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HET MAANDBLAD BEKROOND. 
Het is ons aangenaam onzen lezers te kunnen mededeelen, 

dat op de Internationale Postzegeltentoonstelling te Le Havre, 
gehouden van 18-26 Mei 1929, aan het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie een ZILVEREN MEDAILLE (de hoogste 
onderscheiding) is toegekend. 

DE WERELDPOSTVEREENIGING. 
I. 

Op 10 Mei j.l. zijn de afgevaardigden van nagenoeg alle 
postadministraties der geheele wereld te Londen bijeengeko
men om voor don negenden keer, sedert het bestaan der 
W'sreldpostvereeniging, te beraadslagen over de vervolmaking 
en de vereenvoudiging van dit universeel bedrijf, onontbeerlijk 
in de hedendaagsche samenleving, zijn hulpmiddelen met de 

grootste onpartijdigheid ter beschikking stellend van het ge
heel? menschdom. 

Wij, kinderen van de twintigste eeuw, beschouwen het als 
van zelf sprekend, dat „Tante Post" — tusschen twee haakjes 
een buitengewoon levenslustige dame, volstrekt niet afkeerig 
van de nieuwste snufjes, doch een beetje voorzichtig, 'n gevolg 
van haar leeftijd — ons min of meer verwent, door voor een 
luttel bagatel onze brieven en wat dies meer zij te vervoeren 
naar de verste uithoeken der wereld. Wij maken er ons geen 
kopzorg over welke hinderpalen overwonnen moesten worden, 
wat 'n inspanning het kostte aan mensoh en dier, alvorens het 
simpele „ansichtje" uit de binnenlanden van Afrika, of een bar-
baarsche negorij op de helling van den Himalaya, op onze 
ontbijttafel i'gt en voor een kort oogenblik onze aandacht 
van het knappende broodje afleidt. Wat bekommert „men" 
zich over de uitgebreide machinatie, die in werking gesteld 
moe'st worden, alvorens de Indische mail in de bus glijdt en 
het overgaan der bel het teeken geeft, dat de lang-verwachte 
tijding van echtgenoote of kinderen er is. 

En t o c h . . . . nog geen menschenleeftijd is het geleden, dat 
aan de internationale samenwerking, die van de gehsele we
reld één groot postaal gezin maakte, nagenoeg alles ontbrak. 

Het zij ons vergund in de volgende regelen een korte uit-
eenzeHing te geven van de voorgesdhiedenis en van het ont
staan der Wereldpostvereeniging. Want, nietwaar, onze lief
hebberij is nauw verbonden aan het verkeersinstituut, dat 
posterijen heet; sterker nog, zij zou niet bestaan als de post 
er niet was. Nog een reden te meer om deze postale kwestie 
eens in ons blad aan te roeren vormt het feit, dat de laatste 
jaren hoe langer hoe meer de gewoonte ingang vindt van het 
samenkomen der postale afgevaardigden getuigenis af te leg
gen door de uitgifte van een of meer speciale z'egels. 

Het spreekt van zelf, dat de postdienst in den loop der 
eeuwen evenmin ontkwam aan den groei der dingen als elke 
andere zaak. Van hulpmiddel van den vorst bij het oorlog 
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voeren of het onder bedwang houden van onderworpen volken, 
en dan slechts openstaand voor hem en de rijksgrooten, ont
wikkelde de post, toen het gebruik ook aan anderen toegestaan 
werd, zich tot een fiscale bron van inkomsten van den eersten 
rang. De hoofdgedachte, die bij de uitvoering van den post
dienst voorzat was, er zooveel mogelijk aan te verdienen, al 
blijft de verdienste van verscihillende pioniers op dit gebied, 
o.a. de familie Thurn en Taxis, ongerept, door het te durven 
bestaan in xijden van groote onveiligheid de post te vervoeren 
over zeer groote afstanden, alleen mogelijk door prachtige 
organisatie en ijzeren discipline van het personeel. Zoo lucra
tief was vaak het postaal bedrijf, dat de functie van „post
meester" verkwanseld werd aan den meestbiedende, ja zelfs, 
dat zuigelingen er mede beleend werden of dat een huwbare 
jonkvrouw haar medebracht als gezochte bruidschat. 

