
IDERUDSCH l A l B L A D VOOS FHIUmiE 
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 Parijs 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 \an postzegelkundigen, vretenschappelijken en redactioneelen 
aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, J. D, van 
Brink, Nieuwestad 132b, Leeuwarden: al wat Ned. en Kol, betreft, aan A. M. 
Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht, en mr, G, W, A. de Veer, 
Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht (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. 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenign^ngen. 

8e JAARGANG. 

TWEE NIEUWE VASTE 
MEDEWERKERS. 

Het is de Redactie een genoegen te kunnen berichten, dat de 
staf van vaste medewerkers is uitgebreid met de beeren: 

H. J. L. DE BIE, te Paramaribo, die de lezers regelmatig 
op de hoogte zal houden over de West-Indische zegels; 

J. G. MILLAARD, te 's-Gravenhage, die publicaties zal ge
ven over de zegels van Engeland en Koloniën. 

DE FISCUS EN DE VERZAMELAARS. 
'*7aarschijnlijk zal het de verzamelaars wel opgevallen zijn, 

dat onlansis een bekend groot verzamelaar per annonce bekend 
maakte, dat zijne collectie, met inachtneming van eenige be
palingen, gratis voor belangstellenden te bezichtigen was. De 
reden dpzer annonce was, dat genoemde verzamelaar voor een 
aanzienlijk (gegist) bedrag in de vermogensbelasting door 
den inspecteur was aangeslagen voor zijne collectie. Hoewel 
over het dienstjaar 1928-29 geen bepaalde rubriek in het aan
giftebiljet hiervoor was genoemd, vrees ik, dat dit in de bil
jetten voor 1929-30 w d het geval zal zijn. 

Wenschelijk komt het mij voor, dat de verzamelaars als één 
man hiertegen te velde trekken en dat vooral de Bond aan 
deze zaak zijn.volle aandacht zal wijden. 

Bekend is het, dat zij, die sinds jaren verzamelen, door de 
groote uitbreiding aan nieuwe verzamelaars hunne collectie 
volgens de catalo'^i in waarde hebben zien stijgen; doch ook 
is bekend, dat ^'issche verkoop- en catalogi-prijzen een groot 
negatief verschil staa^. Gaan nu de belastingambtenaren op 
den ingeslagen weg vo rt, dan ■> orden velp verzamelaars, die 
een ncar.i hebben op voi.')me!aarsgebied of wJ ■ collecties op 
tentoonatellingen bekroond zijn, lukraak voor een zeker bedrag 

Eereleden der Redactie* J, B. Robert en H. J. Spitzen, 
Vaste medewerkers: H, J, L, de Bie, J, A, Kastein, H, Lampe Fzn,, Leon 

de Raay, J G Millaard, G, V, van der Schooren, Pierre Vos, A. C. Voss, 
P, Vredenduin Jr, 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement en afzon
derlijke nummers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere 
vereenigingsberichten en voor alles wat de uitgave, het beheer en de 
administratie betreft, zich te wenden tot L, C, A Smeulders, Wilhelmina
park 128, te Breda Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening 37183, 

ADVERTENTIËN (hy vooruitbetaling): 
VI pagina ƒ30,— V6 pagina ƒ7,50 V16 pagina ƒ4,— 
1/2 „ „17,50 V8 „ „ 6 , - 1/18 „ „ 3,— 
1/3 „ „12,50 1/9 „ „5,50 Bö 3,6, 12x plaat-
1/4 „ „10,— 1/12 „ „4,50 sen 5, 10, 15% red. 

Nr. 5 (89). 

aangeslagen op een ondeskundige wijze. De belastingambte
naren toch zjjn als regel geen deskundigen op philatelistisch 
gebied en kennen de collectie van den aangeslagene niet. 

Nu is een verzameling in vele gevallen een waardevol bezit, 
doch slechts een liefhebberij, die vrij veel kost en zeker geen 
bron van inkomsten vormt. Wordt deze maatregel doorgevoerd 
dan zal het gevolg zijn, dat velen hunne collectJies gaan op
ruimen, waarbij de verkoop allicht plaats zal vinden over de 
«:renzen, eende«ls om daardoor fiscale controle omtrent op
brengst te ontloopen, anderdeels, omdat het bekend is, dat in 
het buitenland dikwijls voor mooie collecties betere prijzen te 
bedingen zijn dan hier. 

Het gevolg hiervan is, dat collecties over de grenzen gaan, 
die niet zoo spoedig zullen terugkeeren, en dat juist in een 
tijd, nu na veel inspanning het Rijk besloten beeft een Post-
museum in het leVen te roepen, dat door vooraanstaande col
lecties gevoed moet worden. 

Verder rijst de vraag, of de baten wel aan de verwachtingen 
zullen beantwoorden en de lasten, evenals bij de belasting op 
de speelkaarten, niet zeer aanzienlijk zullen zijn. 

De verzamelaars toch zullen zich niet klakkeloos aan een 
taxatie, in den wilde gedaan, onderwerpen, en zullen zoo-
noodig e'en hertaxatie door arbiters of dispacheurs eischen, die 
dit werk niet voor niets doen. Zorgvuldig een waardebepaling 
van een collectie te maken, kost veel tijd en kennis. Behoorlijk 
erkende dispacheurs zijn niet op elke plaats in ons lapd te 
vinden en dus zal door het Rijk een aanzienlijke post voor 
reis- en verblijfkosten moeten worden uitgetrokken. Steeds 
zal met den verzamelaar ook overleg gepleegd moeten wor
den, wanneer de conferentie, die in ziin tegenwoordigheid 
moet geschieden, zal plaats vinden. Het is de vraag, of vele 
verzamelaars tegen de kosten, moeiten van protesten, enz., 
niet zullen opzien, en dan liever tot liquidatie overgaan; ik 
betwijfel niet, of ook de handelaars zullen hiervan de treurige 
gevolgen ondervinden. 

Helaas moet ik zeggen, dat vele verzamelaars zelf de schuld 

BREDA, 16 MEI 1929. 
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zun, dat de aandacht der regeerino: on deze zaak gevallen is. 
In de eerste plaats toch het rondbazuinen van de steeds rij
zende priizen in de catalogi; voorts het feit, dat velen, die ar
tikelen in vakbladen Echriiven. on grond van veeltijds fantasie 
cijfers omtrent oplaag een priisberekening maken en de aan
dacht er op vestigen, dat handelaars hunne zegels te laag 
priizen! 

Herhaaldelijk heb ik zoowel mondeling als schriftelijk ge
waarschuwd om op deze ondeskundige wüze zün geleerdheid 
te luchten, die m. i. niet tot het terrein der verzamelaars be
hoort, doch aan de handelaren moet overgelaten worden. 

Hoe het echter zij, een krachtig, eensgezind nrotest moet 
door belanghebbenden bii de regeerinsr tegen dezen fiscalen 
maatregel ingediend worden, onder leiding van den Bond, ge
steund door een petitionnement, e-eteekend door alle vereeni-
ginsren en ernstige verzamelaars. Een spoedig en krachtig op
treden is zeker gewenscht. 

Het bestuur van den Bond zou b.v. in overleg met zijn 
rechtskundigen adviseur een dereeliike notitie kunnen onma-
ken. gericht tot den minister van financiën, met verzoek aan 
de inspeclteurs der vermogensbelasting ondracht te geven, dat 
bii de aangifte van het vermogen, postzegelverzamelinsren niet 
als een vermogens-bestanddeel mogen worden beschouwd, des
noods nader toegelicht met argumenten, zooals ik hierboven 
reeds heb aangegeven. 

Het Bondsbestuur treffe maatreojelen. dat dit petitionne-
ment zoo sterk mogeliik geteekend wordt door de verzame
laars en dat het, binnen een bepaalden termijn, de regeering 
bereikt. 

Desnoods ware het on te nemen in ho<' Maandblad, opdat het 
e-lken lezer ter teekening klan bereiken. 

A. C. VOSS. 

Noot der Redactie. ' 
Hoewel het ons bekend is. dat de Bond in dezen reeds eenige 

stannen heeft gedaan — zün wij juist ino'pUcht meer in het 
biizonder door den Bondsvoorzitter nersoonliik — toch achten 
wii de aanwiizineen. door den heer Voss gegeven, een ernstige 
overweging door het Bondsbestuur overwaard. Het wil ons ee-
wenscht voorkomen, gelet on het algemoen philatelistisch b°-
lanff. dat de Bond met zijn act'e onenlijk voor het voetlicht 
treedt. 

De belangen van den Staiat worden, ook zonder de collecties 
in de vermogenshelastine on te nemen, door de verzamelaars 
toch al behoorliik behartiffd. De onenfing van tal van phila-
telistenloketten. de Riiksveilingen, de biizondere uitgiften van 
Roode Kruis, Olvmniade, het verwaarloosde kind, enz . enz., 
het zm alle instellingen, die den Staat het noodige in het 
laadie brengen. 

Wii gelooven niet verre mis te tasten, wanneer wij het aan
tal zeeels van elke nieuwe uiteifte — behoudens de duurdere 
exemplaren — dat als ongebruikt in de verzamelingen een 
plaatsje vindt, schatten on 35 ä 50000 stuks. 

Zeer z°ker. een vrijwillige belastins-. zooals de niet-verza-
melaar allicht zal opmerken, doch het feit bestaat, dat de Staat 
dergeliike aantallen sliit, dat het de reeds gebruikte zegels op
nieuw tegen grof geld verkoopt. 

Dan, on welke moeiliikheden zial de fiscus stuiten bij de 
taxatie. Eén of twee zeldzaamheden van den eersten rang, 
die zich aan den dispacheur ontpoppen als vervalschin^en! 
Het komt ons voor een onmogelijke taak te zijn om tot een 
nauwgezette waardebepaling te gerlaken. 

ARGENTINIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt ds verschijning van den dienst-

zegel, opdruk M.J.I. op den jubileum-zegel van 1926: 
12 centavos blauw (hoofdpostkantoor te Buenos Aires). 

AUSTRALIË (Gemeentebest). 
In het kangoeroe-type is te melden de frankeerzegel: 

9 pence, violet. 
Het papier draagt het nieuwe meervoudig watermerk kroon 

en letter A. 
BRAZILIË (Febr. '29). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, doch op papier 

met het watermerk „Casa da Moeda", een of twee letters per 
zegel: 

20 reis, leiblauw. 
600 „ oranjerood. 

1000 „ blauwgroen. 
CHILI (Maart '29). 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, randschrift 

„Correos de Chile", en met meervoudig watermerk ster: 
30 centavos, bruin en zwart. 

COSTA RICA. 
Opdruk „Correos 5 centimos" op telegraafzegel 2 colones, 

rood. 
Onze getrouwe correspondent, de heer J. Preiss te Amster

dam, toonde ons een rij van 10 stuks, bovenste rij van het vel, 
waaruit blijkt, dat voor den opdruk 5 viif onderscheiden cijfers 
zijn gebruikt, zoodat men hier van even zoovele opdruktypen 
kan spreken. Genoemden heer onzen hartelijken dank. 

ECUADOR. 
Het jongste Bulletin Mensuel geeft de volgende aanvullings

waarden op de zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 
opening van den spoorweg naar Otavalo, Yvert nrs. 273-276: 

un sucre op 1/10 de centavos, groen, 
cinco Sucres op 1/5 de centavos, rood. 
diez Sucres op 1/5 de centavos, rood. 

Deze opdrukken, aangevuld met „Postal Frril Norte Est. 
Otavalo", zijn geplaatst op fiscaal-zegels voor den consulairen 
dienst. 

Volgens dezelfde bron werd de serie, uitgegeven ter gelegen
heid van de opening der Nationale Vergadering, Yvert nrs. 
258-271, aangevuld met: 

10 centavos op 7 centavos bruin (Yvert nr. 210). 
EGYPTE. 
De koerseerende 10 millièmes is verschenen in donkerorianje. 
GUATEMALA (April '29). 
Dienstzegels in de nieuwe munt, centavo de quetzal: 

1 centavo, blauwgroen. 
2 centavos, bruinzwart. 
5 „ karmijn. 

De zegels zijn vervaardigd in driehoek-vorm; in het midden 
is het landswapen afgebeeld. 

HONDURAS. 
Ter gelegenheid van de ambtsaanvaarding van den nieuwen 

president, Mejia Colindres, verscheen een tweetal speciale 
zegels: 

1 centavo, donkerrood. Portretten van president en vice-
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Ter gelegenheid van den zevenden verjaardag van den op
marsch der Zwarthemden naar Rome, verscheen een serie van 
19 waarden, waartoe men zes verschillende teekeningen be
nutte. 

De afbeeldingen stellen voor: 
A. Keizer Augustus. 
B. Vrijheidskop. 
C. Julius Caesar. 
D. Koning Victor Emanuel. 
E. Romulus en Remus met de legendarische wolvin. 
F. Koning Victor Emanuel. 
De serie, schitterend van druk en uitvoering, bestaat uit 

onderstaande waarden: 
5 centimes, bruin, type E. 
1% „ donkerviolet, type C. 

10 „ bruin, type A. 
15 „ grijsgroen, type B. 
20 „ rood, type C. 
25 „ groen, type F. 
30 „ bruin, type D. 
35 „ blauw, type B. 
50 „ paars, type D. 
75 „ rood, type F. 

1 lire 25 cent., blauw, type F. 
1 
2 
2 
5 

10 
20 
25 
50 

75 

55 

donkeroranje', type A. 
roodbruin, type B. 
donkergroen, type E. 
rood, type E. 
paars, type B. 
groen, type C. 
zwartblauw, type A. 
donkerviolet, type F. 

De zegels met Romulus en Remus toonen aan den voet het 
nieuwe wapen van Italië, kruis van Savoye en de lictorenbijl. 
Alle zijn gedrukt volgens het rotogravureprocédé en zijn 
n. o. m. schitterende staaltjes van drukkunst. 

KISHANGAR. 
Met de beeltenis van den Maharadja, Jag Narein, verschenen 

de frankeerzegels: 
Vi anna, lichtblauw. 
2 annas, roodlila. 
4 „ roodbruin. 

LETLAND. 
Frankeerzegel in het kosrseerend type, papier met het wa

termerk hakenkruis: 
1 santims, violet. 

NOORWEGEN. 

NIElSHENRIKMa 

NQRGE fSii 

Ter herinnering aan den honderdsten ge
boortedag van den beroemden wiskunstenaar 
Niels Henrik Abel, verscheen een serie van 
vier waarden, alle in nevenstaande teekening 
naar ontwerp van prof. Schirnböck, te 
Weenen: 

10 öre, groen. 
15 „ roodbruin. 
20 „ rood. 
30 „ blauw. 

Het papier draagt het watermerk posthoren. 
'29). 

LuchtpoSitzegels op onderstaande fran
keerzegels: 

15 c. op 1 c, geelgroen. Gorgas. 
25 e. op 2 c, rood. Goethalts. 

De heer J. Preiss te Amsterdam, die 
ons dezen laatsten zegel zendt, meldt, 
dat deze dient ter frankeering van de 
luchtpoststukken tusschen Cristobal en 
NewYork. 

Vriendelijk dank voor toezending van 
dit bericht. 

PAJIAGUAY (April '29). 
In definitieve teekeningen, waarvan er één hierbij wordt af

gebeeld, zijn te melden de luchtpostzegels: 

IF*«« ^ i ^ ^ l ^ W i ^ F F f W ^ W W « ! 

■Érii*«AdrfiteB*ik*«AiMi^iM 

2 pesos 85, lichtgroen. 
5 pesos 65, donkerbruin. 

11 pesos 30, brn.violet. 
Voorts is, in de portret 

serie te melden de fran
keerzegel: 

2.50 pesos, grijsgeel. 
Dezelfde zegel is even

eens verschenen met den 
karmü'nopdruk C. 

PERZIE (April '29). 
Luchtpostzegel, verkregen door den opdruk „Poste aérienne" 

en vliegtuig met waarde op plakzegel: 
2 kran, oranjerood. 

PORTUGAL (April '29). 
Opdruk op frankeerzegel van vroegere uitgiflte: 

80 c. op 1 Esc. 50, grijs violet. 
ROEMENIE. 
Met den kop van den jongen koning Michaelis, doch thans 

met geheel gevulden achtergrond, zijn te melden de frankeer
zegels: 

TA lei, ultramarijn. 
10 „ blauw. 

RUANDAURUNDI. 
Opdruk op twee regels op koerseerenden zegel van Belgisch

Congo: 
10 centimes, groen. 

Deze opdruk wijkt van den voorafgaanden daarin af, dat 
Ruanda boven, Urundi aan den voet is vermeld. 

ST. KITTSNEVIS. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, papier met 

meervoudig watermerk in sierschrift: 
1 shilling, zwart op groen. 
5 „ groen en karmijn op geel. 

S. MARINO. 
»n>i> n m i 

De reedis vroeger aangekondigde nieuwe serie is thans ver
schenen, gedrukt bij de Engelsche firma Bradbury Wilkin
son Co., te Londen. Tot motieven koos men de staatsgevange
nis „La Roca", een prettig symbool voor verzamelaars! Voorts 
het gouvernementsgebouw, terwijl op de hoogste waarden de 
Vrijheid is afgebeeld, naar het standbeeld op het Piazza del 
Liberta. 

De serie beistaat uit de waarden: 
5 centimes, bruin en ultramarijn. 

10 
15 
20 
25 
30 
50 
75 

blauwgroen en lila. 
oranje en groen, 
blauw en oranjerood, 
groen en zwart, 
grijsbruin en rood. 
lila en olijfgroen, 
karmijn en zwart. 

1 lire 25, blauw en zwart. 
1 „ 75, groen en oranje. 
2 ., blauwgroen en rood. 
2 „ 50, lila en blauw. 
3 „ oranje en blauw. 
5 „ violet en groen. 

10 „ grijs en bl'auw. 
15 „ groen en lila. 
20 „ blauw en karmijn. 

Expressezegel: 
1 lire 25, groen (gezicht op de drie pieken van den 

Titanoberg). 
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TRANSJORDANIE. 

^ ^ M « M * M i 

In nevenstaande teekening verschenen 
de portzegels: 

1 
2 
4 

10 
20 
50 

millième. 
millièmes 

»» 
ft 

tt 

oranjebruin. 
, geel. 

groen. 
rood. 
olijfgroen. 
donkerblauw. 

TRIPOLIS. 
Ter gelegenheid van de dezer dagen gehouden derde jaar

beurs verscheen een serie van zes veraarden in verschillende 
teekeningen, waarvan een tweetal hierbij is afgebeeld: 

30+20 centimes, bruinviolet. 
50+20 „ groen. 
1 lire 25+20 centimes, karmijn. 
1 „ 75+20 „ blauw. 
2 „ 55+50 „ grjjsbruin. 
5 „ + 1 lire, violet. 

TSCHECHO-SLOWAKIJE. 
In nevenstaande teekening versohenen de 

frankeerzegels: 
20 heller, rood. 
25 „ groen. 
30 „ lila op grijslila. 
40 „ bruin. 

Het hoofdmotief der teekening vormt 
het rykswapen; de zegels zijn ontworpen 

door den kunstenaar K. Seizinger. Zij dienen ter vervanging 
van dezelfde waarden bvj de vorige teekening; het papier 
draagt geen watermerk. Zij zijn getand 9%. 

TUNIS. 
De koerseerende 30 ceritimes violet werd voorzien van den 

boogvormigen opdruk „Affranchts. Postes" en waardecijfer 10. 
TURKIJE (April '29). 
Opdruk op koenseerenden zegel: 

20 paradir op 1 grouch, karman. 
Vermoedelijk zijn deze en de m het vorige nummer ver

melde opdruk de e-erstelingen van de serie, noodig geworden 
door de invoering van het Latijnsche alphabet. 

URUGUAY. 
Prankeerzegels in het Artigas-type: 

2 pesos, groen. 
3 „ blauw. 
4 „ violet. 
5 „ bruin. 

V. B. 

ïe^crWacThten 
Nieirw'c Uit^iftem 

Pplaa^cj/fcrs,erQ.j 

ALBANIË. 
Na'ar de Berner Briefmarken Zeitung meldt, zal binnenkort 

een Roode Kruis-serie verschijnen met de beeltenissen van 
koning Achmed Zogoe en diens zuster. 

BELGIË. 
La Revue Postale ge-eft de oplaagcijfers van de serie „Jour-

naux Dagbladen 1928", welke wü, onder het noodige voorbe
houd, hieronder laten volgen: 

10 centimes, 100,000. 
20 
40 
60 
70 
80 
90 

1 franc, 
2 francs. 

73,950 
84,200 
53,800 

158,600 
54,450 
50,200 

161,800 
50,000 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 

francs, 50,000 
50,000 
50,200 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
15,000 
14,800 

CHILI. 
Het Bulletin Mensuel meldt, dat binnenkort eenige waarden 

zullen verschijnen met den opdruk „Islas de Juan liernandez". 
CUBA. 
Ter gelegenheid van de inwijding van het kapitool in 's lands 

hoofdstad verschijnt binnenkort een speciale serie m een vijf
tal waarden, alle met de afbeelding van het nieuwe gebouw. 
De- oplaag iis beperkt. 

CYPRUS. 
De jubileumserie van 1928 Is op 31 Januari j . l . buiten koers 

gesteld. De onverkochte restanten werden vernietigd. 
DOMINICAANSCHE REPUBLIEK. 
„Mekeel's Weekly" meldt, dat ter gelegenheid van de op

lossing van het grensgescml met den nabuurstaat Haiti, een 
speciale serie zal verschijnen. 

EGYPTE. 
Het blijkt, dat van de Prins Farouk-zegelis, vermeld in het 

Maart-nummer, een tweede druk bestaat, waarvan het midden
stuk ge-drukt is in bruin, in tegenstelling met den eersten, 
waarvan het middenstuk grys is. 

FALKLAND EILANDEN. 
Binnenkort zijn hier nieuwe teekeningen te verwachten, ter 

vervanging van het koerseerend koningstype. 
De serie zal bestaan uit de waarden ^ penny tot 1 Pond, en 

behalve de beeltenis van den koning ons een pmguin en een 
walvisch laten zien. 

FRANKRIJK. 
Van de nieuwe hooge waarden, waarop .men o.a. de kathe

draal van Rfc-ims zal kunnen bewonderen, is de 10 francs thans 
gereed. Hierop is de haven van La Rochelle afgebeeld. 

Voorts bestaat het voornemen een zegel uit te geven met 
de beeltenis van maarschalk Foch. 

GAMBIA. 
Onderstaande waarden in de koerseerende teekening zullen 

niet me-er worden aangemaakt: 
2i4, 4, 5, li4 en 10 pence, 1% en 3 shillings. 

GROOT-BRITANNIE. 
Ter gelegenheid van het in deze maand te Londen te hou

den Internationaal Postcongres zal een .speciale serie ver
schijnen in de waarden K, 1, 1/4 en 2>è pence en 1 Pond. 

KERKELIJKE STAAT. 
De geruchten over de te verwachten zegels voor den Hei

ligen Stoel nemen thans vastere vormen aan. Er schijnt nu 
besloten te zijn, dat aan de definitieve serie met afbeeldingen 
uit de „Citta del Vaticano", in den geest van de zegels van 
het Heilige Jaar van 1924, vooraf zullen gaan speciale zegels 
met de beeltenis van den Heiligen Vader, naar de jongste 
fotografie. 

De zegels zullen te Rome worden vervaardigd op de Staats
drukkerij. 

Men vraagt ons, of het postale verkeer met den Heiligen 
Stoel eigenlijk wel de uitgifte van eigen zegels wettigt. Inder
daad is de correspondentie, die het Hoofd der Katholieke kerk 
ontvangt, zeer omvangrijk, pl.m. 20,000 stuks per dag, over
eenkomende dus met het postale verkeer van een levendige 
provinciestad van 45 ä 50,000 inwoners. 

LIECHTENSTEIN. 
Van de, op 12 November j.l. uitgegeven, jubileum-zegel» met 

de beeltenis van den thans overleden vorst Johan, en die een 
beperkten geldigheidisduur hadden, is het onverkochte restant 
dezer dagen vernietigd. 
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Naar de Zwitsersche bladen melden waren de getallen van 
oplaag en verkoop de volgende: 

10 rappen, 100,000, 65,600. 
20 „ • 100,000, 46,942. 
30 „ 100,000, 35,618. 
60 „ 100,000, 28,973. 

1 fr. 20 50,000, 16,608. 
1 „ 50 50,000, 14,892. 
2 francs, 50,000, 15,093. 
5 „ 25,000, 17,042. 

De vier hoogste waarden zullen dus tot de kleine zeldzaam
heden gaan behooren. 

LUXEMBURG. 
Van de kinderzegels 19281929 werden de volgende aan

tallen verkocht: 
10 C.I5 c. 204,212 stuks. 
60 c.llO e. 148,713 „ 
75 C.I15 c. 133,771 „ 

1 fr.|25 c. 134,674 „ 
IVs fr.|50 c. 133,335 „ 

ROEMENIE. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat door he,t comité ter 

bestrijding van den hongersnood in Bessarabië, een gevolg van 
oogstmislukking, onderistaande frankeerzegels met den kop van 
koning Ferdinand, overdrukt zijn met een nieuwe waarde en 
het opschrift „Ajutor Area Informeta Hor Besarabei". 

Deze opdrukken, 1 leu op 3 bani zwant, 3 lei op 30 hani groen, 
5 lei op 6 lei tolauw, hebben geen frankeerwaarde en zijn dus 
niet als postzegels te beschouwen. 

SIAM. 
Voor de hooge waarden, 1 tot 40 baht, zal een nieuwe tee

kening worden vervaardigd, daar de oude niet voldoet. 
WESTAUSTRALIE. 
Het voornemen bestaat, ter gelegenheid van het eerste 

eeuwfeest der stichting van de kolonie, een specialen zegel uit 
te geven, waarvan de Engelsche bladen reeds de afbeelding 
brengen. Het traditioneele zwaantje ontbreekt niet. v. B. 

en I^olonieri 
NEDERLAND. 

De nieuwe 10 cent verschenen; nieuwe waarden met rol
perforatie. 

Omstreeks 13 April verscheen de 10 cent in de violette kleur 
van de vroegere 114 cent, afwerking als de andere waarden. 

Op 20 April verschenen de 10 cent violet en de 60 cent 
zwart met vierzijdige rolperforatie. De 10 cent rood met vier
zijdige rolperforatie verschijnt dus niet. 

Het wachten is nu nog op de oranje 15 cent, en in rolperfo
ratie de 15 cent oranje en de 22'A cent. 

Een nieuwe roltandingmachine. 
De juist verschenen 10 en 

60 cent rolperforatie zijn ge
tand met een nieuwe perfo
reermachine. Bij de vroegere 
waarden gebruikte men een 
machine voor normale kam
perforatie, waarbij het noo
dige aantal pinnetjes uit de 
kam was weggenomen. Nu 
heeft men een machine voor 
gewijzigde kamperforatie 
voor de roltanding ingericht, 
zoodat een tanding ontstaan 
is die wij bij de gewone ze
gels Gl zouden noemen. De 
bovenrand is geheel onge
perforeerd gelaten, de tan
ding loopt in den linkervel
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rand door, en over een afstand van 15 gaatjes in den 
onderrand. De afbeelding van een hoekzegel gaat hierbij. Het 
is te verwachten, dat ook andere waarden in deze „rolGL
perforatie" zullen verschijnen. 

De weldadigheidszegels 1928. 
Van het Hoofdbestuur der Posterijen ontvingen wü een op

gaaf van de juiste aantallen der in December en Januari j.1. 
verkochte weldadigheidszegels. Deze zijn: 

1^ cent: 1,486,958 stuks. 
5 cent: 1,150,756 stuks. 
lyj cent: 1,741,001 stuks. 

