
stonden. Het was dan ook de gewoonte om den ontvanger de 

kosten der expeditie te laten betalen; een ieder vond dit heel 
gewoon. Zelfs in ons kleine land en dus over betrekkelijk kleine 
afstanden was dit gewoonte. Voor ons land dateeren de 
eerste franco stempels volgens Schreuder eerst van 1810 
(nr. 8). 

Veilig kunnen wij dus aannemen, dat onze voorvaderen het 
idee, dat een postzegel insluit, n.1. vooruitbetaalde expeditie-
kosten, niet kenden. Het kantoor van afzending gaf op het 
poststuk aan de kosten van verzending tot aan een hem be
kende plaats, daar hij niet wist hoeveel bodeloon extra even
tueel moest betaald worden tot de plaats van bestemming. 

Nu stel ik miJ voor, dat vooral in Indië 
het kantoor, waar het poststuk aange
boden werd ter verzending, hierop ge
plaatst heeft het V.O.C.-stempel (zie af
beelding), aangevende de kosten tot de 
eerste etappe. Was dit voldoende, dan 
betaalde de ontvanger dit bedrag; zoo 
niet, dan kreeg hij verdere kosten er op 
voor zijn rekening. Ik trek daaruit het 
be>sluit, dat de verzender er niets mee te 

maken had en dat dit stempel dus geheel het karakter heeft 
van een te betalen port zegel. 

Als bevestiging van dit systeem wijs ik op de uit veel la-
teren tijd stammende z.g. landmail étiquetten, die door de In
dische postadministratie op de brieven gehecht worden bij 
hun aankomst in Indië. 

Ook de bekende plakaten, die een soort van posttarief in
houden, wijzen hierop. Zij geven een portobedrag aan naar een 
bepaalde plaats, bijv. Amsterdam, maar men kan zeker aan
nemen dat als de geadresseerde bijv. in Groningen woonde, 
hij nog een extra kostenberekening kreeg. 

Hoewel het mijns inziens niet veel ter zake doet of deze 
stempels aangeven het door den afzender reeds betaalde port, 
of het door den ontvanger te betalen port, zal een oplossing 
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zooals ik boven re«ds opmerkte, moeilijk te leveren ziJn, tenzij 
men soms in een oud koopmansarchief een onkostenrekening 
vindt, waaruit vooruit betaald porto van brieven mocht blijken. 

Nog wil ik er even op wijzen, hoe sterk het ingeworteld was 
dat de ontvanger het port zijner brieven moest betalen. Toen 
n.l. de postzegels hier ingevoerd werden, hadden in het begin 
groote koopmanskantoren bezwaar tegen het gebruik, en wel 
om de volgens ons thans zeer essentieele redenen: 

1. Was het voor de bevriende firma een beleediging; het gaf 
blijk dat men den geadresseerde beschouwde als zijnde niet 
in staat het porto van zijn brieven te betalen! 

2. Als men het port vooruit betaalde, had de postbode er 
geen belang meer bij de brieven te bezorgen; hij had het port 
immers al binnen! 

Het is dan ook op deze gronden, dat ik overtuigd ben, dat 
alle stempels op oude brieven voorkomende, een aanduiding 
zijn van de kosten die de geadresseerde moest betalen bij over
reiking van het poststuk. Het zoeken naar onweerlegbare be
wijzen voor het pro en contra blijft echter den stempel-
verzamelaars ernstig aanbevolen. 

A. C. VOSS. 

V.O.C.-STEMPELS. 
Uit het reeds door den heer P. Vos op blz. 3 van dezen jaar

gang aangehaalde plakaat dd. 17 Februari 1789 (natuurlijk is 
1879 een drukfout) blijkt duidelijk dat de V.O.C.-stempels 
port-stempels zijn en geen franco-stempels, hoewel er, althans 
hier te lande, reeds franco-stempels bestonden, waarvan be
wijsstukken zich o.a. in de verzameling van den heer Vellinga 
en in de mijne bevinden uit 1759. Prankeering kwam echter 
in de 18e eeuw hoogst zelden voor. 

Ik mag bekend veronderstellen dat de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie octrooi bezat voor de vaart op Indië om 
de Kaap de Goede Hoop en zij dus geen concurrentie van an
dere Nederlandsche reeders of „Compagnies van Verre" meen
de te vreezen te hebben, nu de tochten van Heemskerk en 
Barentsz via de Noordkaap mislukt waren. Wel had o.a. de on
dernemende Le Maire c.s. den tocht via Vuurland volbracht, 
doch in de Molukken aangekomen vernam hij van den waar-
nemenden gouverneur-generaal Laurens Real, dat g.g. Riints 
overleden was, en J. Pzn. Coen, die hem opvolgde, hechtte 
weinig geloof aan Le Maire's verhaal en behield het monopolie 
van den Indischen handel voor de V.O.C. Het karakter der Oost-
Indische Compagnie was langzamerhand veranderd; eerst was 
de Compagnie koopvaarder geweest, voornamelijk op ds kust 
van Coromandel, Bengalen, Japan en Insulinde, doch als de 
concurrentie van andere landen te groot wordt, legt de Com
pagnie zich toe op het aanplanten in Insulinde van verschil
lende gewassen en specerijen. 

Als in de 18e eeuw Engeland hoe langer hoe meer als koloni-
se-erende mogendheid op den voorgrond treedt (voornamelijk 
het gevolg van overbevolking en uitwiiking der uit hoofde van 
den godsdienst vervolgden) treedt de V.O.C, weer meer op als 
geldleener, kapitaal vergrooten deed ze niet, wel gelden k de
posito nemen. Ze keerde de meeste jaren ong 15 h 20 '/r divi
dend uit, de laatste helft der 18s eeuw nog 12><; %, maar de 
dividenden werden met geleend geld betaald en in 1792 was 
de schuldenlast zoo groot geworden, dat de boel spaak liep. 
Eerst in 1798 werden de bezittingen der Oost-Indische Com
pagnie een Nederlandsche kolonie en wordt de gouverneur-
generaal staatsambtenaar. 

De V.O.C.-stempelis, waarvan er reeds uit 1756 bekend ziin, 
waren dus in het begin geen Statenpost-stempels, doch die 
eener geoctrooieerde maatschappij (chartered company). 

In bovenbedoeld plakaat (zie Handboek der Postwaarden 
van Ned.-Indië deel I blz. 6) lezen we o.a.: 

,Voor de behandeling van particuliere brieven die men op 
Compagnies etablissementen in Indië naar Europa, en omge
keerd van de Republiek nfaar Indië wenscht te zenden, worden 
gecommitteerden aangesteld. Deze v/aren belast met het sor-
teeren van de brieven naar h u m - grootte, waarnaar zij in 9 
klassen waren verdeeld. Volgens deze negen onderscheidene 

klassen of zo veel minder als de ontvangene brieven uitleveren, 
zal op ieder brief van de voorzeide klassen door middel van 
daar toe te makene stempels het gewoone merk van de Com
pagnie, benevens het port, voor deder van die brieven of pa-
ketten bij de bestelling in te vorderen, gesteld worden." 

De gecommitteerden ontvingen voor hunne bemoeiingen een 
douceur naarmate de ontvangst aan porten, terwijl de bestel
lers van eiken brief een he«len nieuwen stuiver of 5 duiten 
genoten. Deze gelden werden betaald uit het fonds der porten. 
Als bestellers werden jongens gebezigid die zonder werk uit 
Holland in Indië kwamen en toch nergens anders toe deugden. 

In het plakaat van 1789 worden 4 stempels genoemd, n.l. 
6 stuivers, 1, 2 en 3 gulden, doch zooals uit oudere mededee-
lingen en de opgaven van de beeren Beer van Dingstee, Pierre 
Vos, A. C. Voss, Warren en anderen blijkt zijn er veel meer 
geweest. 

Minder bekend acht ik wat A. E. Glasewald Sr. schrijft in 
zijn werk „Die Post im Kriege", Beiträge zur Geschichte der 
Feldpost, Gössnitz 1913, blz. 18, al is hij er gedeeltelijk naast. 
Bij een afbeelding van een V.O.C.-stempel van 5 St. staat: 

„Ganz besonders interessant gestaltete sich die Beförderung 
der Briefe nach und in Holländisch Indien, welches ja bekannt
lich dem Mutterlande bis in die neueste Zeit vielfach mili
tärische Expeditionen aufnötigte. Das gesamte Postwesen lag 
bis 1817 in den Händen der Ostindischen Compagnie, welche 
sogar das Heer ausrüstete und anwarb. Der Vollständigkeit 
halber erwähne ich deren so seltene Frankostempel. Die Briefe 
aus Holland nach Batavia, oder von Tagal, Samarang, erhiel
ten nämlich bereits vor 1800 einen Handstempel, der zugleich 
WeTtstempel war und nebenstehenden Form hatte. Die In
schriften bedeuten Ostindische Vredenburg Compagnie, der 
Wert lautet auf Stüber (1 holländische Taler — 30 Stüber = 
150 cents). Jeder Wertstempel hatte eine etwas abweichende 
Zeichnung. Bekannt geworden sind die Wertstufen zu 3, 5, 6, 
7yi, 10, 12, 15 Stüber. Die Stempel waren in grauschwarz be
ziehungsweise schmutzigrot aufgedrückt, bei 12 St. sind 2 
Stempel a 6 St. nebeneinander gesetzt. Es sind dies also jeden
falls die ältesten Wertstempel für Briefe, wenn sie auch im 
heutigen Sinn nur Frankostempel sind, jedenfalls aber posta
lische Seltenheiten." 

Welke stempeis zijn nu bekend? Glasewald noemt 7% St., 
doch is deze waarde al eens meer vermeld, en uit welk jaar? 
Dat de ly, St. bestaan kan hebben, is af te leiden uit het 
Reglement gearresteerd bij Staatsbesluit der Bataafsche Re
publiek van Januari 1806. Daarbij toch werd het port van 
een enkelvoudige brief (tot één lood wegende) bepaald op 7><; 
tot 15 Stuivers naar mate van den afstand (op Java!). Voor 
zwaardere brieven liep het tarief op tot 3 rijksdaalders. Voor 
brieven uit Holland of andere overzeesche landen aangebracht, 
werd een port berekend van 1 tot 2 ' /3 rijksdaalder. Doch toen 
was de V.O.C. reeds verdwenen. 

Uit het tot nu toe gepubliceerde en afgebeelde blijkt met 
zekerheid dat gezien zijn: 

3 St., 5 St., 6 St., 10 St., 15 St., 1 g., 2 g., 3 g. in het type 
ingevoerd in 1789, waarvan de 10 St. nog op een brief van 
31 October 1811 uit Soerabaya, terwijl aan oudere stempels 
vermeld zijn dd.: 

1756 5 Rd uit Makassar. 
6 S „ „ 

12 S „ 
12 ST „ 

1762 6 St „ Batavia. 
1796 Rd 2 „ Semarang. 
1800 24 St „ 
1806 Rd 2 „ Batavia. 
1806 6 SL „ Semarang. 

Ondergeteekende bezit in type 1789, zwarte inkt: 
6 St. op een brief 6 October 1791 te Batavia ontvangen van 

de kust van Coromandel (Palcacatta). 
6 St. op een brief in 1802 te Batavia ontvangen. 
6 St. op een brief 15 October 1805 te Batavia ontvangen 

via Caap de Goede Hoop. 
5 St. op een brief te Batavia ontvangen zonder datum. 
Als alle verzamelaars nu eens willen opgeven, wat ze aan 

V.O.C.-stempels bezitten, zouden we spoedig meer over dezo 
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interessante stempels te vŝ eten komen. Zijn er brieven met 
„franco" voorschrift met de-ze stempels bekend? 

Haarlem, Feb. 1929. J. P. TRAANBERG. 

De heer R. W. N. Keyser te Arnhem schryft ons het vol
gende : 

Misschien heeft de volgende notitie waarde voor uw artikel 
in zake de V.O.C.-stempels; ze komt voor op een brief uit 
Amsteldam gedateerd 10 Sept. 1802, verzonden per 't Schip 
Minerva Capit. aan het adres van den WelEdele Heer 
Den Heer Hendrik Tielenus Kruythoff S:T: Batavia, en voor
zien van een duidelijk V.O.C.-stempel van 18 m.M. middellijn 
met de portaanduiding 6 St. 

Notitie, voorkomende op de achterzijde van genoemden brief: 
1803 9 July 2 brief a 12 30 
en deze 734 
en de vorige keer heb ik zelf Een 
brief, a 1% 

is tzamen 45 Sts Zuiver 
Hieruit blijkt dus, dat voor een V.O.C.-brief ad 6 St. door 

den geadresseerde 7% St. betaald werd. Voor dien van 9 July 
1803 ad 12 St., 15 Stuivers. Vanwaar dit verschil? Wellicht 
koersverschil ? 

Alles draait om de kwestie: „Zijn er V.O.C.-stempels op 
franco brieven bekend". 

Gaarne houden wiJ ons voor nadere informatie, liefst met 
overlegging van bewijsstukken, aanbevolen. 

HOOFDREDACTEUR. 

Vii^iUm 
BRITSCH-HONDURAS. 
In het Nyassa-type, waarin bereids de waarden 2 cents en 

hooger zijn verschenen, is te melden: 
1 cent, groen. 

Meervoudig watermerk in sierschrift. 
CIRENAICA. 
De fascisten-serie van Italiè (Pro opera Previdenza M. V. 

S. N.) verscheen met den opdruk „Cirenaica" in de volgende 
waarden en. kleuren: 

30-1-10 centimes, karmijn en zwart. 
50-1-20 „ violet en blauwgroen. 
1 L. 25-1-50 centimes, bruin en blauw. 
5 L. +2 L., grijsgroen en zwart. 

ERYTHREA. 
Dezelfde waarden als vermeld onder Cirenaica, doch met den 

landsnaam „Eritrea". 
FINLAND (Maart '29). 
Frankeerzegel in koerseerend type, watermerk posthoren: 

20 penning, bruin. 
FRANKRIJK. 

Ter gelegenheid van het vijfde eeuw
feest van de bevrijding van Orleans, 
werd een speciale zegel uitgegeven met 
het ruiterportret van Jeanne d' Are: 

50 centimes, blauw. 
Deze zegel werd op 2 Maart jl. verkrijg

baar gesteld op de postkantoren te Pa
rijs, Orleans, Bourges, Nancy, Rouen, 
Reims, Vaucouleurs en Chinon, en op den 
5en Maart d.a.v. op die in de overige 
plaatsen van Frankrijk. 

De oplaag is onbeperkt. 
Wij kunnen dit nieuwe product van Fransche kleinkiinst 

niet bewonderen, het maakt al een heel poveren indruk. 

FRANSCH OCEANIE. 
Franke-erzegel in het koer

seerend type, berglandschap 
met rivier: 

1 fr. 40, lichtbruin en blauw. 
In nieuwe teekening, volgens 

afbeelding, zijn te melden de 
frankeerzegels: 

3 francs, groen en bruin. 
5 „ blauw en bruin. 

10 „ rood en bruin. 
20 „ violet en bruin. 

GUATEMALA. 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van de vol

gende opdrukken op frankeerzegels van vroegere uitgiften: 
% centavo de quetzal op 2 pesos, oranje. 
A ,, ,, „ „ 5 „ lila. 
un „ „ „ „ 2K „ violet. 

Bovendien dragen deze opdrukken het jaartal 1928. 
HONGARIJE. 
In gewijzigde teekening, gezicht op het parlementsgebouw, 

verscheen de frankeerzegel: 
32 filler, violet. 

Het papier draagt het nieuwe watermerk. 
ITALIAANSCH SOMALI. 
Dezelfde waarden als vermeld onder Cirenaica, doch met 

den landsnaam „Somalia Italiana". 
KAMEROEN. 
Frankeerzegel in het koerseerende type: 

1 franc, groen en bruin. 
PANAMA. 
De expresse-zegel, 10 centesimos, oranje, van 1926, werd 

voorzien van den opdruk „Correo Aereo", waarde 25 centesi
mos en afbeelding van een primitief vliegtuig. 

Deze zegel, waarvan de oplaag 50.000 stuks bedraagt, werd 
op 8 Februari j.1. gebruikt voor de frankeering der stukken 
op het traject Panama-Miami (Florida). Ruim 30,000 stuks 
werden gebruikt, de rest werd vernietigd. 

Op genoemden dag werd deze luchtroute voor het eerst in 
gebruik genomen. 

PARAGUAY (Maart '29). 
Frankeerzegels, buste van Columbus: 

10 pesos, karmijn. 
10 „ lichtblauw. 

Idem in het landkaart-type: 
20 pesos, rood 
20 „ geelgroen. 
20 „ bruinviolet. 

De in het vorige nummer gemelde 1 peso 50 in laatstge-
inoemde teekening verscheen eveneens met opdruk C. 

De serie luchtpostzegels werd aangevuld met de volgende 
waarden, verkregen door koerseerende frankeerzegels te voor
zien van een waarde-opdruk: 

$ 3,40 op 3 pesos, grjjs (Yvert nr. 271). 
$ 6,80 „ 4 „ blauw (Yvert nr. 247). 
$ 17 „ 5 „ bruin (Yvert nr. 272). 

PERZIE. 
De serie luchtpostzegels met het verbeterd opschrift „Poste 

aerienne" werd uitgebreid met een 10 chahis, donkergroen. 
Ook hier werd een plakzegel van dezen opdruk en de af

beelding van een vliegtuig voorzien. 
In het nieuwe Pahlavi-type, waarin tot dusverre alleen de 

1 kran lichtblauw verscheen, is thans te melden de 2 kran, lila. 
POLEN (Febr. '29). 

Frankeerzegel in de nieuwe teekening: 
10 groszy, groen. 
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PORTUGAL (Maart '29). 
Opdrukken op het Cerestype: 

4 c. op 30 c. bruin (Yvert nr. 247). 
15 „ „ 16 „ donkerblauw (Yvert nr. 278). 
40 „ „ 2 „ geel (Yvert nr. 273). 
40 „ „ 1 Esc. 10 bruin (Yvert nr. 254). 

1 Esc. 60 op 3 Esc. 20 donkerolijf (Yvert nr. 295). 
Voorts met den opdruk „Revalidado": 

10 c. roodbruin. 
40 „ bruinviolet. 
40 „ groen. 
96 „ wijnrood. 

RUSLAND. 
Van de uitgifte 1926, groot formaat, met het portret van 

Lenin, verschenen onderstaande waarden in de oude kleuren, 
doch op het vervallen watermerk van 1921, halve vierkanten: 

3 roebel, groen. 
10 „ zwart. 

SPANJE. 
Binnen enkele dagen worden de groote tentoonstellingen te 

Sevilla en Barcelona door Primo de Rivera geopend. Hoewel 
beide exposities worden aangekondigd onder de algemeene be
naming „Exposicion General Espanola SevillaBarcelona", is 
haar karakter zeer verschillend. De tentoonstelling te Barce
lona toch heeft een internationaal karakter; aldaar kan men 
de producten van wetenschap en industrie der geheele wereld 
bewonderen, terwijl Sevilla een overzicht zal geven van wat 
de Spaanschsprekende wereld beteekent, meer in het bijzonder 
in verband tot Amerika. Deze laatste tentoonstelling heeft 
derhalve een iberoamerikaansch karakter. Men zal daar aan
treffen talrijke, tot dusverre niet tentoongestelde voorwerpen 
en gegevens uit den tijd der Spaansche wereldveroveraars, de 
onversaagde, dikwerf beruchte conquistadores, aan wier on
verschrokkenheid het te danken is, dat Midden en Zuid
Amerika voor het blanke ras ontsloten werden. Een zeer aan
zienlijk percentage der bevolking in genoemde werelddeelen 
is door tal van banden aan het Spaansche moederland ver
bonden; de belangstelling van de Midden en ZuidAmerikaan
sche republieken voor deze Sevillatentoonstelling is dan ook 
zeer groot. 

Ter gelegenheid nu van deze tentoonstelling is een uitge
breide serie verschenen, omvattende voor Spanje 13 frankeer
zegels, 1 expresse en 6 luchtpostzegels. Drie teekenaars van 
naam schiepen de ontwerpen: Sanchez Toda, Camilo Delhom 
en Enriquez Vaquer. De druk werd verzorgd door de Munt; 
aan den voet van eiken zegsl is in kleine letters aangegeven 
„Fca Nal de Moneta y Timbre". 

•mr^irmn^^wf 

type C type D 

Elke zegel draa,gt op de achterzijde het bekende controle
nummer in blauw, met uitzondering van de 1 en 2 centimes. 

De serie bestaat uit de volgende waarden: 
type A) 

B) 
C) 
D) 
A) 
B) 
A) 
C) 
D) 
B) 
C) 
D) 
D) 

1 centimo, 
2 centimos 
5 „ 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

groenblauw 
, geelgroen 

wiJnrood 
groen 
grijsblauw 
violet 
rose 
bruinzwart 
blauw 
roodoranje 

1 peseta, grijszwart 
4 peseta's. 

10 „ 
rose lila 
bruin 

FWVW«iVTWV>*>> • »1 • • ■ 

BTOMOHCmBPMQMl; 

f! SF.VULA'MRïf t ' M 

\ïïïwmmm 

1 
1 

• 

1 
ml 

Expressezegel: 
20 centimos, roodoranje. 

Luchtpostzegels: 
5 centimos, bruin. 

10 „ rose. 
25 „ donkerblauw. 
50 „ violet. 
1 peseta, groen. 
4 pesetas, zwart. 

•%5S^\ 

Voor de zegelbeelden gelden de volgende toelichtingen: 
Type A: 
OudSpaansche caravella, zeilschip uit de 15e en 16e eeuw, 

waarmede de conquistadores hun tochten deden tot in de 
verste uithoeken van Amerika. Men ziet hier een dergelijk 
schip de Guadalquivir opvaren naar Sevilla. De toren is die 
van de voormalige moskee van Giralda, dateerende uit den 
Moorschen tijd en beroemd om zijn fraai klokkenspel. 

Type B: 
Stafdrager of pedel der stedelijke regeering van Barcelona 

ten tijde der middeleeuwen, in de bonte kleedij dier dagen. 
Type C: 
Gezicht op de Plaza de Espana op het tentoonstellings

terrein te Sevilla, genomen vanaf een Moorsch gebouw. 
Type D: 
Koning Alphonsus XIII, „Presidente de honor de la expo

sicion de Barcelona". Het portret van den koning is omgeven 
door den keten van het Gulden Vlies, afgedekt door de konings
kroon. 

Op den achtergrond ziet men links de citadel van Mont
juich, rechts het Columbusgedenkteeken op het Vredesplein 
te Barcelona. 

De expressezegel toont een praehistorische antilope, naar 
een muurteekening, gevonden in de Sierra de Altamira, een 
berglandschap in MiddenSpanje. 

Voor de luchtpostzegels gold slechts één teekening, die geen 
nadere toelichting behoeft. 

Slechts gedurende 3 dagen in Maart j.l. hadden de zegels 
frankeerwaarde. Een groot gedeelte der oplaag is slecht 
getand en gecentreerd. 

Het is te betreuren dat de Spaansche regeering de verza
melaars door het uitgeven van een dergelijke, overbodiguit
gebreide serie brandschat. 

Voor de Spaansche koloniën verwijzen wij hieronder. 
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SPAANSCHE KOLONIEN. 
De hiervoren vermelde Spaansche tentoonstellingszegels zijn, 

met uitzondering van de expresse en luchtpostzegels, even
eens verschenen voor de koloniën en protectoraten: 

a. Marokko (opdruk: Protectorado Marruecos). 
b. Kaap Juby (opdruk: Cabo Juby).* 
c. Fernando Poo (opdruk: Fernando Poo). 
d. Spaansch Guinea (opdruk: Guinea). 
e. Spaansch Sahara (opdruk: Sahara). 
Voor Marokko bestaat de serie uit de waarden 1 centimos

10 peseta's, voor de overige landen 5 centimos10 peseta's. 

TRIPOLIS. 
Dezelfde waarden als vermeld onder Cirenaica, doch met 

den landsnaam „Tripolitania". 

TURKIJE. 
Opdruk op koerseerenden zegel: 

2>2 k. op 5 grouch, grijsviolet. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Op 25 Februari j..l was het 

anderhalve eeuw geleden, dat 
de z.g. „NorthWestTerrito
ries" op de Engelschen werder» 
veroverd. Een episode uit dien 
krijg is op den daartoe uitge
geven zegel afgebeeld. 

George R. Clark, overste in 
Amerikaanschen dienst, nood
zaakte den Engelschen gene

raal Hamilton, die in het fort Sackville was ingesloten, te 
capituleeren. 

De zegel, 2 cents karman, werd op 25 Februari j.1. het eerst 
verkrijgbaar gesteld te Vincennes, de stad, die uit de neder
zetting rondom het fort Sackville ontstond. 

De oplaag bedraagt 20 millioen exemplaren. 

ZUIDAFRIKA. 
Portzegels in nevenstaande teekening: 

yi penny, groen en zwart. 
2 pence, lilagrijs en zwart. 
3 „ blauw en zwart. 
6 „ leiblauw en zwart. 

v. B. 

NieinVe Uitgiften 
Oplaa^cj/fers.en;.; 

GOUDKUST. 
Het is van nu af verboden de kosten voor telegrammen en 

fiscale rechten te voldoen in postzegels. Vermoedelijk zal hier
van het gevolg zijn een wijziging in het opschrift der nieuwe 
zegels, thans luidende „Postage and Revenue". 

NOORWEGEN. 
Deze maand is het een eeuw geleden, dat de beroemde wis

kunstenaar Niels Henrik Abel overleed. Hij is o.a. bekend door 
zijn theorie over de elliptische functies. 

Een speciale herinneringsserie zal verschijnen in de waarden 
10, 15, 20 en 30 öre. 

PARAGUAY. 
Binnenkort verschijnen hier meerdere luchtpostzegels in de
finitieve teekeningen. 

SPANJE. 
Het Bulletin Mensuel geeft van de onder „Nieuwe Uitgiften" 

vermelde tentoonstellingszegêls de volgende oplaagcijfers (in 
duizendtallen): 

Tanger Fernando Po 
Marokko Kaap Juby Sahara Guinea Waarde 

1 c. 
Spanje 

185 
200 
210 
205 
220 
210 
400 
170 
190 
160 
150 
100 
50 

150 

35 
40 
55 
50 
45 
62 
48 
45 
45 
40 
35 
25 
15 

35 
35 
35 
45 
40 
28 
35 
30 
25 
20 
12 

25 
25 
25 
25 
28 
25 
25 
25 
20 
15 
10 

2 „ 
5 „ 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
25 „ 
30 „ 
40 „ 
50 „ 

1 P. 
4 „ 

10 „ 
Expresse 

Luchtpost 
5 c. 

10 „ 
25 „ 
50 „ 

1 p. 
4 „ 

ZWEDEN. 
Van de weldadigheidszegels, in 1928 uitgegeven ter gelegen

heid van den zeventigsten verjaardag van koning Gustaaf V, 
zijn de volgende aantallen verkocht: 

5 öre 731,510 stuks. 
10 „ 715,580 
15 „ 956,444 
20 ,. 414,921 
25 „ 467,834 

De onverkochte restanten zullen worden vernietigd. 
V. B. 

60 
60 
60 
50 
50 
40 

■^^S^^^'W^^s^Mï 

en 
I^oloïiieri 
NEDERLAND. 

Nieuwe zegels van 15 en 60 cent. 
Een persbericht meldt ons dat, aangezien de blauwe kleur 

van de frankeerzegels van 15 cent is aangewend voor de 
nieuwe zegels van 123^ cent, de herdruk van de 15 cent zegels 
plaats zal vinden in oranje kleur. 