Ontwikkelde in den loop der tijden de binnenlandsche post 
zich tot een min of meer dragelijk, soms zelfs een goed ge
heel, aan de regelmatige verbindingen met ver-afgelegen lan
den ontbrak nagenoeg alles. Bestonden zij, dan trachtteii de 
onderscheiden postbesturen de gebruikers te dwingen, zelfs 
op rigoureuze wijze, hun verzendingsgelegenheid te benutten, 
al bracht dit voor het publiek extra kosten mede. In het kort 
kon men van den postalen wirwar zeggen: ieder zorgde voor 
zich zelven. 

Bij het toenemen der beschaving en de daaruit voortvloeiende 
meerdere uitwisseling van gedachten, de ontwikkeling van den 
handel en de opkomende industrie, werden de eischen aan den 
postdienst te stellen hoe langer hoe grooter, traden de tekort
komingen met dubbele scherpte aan het licht. 

Meer en meer gingen stemmen op, aandringend op betere 
internationale veilbindingen. Zoo publiceerde in 1811 de Duit-
sche staatsraad Klueber een brochure, getiteld: „Das Postwezen 
in Teutschland, wie es war, ist und seyn konnte", waarin hij 
de voor die tijden stoutmoedige stelling poneerde, dat de post 
te beschouwen is als een universeels instelling, dat in postale 
aangelegenheden een cosmopolitische geest moest overheer-
sohen. 

Helaas was de tijd voor publicatie van een dergelijk ge
schrift al zeer slecht gekozen, verscheurd als Europa was door 
de Napoleontische oorlogen, verbitterd het gemoed van vol
keren, die onderworpen waren of als grimmige vijanden tegen
over elkander stonden. 

Toch liet de gedachte velen niet los, al waren de tijden 
niet gunstig om haar in vervulling te doen gaan. Bovendien, 
de binnenlandsche postdienst was, hoewel als regel beduidend 
beter dan de buitenlandsche, verre van ideaal. Hooge, vrij 
willekeurige tarieven, schaarsche verzendingsgel sgenheden, 
moeilijk als de landsbesturen los te wikkelen waren uit de 
fiscale windselen, dit alles en daarbij gevoegd de Napoleon
tische nalatenschap van een ontredderd Europa, maakte, dat 
de internationale regeling lang op zich wachten liet. 

Dan vindt in Engeland een gebeurtenis plaats van zeer groo 
te strekking; Rowland Hill, ds posthervormer, schrijft zijn 
brochure „The Post-office Reforms, its importance and prac
ticability". Het gevolg is, dat Engeland in 1840 een uniform-
port invoert voor het binnen'andsch verkeer, een voorbeeld, 
spoedig gevolgd door tal van andere staten. 

Het is niet alleen deze invoering van een uniformport en 
de verbetering in de verkeersmiddelen, die een ommekeer in 
het Britsche postwezen brengen, voorbeeld, gevolgd door tal 
van andere landen; het in gebruik nemen van postzegels op 
13 Mei 1840, de 1 penny zwart, is een gebeurtenis van groote 
beteekenis, daar zij het vraagstuk van de verantwoording der 
vracht met één slag doeltreffend oplost. 

Wij willen er even op wijzen, dat het meer dan aanvechtbaar 
is, Rowland Hill alleen de eer toe te kennen uitvinder te zijn 
van den postzegel. Zonder aan diens groote verdienste te kort 
te doen de gedachte aan een postzegel te hebben omgezet in 
de daad, willen wij den naam van James Chalmers, tijdgenoot 
van Hill, niet onvermeld laten. 

Groot was ds uitwerking van Hill's voorstellen, èn in Enge
land, èn in de andere landen. Een geweldige toename van het 
verkeer was er het gevolg van, wat den lezer blijken moge 
u,it de volgende getallen (het aantal brieven is vermeld in 
millioenen stuks, de' ontvangst en winst in duizendtallen van 
ponden sterling): 

Jaar 
1840 
1841 
1845 
1850 
1852 

Brieven 
76 
169 
242 
337 
360 

Bruto ontv. 
2400 
1360 
1700 
2160 
2420 

Netto winst 
1634 
500 
720 
840 
1120 

Men ziet dus, dat het oude psil van netto-winst na twaalf 
jaren nog niet bereikt is, niettegenstaande de bruto-ontvangst 
hooger is dan in 1840. Wel een bewijs, hoe groot de financieele 
last was, dien de Britsche staat op zich nam om tot een be
teren postdienst te geraken. 