12K cent: 651,974 stuks. 
Totaal 5,030,689 stuks. 
Nieuwe oplaagletters. 
10 cent violet A, 30 cent H, beide met randdruk van dubbele 

lijnen. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H: L 193, tanding Gr., met letter B. 

L 194, „ Gr., met letter B. 
7K cent A: L 204, „ Gr 15. 

R 204, „ Grl5. 
R 207, „ Gl. 
L 214, „ Gl. 
R 215, „ Grl5. 
220 L, „ ? 
R 222, „ Gl. 

10 cent A: L 216, „ Gr. 
R 216, „ Gr, en rol(Gl)perf. 

■ 12}^ cent A: L 213, „ Grl5. 
R 213, „ Grl5. 
L 218, „ Gr. 

25 cent E: 201, „ Nb. 
30 cent H: 217, „ Gr 15. 
60 cent A: 230, „ rol(Gl)perf. 
Op de vellen van de 5 cent plaat L 194 met letter B boven 

zegel 6 komt ook een dergelijke letter B voor op den onder
rand der vellen, onder het zesde zegel der laatste rij. De be
teekenis van deze B's is ons nog geheel onbekend. 

De 35 cent rol. 
Aan het verzamelaarsloket in Den Haag is, naar de heer 

Van der Willigen ons bericht, weer een hoeveelheid zegels 
van 35 cent met rolpeiforatie verkrijgbaar gesteld. Ook in 
Amsterdam is dit zegel weer voorradig. 

Uitgespaard knipteeken. 
De heer Ditmar te Utrecht toonde ons een koerseerend ze

gel van 3 cent, waarin in de teekening een figuurtje in de 
vorm van een T was uitgespaard, heit controleknipteeken voor 
deze oplaag. Van dergelijke stukken is er nu een viertal ons 
bekend; over de wijze van ontstaan zie men blz. 162 van het 
Septembernummer 1927. 

Postcongres Stockholm 1924. 
Mevrouw bsse. Van HeerdtKolff zond ons ter inzage het 

souvenir dat door de Nederlandsche Posterijen aan de deel
nemers van het Pogtcongres in Stockholm is overhandigd. Het 
bestaat uit een klein boekje van 4 bij 7 cM. in grijzen band, 
inhoudende een opdracht, een exemplaar van de foto van Ko
ningin Wilhelmina waarnaar het portret op de Jubileum
zegels gemaakt is, en de complete Jubileumserie 1923. Een in
teressant curiosum, dat men niet al ite vaak zal tegenkomen! 

Wijziging openstellingsuren Philatelistenloketten. 
Op verzoek van „De Globe" (en met instemming van de af

deelingen der Ned. Vereeniging te Apeldoorn en Nijmegen), is 
de openstelling van het philatelistenloket te Arnhem gewijzigd 
van Woensdag in Zaterdag, zoodat het nu vanaf Mei eiken 
tweeden Zaterdag der maand geopend zal zijn van 1516 uur. 

Door de bemoeiingen van de Utrechtsche Philatelisten Ver
eeniging zal het verzamelaaraloket te Utrecht in het vervolg 
tweemaal per maand geopend zijn, op den eersten en derden 
Zaterdag, van 4 tot 6 uur. 

Luchtpost. 
GRAF ZEPPELIN. In de maand Mei zal het luchtschip 

„Graf Zeppelin" een tweeden tocht van Friedrichshafen (Bo



86 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

denmeer) naar Lakehurst (New Jersey) en terug ondernemen. 
Het vertrek uit Friedrichshafen zal vermoedelijk tusschen 10 
en 15 Mei plaatsvinden, het vertrek uit Lakehurst 4 tot 6 da
gen later. 

De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland terpost-
bezorgde nie't-aangeteekende brieven en briefkaarten voor de 
Vereenigde Staten van Amerika en voor landen, waarvoor de 
stukken in het gewone verkeer via Amerika worden verzonden, 
met bedoeld luc,htschip te doen vervoeren. Daarvoor moet aan 
de navolgende voorwaarden worden voldaan: 

a. het boven het gewone- internationale piort verschuldigde 
luchtrecht bedraagt voor briefkaarten f 1,15 en voor brieven 
ƒ 2,25 per stuk. Dit luchtrecht moet worden voldaan door mid
del van Nederlandsche frankeerzegels; 

b. de brieven mogen niet zwaarder wegen dan 20 gram; 
c. de stukken moeten van het opschrift „Mit Luftschiff L.Z. 

127 nach Amerika" en van een luchtpostetiket worden voor
zien; 

d. de afzenders moeten hun volledig adres op de- stukken 
vermelden. 

Te Friedrichshafen zullen de stukken van een afdruk van 
een bijzonderen stempel „Luftschiff Graf Zeppelin, 1. Ame
rikafahrt 1929" worden voorzien. 

De onderwerpelijke correspondentie moet naar Amsterdam 
CS. worden gezonden, nadat de zegels door midde-l van den 
dagteekeningstempel van het kantoor van afzending onbruik
baar zijn gemaakt. Genoemd bureel zal voor geregelde door
zending naar Friedrichshafen zorgdragen. (D.O. 336 v. 1 Mei). 

Dienstorder 336 bis van 1 Mei vestigt de aandacht op de 
volgende luchtpostlijnen: 

a. Rotterdam-Marseille, voor stukken met bestemming Ned. 
of Engelsch Indië. Luchtrecht 5 cent per 20 gram. 

b. Marseille-Tunis, voor stukken naar Tunis. Luchtrecht 10 
cent per 20 gram. 

c. Met de luohtdienst op Zwitserland worden stukken voor 
Zwitserland en Italië zonder heffing van luchtrecht verzonden, 
en zonder dat verzending per luchtpost speciaal verlangd 
wordt. 

d. Luchtpost voor Spanje wordt per trein naar Basel ver
voerd en vandaar per vliegtuig doorgezonden. 

e. Luchtpost voor Australië en de eilandengroepen kan ver
voerd worden met de luchtlijn Perth-Adelaide, Luchtrecht 30 
cent per 20 gram. 

NEDERLANDSCH INDIE. 
De plaatfout bij de 20 cent Jubileum. 
Over de in het vorig nummer in het stukje van den heer 

Scheepmaker genoemde plaatfout van de 20 cent Jubileum 1923 
ontvingen wij de volgende mededeeling van den heer Waller: 

„Naar aanleiding van het stukje van den heer Scheepmaker 
betreffende de plaatfout der 20 cent Jubileum kan ik u mede-
deelen, dat de bedoelde plaatfout, n.1. een stip vóór het cijfer 
20, op alle vijf platen voorkomt. De 20 cent is, zooals bekend, 
gedrukt in vellen van 90 zegels, 9 rijen van 10. De plaatfout 
komt viermaal voor per vel, en wel 

5e rij, nrs. 5 en 10, en 
9e rij, nrs. 5 en 10. 

Het Postmuseum is in het bezit van de 5 plaatnummers, en 
het zege-l dat zich boven het plaatnummer bevindt heeft die 
fout (onderste rij, zegel 5). Vroeger verzameling Waller." 

Verzamelaarsloketten. 
De heer Hajénius deelt ons mede, dat naast de daarvoor 

reeds aangewezen kantoren Weltevreden, Soerabaja en Ban
doeng, met ingang van 1 April j.1. ook de kantoren Semarang, 
Palembang, Padang, Me-dan, Makasser, Bandjermasin, Menado 
en Amboina zijn aangewezen voor den verkoop aan verzame
laarsloketten van postwaarden van nieuwe emiss]ies, welke 
overigens nog niet verkrijgbaar zijn. 

De opdruk-vliegpostzegels. 
Bij een strip van 10 stuks (eerste horizontale rij) van de 

10 op 12 Ĵ  cent opdruk-vliegpost vond de heer Jansen te Hen
gelo dat op de eerste 5 zegels het woord LUCHTPOST links 
van het midden stond, op de tweede 5 zegels precies in het 
midden. Dit zou erop kunnen wijzen dat de opdrukvorm uit 

rijen van 5 opdrukken bestond, of dat de opdruk in twee keer 
geplaatst is. Op het eerste zegel bevond zich achter de T van 
Luchtpost een verticaal zwart streepje van ruiim 1 mM. hoogte, 
zooals ook biJ de 20 op 25 cent gevonden is. 

Oplaagletters en plaatnummers. 
Van den heer ir. Cramer, Weltevreden, ontvingen wü in 

dank eenige verbeteringen en aanvullingen op zijn lijst van het 
Januari-nummer. Bij de plaatnummers van de S2i4 op 60 cent 
zijn de aanduidingen „wijde en nauwe strepen" om te wisselen. 
De 2'A gulden komt inderdaad voor zonder plaatnummer (niet 
het gevolg van te smalle velranden), ook de 1/4 op 2J^ gulden 
Luchtpost bestaat aldus. 

Aan oplaagletters is het volgende nieuws gevonden: 1 cent 
D, 2 cent G en H, 2)^ cent G, 3 cent E en G, 4 cent blauw D, 
7K> cent H, 25 cent G, 30 cent D. Portzegels 2)4 cent C, 7J4 
cent D, 10 cent E en G, 20 cent E, 25 cent B en C, 50 cent 
C en D, 75 cent B. 

Plaatnummers: 50 cent (11^) 2, 3 en 11, 1 gld. (11: ll'A) 
3, onder zegel 96. In het nieuwe type der plaatnummers de 
nrs. 1, 2, 3 en 4, alle met de beschreven punt in het linke/ 
cijfer 1 van zegel 95. 

Ook voor de 50 cent is blijkbaar een nieuw stel platen aan
gemaakt, in nieuwe teekening zag de heer Cramer de nummers 
2, 3 en 4. 

Wij danken ook den heer De Lang Evertsen, Pasirian, voor 
enkele van de bovenstaande aanvullingen. 

Verkleuring van de 50 cent. 
De heer Scheepmaker vestigt onze aandacht erop, dat de 

groene kleur van de koerseerende 50 cent in een oplossing van 
soda overgaat in blauw, zooals dat met vele groene zegels 
hot geval is. Men weke de zegels dus niet af in water waar
aan soda is toegevoegd, en vertrouwe geen als blauw aan
geboden 50 cent zegels. 

SURINAME, 
De Van Heemstra-zegels. 
Naar het Departement van Koloniën ons mededeelt is de 

termijn van verkrijgbaarstelling der Van Heemstra-weldadig-
heidszegels verlengd tot 30 Juni a.s. 

Plaatnummers der opdrukbrandkastzegels. 
Van den heer Waller ontvingen wij een opgaaf van de plaat

nummers, waarmee de vellen der opdrukbrandkastzegels, die 
gedistribueerd zijn, voorzien waren. Het onderstaande lijstje 
is dus volledig en geeft nog enkele aanvullingen op de vroeger 
gepubliceerde gegevens. Vreemd is, dat de me-este waarden 
geen doorloopende rij nummers bezitten, maar dat er meestal 
enkele aan het rijtje ontbreken. De volgende nummers komen 
voor: 3 cent 2 en 3, 10 cent 1 en 2, IZ'/j cent 1, 3 en 4, 
15 cent 2 en 3, 25 cent 2 en 3, 30 cent 2 en 3, 50 cent 1 en 3. 

De 10 op 30 cent port type II. 
Ten einde gemakkelijk vervalschingen te kunnen uitvinden 

is de heer Korteweg bezig, een register aan te leggen van 
alle bekende exemplaren der 10 op 30 cent port in type II, 
waarvan er zooals bekend slechts 40 bestaan kunnen. Van 
den he-er De Bie te Paramaribo ontvingen wij een opgaaf van 
de zich in Suriname bevindende exemplaren van dit zegel. Het 
zijn er, voor zoover de heer De Bie kon nagaan, zes, te weten: 

Gebruikt: A. H. Vos, in strip van 4 horizontaal, 
idem, los exemplaar. 
N.N., op naam van H. de Bie, in strip van 3 
horizontaal. 

Ongebruikt: A. van der Voet, verticale strip van 3. 
N.N., op naam van H. de Bie, verticale strip 
van 3. 
A. H. Vos, los exemplaar. 

OP HET HELLEND VLAK 
(SURINAME 2'A OP 50 DUBBELDRUK) 

door H. J. L. de BIE. 
Het zal elk rechtgeaard verzamelaar een genoegen hebben 

gedaan, dat de redactie van „De Philatelist" in het „West-
Indië-nr." een poging deed om de verzamelaars te overtuigen, 
dat de ongetande calico zegels van Suriname op niet regulaire 
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wijze in het verkeer zijn gekomen en derhalve uit de catalogi 
ge-weerd behooren te worden. Het heeft echter allen schijn, 
da-t de handelaren hiervan niet zijn overtuigd, althans dat zij 
zich voorloopig daarover niet erg bekommeren. Immers gaan 
eenigen van hen maar voort, om deze zegels in beide typen als 
„zeldzaam" aan te bieden, zonder achter de prijsnoteering de 
mede-deeling: „werden nooit officieel uitgegeven" te voegen 

Is het mogelijk, dat de beschouwing over deze zegels in ,,De 
Philatelist" de aandacht van de handelaren is ontsnapt? Dit 
is het wat ik niet weet, waarom ik mij van verder commentaar 
heb te onthouden, en mijn meening wat gereserveerd houd. Van 
harte hoop ik, dat de pas opgerichte vereeniging van hande
laren hieraan haar aandacht zal willen schenken, waardoor 
veel teleurstelling zal worden voorkomen. Wij verzamelaars 
moeten intusschen, ten opzichte van deze ongetande „calico" 
zegels, zelf ons standpunt bepalen, en behooren consequent te 
bliiven in onze zienswijze. 

Komen wij door een koopje in het bezit daarvan, ook dan 
mag financieel belang dat wij er bij mochten hebben, het een
maal ingenomen standpunt niet wijzigen. Ik hoor de lezers al 
zeggen: „dat spreekt vanzelf". De practijk bewijst evenwel, 
dat dit toch niet zoo vanzelfsprekend is. Hoe menigmaal kunnen 
wij opmerken, dat verzamelaars hun objectief en gezond oor
deel over een zegel prijs geven, althans minder sterk in hun 
betoog worden, naarmate zii commercieele belangen erbij 
hebben. Hoe dat komt? Omdat de zienswijze niet meer af
hankelijk wordt ge-steld van de factoren die het zegel meer of 
minder verzamelwaardig maken, waardoor het causaal ver
band, tusschen het zegel en de appreoieering daarvan, zoek 
raakt. 

Gelukkig zijn er nog wel verzamelaars, die de banier van 
waarheid en recht hooghouden, dis het kaf van het koren 
scheiden en het slechte weren, ook in gevallen waar met het 
minderwaardige winst valt te behalen. 

Het komt mij daarom zoo wenschelijk voor, dat men ook 
van niet-redacbioneele zijde, voorzoover men, voor elk geval 
op zich zelf, tot oordeelen bevoegd is, stemmen laat hooren van 
afkeuring in gevallen, waar direct of zijdelings, een beslist 
minderwaardige uitgave wordt aangeboden of wsl een artikel 
wordt gelanceerd, waarin handig verschillende factoren en vast
staande feiten niet worden vermeld, omdat zulks niet strookt 
met des schriivers betoog. Ik moge hier met vette letters ver
melden, dat ik absoluut niet onaangenaam wil zijn, hier per
soonlijk niemand op het oog heb en mijn respect voor de ar. 
beidsprestatie van velen hunner hierdoor niet minder wordt. 

Voorts treffen wij zoo hier en daar nog veel artikelen aan, 
waarbij de schrijver zich niet voldoende rekenschap heeft ge
vraagd of er bij den niet-postzegelkundig-onderlegden verza
melaar begripsverwarring kan ontstaan. Dit moet zooveel mo
gelijk voorkomen worden. Immers de verzamelaars lezen met 
een soort van ontzag de stukken in de vakbladen, vooral van 
hen die bekend zijn als de „kopstukken der philatelic", door 
wie zij zich laten leiden in den ruimsten zin des woords. Op 
zich zelve is dit zeer toe te juichen. Ik zal de laatste zijn om 
hiertegen iets aan te voeren. Men schenke daarentegen klaren 
wijn, legge in eventueele gevallen geen pleister op de wonde, 
en voere geen vlag om een onbekende lading te dekken. 

Een van onze dichters, Nicolaas Beets, wist het zoo mooi 
te zeggen: 

„Wat voor de vuist wordt toegediend 
. Komt warm op tafel", zei een vriend. 

Komt warm op tafel, dat is waar, 
Maar is niet altijd even gaar. 

Thans wil ik terugkeeren naar het in den aanvang van dit 
artikel genoemd „West-Indië-nr." van „De Philatelist", waarin 
behalve het artikel over de ongetande „calico", voorkomt een 
stukje onder den titel: 

„EEN MERKWAARDIG BLOK.JE VAN SURINAME". 
Het gaat in dat artikel over de 2)4 op 50 cent, dubbeldruk. 

In hoofdzaak r oet het artikel de bedoeling hebben, om aan de 
hand van een afgebeeld boekblok van deze zegels e'en veronder
stelde 2e zetting te illustreeren. Over de gevolgde redeneering 
wil ik het niet hebben. Wel moge ik. voor da' ik verder ga, 
toch even den nadruk leggen op het f. it, dat ik in mijn collectie 

poststukken bezit, waarop de 2}^ op 50 voorkomt. Hieronder 
komen voor exemplaren, waarop het waardecijfer 2y> ten op
zichte van het woordje „cent" meer naar rechts staat. Uit den 
aard der zaak had ik dus reden om de beschrijving over deze 
zettingen interessant te vinden. Het artikel zou dan ook mijn 
volle instemming hebben, ware het niet, dat daarin mede als 
„merkwaardig" werd opgesomd een reeks van prijzen en an
dere factoren. Welke opsomming van factoren m.i. achterwege 
had kunnen blijven, omdat zij niet in oorzakelijk verband staan 
met de veronderstelde 2e zettmg. Wel had men dit mogen doen, 
maar in het onderhavige geval toch niet, zonder tevens het 
licht daarover te laten schijnen. 

Men heeft een werkelijk vermeldenswaardig feit vergeten te 
vermelden. Om duidelijk te zijn moge ik dus citeeren uit het 
onderwerpelijke artikel over deze 2)4 op 50 dubbeldruk: 

„Het merkwaardige ervan is, dat de normale opdruk niet on-
„gebruikt voor het publiek verkrijgbaar was gesteld (de prijs 
„van een los, ongebruikt zegel is volgens Mebus 1928 ƒ 25,—), 
„verder, dat dit blok ook de zegels der eerste rij bevat in de 
„tanding 11K:12 (een losse 11)4:12 ongebruikt kost volgens 
„de zelfde prijscourant ƒ 75,—), voorts dat het is een blok, en 
„nog wel een boekblok, tenslotte dat het een dubbeldruk is (een 
„losse dubbeldruk kost volgens Mebus ƒ 30,—)". 

Een leek, die de geschiedenis niet kent van dit zegel, moet 
uit het door mij gecite-erde gedeelte van het artikel niets an
ders begrijpen dan dat het blokje alle factoren in zich vereenigd 
heeft om er een flink bedrag voor over te mogen hebben. En. . 
dat het „van smetten vrij" is. Waarom hier wel gezegd dat de 
normale opdruk niet voor het publiek verkrijgbaar was, zonder 
daaraan toe te voegen op welke wijze de niet normale opdruk 
verkrijgbaar was. Het ging toch over een blok dubbeldruk. 
Achter het door mij aangehaalde gedeelte van dat artikel had 
men voort kunnen gaan b.v. op de volgende wijze: hoewel het 
blok al de bovenomschreven eigenschappen in zich vereenigt, 
welke in normale omstandigheden een soortgelijk blok tot de 
grootste zeldzaamheden maken zou, moet hier ter voorkoming 
van misverstand en ter wille van de zaak zelve, gezegd worden 
dat wij hier te doen hebben met een blokje drukuitschot, waar
van wij in beginsel ontraden veel geld voor uit te geven. Maar 
waar het ons te doen is een veronderstelde 2e zetting te illu
streeren, is het niet minder interessant. 

Het artikel had dan niets van zijn waarde verloren. Waarom 
niet gezegd, dat wijlen de heer J. E. Bohlmeyer in het N. T. 
V. P. van Maart 1899 het volgende heeft geschreven: 

„Op de lijst van de op 14 December a.s. te houden verkoo-
pingen, zie pag. 79, komen voor 150 misdrukken van de 2)^ 
„op 50. Ik vestig hierop uwe aandacht, daar de mogelijkheid 
„bestaat, dat men ze u later als groote zeldzaamheden zal aan-
„bieden. Begrijpt echter, dat de zegels, die de Administratie 
„als misdrukken niet tot gebruik toelaat, voor een postzegel-
„verzamelaar waardeloos zijn." 

Verder had men ook kunnen aanhalen wat de heer Robert, 
hoofdopsteller van het N. T. v. P., naar aanleiding van een ont
vangen brief van een Suriname-correspondent, schreef: 

„Eindelijk zegt hij, dat de veiling van de misdrukken, die 
„op Kerstdag plaats had, een tegenvaller was; hij vindt het on-
„noodig zich met een omstandig verhaal te vermoeien en ge-
„looft, dat het meer dan voldoende is, als de verzamelaars 
„weten dat men besteedde voor: 

100 stuks ( 1 vel) 2)^ op 50 ƒ105,— 
50 stuks (14 vel) 2)^ op 50 ƒ 54,—" 

Zie N. T. V. P. van 1899, blz. 149, Ie kolom. 
Mijn lezers moeten dus evenals ik hieruit conclude«ren, dat 

er wel degelijk nog iets te vermelden viel, waaruit we onze 
meening zelf kunnen opbouwen, om tenslotte het onderling eens 
te worden, dat ook deze zegels met dubbeldruk uit alle catalogi 
behooren te worden geweerd. 

CURACAO. 
Plaatnummers. 
De heer Waller was zoo vriendelijk, ons de plaatnummers 

mede te deelen waarmee de uitgegeven vellen der opdruk-
brandkastzegels voorzien waren. Het zijn: 3 cent 2, 10 cent 
1 en 2, 12>A cent 2 en 3, 15 cent 1 en 3, 25 cent 1 en 2, 
30 cent 1 en 3, 50 cent 1 en 2. 
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Van de serie in het gewijzigde jubileumtype bestaan tot 
dusver de volgende plaatnumraers: 1%, 10, 1214 en 15 cent: 
nummers 1, 2, 3 en 4; 20, 25, 30 en 35 cent: nummers 1 en 2. 

NEDERLAND, 
Dienstorder H 316 van 24 April j.1. luidt: 
Postbladen. V e r k r i j g b a a r s t e l l i n g . 
Aangemaakt zijn postbladen met een zegelafdruk van 7K 

cent, waarvan de verkoopsprijs 9 cent per stuk bedraagt. Door 
den Controleur te Haarlem zal nog deze maand een eerste 
voorraad ambtshalve aan de directeuren worden verstrekt. 
Met den verkoop mag niet vóór 1 Mei a.s. worden begonnen. 

Op dezen dag was verkrijgbaar een postblad in 't formaat 
146 ä 147xl08äl04,5 mM. en in de uitvoering AA, karton 
g r ij s, kleur zegelafdruk rood. In den rechterbovenhoek is 
de zegelafdruk (geheel overeenkomende met het in omloop 
zijnde zegel van 734 cent), in den linkerbovenhoek het woord 
„Postblad", verder 4 stippelliinen, elk lang 117 mM. Op de 
achterzijde het woord „Afzender", waarachter een stippellijn 
Ian<ï 95 mM., waaronder een stippellijn lang 117 mM. 

De nog in omloop zijnde buitenlandsche briefkaart 10+10 
cent is gevonden met op de antwoordkaart de letters „EXP" 
kopstaand. Bii dergelijke kaarten is op de vraagkaart de af
zenderslijn gebroken. 

In de afdeeling spoorwegbriefkaarten zijn 2 nieuwe kaarten 
te melden, beide model CC 238 f op de in omloop zijnde brief
kaarten van 8 cent en wel: 

Ie. als afzender staat aangegeven in de linker rubriek 
bovenaan: ..Nederlandsche spoorwegen". Oplage enz. ziJn: E.H. 
125.000, 15.XI.28. 

2e. als afzender staat aangegeven in de linker rubriek bo
venaan: ,,Nederlandsche spoorwegen" en achter het woord 
,.Afz.": „Station Amsterdam (Doklaan)." Oplage enz. z;jn: 
E.H. 100.000, 21.2.29. 

NEDERT-ANDSCH INDIE. 
Met den opdruk „5 CENT" en oude waarde 1234 cent door-

balkt zijn nu bekend de enkelkaart en de dubbelkaart zoowel op 
g e e l a c h t i g als op g r ij s karton, dus op de cat. nrs. 
30, 36, 32 en 38. 

Over den te verwachten opdruk 5 cp 73^ cent is het vol
gende te melden: 

Het Hoofd van den P.T.T. Dienst in 
Ned.-Indië is bij Gouv. Besluit ge
machtigd, van den aanwezigen voor
raad enkele briefkaarten en brief
kaarten met betaald antwoord, voor
zien van e-en zegelafdruk van 734 
cent, een door hem te bepalen aantal 
te doen bedrukken met de nieuwe 
waardeaanduiding 5 cent en de aldus 
overdrukte briefkaarten tot die waar
de uit te geven. 

De opdruk zal er als bovenstaand uitzien. 
Vermoedelijk zal de afdruk op de briefkaarten oranje wor

den, omdat daardoor de zwarte afdrukken der dagteekening-
stempels beter uitkomen. Omtrent de kleur van den opdruk 
volgt nog nader bericht. De overdrukken op de briefkaarten, 
dus ook die in zwart 5 CENT met 4 horizontale streepjes, 
worden door den Postdienst zelf in het magazijn van Post- en 
Zegelwaarden aangebracht. Meestal worden overdrukken bü 
den Topografischen Dienst uitgevoerd, doch ditmaal doet de 
Post het zelf. Aanvankelijk werd met twee der in het maga
zijn van P. en Z. waarden aanwezige stempelmachines ge
stempeld. Ten einde echter de productie te kunnen opvoeren 
zijn nog 3 stempelmachines in gebruik genomen. De^e ma
chines zijn oude, buiten gebruik gestelde haudstempelmachines 
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voor de afstempeling van correspondentie, welke ziJn omge
bouwd en van electrische aandrijving voorzien. Twee er van 
werden in de tweede helft van Februari, de derde in Maart j.1. 
in bedrijf gesteld. Een practisch gevolg van deze wijze van op
drukken is, dat kopstaande niet voor kunnen komen, zoomin 
als ooit kopstaande stempels voorkomen. 

CURACAO. 
Op 29 Maart is hier in gebruik gesteld een enveloppe met 

een zegelafdruk van 73^ cent oranje in het type van de nieuwe 
postz,egels, het z.g. gewijzigd jubileum-type. 

Volgens het Postbesluit nr. 29 van Curagao worden buiten 
gebruik gesteld de 3 nog in omloop zijnde briefomslagen van 
7>2 cent, n.1. die voorzien van een zegelafdruk van 734 cent, 
die van 5-1-234 cent, en die van 10 cent met opdruk 73^ cent, 
met bepaling dat die briefomslagen, mits gaaf en ongeschon
den, tot ultimo April 1929 op de post- en hulpkantoren inge
wisseld kunnen worden tegen geld of gangbare postwaarden. 

/ €liïiöeiil 
_m 

NEDERLAND. 
Gedurende de geheele maand April stempelden A m s t e r 

d a m CS., ' s - G r a v e n h a g e en R o t t e r d a m wederom 
3-regelig tusschen flauiw gelbogen lijnen TEGEN DE TUBER
CULOSE! EMMABLOEMCOLLECTE IN APRIL. Bü Am
s t e r d a m CS. stond deze tekst rechts van den dagteekening-
stempel met streepje tusschen L en S, ' s - G r a v e n h a g e en 
R o t t e r d a m hadden onderin den dagteekeningstempel 3 
open vüfstralige sterren. 