Voorts wordt de uitgifte voorbereid van een nieuw zegel 
ter waarde van 60 cent, in zwarte kleur, dat in hoofdzaak 
voor gebruik in den pakketpostdienst wordt aangemaakt. 

Het nieuwe zegel van 15 cent zal dus niet, zooals eerst in 
de bedoeling lag, verschijnen in de karmijnroode kleur van 
de vroegere 123^ cent. De waarde van 60 cent wordt weer 
noodig omdat het maximumgewicht voor postpakketten ver
hoogd zal worden van 5 tot 7 kilo, op 15 April a.s. 

De nieuwe 60 cent verschenen. 
Aangekondigd bij D.O. H 242 van 26 Maart verscheen om

streeks 27 Maart het nieuwe zegel van 60 cent zwart, in af
werking gelijk aan de andere waarden van de serie. Papier 
met watermerk. De vellen hebben den randdruk van dubbele 
lijnen, en oplaagletter A. 

Nieuwe oplaagletter. 
60 cent zwart, A. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

TA cent A: L 206, tanding Gl. 
R 214, „ Gl. 
L 221, „ Gr. 
L 222, „ Gl. 
224 L, „ Grl5. 
224 R, „ Gl. 
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12 «̂  cent A: L 213, „ Gr. 
50 cent E: 202, „ Nb. 
60 cent A: 230, „ Gl. 
Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
iy> cent B: Van deze oplaag komen diverse vormen voor 

met één verticaal streepje tusschen de bovenste randl\jnen, 
dik, dun, links en rechts van het midden, enz. Van een op
somming moeten wij afzien! 

2'/j cent J: Van de vellen met drukkersteeken 1 bestaan twee 
vormen; bij de eene helt het cijfer 1 voorover, bü de andere 
achterover. 

Postzegels voor het Leidsche stadhuis? 
Er bestaan plannen te Leiden, te trachten een serie post

zegels te doen uitgeven ten bate van de herstelling van het 
Leidsche stadhuis. 

De verzamelaars zullen hier niet veel mee op hebben; in de 
laatste vergadering van „Philatelica" is er dan ook al tegen ge
protesteerd. Het lijkt ons niet waarschijnlijk, dat er stadhuis
zegels zullen verschijnen. 

Nieuwe postvluchten naar Indië. 
Het lag in de bedoeling, dit voorjaar weer drie postvluchten 

naar Indië te organiseeren. De Engelsche vliegterreinen in 
Azië worden echter eerst omstreeks eind April weer voor Ne-
derlandsche vliegtuigen opengesteld, zoodat slechts één van 
deze vluchten gehouden zou kunnen worden, hetgeen weinig 
zin zou hebben. De zomer is minder geschikt voor een ge
regelde dienst in verband met het regenseizoen in Indië, daar
om zal eerst in het najaar weer een geregelde verbinding on
derhouden worden. 

We zullen dus eerst tegen dien tijd gebruik kunnen maken 
van de hooge waarden der luchtpostzegels, tenzij daarvóór de 
tocht naar Suriname en Curasao nog ondernomen wordt, waar
over wij de laatste maaniden niets meer vernomen hebben. 

Luchtpost. 
Met ingang van 8 April wordt de dienst Rotterdam-Amster-

dam-Hamburg-Kopenhagen-Malmö weer ingesteld. De post 
wordt, evenals het vorig jaar, gratis met deze luchtlijn ver
voerd, ook zonder dat de stukken een aanduiding dragen. 

Van 8 April af is het luchtrecht voor stukken naar de Ver. 
Staten en Canada verlaagd tot 25 cent per briefkaart en per 
20 gram voor brieven, en is de gelegenheid opengesteld om 
luchtpost naar Midden-Amerika te zenden. 

NEDERLANDSen INDIE. 
De jubileumzegels. 
Het is ontegenzeggelijk een moeizame, doch niet minder in

teressante bezigheid de jubileumzegels van Nederland en Ko
loniën op tanding na te gaan. Wie, als ondergeteekende, een 
jaar of vijf (in zijn vrijen tijd natuurlijk!) daarmede is dóór-
gegaan en globaal de verhoudingsgetallen in de verschillende 
tandingen heeft bestudeerd aan de hand van de door hem in 
die periode bijeengebrachte zegels, komt telkens tot nieuwe 
ervaringen. Zoo bijv. gaf de Gouvernements-veiling Bandoeng 
1928 ons wederom nieuwe verrassingen. Op vorige veilingen 
n.1. werd niet zoo streng geselecteerd op afstempeling als dit
maal bleek te zijn geschied. Het waren ditmaal, door de bank 
genomen, alle op het eerste gezicht althans, mooi-gebruikte 
exemplaren, hoewel de zegels natuurlijk niet met de loupe 
waren nagekeken. Daartoe ontbrak ten eenenmale de tijd en dit 
zou een dergelijke „snoeptafel van Staat en verzamelaar" niet 
winstgevend genoeg maken. Ook waren de jubileumzegels dit
maal wat ruimer afgeknipt, wat weliswaar het aantal zegels 
in ieder pakket eenigszins verminderde, doch aan de andere 
zijde toch ook weer het groote nut van gaafrandigheid der 
zegels afwierp. 

Werden op vorige veilingen voornamelijk zegels van de 
kantoren op Java geveild, ditmaal kwamen vooral die der 
Buitenbezittingen onder den hamer. En hierdoor vooral onder
ging mijn berekening der verhoudingscijfers een aanzienlijke 
wijziging; thans is het mij mogelijk een eenigszins globale 
algemeene berekening dier aantallen te verkrijgen. Door com

binatie n.1. van de gegevens over vorige jaren met die over 
1928 kan thans een vrij zuivere berekening, geldende voor 
geheel Ned. Indië, worden opgemaakt. Wat andere speciaal
verzamelaars hebben gevonden is mjj helaas tot heden nog 
onbekend; hunne gegevens zouden de myne natuurlijk kunnen 
tegenspreken of bevestigen. Om echter tot een vrij juiste ge
talsverhouding in de verschillende tandingen te geraken wil ik 
echter gaarne de eerste poging wagen, hopende op de mede
werking van velen! Door gezamenlijk zoeken moeten we toch 
ten slotte tot tastbare resultaten kunnen komen. Bü voorbaat 
uw aller excuus vragend voor het vermetele van die poging, 
zal ik thans overgaan tot het trekken der conclusies, die mü 
de achtereenvolgende Gouvernements-veilingen deden trekken 
ten aanzien van de jubileumzegels Ned. Indië 1923. "De ge
gevens loopen over het materiaal bijeengebracht in de jaren 
1924 t /m 1928. In totaal werden door mij bijeengebracht de 
volgende aantallen: 

Soort: 
5 cent groenbl. 

idem 
idem 

12H cent rood 
idem 
idem 

20 cent blauw 
idem plaatfout '20 
idem 
idem plaatfout '20 

50 cent geel-oranje 
idem 
idem 
idem 

1 gld. rood-lila 
idem 

Tand ing: 
n x i i ^ 
IVAxll 
11% rond 
11 Xl l3^ 
l l K X l l 
11>^ rond 
11^X11 
11^X11 
11K rond 
113^ rond 
11 X l l 
11 X l l K 
l l K X l l 
113^ rond 
l l K X l l 
1134 rond 

Aanta 
263 

13 
2704 
491 
332 

2779 
39 
2 

1198 
57 

146 
164 
242 
311 
394 

1978 
De overige hoogste twee waarden komen slechts voor in 

de tanding 113^ en vallen buiten mijn betoog. Deze zegels 
worden trouwens niet als pakketzegels geveild; de overige 
soorten wel. In afgeronde cyfers kom ik derhalve tot de vol
gende globale verhoudingen: 

5 cent groen-bl.: 11X113^ : 1134x11 : 11)4 = 20 : 1 : 200. 
1234 cent rood: 11x1134:1134X11:1134= 2 : 1 : 8. 
20 cent blauw: 1134x11 : id. plaatf. : 1134 : id. plaatf. = 

20 : 1 : 600 : 30. 
50 cent or.: 11 : l l x H J ^ : 1134 X H : 1134 = 3 : 4 : 6 ; 8. 

1 gld. lila: 1134X11 :11K = 1 : 5 . 
Hieruit volgt derhalve, dat het zegel 5 cent groen getand 

l l>$Xl l (gebruikt) tot de zeldzame tandingen gerekend moet 
worden en dat het zegel 20 cent blauw met plaatfout, getand 
113^X11 ongetwijfeld „een naald in een voer hooi" is. Opmer
kelijk is het tevens, dat deze plaatfout ongeveer voorkomt 
1 op 20 stuks (in beide tandingen natuurlijk!), waaruit de ge
volgtrekking kan gemaakt wodren, dat deze zegels naar alle 
waarschijnlijkheid gedrukt zijn door voor een vel van 100 stuks 
gebruik te hebben gemaakt van 5 blokken van 20 cliché's. 
In ieder geval moet deze algemeen bekende plaartfout een keer 
of vijf op een geheel vel van 100 stuks voorkomen. Handelaars, 
die nog complete vellen ongebruikt in voorraad hebben, zouden 
dit kunnen nagaan. Uit de gevonden verhoudingen laat zich 
vanzelfsprekend ook de prijs verhooging afleiden, hoewel bij de 
vaststelling nog vele andere factoren een hartig woordje ko
men meespreken. Het zal evenwel, gezien de groote zeldzaam
heid van het 20 cents zegel met plaatfout, getand 113^x11, 
slechts weinig speciaalverzamelaars van Ned. en Koloniën ge
geven zijn, de jubileum-serie N. I. 1923 in haar achttien ver
schillende exemplaren bijeen te krijgen, tenzjj Fortuna u zéér 
gunstig is. De groote hoeveelheden jubileum-zegels, die daar
toe noodig ziJn, alsmede de enorme arbeid bij het nagaan der 
zegels op tanding en het geduld, dat daarbij dient te worden 
geoefend, maken dit zegel evenwel tot één der meest waarde
volle stukken in uw speciaal-collectie. 

G. J. SCHEEPMAKER. 
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NEDERLAND. 
Dordrecht. 
Wij danken mevr. bsse. Van Heerdt-Kolff voor de vermel

ding van den in het Februari-nummer besproken proefstempel 
met 4 golflijnen dd. 14 December 1928, waarbij datum en 
maandcijfer kopstaand, dus: nx ' ï"! 

's-Gravenhage. 
Naar de heer Benders ons mededeelt was de nieuwe machine

stempel „Adresseer Volledig" een proefstempel van 11-16 II 29, 
die niet voldaan heeft en dus is afgeschaft. 

Verder meldt genoemde heer ons twee administratieve stem
pels uit den laatsten tijd, n.l.: 

Breda. 
S-regelig in violette inkt: „LAAT UW STUKKEN JUIST 

ADRBSSEEREN DIT VOORKOMT VERTRAGING IN DE 
BESTELLING. 

's-Gravenhage. 
2-regelig in zwart, 77 m.M. lang: AFZENDER ONBEKEND 

TE 'S-GRAVENHAGE. 

NEDERLANDSen INDIE. 
Door bemiddeling van den heer Benders ontvingen wij een 

schrijven van den heer Hajenius, waaraan wij hat volgend be
langrijk stempelnieuws ontleenen: 

„In verband met het Inlandsch Nieuwjaar, dat dit jaar op 
13 en 14 Maart gevierd wordt, zijn de electrische stempelma-
chines te Batavia en Weltevreden voorzien van stempelplaten, 
waarop in de Maleische taal een reclame voorkomt, betreffende 
de verzending van binnenlandsche gelukwenschtelegrammen 
bij die gelegenheid. De platen zijn te Batavia en Weltevreden 
den ISen Februari op de stempelmaohine in gebruik genomen 
en blijven in gebruik tot 14 Maart 1929. Met hetzelfde doel 
— reclame voor de gelukwenschtelegrammen — zullen binnen
kort op elf kantoren bestellersstempels met reclame, in gebruik 
worden gesteld." 

Wij danken den heer H. Lampe Pzn. hartelijk voor de toe
zending van beide voornoemde machinale afstempelingen. Links 
de dagteekeningstempel, van Batavia met 4, van Weltevreden 
met 3 open sterren en rechts 4-regelig: 

HARGA 50 SEN 
SELOEROEH HINDIA - BELANDA 
KIRIMLAH KAWAT - KAWAT 
SELAMATAN TAHOEN BAROE 

Vertaald: „Prijs 50 cent, door geheel Nederl. Indië. Verzend 
telegrammen om gelukkig nieuwjaar te wenschen". 

Het valt ons op, dat zoowel op Java als in de Buiten-
Bezittingen, de overgangs- en aankomststempels nog niet zjjn 
afgeschaft zooals hier te lande, waar men zelfs al in meerdere 
steden de bestellersstempels overbodig acht. 

Wij ontvangen n.l. onder vriendelijken dank: 
1. van den hser G. J. Scheepmaker een drukwerk uit Parigi 

naar Bultenzorg verzonden. Het roode 2K cent postzegel is 
vernietigd met een groot omlijst kantoornaam-stempel in 
blauwe inkt PARIGI, welk stempel op de rechterzijde boven
aan nogmaals voorkomt en hieronder de dagteekeningstempel 
van BÄNDJAR dd. 19.9.28.10-Hv. Op de achterzijde de dag-
teekeningstempels van BANDOENG dd. 19.9.28.8-9n en BUI-
TENZORG dd. 20.9.28.12-ln en een omlijst bestellersstempel 
68. 

2. briefomslagen waarop het 121^ cent postzegel in blauw of 
violet afgestempeld met den omlijsten haltestempel MASWATI 
waarnaast tre^nstempels BATAVIA-BANDOENG of BAN-
DOENG-BATAVIA. 

3. van den heer E. R. Lim, ,Samarinda, een couvert van een 
uit Banjoewangi naar Samarinda (Oostkust Bo"-ieo) verzonden 
brief, waarop het 12]4 cent zegel vernietigd is met den dag-

tcekeniagstempel BANJOEWANGI dd. 13.9.28.6-7v en de 
achterzijde de volgende stsmpels vertoont: MAGELANG dd. 
14.9.28.2-3n, de exprestreinstempel SOERABAJA-BANDOENG 
dd. 14.9.28, welke stempel twee maal voorkomt, en de aan-
komststempsl SAMARINDA dd. 21.9.28.7-8v. 

De 3 vermelde treinstempels zijn ringstempels waarbij ach
ter den bovensten plaatsnaam een streepje staat, de segmenten 
gearceerd zijn en in den verkorten balk de datum voorkomt, 
bijv. 30.12.28. De heer L. G. Barentsen legt ons echter een 
brief over uit Slerok (Tegal), waarop het 12 "̂  cent zegel ver
nietigd is met den treinstempel DJOKJA-BATAVIA dd, 15.1.29 
waarbij onder in den dubbelring 3 groote dubbel-kruisen. 

Voor toezending van meerdere treinpost- of zeepoststempelK 
houden wij ons steeds beleefd aanbevolen. 

AUSTRALIË. 
Hier verschenen nieuwe enveloppen met den koning in ovaal 

met kroon; van binnen wit; Die Ganzsache m.eldt: 
Env. y, p. oranje, 1 p. green, l'A p. rood, 2 p. bruin. 

CEYLON. 
Hier heeft men nu met koning George: 

Env. 2 c. geel op zeemkl. (152x90). 
Br. 6 c. violet op wit. 

COCHIN. 
Ook hier nieuwe poststukken met den kop van den radja 

(Ganzsache): 
Env. 6 pies roodbruin op wit, form. a. b. 

8 „ sepiabruin „ „ „ „ „ 
Br. 4-1-4 pies groen op wit. 

DUITSCHLAND. 
De in omloop zijnde kaarten zijn nu alle ook getand ver

schenen, de enkelkaarten in strooken van 6 stuks, de dubbel-
kaarten in strooken van 3 stuks; opmerkelijk bij deze laatste 
is, dat bij die van 8 pf. met Ebert de eene zijde ds vraagkaarten 
vertoont, de andere zijde slechts antwoordkaarten; bij die van 
Hindenburg (15 pf.) vertoont de eene kant 2 antwoordkaarten 
+ 1 vraagkaart, de andere het omgekeerde. 

Br. 5 pf. lichtgroen (Hindenburg), getand. 
8, 8-1-8 pf. donkergreen (Ebert) „ 

15, 15-1-15 pf. rood (Hindenburg) „ 
Tijdens de „Reichs-Unfallverhütungs-Woche" (RUWO) wer

den door het Postbestuur 2 kaarten uitgegeven, die veel ge
lijken op de tegenwooi'dig gebruikte. Een zinnebeeldige voor
stelling heeft de plaats van het prentje- ingenomen. 

Br. 5 pf. lichtgroen (Hindenburg). 
8 pf. donkergroen (Ebert). 

ESTHLAND. 
Die Ganzsache meldt dat de dubbelkaart van 12-|-12 s. met 

het nieuwe leeuw-wapen, met een verkoopsprijs van 25 s. in 
koers kwam. 

Br. 12+12 s. rood op roomkl. 
IERLAND. 
Met den zelfden waardestempel van 1 sh. verscheen een 

nieuw telegram-formulier, echter nu met blauw (i.p.v. zwart) 
gedrukten tekst en iets kleiner formaat. 

Telegr. 1 shilling blauw op wit. 
ITALIË. 
Op de kaart met koning Victor Emanuel van 30 c. werd 

naast het rijkswapen, het fascistische wapen aangebracht. 
Br. 30 c. bruin op roomkl. 

MAURITIUS. 
Ook hier verscheen een nieuwe enveloppe met koning George 

van 10 c ; het wapen is weer door den kop van den koning 
vervangen op de enveloppe voor aanget. brieven van 20 cents. 

Env. 10 c. rood op wit, 145x111. 
Env. V. aanget. br. 20 c. paars op wit, form. G. ' 
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NOORWEGEN. 
Hier verschenen twee nieuwe dienstbriefkaarten met het 

wapen als waardestempel; de enkelvoudige kaart met deel-
streep en wapen, de dubbelkaart zonder deze kenmerken; 
waarom is dat eigenlijk? 

D.B. 10 öre, 10+10 öre, groen op wit. 
Kbf. 20 öre, rood. 

POLEN. 
De dubbelkaart van 15 g. ligt nu voor mü: 

Br. 15+15 g. blauw op donkerzeemkl. (IV 1928). 
RUMENIE. 
Het zijn werkelijk 5 keurige prentbriefkaarten, die met den 

kop van koning Michael zijn verschenen; met den zelfden 
waardestempel kwam ook een kaart voor het buitenland in 
omloop. 

Br. 6 lei roodbruin op zeemkleur. 
6 lei violetbruin op zeemkleur (met prentjes). 

RUSLAND. 
Met den soldaat als waardestempel verschenen 3 brief

kaarten; op van 7 kop. rood is de voorzijde bedrukt met re
clames voor de Staatsspaarkas. Arme spaarders! Verder een 
enveloppe met den arbeider, ook met veelregeligen tekst. 

Br. 7 k., 7+7 k., rood op geel. 
7+7 k. bruin op geel. 

Env. 8 k. grijsolijf op grijs, form. 155x125 m.M. 
SARAWAK. 
Met den kop van den radja onderop de klep ligt nu een en

veloppe voor aanget. brieven voor mij in form. H. 
Env. V. aanget. br. 15 c. blauw, form. H. 

SEYCHELLEN. 
De enveloppen voor aanget. brieven van 20 cents in de for

maten H 2 en K werden nu in gebruik genomen (Ascher nr. 3). 
Env. V. aanget. br. 20 c. blauw, form. H ̂  en K. 

STRAITS. 
Hier verkreeg men kaartbrieven (met nieuw wapen), enve

loppen (waardestempel in hoog ovaal) en kruisbanden. 
Env. 4 c. paars, 6 c. rood op wit, form. 132x108. 
Kbf. 4 c. paars op lichtgrijs. 
Kr. 2 c. groen op geel. 

TUNIS. 
Met een minaret als waardestempel kwam in koers een 

kaartbrief van 40 c ; verder geen veranderingen. 
Kbf. 40 c , bruin op zeemkl. 

TZECHOSLOWAKIJE. 
De kaart voor het buitenland kreeg een andere cartonkleur; 

zij werd van roomkleurig, geel. 
Br. 1,50 k., karmijn op geel. 

VER. STATEN VAN AMERIKA. 
De enveloppen van 5 cent verschenen nu ook met het 

laatste watermerk 1925; de kleur van den waardestempel is 
veel donkerder geworden. 

Env. 5 c , donkerblauw op wit, form. f. 
IJSLAND. 
De kaarten voor het binnenland hebben een ander watermerk 

gekregen; het ziJn nu enkele lichte golfijlnen. 
Br. 8, 8+8 aur, bruin op wit. 

ZUIDWEST-APRIKA. 
Verschillende poststukken van de Unie van Zuid-Afrika 

ontvingen een zwarten, resp. rooiden opdruk S.W.A. 
Env. 1 d. rood op wit, form. 145x89, 121x94 m.M. 
Env. V. aanget. br. 4 d., blauw, form. G. 
Kbf. 1 d., rood op grijs. 

ZWEDEN. 
Ook hier begint men prentbrief kaarten van rijkswege uit te 

geven; voorloopig verschenen 20 verschillende van 15 öre; 
rechts koning Gustaaf, links het prentje. 

Br. 15 öre, rood op wit (met prentjes). 
ZWITSERLAND. 
De kaarten van 10 c. in de nieuwe uitvoering, zoowel met 

als zonder prentjes, zijn nu getand in omloop gekomen; een 

afwijking echter van de prentkaarten is, dat ze nu in strooken 
van 7 stuks, in plaats van in boekjes verschenen. 

. Br. 10 c , lichtgroen op zeemkl., met en zonder plaatjes, 
getand. 

Frankeermachines. 
Massa-baarfrankeering. 

NEDERLAND 

cent 
Bovenstaande frankeerstempelafdruk, in roode kleur, wordt 

te Amsterdam-Centraal-Station wederom gebruikt voor baar-
frankeering; mij is dit stempel bekend met een waarde van 
IK, 4K en 12 cent, dagteekening Jan. en Pebr. 1929. 

Dit stempel schijnt thans uitsluitend voor baarfrankeering 
dienst te doen. 

NEDERLAND 

cent} 
Sedert kort wordt bovenstaande stempelafdruk in roodo 

kleur voor baarfrankeering aan het postkantoor Amsterdam-
Centraal-Station gebruikt. 

Voor de bloembollenfirma's uit Hillegom, welke op deze 
wijze hare reclamedrukwerken naar het buitenland laten fran-
keeren, is dit stempelrondje met plaatsnaam Hillegom ver
vaardigd. 

Dit stempel is tot heden nog slechts alleen met waafdeaan-
duiding 2K cent bekend. 

Voor zoover mij bekend is dit de eerste maal, dat een kantoor 
hier de lande stempelt met de plaatsnaam van een ander kan
toor en dat nu nog wel bij baarfrankeering. 

Francotyp. 
Machine 107. III. „De Vlijt", Arnhem, stempelt sedert 18 

Febr. '29 met tekst, alzoo BH. Tusschen de 
stempels: „LAAT ONS UW / DRUKWERK 
VERZORGEN", daaronder: „DRUKKERIJ EN 
/ UITGEVERSMAATSCHAPPIJ / DE VLIJT" 
Echter stempelde deze machine op 12, 13 en 14 
Maart j.1. foutief met de dagteekening 12.2.29, 
13.2.29, resp. 14.2.29 en dus met tekst. 

Machine 131. In gebruik genomen bij de firma Stahl & Zoon 
te Rotterdam op 4 Oct. 1928, model A II, tus
schen de stempels in dubbelen cirkel de letters 
„S & Z". 

Machine 133. In gebruik genomen 21 Maart 1929 bij Ruys' 
Handels Vereeniging te Utrecht, model A I. 

Machine 140. R. H. V. A'dam stempelt sedert begin April in 
haar vierde type en wel met tekst „DALTON" 
in schrijfletters en geplaatst onder het waarde
stempel. 

Francotyp C. 
Deze machine is inmiddels hier te lande in gebruik genomen 

en naar wij vernamen zal de machine spoedig in grooten getale 
worden gebruikt. 

Dit model C is een fabrikaat van de Bafra-Machine A.G., 
welke fabriek ook model B maakt. 

De machine is van eenvoudige constructie en wordt alleen 
als handmachine geleverd. 

Model der afstempeling komt geheel overeen met de af-
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drukken van Francotyp A in nieuwe uitvoering (als 136, 139, 
140). 

Deze- machine wordt in tweeërlei uitvoering geleverd, en wel 
met waardeaanduiding tot 993^ en tot 999 K cent. 

Machine 141. Model C, waarvan hierboven een afbeelding, is 
in gebruik genomen bij de firma Wambersie & 
Zoon, cargadoors, Rotterdam. 
Zooals bovenstaande afbeelding laat zien, ver
toont zich een stervormige figuur voor het 
waardecijfer. 

Machine 147. Eveneens model C, deze is nog niet geplaatst, 
doch wordt naar wij vernemen bij R. H. V. Am
sterdam ter demonstratie gebruikt, de afdruk 
welke w\j hiervan zagen vertoont bovenge
noemde figuur niet. 

10% korting op binnenlandsch drukwerk. 
Aan een prospectus van Ruys' Handelsvereeniging, de Fran

cotyp frankeermachine betreffende, ontleenen wij het volgende; 
„De posterijen staan in het binnenlandsch verkeer op de door 

middel van een frankeermachine bedrukte stukken een korting 
van 10 % toe, zulks onder voorwaarden soortgelijk aan die, 
welke bij frankeering bij abonnement gelden." 

XXXV. 
HONDURAS. 
In deze- Centraal-Amerikaansche republiek worden, e-venals 

in de nabuurstaten, luchtpostverbindingen onderhouden door 
Amerikaansche, Fransche en Italiaansche maatschappijen, 
waarvan verschillende in den loop der jaren verdwenen. 

Een regelmatige luchtpostverbinding, dateerend van 1924, 
wordt onderhouden tusschen de hoofdstad Tegucigalpa en de 
havanplaatsen aan de Noordkust (Tela, Truxillo e.a.). Uit
voerster hiervan is de „United Fruit Company of Tela", die 
passagiers en post vervoert. 

Behalve de poststempels, waarmede de franke-erzegels wor
den vernietigd, draagt elk stuk voor aankomst een afdruk van 
een specialen stempel van deze maatschappij, in dubbel ovaal. 
Aanvankelijk werden frankeerzegels van de plaatjes-serie van 
1915 benut, voorzien van den twee-regeligen opdruk „Aero 
Correo", en wel in de waarden: 

5 centavos, blauwgroen (opdruk zwart). 
10 „ donkerblauw (opdruk rood). 
20 „ roodbruin (opdruk zwart). 
25 op 1 centavo, bruinviolet (opdruk zwart). 
25 „ 5 centavos, blauwgro>en (opdruk blauw). 
25 „ 20 „ roodbruin (opdruk blauw). 
50 centavos, rose (opdruk zwart). 

1 peso, groen (opdruk zwart). 
De volgende afwijkingen zijn bekend: 

5 centavos, opdruk iblauw. 
10 ,„ „ zwart. 

Terwijl voorts van de 25/1 en 25/5 kopstaande opdrukken 
bekend zijn. 

De normale afstempeling geschiedde met den poststempel 
van Tegucigalpa, waarmede eveneens de gewone frankeer
zegels werden vernietigd. De luchtpostzegels n.1. dienden uit
sluitend ter verantwoording van het luchtrecht. Zeldzaam zijn 
deze stukken alle; nog schaarscher evenwel die, voorzien van 
de stempeling op twee regels „Correo Aero Tegucigalpa", in 
zwart of violet. 