Nog willen wij wijzen op iets anders, dat uit dit overzichtje 
spreekt en dat ons, als postambtenaar, even van het hart 
moet. Zoo gemakkelijk wordt door het publiek beweerd: ver
laag de tarieven maar, dan neemt het gebruik en dus de winst 
toe. De gepubliceerde cijfers zullen u hopelijk een anderen kijk 
ihierop geven en u duidelijk hebben gemaakt, dat tariefsver
laging een maatregel is, die slechts met voorziöhtighéid mag 
worden gehanteerd. 

Keeren wij thans tot den internationalen postdienst terug. 
Zooals gezegd, was de Britsche maatregel van groot belang 

als voorbeeld voor de andere landen. Zeer waarschijnlijk is 
Rowland Hill zich niet bewust geweest, dat de invoering van 
het uniform port en de daaruit voortvloeiende vervolmaking 
van den binnenlandschen postdienst weder een hinderpaal ver
wijderde van den weg, die naar een universeels samenwerking 
moest voeren. Immers, hoe beter de binnenlandsche post, hoe 
scherper zich de tekortkomingen van de buitenlandsche moes
ten accentueeren. 

In 1841 verschijnt in het Duitsche vakblad „Archiv für das 
Postwesen" een artikel van den econoom Von Herrfeldt te 
Frankfurt Main, waarin de economische en politieke prin
cipes neergelegd zijn van een wereldpostvereeniging. De 
schrijver voegt zelfs 19 „Grundlagen zu einem Welt-Post
verein" aan zijn artikel toe. Kort daarop verschijnt van zijn 
hand een studie in een ander tijdschrift, waarin hij de voor die 
dagen stoute stelling verdedigt, dat het uniformport niet al
leen dienen moet voor het binnenlandsch verkeer ,doch dat het 
noodzakelijk is, dat het eveneens toepassing vindt in den inter
nationalen dienst. 

Nog wijzen wij op het geschrift van defi Deenschen post
ambtenaar Michaelsen, verschenen in 1859, en waarin deze den 
nadruk legt op het gewijzigd karakter der post: het fiscale 
pad dient hoe langer hoe meer te worden verlaten; de post is 
dienstbaar aan geheel andere beschavingsdoeleinden dan het 
stijven der staatsfinancien. 

Nog andere geschriften vsrschenen in den loop der jaren, 
alle bedoelende den weg te effenen voor een internationale 
samenwerking. Ds V. S. van Noord-Amerika brachten evenwel 
in 1863 de brandende kwestie van het theoretische naar het 
practische terrein over, zulks naar aanleiding van een me
morie, ingediend door hun postmaster-general M. Blair. 

Zoo kwamen dan op 11 Mei van dat jaar afgevaardigden van 
de V. S. van N.-Amerika, van verschillende landen van Eu
ropa, w.o. Nederland, en enkele andere buiten-Europeesche 
landen te Parijs samen, om te beraadslagen over verschillende 
grondstellingen tot regeling van hst internationaal verkeer. 

Tot 9 Juni van hetzelfde jaar vergaderde deze internatio
nale commissie en al bracht zij niet de zoo sterk verlangde 
remedie voor de postale kwaal, de groote verdienste komt 
haar toe, nauwkeurig de diagnose van het ziekte-geval te 
hebben vastgesteld, tot gemeengoed van de vertegenwoordi
gers van de belangrijkste staten der wereld te hebben ge
maakt de voorzieningen, die den weg der internationale rege
ling moesten effenen. 

In dezen tijd van voortdurend wikken en wegen, waarin 
machtige particuliere belangen zich verzetten tegen het al
gemeen welzijn, al werd de vinnige strijd niet steeds openlijk 
gestreden, was de steun, dien de voorstanders eener inter
nationale overeenkomst ondervonden van Duitsche zijde, van 
overwegend belang. In den Noordduitschen Bond toch, op 1 
Juli 1867 geschapen, was het hoofd van den post- en telegraaf
dienst de bondskanselier, Graaf Bismarck. Artikel 48 van de 
bondswet bepaalde, dat binnen het geheele gebied van den 
bond post en telegraaf als openbare verksersinste'lingen op 
monopolistischen grondslag zouden functioneeren. Onmiddel-
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lijk onder Bismarck werkten mannen van de eerste grootte, 
als staatsminister dr. Delbrück, Von Philipsborn, e.a. aan den 
verderen uitbouw en de verbetering van dit monopolie. Na een 
binnenlandsche reorganisatie werden door het sluiten van tal 
van overeenkomsten met nabuurstaten, o.a. met ons land, de 
buitenlandsche betrekkingen verbeterd. 