Sedert 12 April zagen wij de nieuwe 
hand-rolsitempels met toevoeging CS . en 
nummer. Van den heer Lampe mochten wü, 
onder toezending der afdrukken, het vol
gende bericht over deze naar Duitsch 
voorbeeld voor groote stukken bestemde 
rolstempels ontvangen. 

Op de afdeeling Briefpost van A m-
s t e r d a m CS. zün in gebruik: z o n d e r 
CS. de nummers 2 en 3; m e t CS. de 
nummers 4 t /m -9. 

Op de afdeeling Pakketposit: z o n d e r 
CS . nummer 1 en twee handrolstempels 
model 1912 z o n d e r jaartal en omschrift 
Amsterdam met punt in de naamrondjes. 

Amsterdam-Pretoriusstraat. 
Wü danken den heer De Boer voor de mededeeling dat dit 

postagentschap sedert kort is opgeheven. 
Amsterdam-Postjesweg. 
De heer J. de Vries jr. zag stempel nr. 2. Is nr. 1 van dit 

agentschap ook bekend? 
Amsterdam-Jan Evertsenstraat. 
Wij danken den heer De Vries voor züne terechtwijzing dat 

ook dit agentschap nog de oude 12-uur 'iüdsindeeling heeft. 
Zierikzee. 

Deze stempel met geanceerde segmenten 
is een machine-proefstempel. De heer De 
Vries was zoo vriendeHjk inlichtingen 
daarover te gaan Inwinnen, waaraan wü 
het volgende ontleenen: „'t Was een ma
chine met handbeweegkracht en een vlieg
wiel. De stempel ging op en neer en werd 
bovenaan door een er tegen klappende 
inktlap bevochtigd. De Stempel was in 
D e n H a a g op proef geweest en beviel 

http://15.XI.28
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daar evenmin als i n Z i e r i k z e e , waar de proeftijd maar kort 
geweest is." Wie kent andere data uit Z. dan 20.3.06 en kan 
mededeelen of alle ste-mpels met gearceerde segmenten, waar
van er uit 1906 en 1907 uit vele andere plaatsen bekend zijn, 
m a c h i n e -stempels geweest zijn ? 

IJmuiden. 
2 April j.1. werd hier gevestigd het postagentschap IJmuiden 

de Rijpstraat 

NEDERL. OOST-INDIE. 
Van de beeren Hajénius en dr. Weigand mochten wij de in 

het vorige nummer reeds in uitzicht gestelde bestellersstempels 
inmiddels ontvangen, waarvoor beleefd dank! 

VERZEWOTNIEUWJAARS-
WENSCHENPERTELEGRAAF. 

KiRIMLAH KAWAT-SELAMATAN 
TAHOENBAROE'AIDILFITRI. 

f O , 3 0 
PERTELEGRAM! 

De bestellerskringen van de verschillende plaatsen in Indië 
zijn, al naar gelang van de uitgestrektheid, verdeeld in één of 
meer wijken. Deze wijken worden gemakshalve met een num
mer aangeduid. In elke wijk wordt een of meermalen per dag 
besteld. De eerste bestelling wordt a.angeduid met de letter 
A, de tweede met B, enz. 

Elke wijkbesteller beschikt over eenige koperen stempels 
waarin voorkomen het nummer van de wijk waarin hij bsstelt 
alsmede een letter A, B, enz., welks aangeeft in welke bestel
ling de stukken zijn opgenomen. Deze stempels worden door 
de bestellers op de achterzijde van de door hen te bestellen 
stukken afgedrukt. 

In verband met het Inlandsch Nieuwjaar (13 en 14 Maart) 
kwam het denkbeeld op, in dezs bestellersstempels reclame te 
maken voor de verzending van gelukwensch-telegrammen, 
waarin in het Ne-derlandsch en Maleisch bedoelde reclame 
voorkomt. Deze stempels zijn aan de volgende kantoren ver
strekt: Bandoeng, Bandjermasin, Cheribon, Djokjakarta, Ma-
dioen, Medan, Padang, Palembaiig, Semarang, Soerabaja en 
Solo, en wel speciaal voor die wijkon waarvan de bevolking 
overwegend uit inlanders bestaat, waarbij dan verder nog reke
ning is gehouden met de belangrijkheid der verschillende be
stellingen. De stempels zijn te Bandoeng in gebruik resp. in 
de wijken 3, 4 en 5, en wel voor de tweede bestelling, die als 
de belangrijkste moet worden aangemerkt. 

Deze stempels, begin Maart in gebruik gesteld, blijven tot 
14 Maart in gebruik. 

K.P.M.-stempels. 
Wij danken den heer E. R. Lim, Samarinda, voor de toezen

ding der volgende nog niet vermelde scheepsstempels. 
O v a a l model met omschrift „Koninklijke Paketvaart 

Maatschappii" en in het midden de bootnaam m.s. Dajak, s.s. 
Segah, s.S. Generaal v. Swieten. 

R o n d model met het zelfde omschrift en in het midden 2-
regelig Stoomschip TARAKAN. 

1-regelige langstempels: Buyskes, Reyniersz, S.S. Segah, 
Schouten. 

CURACAO. 
Hierbij de afbeelding van den reeds in 

het Januari-nummer op blz. 13 beschreven 
verminkten nummerstempel. 

Frankeermachines. | 
Francotyp. d 
Machine 109. V. is wederom in gebruik, en wel bij Krom-1 

hout, Motorenfabriek fa. D. Goedkoop jr., Am
sterdam, model A II. Onder het telnummer het 
firmamonogram, waarin „Kromhout" in uit
gespaarde letters. Laten we hopen, dat 109-j 
nu onder dak is. 

Machine 127. R.H.V. 's-Hage, nadat type I „GF Allsteel" tot'; 
en met 4 April '29 heeft geloopen, is op 5 April 
'29 type VI „MIMEOGRAPH" weer te voor
schijn gekomen. 

NEDERLANDSen INDIE. 
Naar wij vernamen, worden de frankeermachines in Indië ge-

type A: 201 en hooger, 
type B: 101 tot 200, 
type e : 1 tot 100. 

Inmiddels is de tweede machine in Indië geplaatst, en wel: 
Machine 2. (dus type C). Waarschijnlijk begin April bij de 

Nedprl. Indische Escompto Mij. te Batavia. Mo
nogram: in een cirkel, ineengevlochten letters 
N.I.E.M. 

De afdrukken van model A en O verschillen, nadere om
schrijving en afbeeldingen ontvingen wij te laat om nog in dit 
nummer te publiceeren. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door Dr. H. W. BOREL. 

III. 
Vervolg EGYPTE. 

1928. Congres. 
5 en 10 mill., ter eere van het Internationaal Medisch 
Oongres, dat van 15-29 December te Cairo is gehouden, 
tevens 100-jarig bestaan van de geneeskundige school in 
Egypte. 
5 mill. Im Hotep, de godheid van de geneeskunde. 

10 „ Mohamed Ali Pacha, vicekoning van Egypte, 
stichter van de medische hoogeschool te Cairo. 

De zegels blijven in omloop van 15 December tot 15 
Maart 1929; de leden van het Congres hadden voor 
hunne correspondentie vrij van port (evenals bij het 
Statistiek-congres). 
Oplage 5 mill. 300,000; 10 mill. 204,000. 

1929. Troonopvolger. 
5, 10, 15, 20 mill., uitgegeven op 11 Februari, toen de 
troonopvolger Prins Farouk zijn 10e levensjaar inging. 
De zegels vertoonen in éénzelfde teekening het portret 
van den jeugdigen prins met de jaartallen 1920-1929, en 
waren in omloop van 11-17 Februari. 
Oplage 100,000. 

CANADA. 
1897. Regeeringsjubileum. 

Yi c. tot 5 $ (totaal 16), uit
gegeven 19 Juni ter herden
king van het 60-jarig regee
ringsjubileum van koningin 
Victoria. 
De zegels, alle in eenzelfde 
teekening vertoonen het por
tret van Victoria in 1837, en 
daarnaast het tegenwoordige 
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in 1891; R.I.V. afkorting voor Regina Imperatrix Vic
toria. 
Oplage be-draagt: y. en 10 c. 150,000; 1 c. 8 mill.; 2 c. 2,5 
mill.; 3 c. 20 mill.; 15, 20, 50 c. 100,000; 5 c. 750,000; 
6 c. 75,000; 8 c. 200,000; 1, 2, 3, 4, 5 $ 25,000 stuks. 

1898. Penny-Post. 
2 c , uitgegeven met Kerstmis, ter herinnering aan de 
invoering van de Penny-Post in het Britsche Rü'k, met 
1 Jaunari 1899. 
Algemeen was de invoering echter nog niet, vooral 
Australië viel er nog buiten. 
De zegel geeft een wereldkaart, waarop de Engelsche 
bezittingen met rood zijn aangegeven en de spreuk: We 
hold a vaster empire than has been (Wij bezitten een 
uitgebreider rijk dan ooit te voren bestond). 

1908. Quebec. 
y, tot 20 c. (totaal 8), 16 Juli, 
ter heï'denking van de stichting 
van Quebec voor 300 jaar. 
In het jaar 1533 kre^eg Jacques 
Cartier (zeevaarder en ontdek
ker van de Lorenz-rivier, geb. 
1491 te St. Malo, gest. in 1557) 
van Philip Cabot. den Fran-
schen admiraal, machtiging om 

schepen uit te rusten om gebied voor Frankrijk te gaan 
ontdekken en te veroveren. Wel had te voren de Floren
tiner Giovani in 1506 in Noord-America al uitgebreid 
gebied voor Frankrijk in bezit geriomen, maar hieraan 
was geen verder gevolg gegeven. 
De eerste reis van Cartier, waarbij hij op New Found-
land landde, mislukte doordat het al reeds te laat in 
het seizoen was, maar het volgend jaar, 1534, beval ko
ning Frans I van Frankrijk hem opnieuw 3 schepen uit 
te rusten voor een tweede reis, de Groote Hermine (120 
ton), de Kleine Hermine (80 ton) en het galjoen Her
mientje (40 ton). Met deze drie schepen verliet hij op 
19 Mei 1535 de haven van St. Malo en landde 14 Septem
ber waar nu Quebec ligt; hier bouwde hij een houten 
fort en ging verder de Lorenzrivier op, tot waar nu 
Montreal ligt. In 1541 deed hij nogmaals een reis. 
In 1603 kreeg Samuel de Champlain van Hendrik IV de 
opdracht om naar Canada te gaan en aldaar een neder
zetting te vestigen; dit gelukte hem eerst op zijn tweede 
reis, waarbf hü 3 Juli 1608 landde en op dezelfde plek, 
waar Cabot ziJn fort gebouwd had, het latere Quebec 
stichtte. 
Champlain, geb. in 1567, werd later de eerste gouver
neur van Canada, waar hij in 1635 te Quebec stierf. 
In 1628 werd Quebec door de Engelschen veroverd, bij 
den vrede van St. Germain in 1632 echter weer terug
gegeven; latere pogingen van Engeland mislukten. In 
1759 kreeg James Wolfe opdracht de Franschen uit 
Quebec te drijven, dat verdedigd werd door Montcalm; 
beide aanvoerders sneuvelden hierbij. 
Eindelijk kwam aan het einde van den 7-jarigen oorlog 
in 1763 Canada in het bezit van Engeland. 
Deze Quebec-zegels hebben alle betrekking op het boven
staande: 
y, c. Prins en Princess of Wales; 2 millioen. 
1 „ Cartier en Champlain; 22 millioen. 
2 „ Koning Ed-ward en koningin Alexandra; 35 mill. 
5 „ De eerste vestiging; 1,2 millioen. 
7 „ Montcalm en Wolfe; 700,000. 

10 „ Quebec in 1700; 500,000. 
15 „ Vertrek uit Quebec; 300,000. 
20 „ Aankomst te Quebec in 1535; 304,000. 

1915/16. War Taxe. 
7 verschillende, waarvan 3 met opdruk en 4 in eigen 
teekening'. 

1917. 50-jarig bestaan. 
3 c , bij het 50-jarig bestaan van den Canadeeischen 
Staat; 1 Juli 1867 had cie vereeniging plaats van New 
Scotland en New Brunswick met Canada tot één staat. 

Het zegel stelt de onderteekening van die overeenkomst 
voor. 

1927. 60-jarig bestaan. 
1 tot 20 c. (5 waarden) 
en 20 c. express, uitge
geven ter viering van 
de 60-jarige vereeni
ging op 29 Juni 1927. 
Behalve de beide bo
vengenoemde landen 
waren ook Prince Ed
ward Island (in 1873) 

en British Columbia and Vancouver Island in 1871 in 
den Bond opgenomen. 

1 c. John A. Macdonald. 
2 „ Onderteekening door de afgevaardigden van de 

Confederatie. 
3 „ Parlementsgebouw te Quebec. 
5 „ Wilfrid Laurier. 

12 „ Kaart van Canada, met de vergelijking tusschen 
het gebied in 1867 en in 1927. 

Expresse 20 c. Verschillende wijzen van het postvervoer: 
per trein, boot, vliegmachine, te paard en rendier
slede. 

1928. Luchtpost. 
5 c , ter gelegenheid van de in werkirg stelling van den 
geregelden dagelijkschen luchtpostdienst tusschen Ca
nada en America, de steden Montreal en Albany. 
Twee gevleugelde vrouwenfiguren, die elkaar de hand 
reiken over de'wereldkaart, met daarboven een vlieg
machine, aldus symbolisch het verkeer voorstellende. 
In omloop 1 October, oplage 25,000. 

NEW FOUNDLAND. 
1897. Ontdfkking. 

1 c. tot 60 c. (14 waarden), uitgegeven in Juni, ter her
denking van het feit, dat 400 jaar geleden het eiland 
ontdekt werd, tevens voor het 60-jarig regeeringsjubi-
leum van koningin Victoria. 
Jean Cabot, een Ital'aansch zeevaarder, geb. omstreeks 
1425 in Genua, gest. 1498, kreeg van Hendrik VII op
dracht om de westelijke zeeën te exploreeren; hij zelf 
wilde daarbij trachten den westelijken zeeweg naar 
Indië te vinden. 
Op 2 Mei 1497 zeilde hij met een klein schip, de „Mat
thew", de haven van Bristol uit en zag op Johannesdag 
het eerste land, dat hij Prima Vista noemde; hij dacht 
dat het de kust van Japan of China zou zijn, maar waar
schijnlijk is het de oostelijke punt van het tusschen New 
Poundland en New Scotland gelegen eiland Cape Breton 
geweest. 
Waarschijnlijk is hij gestorven voor hij zijn tweede reis 
kon beginnen, die nu door zijn zoon Sebastian werd on
dernomen. In 1498 vertrok deze met een vloot van 6 
schepen naar het door zijn vader ontdekte land. 
Van groot belang, vooral in die tijden, toen Europa groo
tendeels op visch was aangewezen, was de groote visch-
rijkdom van dit eiland; het inwendige van het eiland is 
dan ook langen tijd onbekend gebleven, totdat eerst om
streeks 1870 koper en andere ertsen werden ontdekt. 
De voorstellingen op de zegels hebben betrekking op het 
bovenstaande: 

1 c. Koningin Victoria, bij haar 80-jarig jubileum. 
2 „ Jean Cabot. 
3 „ Cape Bona Vista, vvaar Cabot aan land kwam. 
4 „ Caribou jacht. 

^itSrifer 
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HERHAALD VEiRZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, hunne kopy v ó ó r 
d e n 5 e n d e r m a a n d toe te zenden aan de Admini
stratie en niet den uitersten termijn van inzending af te 
wachten. Men gelieve het papier slechts aan ééne zijde te 
beschrijven. Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den 
regel tot^het v o l g e n d n u m m e r moeten bewaard blijven. 

De Administratie, 
Wilhelminapark 128, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereeniffingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by 
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, Deij Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Post. handel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijsclaar, Hiliegom. 
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. 

De Philatelistendagen zullen dit jaar gehouden worden te 
's-Gravenhage op Zaterdag 24 en Zondag 25 Augustus 1929. 

De bij den Bond aangesloten Vereenigingen worden her
innerd aan art. 4 van het Reglement, luidende: „Jaarlijks, in 
de maand Juli, doet elke vereeniging opgave van het aantal 
harer leden op 1 Juli daaraan voorafgaande en van hare ver
tegenwoordigers voor het volgend vereenigingsjaar". 

De Ie secretaris verzoekt beleefd spoedig opgave te mogen 
ontvangen van de onderwerpen der voordrachten, te houden 
op het a.s. Congres ter verkrijging van den wisselbeker. 

De voorloopige agenda voor de Bondsvergadering luidt als 
volgt: 

Bespreking Bekerreglement. 

Instelling van: Ie. Bonds-Recherchebureau; 2e. Bonds-Falsi-
ficatenalbum. 

Mededeelingen. 
Rondvraag. 
De aangesloten Vereenigingen worden beleefd verzocht even

tueel in te dienen voorstellen, enz., ter behandeling op de 
Bondsvergadering te 's-Gravenhage, mede te deelen aan den 
len secretaris vóór 1 Juni, ten einde die in het Juni-nummer 
van het Maandblad tegelijk met de agenda te kunnen opnemen. 

Het Bekerreglement, zooals dat thans ter goedkeuring aan 
de vergadering zal worden voorgelegd, luidt als volgt: 

„Toekennen van een zilveren wisselbeker. 
„Deze beker zal uitgereikt worden aan hem, wiens voor-

„draeht op e«n Nederlandschen Philatelistendaig het hoogste 
„punt, „doch tenminste een zeven", behaalt. 

„Alle aanwezigen, behalve de inleider, ontvangen ter ver-
„gadering een biljet, waarop zy het punt (van 1 tot 10) no-
„teeren, dat zij aan de voordracht toekennen. 

„De commissie, die me.t de uitvoering is belast, berekent het 
„gemiddelde van al de ingeleverde waardeeringscijfers, en ten 
„slotte wordt aan den inleider, die het hoogste gemiddelde 
„punt, doch tenminste een zeven behaald heeft, den wisselbeker 
„overhandigd, nadat deze is voorzien van den naam van den 
„winnaar en den datum van den Philatelistendag, waarop de 
„onderscheiding is toegekend. 

„Indien de winnaar op den volgenden Philatelistendag niet 
„voor den wisselbeker in aanmerking komt, moet hij hem af-
„staan aan dengene, aan wden dan de onderscheiding te beurt 
„valt. 

„Eerst wanneer een inleider den beker drie maal heeft ge-
;,wonnen, wordt hij er definitief bezitter van en draagt de 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza-
„melaars er zorg voor, dat er een nieuwe beker wordt aan-
„geschaft." 

Namens het bestuur: 
Utrecht, Plompetorengracht 24. De Ie secretaris, 

mr. J. H. VUIJSTINGH. 

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

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1000. J. Zemel, Tegal (Java). 
1001. J. E. Voet, Groote Houtstraat 165, Haarlem. 
1002. dr. H. Muller, Tegalsari 3, Soerabaja. 
1003. C. J. Sauveur, Leeraar H.D.S., Tegalombo 4, Semarang. 
1005. mej. J. Zwaan, Groote Oos,t 35, Hoorn. 
1006. J. F. Nering Bögel, Vollenhove. 

Aanmeldingen. 
G. H. Kaars Sijpestein, Joh. Vermeerstfaat 23, Heemstede. 
L. F. Elzinga, Ie Luit, mil. admin., Koetaradja. 
A. W. Meijer, Roelof arendsveen, B. 256. 
L. C. Schuller tot Peursum, Beethovenlaan 9, Hilversum. 
Max van Son, Hoofdstraat 102, Apeldoorn. 
L. A. Jolly, Lid Weeskamer, Semarang. 
Ch. A. Nooij, Empl. Spaarbank, Semarang. 
L. A. Stoerhaan, Ambt. Zoutregie, Soerabaja. 
W. C. Spaander, Assuradeur, Semarang. 
A. J. Zantman, Vico Onderneming, Langsar, Langsa (Atjeh). 
G. J. van der Werf, Empl. Lindeteves, Djalan Terater 44, 

Medan. 

261. W. Frijling. 

915. Th. Menalda. 

Overleden. 

Bedankt. 
622. mevr. Meeter. 

Adresveranderingen. 
807. H. Angenent, Pemalang (Java). 
976. A. G. A. Starkenburg, Westeinde 119, 's-Gr(avenhage. 
604. H. E. Meulman, Postbox 9, Ginneken. 
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745. H. DekkeT, Control. P.T.T., Tjoeroep (Benkoelen). 
316. J. C. van Bortel, p /a J. van Petersen, Nootdorpstraat 5a, 

Rotterdam. 
613. C. \/ijmer, thans weer p /a Stoomv. Mpü. „Nederland", 

Soerabaja. 
63. M. P. van Santen, Onder-Luit. Auto Comp., Bandoeng, 

260. J. van der Veer, Lunteren (Gld.). 
640. ir. S. G. Tideman, Caumerdalscheweg 43, Heerlen. 
636. G. J. A. J. Petersen, Van Swietenstraat 62, 's-Graven 

hage. 
603. A. L. de Bruijn Kops, Javaweg 39, Weltevreden. 
178. E. J. Branbergen, p / a Fam. Roeloffs Valk, Dagoweg 1±1, 

Bandoeng. 
609. G. de Grooth, Hotel „Groot Berg en Dal", Berg en Dai 

bä Nijmegen. 
106. jhr. C. van Hotel, Jozef Israëlsplein 9, 's-Gravenhag3. 
401. dr. A. W. Cramer, Haviklaan 29, 's-Gravenhage. 
723. M. Feuer, Badhuisweg 64, Scheveningen, 
868. E. Verff, Valeriusstraat 168, Amsterdam. 
823. mevr. De Wit-Rietman van Steenis, Borgesiuslaan 33, 

Amersfoort. 
48. C. Schriks, Veenhuizen (N.H.). 

784. mevr. C. M. Deerns-Van Hengel, Daguerrestraat 60, 
's-Gravenhage. 

328. L. van den Burg, „Victoria-Hotel", Scheveningen. 
924. A. E. Banse, Copernicuslaan 154, 's-Gravenhage. 
668. F. K. Van Geuns, leplaan 8, 's-Gravenhage. 
973. C. L. M. Draaisma, Pandeanlamper 30, Semarang. 
506. A. Zondag, Kefannanoe, Timor. 

Sectiehoofd Soerabaja. 
Thans 0. Wijmer, p /a Stoomv. Mpy. „Nederland", Soerabaja. 

Afdeeling Apeldoorn. 
Vergadering op Dinsdag 28 Mei 1929, des avonds te 8 uur, 

in Odd-Fellowhuis, Deventerstraat 38, Apeldoorn. 

KORT VERSLAG van de Feestvergadering der afdeeling 
„GOOI EN EEMLAND", in het Palace-Hotel. Hilversum. 

Te ongeveer 4 uur opent de voorzitter de druk bezochte ver
gadering met een opgewekt welkomstwoord en herdenkt in 
zijn openingsrede den oprichter van de afdeeling, den heer 
Solkes, die steeds met zooveel toewijding en ijver gewerkt 
heeft voor den groei en 'bloei van „Gooi en Eemland". Verder 
brengt hij met enkele sympathieke woorden hulde aan de ver
diensten van eenige der leden. 

Nadat de notulen der vorige vergadering zijn voorgelezen en 
goedgekeurd, komt de groote jaarlijksche verloting aan de 
orde met prijzen voor elk der leden. Ook ditmaal is de ver
loting weer keurig verzorgd door de verlotingscommissie en 
zijn tal van zeer fraaie prijzen in de verloting, o.a. nr. 16 Han
nover in onberispelijken staat, driehoekjes Kaap de Goede 
Hoop, enz. 

Bij ballotage wordt de heer Burgdorffer met algemeene 
stemmen als lid der afdeeling aangenomen. 

De heer Hülsmann vraagt bij de rondvraag het woord en 
deelt in een keurig geformuleerden speech, namens de leden, 
mede, dat de gezamenlijke leden van „Gooi en Eemland" hun 
waardeering voor het vele werk, dat de heer L. van Essen voor 
de afdeeling deed en nog steeds doet, weruschen uit te spreken 
en hem met algemeene stemmen benoeonen tot eerelid der 
afdeeling. De heer Van Essen dankt den heer Hülsmann en 
alle aanwezigen voor dit blijk van waardeering, dat hij op zeer 
hoogen prijs stelt. 

Na 'sluiting der vergadering blijven de leden bijeen en houdt 
de heer D. de Vries een causerie over het verzamelen in het 
algemeen en het aanleggen van speciaal-verzamelingen. HiJ 
laat tevens een keurige collectie Panama bezichtigen. Hierna 
vereenigen zich de aanwe'zigen aan een feestdiner, dat als ge
woonlijk weer schitterend verzorgd is en een bijzonder prettig 
en gezellig verloop heeft, en komt de feestcommissie voor het 
organiseeren hiervan een welverdiend woord van hulde toe. 

Afdeeling „Verkoop". 
De 'administrateur verzoekt inlevering van boekjes voor de 

afdeeling „Nederland en Koloniën". 

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

In Memoriam: 
P. J. H. VAN DEVENTER, Breda. 

t 4 Mei 1929. 

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

De voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en 
heet de 40 aanwezige leden welkom, in het bijzonder den heer 
B. Mutsaers te Cappellen (Antwerpen), die zoo vriendelijk 
zal zijn zijn verzameling Monaco hedenavond ter bezichtiging 
te stellen. Voorts richt de voorzitter het woord tot den heer 
mr. Tilman, die heden avond voor het eerst onze vergadering 
bezoekt; hij spreekt de hoop uit, dat de heer Tilman een 
trouw bezoeker onzer vergaderingen zal worden. Afwezig is 
met kennisgeving de heer Smeulders. 

De notulen van de vergadering van 25 Maart 1.1. worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, ter
wijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de 3 candidaat-leden 
met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Intusschen gaan in het drukraampje ter bezichtiging rond 
een complete serie prachtig uitgevoerde zegels van Italië, be
nevens de nieuwe 10 en 60 cent van Nederland, eigendom van 
den heer mr. Van Mierlo. 

Ingekomen is een schrijven van de N. P. V. te Groningen, 
verzoekende adhaesie te willen betuigen aan een schrijven 
door haar gericht aan den Bond, waarin zij verzoekt, maat
regelen te treffen ter mogelijke voorkoming van de uitgifte 
van een serie postzegels ten bate van den wederopbouw van 
het Leidsche Stadhuis. Hiertoe wordt besloten. 

Van den heer Van der Schooren kwaim een schrijven in, 
waarin hiJ onze Vereeniging dankt voor haren gelukwensch 
ter gelegenheid van zijn benoeming tot Ridder van de Eiken-
kroon van Luxemburg. 

Als candidaten voor het Bondsbestuur zullen worden voor
gesteld de aftredende leden, de beeren Costerus en Jorissen. 

Ter bezichtig<ing is op de vergadering aanwe-zig het falsi-
ficaten-album Fournier, eigendom van den Bond. De voorzitter 
deelt mede, dat de Bondsvoorzitter, de heer Van der Schooren, 
hiervan een studie heeft gemaakt, en hjj zal worden uitge-
noodigd de volgende vergadering, aan de hand van het al
bum, een lezing te houden, hetgeen de vergaderden zeer op 
prijs blijken te stellen. 

De heer Mutsaers deelt mede, dat in Brussel een vervalscher 
is gearresteerd, die o.a. valsche opdrukken Nederland 40 op 30 
en 60 op 30 in groote hoeveelheden maakte, welke opdrukken 
zoo goed ziJn nagemaakt, dat de Nederlandsche Posterijen 
brieven met deze zegels gefrankeerd als geldig hebben laten 
doorgaan. 