Bovendien dragen sommige stukken nog een gekartelden, 
rechthoekigen stempel met de aanwijzing „Servicio de Aero 
Correo" of „Central American Air Lines Tegucigalpa" en 
datum. 

Deze opdruk-zegels hadden slechts een kortstondig bestaan; 
thans worden de gewone frankeerzegels op de luchtlijnen ge
bruikt. 

Eén van de maatschappijen, die het luchtvervoer ver
richt, de „Central America Air Lines", gaf in 1927 een privé-
zegel uit in groot, liggend formaat, met als hoofdmotief der 
teekening een primitief berglandschap, waarboven een vlieg
tuig. De waarde bedraagt 50 centavos, kleur blauwviolet op 
blauw, later gewijzigd in karmijn op blauw. 

De opschriften luiden „Porto Por Expreso Aereo" bovenaan, 
„Central America Air Lines Hondurasca" aan den voet. 

NEDERLAND. 
Gedurende de jongste, hevige vorstperiode, waarbij verschil

lende eilanden, o.a. Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en 
Urk per boot onbereikbaar waren, werd de post op ongeregelde 
tijden per vliegtuig der K.L.M, vervoerd. 

De heer G. A. G. Thoolen te 's-Gravenhage toont ons een 
briefomslag, door hem op 16 Februari j.1. vandaar per vlieg
tuig vervoerd naar Schiermonnikoog (poste restante). Aan 
deze laatste aanw\jzing is het te danken, dat deze brief voor 
aankomst gestempeld werd, evenwel met den foutieven datum 
13 Februari 1929. Vermoedelijk is de verkeerde stand van 
den stempel daaraan te wijten, dat de kantoorhouder te Schier
monnikoog, waar toch het postvervoer gedurende meerdere 
dagen onderbroken werd, zijn dagteekeningsstempe-1 niet op 
tijd heeft verzet. 

De brief is voorzien van het bekende gele etiket „Per Lucht
post Par Avion". 

Opgemerkt zij, dat zonder een dergelijk etiket de poststukken 
alle per luchtpost werden vervoerd, daar dit de eenige moge
lijkheid van verbinding met Schiermonnikoog was. 

Extra-recht, wat bovendien in het binnenlandsch verkeer on
bestaanbaar is, werd dan ook niet geheven. 

V. B. 

LAATSTE NIEUWTJES. 
Wij danken genoemden heer Thoolen de melding van de vol

gende bijzonderheden: 
AMERIKA. 
Een Amerikaansche compagnie zal binnenkort den dienst 

openen tusschen New-York en Buenos Aires, welke de vol
gende route zal nemen: New York, Washington, Charleston, 
Jackonville, Habana, St. Domingue, Georgetown, Guyana (dit 
opent het vooruitzicht op een snellere verbinding met ons Su
riname), Brazilië, Uruguay, Buenos Aires. 

BELGIË. 
Een blauw etiket, formaat 35x14 m.M., met de woorden: 

„Par Avion Per Vliegtuig Mit Flugpost" is op de postkantoren 
verschenen. Een nachtpostdienst met Londen is aangekondigd 
om in Mei geopend te worden. 

BELGISCH-CONGO. 
Een nieuwe luchtpostlijn, verbindende Leopoldville, Luzambo. 

Kabalo en Albertville, is door de Sabena geopend. 
DENEMARKEN. 
Een blauw etiket met de woorden „Par Avion Per Luftpost", 

is sedert een maand verschenen voor de internationale diensten. 
Eén der vliegtuigen der K.L.M., bestuurd door onzen bekenden 
luchtheld Smirnhoff, onderhield gedurende de strenge vorst
periode den dienst Kopenhagen-Odense. Wel een bewijs, dat 
onze K.L.M, aan de spits van de Europeesche luchtvaart staat. 



70 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

FRANKRIJK. 
De „Air Union" zal binnenkort de lijn opsnen tusschen 

Frankrijk en Syrië. De post zal van Marignane alle tien dagen 
vertrekken over Napels, Korfoe, Athene, Beyrouth. Door de 
nieuwe- Engelsche lijnen zal men verbinding kragen met Indo
China. 

Ter gelegenheid van de 12e Internationale Aeronautische 
Tentoonstelling in 1930, welke uitgebreider dan ooit in het 
Grand Palais te Parijs gehouden zal worden, zal de Ligue Inter
nationale Aérophilatélique eveneens in het Grand Palais de 
Ie Internationale Aerophilatelistische Tentoonstelling houden, 
welke zonder twijfel met enorm succes bekroond zal worden. 
Voor nadere inlichtingen gelieve men zich tot het secretariaat 
van de L.I.Ap. te wenden, dat eveneens dit jaar nog een Aero-
philatelistisch (Kalender) Jaarboek zal uitgeven. Inschrijving 
gratis bij het secretariaat, 51 Avenue de la Republique, Parijs. 

MEXICO. 
De lijn Los Angelos-Panama zal binnenkort geopend worden. 
NOORWEGEN. 
De dienst Oslo-Stavanger, via Arendal-Kristianssand en 

Flekkepost, zal binnenkort verwezenlijkt worden. Hij zal in 
5 uren gedaan worden; de post wint dus ongeveer 19 uren. 

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

II. 
Zooals reeds gezegd, werd geen der 2700 inzendingen geko

zen voor het eerste zegel. Sir Rowland Hill was van meening, 
dat het profiel der Koningin beter geschikt was om op de ze
gels te worden afgedrukt. 

De oorzaak van zijn meening om de beeltenis der Koningin 
op de postzegels te drukken wordt door zijn dochter in haar 
boek „The life of Rowland Hill and the History of Penny 
Postage" als volgt verklaard: 

„Er is een kunst, die wij onwetend toepassen van onze jeugd 
tot onzen ouden dag — het is die van het opsporen van ver
schillen in de menschelijke gezichten, welke wij ontmoeten. 
Juist deze kunst of dit instinct, stelt ons in staat onze vrienden 
van vreemden te onderscheiden; en misschien heeft de erken
ning van dit feit er lang geleden toe geleid het portret van 
den regeerenden vorst op munten af te beelden, omdat het oog 
der menschen er mede vertrouwd was en het daarom minder 
waarschijnlijk zou worden nagebootst dan eenig ander gelaat. 
In de graveering van een bekend gezicht zal een verdikking of 
misplaatsing der lijnen zulk een verandering van gelaatsuit
drukking te weeg brengen, dat vervalsching veel gemakkelijker 
kan worden ontdekt, dan wanneer de voorstelling slechts een 
wapen of eenig ander willekeurig ornament is." 

Sir Rowland Hill zelf schetste ruw de wijze waarop hij het 
postzegel wenschte te zien uitgevoerd; het werd geteekend 
door Henry Corbould, waarvoor deze £ 12.—.— als honorarium 
ontving. 

Als voorbeeld voor het profiel van Koningin Victoria diende 
een medaille gegraveerd door William Wyon, hoofdgraveur 
aan de Munt te Londen, en uitgegeven ter herinnering aan 
het eerste bezoek der jonge koningin na haar troonsbestijging 
aan Londen, om de viering van den Lord Mayor's Day bij te 
wonen. 

Van deze teekening werd door James Heath, een der be
kwaamste graveurs van zijn tiJd, het stempel ter vervaardiging 
der drukplaten gegraveerd tegen een honorarium van £ 52.10.— 

Het stempel, een stukje staal ter grootte van 75x75x15 
cM., werd eerst verzacht, opdat het graveeren gemakkelijker 
kon plaats vinden. Dit verzachten van staal geschiedde onge
veer op de volgende wijze: Het stukje metaal werd in een ge
goten ijzeren kistje geplaatst, omgeven door zuiver ijzervijlsel. 
Dit kistje met het stukje staal erin werd tot een hooge tem
peratuur verhit en daarna langzaam afgekoeld. Door deze 
behandeling eenige malen te herhalen, wordt staal in een be
trekkelijk zachten toestand gebracht. 

Op dit zacht gemaakte stukje staal werd met behulp van een 

machine (ongeveer eenzelfde machine als die waarmede de 
waaiervormige figuurtjes op sommige horloges worden aan
gebracht) allereerst de achtergrond gegraveerd, over het ge-
heele stukje staal heen. Van het aldus bewerkte metaal werd 
vervolgens het middenstuk, waar het profiel zou komen, ver
wijderd. Dit we-der overgebracht op een ander stuk staal, liet 
het middenstukje vrij waarop Heath het profiel graveerde. 

Nadat nu nog de worden „Postage" en „One Penny" waren 
toegevoegd werd het stukje staal, dat ook in zachten toestand 
was, verhard. Dit verharden geschiedde op de volgende wijze: 
Men plaatste het stempel weder in e-en gegoten ijzeren kistje, 
nu echter omgeven door verkoold en tot poeder gewreven 
leder, en verhitte het tot hooge temperatuur. Na deze be
werking werd het stempel uit het kistje genomen en in ander 
verkoold lederpoeder ge-dompeld. Deze bewerking eenige ma
len herhaald, geeft het staal zulk een hardheid, dat het prac-
tisch onverslijtbaar is, en daar alle afdrukken welke later de 
drukplaat zullen samenstellen, van dit stempel worden ge
nomen, moeten deze alle op de plaat hetzelfde zijn. 

Het stempel voor de „one penny black" werd gegraveerd 
negatief en met de lijnen van de teekening, welke later op de 
drukplaat de inkt moeten opnemen, in het staal gegraveerd, 
dus op dezelfde wijze als een lakstempel is vervaardigd. 

Om nu van dit verharde stempel een plaat samen te stellen, 
gebruikte men een z.g. overbrengrol. 

Deze rol, uit staal vervaardigd, werd eerst weder verzacht 
op de bovenomschreven wijze en daarna opgehangen aan twee 
nokken, welke zich in 't midden van de rol bevinden, in een 
machine. Onder deze rol is het stempel geplaatst en door 
grooten druk wordt de voorstelling van het stempel op de rol 
overgebracht. Gewoonlijk worden 6 ä 7 indrukken op een rol 
gemaakt, verdeeld over het geheele ronde oppervlak, dit om 
vervorming der rol zooveel mogelijk te voorkomen. 

Nadat alle indrukken op de rol zijn aangebracht, wordt deze 
verhard en is men in staat om de drukplaten te vervaardigen. 

De drukplaat bestond wede-r uit verzacht staal en werd in 
een machine gelegd waarboven de rol was opgehangen. Door 
nu telkens de rol met grooten druk op de plaat te doen neer
komen en de plaat zelf telkens te verschuiven, worden de in
drukken van de rol op de plaat overgebracht. Om alle in
drukken op de juiste plaats te krijgen waren eerst fijne richt-
lijntjes op de plaat aangebracht, welke later we-der werden 
verwij derd. 

Alvorens nu de plaat te verharden, werden in de beneden
hoeken lettertjes in alfabetische volgorde aangebracht, door 
stalen punches (in enkele gevallen werden ze ook wel ge
graveerd), aldus: 

Ie rij: AA, AB, AC, enz., tot AL. 
2e rij: BA, BB, BC, enz., tot BL. 
3e rij: CA, CB, CC, enz., tot CL. 

20e rij: TA, TB, TC, enz., tot TL. 

Ten slotte werd het nummer van de plaat (11 platen werden 
op de bovenbeschreven wijzo samengesteld) in ds vier hoeken 
aangebracht en werd in de boven-, onder- en ziJmarges ge
graveerd : 

„Price 1 d. Per Label; 1 s. Per Row of 12; f l.Os.Od. Per 
Sheet. Place the Labels ABOVE the Adress and towards ths 
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RAAD VAN BEHEER. 
De voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd gehouden op 
Zondag 24 Maart 1929, in de „Beurs van Breda", te Breda. 

Bü deze vergadering waren voor de eerstemaal tegenwoordig 
de beeren Heidenreich en Van Rest als vertegenwoordigers in 
den Raad respectievelijk van de kleine Vereenigingen en van 
„Philatelica". De Nederlandsche Vereeniging werd ditmaal 
vertegenwoordigd door de beeren Van der Schooren en Van 
Essen. 

De groote verdiensten van het ontslapen lid van den Raad 
van Beheer dr. A. van Dam werden gememoreerd, terwyl 
diens nagedachtenis door de aanwezigen geëerd werd door 
verheffing van hunne zetels. 

De rekening en verantwoording 1928 werd, evenals de ver
deeling der baten 1928, goedgekeurd. 

Voorts werd de verandering van drukker besproken, waarbij 
het oordeel over den nieuwen drukker alleszins gunstig luidde. 

Namens den Raad van Beheer, 
De secretaris, 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

HULP AAN HET ECHTPAAR ZSCHIESCHE. 
Alsnog werd ontvangen: 

K. V. H., te Amsterdam ƒ 25,— 
Totaal met de vorige opgave ƒ 78,—, welk bedrag werd over

gemaakt. 
Aan allen, die hun gave afstonden, onzen hartelijken dank. 

J. D. VAN BRINK, 
Leeuwarden. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, Ie étage, 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. 
.1. M. Gt'selaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 

A. Falkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

KEURINGSCOMMISSIE VAN DEN BOND. 
Afdeeling: Nederland en Koloniën. 

Belanghebbenden worden ermede in kennis gesteld, dat het 
bureau van den Keuringsdienst van 15 April tot 31 Mei ge
sloten is. 

Het hoofd van den Keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.Czn., 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 10 Maart 
1929, des voormiddags te 11>4 uur, in Hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, voorzitter, Costerus, 
Cramerub, Kästeln en Jorissen. Afwezig met kennisgeving de 
beeren mrs. De Beer en Vuijstingh. 

De notulen der vorige vergadering, zooals die zijn opge
nomen in het Maandblad van 16 Februari j.l., worden gelezen 
en goedgekeurd. 

Ter goedkeuring door de afgevaardigden der hierna vol
gende vóórvergadering worden door het Bondsbestuur thans 
voorgesteld als Philatelistendagen in Den Haag, Zaterdag 24 
en Zondag 25 Augustus 1929, en wordt ondergeteekende, als 
vertegenwoordiger van het Bondsbestuur, aangewezen om met 
de vertegenwoordigers der beide Haagsche Vereenigingen, n.l. 
der afdeeling 's-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars en van den Haagschen Postzegel
kring, de commissie te vormen tot de voorbereidende maat
regelen dienaangaande. 

Vanwege den Bond wordt ter tegemoetkoming in de aan 
die dagen verbonden onkosten, een bedrag van ƒ 100,— be
schikbaar gesteld, en dus voor ieder dier beide vereenigingen 
ƒ 50,—. 

Voorts wordt nogmaals het Bekerreglement besproken, ter 
indiening in de hierna volgende vergadering. 

Voorts ziJn ingekomen: 
Van den Haagschen Postzegelkring te 's-Gravenhage het 

verzoek, om lid te worden van den Bond, en zullen de daartoe 
noodige stappen worden gedaan. 

Van den heer Weigel te Chemnitz, omtrent tandingmeter, 
voor nadere instructies. 

Van de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht, 
het verzoek om het loket voor verzamelaars, in plaats van 
éénmaal, tweemaal per week open te stellen, wegens de enorme 
drukte. 

De verdere ingekomen stukken zijn van meer internen aard, 
worden als zoodanig besproken en zijn nog niet voor publi
catie geschikt. 

Omtrent het instellen van een Bondsrecherchebureau en een 
Bondsfalsificatenalbum hebben enkele ge-dachtenwisselingen 
plaats. 

Ten slotte wordt door den voorzitter medegedeeld, dat aan 
hem door Hare Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg de 
onderscheiding is toegekend door zijn benoeming tot Ridder in 
de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg, en zulks voor door 
hem bewezen diensten op philatelistisch gebied, waarna hij 
door de leden wordt gecomplimenteerd. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rond
vraag de vergadering, ten einde te 2 uur de besprekingen 
voort te zetten met de vertegenoordigers van de bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen. 

De 2e secretaris, 
P. Jorissen P.Czn. 
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VERSLAG der algemeene, zoogenaamde vóórvergadering van 
het Bondsbestuur met de afgevaardigden der verschillende 
bij den Bond aangesloten Vereenigingen, op Zondag 10 
Maart 1929, des namiddags te 2 uur, in Hotel „Des Pays 
Bas", te Utrecht. 

Aanwezig vanwege het Bondsbestuur de beeren Van der 
Sehooren, Costerus, Cramerus, Kästeln en Jorissen. Afwezig 
met kennisgeving de beeren mrs. De Beer en Vuü'stingh. Aan
wezig van de Vereenigingen, de beeren L. van Essen (Ned. 
Ver.), dr. P. H. van Gittert (U. Ph.-V.), J. C. Cramerus 
(„Breda"), J. A. Kastein („Hollandia"), dr. L. Frenkel („Rot
terdam"), J. P. Traanberg (Op Hoop v. Zegels), en J. Polling 
(„Helder"). Niet vertegenwoordigd zijn „De Globe", „Gronin
gen", „Vlissingen" en „Zuid-Limburg". 

De voorzitter, de heer Van der Sehooren, roept de saamge-
komenen een hartelijk welkom toe en opent de vergadering. 

Bij monde van den heer dr. Van Gittert wordt de voorzitter 
gelukgewenscht met zijn benoeming tot Ridder van de Eiken-
kroon van Luxemburg. 

De Philatelistendagen te 's-Gravenhage worden thans defini
tief vastgesteld op Zaterdag 24 en Zondag 25 Augustus a.s., 
zoodat de Bondsvergadering op Zaterdag 24 Augustus des na
middags te 2 uur kan plaats hebben. 

Ofschoon het Bondsbestuur reeds eenige- besprekingen om
trent een eventueele wijziging van het Beker-reglement heeft 
gehouden, is men van oordeel het oude reglement te hand
haven, doch daaruit te doen vervallen „indien slechts één voor
dracht enz.", en het gemiddelde cijfer tot toekenning van den 
wisselbeker te stellen op minstens 7; dus ook voor één voor
dracht. Dit voorstel wordt dus in de Bondsvergadering aan de 
orde gesteld. 

In verband met het bestaan van een Bondsmedaille voor 
philatelistische publicaties, en van een wisselbeker voor voor
drachten, wordt door dr. Van Gittert ter sprake gebracht het 
feit, dat er geen onderscheiding van den Bond bestaat voor 
personen die zich op andere wijze voor de philatelie verdienste
lijk maken, en vraagt of ook daar niets voor kan worden in
gesteld, welk voorstel door den heer Cramerus wordt onder
steund. Door den voorzitter wordt hieromtrent opgemerkt, dat 
ook in andere landen wel zoo iets bestaat, doch in het onder
havige geval een eerbewijs beter zou kunnen worden toegekend 
door de Vereeniging, waarvan een zoodanig persoon lid is, bijv. 
door het aanbieden van het eerelidmaatschap. Het kan echter 
een punt van bespreking worden op de a.s. Bondsvergadering. 

De heer Van Essen bespreekt hierna het groote nut van 
het instellen van een Bondsrecherchebureau, en hoewel er door 
het Bondsinformatiebureau reeds veel gedaan wordt, is het 
noodig, dat iedere vereeniging opgave doet van personen, die 
zich aan fraude schuldig maken, of slecht bekend staan, 
zoodat de verschillende vereenigingen de namen van zulke 
personen tegen elkaar uitwisselen. Ook zou in het Bonds
reglement een bepaling moeten worden opgenomen, dat leden, 
die zich aan dergelijke feiten schuldig maken, onmiddellijk ge
royeerd worden, niet alleen door de vereeniging, waarin die 
feiten door het lid zijn bedreven, maar ook door de andere 
vereenigingen, waarvan hij eventueel lid mocht zijn. 

Het plan tot het instellen van een Bondsfalsificaten-album 
vindt ook algemeen bijval, en wanneer iedere vereeniging zijn 
duplicaat-falsificaten voor dit doel zou willen afstaan, zou dit 
reeds een goed begin zijn, en kan dan daarvoor een eenvoudig 
blanco album worden aangeschaft. De heer Polling geeft reeds 
een goed voorbeeld om een zoodanig zegel af te staan. 

Ook zal het album „Fournier" op verzoek ter inzage kunnen 
worden gezonden aan die vereenigingen, die zich daarvoor op
geven. 

Ook komt nog even ter sprake de Bondsbibliotheek. De in
stelling daarvan berust nog op verschillende moeilijkheden, 
ofschoon daartegenover reeds eenige concessies zijn gedaan. 

De heer Polling bespreekt vervolgens de hooge waarden, 
die zullen komen voor den postvliegdienst naar Indië en vraagt 
of deze uitgifte wel reden van bestaan heeft. Het is echter 
gedaan in het belang van den handel. 

De heer Traanberg vraagt naar de al of niet aanschaffing 
der brandkastzegels; deze kunnen toch door het Rijk ongeveer 
40 % minder worden afgestaan. De meeningen hieromtrent 
loopen echter nogal uiteen. 

In verband met het niet vergaderen in de zomermaanden, 
vraagt de heer Van Gittert, of het niet mogelijk is, de agenda 
der Bondsvergadering reeds in het Mei-Maandblad te publi-
ceeren, al is deze dan ook nog niet geheel volledig. 

Ook bespreekt hij de enorm hooge premie die wordt ge
vraagd voor verzekering van zegelverzending in de boekjes 
aan de leden, en het lastige bewjjs, ingeval een zending is 
zoekgeraakt of verbrand. Eenige voorbeelden worden ge
noemd met de wijze waarop de circulatie der zendingen ge-

. schiedt, en zal het gewenscht zijn, dat de ontvanger door zijn 
handteekening het bewijs levert, dat hij de zending heeft 
ontvangen, terwijl zonder die handteekening de zending niet 
mag worden afgegeven; waartegen ook de heer Gramerus zijn 
waarschuwende stem laat hooren. 

De heer dr. Frenkel bespreekt de wederinvoering van den 
Senf-catalogus, ook voor veilingen. De voorzitter antwoordt 
hierop, dat dit een zaak is, die door het publiek zelf moet 
worden beoordeeld; een feit is het, dat de groote massa van 
verzamelaars, die algemeen verzamelen, meer gediend is door 
den Yvert-catalogus, die zeer eenvoudig is, zonder in afwij
kingen af te dalen, terwijl de Senf-catalogus altijd een meer 
uitgebreid handboek is. De oplaag van den Yvert-catalogus 
alleen in Nederland is zoo groot, dat die niet zoo gemakkelijk 
door den Senf-catalogus zal worden verdrongen. 

De heer Polling vraagt ten slotte, of er iets bekend is over 
de uitgifte van het handboek „Warren". De voorzitter kan 
hierop nog geen definitief antwoord geven. 

Niemand meer het woord verlangende, wordt de zeer ge
animeerde vergadering door den voorzitter gesloten. 

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

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

Apeldoorn. 

Nieuw lid. 
672. H. P. Burgdorffer, Koedijklaan 10, Bussum. 

Aanmeldingen. 
J. Zemel, Tegal (Java). 
J. E. Voet, Groote Houtstraat 165, Haarlem. 
Dr. H. Muller, Tegalsari 3, Soerabaja. 
C. J. Sauveur, Leeraar H.B.S., Tegalombo 4, Semarang. 
G. J. van der Werf, Empl. Lindeteves, Djalan Terater 44, 

Medan. 
V. A. M. Schretlein, Ubbergsche Veldweg 54, Nijmegen. 
L. A. Jolly, Lid Weeskamer, Semarang. 
Gh. A. Nooy, Empl. Spaarbank, Semarang. 
L. A. Stoerhaan, Ambt. Zoutregie, Soeralbaja. 
W. G. Spaander, Assuradeur, Semarang. 
A. J. Zantman, Vico-Onedrneming Langsar, Langsa (Atjeh). 
mej. J. Zwaan, Groote Oost 35, Hoorn. 
J. F. Nering Bögel, Vollenhove. 

Overleden. 
89. A. Verstrijden, Salatiga. 

672. Th. J. van Stockem, Den Haag. 
Adresveranderingen. 

832. J. van Toorenbergen, thans Batjanstraat 35, Den Haag. 
646. W. Verduijn, thans Malang. 
781. W. H. G. Palm, thans Inspecteur van den Arbeid, Biindjei 

(Deli). 
996. B. H. Merghart, thans k.f. Bereidingsetablissement Greng-

ging, Modjokerto. 
888. ir. J. W. J. Beek, thans Ingenieur S.S., Loemadjang . 
639. dr. Hugo F. Belle, arts, thans Tjibadah. 
880. J. A. M. Albrecht, thans Onderneming Glooming, Malang. 
874. J. van den Beiigh, thans Ondern. Soekaranda, postkantoor 

Kwalak. 
866. mr. W. Birnie, thans Kebon Dalem 3, Soerabaja. 
323. A. O. Bolt, thans Seteran, Semarang. 
377. G. W. Borgesius, thans Rampal 9, Malang. 

75. J. V. Buitenhuis, thans Gemeente-Veearts, Semarang. 
280. A. M. W. Bussemaker, thans p/a Ned. Handel Mij., Tegal. 
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941. W. P. Coolhaas, thans Controleur B. B., Padang-Sidem-
poean. 

919. G. H. F. Davids, thans Lawang. 
472. dr. H. Deibel, thans Militair Hospitaal, Weltevreden. 
477. J. Dingemanse, Hoofdopzichter B. O. W. Bur. 2e Waterst., 

afd. Semarang. 
41. G. F. N. van Doorn, thans p/a dr. v. Dongen, Driebergen. 

456. H. J. H. Eigl, thans Lawok Waroe 19, Malang. 
656. M. Engles, thans Kapit. Artillerie, Weltevreden. 
300. D. Grevelink, thans Heerengracht, Bandjarmasin. 
593. Th. H. E. Hagnauer, thans Djamboelaan 40, Weltevreden. 
337. H. Harten, thans Zuiderweg 3, Weltevreden. 
113. H. W. A. Hofmeester, Adm. Ond. Amplas, Deli Bahmy, 

Medan. 
593. H. C. Hollenbach, thans Engelbert van Bevervoordestraat 

20, Bandoeng. 
903. mevr. H. P. Koreman-Lakeman, thans Makandono 10, 

Semarang. 
769. ,1. B. Meihuiizen, thans Ond. Tandjong, Slamat Bindjei, 

S. O. K. 
624. P H. Mooy, thans Lawoelaan 3, Djocjakarta. 
213. G. Nijenhuis, thans Heemraadssingel 79, Rotterdam. 
690. Th. M. Oort, thans Ond. Poerwodadi, halte Ngebroelan, 

Pasoeroean. 
827. Ch. Ch. Persijn, thans Ond. Soengei Litoer, Bindjei, S.O.K. 
583. L. van Rekum, thans Koeta-Radja. 
770. J. F. L. Rietdijk, thans s.f. Gesiekan, Djokjokarta. 
809. P. J. Rings, thans Empl. Geo Wehry, Sosrabaja. 
529. J. M. C. Schaap, thans Luit. der Inf., Batoe Djadjar. 
408. R. J. Schneider, thans Empl. B. P. M., Padang. 
786. Ch. F. Seeger, thans Kramat 37, Weltevreden. 
171. A. J. M. Snoeck, thans p/a Langereis & Co., Medan. 
289. E. P. van Staden ten Brink, thans Lembangweg 120, 

Bandoeng. 
862. H. Swartsenburg, thans Serg. Majoor Constructie Winkel, 

Tjimahi. 
611. M. Vlierboom, thans Malang. 
934. mr. G. W. A. de Veer, thans Burg. Reigerstraat 67, 

Utrecht. 
694. W. Kleijkamp, thans Galüeïstraat 18, Den Haag. 
448. H. W. Tersteege, Hoogere Krygsschool, Den Haag. 
746. P. W. Modderman, thans Wijerstraat 5, Amersfoort. 
151. J. Lodde, thans Onderluit. Inf., Dep. van Koloniën, Den 

Haag. 
566. M. W. Fleury, thans Mainz & Go's Proiductenhandel, Am

sterdam. ~̂  
849. J. de Graaf, thans p/a Cultuurraad, Medan (Deli). 
590. F. Smallenbroek, thans Waterlooscheweg 34, Apeldoorn. 
766. C. F. de Lang Evertsen, thans Sbr. Bopong Pasirian o/L. 