Toen in 1870 de directeur-generaal Von Pbilipsborn ziJn 
ontslag indiende, werd met de leiding van de Bondspost belast 
Heinrich Stepihan, een man van groote bekwaamheid, waar
aan hij dan ook dankte op 39-jarigen leeftijd te worden be
noemd tot dit zeer gewichtig ambt. 

Stephan, een in alle opzichten „self
made" man, geboortig uit Stolp in 
Pommeren, had reeds naam gemaakt 
bij den overgang van de Thurn- en 
Taxische post aan Pruisen, terwijl hij 
een zeer ,groot aandeel nam in de werk
zaamheden bij het afsluiten der ver
dragen met andere landen. 

In 1868 had Stephan een memorie 
geschreven, getiteld „Denkschrift be
treffend den allgemeinen Postcon-
gress", waarin hij de richtsnoeren uit

eenzette voor de universeele postale samenwerking. De noo-
dige diplomatieke stappen werden door de Pruisiscihe regee
ring gedaan om de beraadslagingen te openen over het plan 
van Stephan. De Pransch-Duitsche oorlog van 1870-71 bracht 
evenwel een kink in den kabel; toen echter in de eerste 
maanden van 1872 een postverdrag tusschen de vroegere vij
anden werd afgesloten, en daardoor de oude verbindingen her

steld, achtte Duitschland den tijd 
rijp om opnieuw pogingen te doen 
tot samenkomst der afgevaardigden 
van de verschillende postadmmi-
straties. Op 15 September 1874 kwa
men deze eindelijk bijeen te Bern in 
het „Standesrathaus". 

Het congres werd geopend door 
Eugene Borel, bondsraad en hoofd 
van het departement der Zwitser-
sche postadministratie, die in een 
gloedvolle rede de afgevaardigden 
welkom heette en daarbij o.m. zeide: 

„Eens zal de dag komen, waarop 
door den onvermijdelijken invloed 
van de publieke opinie in de behoef
te tot verspreiding en gemeenschap, 

die het meest in het oog loopende karakter is van onzen tijd, 
de posterijen van alle deelen der beschaafde wereld eenvormig 
geregeld, aan dezelfde wetten en regelen onderworpen zullen 
zijn; waarop slechts in het belang der onvermijdelijk geworden 
vereenvoudiging door de ontzettende uitbreiding van dezen 
tak van nijverheid, het beginsel van een uniformport, reeds in 
groote landen verwezenlijkt, eene algemeene toepassing zal 
verkrijgen." (Ned. Jaarboekje der Posterijen 1873-1875). 

Reeds op 6 October 1874 werden de besprekingen beëindigd 
en vond de onderteekening van het verdrag plaats door de af
gevaardigden van bijna alle Europeesche staten, w.o. ons 
land, Egypte en de V. S. van Noord-Amerika. De Fransche 
afgevaardigde maakte bezwaar het verdrag te teekenen, zon
der eerst de Nationale Vergadering te hebben geraadpleegd. 
Op 1 Juli 1875 traden de bepalingen van het verdrag in 
werking; de „Union générale des Postes" was geboren. 

Bij het congres van Parijs in 1878 werd de naam gewijzigd 
in „1' Union postale universelle" (Wereldpostvereeniging), 
onder welke benaming deze wereldorganisatie thans nog da
gelijks haar zegenrijken arbeid verricht. 

(wordt vervolgd). v. B. 

(Nadruk alleen met goedvinden van den schrijver). 
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AUSTRALIË (Gemeenebest). 
In het kangoeroe-type verscheen de frankeerzegel: 

2 shilling, bruinviolet. 
Meervoudig watermerk kroon en letter A. 
BELGIË. 
Pakketpostzegel, hoofdpostkantoor te Brussel: 

3 francs, grijsbruin. 
BRAZILIË (Mei '29). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, vrouwenfiguur en 

vliegtuig: 
50 reis, roodbruin. 