Het officieele gedeelte thans behandeld zijnde, wordt over
gegaan tot het bezichtigen van de verzameling van Monaco 
van den heer Mutsaers. Deze heeft de meeste zegels niet alleen 
enkelvoudig, doch zelfs de zeldzaamste in blok en vellen; o.a. 
het zeldzame 10 centimes portzegel in geheel vel postfrisch, 
waarvoor hem dan ook vorig jaar op de tentoonstelling te Mo
naco de gouden medaille werd toegekend. De verzameling 
wordt door de leden met groote belangstelling bezichtigd, ter
wijl de heer Mutsaers nu en dan interessante en leerzame 
mededeelingen doet. Hem wordt door den voorzitter zeer har
telijk dank gezegd voor zijn moöite om uit Antwerpen te ko
men met het doel den leden van „Breda" een zoo schitterende 
collectie te laten bezichtigen. 

De heer Mutsaers heeft nog meer pijlen op zijn boog. Hij 
belooft nog eens te zullen terugkomen met zijn verzameling 
België, hetgeen met ingenomenheid wordt vernomen. 

Ten slotte geeft hiJ een collectie zegels van Monaco ten ge
schenke voor de verloting om van te watertanden. Gevoegd 
bij de zegels, aangekocht door de Vereeniging en ten ge
schenke ontvangen van de beeren Rosman (Breda), Ordel-
man (Zutphen) en Meiners (Arnhem), krijgt bijna ieder aan-
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wezige iets. De hoofdprijs, Monaco recouvrements 30 centimes 
in blok (waarde meer dan 1500 francs) wordt door den heer 
Hendriks getrokken. De voorzitter dankt den schenkers voor 
het door hen aangebodene. 

Van het Hoofdbestuur P. en T. is nog geen officieel bericht 
ingekomen omtrent eventueele openstellmg van een philate-
listenloket te Breda. De heer Mijnssen, directeur van het post
kantoor, deelt de vergadering mede, dat op ons verzoek waar
schijnlijk gunstig zal worden beschikt, met dien verstande, 
dat het loket slechts ééns per maand zal worden opengesteld. 
Hij zal voorts in overweging nemen den verkoop te doen ge
schieden aan het wijkkantoor Parkstraat. *) 

Niets meer aan de orde zjjnde, sluit de voorzitter de ver
gadering en keert men zeer voldaan over het genotene huis
waarts. 

Breda, 29 April 1929. De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
192. (E.). E. Boekei, Noorder Amstellaan 195, Amsterdam, 

Z. (VH). 
253. (E.). G. Broers, Dorpplein 119, Budel. (VI). 
355. (E.Z.BE.). E. D. van Walree, Amsterdamschestraatweg 

24, Baarn. (IV). 
Candidaat-Ieden. 

F. G. H. P. Hendriks, Rijksontvanger, C 41, Oisterwijk. (Eigen 
aangifte). 

B. R. Larroque, Magazijnmeester bij de Opiumfabriek te Sa-
lemba, Struiswijkstraat 24a, Weltevreden. (Eigen aangifte). 

F. J. de Jong, Procuratiehouder N.V. Lederfabriek „Oister
wijk", B 390, Oisterwijk. (Voorgedragen door F. G. H. P. 
Hendriks, te Oisterwijk). 

S. Spieier, Koopman, Bosschestraat 87, Scheveningen. (Eigen 
aangifte). 

C. Smit, Assistent bij den technischen dienst der K.N.S.M., 
Ringdijk 46, Amsterdam, O. (Voorgedragen door J. Bonting, 
te Zandvoort). 

Bedankt als lid. 
449. F. W. Nanning, te Middelharnis. (III). 

Overleden. 
169. P. J. H. van Deventer, te Breda. (II). 

Adreswij zigingen. 
353. J. H. van der Poel, te Amsterdam W., thans Van Beu-

ningenstraat 187 III, aldaar. (VII). 
6. W. A. van Dop, te 's-Gravenhage, thans Perziklaan 29, 

aldaar. (V). 
491. Jos. Versteeg, te 's-Gravenhage, thans Laan van Rusten-

burg 39, Voorburg, Z.H. (V). 
13. F. A. J. Kastelijn, te Breda, thans Terheijdenscheweg 13, 

aldaar. (I) . 
184. A. C. Quirijnen, te Breda, thans Dahliastraat 12, aldaar. 

(H). 
152. H. G. Homs, te Bergen-op-Zoom, thans Wouwscheweg 

273, aldaar. (III). 
484. L. H. Rijnders, te Batavia, thans p / a fa. A. S. Roth, 

Bragaweg 48, Bandoeng. 
452. Edw. E. Meulman, te 's-Gravenhage, thans p / a H. E. 

Meulman, Postbus 9, Ginneken. (Van V naar I I ) . 
157. G. J. Smit jr., te Kloetinge, thans Kloetingschestraatweg 

B 138, aldaar. (III). 
475. A. M. Solleveld, te Hillegersberg, thans Westzeedijk 13a, 

Rotterdam. (V). 
502. mevr. wed. R. J. Kreijenbroek van Zeben, te Zutphen, 

thans Larenscheweg 37, aldaar. (IV). 
144. K. A. Heijmans, te Rotterdam, thans Voorburgstr,aat 146, 

aldaar. (V). 
Mededeeling. 

Den leden van sectie IV wordt verzocht nota te nemen, dat 
het adres van het sectiehoofd, den heer Ch. J. M. M. L. Hek-
king, van 1 Juni af wordt Veemarkt 11a, Breda. 

*) Zie omtrent het philatelistenloket onder „Philatelistisich 
Allerlei", elders in dit nummer. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 27 Mei, des avonds te 8 uur, 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 27 April 
1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 46 leden. Nadat de notulen der vorige vergadering 
ziJn goedgekeurd, brengt de \?oorzitter dank aan den heer 
Smeulders voor het feit, dat ons Maandblad in 1928 weder 4 
bekroningen op buitenlandsche tentoonstellingen heeft gekre
gen. In verband met het bedanken van den bibliothecaris stelt 
het bestuur voor voorloopig geen nieuwen functionaris te be
noemen. Dit staat in verband met het feit, dat het Postmuseum 
een bibliotheek aan het bijeenbrengen is. Daar van onze bi
bliotheek slechts een sporadisch gebruik wordt gemaakt, wordt 
voorgesteld t.z.t. onze bibliotheek aan het Postmuseum óf in 
bruikleen, óf volledig af te staan onder voorwaarde, dat een 
ieder uit deze nieuwe bibliotheek boekwerken gedurende een 
bepaalden tijd ter inzage kan ontvangen. De 2e secretaris ver
klaart zich bereid, de belangen van den leesoirkel verder te 
behartigen. Met algemeene stemmen wordt daarna aangeno
men het voortsel om onze falsificaten-albums in bruikleen af 
te staan aan den Bond. Besloten wordt de aftredende leden, de 
beeren Costerus en Jorissen, opnieuw candidaat te stellen voor 
het Bondsbestuur. 

De heer Voss breekt hiernla «en lans voor onzen hoofdredac
teur, den heer Van Brink, om hem krachtig aan te bevelen als 
lid in de commissie voor het Postmuseum. Hü is een degelijk 
en bedaard werker, die zich niet op den voorgrond stelt, iemand 
die o.a. op historisch-postzegelkundig gebied zijji sporen ver
diend heeft. De heer ïraanberg deelt mede, dat in „Op Hoop 
van Zegels" dezelfde wensch naar voren is gekomen. De heer 
De Vries vindt, dat wü in deze commissie menschen moeben 
hebben in Den Haag woonachtig, ter zake kundig en over veel 
vrijen itijd beschikkende. De heer Voss is het met dit laatste 
niet eens; de commissieleden moeten niet zijn klerken, maar 
de adviseurs van de rijksambtenaren, zoodat het er niet op 
aankomt waar de leden hun woonplaats hebben. De heer Käs
teln vestigt er de aandacht op, dat het voorstel via den Bond 
naar den betreffenden regeeringspersoon moet. De heer Voss 
stelt nu de volgende motie voor, die met algemeene stemmen 
wordt aangenomen: „De leden der Vereeniging van Postzegel
verzamelaars „Hollandia" hebben in hun vergadering van 27 
Aprü 1929 beslaten voor een eventueele commissie van beheer 
van het Postmuseum o.a. den heer J. D. van Brink, hoofdredac
teur van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, aan te 
bevelen, daar hij niet alleen door zijn werkkracht, maar ook 
door zijn groote historische kennis en zijn uitgebreide capaci
teiten op het gebied der philiatelie, de aangewezen man is om 
lid dier commissie te worden." 

De heer Voss leest hierna een ingezonden stuk voor, dat hjj 
van plan is in het eerstvolgende Maandblad te laten opnemen. 
Dit artikel wordt van meerdere zijden ten sterkste afgeraden; 
de voorzitter geeft den heer Voss in overweging het niet ter 
plaatsing aan te bieden. 

Als ingekomen istukken is er in de eerste plaats het schrij
ven, dat de Bond ons verzoek heeft doorgezonden om geen 
specialen zegel voor het Leidsche Stadhuis .te doen uitgeven. 
Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen den wensch van den 
„Haagschen Postzegel-Kring", om lid van den Bond te worden. 
De 3 candidaten Bennewitz, Schneebeli en Dekker worden met 
algemeene stemmen aangenomen. De jury, bestaande uit de 
beeren Donath, Traanberg, Voss en De Vries kennen den len 
prijs toe aan den heer Melchers, den 2en aan den heer Th. de 
Haan, voor de gebruikte serie Nederland 1867. 

Gedurende de pauze laat de heer Schröder onder zeer veel 
belangstelling zijn falsificaten-album van Fournier zien en 
geeft op verschillende punten toelichtingen. Voor zijn moeite 
wordt hü door den voorzitter, onder applaus der vergadering. 
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bedankt. Na veiling van enkele kavels, welke ƒ 16,— opbren
gen, en de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen van 
20 prijzen ter waarde van pl.m. fr. 400,—, wordt deze zeer ge
animeerde vergadering om 11 uur gesloten. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
A. H. Bennewiltz, lepenlaan 6, Bloemendaal. (Voorgesteld door 

dr. G. C. A. Valeiwink). 
A. G. Dekker, Witte de Withstraat 126, Amsterdam, W. (Eigen 

aangifte). 
A. Schneebeli, Casella Postale, Lugano (Schweiz). (Eigen aan

gifte). 
Overleden. 

G. C. M. Bethe, Ie Helmersistraat 299, Amsterdam. 
Adresveranderingen, 

dr. H. Schouten, Nieuwe Hilversumscheweg 5, Bussum. 
P. Meijboom, Nassaukade 379, Amsterdam, W, 
W. Borrius, Parsijnstraat 5a, Rotterdam. 
T. J. Putter, Van der Helstlaan 1, Hilversum. 
L. van der Chijs, Beethovenistraat 57, Amsterdajm, Z. 
F. H. Brinkman, Heerengracht 167, Amsterdam, C. 

Candidaat-lid. 
H. L. Rotteveel, Ie Helmersstraat 2371, Amsterdam, W. 

(Voorgesteld door W. F. Schön). 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18 Mei 1929, des 
avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 Mei 1929, des 
avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. * 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
30 April 1929, in Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 27 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8,05 uur 
werd dez'e vergadering door den voorzitter dr. Van Gittert 
geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den heer 
Van den Hout, die voor de eerstemaal een vergadering der 
U. Ph. V. bijwoonde. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der 
ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Ingekomen was een schrijven van de Philatelisten-Vereeni
ging „Groningen", om adhaesie te betuigen met haar aan den 
Bond ingediend verzoekschrift om de eventueele uitgifte van 
postzegels voor den opbouw van het Leidsche Stadhuis tegen 
te gaan. Alhoewel de Vereeniging met het schrijven van „Gro
ningen" geheel accoord gaat, werd adhaesiebetuiging niet 
noodig geacht, omdat de Bond ter zake reeds de noodige stap
pen gedaan he-eft. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid J. van Maaren 
met algemeene stemmen lals lid aangenomen. De voorzitter 
kon het inmiddels ter vergadering gekomen nieuwe lid met 
diens aanneming in kennis stellen. 

Vervolgens werd het bestuursvoorstel, om de aftredende 
Bondsbestuursleden Costerus en Jorissen opnieuw candidaat 
te stellen, aangenomen, waarna tot afgevaardigden voor de 
Bondsvergadering werden gekozen de beeren dr. P. H. van Git
tert, K. H. J. van Hulssen, H. Kaub, W. de Baat en C. Deenik. 

Nadat een vraag van den heer Burgersdijk beantwoord 
was, volgde de bijzondere verloting zonder nieten, waardoor 
ieder vergaderingbezoeker in het be-zit van een mooi prijsje 
kwam. 

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de 
volgende ter bezichtiging aangeboden collecties in oogen-
schouw te nemen, t.w. Deensch West-Indië van de beeren Van 

Gittert en Benders, Sint Vincent van den heer De Baat en de 
laatste uitgekomen zegels van Italië, benevens alle reclame
zegels van dit land, van den heer Cortenbach. 

De voorzitter bedankte namens de aanwezigen de beeren 
voor het ter bezichtiging stellen hunner keurige collecties. 

Na zichtzending en veiling werd deze vergadering om 9,25 
opgeheven. ., 

De secretaris, 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuw lid. 
J. van Maaren, Tolsteegsingel 23 bis, Utrecht. 

Candidaat-lid. 
G. R. R. Jagers, Emmastraat 8, Enschedé. 

Adresveranderingen. 
mr. J. Ph. A. Enthoven wordt Julianalaan 227, Bilthoven. 
C. Deenik wordt Willem Barentszstraat 50, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Mei 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 28 Mei 1929. 
N.B. Den leden wordt verzocht in de boekjes voor de rond-

zendingen boven het zegel steeds het nummer van den cata
logus te vermelden. 

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

VERKORTE NOTULEN van de algemeene vergadering op 
Donderdag 25 April 1929, des avonds te 8/4 uur, in Cate 
„Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Deze voorjaarsvergadering was al buitengewoon druk be
zocht en de groote zaal van Boischiust geheel gevuld. Reeds 
direct bij het Omnenkomen trok de groote talel, beladen met 
de werkelijk mooie prijzen voor de te houden voorjaarsverio-
tmg zonder nieten, aller aandacht. Prompt op tijd opent de 
voorzitter de vergadering met een woord van weikom, in het 
byzonder voor twee nieuwe leden, die vanavond voor net eersv 
onze bijeenkomst bezoeicen, waarna de notulen der vorige ver-
gadermg worden voorgelezen en onveranderü goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van een onzer 
leden uit L/uragao, die i'uilverbinding vraagt, welk verzoek 
door den secretaris aan de aanwezigen wordt overgebracht en 
middels deze verkorte notulen ook aan de buitenleden wordt 
doorgegeven. 

Dan komen de verschillende jaarverslagen aan de beurt! 
Uit dat van den secretaris blykt, dat wy een in alle opzich

ten pracht-jaar acuter ons hebben. Uns ledental gaat nog 
steeds aanzienlijk vooruit, onze vergaderingen zijn buitenge
woon druk bezocht, ook door de dames, en onderscheiden zich 
door een opgewekt, prettig aandoend vereenigmgsleven, u^. 
buitengewoon gunstig alsteekt bü enkele jaren geleden! 

Het verslag van den directeur van den verkoophandel ver
telt eveneens van een ongekenden bloei onzer Vereeniging in 
z\jn aldeeling. Niet minder dan 573 boekjes zijn in circulatie 
geweest met een waarde van ruim ƒ 33ÜÜ0,—, waaruit voor 
ongeveer ƒ 7500,— is gekocht geworden. Een mooi resultaat! 
In enkele maanden behaalt men thans den omzet van vroeger 
in een geheel jaar e n . . . . het gehalte onzer boekjes is nog 
heel wat beter geworden! Het is dan ook geen wonder, dat 
ons kapitaal, niettegenstaande onze geregelde maandelij ksche 
verlotingen met de bekende mooie prijzen (steeds zonder 
nieten), toch nog toenemende is. 

Alle prijzen, ook die van hedenavond, zijn, zooals eenmaal is 
aangenomen, uit de circuleerende boekjes gekocht. 

Ook de geregeld gehouden veilingen hebben alle reden tot 
tevredenheid gegeven, zoowel voor inzenders als voor de kas 
der Vereeniging. 

Het verslag van den penningmeester was dan ook in juich-
toon gesteld; alleen onze bibliothecaris meende dat hij te veel 
met rust werd gelaten! 

Het rapport van de verificatie-commissie, een en al lofzang 
over het gehouden beheer, eindigde met de vraag wat er ge
daan moest worden met ons steeds aangroeiend kapitaal en 
of er, door het b.v. houden van een tweede jaarlijksche verlo-
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ting zonder nieten, geen oordeelkundige propaganda voor onze 
Vereeniging zou worden gemaakt. Een „hint", die in de vol
gende vergaderingen nog wel een punt van bespreking zal 
uitmaken. 

De voorzitter bedankte allen, die in hun functie verslag 
hadden uitgebracht, namens de leden, voor hun gehouden be
heer en bewezen diensten, en een ferm applaus der aanwezigen 
toonde, dat allen daarmee instemden. 

Daarna werden allereerst de voorgeihangen candidaten met 
algemeene stemmen als lid aangenomen, waarna de groote 
loterij allen nog lang ge'zellig bezig hield, al waren er enkelen, 
die noode van hun ruil-tafeitje opstonden! 

Veiling werd er ditmaal niet gehouden en met een woord 
van dank voor de buitengewone opkonïst, sloot de voorzitter 
daarna den zoo prettig doorgebrachten avond. 

De secretaris, 
A. STARINK JR. 

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

van Oldenbarneveldtlaan 20, Den Haag. 
J. Vrins, Laan van Meerder^^oort 573, Den Haag. 
J. Loranchet, De- Carpentierstraat 180b, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
mevr. E. H. Deking Dura-Posthuma, Stadhouderslaan 104, 

Den Haag. 
A. Schneebeli, Lugano (Suisse). 
A. W. E. Gelderman, Laan Copes van Cattenburg 85, Den 

Haag. 
Adreswijzigingen. 

H. E. Meulman wordt Postbox 9, Ginneken. 
mevr. De Bruijn-Vrins wordt Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 
G. H. Ekering wordt Valkenboschkade 364, Den Haag. 
J. K. van Hoogstraten wordt Prins Hendriklaan 3, Zeist. 

Vergadering. 
Biieenkomst op Donderdag 23 Mei 1929. des avonds te 8K 

uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhoud, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Bal

lotage nieuwe leden. Veiling. Rondvraag. Sluiting. 

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

VERSLAG van de vergadering van 30 April 1929, 's avonds 
te 8 uur, in Café-Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 22 leden, o.w. 2 dames. Na goedkeuring der no
tulen van de vorige vergadering, deed de voorzitter mededee-
ling van het feit, dat op ons verzoek het philatelistenloket te 
Arnhem voortaan op den tweeden Zaterdag van elke maand 
zal zijn opengesteld, in plaats van op Woensdag, en wel van 
15-16 uur. 

Met het oog op de a.s. Bondsvergadering werd besloten, de 
cand'idatuur der aftredende bestuursleden te steunen. 

Ingekomen was een bericht van een der oudste leden der 
Vereeniging, den heer F. H. Greve, inhoudende een bedanken 
voor het lidmaatschap wegens vertrek naar het buitenland, 
van welk bericht met leedwezen kennis werd genomen. 

Beslo*-en werd, inzake de in de pers gepropageerde uitgifte 
van zegels ten bate van den wederopbouw van het Leidsehe 
stadhuis, een schriiven tot het Bondsbestuur te richten, waarin 
gs-vraagd wordt, alsnog deze gelegenheid aan te grijpen om 
stelline te nemen tegen het afkeurenswaardig streven, bij 
elke gelegenheid maar weldadigheidszegels e. d. uit te geven. 

Besloton werd, het falsificatenalbum der Vereeniging aan 
den Bond af te staan ten behoeve der keuringscommissie en 
het eerelid onzer Vereeniging, den hee" G. V. van der Schoo-
ren, geluk te wenschen met zijn Luxsmburgsche onder
scheiding. 

Uitvoerig wer-l van gedachten gewisseld over een voorstel, 
om op de vergaderingen bepaald-^" zegels m^-Ie f" brengen en 
door stemming onder de aanwezigen te doen u' tuaken, welke 
de moo'iste gevonden worden; een commissie werd voor dit 

doel be-noemd, bestaande uit de beeren Te Winkel, Raadsveld 
en Steensma, welke in samenwerking met het bestuur een 
reglement zal samenstellen voor dit soort „wedstrijd". 

Na de sluiting volgde een zeer geanimeerde verloting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 

De aandacht der leden wordt gevestigd op de wijziging in 
de openstelling van het Philatelistenloket ten postkantore te 
Arnhem, dat thans des Zaterdags (in plaats van des Woens
dags) zal ziin opengesteld, en wel eiken 2en Zaterdag der 
maand, van 15-16 uur. Aangezien de Zaterdagmiddag voor vele 
leden de voorkeur verdient boven den Woensdag, vertrouwt 
het bestuur, dat van het philatelistenloket een druk gebruik 
zal worden gemaakt. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 9 April 1929, des 
avonds te 7% uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 18 leden. Nadat de voorzitter, de heer Van Harder
wijk, de vergadering heeft geopend, worden de notulen der vo-
risre vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd. De in
gekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna gaat rond van ondergeteekende het eerste gedeelte 
der verzameling Engelsche koloniën, welke met groote belang
stelling wordt bezichtigd, waarna de eigenaar door den voor
zitter wordt bedankt. 

Vervolgens laat de heer Backer Dirks een soort bril zien, 
waardoor de zegels tweemaal vergroot worden en deze rustig 
kunnen worden bekeken. Omtrent den prifs en eventueel meer
dere vergrootingsterkte zal de heer Backer Dirks nader in-
formeeren. 

De voorzitter deelt nog mede, dat hii nog onderzocht heeft, 
hoe het komt, dat op het oogenblik de Yvert-catalogus meer 
opgang maakt dan de Senf-catalogus. De reden hiervan is, dat 
hoewel de Senf-catalogus meer handboek is dan de Yvert. de 
priizen niet steekhoudend ziin, en bij aanvrage van zegels deze 
niet kunnen worden geleverd. 

Hierna volgt de gewone verloting. Op voorstel van den se
cretaris zal de volgende vergadering in plaats van op 14 
op 21 Mei gehouden worden. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Adresverandering. 
J. Maas van Henegouwerlaan 67a naar Dorpstraat 10, Hille-

gersberg. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 April 
1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 24 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een woord van welkom, in 't bijzonder aan een paar nieuwe 

Adresveranderingen. 
10. A. M. J. Kruissink, verhuisd van Onderlangs 22, Arnhem, 

naar Utrechtschestraatweg 2a, Oosterbeek. 
6. F. H. Greve, van Rijnstraat 7, Arnhem, naar Duitschland 

(tevens bedankt voor het lidmaatschap). 
Het lidmaa'tschapsnummer van den heer H. Cohn, te 's-Gra

venhage, is nr. 33. 
Vergaderingen. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 28 Mei 1929, 's avonds 
te 8 uur. in „National", te Arnhem. 

SOCIETEITSAVOND op 12 Juni 1929, 's avonds te 8 uur, 
in „Nat'onal", te Arnhem. 

Bericht. 
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leden, voor het eerst aanwezig. Zegels voor de verloting zijn 
geschonken door de heeren Melsert, Scharrenburg, Boogaard, 
Tels, Van Poelje; falsificaten door laatstgenoemde en Van 
Meel. Rond gaan deze falsificaten, de tijdschriften der biblio
theek, en van den heer Boogaard nieuwe Stempels als vroeger 
gemeld, o.a. doodshoofd, doodenmasker, reddingsboei, ster in 
halve maan, Malthezerkruis in zeldzame pinkkleur, komeet, e.a. 

De notulen worden goedgekeurd, nadat opgemerkt is, dat in 
de vorige notulen niet vermeld stond, dat de heer Verhoeff 
einige boekwerken aan de bibliotheek cadeau gedaan had. 
Bii de verloting krijgt de heer Rosseel den len prijs. 

Hierna houdt de heer mr. Van Peursum zijn lezing over 
„Wat leeren ons de postzegels?" Deze zeer interesisante lezing 
had voortdurend de volle aandacht der vergadering. Wat leeren 
de postzegels ons ? Te veel, om zelfs een kort verslag te geven 
van hetgeen mr. Van Peursum naar voren bracht. Laat mij 
slechts een paar aanwijzingen geven. Wat leert of vertelt ons 
bij nadere beschouwing de kameelrijder op de Soedanzegels ? 
Vanwaar komt hij ? Waarheen trekt hij ? Wat kan men vast-
knoopen aan de 600 koppen op de Amerikaansche zegels? Wat 
doet een palm op onze nieuwe zegels van Curagao te staan? 
Mr. Van Pe-ursum eindigde zün lezing met de opwekking hem 
na te volgen door de postzegels van deze historisch-geogra-
phisch-economische zijde te beschouwen. Een flink applaus 
en een hartelijk dank van den voorzitter namens allen waren 
het welverdiende loon voor deze lezing, die slechts na veel 
studie en correspondentie kon tot stand komen. 

Hierna volgde de gebruikelijke veiling. 
De onderstaande personen worden wegens niet betaalde 

zegeluitname- en/of contributieschuld geroveerd, behoudens 
onze actie tegen dezelfden, om de verschuldigde gelden per 
deurwaarder te innen. 

Bii de rondvraag verlangt de heer Bethe te hooren, welke 
ongebruikte Nederlandsche zegels momenteel al dan niet gel
dig zijn voor franke'ering. Hierna ontstaat een discussie over 
enkele punten der rondzending, waaraan wordt deelgenomen 
door de heeren Kirchner, Van Lefden, Van Dijk en den voor
zitter. Het bliikt noodzakeliik te zün den leden sterk op het 
hart te drukken eenlige moeite te willen doen om de ontvangen 
zegels nauwkeurig te willen nazien, zich stipt te houden aan 
de bepalingen en vooral niet te verzuimen zoo noodig direct 
de sectiehoofden te waarschuwen. 

Te ongeveer half elf sloot de voorzitter de vergadering. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 
Candidaat-leden. 

J. Blokzijl, Ie stuurman K.P.M., Weim'arstraat 113, Den Haag. 
(Eigen aangifte). 

C. van Zijl, H.T.O. kamer 316, Riiswijkscheweg, Den Haag. 
(Voorgesteld door W. G. Verhoeff en B. Meslier). 

C. Jager, Boekhouder b 'h Kadaster, Konjjnenwal, Tiiel. (Aan
genomen in de afdeeling Tiel). 

J. Smink, Dirk Hoogenraadstraat 138, Scheveningen. (Voor
gesteld door H. Dordregter). 

Nummerverandering. 
368. W. A. 't Hoen, Den Haag. (Zie April-nummer). 

Adresveranderingen. 
561. H. van Dorsser, Ten Hovestraat 50, Den Haag. 
314. H. Quaadgras, Fahrenheitstraat 250, Den Haag.' 
286. G. J. F. Berkemeijer, Acaciastraat 60, Den Haag. 
162. R. J. A. StouD, Sportlaan 7, Den Haag. 
370. K. Jongens. Mathildelaan 63. Eindhoven. 
163. A. Uiilen, Huijgenslaan 13, Eindhoven. 
185. K. Walstra, Borniastraat 85, Huizum (Fr.) . 
351. mevr. J. de Groot-Van Leeuwen, Zuiderparklaan 116, 

Den Haag. i) 
424. J. F. J. Knijpers, Regentesselaan 349. Den Haag. 
377. E. E. Meulman, p/a H. E. Meulman, Postbox 9, Ginneken. 
237. W. A. van Dop, Perziklaan 29. Den Haag. 
476. W. C. Schreiner, Koningin Mariestraat, Den Haag. 
148. J. W. F. Biegelaar, Fluweolen Burgwal 5, Den Haag. 
342. J. Wijsman, Javasehe Bank, Batavia. 