Afdeeling Apeldoorn. 
Vergadering op Maandag 29 April 1929, des avonds te 8 uur, 

in Odd-Fellowhnis, Deventerstraat 38, Apeldoorn. 

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

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

Aanwezig zijn 34 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, 
opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De notulen van de vergadering van 25 Februari 1.1. worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, ter
wijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 5 oandidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. Met een voor
stel van het bestuur het lid Van der Sluis, wegens contributie
schuld, te royeeren, gaat de vergadering accoord. 

Naar aanleiding van de lezing van den heer dr. Gommers in 
de Februari-vergadering gaan in het drukraampje ter bezich
tiging, van den heer Cramerus, eenige zegels van Liechten
stein, welke in kleur en/of tanding afwijken van de normale 
zegels. 

Voor de bibliotheek zijn ingekomen van den heer Smeulders 

een werkje „Baden, Spezial Katalog" en van den heer Heij-
mans „Het Leven van Columbus op de postzegels" en „Land-
mailporten", respectievelijk nrs. 3 en 4 van de Nederl. Phila-
telisten-Bibliotheek. 

Besloten wordt ons eere-lid, den heer Van der Schooren, 
een brief van gelukwensch te zenden ter gelegenehid van zijn 
benoeming tot Ridder van de Eikenkroon van Luxemburg. De 
voorzitter merkt op, dat dit de eerste maal is, dat een phila
telist, wegens zijn verdiensten als zoodanig, zulk een onder
scheiding is te beurt gevallen. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Van Dieventer onge
steld is. Hij wenscht hem een spoedig en algeheel herstel en 
maakt bekend, dat de heer Van Horssen zoolang de leiding 
van sectie III zal waarnemen, voor welke bereidwilligheid hij 
hem dank zegt. 

De heer Cramerus brengt daarna uitvoerig verslag uit van de 
vóórvergadering van den Bond, gehouden op 17 Maart 1.1. te 
Utrecht. Bij het punt „automatische roye«ring van leden, die 
bij een zustervereeniging, lid van den Bond, zijn geroyeerd" 
ontspint zich een discussie tusschen den voorzitter en de beeren 
Smeulders en ds. Loeff. De heer Smeulders is de meening toe
gedaan, dat niet in alle gevallen royeering noodig is, hetgeen 
met een voorbe-eld nader door hem wordt aangetoond, doch 
welke meening door den voorzitter en den heer Loeff bestre
den wordt. Onze afgevaardigden op de Bondsvergadering van 
24 en 25 Augustus a.s. zullen over dit punt wel een woordje 
in het midden brengen. 

Voorts werd op bedoelde vóórvergadering van den Bond o.m. 
besproken de inrichting van een Bonds-falsificatenalbum. Na 
langdurige bespreking, waarbij de zaak van verschillende zij
den wordt bezien, worden twee voorstellen gedaan, n.l.: 

1. van den heer Smeulders: Ons falsificatenalbum in bruik
leen aan den Bond af te staan, waarbij dit in denzelfden toe
stand moet blijven en te allen tijde opgeeischt kan worden; 

2. van den heer Mijnssen: Ons album aan den Bond te 
schenken, onder voorwaarde, dat bij ontbinding van den Bond 
of uittreding onzer Vereeniging uit den Bond, het album weer 
aan onze Vereeniging moet worden teruggegeven. 

Het voorstel nr. 2 krijgt slechts 7 stemmen, terwijl voorstel 
nr. 1 geen tegenstanders heeft, zoodat t.z.t. een voorstel in 
dien geest aan den Bond zal worden gedaan. Gehoopt wordt, 
dat meerdere vereenigingen ons voorbeeld zullen volgen, zoodat 
de Bond voor zijn keuringscommissie over een ruim materiaal 
kan beschikken, waarbij wordt opgemerkt, dat ons album 
1788 stuks valsche zegels bevat. 

Daarna vindt de verloting plaats. De beeren Cramerus en 
t' Sas vermeerderen het aantal te verloten zegels. 

Bij de rondvraag herhaalt de heer Stoop ziJn voorstel van 
ongeveer een half jaar geleden, moeite te doen ook in Breda 
een philaitelistenloket te krijgen. Destijds was daar niet op 
in gegaan, daar er volgens de meening van het bestuur niet 
voldoende gebruik van gemaakt zou worden. Waar het blijkt, 
dat vele leden vóór het voorstel ziJn, wordt besloten een over
eenkomstig verzoek te richten tot het Hoofdbestuur P. en T. 

Niemand meer het woord verlangende, wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. 

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

Nieuwe leden. 
83. (E.). M. Kupfermann, St. Luciensteeg 22, Amsterdam, C. 

(VII). 
219. (-). A. Schneebeli, Corso Elvezia 2, Lugano. 
221. (E.). A. Paans, Nieuwenweg 392, Werkendam. (III). 
353. (E.Z.). J. H. van der Poel, Luzacatraat 811, Amsterdam, 

W. (VII). 
241. (E.). C. A. van Dongen, Minister Loeffstraat 21, Waal

wijk. (III). 
Candidaat-Ieden. 

E. Boekei, accountant, Noorder Amstellaan 195, Amsterdam, 
Z. (Eigen aangifte). 

G. Broers, Dorpplein 119, Budel. (Eigen aangifte). 
E. D. van Walree, Amsterdamschestraatweg 24, Baarn. (Ei

gen aangifte). 
Geroyeerd als lid wegens contributieschuld. 

192. S. L. van der Sluis, te Rotterdam. (V). 
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Adreswyzigingen. 
388. C. M. J. H. Vogels, te Maastricht, thans Heugemerweg 9, 

aldaar. (VI). 
193. C. W. M. Baans, te Assen, thans Nicolaas Beetsstraat 8, 

Arnhem (IV). 
477. C. A. Hartmans, te Dordrecht, thans Van Nijenrodestraat 

64, 's-Gravenhage. (V). 
4. L. Elsbach, te Breda, thans Postbus 262, 's-Gravenhage. 

(Van I naar V). 
211. mevrouw W. F. G. Veldhuijzen-Mulder, te Amsterdam, 

thans p/a dr. W. F. Vedlhuü'zen, Valeriussitraat 205, Am
sterdam, Z. (VII). 

465. mr. G. W. A. de Veer, te Amsterdam, thans Burgemeester 
Reigerstraat 67, Utrecht. (Van VII naar IV). 

251. A. H. Martin, te Breda, thans Bredascheweg 47, aldaar. 
(II) . 

504. (Z.). F. E. van der Staaü, te Ginneken, thans mr. Fran-
ckenstraat 3, Nijmegen. Van II naar IV). 

43. A. F. van Gent, te Breda, thans Koninginnegracht 114, 
's-Gravenhage. (Van II naar V). 

435. W. G. Geurts, te Eindhoven, thans Lakerstraat 10, al
daar. (VI). 

Bekendmakingen. 
I. 

In afwijking van een vroeger genomen besluit, wordt den 
leden bekend gemaakt, dat het aantal boekjes met Europa
zegels, dat per lid en per jaar mag worden ingezonden, nader 
is vastgesteld op 12. Zooals bekend verondersteld mag worden, 
is bedoeld aantal voor boekjes met zegels van Buiten Europa 5, 
en dat voor boekjes met zegels van Nederland en Koloniën on
gelimiteerd. 

II. 
Tjjdens de ziekte van het hoofd van sectie III, den heer Van 

Deventer, wordt de leiding dezer sectie waargenomen door 
den heer J. A. J. van Horssen, Engelbert van Nassauplein 156, 
Breda. (Postrekening 138851). 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 29 April 1929, des avonds te 

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

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

VERSLAG van de ledenvergaedring, gehouden op 30 Maart 
1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Am
sterdam. 

In verband met Paschen was er een geringe opkomst, slechts 
43 ledBn. De voorzitter he«t den heer Boeg welkom aan de be
stuurstafel als vice-voorzitter. Daarna vraagt hü de leden uit 
te kijken naar een nieuwen bibliothecaris, daar de heer Zwolle 
als zoodanig bedankt heeft. 

De voorzitter geeft in verband met de nieuwe uitgifte van 
Andorra enkele bijzonderheden van dit republiekje aan de 
hand van enkele prentkaarten. De heer Voss toont een adver
tentie uit een Duitsch blad, waarin Leo Löwy te Weenen de 
aandacht vestigt op ziJn „Raritäten-Reparatur", iets wat niet 
ten goede komt aan onze liefhebberij. Er is volgens de dag
bladen sprake van de mogelijkheid van de uitgifte van een 
bijzonder zegel voor den herbouw van het Leidsche stadhuis, 
Besloten wordt e-en schrijven tot den Bond te richten om hier
tegen ernstig te protesteeren. 

Als ingekomen stuk is een dankbetuiging van de jeugd-
vereeniging, de geschonken Yvert is bestemd voor algemeen 
gebruik. Verder een schrijven van „Capi", die nu andere toe
stellen aanbiedt, waarop wij evenwel, gezien de demonstratie, 
niet zullen ingaan. 

Bij de rondvraag vraagt de- heer Pootjes of het mogelijk is 
dat „Hollandia" het internationale insigne, zooals dat be
schreven is in „De Philatelist" van 1 Maart, bestelt. Wij zullen 
wachten op de beslissing van de Bondsvergadeirng van 24 
Augustus a.s., waarop dit punt ter sprake komt. Naar aan
leiding van een vraag omtrent den tandenmeter kan worden 

medegedeeld, dat deze besteld zijn, zoodat zij binnen korten 
tijd verkrijgbaar zullen zijn. De wedstrijd Luxemburg nr. 1, 
gebruikt, brengt 7 zegels. De jury, bestaande uit de beeren 
Donath, Schouten en Traanberg, kent den len prijs toe aan den 
heer Van Klaveren, en den 2en aan den heer De Haan. Naar 
aanleiding van een vraag van den heer Pootjes wordt besloten 
in de April-vergadering een wedstrijd te houden over de geheele 
serie Nederland 3e uitgifte (1867), gebruikt. 

Bij de veiling, welke ƒ 16,50 opbrengt, wordt besloten, dat 
in het vervolg streng de hand gehouden zal worden aan de be
paling, dat kavels minstens een week van te voren bij den 
heer Donath moeten zijn ingeleverd. 

Daar er weinig leden zijn, wordt besloten het album, dat de 
heer Ederzeel geschonken heeft om ten bate van den heer 
Zschiesche te verkoopen, de volgende vergadering te ver-
koopen. Besloten wordt echter reeds nu ƒ 10,— te zenden; 
mocht het album minder opbrengen, dan legt de Vereeniging 
de rest er bij. 

Na een verloting onder de aanwezigen, wordt de vergadering 
om 10 uur gesloten. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Adresveranderingen. 
mr. T. de Jong Tzn., Verl. Heereweg 157, Groningen. 
A. Kalsbeek, Bronckhorststraat 8, Amsterdam, Z. 
mr. G. W. A. de Veer, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 
H. Beunen, Overtoom 536 ^, Amsterdam, W. 
W. J. Melchers, Wilhelminalaan 11a, De Bilt. 
F. L. Heil, N.V. Heil's Exporthandel, Haarlem. 
C. Eeltjes, Haagweg 78d, Leiden. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 April 1929, 

des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 April 1929, des 

avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Am
sterdam. 

Mededeeling. 
Voor den zegelwedstrijd komt deze maand in aanmerking 

de serie Nederland 1867 (3e uitgifte). 
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 Maart 1929, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 13 leden en 2 introducé's. Om ongeveer 8.10 werd 
deze slecht bezochte vergadering door den voorzitter, den heer 
Van Gittert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette 
het lid Van Leeuwen, die voor de eerstemaal een vergadering 
der U. Ph. V. bijwoonde, alsmede de introducé's, de beeren 
Van Hengel en Van Maaren. 

Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd goed
gekeurd waren, werden de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid, de heer Van 
Hengel, met algemeene stemmen tot lid der Vereeniging aan
genomen. De voorzitter kon het inmiddels ter vergadering ge
komen nieuw lid diens aanneming mededeelen. 

Vervolgens deelde de heer Van Gittert enkele bijzonderheden 
mede over het verhandelde in de laatste Bondsvergadering. 
Besloten werd de dubbele falsificaten der Vereeniging aan den 
Bond af te staan voor het Bonds-falsificatenalbum. 

Nadat bij de rondvraag een vraag van den heer Corten-
bach beantwoord was en na de verloting, kregen de aanwezigen 
de gelegenheid de drie aangeboden collecties Noorwegen 1-68 
voor den landenwedstrijd te beoordeelen. De collectie van den 
heer Van Gittert verwierf den eersten prijs, terwijl aan den 
heer Raatgever de tweede prijs werd toegekend. 

De heer Moesman stelde hierna ter bezichtiging een bij
zonder interessante collectie zegels op heelen brief, waarvoor 
hij door den voorzitter namens de aanwezigen bedankt werd. 
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Na zichtzending en ruiling werd de vergadering om 9.30 

opgeheven. 
De secretaris der U. Ph. V., 

K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuw lid. 
(e). J. W. A. van Hengel, Nieuwegracht 17, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
J. van Maaren, Tolsteegsingel 23 bis, Utrecht. 

Bedankt. 
Th. Geradts, Van Musschenbroekstraat 44, Utrecht. 

Adresverandering. 
mr. G. W. A. de Veer wordt Burg. Reigerstraat 67, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 23 April 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag- 30 April 1929. 

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

VERKORTE NOTULEN van de bijeenkomst op Donderdag 
28 Maart 1929, des avonds te 8;< uur, in Café „Boschlust", 
Bezuidenhout, Den Haag. 

Al was het de avond voor de vier vrije dagen, toch waren 
er nog 26 leden aanwezig toen de voorzitter de vergadering 
opende. Na voorlezing en onveranderde goedkeuring der no
tulen van de vorige vergadering komen de ingezonden stukken 
aan de beurt, waarbij een schrijven van ons medelid Brox, die 
het bestuur, meer speciaal den directeur van den verkoop
handel, een compliment maakt over de „schitterende manier 
waarop de rondzendingen worden georganiseerd en afge
rekend. Hij zendt véél in en constateert dat totaal is afgerekend 
alles wat ingezonden is tot eind Mei 1928. Afrekening één en 
twee zijn ontvangen over zending half October, en grooten
deels de eerste afrekeningen over zendingen daarna in 1928. 

Door applaus onderstrepen de aanwezigen dit ongevraagde 
compliment voor den directeur van den verkoophandel. 

Alvorens over te gaan tot de stemming over de voorgehangen 
candidaten, geeft de vooi'zitter het woord aan den secretaris. 

ZooaJs de leden hebben gezien, heeft de heer Toorens, secre
taris van den Bond van Handelaren, in het laatste Maandblad 
een aanval op hem gedaan, vanwege ziin uitlating in de ver
korte notulen over de gestie van dien Bond inzake de veiling 
der Brandkastzegels. Die secretaris van d'en Bond schrijft o.m.: 
„De geheele geschiedenis van die zegels is mij bekend, daar de 
heer Van Blaaderen mij destijds alle officieele stukken ter in
zage stelde en ter bewerking voor de philatelistische pers. 
Ho2 er met deze zegels is gezeuld en welke manieren er al 
werden in het werk gesteld om deze zegels (geen postzegels) 
voor een goed prijsie aan den man te brengen, ontbreekt mij 
hier de plaatsruimte om het te vermelden, hoewel het de 
moeite waard zou zijn." 

Deze „vrijmoedige" voorstelling van zaken, gevolgd door het 
niet minder indrukmakend: „Derhalve heb ik o.m. mijn lezers 
der verschillend-J bladen geadviseerd „afblijven"," noodzaken 
mij, zegt de secretaris, eens na te gaan wat wij van die „voor
lichting" hebben te denken! 

Vóór mij n.1. ligt de officieele correspondentie van den heer 
Toorens als directeur der Haagsche Postzegelbeurs met d° 
N.V. Drijfkast. 

De heer Toorens n.1. heeft alle pogingen gedaan die veiling 
in handen te krijgen. 

Daartoe is aanvankelijk, midden Maart 1928, een confe
rentie in Den Haag gehouden, ten kantore der Haagsche Post
zegelbeurs. Aanvankelijk zou deze conferentie te Huizen wor
den gehouden, maar dat ging niet, omdat, zooals de heer 
Toorens schrijf : „Het voor ons niet mogelijk is naar uw woon
plaats te komen, omdat we thans meer dan 20 Nederlandsche 
dagbladen verzorgen en regelmatig gebonden zijn aan vast
gestelde spreekuren." 

Het rasultaat van die conferentie is een sc'.i-ijven van de 

Haagsche Postzegelbeurs, waarin aan de N.V. Drjjfkast worden 
aangeboden concepten van berichten waarmede de pers zal 
worden bewerkt! 

Ook de buitenlandsche! Ze zfn n.1. in 't Hollandsch, Fransch, 
Duitsch en Engelsch. Eerst een „bericht" voor postzegelver
zamelaars waarbij „men verneemt", dat de zegels aan de meest-
biedenden bij inschrijving zullen worden verkocht. 

Dan een concept met de „mededeeling", dat de veiling van 
11,000 series in October 1928 zal plaats hebben, gevolgd door: 
„Een consortium van handelaren deed reeds een bod op den 
geheelen stock, dat echter afgeslagen werd." 

De „Bond van Handelaren" was toen nog niet opgericht; 
hier is slechts sprake van een „consortium". 

Tegelijk werd een door de Haagsche Postzegelbeurs (resp. 
dat „consortium"?) opgemaakt concept contract ingezonden, 
waarop op de plaats der handteekeningen nog aangegeven is 
(met potlood) „Garantiesyndicaat". 

12 Mei schrijven de beeren Toorens en Van Maurik o.m.: 
„ . . . . terwij l de partij in meerdere kleine en groote kavels in
gedeeld zou worden, bijv. in kavels van 50, 100 en 1000 series." 

Is, vraagt de secretaris, de opzet niet schitterend om Joris 
Goedbloed philatelist er buiten te houden? Die koopt geen 
50 series tegelijk, laat staan 100 of 1000, maar kan ze dan 
later van de handelaren-koopers krijgen!!! 

En dan doet het zoo „eerlijk" aan, om in denze-lfden brief 
te lezep: ,.Aan de veiling moet een stelselmatige perscampagne 
voorafgaan, zoodat het publiek tijdig voorbereid is." 

Men weet nu wat men van de perscampagne der laatste 
weken heeft te denken, vooral, waar 24 Juli d.a.v. in een brief 
én door den heer Toorens én door den heer Van Maurik ge-
teekend, nogmaals wordt gezegd: „Een verkooping zal natuur
lijk veel meer succes hebben, indien er van te voren een pers
campagne in gunstigen zin voor gevoerd is!" 

Zoozeer zijn de beeren (het consortium?) overtuigd, dat de 
veiling een succes zal worden, dat ze 1 Augustus schrijven dat 
ze slechts 5 % provisie zullen rekenen over het verkochte, maar 
in het geheel niet over de eventueel door Drijfkast terugge
kochte series! 

Als men dan alle moeite, alle kosten van advertenties, pers
campagnes in de Hemel weet hoevele bladen, veilingskosten, 
e tc , e tc , e tc , nagaat en dan slechts de 5 "/r over het ver
kochte, dan moeten de beeren toch wel gerekend hebben op 
een schitterend slagen der veiling, die thans zoo door hen 
veroordeeld is, nu ze „er buiten staan"! 

Ik zal nog even woordelijk uit dien brief van 1 Augustus 1928 
citeeren: „Mocht u dus eenige kavels ophouden, dan zal het 
„groote voordeel voor de Drijfkast zijn, dat de prijs der brand-
„kastzegels werkelijk bepaald is. Wij verwachten wel, dat een 
„zeer groot gedeelte der kavels geplaatst zal worden (anders 
„zouden wij ook niet van eenige provisie op onverkocht kunnen 
„afzien) en de koopers van die kavels zullen dus de zegels te-
„gen de limiet plus hun winstpercentage offreeren. Na een 
„veiling staat u dus met de overgebleven kavels gehe-el gelijk 
„met de andere handelaren en kunt dus tegen dien tijd ver-
„wachten dat u, tenzij bij onderhandschen verkoop, tenzij bij 
„geleidelijken verkoop op de veiling, van de gehe-ele over-
„blijvends partij af kunt komen. Temeer daar de handel wel 
„de noodige reclame voor de zegels zal maken, zoodra zij ze 
„in bezit heeft." 

Vooral op dit laatste moet men den nadruk leggen (na de 
campagne tegen de veiling op nominale waarde door den Bond 
van Handelaren ontketend), en de vraag is gewettigd of het 
niet verstandig zou zijn van de Drijfkast deze veiling als niet 
gehouden te beschouwen en, onder publiceering dezer gegevens, 
een nieuwe te beginnen! 

De voorzitter dankt den secretaris voor de interessante me-
dedeelingen, die z.i de campagne der handelaren geheel duide
lijk maakt en verzoekt vooral een en ander in de verkorte no
tulen op te nemen, daar elke philatelist er zich voor interes
seeren zal. 

Met algemeene stemmen wordt thans het candidaat lid, de 
heer D. J. Henneveld, tot lid aangenomen, waarna de secretaris 
zijn causerie houdt over een nieuwe wijze van verzamelen, n.1. 
de or de beteekenis der zegels na te gaan en aan te geven. 
Klaarblijkelijk zijn de leden van meeninig, dat de causerie hen 
iets nieuws heeft gebracht; hun applaus zegt dit tenminste, 
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aangedikt nog door de woorden van den voorzitter. 
Een Amerikaansche veiling van een stel heele gewone zegels, 

door een lid „ten bate der kas" afgestaan, en welke geveild 
worden met het daarbij ingezonden gedicht, brengt f 5,75 op 
ten bate der kas, en de rest der veiling gaat eveneens schit
terend, zoodat we voor de eerste drie maanden vrjj van zaal-
huur gerust de toekomst weer in kunnen kijken! 

Na de traditioneele verloting zonder nieten, sluit de voor
zitter met een woord van dank de zeer geanimeerde en prettige 
vergadering. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Nieuw lid. 
D. J. Henneveld, Prinsengracht 115, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
mevr. douair. mr. W. J. baron Van Dedem-Geertsema, Johan 

van Oldenbarneveldtlaan 20, Den Haag. 
J .Vrins, Laan van Meerdervoort 573, Den Haag. 
J. Loranchet, De Carpentierstraat 180b, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
A. Kruissink wordt De Sillesstraat 66, Den Haag. 
mevr. C. M. E. van Rossem-van Hamel wordt Van Ouwerlaan 1, 

Den Haag. 
P. A. Holthoon wordt Wittenburgerwetg 82, Wassenaar. 
R. J. A. Stoup wordt Sportlaan 7, Den Haag. 

Voorjaarsvergadering 
op Donderdag 25 April 1929, des avonds te 8K uur, in Café 

„Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Jaar

verslagen van secretaris, penningmeester, bibliothecaris en di
recteur van den verkoophandel. Verslag verificatie-commissie. 
Groote Jaarlijksche Verloting. Rondvraag. Sluiting. 

Zy, die zich nog voor deze vergadering aanmelden als lid, 
kunnen aan deze GROOTE VERLOTING deelnemen. 

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

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

Aanwezig 18 leden, o.w. 2 dames. Wegens afwezigheid van 
den voorzitter leidt de heer Heidenreich de vergadering. Ge
noemde heer bracht een uitvoerig verslag uit van de verga
dering van den Raad van Beheer van het Maandblad, door hem 
als afgevaardigde der kleine Vereenigingen bijgewoond. Voorts 
deelde de heer Heidenreich mede, verhinderd geweest te zijn, 
de Vereenigingg op de vóórvergadering van den Bond te ver
tegenwoordigen. 

De gevoerde correspondentde inzake de uren van openstel
ling van het philatelistenloket bleek nog niet tot een resultaat 
te hebben geleid, doch de beslissing zal spoedig volgen. 

Overeengekomen werd, op den societeitsavond van 14 Mei a.s. 
de collecties-Luxemburg mede te brengen. 

Daarna sluiting en verloting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 
Adresverandering. 

42. C. W. M. Baans wordt Nie. Beetsstraat 8, Arnhem. 
Vergaderingen. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 30 April 1929, des 
avonds te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 14 Mei 1929, des avonds 
te 8 uur, in Restaurant „National", te Arnhem. 

Bezichtiging der collecties-Luxemburg van de leden. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 Maart 1929, des 
avonds te ly, uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 17 leden. De voorzitter, de heer Van Harderwijk, 

opent de vergadering, waarna de notulen worden gelezen en 
onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor 
kennisgeving aangenomen. 

Vervolgens brengt de heer dr. Frenkel verslag uit der door 
hem als afgevaardigde op 10 Maart 1.1. te Utrecht bijgewoonde 
vóórvergadering van afgevaardigden met het Bondsbestuur, 
waarna hem door den voorzitter daarvoor dank wordt gebracht. 

Ter be-zichtiging gaan rond de verzamelingen België, Turkije 
en Zwitserland van den heer Pesch, welke met zeer groote 
belangstelling worden bekeken, waarna de heer Pesch door 
den voorzitter wordt bedankt voor hetgeen hij dezen avond 
heeft laten genieten. 

Hierna heeft de ze'gelverloting plaats. De heer Stok heeft 
voor het Fournier-album een daarvoor passend foudraal laten 
maken, ter voorkoming van beschadiging, en ligt het thans 
ter beschikking van de leden, die dit a. 50 cent en gedurende 
7 dagen kunnen medenemen, waarvoor zich reeds enkele leden 
opgeven. Den heer Stok wordt onder applaus dank gezegd voor 
zijn bemoeiingen in deze. 

Voorts wordt door den heer Stok ter sprake gebracht het 
aanschaffen van tijdschriften, terwijl de heer Den Outer 
vraagt hoe het staat met de rondzendignen, waarop door den 
heer Frenkel wordt geantwoord. 

De heer Backer Dirks belooft voor de volgende vergadering 
een demonstratie met een bijzonder soort glas, voor het rustig 
bekijken der zegels. 

Na rondvraag sluit de voorzitter de vergadering. 
De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 
Bedankt met 31-12-'29. 

J. Schoufour, Rozenburglaan 33, Rotterdam. 

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

VERSLAG der 18e jaarvergadering op Woensdag 27 Maart 
1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 73 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent 
de vergdering met een herinnering aan ons 18-jarig bestaan 
en een hartelijk welkom in de eerste plaats aan den heer A. 
Rouwenhorst, secretaris der afdeeling „Dordrecht", verder aan 
een nieuw lid en een paar candidaat-leden en alle aanwezigen. 
Hij zegt, dat 't de Vereeniging goed gaat. Wel hebben wij 
slechts een geringe stijging in het ledental, doch in dezen tijd 
van depressie is dat nog mooi, en blijft onze Vereeniging de 
tweede in ons land. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Verhoeff, Reijerse, Patowksi, e.a. Ter circulatie zijn aanwezig 
een brief met eenige exemplaren der nieuwe Jeanne d' Arc-
zegels op brief en van den heer Boogaard twee cartons met 
nog niet vertoonde stempels op Amerika-zegels, o.a. bol
vrucht, triangel, monogram CD., madeliefje, nijlpaard met 
jong, wafel in cirkel, vlieger e.a. 