Watermerk E. U. Brasil, één of twee letters per zegel. 
BULGARIJE. 

Duizend jaren is het geleden, dat 

EWTttf'fFfVti^W^ßfWfK '^^^ land onder de regeering van 

lKgi'r-ii',iPM-jwBF-a[ ' Tsaar Simeon, 893-929, een van de 
^KftMr^H'?!^^ I roemrijkste en machtigste perio-
:ES!?^TO Ï̂®Jwï®I 4 den van zijn bestaan doormaakte. 

Men kon toen terecht spreken van 
een Zuid-Slavische eenheid, waar
aan de dood van genoemden vorst 
een einde maakte. 

De oude hoofdstad Prjeslav 
streed toen met Byzantium om den 
voorrang; naderhand werd het 
land vijf eeuwen lang door de Tur
ken onderdrukt, zoodat het volk er 
aan wanhoopte ooit weder eene 
zelfstandige natie te worden. 

Vijftig jaren is het geleden, 23 
Februari 1879, dat te Tirnova de 
constitue-erende notabelenvergade
ring geopend werd, die tot taak 
had een grondwet samen te stel
len. Op 29 April d.a.v. kwam de 
groote nationale vergadering bij
een voor de keuze van een vorst. 
Uit de drie candidaten werd met 
algemeene stemmen prins Alexan
der von Battenberg gekozen, die 
den 9en Juli van hetzelfde jaar 
den eed op de grondwet aflegde. 

Ter herinnering aan deze voor 
het land groote gebeurtenissen 
werd een serie gelegenheidszegels 
uitgegeven, waarop personen zijn 
afgebeeld die in de geschiedenis 
van het land een groote rol speel
den. 

Verschillende namen zijn voor 
de meesten van ons slechts klan
ken; wij zullen daarom, naast 
Tsaar Simeon, slechts twee meer 
uitvoerig vermelden: de monnik 
Paysios en Tsaar Alexander II van 
Rusland. 

Paysios schreef, toen het natio-
naliteitsgevoel der Bulgaren door 

de eeuwenlange onderdrukking der Turken zoo goed als ver
nietigd was, een geschiedenis van het Bulgaarsehe volk, het 
daarin wijzend op zijn grootsch verleden. 

Alexander II verklaarde, toen de Turksche gruwelen onder 
de Bulgaren het hoogtepunt bereikten, de Porte den oorlog, 
waaraan de vrede van San Stefano van 3 Maart 1878 een einde 
maakte en waaruit een autonoom, aan Turkije schatplichtig 
vorstendom Bulgarije ontstond. 

rvw^nwvT^nm« 

MiM«*aAA**A*«A^ 
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De serie omvat de volgende waarden: 
10 stotinski, donkerpaars; St. Clement, aartsbisschop van 

Ochrida. 
15 „ lila; Milandinoff. 
30 „ karmijn; Rakovski. 
60 „ lichtgroen; klooster te Drenova. 

1 Lewa, roodbruin, de monnik Paysios. 
2 „ donkerblauw; Tsaar Simeon. 
3 „ olijfgroen; Karaveloff. 
4 „ bruingrijs; Levsky. 
5 „ bruin; Benkowski. 
6 „ blauwgroen; Alexander II. 

Milandinoff, Rakovski e.a. speelden in de geschiedenis van 
het land een groote rol. 

De zegels zijn vervaardigd ter Nationale Drukkerij te Sofia; 
de oplaag bedraagt voor de 5 en 6 Lewa elk 1 millioen, voor 
de andere waarden IM ä 3 millioen exemplaren. 

/ij zijn slechts tot 12 Juli e.k. verkrijgbaar; wat nadien niet 
verkocht is, zal vernietigd worden. 

Den heer S. Gerardy-Capelle, Fransch Consul te Sofia, har
telijk dank voor bericht. 

CHILI (Mei '29). 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water

merk ster: 
50 centavos, groen en zwart. 

Het randschrift luidt „Correos de Chile". 
CHINA. Ter herinnering aan de unificatie 

verscheen een viertal zegels met de 
beeltenis van generaal Chiang-Kai-Shek, 
president der republiek. 