K. A. Heijmans, Voorburgstraat 146, Rotterdam. 

Geroyeerd. 
518. G. P. I. Bes, Den Haag. 
250. H. F. W. van der Graaf, Voorburg. 
451. D. H. Rensink, Utrecht. 
349. I. D. Woltman, Heerenveen. 

^) Komt niet voor in de cartotheek. Adm. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGADERING te 7M uur; 
ALGEMEENE VERGADERING te 8K uur, op Woensdag 

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

denverkiezing; 5. Verloting; 6. Veiling; 7. Rondvraag en 
sluiting. 

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

VERGADERING af deeling TIEL (secretaris: J. Sonneveldt) 
den 2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelün". 

VERGADERING afdeeling GOES EN OMSTREKEN (se
cretaris J. M. Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes)^ den 3en 
Woensdag der maand. 

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

Ned. Phil. Vereen. ..On Hoon van Zes^els". te Haarlem. 
Secretaris: L. GERMERAAD, Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering on Vriidag 26 
April 1929, in den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig zün 31 leden. Van het bestuur is de heer Engelen-
berg met kennisgeving afwezig. De heer RobbeTS opent de 
vergadering en heet de aanwezigen met een kort woord wel
kom. De notulen van de vorige vergadering worden onver
anderd goedgekeurd. Ingekomen zün de volgende stukken: 

1. Een schrüven van den Bond. inhoudende de mededeeling, 
dat de Haagsche Philatelisten-Kring tot den Bond wenscht 
toe te treden. Besloten wordt voor aannemin<?r te stemmen. 

2. Een verzoek van den heer Grégoire Siberian te Nice, om 
zegels ter circulatie te mogsn inzenden. De secretaris heeft 
hem hereids de voorwaarden, welke de Vereeniging stelt, mede
gedeeld, waarmede genoemde heer accoord gaat. Op de e-erst-
volgende bestuursvergadering z'al nu worden beslist, of het 
verzoek wordt ingewilligd. 

3. Een soortgelük verzoek van den ,.Amsterdamsche Post-
zegelhandel" te Amsterdam. Deze instelling heeft, nadat on-
zeTzüds de voorwaarden bekend waren gemaakt, niets meer 
van zich laten hooren, zoodat aangenomen moet worden, dat 
van de door ons geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt 
zal worden. 

4. Een schrüven van den Bond, waarin herinnerd wordt aan 
de artikelen 4 en 9 van het huishoudeliik reglement. Door het 
bestuur zal het noodige ter z'ake worden verricht. 

5. Verslag van den heer Heidenreich te Arnhem inzake de 
laatste vergadering van den Raad van Beheer van het Maand
blad. De secretaris vraagt den heer Traanberg eenige linlich-
tingen omtrent de uitkeering aan de aangesloten vereenigin-
gen, alsmede omtrent de taak van de comm^issie belast met 
het onderzoek naar mogelüke wijziging in het beheer van het 
Maandblad. Het verslag wordt verder voor kennisgeving aan
genomen. 

6. Een schrüven van de N. P. V. te Groningen inzake de uit
gifte van zegels to'̂ - steun voor den wederopbouw van het 
Leidsche Stadhuis. Waar reeds besloten werd niet tot uitgifte 
dezer zegels over te gaan, bestaat geen aanleiding verder op 
dit onderwerp in te gaan. 

De voo'-zitter deelt dan mede, dat d" n'euwe boekjeé met 
statuten en regiementen gereed g°komen zün en door den se
cretaris aan de aanwezigen zuUen wo'-den uitgereikt. Den an
deren leden zal ee^ exemplaar worden toegezonden. Verder 
wordt nog medegedeeld, dat op de eerstvolgende vergadering 
wederom ..gelegenheid tot onderling ruilen" op de agenda ge
plaatst zal worden. 
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Voor den wedstrijd Finland zijn 4 verzamelingen ingezonden 
n.l. door de beeren Van Bemmel, Misset, B'ssslada en Rol. Tot 
jury worden benoemd de beeren Buissink, Verkoren en Van 
der Vlugt. Waar alleen de ver^zameling van den beer Rol in de 
eerste klasse wordt ingedeeld, verwerft deze d<.arin den eer
sten prijs. In de tweede afdeeling oordeelt de jury de verza
meling van den beer Misset de beste. De inzenders hebben 
een eerste respectievelijk tweede keur uit een fraaie collectie 
van Finland. De overige- prijzen, 14 in getal, aangevuld met 
eenige troostprijzen van een der leden, zijn bestemd voor de 
verloting onder de aanwezigen, en worden door de gelukkigen 
in dank aanvaard. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Rol de aandacht op een ar
tikel in bet laatste Maandblad van den beer Starink inzake de 
benoeming van het bestuur voor het Postmuseum. Hij zou 
gaarne zien, dat wij medewerkten om tot de benoeming van 
den heer Van Brink te geraken. De voorzitter zegt tos deze 
zaak op de eerstvoglende bestuursvergadering te zul'en be
handelen. De heer Traanberg vestigt de aandacht op de weinig 
sympathieke houding, welke de handelaren den laatsten t\jd 
aannemen, en die naar zijn meeniing niet in het belang van de 
Philatelie noch in dat van de Philatelisten is. 

Verder niets aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

Aangenomen als lid. 
230. P. J. F. van Leeuwen, Adm. van Gendtstraat 26 bis, 

Utrecht. 
Bedankt als lid. 

155. K. F. Elsenbroek, Rotterdam. 
26. A. van Geldere, Zutphen. 

Adresveranderingen. 
30. mevr. A. W. J. Labrie-Lingius wordt Taludweg 45, Hil

versum. 
174. J. Scholten wordt Willem van Mechelenstraat 13, Amers

foort. 
83. F. L. W. Bsman wordt Scheldestraat 79, huis, Amsterdam. 

119. M. J. Vink wordt Brakenburghstraat 27, Haarlem. 
113. R. H. van Lunzen wordt Nigtevechtstraat 1, 's-Graven-

hage. 
74. L. Braakensiek wordt 3e Kostverlorenkade 411, Amster

dam. 
208. mr. A. F. Poggenbeek wordt p/a Fam. Veder, Westplein 

11, Rotterdam. 
Overschrijving lidmaatschap. 

130. J. N. A. Arnhardt wordt mevr. wed. J. Amhardt-Spuij-
broek. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 31 Mei 1929, in den Haar-

lemschen Kegelbond, te Haarlem. 
De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secretaris: S. J. KONING, Nassaulaan 42, Groningen. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 22 April 
1929, des avonds te 8)4 uur, in „Suisse", te Groningen. 

De vergadering, waarop 21 leden aanwezig zijn, wordt om 
8% uur door den voorzitter P. L. Buschmann geopend. Na 
voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke on
veranderd worden goedgekeurd, worden de ingekomen stukken 
behandeld. 

Van de N. P. V. te Groningen is een afschrift van een aan 
den heer mr. J. H. Vuijstingh te Utrecht gericht schrijven in
gekomen omtrent de uitgifte van zegels ten behoeve van den 
wederopbouw van het Leidsch Stadhuis. Het bestuur van de 
N. P. V. bemoeit zich dit plan te verijdelen en verzoekt om 
adhaesiebetuiging voor de bemoeiingen. De vergadering keurt 
goed adhaesie aan het voornemen van het bestuur der N. P. V. 
te betuigen, waarvan den secretaris mededeeling zal worden 
gedaan. 

De gegevens voor de verzekering van de zichtzendingen zijn 
thans volledig en nadat de ingekomen aanbieding nog nader 

is beschouwd, zal het contract worden afgesloten. Zooals reeds 
vroeger is besproken, zullen de leden, die zichtzendingen ont
vangen, gedeeltelijk mede de verantwoording dragen, indien 
door hun schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid een zending 
verloren gaat. Het is de bedoeling het lid de schade te laten 
dragen, welke ontstaat uit het verschil tusschen het bedrag, 
dat de waarde der zending vertegenwoordigt en waarvoor de 
Vereeniging aansprakelijk is, «n het bedrag, dat door de ver
zekeringsmaatschappij volgens contract wordt uitgekeerd, met 
een minimumbijdrage van ƒ 10,— per geval. Een overeenkom
stig artikel, waarvan de tekst nog zal worden vastgesteld, zal 
in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. 

Een lid der Vereeniging, op de vergadering aanwezig, doet 
mededeeling de reeds verschenen afleveringen van het prach
tig nieuwe werk „Kohl's Briefmarkenhandbuch" gratis aan de 
Vereeniging te willen afstaan. Deze schenking wordt met een 
dankbetuiging door de geheele vergadering gaarne aangeno
men, terwijl besloten wordt de nog volgende afleveringen op 
kosten der Vereeniging aan te schaffen om zoodoende een 
waardevol gehe-el te bekomen. 

De heer A. S. Tischauser stelt een falsificaat ter beschik
king, dat met dank wordt aangenomen en in het daarvoor be
stemde album een plaats zal vinden. 

Daarna heeft ballotage plaats van de twee candidaiat-leden, 
de beeren A. C. van Ringh en T. Lups, beiden te Groningen, 
welke beeren met algemeene stemmen als lid worden aange
nomen. 

Een verloting van een vjjftal mooie zegels heeft dan plaats. 
Weer wordt een kwartier pauze gehouden, om de leden ge

legenheid te geven voor ruilen en koopen, waarvoor veel be
langstelling bestaat. 

Aangezien geen lid zich hy de rondvraag aanmeldt voor 
mededeelingen, slu'it de voorzitter om ongeveer 10 uur deze 
vergadering, waarna nog een drukke veiling van aardige, 
practische zegels plaats heeft. 

Nieuwe leden. 
124. A. C. van Ringh, Van Sijsenstraat 8a, Groningen. 
125. T. Lups, Steenhouwerskade 4, Groningen. 

Candidaat-Ieden. 
J. Walraven, Laag Bolwerk, Bolsward. 
C. F. A. Milders, Schaepmanlaan 4, Amersfoort. 
P. van der Wint,'Kraneweg 6, Groningen. 
J. van der Warf, Nieuwe Ebbingestraat 111, Groningen. 
F. Reijnders, Groote Oost 70, Hoorn. 

Adresveranderingen. 
50. D. M. Botje, thans Buiten Damsterdiep 3, Groningen. 
59. J. Beukema, thans Rosensteinlaan 3a, Groningen. 

107. S. J. Koning, thans Nassaulaan 42, Groningen. 
Vergadering. 

De volgende vergadering zal worden gehouden op Maan
dag 27 Mei 1929, des avonds te 8>4 uur, in „Suisse", Heere
straat, te Groningen. 

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

Nieuwe leden. 
20. Grégoire Bibérian, Avenue de la Califomie 122, Nice. 
78. L. de Klerk, Lage Kanaaldjjk 27, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
18. mevr. Philips, Huize „'t Hoogt", Valkenburg. 
27. E. E. Meulman, p /a H. E. Meulman, Postbox 9, Ginneken. 
30. H. G. Fermin, Gemeente-Secretaris, Magelang. 
69. J. H. van Gortel, Arts, Hoogstraat 119, Abcoude. 

121. mevr. C. de Bruijn, Van Pallandtstraat 59, Arnhem. 
Volgende bijeenkomsten. 

Maandag 27 Mei 1929, Beurs, 
Maandag 10 Juni 1929, Vergadering, 
Maandag 24 Juni 1929, Beurs, 
telkens om 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrijthof, Maastricht. 
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Postzegelvereenigins „Helder", te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 26 
April 1929, in de Sociëteit van den heer Van Weelde, 
Helder. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer A. de Jong, met 
een kort woord van welkom de vergadering. In 't bijzonder 
wordt welkom geheeten de heer H. Witte, die na een 4jarig 
verblijf in de tropen in ons midden is wedergekeerd. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorleziing der notulen 
van de vorige vergadering, welke zonder op of aanmerkingen 
worden goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven der N. P. V. te Groningen, 
waarin gevraagd wordt om adhaesie te willen betuigen met 
een schrijven, gericht tot het bestuur van den Bond, om stel
ling te nemen tegen een eventueele uitgifte van postzegels ten 
bate van den wederopbouw van het Leidsche Stadhuis. De 
heer Witte, in Leiden geweest zijnde, weet mede te deelen, 
dat men daar niet eens weet wat men moet doen; de mee
ningen doopen daarover zeer uiteen en worden de berichten 
daaromtrent in de bladen zeer voorbarig geacht. Hoewel hij 
het doel van zoo'n uitgifte niet wenscht aan te tasten, is hij 
echter van meening, dat wij er in geen geval aan moeten 
medewerken. Besloten wordt, na nog eenige discussie daar
over gevoerd te hebben, aan het schrijven adhaesie te be
tuigen. 

Voorgelezen wordt het verslag van den heer He'denreich als 
vertegenwoordiger in den Raad van Beheer van het Maand
blad, hetwelk voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Als vertegenwoordigers voor de Vereeniging op de Bonds
vergadering worden benoemd de beeren A. de Jong, M. Quant 
en J. Polling. 

Ter sprake wordt gebracht de kwijnende toestand der 
jeugdafdeeling, een toestand, welke zoo niet kan voortduren. 
Getracht zal worden hierin verbetering te brengen. 

Tiiden's de pauze wedstrijd over Ned.Indië nr. 59, welke 
den heer Witte het grootste aantal stemmen bezorgt, alsmede 
den prijs. De maandverloting brengt twee gelukkigen. Voor 
een groot aantal kavels, ter veiling aangeboden, blijkt niet 
veel animo te bestaan en wordt hiervan een klein aantal 
verkocht. 

Hierna sluiting. ' De secretaris, 
J. POLLING. 

Candidaatleden. 
Th. J. W. van der Se\ Gymnastiek en Sportschool, Helder. 
W. van Baaran, BceroetFactorij, Kisaran (Sumatra, O.K.). 

Adresverandering. 
J. Thomas, Schagenstraat 36, Helder, wordt C. A. Thomas, 

Schagenstraat 35, Helder. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op 9 April 1929. 
Om 8 uur opende de waarnemende voorzitter de vergadering. 

De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd en de 
ingekomen stukken vlot afgewerkt. De heer Van Ommen te 
Epe heeft bedankt als penningmeester, welke functie thans 
zal worden waargenomen door den heer Joh. M. Ree te Zwolle; 
in dit verband wordt er op gew^ezen geen gelden voor contri
butie, enz., meer over te schrijven op postrekening Van Om
men te Epe. 

Voor zoover de leden hieraan nog niet voldeden, wordt be
leefd doch dringend verzocht de verschuldigde contributie, enz. 
over te maken op postrekening 148512, Zwolle, rekeninghouder 
Joh. M. Ree, Eigenhaardstraat 28, of wel het verschuldigde be
drag te doen bezorgen aan laatstgenoemd adres. 

Te 10 uur sloot de voorzitter de vergadering. 
De secretaris, 

N. A. MARCORPS. 
Vergadering. 

Vergadering op Dinsdag 11 Juni 1929. 

De Haagsche PostzegelKring, te 'sGravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Nieuwstraat 26, Rotterdam. 

VERSLAG van de bijeenkomst op 22 April 1929, in Café 
„Boschlust". 

Door een misverstand bij het convoceeren blijkt slechts een 
klein aantal leden aanwezig. Daar de voorzitter verhinderd is 
de vergadering bij te wonen, wordt de bijeenkomst om half 
negen door ondergeteekende geopend. De notulen van de vo
rige twee vergaderingen worden gelezen en goedgekeurd. 

Besproken wordt de ontvangst van den Bond in samen
werking met de afdeeling „'sGravenhage" van de Neder
landsche Vereeniging. Ondergeteekende wordt aangewezen om 
den Kring te vertegenwoordigen in de commissie van voor
bereiding. 

Bij de rondvraag blijkt n'emand m êer iets ter tafel te 
brengen, en na een verloting wordt het officieele gedeelte be
ëindigd en blijven de leden nog geruimen tijd gezellig bijeen. 

De wnd. secretaris, 
KORTEWEG. 

Voorgesteld als lid. 
H, Meinesz, Directeur van de Javasche Bank te Amsterdam, 

wonende te Vogelenzang (door H. J. van Brink). 
P. J. Hekker, Rokin 42, te Amsterdam (door P. C. Dozy). 
G. Bibérian, Avenue de la California 122, Nizza (door P. C. 

Dozy). 
Adresverandering. 

P. C. Dozy van Den Haag naar Nieuwstraat 26, Rotterdam. 
Vergadering. 

Jaarlijksche algemeene vergadering op Maandag 27 Mei 
1929, in Café „Boschlust". 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage. 
Jaarverslagen. Verkiezing van het bestuur, enz. Rondvraag. 
Veiling. Verloting. Sluiting. , 

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

In de Januarivergadering is het bestuur bij verkiezing sa
mengesteld als volgt: 

C. B. Samuels, herbenoemd tot voorzitter. 
H. L. Relijveld, herbenoemd tot secretaris. 
J. I. Salomons, herbenoemd tot penningmeester. ■ 
A. E. L. del Prado, benoemd tot commissaris van de rond

zending. 
B. van der Kuijp, benoemd tot bibliotlhecaris. 

Adresveranderingen. 
J. Alvares, adj.verificat. b/d bel., Paramaribo (Suriname). 
H. L. van der Heide, Voorstraat 18, Nickeris (Suriname). 

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

VERSLAG der vergadering van Woensdag 8 Mei 1929, des 
avonds te 8 uur. 

Op doze vergadering werd overgegaan tot verkiezing van 
een nieuwen penningmeester, daar de tegenwoordige penning
meester door drukke werkzaamheden zijn functie niet meer 
waar wenschte te nemen. Gekozen werd met groote meerder
heid de heer H. van Will, dia d; functie aannam. 

Overleden. 
F. Jonkers, te Oss. 

Adresverandering. 
W. Wagner, thans Verlengde Groenstraat 52, te Nijmegen. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 22 Mei 1929, des avonds te 8 uur. 
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Nieuwe PhilatelistenVereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

KORT VEKSLAG van de vergadering op 25 April 1929, des 
avonds te 8}^ uur, in „Riche". _ _ _ _ _ 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen der vorige vergadering te lezen. Deze worden 
onveranderd goedgekeurd. Naar aanleiding van het voorstel 
inzake de mogelijke uitgifte van een serie postzegels ten bate 
van den wederopbouw van het Leidsche Stadhuis, is een schrij
ven gezonden aan den Nederlandschen Bond en de aangeslo
ten vereen'igingen. Als antwoord daarop een schrijven van den 
Bond, dat aan ons verzoek is voldaan en vele betuigingen van 
instemming van de vereenigingen zvjn ontvangen. Na voor
lezing dezer ingekomen stukken heeft een verloting plaats, 
waaraan door enkele leden prijzen werden toegevoegd, o.a. 

een groöte collectie zegels van Turkije. Hun werd een woord 
van dank gebracht. Een zeer geanimeerde veiling bracht 
f 3,37 op voor de kas. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

CandidaatIeden. ^ _j . 
mej. M. Landeweer, Binnen Damsterdiep, GroningeiiÄ^l^i 
mej. C. Mulder, Zu'iderpark, Groningen. ■ ■ 

Adresveranderingen. 
D. M. Botje, Buiten Damsterdiep 3, Groningen. 
J. Beukema, Rosensteinlaan 3a, Groningen. 
H. Stiensma, Graaf Adolfstraat 90a, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 Mei 1929, des avonds te 8>^ 

uur, in Restaurant „Riche", te Groningen. 

T rzi A D V E R T E N T I Ë N I ■ I 
Prijs dezer advertentits: 
f0t75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

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

W i e kan mij helpen aan oude of nieuwe 
zuiver met plaatsnamen afgestempel
de Nederlandscbe postzegels alsmede 
aan afb. vlaggen en wapens van alle 
landen^ 

Brieven aan Zilver, Zach Jansestraat 53. 
Amsterdam, Oost (228) 

LEVER NAAR M A N C O L I J S T 
P U N T S T E M P E L S O P 5 c. 1872 e n 

P L A A T F O U T E N V O L G E N S 
H A N D L E I D I N G . 

D V A N O M M E N , E P E . 
(231) A P E L D . V ^ E G 96', Lid N . V P 

H A A G S C H E P O S T Z E G E L B E U R S . 
Stationsw. 2, D EN HAAG. Giro 120543. 
100 verschillende Z w e d e n , pr coli f 1,— 
50 versch Spoorwegzegels Belg i ë f 0,45 
30 vcrschilende E s t l a n d . . f 0.45 

195 D a n z i g . , . . f 2.90 
48 S o w j e t R u s l a n d f 0,60 

100 Frankrijk, pr sor teenng. . . . f 0,60 
150 idem zeer fraaie collectie f 250 
300 Hongar i j e . . . . f 1.50 
100 P o l e n zeer fraai . . . f 040 

15 WestAustralife f 0 60 
30 M o n t e n e g r o f 0.90 

Volledige lijst van aanbiedingen op aanvrage 
Remise ook na ontvangst van zegels (224) 

Ruil 
Sufiname en Curasao. 
G c c d e e n z e l d z a m e z e g e l s 
d e z e r l a n d e n gevraagd
Geef in ruil goede en zeld
zame zegels van de geheele 
wereld (uitgezonderd Neder
land en Koloniën). Basis 
Yvert 1929. (223) 

A. L. J. DE PAUW, 
kapitein der Artillerie. 
Legerplaats Oldcbroek. 

Tekst dezer Annonces 
voor den 5=° in te zenden 
aan de Administratie. 

N O O R W B G E I V I S M O O I ! 
Niels Hendrik Abel, compleet f 0,50 

Yv Poolvlucht 
Svalbard, 
Opdrukken, 
Ibsen, 
Dienst compleet. 

1 0 1  1 0 7 „ \Ai 
1 0 8  1 1 1 _ 0 6 0 
1 2 4  1 2 6 „ 0,50 
128—131 ,. 0 45 

 7 „ 0,60 
Porto II (afgeschaft), 7  1 2 „ 1 50 
Alle andere zegels per stuk leverbaar W a t 
mist U nog van Noorwegen, 2weden en 
Denemarken ' — Zichtzendingen van deze 
landen naar N e d . I n d i e tegen referentien 
H. Teunisse, Dacotast' 17, Dordrecht 
(Agent „Svensk Fnmarken Handel") (233) 

# * * * * * * * # * * * * * * * * * * * « * * # * * * * * * * * * * * » * * * * 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën 
— zijn mijn specialiteit. — 

Steeds mooie zichtzendingen met sterk concurreerende prijzen ter beschikking 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

1928 met prijzen in Nederlandscbe munt. 
:: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :: 

 (Lid Nederlandscbe Vereeniging van Postzegeiverx )  (176) 
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P O S T Z E G E L H A I V D E L AlVX. 
PAPESTRAAT 24.  GIRO 136315. 
1913, Nederland, jubil gebr 

1921 
192i). 
1926, 
1927. 
1913. 
1915. 
1922 
1923, 

^̂  
j ^ 

^̂  
, j 

Ned.Indie, 
»» tt 
tt •» 
»» *i 

Vlicgpüst 
weid autom dg 

•t 

rt . . 
2' z G , rood 
Roode Kruis 
overdrukken 
32' 2 cl 

1922 
1923, 
1928, Suriname, 

60 en 80 et. 
Jaarb Bandoeng 
Rcgeeringsjubil 
Weldadigheid 

50 
91 
92 

„ 101 
» 162 64 
„ 186 89 
„ 195 98 
.. 117 

ongebr. 118|20 
gebr 125 31 

„ 136 
„ 138|39 

ongebr. 
gebr 140 43 

F O R S T E R , 
 D E N H A A G . 

1 f 0,40 

3 
4 
4 
1 
3 
7 
1 
2 

11 
4 
4 

f 1 , 
f 1,50 
f 0,25 
f 1,25 
f 0,70 
f 0,40 
f 0,15 
f 0,95 
f 0 25 
f 0,25 
f 0,10 
f 6 
i 0,45 
f 0,55 

Groote sorteenng in albums en philatelistische benoodigdheden boven f 5, franco. 
De nieuwe Supplementen voor het Schaubekalbum verschijnen einde April en 

worden U na opgave van het album toegezonden (167) 
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K O O P J E S . P O S T F R I S C H . 
Cyprus, £ 1,— (koerseerend) f 13,— 
Gibraltar £ 1,— . f 13,— 
Ierland, 2/6,5/ en 10/ (Yv. 524) f 11.50 
Malta, £ I,— (Yvert 95) f 22,— 
E n g e l a n d , £ 1, (Postcongres, meuw) f 1 3 , ■ 

P O R T O E X T R A . 
P. GORDON, Dijkstraat 6Üb, Rotterdam. 
Giro 129598. (177) 

mr TE KOOP GEVRAAGD ^ ^ i 
K L I N K E 

Postzegelverzameling, 
liefst groot object. 

Brieven No. 2 3 2 , Bureau van dit blad. 

T E KOOP 
EEN COMPLEET VEL 

fl. 10, 1906, 
OSrOEBRUIKT. 

Biedingen worden gaarne ingewacht onder 
No. 229, bureau van dit blad. 

Verkoop alleen ä contant. 

Inkoop  Ruil  Verkoop. 
Z e n d t tnanco l i j s t . 
Vraagt zicht zending. 

Laagste prijsnoteering. 
Postzegelhandei „INSULINDE" 
Zoutmanstr. 14a, — DEN HAAG, 

Tel. 34929, Giro 46266 (184) 
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Onze leveringen van Augustus 1928 af betreffen reeds meer dan 1.000.000 zegels, zegge 1 MILJOEN. — ZEGT U DAT NIETS ! — 
Geen twijfel kan bestaan aangaande den superieuren inhoud onzer samenstellingen. Betaal niet meer dan noodig is. In losse exem
plaren gekocht, zouden de zegels uit een onzer lots U, waar dan ook gekocht, TIEN-MAAL den prijs kosten, welken wü ervoor ver
langen. Voor Uw verzameling, voor ruil, voor welk doel dan ook, kortweg, het moet een verrassend genoegen zvjn voor een ver
zamelaar, onze lots te sorteeren. 
Hier volgen weer een paar van de talryke tevredenheidsbewijzen, die wü steeds ontvangen: „Voor de vierde-maal in vier achter
eenvolgende jaren, verzoek ik U mö een sortiment lots te zenden (Special, l'Europe en Superbe). Ik weet geen welsprekender 
antwoord te geven op Uw vraag, vervat in Uw schreven van 20-9-28, hoe mijne meening is omtrent Uwe lots. P. J. Duinker, 
Arts, Tholen." Let wel, Philatelisten in Nederland: een verzamelaar, aan wien wij het genoegen mochten hebben reeds 40,000 
zegels te leveren; wel een bewys voor den zeer varieerenden inhoud onzer lots. — Vervolgens schrijft ons de Heer A. te Winkel, 
Dalweg 17, Arnhem: „Verzoeke toezending van 3 lots zegels met premiën. Over de vorige zending van 3 lots ben ik zeer tevre
den. Gaarne dus nieuwe sorteering." Deze heer kocht reeds 3-maal de 3-lots-combinatie. Laat het een aanmoediging voor U z\jn! 
Bestel nog heden! Wü bieden aan: 

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

en Koloniën. 

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

ƒ 15,—, franco aangeteekend. 

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

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 B C B I v H A l V D B L . „ T H E G L O B E " . — K r u g £ e r s t r a a t 3 9 , — Z A A N D A M . (2i3) 

DE NIEUWE 
SCHAU BEK-SUPPLEMENTEN 

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 
POSTZ EGELHANDEL 
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 : 
Nr. 1 ƒ5,05 
Nr. 3 ƒ6,50 
Nr. 4 ƒ7,20 
Nr. 12 ƒ 2,05 
Nr. 13 ƒ 2,40 

Nr. OOA 
Nr. OOB 
Nr. OOE 
Nr. 40 

Nr. 42 ƒ 3,25 
Nr. 43 ƒ 3,60 
Nr. 44 ƒ 4,70 
Nr. 45 ƒ 5,05 

Nr. 41 ƒ 2,55 Nr. 46 ƒ 0,60 

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 . 