De ondergeteekende brengt zijn jaarverslag uit, waarvan 
het voornaamste hieronder te vinden is. 

Hierna komt de penningmeester-administrateur met zijn fi
nancieel verslag, alsmede hierna opgenomen. De heer Dord-
regber spreekt namens de commissie voor het nazien der reke
ning en verantwoording zijn bevinding uit, dat alles in orde 
was, en zijn bewondering en waardeering over de ons bekende 
wijze van opoffering en werkzaamheid van den penning
meester, welke hij wederom in 1928 over had voor de vervul
ling van zijn omvangrijke werkzaamheden. De voorzitter 
brengt daarna namens de geheele Vereeniging ziJn grooten 
dank aan denzelfden heer voor hetgeen hij voor ons allen 
deed. 

De notulen der voorgasnde vergadering worden goedge
keurd, waarna de begroeting voor 1929 wordt aangenomen. 

Ook de bibliothecaris bracht zijn verslag uit, waarin hjj zijn 
dank uitspreekt voor de vele gaven door verschillende met 
name genoemde leden. Voor de éerstemaal constateert hij vol-
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doende belangstelling door de leden in onze bibliotheek, -waar-
van hij bezig is een kaartsysteem aan te leggen. Zün totale 
kosten bedragen in 1928 ƒ 100,90. Ook hij verwerft voor zijn 
uitstekend behe-er den dank der vergadering. 

De ledenverkiezing bracht 52 stemmen vóór en 12 blanco 
voor de nieuwe leden. 

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredenden bij accla
matie herkozen. 

Hierna nam de groote jaarlijksche verloting een aanvang. 
De eerste 20 prijzen waren apart uitgelegd. Ieder der aan
wezigen kon zijn prijs komen trekken, wat een zeer geanimeerd 
verloop had. Slechts een paar der eerste 20 nummers konden 
aan de aanwezigen overhandigd worden. Aan het eind dezer 
interessante bezigheid bracht de voorzitter dank aan de com
missie voor die verloting voor het vele en lastige werk door 
haar verricht. Hierna nog een veil'ng van een 20-tal kavels, met 
mooie en betere zegels. 

Bij de rondvraag kwam de poging ter sprake om een serie 
zegels uit te geven ten bate van den wederopbouw van het 
Leidsche Stadhuis. Hoewel die wederopbouw velen zeer aan
genaam zal zijn, spreekt na eenige discussie de vergadering 
met algemeene stemmen haar afkeuring uit tegen dit plan, 
dat voor de zaak zelf niet noodig is en de philatelie geen goed 
kan doen. 

De heer Dordregter en de voorzitter brengen daarna ter 
sprake in hoeverre het vervaardigen van valsche zegels, het 
valsch opdrukken op echte zegels, enz. in ons land en in en
kele andere landen toelaatbaar of strafbaar is. 't Best zal men 
dat voor ons land kunnen beoordeelen na de behandeling voor 
de rechtbank der jongste bekende vervalschingen. 

Wanneer niemand meer het woord verlangt, sluit de voor
zitter deze niet minder dan andere jaren ge-zellige, eenigszins 
feestelijke vergadering. De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 

Groote Verloting. 
Ie prijs: A. H. Uijlen sr., Den Haag. 
2e prijs: W. A. van Dop, Den Haag. 
Album Nederland en Koloniën: J. M. Bielen, Goes. 

Nieuwe leden. 
245. W. A. 't Hoen, p/a P. Schreiner, Zoutmanstraat 18, Den 

Haag. 
259. P. Lamp, Rue de Nieuwenhove 19, Uccle (Brussel). 
De volgenden onder voorbehoud tot na de April-vergadering: 
260. P. A. Steegers, Ternootstraat 67, Den Haag. 
287. Ant. Förster, Papestraat 24, Den Haag. 
337. H. J. Kamphuis, Dirk Hoogenraadstraat 147, Qen Haag. 
366. M. Ch. Bethe, Fred. Hendriklaan 140, Den Haag. 
359. J. Pieterse, Van Slingelandtstraat 147, Den Haag. 

Adres veranderingen. 
169. mr. G. W. A. de Veer, Burgem. Reigerstraat 67, Utrecht. 
22. W. R. van Goor, Sportlaan 105, Den Haag. 

E. Nomes, vroeger Kaapstraat, Den Haag, geen lid meer. 
263. J. J. HogeTvorst, Amsteldijk 36, Amsterdam. 
281. A. de Groot, Zuiderparklaan 116, Den Haag. 
549. W. F. Immerzeel, adres: K. P. M., Batavia. 
544. L. Barentse, Frankenstraat 41, Den Haag 
D 390. J. van den Nieuwenhuijzen, Botersloot 59, Rotterdam. 
D 392. J. J. de Jong, c/o Atlantide Soc. per Imprese Marittimo, 

Campetto 7, Genova (Italia). 
198. mevr. H. J. M. van der Sluijs-van Maanen, Corn. Houtman 

straat 68, Den Haag. 
120. F. C. Kraneveld, Kleiweg 11, Gouda. 

A. Verdonk, Wilhelminastraat 88, Goes. 
C. G. Hundepool, Wipperplein 20, Heemstede. 

231. mr. D. I. W. J. Kluiver, Hessenweg 224, De Bilt, 
(Utrecht) ?? 

217. A. P. van Kwawegen ? ? 
162. R. J. A. Stoup ? ? 

Bedankt. 
126. ir. H. Hartoigh Heijs, Den Haag. 
366. H. Schellart, thans Indië. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur; 
Algemeene vergadering te 8>i uur, op Woensdag 24 April 

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

loting. 5. Lezing door mr. Van Peursum over „Wat leeren ons 
de postzegels?". 6. Veiling. 7. Rondvraag. 8. 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 „Corbelijn". 

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

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelij ksche verga'dering, 
van S-4i4 uur in café „Boudeling". 

Rekening 

Ontvangsten. \ 
Contributies . ƒ 1336,04 
Entrée's . . - 62,— 
Veilingen . . - 50,78 
Commissie 

rondzendingen - 646,88 K 
Interest . . - 111,44 
Afgeschreven 

Debiteuren . - 6,84 
Afgeschreven 

Crediteuren . - 1,—ii 

Totaal . . ƒ2214,99 

over 1928. 

Uitgaven. 
Maandblad . . 
Zaalhuur . . 
Assurantie . . 
Koersverschil . 
Afgeschreven 

Debiteuren . 
Verlotingen 
Onkosten . . 
Saldo winst . . 

Totaal . . 

ƒ 920,61 
- 60,— 
- 41,18 

1,65 

- 26,9034 
- 409,113^ 
- 222,7934 
- 532,733^ 

ƒ 2214,99 

Accoord bevonden door de 
commissie van onderzoek: 

TH. E. GIJZEMAN, 
J. DORDREGTER. 

15 Maart 1929. 

C. VAN DER WILLIGEN, 
penningmeester. 

VERKORT JAARVERSLAG OVER 1928. 
Een kleinen vooruitgang constateerden wij in 1928 van 540 

op 548 leden, hoewel wij 62 nieuwe leden aannamen. Gezien de 
omstandigheden, kunnen wij desniettemin tevreden zijn. 

Wij hadden 12 vergaderingen met totaal 602 bezoeken. 
Slechts een paar vergaderingen waren slecht bezocht, 't Be
zoek der damesleden is wat verminderd. Geen enkele maal 
werd de vergaderinig door een wanklank verstoord. Velen heb
ben ernstig medegewerkt om de vergaderingen goed te doen 
slagen. Aan de hand der maandelijksche verslagen kunnen 
wü dientengevolge verlotingen, lezingen, tentoonstellingen, 
rondgangen van nieuwtjes en interessante stukken herinneren. 
Door de vroege openstelling der zaal moesten meermalen op 
aparte avonden bestuursvergaderingen gehouden worden. 

Onze verhouding tot het Maandblad is hechter geworden. 
Onzerzijds werden de vergaderingen van den Raad van Beheer 
van het Maandblad meegemaakt. Ondergeteekende ondervindt 
persoonlijk de meeste medewerking, 't Is hier op zijn plaats 
de leden op te wekken hun philatelistische kennis en onder
vinding in het Maandblad tot uiting te brengen. Dit geldt even
zeer voor vele onzer verspreide leden, die het Maandblad zeer 
op prijs stellen. 

Onze rondzendingen verheugden zich wederom in een alge
meene belangstelling, hetgeen den penningmeester ten goede 
kwam. Ds zendingen naar Indië leverden nog al eens moeilijk
heden op. Een woord van dank aan de bestuursleden der af-
deelingen, mijnerzijds speciaal den secretarissen. 

Het jaarverslag der afdeeling Dordrecht meldt ons op 1 Ja
nuari 1929 een aantal van 35 leden. De bestuursleden Bozua en 
Rouwenhorst werden herkozen. Men hield er 12 aangename 
vergaderingen, gemiddeld door 22 leden bezocht, een hoog 
percentagte. Het financieel verslag geeft ook reden tot te-
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vredenheid met een batig saldo van ƒ 78,53. 
De afdeeling Goes en Omstreken groeide aan tot 28 leden. 

Men is daar zeer verheugd met de openstelling van een phila-
telisten-loket op het postkantoor. Deze jonge afdeeling heeft 
zich ook flink geweerd in 1928. Tegenover een klein nadeelig 
slot over 1927, boekt men nu een batig saldo van ƒ 32,17. 

De afdeeling Tiel bleef 16 leden groot. Men hield er 8 ver
gaderingen, die zich kenmerkten door hun aangenamen en ge-
zelligen toon, met een gemiddeld bezoek van 10 leden. Vóór 
elke vergadering wordt vastgesteld van welk land men zijn 
verzameling, groot of klein, medebrengt. Dit levert veel moois 
en veel leering op. Het gekochte bedrag uit de rondzendingen 
verminderde aanmerkelijk. De voorzitter en secretaris werden 
herkozen; tot penningmeester werd de heei" G. Udo benoemd. 
Zijn rekening geeft aan ontvangsten f 116,05^4, uitgaven 
,f 97,74, batig saldo ƒ 18,31 K-

Ons hoofdbestuur bleef in zijn samenstelling hetzelfde. Alle 
bestuursleden doen hun best hun taak naar behooren te ver
vullen, alles steeds belangeloos. Nog steeds drukt het leeuwen-
aandeel der werkzaamheden op onzen penningmeester-admini
strateur der rondzendingen, die- over de financiën niet onte
vreden is. Onze sectiehoofden hebben steeds volop werk. Onze 
bibliothecaris heeft succes van zijn werkzaamheden. Onze 
groote jaarlijksche verloting gaf veel werk en zorg en zoo 
goed als geen klachten, wat de moeite te vermelden waard is. 

Tot slot een opwekking aan alle leden om mede te werken 
ten voordeele onzer Vereeniging, speciaal in eigen omgeving 
en zoo mogelijk nieuwe leden aan te brengen, opdat wij nog 
steeds zullen vooruitgaan in ledental en kracht, tot eikaars 
steun en voordeel. 

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

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

KORT VERSLAG van de jaarvergadering op Donderdag 28 
Maart 1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zijn 29 leden, die door den voorzitter welkom wor
den geheeten. In een kort openingswoord herdenkt de heer 
Robbers de verjaring van de Vereeniging en spreekt de hoop 
uit, dat de Vereeniging zich zal blijven ontwikkelen, zooals de 
laatste jaren het geval is. 

De notulen van de vorige vergadering worden onveranderd 
goedgekeurd. Van de ingekomen stukken noemt de secretaris 
een mededeeling omtrent het overlijden van ons lid, den heer 
J. N. A. Arnhardt te Bloemendaal. Verder is ingekomen een 
verzoek van den heer A. Schneebeli te Lugano om zegels in de 
Vereeniging te mogen laten circuleeren. Genoemde heer heeft 
zich met de door ons gestelde condities accoord verklaard, zoo
dat het bestuur de gevraagde toestemming verlenend heeft. De 
heer Traanberg' vraagt hoe de zegels door den heer Schneebeli 
geprijsd zullen worden, waarop de secretaris antwoordt, dat de 
zendingen van genoemden heer zich in geen enkel opzicht 
zullen onderscheiden van die der leden en dus in Hollandsch 
geld geprijsd zijn. 

De medeedelingen zijn eveneens beperkt. Op de eerstvolgende 
vergadering zullen wij wederom een wedstrijd houden, waartoe 
het bestuur de aanwezigen uitnoodigt uit de volgende vier 
landen een keus te doen: Finland, Italië, Monaco en Noor
wegen. Finland verwerft met 7 de meeste stemmen, daarna 
volgen Monaco en Noorwegen respectievelijk met 6 en 5 stem
men. Op onze April-vergadering wordt derhalve een wedstrijd 
Finland gehouden. Op voorstel van den heer Robbers zullen de 
daarop volgende wedstrijden over Monaco en Noorwegen zijn. 

De heer Traanberg brengt verslag uH over de vóórverga
dering van den Bond, die door hem namens onze Vereeniging 
werd bijgewoond. De voorzitter dankt dsn heer Traanberg 
voor het uitvoerig verslag en zegt toe hierop nader terug te 
komen, nadat het bestuur het verslag zal hebben bestudeerd. 

Hierna leest de secretaris het jaarverslag over 1928/29 voor. 
Het schetst den vooruitgang van de Vereeniging. In nagenoeg 
alle opzichten is verbetering te constateeren. De secretaris 

wekt alle leden op mede te werken aan de verdere uitbreiding 
van het ledental en het handhaven van een aangenamen en 
goeden vereenigingsgeest. Het verslag bevat verder een kort 
résumé van de belangrijkste zaken op algemeen philatelistisch 
gebied. Het wordt onder applaus der vergadering zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd. 

De heer C. J. Westera te Haarlem, die dit jaar de meeste 
nieuwe leden aanbracht, t.w. 6, ontvangt daarvoor den jaar-
lijkschen prijs, ditmaal een fraai zegel nr. 3 van Nederland. 

Het jaarverslag van den penningmeester doet zien, dat de 
vereeniging ook financieel vooruitgegaan is en wordt even
eens goedgekeurd, nadat den heer Traanberg inlichtingen zijn 
verstrekt omtrent een postje toevallige baten en den heer Rol 
omtrent te vorderen contributie van begunstigers. 

Van de verificatie-commissie is schriftelijk rapport inge
komen omtrent de door haar gehouden controle over de boeken 
van den penningmeester. De commissie heeft een en ander 
volkomen in orde bevonden, zoodat den penningmeester dé
charge wordt verleend. 

De begrooting wordt goedgekeurd, zooals die door het be
stuur is opgesteld. 

De verslagen zullen worden afgedrukt in het jaarboekje, 
dat omstreeks October a.s. verschijnt, zoodat geen aanleiding 
bestaat ze hier te dosn afdrukken. 

Voor de bestuursverkiezing zijn geen candidaten opgegeven, 
behalve de aftredende beeren Robbers en Amelung, die op 
voorstel van den heer Rol met algemeene stemmen bij accla
matie worden herkozen. 

Bij de algemeene verloting bekomen de leden met de vol
gende diploma-nummers een prijs, t.w.: 218, 216, 119, 217, 43, 
83, 150, 79, 215, 80, 67, 112, 210, 164, 49 en 82. De prijzen 
werden inmiddels door den secretaris toegezonden. Ten slotte 
nog de verloting onder de aanwezigen, die velen in het bezit 
van een fraaien prijs brengt. 

Voor de rondvraag bestaat ook dezen keer weer geen be
langstelling, zoodat de vergadering reeds te pl.m. 10,30 kan 
worden gesloten. 

Voorgesteld als lid. 
P. J. F. van Leeuwen, Admiraal van Gendtstraat 26bis, Utrecht 

(door H. H. Jansen). 
Bedankt als lid met 1 Maart 1929. 

142. E. J. W. Davids, Amsterdam. 
140. G. Westra Mzn., Hoogeveen. 

28. L. A. van Doorn, Haarlem. 
Adresveranderingen. 

184. H. H. Ploeg wordt Byzantiumstraat 26 rood, Haarlem. 
144. dr. P. van Braam van Vloten wordt Frankenstraat 30, 

's-Gravenhage. 
219. J. E. van Gogh wordt Julianalaan 25, Overveen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 26 April 1929, des avonds te 

8.15 uur, in het Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond te 
Haarlem. 

O.a. wedstrijd Finland. Zij, die niet aanwezig kunnen zijn 
en toch aan den wedstrijd wenschen deel te nemen, kunnen 
desgewenscht tot uiterlijk Donderdag 25 April hun verzameling 

' Finland daartoe aan den secretaris inzenden. 
De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 Maart 
1929, des avonds te 8K uur, in ,.Suisse", te Groningen. 

Op de vergadering, die om half negen door den voorzitter 
wordt geopend, zijn 21 leden en een gast aanwezig. Na voor
lezing der notulen brengt de penningmeester rapport uit over 
het afgeloopen dienstjaar, dat sluit met een batig saldo. De 
beeren J. Beukema en P. C. W. Jongebreur worden door den 
voorzitter benoemd tot het nazien der administratie van den 
penningmeester. Bij monde van den heer Beukema wordt deze 
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administratie in orde verklaard, zoadat de voorzitter den pen
ningmeester met een woord van dank voor de verleende 
werkzaamheden dechargeert. 

Vervolgens komt weer het verzekeren der rondzendingen 
ter sprake. De heer K. P. Kielman heeft thans een volledige 
aanbieding van een firma, waarover echter nog eenige inlich
tingen zullen worden ingewonnen, terwijl m principe besloten 
wordt deze verzekering aan te gaan. De heer mr. F. K. van 
Ommen Kloeke stelt voor de leden mede aansprakelijk te ma
ken voor de rondzendingen door een bepaling op te nemen, 
dat bij verloren gaan van een rondzending, het lid, dat door 
schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid dit verlies veroor
zaakt, een boete op te leggen ter grootte van een nog nader 
te bepalen bedrag. Dit voorstel wordt tevens in principe aan
genomen. 

De heer P. Tanchette stelt 12 series mooie Perzische zegels 
voor de gratis verloting beschikbaar, welke gift in dank wordt 
aanvaard. 

Een kwartiertje pauze wordt gehouden om de leden gelegen
heid te geven tot ruilen en koopen, waarvan een goed gebruik 
wordt gemaakt. De voorgelegde circulaire ondergaat nog 
eenige verandering en zal thans in dezen vorm worden ge
drukt. De voorzitter sluit om 10 uur de vergadering, waarna 
nog een geanimeerde veiling plaats heeft. Na afloop der ver
gadering meldt de gast, de heer T. Lups te Groningen, voor
gesteld door den heer P. C. W. Jongebreur, zich als lid der 
Vereeniging aan. 

Candidaat-leden. 
A. C. van Ringh, Van Sijsenstraat 8a, Groningen. 
T. Lups, Steenhouwerskade 4, Groningen. 

Bedankt als lid. 
58. H. Wilmimk, Groningen. 
63. H. W. de Groot, Winschoten. 
27. J. H. Donnai, Den Haag. 
94. P. van Zanten, Den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 April 1929, des avonds te 8K 

uur, in „Suisse", Heerestraat, te Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 11 Maart 
1929, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot den heer Buteijn, 
als introducé, opent de voorzitter te 8.15 de vergadering. Met 
een kleine wijziging worden de notulen goedgekeurd. Vervol
gens heeft ballotage plaats van nieuwe leden en worden de 
beeren Meilink en Van Gortel met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Ten bate van de algemeene armen van Maastricht, welke 
door de langdurige koude buitengewoon veel hebben geleden, 
heeft een verloting plaats, waarvoor de meeste leden zegels 
geschonken hebben In totaal bracht deze ƒ 80,— op. 

Nadat de voorzitter de leden bedankt heeft voor hunne wel
willende medewerking, wordt de vergadering omstreeks 11 uur 
gesloten. 

Adresverandering. 
44. J. J. A. van de Ven, tandarts, Wilhelminasingel 64, Maas

tricht. 
Nieuwe leden. 

36. mr. A. L. A. Mellink, Heijlerhoflaan 19, Maastricht. 
38. C. Buteijn, Groote Staat 29, Maastricht. 
69. dr. J. H. van Gortel, Arts, Nicolaïstraat 9, Den Haag. 
75. Cl. Maussen, Nieuwstraat 22, Maastricht. 
77. A. van der Krocht, Groote Gracht 14, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 6 Mei 1929: Vergadering; 
Maandag 22 April en 27 Mei 1929: Beursavonden; 

telkens te 8 uur, in de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 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 sociëteit van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 24 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer A. de Jong, de vergadering en heet de aanwezigen wel
kom, in 't bijzonder de beeren C. van Leijden en Thomas, die 
voor het eerst aanwezig zijn, waarvan laatstgenoemde als 
candid aat-lid. 

Ballotage wordt gehouden over de beeren Thomas en 
Burger, die "met algemeene stemmen als lid worden aange
nomen en door den heer Polling worden binnengeleid, waarna 
zij door den voorzitter welkom worden geheeten. De secre
taris krijgt daarna gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

De heer Polling brengt vervolgens verslag uit over zijn 
bevindingen op de z.g. vóórvergadering van den Bond. Spreker 
doet dit zoo uitvoerig mogelijk en wordt door den voorzitter 
dank gezegd voor zijn uitgebreid verslag. 

De heer Polling vestigt de aandacht der leden op het ver
zamelaarsloket en wekt hen op zooveel mogelijk gebruik ervan 
te maken. 

Na de pauze vangt de voorjaarsverloting aan, welke op ge
animeerde wijze plaats vindt en iedereen een prijs bezorgt. 

Ten slotte nog een veiling, welke een bate voor de kas op
levert, waarna te ruim 11 uur sluiting. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Bedankt. 
D. Veenstra, Piet Heinstraat 3, Helder. 
J. Allers, Wilhelminastraat 53, Helder. 

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

Adresverandering. 
H. Gottmer, Wiezestraat 7, Soerabaja (Java). 

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

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

Te ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij verzoekt den secre
taris de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke 
zonder aanmerkingen worden goedgekeurd. Bij de ballotage 
van nieuwe leden wordt de heer Q. Driessen met algemeene 
stemmen als lid aangenomen, terwijl de stemming over den 
heer Olij, op verzoek van den voorsteller, tot de volgende ver
gadering wordt uitgesteld. 

De voorzitter treedt thans binnen en neemt de leiding over. 
De kascommissie brengt bij monde van den heer Verbeek haar 
verslag uit. De boeken zijn door haar in orde bevonden en zij 
stelt mitsdien voor den afgfcvreden penningmeester te dechar-
geeren. De voorzitter dankt de leden der kascommissie, als
mede den heer Baar voor het door hem gevoerde beheer. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aange
nomen. Een schrijven van den heer Hermans wordt uitvoeriger 
besproken. 

Bij de rondvraag wordt de tentoonstelling ter sprake ge
bracht; als datum hiervoor wordt vastgesteld Zaterdag 21 en 
Zondag 22 September a.s. 

Hierna heeft een veiling plaats, die een zeer geanimeerd 
verloop heeft en een bate voor de kas oplevert. Tot slot heeft 
de maandverloting plaats, waarna de vergadering gesloten 
wordt. 

Nieuw lid. 
Q. Driessen, Huskensweg 32, Heerlen. 

Bedankt. 
A. H. M. van Wersch, Amsterdam. 
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Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 April 1929, te 8 uur, in Hotel 

Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: N. A. MALCORPS, Sallandstraat 21, Zwolle. 

Nieuwe leden. 
B. Macola, Udine (Italië). 
J. M. Re«, Eigenhaardstraat 28, Zwolle. 

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

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

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den onder-
geteekende, daar de secretai'is verhinderd is de bijeenkomst bij 
te wonen, diens functie waar te nemen. Het lezen der notulen 
moet achterwege blijven, daar het notulenboek niet aanwezig 
is. Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

Naar aanleiding van een ingekomen schry ven van het Bonds-
bestuur wordt besloten, dat het bestuur zich in verbinding zal 
stellen met den door het Bondsbestuur aangewezen vertegen-
wordiger, den heer Jorissen te Rotterdam. 

Na eenige discussie wordt besloten de artikelen 28 en 29 
van het H. R. te wijzigen. 

De heer Rinders laat de allernieuwste Belgische zegels voor 
de luchtpost en de pakketpost ter bezichtiging circuleerén, 
waarvan met belangstelling wordt kennis genomen. 

Een zeer geanimeerde veiling brengt een batig saldo van 
f 4,02'A in de kas, terwijl met de gebruikelijke verloting de 
vergadering wordt gesloten. 

Nieuw lid. 
H. Bierman, Luit.-Kolonel der Infanterie, Loskade P 265, 

Middelburg. 
De wnd. secretaris, 

KORTEWEG. 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 22 April 1929 te 8 uur, 
in Café „Boschlust", Bezuidenhout, 's-Gravenhage. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Rondvraag. 
Veiling. Verloting. Sluiting. 

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

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

Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
verzoekt voorlezing der notulen van de vorige vergadering, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

De commissaris van rondzending geeft zijn misnoegen te 
kennen betreffende de ongeregelde doorzending van de rond-
zendingen en blijkt hierin steeds stagnatie te zijn. De leden 
worden dan ook beleefd verzocht aan dezen toestand een einde 
te maken en zal bü nalatigheid het boetestelsel moeten worden 
toegepast. 

Besloten wordt tot het geregeld zenden van convocaties over 
te gaan, teneinde het bezoek op de vergaderingen te bevor
deren. De secretaris komt met het voorstel premies uit te loven 
voor degenen, die in den loop van het eerste halfjaar de ver
gaderingen geregeld bezoeken. Dit voorstel wordt in over
weging genomen. 

Naar aanleiding van berichten in de dagbladen omtrent de 
uitgifte van een serie postzegels ten bate van den weder
opbouw van het Leidsche stadhuis komt de heer Nieland met 
het voorstel, om aan den Nederlandschen Bond van Vereeni-

gingen van Postzegelverzamelaars een adres te richten, ten
einde te bewerkstelligen, dat aan dit voornemen geen gevolg 
wordt gegeven. Hij ziet hierin wederom een aanslag op de 
beurzen der verzamelaars en acht het van groot belang voor 
de Philatelie, om aan dergelijke uitgiften paal en perk te 
stellen. Aan alle vereenigingen zou dan een afschrift van dit 
adres kunnen worden toegezonden met verzoek om adhaesie 
te betuigen. Met algemeene stemmen wordt besloten hiertoe 
over te gaan. 

Daarna volgt een verloting waaraan door een tweetal aan
wezigen drie prijzen worden toegevoegd, waarvoor den milden 
gevers dank gezegd wordt. 

Ten slotte heeft een veiling plaats, waarvan f 3,32 ten goede 
der kas komt. 

Daarna sluiting. 
De secretaris, 

H. STIENSMA. 
Vergadering. 

Vergadering op Donderdag 25 April 1929, des avonds te 
8K uur, in Restaurant „Riche". 

« * * » * - « * * * * * * - ^ * * * - ä f * # « - K - * « * « * * « - * - » - * * * * * » * * * « 
NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën 
— zijn mijn specialiteit — 

Steeds mooie zichtzendingeomet sterk concurreerende prijzen ter beschikkinfl 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

1928 met prijzen in Nederlandschemunt. 
J-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-: 

- (Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverz) - (176) 

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. 100 , 
zwaarder papier f 4.75, losse bladen f 3 .50 
per 1 0 0 . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer. d Q Q fl 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tell ier, 
Gibbons, Scott. ( 

Michel, Senf, Stanley 
g f q q q q 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5 50) thans f 1 95. Schäiifel-
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag. ^ ^f Q 

Voor den handel alles met korting. 
AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

A M S T E R D A M . 
Gravenstraat 17, 
a/d. N. Kerk. 