Hoewel aan de eensgezindheid der 
Chineezen nogal wat ontbreekt, zullen 
wij maar aannemen, dat de zegels aan 
hun doel beantwoorden. 

De serie bestaat uit de waarden: 
1 cent, oranjebruin. 
4 „ olijfgroen. 

10 „ blauw. 
1 dollar, karmijn. 

ECUADOR (Mei '29). 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van de 2 cen

tavos groen, der uitgifte 1920-24, met den opdruk „Postal". 
EGYPTE (Mei '29). 
In de koerseerende teekening verschenen de franke-erzegels: 

5 millièmes, donkerbruin. 
20 „ donkerolijf. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de, van 18-26 Mei j.l. te Le Havre 

gehouden internationale postzegeltentoonstelling, werd de 
koerseerende 2 francs, steenrood en groen, overdrukt met. 
„Exposition Le Havre 1929 Philatélique" (4 regels). 

Op vertoon van een entreekaart ad 5 francs was een der
gelijk zegel verkrijgbaar tegen betaling van 2 francs. 

Den heer v. d. Schooren dank voor toezending. 
Als eersteling der serie 
hooge waarden in nieuwe 
teekening verscheen de fran
keerzegel: 

20 francs, bruin. 
De afbeelding stelt voor 

de beroemde brug over de 
Gard. 

Als pré-oblitéré, voorzien 
van uen oeKenuen Doogvormigen opdruk, is te melden: 

10 centimes, paars (allegorie). 
GROOT-BRITANNIE. 

1 pond, grijszwart. 
Ter gelegenheid van het, op 10 Mei j.l. te 

Londen geopend. Internationaal Postcon-
gres, verscheen een serie van vijf waarden: 

14 penny, groen. 
1 „ karmijn. 

Ij4 „ bruin. 
2H „ blauw. 

P O S T A L U N I O N 
CONGRESS LONDON 

W20 

mtm 

M É M I 

De zegels dragen alle het opschrift 
„Postal Congress London 1929". Zij worden 
zonder eenigen tosslag verkocht; geduren
de den tijd, dat zij aan de postkantoren 
verkrijgbaar zijn, wordt de verkoop van 
deze waarden der koerseerende serie ge
staakt. 

De teekeningen van de % en 2% pence 
zijn van den Engelschen artist Farleigh, de 

1 en ix; van l^ynzell. Harold Nelson teekende het Pond-zegel. 
De lage waarden werden gedrukt bij Waterlow and Sons, 

het Pond-zegel bij Bradbury Wilkinson & Co. De zegels toonen 
het gewone watermerk. 

Men is in Engeland zeer slecht te spreken over het feit, 
dat een zegel van 1 Pond in deze serie werd opgenomen, 

HONGARIJE. 
Op papier met het nieuwe watermerk verscheen de fran

keerzegel: 
46 filler, olijf groen. 

Type: gezicht op den Donau. 
IJSLAND. 
Opdruk op frankeerzegel der uitgifte 1902-04: 

10 kronen op 2 kronen, bruin en blauw. 
LIBERIA. 
Frankeerzegels: 

5 cents, blauw; landkaart. 
10 „ olijfbruin, president. 

Dienstzegels (opdruk „Official service" op twee regels): 
10 cents, olijfbruin; president. 
1 dollar, roodbruin; landkaart. 

B. M. 
LITAUEN. 
Frankeerzegel in de koerseerende teekening, apostolisch 

kruis: 
30 centu, donkerblauw. 

MANDSCHOERIJE. 
De gelegenheidszegels, vermeld onder China, zijn eveneens 

verschenen met den 2-regeligen opdruk in Chineesche karak
ters, voor dit gebied. 

MEXICO. 
Met den verticalen opdruk — 2 regels — „Proteccion a la 

Infancia" in rood, verscheen de frankeerzegel: 
1 centavo, bruin (monument). 

Deze kinderzegel heeft slechts een tijdelijk karakter en zal 
binnenkort vervangen worden door een in definitieve teekening. 