ƒ8,65 
ƒ9,40 
ƒ7,20 
ƒ2,20 
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rnm^mm ITALIË 1929 
Nieuwe serie postzegels met 

monumenten 
met de volgende onderwerpen: 

WOLVIN VAN ROME. 
CAIUS JULIUS CAESAR, 

KEIZER AUGUSTUS, 
VICTOR EMANUEL III, 
TORENS VAN ITALIË. 

Waarden: 5, 1%, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75 Centimes; 
1,25, 1,75, 2,—, 2,55,—, 5,—, 10,—, 20,—, 25,—, 50,— Lires. 
Na ontvangst van ƒ 18,50 zenden wü deze complete 

serie van 19 waarden per aangeteekenden brief. 
Wij zenden eveneens ons geïllustreerd 
„Bulletin Mensuel" met algemeene prijs-
lüst der postzegels van Italië, Hertog
dommen, Koloniën, Fiume, San Marino, 
enz. enz. 

Zendt het bedrag rechtstreeks aan: 
A M L E T O & RENATO SANGUINETT I , 

Via S. GOVIANNI IN CONCA 5, 
MILANO (ITALIË). 

Referentie: de Administratie. (230) 

iU 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
Steeds voorhanden alle soorten 

Schaubek-, Schwaneberg-en K. B.-ALBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

No Yvert Aant Prijs 
1925, België, Postjubileum 221/233 13 * ƒ 6,— 
1922, Fiume 159/169 11 ƒ 1,90 
1915, Luxemburg 95/109 15 ƒ 4,50 
1916/24, „ opdrukken 110/118 13 *ƒ 1,25 
1924, „ Caritas . . 146/149 4 *ƒ 1,50 
1921/24, „ . . . . 119/131 151/156 19 *ƒ 0,90 
1923, „ 142/144 3 *ƒ 0,90 
1925, „ Weldadigh. 160/163 4 *ƒ 0,40 
1926/28, „ 164/168 18 *ƒ 1,20 
1926, „ Weldadigli. 182/186 4 * ƒ 0,70 
1926/27, „ Dienst 158/173 16 *ƒ 1,10 
1928, „ Dienst 174/186 13 */0,65 
1915, Hongarüe, 142/158 17 * ƒ 0,95 
1921, Italië, Dante-serie, 110/112 3 *ƒ 0,65 
1923, „ Christus-serie 124/127 4 *ƒ 2,75 
1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 7 *ƒ 0,90 
1923, Polen, porto, 51/61 11 ƒ0,50 
1928, Portugal 468/483 16 *ƒ 1,90 
1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 6 * ƒ 0,90 
1923, Rusland, ongetand, 223/226 4 *ƒ 0,90 

Bestellingen boven 5 gid. franco. 
Alle Supplementen SCHAUBEK 1929 verkrijgbaar. 

(168) 
RH 

Het supplement 
op het 

Schaubek Album 
van dit jaar 

Is verschenen. 
Bijzonderheden daaromtrent bevat 

ons acht pagina's groot zi jnde 
„Nachtrag"-prospectus, dat 

wi j op aanvraag grat is 
toezenden. 

Vergeet niet, dat zonder 
supplement het Album 

onvolledig wordt en 
daardoor aan waarde 

verliest! 

Uitgever van het 
Schaubek-Album: 

C.F.Lücke, Leipzig Cl . 
(225) 
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ZICHTZENDINGEN! 

H.H. Verzamelaars, die hun 
verzameling willen comple

teeren, zenden wij op ver

zoek zichtzendingen van 
Europa en andere wcrcld

deelen, tegen scherp concur

reerendc prijzen. :J 

Europa a 3V4 cent per per frane(Yvert 1929) 
Engetsche en Fransche Koloniën ä 31/2 
cent per franc. ■•■ 
Alle overige Staten ä 3 cent per franc. 

Men wordt verzocht de landen 
op te geven, die het meest 
interesseeren. ; " ' % l ^ t ^ ^ É 

Amsterdamsche Postzegelhandei. 
St. Luciensteeg 22, b d Kaiverstraat, 

Postzegelalbums: 
SCHWANEBERGER. SCHAUBEK, YVERT 
& TELLIER, KABE m alle soorten en 
prijzen In VOORRAAD Bijzondere prijs
lijsten dezer uitg. worden gaarne verstrekt. 

Blancoalbums: 
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 . 5 0 
per 1 0 0 . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer. Q Q Q Q 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tellier, Michel, Senf, Stanley 
Gibbons, Scott. Q q f q q fl q 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5.50) thans f 1 95. Schäufel
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag. Q Q Q 

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

H I I  V E R S U M . 
Postb. 1, Giro 1700 , 
Telef. 1323. (181) 

Wilt gij zekerheid hebben, bij het koopen 
van de z.g. „Kroontjeszegels" van SURI

NAME met de beide porten, ECHTE zegels 
te ontvangen, betrekt ze dan van 

A. H. J. VOS, 
POSTBUS 144, 

PARAMARIBO (SURINAME). 
De echtheid wordt gegarandeerd en de zé

gels zijn voorzien van den waarborgstempel 
van verkooper. 
Serie m. beide porten, 
y,l, y,2, 1525, 2030, 
VJI, y,2, 2030, 
%l, per vel van 100, 
port 1030, type I, 

1050, 
I I I , 
I, 

ong. of gebr. ƒ 53,— 
idem ƒ 9,— 

gebr. ƒ 1,— 
ong. of gebr. ƒ 7,50 

idem f 48,— 
idem ƒ 13,— 
idem ƒ 20,— 
idem ƒ 24,—' 

tot 2,50 gld., 
gebr. ƒ 13,75 
gebr. ƒ 6,— 

ongebr. ƒ 10,— 
Remises per bankwissel op Am

sterdam wordt geprefereerd. 
Orders tot ƒ 10,— aangeteekend, 

porto bijvoegen. 
(227) 

n, 
Suriname 1901, ly, c 

cpl., 
Idem, yj c. tot 1 gld, 
Idem, 2,50 gld.. 

ZIET DEZE PRIJZEN ! 
Malta, met Postage & Revenue-opdruk, epL 

tot en met 10 shilling ƒ 16,50 
Italië, gedenkserie Stichting van Rome, cpl. 

tot en met 50 lire f 17,25 
St. Marino, nieuv r̂, cpl. t /m 20 lire ƒ 9,25 
Liechtenstein, Jubilé, cpl ƒ 6,75 
Italië, koloniën, pro opera previdenza, 4 

series, cpl ƒ 6,25 
Spanje, Toledo - Santiago, 32 st., cpl. ƒ 15,50 
Fransche Koloniën, nieuw, cpl. t / m 20 fr.: 

Guyana, ƒ 5,50 
Haute Volta, z*)!».^. f 5,50 
Guadeloupe, P. ƒ 5,50 
Nouvelle Calédonie, ƒ 5,B0 

Franco rembours of postwissel. 
J. J. A. ENGELKAMP, 

Spui 13, Amsterdam. (234) 

A T T E N T I E NBDBRI^.-IIVDIE. 
Hoewel in onze annonces duidelijk is vermeld, dat 
bij bestellengen uit Ned Indie betreffende onze lots, 
steeds de halve poi t i voor rekening van besteller 
zijn, komt het meermalen voor, da t deze kosten niet 
bijgevoegd zijn. Wij maken e r d e lezers in Indie be
leefd op attent, da t het ons niet mogelijk is geheel 
franco Indie te zenden, en wij van af 30 Mei 1929 
genoodzaakt zullen zijn, indien port i niet bijgevoegd 
zijn, d* premie v-an Lot l 'Europe te doen vervallen, 
of bij aankoop van een ander lot, de zending met 
rembours van f 1.— te belasten. Halve port i bedragen 
ca. 75 cent voor 3 Lots. 

LEES ONZE ANNONCES IN DIT BLAD. 
Postzegelhandei „THE GLOBE", 

Z A A I V D A J V l . (235) 

Handboek der Postwaarden 
van Nedetl.-lndië. 
Bekroond o.a. op 

de 
Tentoonstellingen 
— Parijs 1925, — 
Straatsburg 1927 
en Monaco 1928 

MET GOUDEN MEDAILLE. 
Deel I : Frankeerzegels, prijs f 3,-
DeelII: Portzegels, prijs f 8,-
Deel I en II samen, prjjs f 10,-
Bestellinoen op dit rijk geïllustreerd 
werk bil alle soliede Handelaren en 

bü de Uitgevers 
Firma ENSCHEDÉ & ZONEN te Haarlem. 

(189) 
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5 „ Mijnwerkers. 
6 „ Houthakkers. 

Vischvangst. 
De Matthew, de Avon uitzeilende, waaraan Bristol 
ligt. 
Sneeuwhoenders. 
Zeehonden. 
Zalmvisscherij. 
Een visscher, begeleid door Hermes, den God van 
den handel, brengt aan Brittania zijn vangst als 
geschenk; symbool van den vischrijkdom. Haec tibi 
dona fere (Dit breng ik u als geschenk). 
Ijsberg voor de hoofdstad St. John. 
Koning Hendrik VII, die de opdracht aan Cabot 
gaf. 

Oplage: 1, 2, 4, 5, 6 c. 400,000; 3 c. 1 mill.; 8, 10, 12, 15 e. 
200,000; 30, 35, 60 c. 100,000. 

1910. Nederzetting. 

10 

12 
15 
24 
30 

35 
60 

V v ^ / \j \/-\r\/-\r 

1 tot 15 c. (12 waarden), uitgegeven bij de herdenking 
van de eerste vaste nederzetting 300 jaar geleden. 

1 c. Koning James I, 1603-1625, zoon van Maria Stuart 
waarmee het Huis Stuart aan de regeering kwam 
en thans England, Scotland en Ierland tot één rijk 
vereenigd waren. 
Deze gaf aan John Guy machtiging, om in New 
Foundland een vaste nederzetting te vormen. 

2 „ Wapen van de London-Bristol Company, die zich 
voor de ontwikkeling van het eiland interesseerde. 

3 „ John Guy. 
4 „ Het schip, The Endeavour, waarmee Guy naar het 

eiland ging. 
5 „ De stad Cupids, het middelpunt van de visscherij. 
6 „ Lord Bacon, lord kanselier van England, die veel 

heeft bijgedragen om door kolonisatie de macht 
van England te vergrooten. 

8 „ Mosquito, in de buurt van Harbor Grace, de tweede 
stad van het eiland. 

9 „ Houthakkerskamp; het hout wordt vooral gebruikt 
tot papierfabricatie in de door waterkracht ge
dreven papiermolens. 

10 „ Papiermolen. 
15 „ Koning George V. 

1919. Groote Oorlog. 
1 c. tot 36 c. (totaal 12), uitgegeven ter herinnering aan 
den Grooten Oorlog; de zegels vertoonen den kop met 
gewei van den caribou of het Canadeeche rendier, van
daar genoemd de caribou-serie, en dragen elk den plaats
naam van een gevecht, waarbij de New Foundlandsche 
troepen zich bijzonder hebben onderscheiden, sommige 
met toevoeging van den naam van het regiment. Op 
sommige waarden staat als plaatsnaam eenvoudig: 
„ubique" („overal")-

1919. Vliegtocht. 
3 c. van de caribou, overdrukt met „First Trans-Atlantic 
Air Post, April 1919". Hawker en Grieve deden toen hun 
e-erste poging om den oceaan over te vliegen; de tocht 
mislukte en door een Deensch schip gered kwamen zij 
in Scotland. 
Totaal slechts 200 stuks. 

1919. Vliegtocht. 
15 c. van de Cabot-serie, overdrukt met: „Trans-Atlantic-
Airpost, 1919 — one dollar". 
14 Juni deden Alcock en Brown eenzelfde poging, zij ver

trokken van St. John en daalden behouden neer in 
Clifden in Irland, 16 uur en 12 minuten later. 
Oplage 10,000 stuks. 

1921. Vliegtocht. 
35 c. van de Cabot-serie, overdrukt met: „Air Mail to 
Halifax. N.S. 1921". 
De mail zou gaan 26 November per expres van St. John 
naar Botwood en vandaar den 27en naar Halifax (New 
Scotland) per vliegtuig. De vlucht werd uitgesteld tot 
10 December, maar mislukte evenals latere pogingen, 
zoodat de post langs de gewone route eerst 4 Februari 
in Halifax aankwam. Later nog gebruikt in 1922 en '23. 
Oplage 5000, later nog 9000. 

1927. Vliegtocht. 
60 c. Cabot-serie, overdrukt met: „Air Mail — De Pinedo 
1927". 
De vlucht had plaats op 23 Mei, maar inplaats van de 
bestemming Roma, moest het vliegtuig bij de Agores 
dalen. 
Oplage 300 stuks. 

(wordt vervolgd). 

DE ZEGELS DER 
SUEZ-KANAAL MAATSCHAPPIJ. 

Reeds ten tijde der Pharaonen had een kanaal bestaan door 
de landengte van Suez, hetwelk in de middeleeuwen, tijdens de 
heerschappij der Seldsjucken, geheel verzandde. Eerst in het 
begin der negentiende eeuw kwam bij de Franschen het denk
beeld weder op om een dergelijk kanaal te graven, dat de ver-
keersroute tusschen Oost en West aanzienlijk zou bekorten. 
Een comité werd gevormd om dit plan te bestudeeren; hierin 
hadden zitting Engelschen, Franschen en Oostenrijkers. Merk
waardig is, dat de bekende Britsche expert op verkeersgebied, 
Stephenson, die van dit comité deel uitmaakte, ernstige be
zwaren tegen de uitvoering had, zoodat in 1846 het grootsche 
plan dreigde niet in vervulling te gaan. Eerst toen Ferdinand 
de Lesseps zich met de zaak bemoeide, kwam er een ommekeer 
ten goede. 

Voor ons, Nederlanders, was De Lesseps geen onbekende. 
Hij was toch, onder de regeering van Louis Philippe, o.a. con
sul te Rotterdam geweest. Tijdens zijn verblijf in Egypte, als 
gast van den khedive, besloot hij het plan in studie te nemen. 
In zijn brochure „Percement de 1' isthme de Suez" toonde hij 
de uitvoerbaarheid ervan aan. De bekende onderkoning van 
Egypte, Said Pacha, steunde heim, en het slot was, dat een 
kapitaal van ruim 200 millioen francs bijeengebracht werd, 
waarna in 1859 met de uitvoering een begin werd gemaakt. 
In tien jaren was het kanaal voltooid. 

Men begrijpt, dat aan esn dergelijk reuzenwerk een zeer 
groot aantal Europeesche ingenieurs en werklieden verbonden 
was, waardoor de behoefte ontstond aan het scheppen van 
buitengewone maatregelen op postaal gebied. Tal van voor
zieningen inzake overdracht van staatseigendommen kwamen 
in korten tijd tot stand, ds maatschappij kreeg verschillende 
privilegiën; m den overwinningsroes die ontstond, matigde zij 
zich het recht aan postzegels te gaan uitgeven, te benutten op 
haar gebied. De noodige zegels en stempels werden te Parijs 
besteld en op 1 Juli 1868 verscheen een serie in de navolgende 
waarden en kleuren, alle in dezelfde teekening: 

1 centime, zwart. 
5 centimes, bleekgroen. 

20 „ blauw. 
40 ,, rood. 

De zegels werden vervaardigd naar het 
boekdrukprocédé; voor alle 4 waarden 

diende slechts één teekening; de waarde
aanduiding werd voor elke waarde afzonderlijk geteekend en 
daarna in het cliché opgenomen. 

De Egyptische regeering werd door deze daad der Kanaal 
Maatschappij als het ware overvallen; toen het tot haar door
drong, dat dergelijke zegels verkrijgbaar werden gesteld en, 
met veronachtzaming der Egyptische zegels, hiermede de stuk-



92 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

ken werden gefrankeerd, maakte zij aan dit bedrijf een einde, 
er zioh op beroepende, dat het recht van zegels uit te geven 
slechts toekomt aan den souvereinen staat. De Franschman 
Gustave Riche, het hoofd van den Egyptischen postdienst, 
kreeg zijn ontslag, wijl met ziJn medeweten de Kanaal Maat
schappij de zegels had uitgegeven, zonder dat hvj getracht had 
dit te voorkomen of de Egyptische regeering te waarschuwen. 

Slechts vier weken waren de zegels in gebruik; de meest be
nutte waarde is de 20 centimes blauw. De zegels werden het 
meest vernietigd met penstrepen, de Fransche nummerstempels 
5129 (Port Said) of 5105 (Suez), beide zeer schaarsch, of de 
plaatsnaamstempels Suez, Port Said, Kantara e.a. De pen-
streep-vernietiging heeft slechts waarde, wanneer het geheele 
brieven betreft, zoodat daaruit het werkelijk postaal gebruik 
dezer zegels blijkt. 

Van de zegels was een vrij groote hoeveelheid gedrukt, welke 
Riche, na zijn ontslag, verkocht aan Parijsche handelaars. Her
drukken zijn, voor zoover dezerzijds kon worden nagegaan, 
nimmer vervaardigd, wel talrijke vervalschingen. Misschien 
verwondert men zich hierover, wijl de zegels nimmer staats-
uitgiften waren en dus een zeer groot deel der verzamelaars 
er geen interesse voor had. Men vergete evenwel niet, dat in 
die jaren het Suez-kanaal ca . in het middelpunt der publieke 
belangstelling Stond en dat daardoor de groote vraag naar 
deze zegels is te verklaren. Aanvankelijk stonden zij dan ook 
in de meeste albums afgebeeld; eerst toen bleek, dat men hier 
te doen had met een privé-uitgifte, verdwenen zij daaruit. In 
latere jaren, door de veranderingen in de wijze van verzamelen, 
het speeialise-eren enz., is de vraag weder toegenomen, met het 
gevolg, dat de prijzen, ook voor de ongebruikte stukken, zeer 
aanzienlijk zün gestegen. Kostte b.v. 25 jaar geleden de 1 cen
time pl.m. 3 francs, thans is de prijs 250 francs; de 20 centimes 
was zelfs in dien tijd voor de helft van het nominale bedrag 
verkrijgbaar! 

Echt gebruikt zijn deze zegels, gelet op hun korten omloops
duur, zeer zeldzaam. In de Tapling-verzameling, ondergebracht 
in het Britsch Museum, komen verschillende vam deze zegels 
op geheele brieven voor. 

De vervalschingen zijn legio; ook komen tal van deze na-
maaksels voor met valsche afstempeling, voornamelijk punt-
stempels zonder de nummers 5105 of 5129. 

De echte zegels moeten aan de volgende hoofdvoorwaarden 
voldoen: 

a. de rookpluim is horizontaal. 
b. op het achterdek bevinden zich geen personen. 
c. hemelwolken komen niet of slechts zeer flauw voor, en 

dan alleen boven in het middenovaal. 
d. de arceering tusschen de dubbelellips waarin „De Suez" 

en het schildje, waarin „Postes", bestaat uit horizontale en 
vertikale fijne lijntjes, waardoor rechthoekjes of vierkantjes 
zijn ontstaan. 

Voldoen de exemplaren, die de lezer mocht hebben, aan deze 
voorwaarden niet, dan heeft men ongetwijfeld te doen met 
vervalschingen. 

Wij beelden er hier een af, om aan de hand daarvan de pun
ten a t /m d h'prboven genoemd, na te gaan. 

a. rookpluim is min of meer boog
vormig. 

b. personen op het achterdek (tus
schen schoorsteen en achtermast). 

c. hemelwolken sterk aangegeven, be
vinden zich zelfs tusschen de masten. 

d. arcee'-ing uitsluitend verticaal. 
Er bestaat een vervalsching, waarop op het achterdek, even

als op de echte zegels, geen personen aanwezig ziJn; hier ver
raadt evenwel de sterke bewolking het valsche product. 

Wij hebben ons bij het voorafgaande beperkt tot het vermel
den van die herkenningsteekens, die den verzamelaar in staat 
stellen, zonder vergelijkingsmateriaal, tot de echtheid, al of 
niet, van zijn bezit te besluiten. WiJ willen er evenwel nog op 
wijzen, dat de valsche producten zich eveneens doen kennen 
door hun minder goed verzorgden druk en hun heldere kleuren; 
dit zijn evenwel aanwijzingen, die men als regel slechts kan 
benutten indien genoemd vergelijkingsmateriaal voorhanden is. 
De kleuren der origineele stukken zijn als regel mat, min of 

meer waterig; die der namaaksels frisch en helder. 
Nog ziJ opgemerkt, dat na het verbod tot gebruik van de 

Kanaal-zegels, de gewone Egyptische franke-erwaarden werden 
benut; verschillende brieven, komende van de kanaalwerken, 
dragen de afstempeling in cirkel „Canal de Suez" en „Chan-
tier . . . . " (gevolgd door een Romeinsch cijfeT). In het midden 
staat de datum. Dergelijke afstempelingen zijn eveneens zeer 
schaarsch. 

Wü verklaren ons bereid deze zegels voor de lezers van het 
Maandblad kosteloos op echtheid te controleeren, zonder daar
voor uiteraard eenige verantwoordelijkheid te aanvaarden. De 
toezending geschiede alsdan franco aangeteekend aan ons adres 
Nieuwestad 132b, Leeuwarden, onder bijvoeging van porto 
voor aangeteekende terugzending. v. B. 

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

III. 
Zooals reeds teerder is opgemerkt, werd het stempel negatief 

gegraveerd op een dusdanige wijze, dat de lijnen der teeken-
ning in het metaal werden aangebracht. Door overbrenging 
op de rol kwamen deze lijnen positief „en relief" op de rol te 
staan; de drukplaat echter is weder op dezelfde wijze als het 
stempel negatief met de lijnen in (de plaat („en recess"). 

Voor het drukken werd de plaat in een handpers gelegd en 
van onderen verwarmd door een gasvlam. De drukinkt werd 
met een dot wol in de groeven gewreven, waarna de opper
vlakte der plaat zorgvuldig gereinigd werd. Daarna werd het 
papier eenigszins vochtig gemaakt, op de p^aat gelegd en door 
aan een wiel te draaien gingen plaat met vel papier onder een 
zwaren cylinder door, zoodat het papier èn door de vocktigheid 
èn door den druk eenigszins in |de groeven drong en de inkt 
opnam. Na deze handeling werd het papier, nu bedrukt met 
240 „Penny Blacks", afgenomen en ter droging opgehangen. 
Hierna herhaalt zich weder dezelfde bewerking voor het vol
gende vel. 

Het drukken geschiedde door Perkins Bacon & Co. te Londen. 
Het papier, vervaardigd door Stacey Wise, te Rush Mills, 

Northampton, draagt als watermerk de z.g. „kleine kroon". Elk 
vel bevat 240 maal dit watermerk; aan den boven- en onder
kant komt het woord ,.Postage" voor ,terwijl dit woord 2 maal 
aan de linker- en rechterzijde is aangebracht. Deze 6 woorden 
„Postage" zijn verbonden door 5 lijnen. 

Deze watermerken werden in het papier aangebracht door 
zeer dunne koperen plaatjes op het gaas, waarop het pulp zich 
uitspreidt bij de papierfabrioage, te bevestigen. Daar het pulp 
zich gelijkmatig over het gaas verspreidde, ontstond er een 
verdunning in het papier waar de koperen plaatjes zich be
vonden, en daar werd later het watermerk zichtbaar. 

Nadat een vel zegels bedrukt en gedroogd was, werd het 
met den onderkant naar boven op een houten blad gelegd en 
met lijm, warm gehouden in ketels, bestreken. Deze met lijm 
bestreken vellen werden weder te drogen gelegd en daar het 
papier hierdoor zeer krulde, werden zij tot slot onder persen 
weder vlak gedrukt, waarna de zegels ter verzending naar de 
verschillende postkantoren gereed waren. 

Oorspronkelijk was bepaald geworden, dat ter verriietiging 
der zegels een stempel zou worden gebezigd, het Malthezer 
kruis voorstellendb, en dat de inkt rood van kleur zou zijn. 

Daar het echter mogelijk bleek te zijn dat het stempel che
misch verwijderd werd, werd de roode inkt later vervangen 
door zwarte, van dezelfde samenstelling als de inkt van het 
zegel zelf. Dit echter had nog niet het gewenschte resultaat, 
daar het men'gmaal voorkwam, dat zeer licht gestempelde 
exemplaren voor de tv/eede maal gebruikt werden. Vele ex
perimenten werden dan ook genomen met de samenstelling en 
kleur der stempelmkt, en men treft dan ook roode, zwarte, 
blauwe, violette, oranje en gele stempels aan. 

Sommige stempels bevatten ds nummers 1 t /m 12. Deze 
nummers verwijzen naar de postkantoren ts Londen, waar ziJ 
gebruikt werden. 
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Daar echter deze stempels geen succes bleken te zijn, werd 
later een langwerpig stempel lingevoerd, dat den naam der 
plaats alsmede dag, maand en jaartal van afzending vertoont. 

In het geheel werden voor het drukken der „1 d. black" 
11 platen gebezigd. 

Alle zegels van deze 11 platen, dus 11x240=2640 stuks, zijn 
tot hun respectieve plaatsen in die platen terug te brengen. 
Het zou ons echter te ver voeren om al deze zegels te gaan be
schrijven, misschien dat ik later nog eens het een en ander over 
dit onderwerp zal vertellen. Indien er echter onder de lezers 
(lezeressen) van dit artikel Philatelisten zijn, die hierin belang 
stellen, raad ik hen ten zeerste aan te bestudeeren: „The Plat
ing of the Penny Black Postage Stamp", by Chas. Nissen and 
Bertram Mc. Gowan. In dit schitterend werk is elk zegel af
zonderlijk beschreven en gefotografeerd. 

Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn beknopte 
verhandeling omtrent de 1 d. black. Nog rest mü even op te 
merken, dat postzegels met in de bovenhoeken de letters „V.R." 
bestemd waren voor officieel gebruik, maar ofschoon de zegels 
inderdaad voor dat doel verzonden zijn geworden, zijn ze nooit 
gebruikt geworden. 

De enkele gebruikte zegels, die men wel eens aantreft, zijn 
afkomstig van vellen waarop met het Malthezer poststempel 
werd geëxperimenteerd. 

Voor hen die dieper op dit onderwerp willen ingaan, noem ik 
onderstaande boekwerken: 

Bacon, E. D., „The Line Engraved Postage Stamps of Great 
Britain, printed by Perkins, Bacon & Co."; 

Wright, H. E., and Creeke, A. B. jun., „A History of the Ad
hesive Stamps of het British Isles"; 

Creeke, A. B. jun., „A Supplement to British Isles" (d.i. een 
supplement op het bovenstaande). 

DE TSJECHISCHE ZEGELS SINDS 1925 
door A. M. BENDERS. 

I. 
Met de jubileumzegels van 1923 begint voor Tsjechoslowakije 

een nieuwe periode op postzegelgebied, voorloopig beheerscht 
door zegels met de beeltenis van president Masaryk, later uit
gebreid met afbeeldingen van kasteelen e. d. De latere zegels 
zijn met de Stickneymachine gedrukt; deze en de voorafgaande 
platte stalen platen hebben, nog meer dan bij de zsgels van 
Zweden het geval was (zie Maandblad Februari 1928), voor 
een rijke verscheidenheid van typen gezorgd, die de Masaryk
zegels tot de interessanitste van modernEuropa doen behooi'en. 
Het aardige van deze opeenvolgende typen is, dat zij op na
tuurlijke wjjze uit elkaar zijn voortgekomen; de Stickney
machine is vooral geëigend voor het drukken van zegels met 
een duidelijke afscheiding tusschen het „zwart" en „wit" van 
de teekening, en de na elkaar volgende typen laten zien dat de 
Posterijen dit ideaal steeds meer trachten ts benaderen. 