H I L V E R S U M . 
Postb. 1, Giro 1700, 
Telef. 1323. (181) 
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A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
Prijs dezer a d v e r t e n t i e s : 
f 0,75 bij vooruitbetaling* 
Pos tz . w o r d e n niet i n b e t a l i n g gen . 

Verzamelaar biedt billijk te koop aan 1 v e l 
W e l d a d i g h e i d 1926» l O c e n t , met verkeerd 
watermerk, lichc gestempeld, desgewenscht 
ook in gedeelten, paren, blokken of strippen 
met velranden af te geven 
H . L A M P E Vzn.,  S N E E K . (210) 

Dr. T . V O L K E R , lid 467 Ned. Ver v. 
Postz. verz , M e d a n , zoekt voor zijn ver
zameling in koop of ruil postzegels van Azia
tische landen en koloniën uitgezonderd Le
vant en Native States; vooral ook eerste uit
giften ; accepteert alleen eerste klasse materiaal 
gebruikt of ongebruikt. (211) 

P U N T S T E M P E L S . Koop mij ontbr. 
steeds. Ned. 1867 en 1872 5 et No. H 2 ' 9 ; 
1867 10 ct.; 1872 10 ct. enhoogeroie t beneden 
135; 1891 alle waarden; wapentype 112. l gi . 
2 e t ; cijfertype 1 2 . 1. 2, 2 112 et. Aanbieding 
verzoekt C. TANSEN C z . , Fred . H e n d r . 
str. 53. Utrecht. Lid U Ph V (194) 

W A A R O M 
geeft het Schaubekalbum van Zweden de 
serie L a n d s t o r m II o p P o r t o niet aan ? ? 
Een goed verzamelaar neemt ze to th op. Wij 
bieden deze zeldzame serie aan. Y v c r t N o . 
8795 (fr. 92,50), voor slechts f 4, tranco; 
n o . 96 a l l een k o s t f 18,50 

Geeft n,ij eens op wat U mist van Zwe
den. Noorwegen en Denemarken Wij be
ginnen met een zichtzending gewone zegels. 
Zien kost n i e t s ! 
H e n r y T e u n i s s e ,  D a c o s t a s t r a a t 17, 

D o r d r e c h t . (215) 

T E K O O P G E V R A A G D V l l e g b r i c v e n 
in N e d Indië g e v l o g e n . Zichtzendingen 
van 5 a 10 stuks met uitersten prijs (geen 
fancyprijzen) aan 
P . G O R D O N , D i i K s t r . 6 0 b , 

R o t t e r d a m . (216) 

S t a a n d M r a t e r m e r k , 
W e l d a d i g h e i d 1926. 

Aangeboden oog enkele exemplaren 2 e t , 
10 et. en 15 et. en blokken. Ier land, onge

bruikt, alle nummers leverbaar 

W . S A A L B B R G , 
J a n S o n j e s t r a a t 4 2 a, 

R o t t e r d a m . (217) 

Profiteer zoolang de voorraad strekt: 
Kilo's van de rijksveiling, hoofdzakelijk 
hooge waarden. 40  50 en 60 Ct Z W . 
1 ki lo F 5,— p i p o r t o . 
5 k i l o F 22,50, f ranco . 

Prachtex. Zweden , N o 157 Yver t , 
fr. 1 2 5 0 ,  voor slechts F 2 5 , 

N e d e r l s n d , N o 61  62 en 63, 
per 10 stuks . , . , F 2 .  . 

„ No. 152a. zeer licht gest , 
per stuk. . F 0.30 pi porto. 

P o s t z c g e l h a n d e l „ T h e G l o b e " , 
Z A A N D A M . (221) 

HAAGSCHE POSTZEGELBEURS, 
Stationsweg 2, Telefoon 17133. 

Ieder verzamelaar moet regelmatig in het 
bezit zijn van onze maandeiijksche offerten. 
Geeft ons U w adres en U verdient. Speciale 
aanbiedingen voor wederverkoopers (219) 

■»■i»iimm»minmn 
NIEUWIGHEDEN. 

Portugal, ^'ofó E"'̂ *J•.■'.r': f 1 , 
4 0 2 , citroengeel f 1.; 40190, tandino 15i14f 1 , 2 5 

Opdruk Revalidado, 7 verschillende f l , 2 0 
N o o r w e g e n , Henri Abel serie. . . f 0 , 5 5 
S p a n j e , B a r c e l o n a , Tentoonst., compl. f 7 , 8 5 

S p a n j e , Barcelona Vliegpost f 2,85 

P O R T O E X T R A O N D E R f 2,50, 

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

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

De ondergeteekende stelt zijn 
postzcgelvcrzatncling voor be

langstellenden, leden van er

kende Philatelistische vereeni

gingen, gaarne te zijnen huize 
ter bezichtiging, na vooraf

gaande schriftelijke aanvrage. 

L V. Essen, Melkpad 37, Hilversum. 
(ÏH) 

Inkoop  Ruil  Verkoop. 
Z e n d t manco l i j s t . 
Vraagt zichtzending. 

Laagste prijsnoteering. 
Postzegelhandel „INSULINDE" 
Zoutmanstr. I4a, — DEN HAAG, 

Tel. 34929, Giro 46266 (184) 

WAAR ?  Circa ^U cent per stuk.  DAAR! 
Wij zijn speciaal ingericht voor de levering van grootere sortimenten en partyen. Ieder, die postzegels verzamelt, beginnend of 
gevorderd, wederverkooper, voor zichtzendingen, depots, enz., voor welk doel ook, benadeelt zich zelf door niet eens kennis te 
maken met onze buitengewoon mooie samenstellingen. 
Met catalogusprijzen wordt door ons geen rekening gehouden; wij verwerken in de lots alle beschikbare zegels. In de laatste 
samenstelling is menig goed en zeldzaam zegel geofferd. Wy bieden aan: 

LOT ,,SPECIAL". Wat er in is 1 1 
■ ■ 

Danzig Infi, en koersz., Zweden opdr., Spanje oud en nieuw, Bosnië veldpost e.a., Chili pesosmulti, enz., Brazilië, België 5 fr. 
1915, Orval, weid., Italië div., Silezië, Finland opdr. Wasa, Turkije oude en nieuwe uitg., sterrenopdr., Adrianopel, koersuitg., 
Mozambique, Noorwegen, Cuba 1898, 1905, 1910, Oostenrijk diverse, parlement, cpl. K. u. K., Denemarken 1882 ä 1928, 1, 2 en 
5 Kr. 1924, cpl. nrs. 153 a 164, journ.porto, Argentinië Peso 190818101910, Frankrijk, Fiume, Griekenland eenige zeldz. 
nrs., Z.Afrika, Rusland oud en Sovjetuilg. serie opdr. cpl., Ecuador Exposition 1909, Perzië 1911, hoogste waardenserie 
1915, Lithauen, Lybië, Letland, Engeland div., Ierland, Honduras, Marocco en Sp.Marocco mooie zegels, ïunis , Salvador div. 
uitg., Rumenië zeer interessant, Michel cpl. e.a., JougoSlavië hoogste waarden, veel versah., zeldz. porto, Australië, Trans
vaal div. 1885 serie 1896, Oranje,' Tsjecho Slowakije, Zwitserland 3 frc. groen e.a., China opdr.. Panama, Nicaragua, Gibral
tar, Luxemburg alle uitgiften 1882 ä 1924, Hongarije, Epirus, U.S.A., Ceylon, Carinthië, Bulgarije, Antigua 1899 cpl. % c. & 
2 Peso, e.a., Bahamas, Tasmanië, Saargebied zeer interessant oude en koersuitg., Armenië, Falkl.Islands, Jamaica, Nyassa, 
Iraq, Guatemala, Camaroen, CostaRica, pracht zegels, Montenegro, enz., enz. 

Wie twijfelt nog? Wij garandeeren den inhoud van dit detail. En dat tegen den ongewoon billijken prvjs van circa Yi ct. per stuk. 
PRIJS van dit prachtsortiment „Special", 1500 zegels, slechts ƒ 12,—. 

LOT L'EUROPE. LOT SUPERBE. 
4000 zegels, uitsluitend van Europa, zeer in- 2500 zegels van Europa en overzeesche lan-
teressant, prijs ƒ 15,—. den, prima, prijs ƒ 12,—. 

Voor detail van de lots „L'Europe" en „Superlbe", zie vorig Maandblad. 
Alle door ons geleverde zegels zijn echt en van prima kwaliteit, geen Seebeck. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35,— en ontvangt 
bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10,000 zegels franco aangeteekend. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen 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 O E L H A N D E L „ T H E G L O B E " . — K r u g e r s t r a a t 3 Q , — ZAAIVDAiVl. (213) 
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[■ ■ ■ CORRELJÉ'S ■ ■ ■ 1 
Speciaal Catalogus van 1 
Nederland en Koloniën J 

4e uitgave 1929, is heden verschenen. 
Door onze export naar alle landen der wereld aan 
handelaren en verzamelaars, kunnen wy, door jaren
lange ervaringen, geen betere prüsbepaling stellen 
voor de zegels van Nederland en Koloniën dan de 
buitenlandsche catalogi U bieden. Deze wüken dan 
ook sterk af bij de werkelijke reëele netto handels
waarde; onze catalogus mag daarom ook bö geen 
enkelen Nederlandschen verzamelaar ontbreken. — 
Het werkje is 60 pagina's groot en bevat ruim 150 
cliché's. 
Toezending na ontvangst van het bedrag ad ƒ 0,40. 

De Uitgever: 

Internationale Postzegelhandel 
H. C. CORRELIÉ, 

LEIDSCHEWEG Ib. — TEL. 12782. — UTRECHT. 
POSTGIRO 10849. 

P.S. Vereenigingen en wederverkoopers ontvangen bij 
afname van minstens 25 ex. 30 % reductie. (218) 

H.H. Verzamelaars, die hun 
verzameling willen comple-
teeren, zenden wij op ver
zoek zichtzendingen van 
Europa en andere wereld-
deelen, tegen scherp concur-
rcerende prijzen. :-: 

Europa ä 3V4 cant per per franc (Yv«rt 1929) 
Engeische en Fransche Koloniën ä 3% 
cent per franc. :-: 
Alle overige Staten ä 3 cent per franc. 

Men wordt verzocht de landen 
op te geven, die het meest 
intcresseeren. j - : 

Amsterdanisclie PostzegÉandel, 
St. Luciensteeg22, bdKalverslraat, 
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RIGHT HAND SIDE of the Letter. In wetting the Back be 
careful not to remove the Cement." 

Nadat al deze werkzaamheden aan de plaat waren verricht, 
werd deze verhard en was ze tot drukken gereed. 

ledere plaat bestond uit 240 zegels. 
(wordt vervolgd). 

DE „DRIEHOEKJES" VAN 
KAAP DE GOEDE HOOP. 

door L. van ESSEN. 

De foutdrukken, waarover ik het reeds eerder had, en waar
van in de bekende collecties van Liechtenstein, Riesco en Mrs. 
Field zich meerdere exemplaren bevinden, soms zelfs tesamen-
hangend met een normaal zegel, danken hun ontstaan aan het 
feit, dat door den drukker abusievelijk stempels van de 1 penny 
in het raam van de 4 pence werden geplaatst en omgekeerd. 
Dit was natuurlijk mogelijk, daar, zooals reeds vermeld is, 
voor elk zegel een afzonderlijk stempel \vas vervaardigd. Op 
welke plaats deze foutdrukken voorkomen is niet duidelijk na 
te gaan, doch wordt er verondersteld, dat de 4 pence het der
tiende zegel was in een vel van 64 stuks en de 1 penny het 
tweede zegel bovenaan in een vel van hetzelfde aantal. 

Dat deze foutdrukken zoowel gebruikt als ongebruikt zeer 
gezocht zijn, laat zich begrijpen. Als een voorbeeld wat er 
voor besteed wordt diene het volgende. In een veiling te Lon
den kwam er een dergelijk exemplaar te koop, n.l. een 4 pence 
rood in prima staat. Zeer nieuwsgierig te weten wat deze zou 
moeten kosten vroeg ik eens wat de vermoedelijke opbrengst 
zou zijn, en kreeg ik ten antwoord: ongeveer £ 350. De lezers 
zullen echter te vergeefs in mijn collectie naar dit exemplaar 
zoeken! 

In Maart werden er, om te voldoen aan het verzoek van ver
schillende landen aangesloten bij de Post-Unie, herdrukken van 
deze zegels vervaardigd, eveneens gedrukt bij bovengenoemde 
firma, en wel 195 vellen van elke waarde. Deze herdrukken op 
gewatermerkt gegomd papier CC Crown verschenen op wit 
velijn papier in donker-rood voor de 1 penny en in donker 
blauw voor de 4 pence. Papier en kleuren zijn zoo verschil
lend, dat men deze zeer goed van de oorspronkelijke uitgifte 
kan onderscheiden, evenals van de vervalsching, die natuurlijk 
niet is uitgebleven. 

Op 28 Januari 1862 werden de platen, waarop de zegels uit
gifte 1855/58, ter hand gesteld aan de nieuwe drukkers, de 
firma De la Rue & Co., die voor het vervolg de vervaardiging 
zou uitvoeren. 

Het verschil tusschen deze beide uitgiften is zuiver phila
telistisch, daar de oude platen en hetzelfde papier werden ge
bruikt. 

Door de betere afwerking van deze zegels is de ondergrond 
meer uitgewerkt en beter te onderscheiden dan die b;j de uit
gifte van 1855/58, terwijl bovendien de kleuren geheel ver
schillend en helderder zijn. Deze ziJn voor de 1 penny donker

karmijn, donker-bruinrood en bruinachtig-rood, voor de 4 pence 
donker en licht blauw en verschillende nuanceeringen, leiblauw 
en de zeer zeldzame kleur staal-blauw. De 6 pence werd ge 
drukt in donker-purper, eveneens in enkele nuances, en te» 
slotte de 1 shilling in smaragd-groen en licht-smaragd-groen. 
Laatste kleur komt bijna nooit gebruikt voor; ik vermeen zelfs 
dat dit zegel nooit de Kaapkolonie heeft bereikt, en inmiddels 
de uitgifte 1864/65 in gebruik werd genomen. 

Het drukken geschiedde direct van de stalen platen; de ge-
heele oplaag bedraagt van de 1 penny 1,223,040; van de 4 pence 
1,263,840; 6 pence 95,520; en van de 1 shilling 37,920 stuks. 
In Juli 1865 werden de platen vernietigd, daar toen het bekende 
getande zegel er voor in de plaats is gekomen; echter waren 
er, volgens de mededeelingen, die ik vond in het handboek van 
den heer Melville, nog tot 1885 zegels in vellen verkrijgbaar bij 
boekhandelaren te Kaapstad, natuurlijk tot de waarde zooals 
die op de zegels vermeld waren. 

Een proef werd genomen de driehoekjes te drukken op ge
watermerkt papier, CC Crown, het papier, dat in 1863 werd 
aangenomen voor het fabriceeren van koloniale zegels; het 
bleek evenwel dat, wat formaat betrof, het zich niet voor de 
fabricatie leende, zoodat deze proef mislukte. Enkele onge
bruikte zegels op dit papier in de rood-bruine kleur der 1 penny 
zijn echter nog bekend en zeer zeldzaam; gebruikt zijn ze nooit. 

De gom der zegels was zuiver wit en zijn deze eveneens 
niet in doorgestoken exemplaren bekend. De kleuren zijn zoo
als gezegd veel helderder en vertoonen nogal afwijking met die 
der uitgifte van Perkins Bacon & Co., en zijn ook onderling af
wijkend in verband met elke nieuwe oplaag. 

Thans volgen de afstempelingen der verschillende zegels, en 
komt als eerste de bekende afstempeling in dunne streepen, 
meestal onderbroken door enkele figuren. Onderstaand beeld 
geeft daarvan een duidelijk overzicht. 

Verder volgt een ovaal stempel, bestaande uit 9 dikkere 
Iijren, waar in hït midden is opengelaten een ruimte om een 
nummer in te plaatsen. 

Zeldzaam zijn de datum-afstempelingen, meestal gedateerd 
1865/66. 
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En ten slotte plaatsafstempelingen, waarvan ik tot heden 
slechts heb kunnen ontdekken CAPE-TOWN en PORT-ELISA-
BETH. 

Verder komt bij de z.g. houtsneden voor een vernietiging, 
bestaande uit één dikke of dunnere streep, de z.g. „single bar 
obliteration', waarvan u bijgaand eveneens een afbeelding 
vindt. 

Een zeer eigenaardige bijzonderheid, laat ik liever zeggen 
een mysterie, schijnt er te bestaan bij de uitgifte van de drie
hoekjes, daar er in den loop der jaren ontdekt is een ZWART 
ZEGEL VAN 4 PENCE, waarvan een exemplaar op 10 No
vember 1927 in veiling is gekomen bij de firma Plumbridge 
te Londen, en is opgehouden voor zegge en schrijve een bedrag 
van £ 70. 

Het eerst, dat er sprake was van dit zegel, was op het 
Congres International des Timbrophiles te Parijs in 1878, en 
er werd toenmaals aan de echtheid ten zeerste getwijfeld. De 
ontdekker was een Duitscher, genaamd Hermann Hirsch, die 
verzekerde dat dit het eenige exempalar was dat „gered" was 
uit een speciale uitgifte (zwart in plaats van blauw) uit een 
vel van 300 stuks. Deze uitgifte had plaats in December 1861 
bij order van den Directeur-Generaal der Kaap-kolonie en was 
bedoeld ten teeken van rouw tengevolge van den dood van den 
Prins-gemaal Albert. 

Tachtig exemplaren slechts, op heden verdwenen, zouden 
aan het loket verkocht zijn; de overige 220 stuks direct ver
nietigd met uitzondering van het hierboven „ontdekte" zegel. 

Deze uiteenzetting werd door het Congres ten zeerste be
twijfeld, waarbij zelfs de beeren zoover gingen om den ge
noemden heer Hirsch voor een bedrieger uit te maken. Evenwel 
het zegel bestond, en talrijke arbiters en super-arbiters konden 
in geen enkel opzicht loos bedrog daarin ontdekken. Het ging 
hier ook niet om een 4 pence, die chemisch veranderd was in 
een zwart exemplaar, maar zeer zeker om een zegel in de 
zwarte kleur gedrukt. 

Ten langen leste is men toen maar voor het gemak dit zegel 
gaan qualificeeren als een proef, daar geen enkele catalogus 
deze kleur of uitgifte vermeld heeft. Dit is echter geenszins 
juist, daar dit zegel gebruikt is geweest, en deze afstempeling 
na herhaald onderzoek als echt is gewaarmerkt. Na verschil
lende handen te zijn gepasseerd is het in 1892 terecht ge
komen bij de firma Hadlow, die het echter weer verkocht voor 
70 shilling, en nu, na waarschijnlijk vele omzwervingen, zooals 
hierboven vermeld opgehouden voor £ 70. 

Uit het maandblad „The South African Philatelist" van De
cember 1927 nog het navolgende over dit zegel, dat betiteld 
wordt als e-en „mysterieuse rariteit": 

„Er waren tijden, dat van alle uitgiften alles klaar en dui
delijk voor ons lag; echter schijnt dat met het bovenstaande 
zegel niet het geval te zijn. Er komt nu een mysterieus zegel i-e 
voorschijn, dat door de tegenwoordige verzamelaars geheel 
vergeten schijnt geweest te zijn. Wij kregen bericht van de 
4 pence driehoekige zegel zwart in plaats van blauw, en d^t 
verondersteld wordt te moeten worden beschouwd als een 
rouwzegel. 

„In 1892 op 19 November werd dit bij Mr. Hadlow te Londen 
in een veiling verkocht, en na 35 jaar komt het weer te voor
schijn, en behaalde toen een prijs van zeventig shilling, een 
record-prijs in die jaren, vooral voor iets, dat zoo weinig be
kend was, daar zeer ve-sl verzamelaars aan de echtheid twij
felden. Het is een gebruikt exemplaar, en alhoewel door de 
zwarte kleur het stempel niet duidelijk te onderscheiden is, 
bestaat er geen twijfel aan de echtheid der afstempeling." 

Mr. Melville (aldus bovenstaand blad) schrijft, dat de heer 
Friedl uit Weenen hem tijdens een bezoek aan Berlijn in ken
nis bracht met een zekeren Mr. G. F., verzamelaar en hande
laar, die in het bezit was van genoemd zegel, en wel al ge
durende 15 jaar. Het is geen zegel dat chemisch verkleurd was, 
en er schijnt ook in een album van vroegere jaren, n.1. dat van 
Lallien in 1862, een plaats voor opengelaten. Ten ze-erste werd 
er aan de- echtheid getwijfeld; de een noemde het een che
mische vervalsching, weer een ander een „proef", nummer drie 
gaf atmosferische invloeden of andere oorzaken er de schuld 
van, dat het exemplaar zwart was in plaats van blauw. Een 
feit is het echer, dat Z. M. de Koning van Engeland in het 
bezit is van een gebruikt exemplaar, terwijl verder nog be
staat het zegel hierboven reeds vermeld. 

Wel is het eigenaardig, dat er slechts 300 stuks gedrukt 
werden, daar de driehoekige zegels van Kaap de Goede Hoop 
alle vervaardigd werden in vellen van 240 stuks. Hoe dus een 
gedeelte van een vel kon ontstaan, is onbegrijpelijk en is eenigs-
zins absurd voor een kolonie, die wekelijks ongeveer 25,000 
stuks van deze waarde gebruikt. 

Het is dus zeer juist, zooals bovenstaand Zuid-Afrikaansch 
blad schreef, een mysterieus zegel. 

Dit stukje wil ik niet eindigen zonder u als merkwaardigheid 
e-enige prijzen te noemen, die voorheen en thans (dit laatste 
geldt bijna uitsluitend de bekende Engelsche en Amerikaansche 
verzamelaars) besteed worden voor prima exemplaren. 

Kocht men in 1867 een ongebruikte houtsnede van 1 penny 
voor £ 1, thans staat deze genoteerd bij Stanley Gibbons voor 
£ 150 in vermiljoen en karmijn, in steenrood £ 200. In 1891 
veilingprijs £ 4 /8/ - ongebruikt, gebruikt 26/- tot 40/-, ge
bruikt thans £ 18 v»or de goedkoopste kleur, en £ 30 voor 
de steenroode-. 

Op de veiling van de firma H. R. Harmer op 4 Juni 1928 be
taalde men voor een paartje 1 penny in vermiljoen kleur met 
een z.g. Roller afstempeling, maar met een lichte vouw, £ 50. 
Licht blauw met rand van het vel en „single bar obliteration" 
(zie cliché nr. 6) £ 36, donkerblauw met volle randen, zelfs ver-
toonende een gedeelte van het aangrenzende zegel, £ 105, en 
voor een paartje den buitengewoon hoogen prijs van £ 380. 

HET HANDWERK VAN FOURNIER. 
Aan het belangrijke stuk onder bovenstaand opschrift in de 

Februari-aflevering van dit jaar kan m g het navolgende wor
den toegevoegd. 

Ruim 20 jaar geleden werden volledige seriën valsche port-
zegels van Ned. Oost-Indië, Suriname en Curagao, uitgaaf 
1881-1893 (dus zonder „cent") hier te lande aangeboden, terwijl 
de herkomst daarvan onbekend was. Van een handelaar te En
schedé (den naam weet ik nist meer) kocht ik een volledig 
stel, 27 stuks voor ƒ 3,65. 

Het onderzoek, waarmede ik was belast, had tot resultaat, 
dat als brcn van herkomst kon worden aangewezen de fabriek 
van Fournier te Geneve. Er werd daarover gecorrespondeerd 
met onzen toenmaligen gezant te Bern; de correspondentie 
zal waarschijnlijk nog wel in het archief van het Hoofdbestuur 
der P.T.T. te 's-Gravenhage berusten. 

Fournier verklaarde, dat hij alleen buitenkoersgestelde port
en frankeerzegels namaakte en te koop aanbood. Later even
wel is mij gebleken, dat hij ook inkoerszijnde zegels nagemaakt 
en te koop aangeboden heeft. 

Het is niet moeilijk de onechtheid van die portzegels aan te 
toonen. De namaak is geheel in steendruk uitgevoerd; ook van 
de stempelafdrukken. Onder het gevonden materiaal moet dus 
ook dat voor volledigen steendruk zijn aangetroffen. 
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Dat Fournier over een uitgebreide collectie namaak-materiaal 
beschikte, moge uit het volgende blijken. 

De portzegels van Ned. Oost-Indië zjjn geperforeerd 12:13}^, 
die van Suriname en Curagao 12'A. 

De stempelafdrukken op de Ned. Indische portzegels zijn 
van Bajoenglentjir (deze plaats bestaat reeds lang niet meer), 
Blitar, Palembang en Weltevreden, en de dagteekeningen 
29-6 1886, 29-2 1887, 6-7 1890 en 31-7 (jaartal valt buiten 
het zegel). 

De Surinaamsche portzegels zijn alle afgestempeld 2-7 1890, 
die van Curagao 5-3 1890, resp. met Paramaribo en Curagao. 

Voor zooveel mij bekend, zijn deze portzegels alleen in 
type III gemaakt. 

Of er ve-el valsche seriën in omloop ziJn gebracht, is my on
bekend; de mogelijkheid daarvan bestaat echter, indien men 
rekening houdt met den lagen prijs, waarvoor de geheele serie 
in den tusschenhandel werd aangeboden. 

In den loop van den tijd ben ik 3 van de 27 exemplaren kwijt 
geraakt, n.1. Suriname 25, en Curagao 12>^ en 25 (cent). 

Voor hen, die aan de echtheid van hunne portzegels van die 
emissie twijfelen, wil ik gaarne kosteloos daarnaar een onder
zoek instellen, indien zij, met franke-erzegel voor antwoord; 
aan mij worden opgezonden. 

Haarlem, Maart 1929. J. C. PULL, 
Oud-controleur P. en T. 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 
Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Commissie van 

Rapporteurs der Eerste Kamer der Staten-Generaal, over het 
ontwerp van wet tot het in leven roepen van een stichting 
„Het Nederlandsche Postmuseum", en luidende als volgt: 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp werd met 
verwondering opgemerkt, dat in den staat van Rijks roerende 
goederen, behoorende bij den stichtingsbrief, niet zijn opge
nomen de talrijke buitenlandsche postzegels, die in het bezit 
van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
zijn. Deze zegels, die in den loop der jaren meestal in vijf exem
plaren door buitenlandsche postadministratiën aan de onze zijn 
toegezonden, vertegenwoordigen eene hooge waarde en zijn 
ten deele, als dubbelen, een bijzonder geschikt ruilmateriaal. 
Naar de leden hier aan het woord meenden, behooren deze 
postzegels in het vermogen der stichting te worden ingebracht. 
Waarom, zoo vroegen zij, is dit niet geschied en is de Rt-
geering Isereid er voor zorg te dragen, dat zulks alsnog plaats 
vindt ? 

^ Aldus vastgesteld den 19en Maart 1929. 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 
Verlangend keek ik uit naar het Maandblad van Maart, ver

wachtend daarin eindelijk eens iets te vinden, waaruit bleek, 
dat de door „Veritas" aanhangig gemaakte kwestie in het 
Maandblad van Januari j.1. méér belangstelling had vermogen 
te wekken dan de Simpele mededeeling van mr. De Beer in dat 
van Februari d.a.v. Tot mijn leedwezen zie ik echter dat alleen 
„Postkringen" zich genoopt voelt iets te zeggen. 