Eenigszins een „voorlooper" van de 
aan variaties zoo rijke serie van 1925
1927 is de jubileumseriie van 1923, met 
Masiaryk's beeltenis en onderin de her
inneringsdata 1918 28/X 1923. De ze
gels werden in staal gestoken door 
Kar 1 Wolf, naar een ontwerp van 
prof. Max Svabinsky. Op de achter
zijde hebben zij, over de gom heen ge
drukt, zooals bekend is, het monogram 
P C S (Posta CeskoSlovenska). Het 
papier heeft het in vier standen voor
komende watermerk lindebladeren 

(het watermerk steeds liggend), waarover meer hieronder. 
De papierdikte varieert zeer; men kan van heel dun tot karton
dik papier onderscheiden. 

Ter gelegenheid van den 75sten verjaardag van den president 
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verscheen op 7 Maart 1925 de definitieve serie met diens beel

tenis, bestaande uit de waarden 40, 50 en 60 heller en 1, 2, 3 
en 5 kronen, eveneens weer op het papier met het watermerk 
lindebladeren. In het geheel komt dit watermerk in acht ver
schillende standen voor, hoewel over het algemeen bij één 
waarde niet meer dan vier standen mogelijk ziJn. De acht stan
den zien er uit als volgt; de nummering is die, welke in 
Tsjechoslowakije gebruikt wordt. Zij is niet geheel logisch, 
maar wordt om geen verwarring te stichten hier overgenomen. 

^ ^ ^ ^ 

De afbeelding geeft het watermerk zooals het aan de achter
zijde van de zegels te zien is. Om na te gaan welken stand 
men op een bepaald zegel voor zich heeft, kan men het best 
eerst naar de gegolfde liJn zoeken, die op elk zegel voorkomt, 
en dan kijken of de lus die de beide bladeren verbindt zich 
onder of boven deze lijn bevindt, en naar links of rechts ge
richt is. Het watermerk is over het algemeen duidelijk te zien; 
alleen bij de met de Stickneymachine gedrukte zegels (getand 
10), op een veel dikker papier, geeft het soms moeilijkheden. 
Om deze reden — het soms bjjna geheel onzichtbaar zijn van 
het watermerk — wordt sinds 1927 van papier zonder water
merk gebruik gemaakt. 

De eerste hellerwaarden. 
Hier^bij als uitzondering geen typen

verschillen! De 40, 50 en 60 heller van 
1925 werden in neotypie, een soort 
offsetdruk, uitgevoerd; de druk lijkt 
veel op de producten van de Hélio
gravureVaugirard, waarvan o.a. de 
laatste series van het Saargebied af
komstig zijn. Het papier is steeds 
dun, en wit. De 40 en 60 heller komen 
ook voor op perkamentpapier ,dat dik
ker is dan het gewone en grijsachtig 
getint; het watermerk is bij deze ze

gels moeilijk te onderscheiden. De kleuren zijn: voor de 40 hel
ler oranje tot bruinoranje, voor de 50 heller groen in talrijke 
nuances (donkergroen, grijsgroen, smaragdgroen, enz.), voor 
de 60 heller grijsviolet tot roodlila. 

De tanding is in het begin uitsluitend lijntanding, 13K:13K. 
Latere oplagen hebben kamtanding 13>;;, met kleine of groote 
gaten. Gemiddeld zijn de zegels met lijntanding ongeveer 
7 maal zoo zeldzaam als die met kamtanding. Behalve door 
de tanding zijn de verschillende oplagen in vele gevallen ook 
no? op andere wijze te onderscheiden. Bij de 40 heller valt bij 
mijn exemplaren de bruinoranje kleur met lijntanding samen. 
Van de 60 heller zijn de oplagen ook door de kleur te onder
scheiden. Bij het nszien van een groot aantal zegels vond ik 
de 60 heller in kamtanding met groote gaten zoo goed als 
steeds in grijsviolette kleur; met kleine gaten waren de zegels 
roodlila. Verder vond ik bij de 60 heller van de zegels met 
groote gaten uitsluitend de stellingen 2 en 3 van het water
merk, terwijl bij de zegels met kleine gaten alle vier standen 
door elkaar voorkomen. Evenzoo vond lik van de zegels van 
50 heller met lijntanding zoo goed als alleen de stellingen 
1 en 4. 

Bij deze drie waarden is namelijk het watermerk steeds 
staand, in de standen 14. Van de 40 heller is één stuk bekend 
met liggend watermerk (het werd begin 1928 op een Praagsche 
veiling verkocht), terwijl het gerucht gaat, dat ook de 50 heller 
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met liggend watermerk bestaat. Het loont dus de moeite, de 
doubletten hierop na te zoeken; zelf ben ik helaas niet zoo ge
lukkig geweest, e-en van deze rariteiten te vinden. 

De 40 heller is sinds 1 Augustus 1928 niet meer voor fran
keering geldig. 

De Kronenwaarden. 
Van alle volgend^ 

typen onderscheiden 
zich de in Maart '25 
uitgegeven 1, 2, 3 en 
5 kronen door hun 
groot formaat, 19 X 
bij 22 X, of 19 !4 bij 
23 mm. Zij werden 
gedrukt van galva-
noplaten. Bovenaan 
het zegel met kleine 

I kroon type I en I A. letters Posta, met 
grootere Ceskoslo-

venska, d'e letters met schaduwlijnen, alles op een ondergrond 
van horizontale lijntjes. Dun papier, steeds lijntanding 13>^: 
13%. De 1 kroon is ook gevonden op kartonpapier. 

Men ziet in de teekening nogal eens lichte plekken, gevolg 
van slijtage. Vele zegels zijn ook geretoucheerd (evenals trou
wens de jubileumzegels van 1923); dit is vooral duidelijk bij 
de lijntjes die den achtergrond van de bovenste inscriptie vor
men, en vaak bij de lijntjes om de waardecijfers. 

Het voornaamste echter dat van deze vier kronenwaarden 
te vermelden valt is, dat zij in twee formaten voorkomen. Het 
eerste, verreweg het gewoonste, meet 19% bij 22>:; mm. Dit is 
type I. Het watermerk is hierbij liggend, dus in de stellingen 
5-8. Als zeldzaamheid komt daarnaast voor een formaat 19% 
bij 23 mm., waarbij ste-eds het watermerk staand is, dus dn de 
stellingen 1-4. Dit is het type IA. Blijkbaar trekt het vóór den 
druk vochtig gemaakte papier zich slechts in één richting sa
men, en wel in de richting loodrecht op de golflijnen van het 
watermerk. Er heeft jarenlang in Tsjechoslowakije een strijd 
gewoed over de vraag, of dH tweede formaat slechts een onder
afwijking van het gewone was, of als een afzonderlijke uitgave 
was op te vatten. Het feit, dat de plaatnummers van type- I 
niet voorkomen bij type IA en omgekeerd, schijnt erop te 
wijzen, dat IA een afzonderlijke uitgifte voorstelt; dit wordt 
naar ik meen thans vrij algemeen aangenomen. 

De prijzen voor de zegels in type IA verschillen in de diverse 
catalogi zeer, daarom volgen hieronder de werkelijke markt
prijzen voor deze zegels, ontleend aan de „Donaupost" van De
cember 1928 (de Tsjechische kroon tegen T/, cent berekend): 

1 kroon ƒ 56,25 ƒ 0,75 
2 kr. f 22,50 f 2,25 
3 kr. ƒ 75,— f 3,40 
5 kr. ƒ 0,70 ƒ 0,20 

(Ds 5 kronen IA is nog langen tijd aan het philatelistenloket in 
Praag verkrijgbaar geweest, vandaar de lage prijs in verge
lijking met de andere waarden). 

De 1 en 3 kronen komen soms voor op een papier dat bij 
doorlichting horizontale lijnen vertoont, als van een water
merk, ongeveer zooals bij de oude Russische zegels. Dit „water
merk" heeft denzelfden oorsprong als dat van onze Jubileum
zegels van 1923, het zijn indrukken van de viltplaten, die bij 
het drukken in het papier zijn ontstaan. 

Type II. 

iype JL •fcypeJIL 

Ook nog in 1925 verschenen de 1, 2 en 3 kronen in een 
kleiner formaat, 18X bij 21K mm. De zegels zijn een ver
kleine reproductie van type I; de letters bovenaan zijn dezelfde, 

in de „inhammen" van de V en de A van Slovenska loopen de 
lijntjes van den ondergrond door; de linkerschouder van Masa-
ryk is door horizontale én door verticale streepjes gearceerd. 
De tanding is lijntanding 13>i: 13%; het watermerk is steeds 
horizontaal, komt dus voor in de stellingen 5-8. 

De zegels zijn op dun pap'er, de 2 kronen is ook op karton
papier gevonden. 

Bij de beschrijving van dit type in de Tsjechische bladen 
wordt vermeld, dat de platen voor deze zegels langs galva
nischen weg aangemaakt zijn; op grond van enkele kenmerken 
(de gekleurde puntjes aan den bovenrand van de zegels; zie 
hieronder) geolof ik echter te moeten aannemen, dat zij van 
staalplaten gedrukt zijn, waarbij de afdrukken der cliché's in 
een stalen plaat geslagen worden, welke plaat daarna wordt 
gehard. 

Bij alle van op deze wijze vervaardigde platen gedrukte 
Tsjechische zegels vindt men namelijk dicht onder of boven de 
bovenrandlijn van het zegel, gewcronlijk iets rechts van het 
midden, een gekleurde punt in de kleur van het zegel. Deze is 
bij de latere typen der 1 kroon en bij de volgende series meest
al duidelijker dan bij de 1, 2 en 3 kronen type II (men zie er 
zijn zegels maar op na!). Merkwaardig genoeg schijnen deze 
geheimzinnige punten, waarvan de beteekenis mij tot voor 
kort geheel onbekend was, ncoit op de fantasie der Tsjechen 
gewerkt te hebben, tenminste in de pers is er voor zoover ik 
weet nooit anders dan terloops op gewezen (en dan maakte 
men er zich met de benaming „geheimteekens" af), en mijn 
correspondenten konden mij niet over de beteekenis ervan in
lichten. De verklaring ontving ik van de „Statni dozor r a tisk 
postovnich cenin v Praze", de Staatscontrole op den druk van 
postwaarden te Praag. Het schrijven luidde: 

„In antwoord op Uw vraag over het doel en de beteekenis 
der gekleurde punten die boven of onder den bovenrand van 
onze door staaldiepdruk vervaardigde frankeerzegels voor
komen deelen wij u het volgende mede: 

„De-ze punten komen op alle door staaldiepdruk vervaardigde 
postzegels voor. Het zijn hulp-punten, die bij de aanmaak van 
de plaat in verband met het nauwkeurig op gelijken afstand in
slaan van de afzonderlijke zegelcliché's op de plaat door middel 
van een stalen passer aangebracht moeten worden. Omdat de 
staaldrukplaat voor het inslaan der zegels spiegelglad moet 
zijn, kunnen teekens om den juisten afstand aan te geven niet 
op andere wijze aangebracht worden. Op vele platen of ook bij 
afzonderlijke zegels zijn de punten -wat zwakker; zij verdwijnen 
geheel als bij het inslaan van het zegel de rand ervan juist 
over de punt heen valt. 

„Bij de bijgaande hoekzigel van de 1 kroon moest, aange
zien de afgemeten afstand te kort bleek te zijn, een nieuwe 
afstand vastgesteld -worden, en daarbij is nóg een punt, de 
tweede, ontstaan. Dit komt slechts bij type IV voor." 

Het voorkomen van deze punten bewijst dus dat de be
treffende zegels van staalplaten zijn gedrukt, vandaar dat ook 
de zegels in type II op deze manier vervaardigd moeten zijn. 

Bij de 1 kroon vindt men de genoemde puntjes meestal boven 
de bovenlijn tusschen de T en A van Posta, ook ontbreekt de 
punt wel eens. Van de 2 kr. ken ik alleen zegels mét punt, 
steeds voorkomend onder de bovenlijn tusschen de T en A. Bij 
de 3 kr. komen de punten boven en onder de bovenlyn, rechts 
of links boven de A van Posta voor. 

Het bovenstaande was reeds gsscherven, toen ook in de 
Tsjechische pers berichten over de beteekenis der „richtpunten" 
(ginds wordt voorgesteld om ze „Zirkelpunkte" te noemen) 
loskwamen; een van de laatste nummers van de „Cesky fila-
telista" bevat een bericht dat overeenkomt met de boven
staande verklaring. 

l l 

1 kr 

VÉNSKB I 

SfokrKarlsèein 2 kr Pr<ä4^ 

Hierbij de afbeelding van enkele dezer punten bij verschil
lende zegeltypen. 

(wordt vervolgd). 
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10 OP 30 CENT PORT TYPE II 
door H. J. L. de BIE. 

Naar aanleiding van mijn artikel in het Januarinr., schreef 
de heer mr. J. H. van Peursem een verklaring, waardoor vol
gens hem een fout is geslopen in de recensie van „Michel". 
Hoe begrijpelij'k op zich zelve is zulks, niet waar? Ik erken dit 
onmiddellijk. Maar mij worden woorden in den mond gelegd, 
welke ik niet heb gesproken. Immers, heb ik niet beweerd, dat 
„Michel" de ongebruikte niet noteerde, iot mijn schrik lees ik 
echter thans uit de verdediging, als ik het zoo noemen mag, de 
volgende passage: „Toen ik dan ook de recensie las, dacht ik 
„aan deze vergissing geen aandacht te hoeven geven. Ook in 
„het onderschrift van de Redactie letterlijk het volgende: „De 
„rechtzetting van het bewuste, destijds door den recensent ge
„maakte abuis, hebben wij inderdaad achterwege gelaten, om
„dat de zaak ons voldoende algemeen bekend voorkwam, om 
„dit te moeten recht zetten per eerstvolgende gelegenheid." 

Ik ben een en al verbazing over deze verklaring. Omdat men 
dus de zaak voldoende bekend achtte, ging men een fout, 
die de grootste verwarring kan stichten, niet verbeteren! Maar 
nu vraag ik mij af, waar moet het op deze wijze naar toe? On
willekeurig moet ik dan denken aan een spreekwoord van koks 
en lange messen. Hier is dus rekening gehouden met een groep 
van menschen, van wie men veronderstelde, dat zij voldoende 
postzegelkundige kennis bezitten, om te begrijpen, dat in de 
recensie een fout werd gemaakt. Met de andere groep, die 
toch wel veel grooter zal zijn, werd geen rekening gehouden. 
Het moet mij daarom van het hart, dat ik zeer dankbaar ben 
een rechtzetting hierover te hebben geforceerd. De smalende 
uitdrukking, dat ik meende een strip te hebben laten zien, waar
van ik meen dat het een bijzondere zeldzaamheid zou zijn, vind 
ik al heel vreemd. Ik laat de beantwoording van deze vraag 
over aan de meerderheid. 

Nu overgaande tot het meer zakelijke gedeelte van dit ar
tikeltje het volgende: Alles wat ik heb gezegd in het Januari
nr. over ongebruikt kan blijven. Wij zullen thans veronder
stellen, dat men de fout niet maakte in de recensie. Het resul
taat is dan al heel mooi te noemen. Immers „Michel" was voor
heen de eenige catalogus, die de gebruikte 10 op 30 type II 
noteerde. Wat de aanleiding bij den aanvang hiervan ook mag 
zijn geweest, één ding is zeker, dat „Michel" goed was en nu 
fout is. De heer Van Peursem heeft hierin natuurlijk geen 
schuld. De praotijk heeft immers bewezen, dat men tot heden 
geen gebruikte stukken zag (wat wordt in dit verband met 
gebruikt bedoeld, toch ook de gestempelde stukken). De op
gave aan „Michel" is dus zeer verklaarbaar. Het uitgangspunt 
mijner baschouwing over da recensie, was meer gegrond op de 
passage daarin: „Een zeer juiste opmerking vinden wij achter 
de 10 op 30 cent port, tweede type, dat deze niet ongebruikt 
voorkomt (lees: gebruikt). Ook ons is geen ongebruikt exem
plaar bekend. Nu vraag ik een ieder af ,is hier niet gezegd in 
de recensie van „Michel", dat de gebruikte dus niet voorkomt 
en dat men dit een juiste opmerking vond. Heb ik dan niet het 
recht om tegen deze bewering, dat het een juiste opmerking is, 
mijn bezwaren aan te voeren? Toch vind ik bij nadere be
schouwing zelf ook, dat de wijze waarop ik het aanlegde, voor 
belanghebbenden eenigszins onaangenaam moet zijn geweest. 
Daarom heb ik toch nog geen spijt van mijn critiek. Immers, 
ben ik thans in staat hieronder af te beelden de gestempelde 
exemplaren van de 10 op 30 cent port, tweede type. Ik zou 

het zeer op prijs stellen, dat men van deze gegevens goede 
nota neme, dit vooral om te bewijzen dat ik niet slechts een 
criticus ben. Het stamregister is hiermede dus weer verrijkt. 
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Buiten deze door mij afgebeelde exemplaren, zijnde 2 stuks ge
bruikt en 1 exemplaar ongebruikt, weet ik nog een gebruikte 
horizontale strip, waarin de 3 typen. In het geheel ken ik dus 
3 stuks gebruikt (gestempeld). Om ons nogeens in een phila
telistischen doolhof te wagen, laat ik u ook zien een echt ge
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loopen stuk, waarop een strip 10 op 50 met typen en een 10 
op 30. Het is maar het beste, dat wij ons niet in beschouwingen 
gaan verdiepen en dus maar de gestempelde aanvaarden als 
gebruikt. Ik hoop, dat naar aanleiding van het vorenstaande 
men toch moet toegeven, dat gepaste critiek ons ver kan 
brengen. Uit deze wrijving is toch iets goeds voortgekomen. 
Daarom vind ik het raadzaam om voorloopig voort te gaan 
op den door mij ingeslagen weg. 

DE DRUKWERKROLSTEMPEL. 
Door drukke werkzaamheden is het aan mr. De Veer niet 

mogelijk geweest, nog eens een aanvulling te geven op het 
overzicht van deze stempeltjes voorkomende in het November
nummer van 1927 van dit Maandblad, en het is op zijn verzoek 
dat ondergeteekende de verdere bewerking op zich genomen 
heeft. 

Er zijn sindsdien vele nieuwe vondsten gedaan, welke ver
werkt zijn in onderstaande ijjst. 

De belangrijkste zijn: 
1. Het postkantoor Amsterdam Zuid verkreeg het stempel 

voor zijn postpakketafdeeling. Uit den aard der zaak bestaat 
dit alleen zonder jaartal. 

2. Het stempel Heerlen, indertijd op pag. 197, jrg. 1927, ge
meld in type I, bleek te zijn type V. 

3. De heer De Veer vond een exemplaar Rotterdam I zonder 
jaartal, en de nieuwe plaatsnaam Leens (Gn.) type I. 

4. De heer Lampe vond Uithuizen in type I. 
Tot op heden zijn bekend: 

Aalsmeer I 12 13 14 15 16 17 18 19 
Aalten II 15 16 17 
Alkmaar  II 13 14 15 16 17 18 19 20 
Almelo II 12 13 14 15 16 17 18 19 
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Alphen (Z.H.) 
Alphen a/d Rfn 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam Zuid 
Apeldoorn 
Appingedam 
Arnhem 
Arnhem 3 
Assen 
Assen 
Baarn 
Bergen op Zoom 
Boxme-er 
Breda 
Culemborg 
Cuyk 
Dalfsen 
Delït 
Doesburg 
Doetiinchem 
Dordrecht 
Dragten 
Druten 
Eindhoven 
Emmen 
inkhuizen 
Enschedé 
Goes 
Gorinchem 
Gouda 
's-Gravenhage 
Groenlo 
Groningen 
Groningen 
Groningen 1 
Groningen 2 
Haarlem 
Heerenveen 
Heerlen 
Helder 
Helmond 
Hengelo 
's-Hertogenbosch 
Hilversum 
Hoogeveen 
Hoorn 
Hoorn 
Hulst 
Joure 
Kampen 
Kerkrade 
Leens (Gn.) 
Leerdam 
Leeuwarden 
Lochern 
Maassluis 
Maastricht 
Meppel 
Musselkanaal 
Neuzen 
Ni) kerk 
Nijmegen 
Nijver dal 
Oldenzaal 
Purmerend 
Roermond 
Roosendaal 
Rotterdam 
Schagen 
Sittard 
Sneek 
Steenbergen 
Tiel 
Tilburg 
Uithuizen 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VII 
I 

V 
V 
I 

II 
II 
I 

II 
I 

IV 
I 
I 
I 

IV 
II 
I 

II 
I 
I 

II 
I 

II 
III 
II 
I 

V 
VI 
VI 

I 
I 

V 
V 
I 
I 

ni 
I 
I 

II 
V 
II 
II 
II 
I 
I 

II 
I 

IV 
I 
I 

II 
I 

II 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

V 
II 
I 

V 
II 
I 

12 13 14 15 16 17 
18 19 

12 14 15 
12 13 14 16 17 19 

13 14 15 16 17 18 19 
14 15 16 18 19 

12 13 14 15 16 17 18 19 
19 

12 13 14 15 16 17 18 20 21 
17 18 19 20 21 

13 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 17 18 
12 13 14 
12 13 14 15 16 17 18 19 

13 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
12 13 14 15 16 17 18 19 

15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12 13 14 15 16 17 18 19 

15 17 18 
12 13 14 15 16 17 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 

13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 

17 18 19 
19 
19 

12 13 14 15 16 17 18 19 
17 19 

, 18 19 20 
18 19 

12 13 14 15 16 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 18 19 

13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 21 

13 14 15 18 
12 13 14 15 16 18 19 

19 
18 19 

12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 

16 18 19 
18 19 

12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 15 17 

13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 16 17 18 
12 13 14 15 16 17 18 19 22 
12 13 14 15 16 17 18 
12 13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

12 13 14 16 17 
18 19 20 

13 14 15 16 17 18 19 20 
14 15 16 17 18 19 
14 15 16 17 18 19 

12 13 14 15 18 19 
14 1 

Utrecht 
Utrecht 
Venlo 
Waalwijk 
Wageningen 
Weert 
Wildervank 
Winschoten 
Winterswijk 
Woerden 
Wolvega 
Workum 
Wijhe 
Wi)k bij Duurstede 
Zaltbommel 
Zundert 
Zutphen 
Zwolle 

I 
V 
II 

II 
II 

V 
I 

V 

12 13 14 15 16 17 18 19 
17 18 19 

13 16 
12 13 14 15 16 17 18 19 21 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

13 14 15 16 17 18 19 
12 13 14 15 16 17 18 19 

13 14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18 19 

13 14 15 16 17 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

13 14 15 16 17 18 19 20 
13 14 15 16 17 18 

12 13 15 16 17 18 19 23 
17 18 19 

12 13 14 15 16 17 18 19 
16 19 

Opmerkingen. 
Niet bekend zonder jaartal ziJn: Amersfoort, Arnhem 3, 

Dragten, Groningen 2, Hoorn V, Hulst, Leens (Gn.), Maassluis, 
Sittard, Uithuizen, Venlo, Weert, Wolvega, Zundert en Zwolle. 

Uitsluitend bekend zonder jaartal : Amsterdam Zuid, Rotter
dam. 

Kopstaande jaartallen: 
a. Uitsluitend kopstaand: Assen V 19 en 21, Utrecht V 18 

en 19; 
b. Óók kopstaand: Assen V 18, 20, Goes 15, Kampen 15 en 

16, Utrecht I 19, Winschoten 19. 
Jaartal liggend inplaats van staand: 
Assen V 18, Breda 14, Dalfsen 19, Kampen 19. 
Verschillende jaartallen op één rol tezamenhangend: 
Assen V 17+18, '18 +61, 's-Gravenhage 15+18, Neuzen 

18+19, Wijhe 18+20. 
Afdrukken in andere dan zwarte stempelinkt: 
a. in blauw. 

A. uitsluitend in blauw: Doetinchem 21. 
B. óók in blauw: Doetinchem 20, Druten 19 en 20. 

b. in violet. Maastricht 17. 
Ondergeteekende ziet gaarne aanvullingen op deze Ivjst te

gemoet, en zou gaarne van alle verzamelaars specifieke opgave 
ontvangen op welke waarden zij den drukwerkrolstempel von
den, teneinde daarvan een opgave te kunnen samenstellen. 

Aanvullingen in dank ontvangen van de beeren Bólian, Duin
dam, Lakeman, Lampe, Van der Lecq, Traanberg, De Veer en 
Van der Willigen. 

J. DE VRIES Jr., 
Wilhelminadorp (ZI.). 

luclitpos 
HONGARIJE. 

XXXVI. 

Laat men de in Juli 1912 gehouden ballon-vaarten buiten 
beschouwing, dan dateert de eerste officieele luchtpost van 
4 Juli 1918. Volledigheidshalve ziJ vermeld, dat tijdens de in 
1912 gehouden ballon-tochten speciale kaarten werden neer
geworpen, met de opschriften „Glück ab! Gut Land", benevens 
de afbeelding van een ballon, gedrukt in blauw, bruin of 
zwart. Deze kaarten, die geen officieel karakter hebben, zijn 
zeer zeldzaam. 

Op 4 Juli 1918 werd de postdienst geopend op de militaire 
luchtroute Budapest-Weenen-Krakau-Lemberg. Ter voldoening 
van het luchtrecht werden twee luchtpostzegels geschapen, 
verkregen door den opdruk „Repulo Posta" en waarde, op de 
zegels in het type parlementsgebouw. Aldus zijn te melden: 

1 kr. 50 f. op 75 filler, 
4 kr. 50 f. op 2 kronen. 

Gedurende de eerste 10 dagen werden deze zegels vernie
tigd met den gewonen dagteekeningsstempel; daarna benutte 
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men een ronden stempel, luidende „Repulo Ppsta — datum — 
Budapest". De gewone frankeerzegels, welke dienden ter ver
antwoording van het port, zonder het luchtrecht, bleven af
gestempeld met den gewonen poststempel. 

Op 23 Juli 1918 kwam aan dezen dienst een einde, een ge
volg van twee ernstige vliegongelukken. Echt-gebruikte lucht
poststukken zijn zeer schaarsch. 

Op 7 November 1920 werden de luchtpostroutes Budapest-
Szombathely en Budapest-Szeged geopend. 

Ter voldoening van het luchtrecht dienden de luchtpostzegels 
10 kronen in het parlements-type, voorzien van den opdruk 
„Legi Posta" en waarde: 

3 korona op 10 kronen (opdruk groen), 
8 korona op 10 kronen (opdruk rood), 

12 korona op 10 kronen (opdruk blauw). 
De vliegtuigen landden niet in Szombathely en Szeged, doch 

lieten de post met behulp van een parachute neer boven ge
noemde plaatsen. 

PAR AVION 

LEGI POSTA 

fig. 1. fig. 2. 
Op den openingsdag werd een speciale stempel benut in 

bovenstaande afbeelding (fig. 1). Op de andere dagen bezigde 
men den gewonen poststempel. 

Op last van de geallieerde autoriteiten moest de dienst in 
April 1921 worden gestaakt; vanaf Juli 1922 werd hiJ weder 
voor korten duur uitgevoerd. De luchtpoststukken werden van 
toen af voorzien van een stempelafdruk in rood (fig. 2), later 
vervangen door een gegomd en geperforeerd etiket in blauw 
met dezelfde opschriften. 

De Fransche aanduiding „Par Avion" is verklaarbaar door 
het feit, dat een Fransch-Roemeenaehe combinatie, de „Franco-
Romaine", den luchtpostdienst verzorgt op meerdere routes, 
terwijl op het traject Budapest-Weenen de „Magyar Légifor-
galmi r. t." haar machines laat vliegen. 