Met verbluffende zekerheid wordt verklaard, na eene uiteen
zetting hoe het beheer zal zijn: „Deze gang van zaken schept 
den waarborg, dat elk onderdeel, ook het philatelistische, vol
ledig tot zijn recht zal komen." 

Deze tirade geeft ons. Philatelisten, wéér eens het bewijs, 
dat Postkringen heel iets anders zijn dan Philatelistenkringen 
en dat daardoor „Postkringen" niets van het deskundig betoog 
van „Veritas" heeft gesnapt. 

In weerwil daarvan tracht „Postkringen" tóch de kern van 
da zaak te verdoezelen door „Veritas" te verwijten op kren
kende wijze bepaalde personen te hebben besproken . 

Bij gebrek aan beter bestrijdt men „Veritas" dus met het
zelfde waarmede men indertijd de brochure „Bondsbelangen" 
heeft bestreden, n.1. dat hij „persoonlijk" is. 

Daarom allereerst de verklaring, dat de huidige Bondsvoor
zitter mij persoonlijk geheel onbekend was, toen ik die brochure 
schreef en nog is. 

Daarom kan, geheel objectief, de beoordeeling zijner phila
telistische capaciteiten (waar het op aan komt!) geheel zonder 
éénige bijgedachte gaan over wat van hem bekend is uit stu
dies, schetsen, artikelen in ons Maandblad etc. 

Want het gaat er om (men geve er zich toch rekenschap 
van!), in het Bestuur van het Museum mannen te krijgen, die 
hebben bewezen bij uitstek deskundig te zijn op philatelistisch 
gebied, omdat zij mede-leiding moeten kunnen geven aan op
zet en uitbouw van de philatelistische afdeeling daarvan. 

En dat is onmogelijk, het zijn marionetten, indien zij die 
deskundigheid missen, omdat zij dan niet met het noodige ge
zag kunnen optreden en advies kunnen geven aan hen die, uit 
den aard der zaak, niet voldoende op de hoogte der Philatelie 
zijn. 

Meent de Regeering (het is zéér velen met mij een raadsel 
waarom), dat de Bondsvoorzitter, onverschillig wie dat ook zü, 
in zijn kwaliteit er zitting in moet hebben, soit, er zijn meer 
onaagnename dingen, waar men zich als belastingbetaler bü 
neer moet leggen! 

Maar dan vooral is het een eisch van gebiedende noodzake
lijkheid, dat naast den tegenwoordigen Bondsvoorzitter een bij 
uitstek deskundig philatelist worde benoemd, want dat is hy, 
naar zoo veler meening niet, al is voor „outsiders" de schijn 
daarvan wel gewekt, bijv. door zijn zitting nemen in jury's. 

Juist daaruit echter kan de Regeering leering trekken, want 
steeds is er zorggedragen dat men, ook in internationale jury's, 
naast de diverse Bondsvoorzitters, knappe koppen vond, waar
in de inzenders vertrouwen hadden en. . . . wij „insiders" weten 
allen wel hoe het met de keuring ging! 

Mocht, onverhoopt, bij de Regeering de meening bestaan, dat 
het Hollandsche spreekwoord „Het verstand komt met het 
ambt" bij uitzondering wel op den Bond van toepassing is, dan 
is het niet alleen het recht, neen, de plicht, van ons Philate
listen onze critiek, aan bekende gegevens getoetst, vrijmoedig 
te uiten. En daarmee raak ik het hart der zaak, n.1. of „Veri
tas" in zijn Januari-artikel gelijk heeft. 

Het is zeer te bejmmeren, dat hü de anonimiteit heeft ver
kozen; men kän daaraan het recht ontleenen hem dood te 
zwijgen. 

Hij noemt echter namen die alle, zonder eenige uitzondering, 
zoo'n buitengewoon goeden klank hebben in onze Nederland
sche philatelic, én daarbuiten, en van wie het zeker is, dat hurt 
deskundigheid door niemand zal worden betwist, dat het een 
raadsel is, dat daarna ook nog maar eenige sprake kan zijn 
van dan huidig-en Bondsvoorzitter als philatelist, omdat van 
diens bekwaamheden op dat gebied zoo bitter weinig, eerlijk 
gezegd, zoo goed als niets is gebleken. 

Ik heb de moeite genomen de twee laatste jaargangen van 
ons Maandblad, waaraan hij als vaste medewerker is ver
bonden, eens na te slaan. Alles wat ik vinden kan is in Juni 
1927 een kort opstel over het Philatelistisch Vereenigingsleven 
in Nederland, en ongeveer een jaar daarna. Maart 1928, een 
nog korter résumé van de zoo uiterst belangrijke tentoon
stelling van Monaco. 

Dat is alles! Studies van zijn hand zijn mij totaal onbekend; 
vele anderen, die ik er naar vroeg, gaat het evenzoo. Enkel 
werd mij nos: op zijn radio-rede gewezen. 

Philatelisten, gaat zélf een en ander nog eens na! Constateert 
dan evenals ik, hoe weinig erin is gezegd; het is alsof de be
doeling voor heeft gezeten critiek onmogelijk te maken. 

Hij, die t^t onze leering schrijft, moet echter critiek kunnen 
verduwen ri"et alleen, maar als eerste eisch mag worden ge
steld, dat critiek mogelijk is. 

Critiek te geven op hetgeen ik boven van hem aangaf, acht 
ik echter onmogelijk; ik weet er niets anders van te zeggen 
dan wat ik eens op Java hoorde (bij het beproeven van een 
landbouwmachine) van een bekwaam landbouwdeskundige. Die 
mchine moest voldoen aan den eisch den ondergrond naar 
boven te brengen; toen na de demonstratie de uitvinder, met 
een glimlach van zelfgenoegzaamheid, aan dien deskundige 
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vroeg, wat hiJ er van dacht, klonk het nuchter, maar volkomen 
duidelijk: „Nou, ze kiettelt de oppervlakte he-el aardig. . . . " 

Zijn er onder de Nederlandsche Philatelisten, die deze candi-
datuur voorstaan, laten zij, ter voorlichting- onzer Regeering, 
dan komen met klinkende argumenten, niet zooals mr. De 
Beer (hij houde het mij ten goede!) met zuiver persoonlijke 
gevoelens. 

Kan men, als Bondsvoorzitter, volstaan door eene represen
tatieve figuur te zijn, hier gelden andere, hoogere belangen. 

Daaraan voldoen, man voor man, de door „Veritas" ge
noemde, ons allen door hun werken bekende Philatelisten. 

Ik wensch voor niemand onder te doen in hoogachting voor 
hunne zoo vaak geopenbaarde philatelistische capaciteiten, 
maar toch wensch ik er één naar vóór te brengen, n.l. onzen 
zoo bij uitstek deskundigen hoofdredacteur van ons MaandMad, 
den heer J. D. van Brink, 't Zou zijn „water dragen naar de 
zee", als ik zijne philatelistische capaciteiten nogmaals onder 
uwe aandacht bracht! 

En is het niet evenzoo gesteld met zijn overgroote toe
wijding aan ons Maandblad, de éénige band, die alle Neder
landsche Philatelisten tezamen bindt? 

Sla dat Maandblad nu nóg eens met mij op! 
Overtuigt u eens ('t wordt zoo gauw vergeten!), hoe vaak 

gÜ daarin de- ons steeds welkome letters v. B. ziet. Leest nóg 
eens de vaak zoo uiterst belangrijke artikelen waaronder ze 
staan. Erkent, zooals ik het doe, dat wij stééds van hem 
leeren! 

Nederlandsche Philatelisten, thans hebt gij gelegenheid uw 
dankbaarheid te toonen door een daad. 

Gij kunt helpen een eereschuld af te doen. 
Wie uwer Vereenigingen, al of niet bij den Bond aange

sloten, wat doet het er toe nu aller belang dringt, neemt eens 
het initiatief (waaraan ik vertrouw dat allen mee zullen doen), 
gezamenlijk den minister de candidatuur van Van Brink aan 
te bevelen. 

Er bestaat bij velen groote vrees, dat de huidige Bondsvoor
zitter, in zijn kwaliteit mede zal worden aangewezen als lid 
van het Bestuur en dan hebben wij, bij benoeming van Van 
Brink, tenminste de absolute zekerheid, dat in tijd van nood 
het roer door een deskundige zal worden bezet, die ons aller 
vertrouwen heeft en die, door den eenigen band, die ons Phila
telisten van Nederland verbindt, ons Maandblad, steeds op de 
hoogte is en blijft van onze Nederlandsche philatelic. 

Den Haag, 25 Maart 1929. A. STARINK jr. 

J^oel^fi'erS^ri, "^^ 
Tydscïiriften, 
Catalogi en§. 

DE „KA-BE" ALBUMS. 
De keuze voor een verzamelaar, om zich een goed album aan 

te schaffen, is heden ten dage door het groeit aantal uitgaven 
m.osilijker geworden. Op verschillende manieren heeft men ge
tracht den verzamelaars het volmaakte te bieden. Tot heden is 
daarin het best geslaagd de firma Paul Koch te Aschersleben, 
uitgeefster der „Ka-Be" albums (merk Komeet). 

Deze albums zien er, zoowel wat den inhoud betreft als van 
buiten, keurig verzorgd uit. Een groot voordeel bieden deze 
albums ook doordat ieder blad afzonderlijk en in iedere ge-
wensch.te hoeveelheid leverbaar is, zoodoende den verzamelaar 
van enk'sle landen de gelegenheid biedende, zelf een album 
samen te stellen. De indeeling en groepeering zijn het, welke 
de bladen een geheel ander aanzien geven dan de tot nu toe 
gevolgde wijze. Er is hier gelet op harmonie der kleuren en 
symmetrie der indeeling. Wanneer de vakjes van zulk een blad 
gevuld zijn, vormt het een mooi door niets gestoord geheel. 
De beschrijving, noodig voor het juist en correcte inplakken, 
sLaat in het zegelveld. Waar zulks noodig is, is ook een zeer 
duidelijke afdruk van watermerk, overdruk of tandenmeter in 
het zegelveld geplaatst. De indeeling is dan ook zoo overzich
telijk, dat voor het inplakken geen catalogus meer geraad
pleegd behoeft te worden. 

Verschillende „Ka-Be" uitgaven zagen reeds het licht, o.a. 
jeugd-, Europa- en geheele -wereldalbums. 

Dat deze firma met haar tijid meegaat, bewijzen de verschil
lende speciaal-albums. Voor de landen Duitschland, Zwitserland 
en Nederland bestaan reeds speciaal-albums, terwijl ook andere 
landen op het programma staan. 

Met recht kan van de albums Nederland en Koloniën worden 
gezegd, dat zij voor iedere beurs bereikbaar zijn. Deze serie 
albums bestaat uit 7 stuks in prijzen vanaf ƒ 2,— tot f 60,—. 

Al de boven aangehaalde voordeelen zijn ook in deze albums 
vereenigd. De bewerking is geschied met medewerking van 
vooraanstaande verzamelaars en handelaren. De firma Koch 
mocht dan ook op de tentoonstelling van „Hollandia" in Am
sterdam den hoofdprijs behalen met deze albums, en zullen zij 
hun weg bij de verzamelaars zeker vinden; in eiken goeden 
postzegelhandel zijn zij verkrijgbaar. Stipt ieder jaar, in No
vember, verschijnen de supplementen. Handelaren en verzame
laars wenden zich voor volledige inlichtingen tot den hoofd
vertegenwoordiger in Nederland, den welbekenden Postzegel-
handel Manuskowski in Den Haag. 

Wij wenschen de firma Paul Koch een steeds stijgend succes 
toe. 

SENF-CATALOGUS 1929, Gebr. Senf, Leipzig. 

De wereldbekende catalogus is sinds eenigen tijd verschenen. 
Eénbandig: blauwe band, de geheele wereld. Ruim 1400 pa
gina's groot, met 7200 illustraties en meer dan 105,000 prijs
opgaven, 't Is de moeite waard! Prijs 5'A Mark plus 60 pf. port 
voor 't buitenland. En een tweebandige uitgave: Ie deel 
Europa, ongeveer 2000 bladzijden groot, met 25500 nummers, 
2950 aanmerkingen, 5100 zegelafbeeldingen en 45800 prijs
opgaven. 2e deel, „Uebersee" noemen de Duitschers het, wij 
zeggen liever „buiten Europa", met 1400 pagina's. Ie band 
prijs 4>^ Mark, 2e band 6% Mark, alles plus porto. 

't Is van algemeene bekendheid, dat de catalogi van Senf 
ieder jaar grondig worden herzien; men ziet terstond, dat 
het streven is steeds up to date te zijn. Een aanbeveling? Och, 
die is eigenlijk vrij overbodig. Goede wiJn behoeft nu eenmaal 
ge-en krans. 

Men kan gerust eenvoudig zeggen: èn voor den eenvoudigen 
gewonen verzamelaar, èn voor hem, die wat meer is dan dat, 
't is voor beiden een pracht-catalogus. 

S. 

YVERT & TELLIER; Nieuwe uitgave van den 
Speciaalcatalogus van Frankrijk en Koloniën. 

In dezen nieuwen druk zijn veel verbeteringen aangebracht. 
Er zijn vele speciaalverzamelaars van Frankrijk en Koloniën, 
die door het verschaffen van allerlei gegevens, aan den nieuwen 
druk hebben medegewerkt. 

Verscheidene hoofdstukken zijn opnieuw bewerkt, zooals; 
de variëteiten van de uitgiften van het moederland 1853-1860 
en 1863-1871, de Bordeaux-uiitgifte, enz. 

Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de zegels in boekjes, 
waarvan het verzamelen zeer toeneemt. 

Verder kunnen we wijzen op het behandelen der bekende 
„millesimes" naar de jaren van uitgifte; iets geheel nieuws, 
dat den speaiaal-verzamelaar zeker genoegen zal doen. 

Een zeer vooraanstaande specialiteit op dat gebied heeft 
meegewerkt aan de nieuwe behandeling der koloniale zegels. 

Kortom, het boekje is voor een philatelistischen lekkerbek 
om te smullen. 

S. 

PRIJSCOURANT NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Uitgave N.V. D. Ederzeel's Postzegelhandel, Amster
dam. 

Zonder af te dalen tot bijzondere tandingen en typen — wat 
deze laatste betreft worden wel de onderscheiden typen der 
portzegels aangegeven — vermeldt dit handige boekje alles, 
wat de gswone verzamelaar van de Nederlandsche en koloniale 
zegels weten moet. 

Het werkje is verlucht met verscheidene goed geslaagde 
cliché's. 

Wij wenschen de uitgeefster er een welverdiend succes mede. 
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CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN, 4e 
uitgave, 1929. Uitgever H. C. Correljé, Utrecht. 

Ook dit werkje, meer uitvoerig dan het hierboven vermelde, 
ziet er aantrekkelijk uit. Het deed ons genoegen te lezen, dat 
de uitgever waarschuwt tegen aankoop van de beruchte port-
opdrukken 11 op 2234 et. en 15 op IT^i et. Terecht schrijft hü 
n. o. m. dat deze onderlinge verrekenzegels voor de philatelic 
geheel waardeloos ziJn, een woord, dat de verzamelaars ter 
harte kunnen nemen. 

Het heeft ons getroffen, dat de uitgever de brandkast-zegels 
voor Nederland en koloniën aanbiedt voor lageren prijs dan 
nominaal. Wü vermoeden, dat hier de wensch de vader der ge
dachte is geweest; op 't oogenblik bestaat er, voor zoover wij 
deze zaak beoordeelen kunnen, geen aanleiding toe te mogen 
verwachten, dat de bewuste zegels zóó laag zullen worden ver
kocht, dat de handel in staat zal zijn deze beneden het nomi
nale bedrag te kunnen verkoopen. 

Voor het overige verdient het werkje, dat het in vele 
handen komt. 

PRIJSCOURANT VAN POSTZEGELS VAN NE
DERLAND EN KOLONIEN EN VELE ANDERE 
LANDEN. Uitgave N.V. Hekker's Postzegelhandel, 
Amsterdam. 

Vergissen wiJ ons niet, dan hebben wij met deze uitgave te 
doen met de eerste proeve van bekwaamheid der N.V. Hekker's 
Postzegelhandel op dit gebied. En dan zij er dadelijk op ge
wezen, dat een regelmatige verschijning elk jaar opnieuw, toe
juiching verdient. 

Na Nederland en koloniën, vullenide ruim 50 pagina's, volgt 
een uitvoerige lijst van series en pakketten voor tal van landen, 
waaronder zeer veel nieuwe snufjes. 

Ten einde het gebruik zoo algemeen mogelijk te maken, is 
het n. o. m. goed gezien, dat van verschillende Nederlandsche 
en koloniale uitgiften de verdeeling naar tandingen niet te 
uitvoerig is gemaakt. Het trekt onze aandacht, dat bij de jubi
leumserie van 1923, Ned. Indië, de prijs slechts op aanvrage 
bekend wordt gemaakt, terwijl deze biJ Suriname en Curasao 
wel is vermeld. Het waarom ontgaat ons; n. o. m. is de handels-
prijs dezer serie thans toch wel stabiel. 

Het geheele werkje beslaat 72 bladzijden druks en ziet er 
goed verzorgd en keurig gedrukt uit. 

WiJ vertrouwen, dat de uitgeefster er een welverdiend succes 
mede zal inoogsten. 

CATALOGUS DER DUITSCHE FRANKEER-
STEMPELS. 

Als eerste publicatie van het „Verband der Maschinen
stempel-Sammler" is verschenen een catalogus van de Duitsche 
Francotyp-stempels, die nu eens met recht in een lahg-gevoelde 
behoefte voorziet. Doordat de Duitsche machines niet genum
merd zijn is de ruil van dergelijke stempels altijd moeilijk ge
weest; de catalogus zal voor velen een groot gemak zyn. De 
verschillende machines zijn alfabetisch gerangschikt naar de 
plaatsen waar zij in gebruik zijn. 

De catalogus is met een nieuw vermenigvuldigingsprocédé 
door den samensteller, den heer H. Diers, gedrukt. De prijs 
kon hierdoor laag blijven (de oplaag is natuurlijk beperkt), 
maar de afwerking is minder goed dan zij van een gewoon 
gedrukt boekje zou zijn. WiJ hebben echter teveel respect voor 
dit pionierswerk dan dat wij daarop aanmerking zouden willen 
maken! 

Deze eerste aflevering telt 28 blz. Het ligt in de bedoeling, 
in volgende afleveringen de frankeermachines van de andere 
staten te behandelen; als een van de eerste zal Nederland aan 
de beurt zijn. Daarvóór zal waarschijnlijk nog verschijnen een 
deeltje over de in Duitschland aan de postkantoren in gebruik 
zijnde machines. 

Voor frankeerstempelverzamelaars is het werkje onmisbaar. 
Voor het verkrijgen van een exemplaar wende men zich tot 
den heer H. Diers, Hagen bei Lüneburg (Duitschland). 

A. M. B. 

DE EERSTE POSTZEGELTENTOONSTELLING VAN 
JEUGDIGE VERZAMELAARS. 

Zaterdag 2 Maart j.1. was het één jaar geleden, dat de club 
van jeugdige verzamelaars „Neerlandia" opgericht werd. Dit 
feit nu is herdacht door het houden van een onderlinge tentoon
stelling van verzamelingen der leden. Alvorens ik hierover 
schrijf, eerst wat over de vereeniging zelve. 

Het aanvankelijk doel van „Neerlandia" was, het onderling 
ruilen van gebruikte postzegelsi, briefkaarten, sluitzegels, 
Verkade's plaatjes e. d., waarvoor dan maandelijks bijeen werd 
gekomen in een der lokalen van het Jeugdhuis in Amsterdam 
(Oost). De liefhebbers van postzegels bleken echter de trouw
ste en hardnekkigste verzamelaars te zijn, zoodat de leden 
der club thans nog uitsluitend Philatelisten in den dop ziJn. 
In verband hiermede is het ook de bedoeling, den naam der 
club te veranderen in: Jeugd Postzegelverzamelaars-club 
„Neerlandia". Zoover mij bekend, is dit dus de eerste en eenige 
Jeugd-postzegelverzamelaars Vereeniging. Wel zijn er eenige 
vereenigingen die er een z,g. Juniores Afdeeling op na houden, 
maar door de desbetreffende clubs wordt zoo goed als niets 
voor deze junior-leden extra gedaan; trouwens is hun aantal 
al zeer gering. De aangewezen weg is dus in eigen verband 
zich te organiseeren en daarbij zich den steun te verzekeren 
van eenige oudere, meer ervaren verzamelaars. Ook het ac
tieve bestuur van „Neerlandia" begreep, dat, wilden hare leden 
profijt trekken van de vereeniging, het noodig was om die be
langstelling voor hun club bij de oudere Philatelisten op te 
wekken. En het is zoo gelukkig geweest daarin te slagen door 
eenige leden van hare groote zustervereeniging „Hollandia" 
bereid te vinden, hun dien daadwerkelijken steun te verleenen. 
Vooral van den heer Van As, een der oudste verzamelaars en 
een groot kenner der Nederlandsche zegels, geniet de vereeni
ging veel hulp en heeft ziJ in hem een uitstekend adviseur. 
Zoo worden dus de maandelijksche bijeenkomsten door le
zingen, het geven van wenken en het toonen van goede verza
melingen aantrekkelijk gemaakt, tot leering van de jeugdige 
verzamelaars en in het belang van de philatelic; want de toe
komst ook in onze liefhebberij is immers aan de jeugd. 

Zooals in den aanvang vermeld, werd het éénjarig bestaan 
herdacht door een onderlinge tentoonstelling. Een 12-tal leden 
hadden daarvoor hun verzamelingen geëxposeerd en werkelijk 
werd er een aardig geheel verkregen. Over het algemeen zagen 
de inzendingen er goed verzorgd uit. Velen hadden op zelf-
geteekende bladen hun verzamelingen keurig opgezet, een en 
ander was ver boven de verwachtingen. Eenige „Hollandia"-
leden vormden onder voorzitterschap van den heer Van As de 
jury, die, dank zij de vrijgevigheid van de Vereeniging „Hol
landia" en verschillende barer leden, benevens van de firma's 
Donath en Mebus, alle inzenders met een welverdienden prijs 
gelukkig konden maken. Van deze plaats veel dank aan de 
milde schenkers. Den geheelen Zaterdagavond was er veel be
langstelling voor het tentoongestelde en mocht de vereeniging 
als resultaat ook nog eenige donateurs en een paar nieuwe 
leden inboeken. Dus al biJ al een groot succes. Een aardige 
attentie was het van „Neerlandia" om den heer A. van As en 
ondergeteekende als belooning voor hun belangstelling in en 
steun aan de club, benevens voor de bemoeiingen inzake de 
tentoonstelling het eere-lidmaatschap aan te bieden, hetgeen 
zeer op prijs werd gesteld. 

Tot slot nog een opwekking. Mochten er lezers ziJn, die zich 
geroepen gevoelen de vereeniging op eenige wijze te willen 
steunen, dan kunnen ziJ dit als volgt doen: 

1. Bekende jeugdige verzamelaars opwekken lid te worden 
(dit dan voor de Amsterdamsche lezers). De contributie be
draagt 5 cent per week. Bijeenkomsten worden gehouden den 
eersten Zaterdag van iedere maand van 7.30 tot ca. 10 uur in 
het Jeugdhuis, Linnaeusstraat, ingang Polderweg. 

2. Door donateur te worden ad 25 cent per maand. 
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3. Door schenkingen (zegels, ruilboekjes, enz.) voor de 
maandelijksche verlotingen (te zenden aan den secretaris, 
E. Zilver, Zach. Jansestraat 53, Amsterdam (Oost), of aan 
ondergeteekende). 

4. Door het houiden van lezingen en het laten bez.ichtTgen 
van Uwe verzamelingen. 

Van de dankbaarheid der jeugdige verzamelaars kunt U 
zich bü voorbaat overtuigd houden. 

Amsterdam, Maart 1929. H. J. F. POOTJES, 
Corn. Drebbelstraat 31, Amsterdam (Oost). 

Lid „Hollandia". 

NAKLANKEN DER LUXEMBURGSCHE 
TENTOONSTELLING 1927. 

Den voorzitters der Fransche, Belgische en Nederlandsche 
Bonden, den H.H. M. Langlois, W. Bigwood en G. V. van der 
Schooren, viel de onde-rscheiding te beurt te worden benoemd 
tot Ridder van de Eikenkroon van Luxemburg, ter belooning 
van de verdiensten hunner Vereeniging en van henzelf ten op
zichte van deze tentoonstelling. 

Aan de geridderden onzen hartelijken gelukwensch. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE LE HAVRE, 18-26 MEI 1929. 

Het secretariaat dezer tentoonstelling verzoekt ons onder de 
aandacht der lezers te brengen, dat geen inzending vóór 1 Mei 
e.k. in ontvangst kan worden genomen, zulks in verband met 
een regeling der douane. 

Het succes, wat het aantal inzendingen betreft, is verzekerd. 
De aanvankelijk beschikbaar gestelde expositie-oppervlakte 
van 700 vierkante meter is reeds geheel in beslag genomen; 
een aanzienlijke uitbreiding wordt voorbereid. 

Aan de tentoonstelling is een handelaarsbe-urs verbonden. 
Voor alle verdere details en tusschenkomst gelieve men zich 

te wenden tot den commissaris-generaal voor Nederland, den 
heer Leon de Raay, te Watergraafsmeer. 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
26 FEBRUARI 1929. 

Nr. V. d. 
kavel. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Omschrijving van den kavel. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

250 stuks van ƒ 5,— 1898/1899 
-2,50 „ 

- 2,50 „ 
diverse waarden 

250 
250 
250 
305 
6000 
600 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 35,— 

600 
3000 
2500 
2200 
5500 
1000 

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

idem 
van diverse waarden 

1924/1925 
Reddingszegels van ƒ 0,10 

300 Seriën Luchtpostzegels van 10, 15 en 60 et. 
300 „ „ „ „ „ „ „ ,. 
^ ^ " )> }t tr )J >> )f M f 

3800 stuks diverse opdrukzegels - 81,09 
700 „ opdrukzegels op overdruk dienstzegel 

enz - 55,— 

32,87 
85,15 
37,60 

29,15 
27,50 
29,87 
46,10 
75,— 
34,15 
30,50 
90,— 
90.— 
60.— 

Strooken van Adreskaarten van de Pakketpost. 
17 100 K.G - 272,— 
18 50 „ - 152,75 

Jubileumzegels 1813-1913. 
19 60 stuks in 5 complete seriën - 103,60 
20 30 „ van ƒ 10,— - 510,50 
21 300 „ „ ƒ 5,— ■  308,54 
22 250 „ „ ƒ 1,— - 63,— 
23 100 „ „ ƒ 0,50 - 57,62 
24 1000 „ „ diverse waarden - 221,— 

Jubileumzegels 1898-1923. 
25 3800 stuks van diverse waarden - 103,31 
26 3000 „ „ „ , - 80,31 

Weldadigheidszegels. 
27 120 stuks van diverse waarden 1925 - 8,60 
28 1000 „ „ ƒ 0,10 1925 - 31,31 
29 300 „ „ diverse waarden 1926 - 25,75 
30 60 seriën Roode Kruiszegels van ƒ 0,15, ƒ 0,07 > ,̂ 

ƒ 0,05, ƒ 0,03 en ƒ 0,02 , - 25,25 
Portzegels. 

31 500 stuks van ƒ 1,— - 80,— 
32 500 „ „ ƒ 0,10 - 32,— 
33 3000 „ „ ƒ 0,25 1925 - 21,— 
34 6000 stuks van diverse waarden - 40,50 
35 600 „ „ „ „ - 30,96 
36 2500 „ „ „ „ - 15,— 
37 1500 ,, „ „ „ 1921/27 - 29,70 
38 1200 „ „ 114 en T/> cent, voorzien van den 

opdruk 25 cent - 76,15 
39 1200 „ „ idem - 80,— 
40 1800 „ van diverse waarden, opdruk portze

gels op frankeerzegels - 37,— 
41 60 „ opdrukportzegels op' frankeerzegels 

(z.g. postpakketverrekenzegels) opgehouden 
42 120 „ idem opgehouden 
43 240 „ idem opgehouden 
44 3000 „ gemengd, w.o. diverse opdrukzegels. . - 54,60 
45 1500 „ „ „ „ „ . . - 35,80 

Frankeerzegels van de N€d. Koloniën. 
46 8000 stuks gemengd, zonder opdrukzegels - 45,15 
47 4330 ,, „ w.o. opdrukzegels - 31,— 
48 1970 „ diverse opdrukzegels - 64,— 
49 605 „ Jubileumzegels 1898-1923 - 76,78 
50 660 „ van Suriname en Curasao - 166,61 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
51 8000 stuks gemengd - 86,59 
52 6000 „ „ - 57,60 
53 4000 „ „ - 42,55 

Zegels afkomstig van het Depart, van Buitenl. Zaken. 
54 3500 stuks gemengd - 46,59 

68e VEILING J. K. RIETDIJK. 
Op deze veiling, gehouden op 25 Februari, werden uitslui

tend zegels van Nederland uitgifte 1852 verkocht. Enkele uit
slagen volgen hieronder: 

5 cent d. blauw postfrisch ƒ 62,—; id. met velrand ƒ 78,—. 
5 cent groenblauw postfrisch ƒ 44,—. 
5 cent lichtblauw po stfr. strip van 3 met velrand ƒ 320,—. 

15 cent postfrisch blok van 4 ƒ 510,—. 
5 cent strip van 5 met langstempel Hillegom ƒ 380,—. 

10 cent idem idem ƒ 670,—. 
15 cent paar met langstempel Hillegom ƒ 165,—. 
10 cent blok van 4 op brief ƒ 320,—. 
5 cent blok van 4 (scheurtje) ƒ 102,—. 
5 cent blok van 6 ƒ 255,—. 

15 cent blok van 4 ƒ 455,—. 
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PLAKPLAATJES MANIAKKEN. 
In het Handelsblad van 20 Maart 1929 komt onderstaand 

bericht voor: 
„Postzegels met afbeelding van het 

„verbrande stadhuis. 
„Een postzegelverzamelaar heeft iden burgemeester van 

„Leiden in overweging gegeven pogingen aan te wenden om 
„gedurende een bepaald tijdvak aan de postkantoren verkrijg-
„baar te stellen postzegels met de afbeelding van het door den 
„brand verwoeste stadhuis. De postzegels zouden tegen een 
„zekere overwaarde worden verkocht en de opbrengst zou 
„dienen voor den herbouw van het stadhuis. 

„Zoowel den burgemeester als het Leidsche Stadhuiscomité 
„is dit plan zeer sympathiek. Er zijn reeds onderhandelingen 
„gevoerd met den directeur-generaal der P. T. T." 

Alsof ons.land de laatste jaren niet al ruimschoots voorzien 
is van zulke prulleboel, schijnen er nochtans altijd z.g. verza
melaars te zijn, die deze uitwassen van de philatelie aanmoe
digen. Een gelukkig teeken is het echter, dat de Postzegel-
vereenigingen „Philatelica" en „Hollandia" hare afkeuring 
over deze eventueele uitgifte uitspraken. De weg, om tot een 
dusdanige uitgifte te geraken, is niet zoo eenvoudig; wü be
hoeven derhalve geen vrees te hebben voor een spoedige be
slissing. 

Indien het Bondsbestuur nu voldoende actief optreedt, kan 
het bij de bevoegde autoriteiten aandringen, om deze uitgifte 
te verhinderen, vooral als ook meerdere vereenigingen haar 
afkeuring te kennen geven. 

De manie van noodelooze uitgiften heeft den laatsten tijd 
dusdanige afmetingen aangenomen, dat het een pliclit van elk 
rechtgeaard philatelist moet zijn, hieraan paal en perk te 
stellen en remmend op te treden. 

Een postzegel moet blijven wat het oorspronkelijke doel was, 
n.l. een merkteeken, dat de afzender de kosten had betaald 
voor een poststuk ter franco-overhandiging aan den geadres
seerde, maar moet niet worden een reclame- of een belasting
zegel voor liefdadige doeleinden. Dat is een uitwas, die in de 
philatelie niet thuis behoort. 

Moge algemeene medewerking en vooral de Bond zorg 
dragen, ons voor deze uitgifte te behoeden! 

A. C. VOSS. 

UITBREIDING N.V. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL. 
Het is ons een genoegen te kunnen wijzen op den voort-

durenden groei dezer N.V., die reeds een vertrouwden naam 
heeft verworven op veiling-gebied. 

Met 1 Mei e.k. wordt door haar een filiaal geopend te Rotter
dam; de bekende postzegelhandel van den heer H. van der Loo 
aldaar, een van de oudste zaken hier te lande, is n.l. door haar 
overgenomen. 

Als bedrijfsleider van dit filiaal zal optreden de heer P. C. 
Dozy, een man, die vele vrienden telt onder de verzamelaars. 

Wij wenschen de energieke N.V. alle succes toe met deze 
uitbreiding; de personen van directeur en bedrijfsleider zijn 
er borg voor, dat de verzamelaars zich vol vertrouwen tot haar 
kunnen wenden. 

Toen eenigen tjjd geleden de „Haagsche Post" twee redac
teuren den wereldbol omzond, den een van hier naar het 
westen, den ander in oostelijke richting, en daaraan een prijs
vraag verbond, schreef een dagblad of tijdschrift (mij is ont
schoten, waar ik het las), dat men evengoed twee brieven of 
postpakketten zoo rond kon zenden. Ik knoopte dit in mijn 

oor en verzond met de luchtpost van 13.IX.1928 een brief naar 
Batavia, welke het aankomststempel van Weltevreden draagt 
van 25.IX. Volgens het adres werd bovengenoemd postkantoor 
verzocht, den brief per eerste gelegenheid door te zenden naar 
San Francisco Calif. De enveloppe draagt dan ook een post
stempel van den postagent a/b van het s.s. „Pres. Cleveland", 
d.d. 8.X., en kwam op 31.X. te San Francisco aan. Vandaar 
was de bestemming Londen. Van San Francisco tot New York 
per luchtpost en verder per schip kwam de brief 13.XI. te 
Londen aan; werd per luchtpost naar Amsterdam vervoerd, 
waar hij met de derde bestelling 14.XI. besteld werd, na prec-
cies 62 dagen en 19 uur onderweg te zijn geweest. Gefrankeerd 
werd met Hollandsche, Indische, Amerikaansche en Engelsche 
postzegels, van welke laatste een tijdens de reis eraf ging, 
wat 30 centiemen port kostte, zoodat er ook nog een port-
zegel van 15 cent op zit. Intusschen werden er 15 stempels 
in 10 soorten op afgedrukt. De tijdsduur is weliswaar geen 
record, doch het stuk is aardig om de nauwgezetheid, waarmee 
de verschillende postdiensten de gegeven opdracht vervuld 
hebben. 

A. W. B. 

WELKE ZEGELS GEBRUIKT DE VOLKENBOND? 
In de catalogi vindt men onder Zwitserland als dienstzegels 

vermeld verschillende waarden, voorzien van den opdruk „So-
eiété des Nations" of „S. d. N. Bureau International du Tra
vail". 

Door een verzamelaar, die omtrent het juiste karakter dezer 
zegels gaarne ingelicht wilde worden, werden daartoe de vol
gende vragen gericht tot het Hoofdbestuur van de Zwitsersche 
Posterijen. 

De gestelde vragen luidden: 
1. Zijn de zegels van Zwitserland met bedoelde opdrukken 

aan te merken als dienstzegels van Zwitserland, of z;jn de 
postale verhoudingen van den Volkenbond als een zelfstandige 
dienst te beschouwen, waarvoor de Zwitsersche posterijen 
slechts de zegels leveren. 

2. Maakt de Volkenbond te Geneve gebruik van Zwitsersche 
postkantoren, of heeft hij eigen postkantoren met internatio
naal personeel. 

3. Zijn dezeVolkenbond-zegels slechts te beschouwen als ver-
reken-zegels der Zwitsersche administratie, en moet hij deze 
tegen nominaal bij de Zwitsersche post koopen. 

4. Moeten de verschillende delegaties deze zegels van den 
Volkenbond koopen, of worden hun deze als dienstzegels (zon
der betaling) afgestaan. 

De Zwitsersche Administratie beantwoordde deze vragen als 
volgt: 

1. Wij beschouwen deze zegels niet als dienstzegels. In plaats 
van speciale zegels, die het secretariaat van den Volkenbond 
verlangd had, stond de Zwitsersche administratie toe, dat de 
Zwitsersche zegels, die door den Volkenbond en het Bureau 
International du T. noodig waren voor de frankeering hunner 
stukken, voorzien werden van de onderwerpelijke opdrukken. 

De Zwitsersche post zorgt zelve voor het aanbrengen van 
die opdrukken, die door den Volkenbond verlangd werden, 
eerstens voor propaganda-doeleinden, tweedons als controle
middel. 

2. De Volkenbond heeft geen eigen postkantoren met inter
nationaal personeel. De Zwitsersche postdienst heeft in het 
gebouw van den Volkenbond een postkantoor ingericht, met 
Zwitsersche ambtenaren (postkantoor Geneve nr. 10, Société 
des Nations). 

3. De Volkenbonds-instituten genieten voor het verzenden 
van hun stukken geen portvrijdom. Zij betrekken daarom, on
der betaling, de met bovenbedoelden opdruk voorziene zegels 
tegen nominaal aan genoemd postkantoor, waar deze zegels 

http://13.IX.1928
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uitsluitend verkrijgbaar zijn. Men heeft dus hier niet te doen 
met een soort verreken-zegels. 

4. Deze vraag kunnen wjj niet beantwoorden. 

Richard Borek, die in zijn jongste prijslijst dit punt aan
roert, komt tot de gevolgtrekking, dat deze zegels niet be-
hooren tot Zwitserland, doch dat zij onder een afzonderlijk 
hoofd „Zegels van den Volkenbond" in de catalogi moeten 
worden opgenomen. 

NIEUWE PERRARI-VEILINGEN. 
Wie gemeend heeft, dat de Parij sehe veilingen, waar de door 

den Franschen Staat geconfiskeerde verzameling van Ferrari 
onder den hamer kwamen, alles omvatten, wat deze zon
derling aan postzegels bezat, zal tot zijn groote verbazing 
vernemen, dat binnenkort weder belangrijke Ferrari-veilingen 
zullen worden gehouden. 

Ook hier legde een Staat beslag op de zegels, en wel Zwitser
land. Tijdens zy'n leven toch bracht Ferrari verschillende be
langrijke gedeelten van z\jn collectie naar Zwitserland over, 
die na zijn overlijden een deel zouden uitmaken van de post
zegelverzameling in het Berlijnsche postmuseum, waartegen 
evenwel de erfgenamen ernstig en klaarblijkelijk op goede 
gronden bezwaar maakten. De collectie valt hun toe, maar de 
Zwitsersche Staat eischt drie millioen frank successierechten. 
Jarenlang heeft de strijd tusschen de erfgenamen en den fiscus 
geduurd en thans is de oplossing gevonden: de verzameling 
wordt geveild, de Staat krjjgt het hem toekomende en de rest 
wordt verdeeld tusschen de treurende bloedverwanten! 

Het eerste gedeelte dezer uitgebreide verzameling komt 
binnenkort te Londen onder den hamer. Het bestaat o.a. uit 
grootsch opgezette speciaal-collecties van Montenegro, Spanje, 
Zwitserland, enz. Van Sicilië bevat de verzameling tal van af
wijkingen enz., die in de honderdtallen loepen. Bijzonder uit
gebreid is verder de verzameling eerste uitgiften van Grieken
land, voorts Zweden, Rusland en Portugal. 

Naar verluidt, doet deze Ferrari-collecti niet veel onder bjj 
de eerste, die te Parijs werd geveild. 

T.z.t. hopen wiJ over het verloop dier veilingen het een en 
ander mede te deelen. 

WAT 1928 AAN NIEUWE UITGIFTEN BRACHT. 
George Brunei verstrekt in L'Echo de la Timbrologie van 

15 Januari j.1. de gewone jaarlijksche opgave over het aantal 
nieuwe zegels. 

Het afgeloopen jaar bracht 1602 stuks nieuwe uitgiften, 
waarvan 321 exemplaren komen op rekening van Frankrijk en 
koloniën. 

Vergeleken by 1927 geeft het afgeloopen jaar een meerdere 
productie te zien van 26 stuks. 

Uit de gepubliceerde cijfers valt te concludeeren, dat e-en 
gemiddelde jaarlijksche toename van ongeveer 1500 stuks als 
normaal is te beschouwen. 

Terloops zij vermeld, dat het totaal aantal tot dusverre ver
schenen zegels ongeveer 58000 stuks bedraagt. Buiten be
schouwing zijn gebleven typen en tandingsvarieteiten, enz. 

HET LEVEN VAN COLUMBUS OP DE POSTZEGELS. 
Als nr. 3 van de „Nederlandsche Philatelisten-Bibliotheek" 

verscheen met bovenstaanden titel een beschrijving van het 
leven van Columbus aan de hand van afbeeldingen op post
zegels, door mr. Van Peursem, een overdruk van een aantal 
in de „Philatelist" verschenen artikelen. Het verschijnen van 
dit boekje is een bewijs ervoor dat ook hier de „geschied
kundige" richting van het verzamelen veld gaat winnen, en 

men zich meer dan vroeger gaat afvragen wat de voorstel
lingen op de zegels voor beteekenis hebben. Iedereen zal toe
geven dat deze wijze van beschouwing der zegels tot nu toe 
vrijwel algemeen verwaarloosd werd. 

Dat men op deze nieuwe manier, die tevens het voordeel 
heeft dat zjj ons op een nog bijna onontgonnen terrein brengt, 
een interessante verzameling kan opzetten, leert ons het boekje 
over Columbus. Nu is Columbus wel een zeer geschikt man om 
op deze wijze verzameld te worden, omdat zijn portret en zijn 
daden op zegels van talrijke staten afgebeeld staan, maar ook 
van andere historische tijdperken laten zich interessante col
lecties bijeenbrengen. Voordeelen van deze verzamelmethode 
zijn, dat het terrein nog niet af gegraasd is, en dat men meer 
dan bij andere gebieden geheel zijn eigen neigingen kan volgen. 
Het interessante boekje over Columbus is niet alleen een soort 
richtsnoer voor hen die op deze wijze een verzameling be
ginnen willen, maar geeft ook aan de „gewone" verzamelaars 
veel wetenswaardigs waarvan zij, zoo gmg het ons tenminste, 
nog niet op de hoogte waren. 

B. 

BRITSCH INDIE. LOCALE- OF INDISCHE DRUK. 
„Gibbons' Stamp Monthly", Dec. 1928, brengt zijnen lezers 

een belangwekkende verhandeling over de eerste inlandsche 
drukken der Indische zegels, de z.g. Nasik-uitgiften. De vele 
Nederlandsche belangstellenden, onder wie verscheidene meer 
of minder verder gaande specialisten, weten waarschijnlijk dat 
de twee e-erste waarden, de getande 1 anna chocolade en de 
3 annas blauw op 3 Mei 1926 in het Magazy'n te Calcutta ont
vangen werden en gedrukt waren van de oude De la Rue-platen 
maar dat het papier verschilde. Het De la Rue-papier was ge-
watermerkt met één groote ster voor elk zegel, ofwel 256 
sterren per vel van 256 zegels, terwijl in de drie rand-, z.g. 
jubileum-lijnen, het groote Inschrift in hoofdletters te lezen 
was: „STAR PAPER STAR". Dat der inlandsche drukkerij 
had 964 kleine sterren, terwijl het randinschrift ontbrak. Een 
maand later, 2 Juni, werd de tweede druk der 1 anna ont
vangen; de vellen telden nu 320 zegels; zuinigheidshalve waren 
de randen met de drie jubileumlijnen enz. nu voor zegelaf
drukken gebruikt. Als „zeldzaam" en „zéér zeldzaam" moeten 
beschouwd worden de 4 annas resp. 2 annas met het inschrift 
„INDIA POSTAGE". De 4 a. werd op 20 Augustus 1926 ont
vangen, aangevuld met het „AND REVENUE"; de eerste was 
zeer jeugdig, 5 weekjes was ze toen ze verdween. De 2 a. 
echter kwam op 24 November 1926 in „boekjes" binnen. Aan 
de postkantoren waren gedurende één week enkele vellen ver
krijgbaar, waarna ook zij voor goed verdween. Dit is een on
oplosbaar raadsel, daar geen enkele veronderstelling voor de 
plotselinge verschijning én verdwijning kan gevonden worden. 
De zegels kwamen nadat de nieuwe waren binnengekomen. 
Waartoe moesten eerst die boekjes worden gezonden en daarna, 
voor één week, enkele vellen, om dän te verdwijnen ? 

J. B. R. 

FALKLAND EILANDEN. 19 FEBR. 1928: 2% OP 3 D. 
CATALOGUSPRIJZEN. 

De Michel 1929 schat deze zeldzaamheid op „80 pf."! Stormt 
allen erop af. Dat niemand vreeze het voor den honderdvou-
digen prijs te bekomen! Van deze hulp in nood werden slechts 
1179 stuks ontvangen, volgens den heer Fred. B. Wilson, Post
meester van South Georgia, en binnen 6 dagen was alles uit
verkocht. In „Gibbons' Stamp Monthly" van Februari, blz. 90, 
wordt nog de aandacht erop gevestigd, dat de autoriteiten te 
Londen zich streng kanten tegen de opdruk-practijk, naar aan
leiding van de in het verleden voorgekomen schandalen. Slechts 
in hoogst spoedeischende gevallen mocht van het verbod wor
den afgeweken. Daardoor is de uitgifte van een hulp in nood 
een zeldzame gebeurtenis, die de Philatelisten ontroert (!!) en 
hen drijft tot het verkrijgen van zulke zegels. 

J. B. R. 
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F I U M E  V E R B E T E R I N G OP KOHL'S 
H A N D B O E K  S U P P L E M E N T . 

De bewerker van d a t deel, de heer V Antoniazzo, Fiume, kon 
dadelijk vas ts te l len , dus bericht de redacteur van het hand
boek, dr Munk, d a t de eers te vier portzegels, nr s 14, met 
watermerk Stephanskroon , niet uit den voorraad van het 
postbestuur van F i u m e s tammen, m a a r door eenen daar wo 
nenden verzamelaa r , dus een particulier , voor overdruk aan de 
Post zijn afgegeven Deze Hongaarsche zegels van 1907/09 
waren reeds g e r u i m e n tijd voor 1918 door de Hongaarsche Re
geering i nge t rokken en verniet igd. De ambtenaren hebben op 
dat wate rmerk geen acht ge^slagen en ze bijgevolg t e r over 
drukking a a n g e n o m e n en ze daarna den part icul ier weder t e 
ruggegeven De p o s t a m b t e n a r e n hebben daarna ook portzegels , 
door het publiek afgegeven om ze van den opdruk „ F I U M E ' 
te doen voorzien, aangenomen , al was dit volstrekt onnoodig, en 
bewijst het t evens de knoeierij van een, zoo niet van „den" 
hoogsten p o s t a m b t e n a a r a ldaar Portzegels dienden met te i 
f rankeering en w a r e n slechts door z g Philatelisten gekocht, 
al of niet om er geld uit te slaan Intusschen levert deze amb
telijke daad het bew\)b, dat de Fiumer portzegels, Kohl nrs . 14, 
met machineopdruk én met handstempelopdruk, met inbegr ip 
van den „kops t aanden" , als „pos twaarden" nooit zijn uitge
geven, en dus behooren geschrap t te worden, zoowel de ju is te 

als kopstaande s tempels „ F R A N C O 55" op de Hongaa r sche 
f rankeerzegels 2, 3, 5 Cor., welke evenmin ten pos tkan tore ver
kr i jgbaar waren en voor denzelfden part icul ier werden ge
stempeld, voor die beste pos tzege lve rzamelaa r s ' J B R 
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P O S T Z E O E L H A I M D E L A N X . 
P A P E S T R A A T 24  G I R O 136315 
1913 N e d e r l a n d , jubil gebr 

1921 
1925 
1926 
1927 
1913 
1915 
1922 
1923 

1922 
1923 
1928 

f 1 50 
f 0 25 
f I 25 
f 0 70 
f 0 40 
f 0 15 
f 0 95 
f 0 25 
f 0 25 
l 0 1 0 
f 6 

MO 13 1 f O 45 
f 0 55 

Groote sorteering iD albuns en ph latelistische benood gdheden boven f 5 franco 
De nieuwe Supplementen voor het Schaubek album verschijnen einde Apr 1 en 

worden U r a opgave van het a bum toegezonden (167) 

N e d Indie, 

Suriname, 

Vliegpost 
weid autom c 

2' 2 G rood 
Roode Kruis 
overdrukken 
32' 2 et 
60 en 81 et 
Ja rb Bacdoc g 
Rcgeeringsjubil 
Weldadigheid 

ongebr 
gebr 

ongebr 
gebr 

'O 
91 
92 

101 
162 61 
186 89 
195 98 
117 
118 20 
125 31 
1 6 
138 39 
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P O S T Z E G E L S . PORTZEGELS. 
De O N T V A N G E R D E R R E G I S T R A T I E I N D O M E I N E N te 'sGravenhage zal op W O E N S D A G 24 A P R I L 
1929, des namiddags te 2 u u r , in het gebouw van he l Hoofdbes tuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kor

tenaerkade i , bi) i n s c h r i j v i n g v e r k o o p e n : 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
L N O X I T I Ë N zijn g r a t i s aan dat gebouw verkrijgbaar. (212) 
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DE NIEUWE 
SCHAU BEKSUPPLEMENTEN 

V E R S C H I J N E N B I N N E N K O R T E N Z I J N D I R E C T N A 
V E R S C H I J N I N G V E R K R I J G B A A R B I J D E N 

HAAGSCHEN 
POSTZEGELHANDEL 
NOORDEINDE 90  GIRO 110104  DEN HAAG 

G E E F T R E E D S H E D E N UWE B E S T E L L I N G OP. 
D E P R I J Z E N Z I J N 
N r i ƒ 5,05 
N r 3 ƒ 6,50 
Ni 4 ƒ 7,20 
N r 12 ƒ2,05 
N r 13 ƒ2,40 

N r OOA 
N r OOB 
N r ODE 
N r 40 
Ni 41 

ƒ8,65 
ƒ9,40 
ƒ7,20 
ƒ2,20 
f2,55 

N r 42 
N r 43 

N r 44 
N r 45 
N r 46 

ƒ3,25 
ƒ3,60 
ƒ4,70 
ƒ5,05 
ƒ0,60 

S U P P L E M E N T E N V A N 1 9 2 5 A F Z I J N T H A N S N O G L E V E R B A A R . 
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Speciale Reclame-aanbieding „VERZAMELINGEN" 

Duitschland 

versch. zegels van Afrika f 0,75 
Argentinië - 1,— 
Australië - 1,90 
Azië - 0,75 
Balkan - 0,60 
Beieren - 0,55 

„ -1,40 
- 2,50 

Bosnië - 1,— 
-3,75 

België - 0,65 
, -2 ,— 

Belg. Spoorw. zegels - 0,60 
Bulgarüe - 0,40 

-1,20 
-3,15 

Chili - 1,25 
China - 0,35 
Cuba - 1,40 

-1,40 
Denemarken - 0,45 

-1,90 
Danzig - 0,85 

-3,25 
-0,35 
-1,50 

Duitsche Koloniën - 1,25 
Ecuador - 0,60 

-1,40 
Egypte - 0,55 
Eng. Koloniën - 0,75 
Estland - 0,45 

-1,25 
Finland - 0,60 

-1,15 
Fiume - 0,75 

-1,90 
Frankrijk - 0,75 
Griekenland - 0,70 

-1,70 
Hongarije - 0,15 

- 0,55 
-1,65 

Italië - 1,60 
Japan - 0,75 
Joego-Slavië - 0,45 

-1,35 
-6,75 

Letland - 0,45 
-1,65 

Lithauen - 0,60 
, -1,65 

Luxemburg - 0,85 
-3,25 

Nederland - 1,75 
- 4,50 

-12,50 
Ned. Indië - 0,75 

„ - 3,25 
Memel -1,50 

-4,50 
Mex-co - 0,75 
Nyassa - 0,95 
Montenegro - 1,85 
Nicaragua - 0,75 

-1,60 

40 
50 

200 
500 
30 
30 
50 
100 
150 
200 
100 
200 
50 
100 
100 
50 
100 
200 
50 
100 
50 
75 
25 
50 
25 
25 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
25 
25 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
300 
25 
40 
50 
100 

versoh. zegels van Noorwegen ƒ0,60 
- 0,95 

Oostenrijk - 0,45 
5,-

Paraguay 
Peru 

-1,25 
-0,75 

Perzië -1,25 
- 2,50 

, - 3,90 
- 7,25 

Polen - 0,45 
-1,75 

Portugal - 0,45 
- 1.25 

Port. Koloniën - 0,95 
Roemenië - 0,45 

, -1.25 
-3,25 
■0,70 
3,95 

Saargebied 1,35 
2,90 

Salvador 0,60 
1.45 

1,75 
0,95 
0,75 

Sovjet Rusland 

San Marino 
Siam . . . . 
Slowakije 
Servië (oud)  2,75 
Scandinavië  0,60 
Spanje  0,80 
Turkije  0,80 

1,55 
Uruguay  0,70 
Venezuela  0,45 

1.35 
Wurtemberg  0,60 

2,50 
IJsland 
Zweden 

Zwitserland 

ZuidAmerika 
ZuidAmerika (Seebeck) 

2,50 
0,30 
1,25 
0,60 
1,75 
1,40 
1,90 

Zuid en Midd.Amerika 1,25 
NoordAmerika 
Fransche Koloniën 

Curasao en Suriname 

500 alle verschillende betere zegels ƒ 
500 alle verschillende betere zegels Europa . . . . -

1000 verschillende zegels, slechts -
2000 alle verschillende zegels, -
3000 alle verschillende zegels, vf.o. vele betere soor

ten, pracht-collectie, slechts ƒ 18,50 en -
5000 alle verschillende zegels, een praoht-collectie, 

w.o. meerdere betere zegels (extra) -
10000 alle verschillende zegels, op volgorde in boek

jes geplakt, een prachtige collectie, in prijzen 
van ƒ 150,—, ƒ 175,— en -

1,50 
-0,50 
-1,75 
-3,25 
-1,25 
-2,75 
-4,— 

-19,50 

1,50 
2,50 
1,70 
6,50 

16,50' 

45,-

195,-

Bij afname van minstens 10 verzameiingen, als boven vermeid, 10 pCt. reductie. 

IIF miG^rHF PD^T/FPFUilMDFI ^^^^ ^̂ *'̂ * ^^^ beste en meest vertrouwde adres voor den UL nHflUuUnL rUuiLLULLlinJlULLin-en verkoop uwer postzegels en aanverwante artikelen. 
Zendingen boven f 5,— franco. 
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