In den aanvang van 1924 werd de luchtpostdienst geheel 
gereorganiseerd; een nieuw luchtpost-tarief verscheen; lucht
postzegels, in de bekende teekening, vliegenden mensch, wer
den uitgegeven, terwijl voorts bepaald werd, dat alle lucht
poststukken in Budapest werden overgebracht naar het post
kantoor nr. 72 om, na aldaar te ziJn gestempeld, te worden 
verdeeld over de verschillende luchtpostroutes ter doorzending. 

LÉGIPOSTA 

BUDAPEST-BEOGRAO 

fig. 3. fig. 4. 
De stempeling geschiedde met den hierbij afgebeelden spe

cialen stempel (fig. 3). De stukken, op genoemd postkantoor 
naar de versdhillende richtingen verwerkt, werden vóór de 
verzending voorzien van den afdruk van een specialen stem
pel, volgens afbeelding 4. 

Bekend ziJn de stempels: 
Budapest-Wien. 

„ -Warszawa. 
„ -Beograd. 
„ -Paris. 
„ -Strasbourg (ook Strassbourg). 
„ -Bukarest. 
„ -München. 

Deze route-stempels, om ze zoo eens te noemen, werden in
gevoerd op initiatief van den hoofdinspecteur der posterijen, 
Horvath, aan wiens bemoeiingen het mede te danken was, dat 
vorenbedoelde luchtpostzegels, naar het ontwerp van Anton 
Megyer-Mayer, werden uitgegeven. 

De serie bestaat uit de waarden: 
100 kronen, bruinviolet en rood. 
500 „ blauwgroen en geelgroen. 

1000 „ grijs en bruinlila. 
2000 „ donkerblauw en lichtblauw. 
5000 „ lila en violet. 

10000 „ karmijn en violet. 
Bü de invoering van het hiervoren bedoelde nieuwe lucht

posttarief werd bepaald, dat luchtpiostzendingen ook geheel ge
frankeerd mochten worden met de gewone frankeerzegels; 
luchtpostzegels mogen evenwel niet dienen voor frankeering 
van gewone brieven. 

De hierboven vermelde stempels, Budapest-Wien enz., wer
den uitgebreid met twee speciale stempels van kortstondigen 
gebruiksduur: 

Budapest-Szeged, 
„ -Esztergom. 

Eerstgenoemde werd benut tijdens het Philatelisten-congres 
te Szeged op 13 April 1925; de tweede voor een zelfde gelegen
heid op 23 September 1924. 

De stempels komen ook voor met den tekst: Szeged-Budapest 
en Esztergom-Budapest. Bovendien werden alle poststukken 
voor deze gelegeniheid voorzien van den stempel van aankomst. 
„Legipostaval erkezett" in zwart op één regel (aangebracht 
per luchtpost). 

Op 1 September 1927 verschenen de nieuwe luchtpostzegels, 
in de bekende teekeningen en waarden, waarvoor verwezen 
wordt naar den Yvert-catalogus nrs. 398-405. 

HOLLAND-EGYPTE-KENYA. 
Onder dit hoofd vermeldt het Engelsche blad „Stamp Col

lecting" in het nummer van 16 Maart j.1. het volgende: 
„Mr. J. E. Carberry vertrok uit Amsterdam op 27 November 

1928, om via Egypte naar Nairobi te vliegen. Een speciaal 
etiket werd biJ de Amsterdamsche mail gebruikt, gedrukt in 
zwart op groen, geel, bruin en rose-getint papier. De teekening 
bestaat uit een eendekker, een landkaartje, waarop de route 
is aangegeven, voorts de aanwijzing „First Flight Holland 
Egypt Kenya Fokker Monoplane Miss Africa Wright Engine 
Pilot J. E. Carberry". Een stempel in groot formaat was op 
de poststukken afgedrukt, luidende: 

SCHIPHOL AERODROME 
(AMSTERDAM) 

27 NOVEMBER 1928. 
De stukken werden op de voor- en achterzijde gestempeld 

te Cairo op 6 December 1928." 
Tot zoover het verhaal van onzen Engelschen collega, die 

er nog bijvoegt, dat slechts 40 stuks correspondentie, alle ge
nummerd, werden verzonden, en dat hij het voorrecht genoot 
er enkele van onder de oogen te hebben gehad. 

Aangezien ons het geheele zaakje eenigszins verdacht voor
kwam, wendden wij ons tot den postdirecteur te Amsterdam 
om nadere inlichtingen. Z.WelEdelGestrenge meldt ons, onder 
dagteekening van 10 April j.1., 

, dat met deze vlucht geen Nederlandsche post is ver
zonden. Van de genoemde bijzondere zegels of stempels is miJ 
niets bekend." 

Aan genoemde autoriteit onzen dank voor de verstrekte in
lichtingen, waarmede de verzamelaars hun voordeel kunnen 
doen. 

V. B. 

LUCHTPOST PER „GRAF ZEPPELIN". 
Met het luchtschip „Graf Zeppelin", dat, vermoedelijk tus-

schen 10 en 15 Mei a.s., voor een vliegtocht van Friedrichs
hafen naar Lakehurst (Vereenigde Staten) zal vertrekken, 
zal een luchtmail worden verzonden, waarin ook uit Nederland 
afkomstige niet aangeteekende brieven en briefkaarten voor 
de Vereenigde Staten en verder gelegen landen kunnen wor-



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

den opgenomen. Het vertrek uit Amerika is 4 ä 6 dagen later 
gesteld. 

Voor verzending met de luchtmail is boven het gewone port 
een luchtrecht verschuldigd van ƒ 1,15 voor een briefkaart en 
van ƒ 2,25 voor een brief. Voor een brief is als hoogste ge
wicht 20 gram toegestaan. Het luchtrecht moet worden vol
daan met gewone Nederlandsche frankeerzegsls. 

De stukken moeten, behalve van een luchtpostebiket, boven
dien voorzien zijn van het opschrift: „Mit Luftschiff L.Z. 127 
nach Amerika" en van den volledigen naam en het adres van 
den afzender. 

Te Friedrichshafen zullen de stukken van een afdruk van 
een bijzonder stempel „Luftschiff Graf Zeppelin, 1. Amerika
fahrt 1929" worden voorzien. 

(Persbureau van het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie). 

LAATSTE NIEUWTJES. 
CANADA. 
1 Februari is een nieuwe half-offioieele zegel van 25 cents 

uitgegeven voor den dienst WhiteHoise-Mayo-Kempo-Dawston 
door de Klondyke-Airways. 

DENEMARKEN. 
De e-erste hulpvlucht der K.L.M, voor den dienst Kopen-

hagen-Odense werd gemaakt door onzen bekenden luchtheld 
Smirnoff, die behalve een lading goud, door een Kopenhaag-
sche Bank aan haar filiaal verzonden, ook 40 brieven ver
voerde, waarvan 15 de handteekening van den aviateur ont
vingen. Datum van vertrek: Kobenhavn Luftpost 2, 25-2-29-
7-8; datum van aankomst: Odense 25-2-29 8-9. 

DUITSCHLAND. 
Uit aerofilatelistisch oogpunt hebben de Zeppelin-vluchten 

hare goede en slechte zijde. De goede kant is, dat zij ons tal
rijke nieuwe collega's verschaft; de slechte zijde, dat men te 
veel op ons speculeert. In verhouding met het aantal aero-
filatelisten is het aantal gevlogen stukken Duitschland-Ame-
rika enorm, doch dit belet sommigen niet ƒ 25,— en meer voor 
die stukken te vragen, om binnenkort weer te dalen tot ƒ 4,—, 
want meer zijn ze niet waard. 

Hierboven c-en afbeelding van de Middellandsche Zee-vlucht, 
welke aan de achterzijde den afwerpmgsstempel draagt „Se
villa 24.2.29". De volgende vluchten zullen gaan naar Oosten
rijk en Amerika, met gelegenheid voor de Nederlandsche ver
zamelaars om hiermede stukken te verzenden. Op het in de 
Zeppelin ingerichte postkantoor be*zigt men een speciaal stem
pel met Inschrift „Graf Zeppelin", waardoor echter de waarde 
der stukken weinig verhoogd wordt. 

EGYPTE. 
Vanaf 2 April wordt de ontvangen luchtpost gemerkt met 

een rond cachet met het Inschrift „Ontvangen per vliegtuig" 
in het Fransch en in het Arabisch. 

ENGELAND-INDIE. 
Deze luchtlijn is 30 Maart door het vliegtuig „City of Je

rusalem" geopend in beide richtingen. Van alle kanten worden 
de eerste-vlucht-brieven met speciale afstempelingen aange
boden. Wij verklaren echter uitdrukkelijk dat voor deze vlucht 
geen speciale afstempelingen gebruikt werden. Alles maak
werk, zoodat de hooge prijzen ongemotiveerd zijn. 

FRANKRIJK. 
Binnenkort zal de dienst Genève-Lyon-Bordeaux worden ge

opend. Voor eenige weken heeft een vlucht Orly-Reiims plaats 
gehad, echter zonder eenig officieel karakter. De stukken, 
welke tegen hooge prijzen met een speciaal zegel en de hand
teekening van den piloot aan den man worden gebracht, zjjn 
geheel en al maakwerk en hebben geen waarde. 

GRIEKENLAND. 
Champion meldt in zijn catalogus, dat de eerste vlucht vian 

de lijn Brindisi-Athene-Konstantinopel den 9en Augustus 1925 
heeft plaats gehad. Dit berust op een vergissing. Deze dienst 
is den 6en geopend en heeft een bijzonder cachet „Surtaxe 
Aerienne psrgue en numera're" tot 5 Nov. gebruikt. In het 
geheel werden 606 stukken zoodanig afgestempeld. Na dien 
datum kwamen hier voor in de plaats de speciale luchtpost-
zegels. 

Navarino is door den dienst Engeland-Karachi een lucht
vaartcentrum geworden en dit bureau gebruikt dan ook een 
speciale afstempeling voor de per vliegtuig te verzenden 
stukken. 

INDO CHINE-FRANKRIJK. 
Heen en terug in 17 dagen (Koppen deed het sneller) heeft 

de Franschen in geestdrift gebracht. De half-officieele post 
door dit vliegtuig vervoerd, ontving van de Indo-Chineesche 
postadministratie een officieel stempel, reproduceerende een 
vliegtuig met de woorden „Premier voyage postal par avion 
Indo-Chine-France". 

JAPAN. 
2 April is de dienst Tokio-Dairen via Osaka-Fukuola-Ura-

san-Keyo en Heyo geopend. De dienst Osaka-Schanghai is in 
voorbereiding. 

LIBYE. 
De luchtpostdienst stempelt de stukken vanaf 15 Jan. met 

een cachet „Posta aerea Tripoli d'Africa" en datum. 
MEXICO. 
Ter vervanging van de 2 soorten frankeerzegels (25 ets. 

vliegrecht en 10 ets. gewone port) heeft de concessiehouder 
van de luchtpost in Mexico een speciale enveloppe uitgegeven 
met den indruk van een 35 ets. zegel in het type der vlieg-
zegels van 1922. De dienst Mexico-Matamoras is 9 Maart ge
opend. Een 600-tal brieven ontving de speciale afstempeling 
in violet, weergevende de stad Matamoras, overvlogen door 
een postvliegtuig. 

NACHTPOSTVLUCHTEN. 
Evenals verleden jaar zal Amsterdam het centrum van de 

nachtpostvluchten zijn, en wel van de lijnen: 
Helsingfors-Stockholm-Malmö-Amsterdam-Londen. 
Leningnad-Stockholm-Malmö-Amsterdam-Parijs. 
Een speciale kaart is hiervoor uitgegeven, waarvan wij de 

reproductie in het volgend nummer zullen geven. 
NEDERLAND. 
De dienst Rotterdam-Marseille zal binnenkort weer ge

opend worden. 
NEDERLANDSen INDIE. 
Binnenkort zal een wekelijksche dienst Batavia-Medan-Sa-

bang worden ingesteld voor een snellere overbrenging van de 
mail in beide richtingen. 

PANAMA. 
De vlucht Panama-Miami heeft den 9en Feb. j.l. plaats ge-
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had. Het vliegtuig kwam echter niet eerder dan den 12en aan. 
De stukken ontvingen de a:ïstempeling „Agenda Postal Primer 
Correio Intemacional R. de Panama" en het cachet „Paname-
rican airways primer vuelo". 

PERZIE. 
De dienst Teheran-Bagdad is 9 April geopend met een tus-

schenlanding te Kerkouk. De stukken dragen het aankomst
stempel van 11 April. 2500 stukken verzonden. De retour
vlucht werd den 12en gemaakt met 1500 brieven. Binnenkort 
zal de dienst Teheran-Meched worden geopend. 

ZWEDEN. 
Ter gelegenheid van de ijsvluchten zijn 2 niet-officieele roode 

stempels vervaardigd, die de Woorden dragen: Luftpost Fran 
Malö en een vliegtuig. Het stempel Malmö Luftpost I, dat in 
Juli 1928 voor het eerst in het zwart gebruikt werd, dient nu 
in violet vanaf 1 Maart voor de afstempeling van alle stukken. 

ZWITSERLAND. 
Binnenkort zal ook Bern een vliegveld krijgen. BiJ deze ge

legenheid zullen diverse vluchten gemaakt worden. 
27 April is de Salon de 1'Automobile geopend, waar even

eens een internationale aeronautische conferentie gehouden is. 
De luchtpost voor Holland van deze conferentie werd via 
Zürich-Bazel met een extra vliegtuig naar Amsterdam ver
zonden, wat interessant is, daar de gewone dienst eerst den 
6en Mei wordt geopend. 

Th. 

cderlardsck 

POSTMUSEUM. 
EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAP

PORTEURS over het ontwerp van wet tot het in leven 
roepen van «en stichting „Het Nederlandsche Postmu-
seum". 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Regee
ring was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 
Naar aanleiding van de opmerkingen, vervat in het Voor

loopig Verslag, heeft de ondergeteekende de eer, mede namens 
zijne ambtgenooten van Financiën en Justitie, het volgende 
mede te deelen. 

De postzegels, welke de Nederlandsche administratie vol
gens gebruik van de buitenlandsche administratiën ontvangen 
heeft en nog ontvangt, zijn niet in den staat van Rijks-roerende 
goederen opgenomen, omdat zii dienen als documentatie en 
als zoodanig bij den dienst niet kunnen worden gemist. 

Hieilbij zij opgemerkt, dat reeds sedert geruimen tijd (1906) 
deze zendingen niet in 5, doch in 3 stuks zijn ontvangen. 

Voorts wordt er aan herinnerd, dat, voor zoover alsnog zou 
worden bevonden, dat Rijksgoederen, als hierbedoeld, kunnen 
worden gemist, het wetsontwerp in art. 2 de gelegenheid tot 
overdracht aan de stichting openstelt, n.1. door den Minister 
van Waterstaat met medewerking van den Minister van Fi
nanciën. 

Ten slotte zij opgemerkt, dat van bedoelde zegels de voor 
den d'enst noodige albums zijn aangelegd, terwijl slechts een 
klein gedeelte los aanwezig is; van deze losse zegels is een 
groot aantal van den opdruk „specimen" of van eene overeen
komstige aanduiding voorzien, hetwelk aan hunne philate
listische waarde niet ten goede komt. 

De Minister van Waterstaat, 
H. VAN DE VEGTE. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
decl'ng van dit antwoord aan de Vergadering haar Eindverslag 
te kunnen sluiten. 

Vastgesteld den 6en Mei 1929. 

^Twdscliriften 

Dr. Herbert Munk: BREMEN, Ergänzungen und 
Berichtigungen zur Bearbeitung des Kohl-Handbuchs. 

De buitengewoon verrassende opstellen door de „Collectors 
Club Philatelist" bij de Engelsche vertaling van het gedeelte 
„Bremen" uit het groote handboek van Kohl, onder leiding van 
dr. H. Munk, brengen de philatelistische onderzoekers onge
twijfeld het minsit verwachte. Het „Duitsche Rijk, oud en 
nieuw", Was zoodanig ontgind, dat er niets meer overbleef, 
zelfs niet voor den scherpstziende. En nu komt dr. Munk ver
klaren, dat sedert zijn bewerking van Bremen, 1900-02, geen 
enkel ander Duitsch gebied hem met nieuwe ontdekkingien in 
de laatste jaren zoodanig overstroomd heeft als dit met 
Bremen het geval was. Hij heeft al datgene wat tot nu toe aan 
het licht is gekomen, afzonderlük opgesteld en doen uitgeven 
door „Die Postmarke" (nr. 3), Wien, Rotenlöwegasse 7, alwaar 
het voor slechts 60 Pfenning of 1 Oostenrijksche schilling ver
krijgbaar is. 

Dit keurig uitgevoerde, als het ware opnieuw bewerkte spe
ciale deel van Bremens postwaarden, beslaat 12 blz, 2 kolom
men druks. De inhoud begint met ds geschiedenis van de 
3 Grote-drukken met 2 zeer vergroote afdrukken van deze 
waarde in eersten toestand, met omlijning, resp. type I en III. 
Die omlijning werd in 1900 als minder zorgvuldig werk van 
den lithograaf beschouwd; helt was nog de tijd van het: 

„Was man philatelistisch nicht erklären kann, 
Das sieht man als Geheimzeichen an." 

Daarna komt de geschiedenis van de doorstoken zegels van 
Bremen. Verder: de nog niet vermelde tarieven en frankee
ringen, enz. Een en ander bewerkt, zooals men het van dr. 
Munk gewoon is; aan duidelijkheid laat het evenmin iets te 
wenschen over als aan de aangename wijze, waarop alles wordt 
voorgedragen en den lezer, ook al is hij geen „specialist" of 
„boekenwurm" — waren er van deze maar wat meer! — zoo
danig aantrekt, dat hij met groote tevredenheid het werk tot 
den laatsfen letter verslindt en. . . . dankt voor de verrijking 
van zijn kennis! 

J. B. R. 

Schaubek's „FELDERZEICHNER". 
Bezitters van een album zonder „Vordruck", zooals onze 

Oosterburen het noemen, die van netheid houden, willen ge
woonlijk graag zelf de vakjes teekenen, waarin de zegels moe
ten worden geplakt, om zoodoende een werkelijk mooi blad te 
hebben. 

Nu is dat teekenen niet ieders werk. Men moet allerlei 
hulpmiddelen aanwenden, linea/al, passer, winkelhaak, enz., enz. 

De firma C. F. Lücke, Leipzig C 1, heeft nu een zeer prac-
tische, eenvoudige eelluloidplaat gefabriceerd (prijs 1 M. 20, 
franco), waarmee men hoogst gemakkelijk vakjes van allerlei 
grootte, ook van driehoekigen, van ruitvormigsn vorm kan 
maken. Ieder, ook menschen, die, zooals men zegt, „niet tee
kenen kunnen", kan met dien celluloidvorm zelf de vakjes in 
zijn album maken, 't Is voor hen een zeer aanbevelenswaardig 
hulpmiddel. S. 

DE 45e NACHTRAG VAN HET SCHAUBEK-ALBUM. 
Wie in den laatsten tijd de statistiek heeft ingezien van de 

in 1928 uitgegeven nieuwe zegels, zal bij het hooge aiantal 
van 1600 wel hebben begrepen, hoe noodig de aanvulling voor 
dat jaar van het album is geworden. Ds jaarlijksche aanvul
ling is voor de bezitters van een Schaubek-album een gebeur
tenis. In welken omvang de verschillende staten aan de uit
giften hebben bijgedragen, blijkt wel uit het aantal aanvul-
lingsbladen, die ervoor noodig zijn. Bovenaan staat Portugal 
met 4 bladen, dan volgen Argentinië, Azoren, Bolivia, Guade
loupe,^ Italië, Spanje en Uruguay elk met drie, Nederland, 
België, Duitschland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Rus-
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land en nog 23 andere landen met twee, en vele andere met één, 
zoodat we hebben 115 landen en 172 bladen. Malta werd om
gewerkt en met 3 bladen verme-erderd. Ook van 1929 werden 
reeds uitgiften opgenomen, o.a. de in Maart verschenen ex
preszegels van België, waaruit ook al weer blijkt hoe ook deze 
Nachtrag up to date is. 

Voor de verschillende uitgiften van het album verschenen 
verschillende aanvullingen, bijv. voor de geheele wereld 7, 
voor het Europa-album 6, in diverse prijzen. Men vrage het 
prospectus aan, dat gratis wordt toegezonden door den uit
gever C. F. Lücke, Leipzig C 1, Querstrasse 17. 

S. 
DE LANDMAILPORTZEGELS. 

Een zeer belangrijke studie over de landmailportzegels van 
Ned. Indië is in het begin van dit jaar in „De Philatelist" en 
later ook in de „Nederlandsche Philatelisten-Bibliotheek" van 
de hand van den heer Korteweg verschenen. Van deze zegels, 
waarover in het Handboek deel II nog slechts onvolledige ge
gevens konden worden opgenomen, heeft de heer Korteweg met 
behulp van het omvangrijke materiaal uit de collectie-Van 
Nifterik en van de andere hem bekende exemplaren alle bij
zonderheden nagegaan. 

De „landmail" route ging via Marseille en Alexandrië, van
daar over land naar Suez (het Suez-kanaal bestond nog niet), 
en vandaar per schip verder naar Indië. Alle over deze route 
vervoerde brieven, zoowel de geheel gefrankeerde (P.D., payé 
jusqu'a destination) als de gedeeltelijk (P.P., port payé en 
P.F., port francais, het port betaald voor zoover de brieven 
door de Fransche post vervoerd werden) en niet-gefrankeerde 
brieven werden in Batavia belast met landmailport, zoowel 
brieven voor Batavia zelf als voor andere plaatsen in den ar
chipel. Dit bestelloon, eerst uitgedrukt in „koper", later in 
„duiten", bedroeg tot Jan. '47 ƒ 2,16 (hfl. 1,80), voor zwaardere 
brieven meer, van Jan. '47 af 150, later 160 duiten. Het bleek 
den heer Korteweg dat de gebruikstijd van de zegels met aan
duiding in koper geheel gescheiden was van de duiten-zegels; 
vroegste datum van eerstgenoemde zegels is 20.III.1845, laat
ste 13.VIII.46; eerste zegels met duiten 11.IX.46, laatste 
16.1.47, daarna kwam een stempel: Landmail-Port . . . . in ge
bruik, tot 21.V.54. De mail arriveerde éénmaal per maand. 

Ook op zeepostbrieven werd een enkele maal landmailport 
geheven, vermoedelijk omdat dergelijke brieven (van Borneo 
b.v.) soms via Singapore Batavia bereikten, waar zij tegelijk 
met de landmail aankwamen. 

Uit de aanwezige exemnlaren der zegels wordt afgeleid dat 
ziJ uiit velletjes van 12 stuks bestonden, en elk zegel uit lo '̂ 
zetsel was samengesteld, waardoor van de koper- zoowel als 
van de duiten-zegels 12 variëteiten kunnen worden onder
scheiden. Sommige typen, zooals van de koper-zegels Landmail 
met twee I's, zijn in het Handboek deel II afgebeeld, dat ech
ter hierin niet volledig is. De randen zijn steeds zeer kort 
geknipt om de zegels zoo weinig mogelijk ruimte op de enve
loppen te doen innemen, aoodat aan „platen" niet te denken 
valt, ook omdat geen paren of blokken bekend zijn. Over de 
ingenieuze theorie die verklaart waarom in dezelfde maand 
meestal zegels van hetzelfde type gebruikt werden, leze men 
het boekje zelf na, eveneens voor de verklaring waarom in 
sommige maanden geen mail aankwam, de beschrijving van 
het muntstelsel der kopers en duiten, enz. Een beschrijving 
van de verschillende doorgangsstempels (Alexandrië b.v.) op 
de brieven besluit het boekje. 

Wij zijn het met den heer Korteweg eens dat deze zegels, 
de oudste portzegels ter wereld (niet in den zin van strafport-
zegels, maar van porto-navorderings-zegels, evenals onze Ne
derlandsche portzegels 1 en 2), in de catalogi dienen opgeno
men te worden, al komen zij door de groote zeldzaamheid zoo 
goed als niet in den handel voor. Het bezwaar, dat de zegels 
geen ingedrukte nominale waarde hebben maar deze met de 
pen erop ingevuld werd, weegt o.i. wel zwaar, maar de zegels 
blijven portzegels en aan dit bezwaar kan men tegemoet ko
men door ze met Romeinsche cijfers te nummeren (I=fcoper, 
II=duiten). 

De lezing van dit uiterst interessante boekje wordt ieder 
verzamelaar warm aanbevolen! 

B. 

J. H. N. vraagt, waar hij in het Maandblad iets kan vinden 
omtrent de diverse drukprocédé's der Nederlandsche zegels, 
en de wijze van drukken. 

Hieromtrent komt in het Maandblad weinig voor, en zaJ het 
moeilijk zijn, hieromtrent uitvoerige inlichtingen te verkrijgen-
De Nederlandsche zegels worden n.l. onder toezicht van het 
Hoofdbestuur der P. en T. gedrukt biJ een particuliere firma 
(de firma Enschedé en Zonen). Men zou dus eerst aan het 
Hoofdbestuur machtiging moeten verzoeken, of genoemde 
firma de gevraagde inlichtingen mag geven, en verder zal 
deze firma allicht wel z.g. vakgeheimen hebben, die ziJ niet 
gaarne puibMek gemaak'^ zou willen hebben. Ik wil er wel 
eens over correspondeeren. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

F. C. te U. Een zter uitgebreid artikel omtrent de specimen 
zegels door den heer Van Brink vindt gij in het Maandblad 
van 16 Maart 1917, nr. 3, pag. 37. Goed geconserveerde zegels 
met volle go i zijn, daar de in omloop zijnde hoeveelheid be
perkt is, do^r liefhebbers ervan wel gezocht. Een bepaalde 
prijs ervan kan ik u niet opgeven. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

? ? ?, Paramaribo, Maart 1929. — Geen enkele redactie van 
naam kan noch zal als „ingezonden" iets plaatsen van per
sonen, die hunne beweringen evenrnfe onderteekenen als hun 
adres bekend maken, ja zelfs niet de plaats van afzending en 
de dagteekening van hun schrijven vermelden. Door de on
leesbaarheid van de postafstempeling is ook hieruit de datum 
van verzending niet op te maken. Buitendien is de zaak zóó 
ematig, dat inlichtingen betreffende de onbetwistbare betrouw
baarheid der bronnen moeten geleverd worden en de volkomen 
zekerheid van bepaalde feiten moet worden gewaarborgd. De 
naam van den inzender wordt, desgewenscht, niet openbaar 
gemaakt. 

De woorden „officieele zwendelarij" zijn zelden, zoo ooit, ge
rechtvaardigd; misbruiken door zelfs „hooge" ambtenaren zijn 
niet „officieel" en zullen het „nooit" worden, maar ze worden 
vaak gebruikt door Philatelisten! 

PHILATELISTENLOKET TE BREDA. 
Men verzocht ons de leden der Postzegelvereeniging „Breda" 

ermede in kennis te stellen, dat de Directeur-Generaal der 
Posterijen, op een harerzijd; gedaan verzoek, heeft goedge
vonden aan het Wijkkantoor "'arkstraat te Breda, te beginnen 
met 18 Mei a.s., op den voorlaatsten Zaterdag van elke maand 
van 3-5 uur, een loket voor den verkoop van postwaarden aan 
verzamelaars open te stellen. Aan dit loket zullen, behalve de 
Nederlandsche postwaarden van de tegenwoordige uitgifte, 
mede worden verkrijgbaar gesteld de Nederlandsche postwaar
den van vroegere uitgiften (zoolang de voorraad strekt), de 
Nederlandsche frankeerzegels met roltanding en de koloniale 
postwaarden (portzegels inbegrepen). 
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