NICARAGUA. 
De koerseerende 2 centavos karmijn verscheen in groen. 
ROEMENIE. F w * w » r w w 111 I I I m < 

u>«juM«<UM«^aaa««ju< 

De tiende herdenkingsdag van de 
grondvesting van Groot-Roemenié, 
een uitvloeisel van het vredesverdrag 
van Versailles, waardoor aan het 
land Bessarabiè, de Boekowina, Ze-
venburgen en het Banaat werden toe
gewezen, werd op 20 Mei j.l. gevierd 
te Alba Julia, de kroningsstad van 
Roemenië. 

Een speciale serie werd voor deze 
gelegenheid uitgegeven, gedrukt op 
papier met het watermerk golflijnen 
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(horizontaal of verticaal). Zij bestaat uit de waarden: 
1 leu, purper. Koning Ferdinand, Michaelis de Dappere, 

Stephanus de Groote, e. a. 
2 lei, groen. Allegorische voorstelling van de vereeniging 

van Roemenie en Transsylvanië. 
3 „ bruin. Avram lancu als soldaat. 
4 „ karmijn. Ruiterstandbeeld van Michaelis den Dap

pere. 
5 „ oranjerood. Kasteel Bran. 

10 „ blauw. Ferdinand I, tosgejuicht door het volk. 
Alle zegels dragen het opschrift „Serbarile Unibei Areda-

lului". Zij worden zonder eenigen extra toeslag verkocht. 
Prankeerzegel in het koningstype, met horizontaal gear-

ceerden achtergrond: 
30 bani, rood. 

TCHECHO SLOWAKIJE. 

Wenceslaus I, hertog van Bohemen, stierf duizend jaar ge
leden den marteldood. 

Veel is over dezen vorst, die heilig verklaard werd, geschre
ven, terwijl schilders van naam episoden uit z\jn veelbewogen 
leven door het psnse-el vereeuwigd hebben. 

Voor de herinneringsserie, dezer dagen verschenen, werden 
de motieven ontleend aan de schilderijen van de meesters Ales, 
Jenewein en Manes. De staalgravure werd verzorgd door den 
kunstenaar Seizinger. 

De zegels werden gedrukt in rechtopstaand formaat. Zij wor
den zonder eenigen toeslag verkocht. Te melden zijn: 

50 haleru, groen; St. Wenceslaus. 
60 „ purper, „ 
2 kronen, blauw; stichting der kerk St. Vitus. 
3 „ bruin, marteldood. 
5 „ grijslila; „ 

V. B 

îeim^c Uitgiften 
0plaa^ci/f€rs,en5.j 

ALGIERS. 
In 1930 zal het een eeuw geleden zijn, dat Frankrijk bezit 

van deze kolonie nam. Vanzelf sprekend zal een speciale serie 
bij deze gelegenheid verschijnen, in de waarden 5 centimes 
tot 10 francs, welke tegen dubbel-nominaal zullen worden ver-
koaht. De extra-opbrengst is bestemd om daaruit de kosten 
van het eeuwfeest te bestrijden. 

Van elke waarde zullen 100,000 exemplaren worden gedrukt; 
van de 10 francs zal de oplaag 50,000 stuks bedragen. Deze 
zegel is bestemd om te worden verkocht tijdens de Internatio
nale Postzegeltentoonstelling, welke in 1930 in Algiers zal 
worden gehouden. 

BELGIË. 
Naar verluidt zal de pakketpost-serie — afbeelding van het 

hoofdpostkantoor te Brussel — worden uitgebreid met de 
waarde 1 franc. 

Voorts zullen eenigs portzegels in nieuwe en hoogere waar
den verschijnen. 

DANZIG. 
Ter gelegenheid van de Internationale Postzageltentoon-

stelling, te houden van 7 tot 14 Juli e.k., zal een serie fran-
keerzegels verschijnen. 

DENEMARKEN. 
Ter bestrijding van den kanker zal binnenkort een serie 

verschijnen in de waarden 10, 15 en 25 ore, welke met een 
extra-toeslag worden verkocht. 

FINLAND. 
Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de havenstad 

Abo zal een serie van drie of vier waarden verschijnen. 
Het volgend jaar zullen nieuwe zegels worden uitgegeven, 

waarvan het Nordisk Filatelistik Tiddskrift van April j.l. de 
ontwerpen publiceert. Voor de lagere waarden zal de Finsohe 
leeuw dienen; de 5 Mark geeft een afbeelding van den burcbc 
Olofsborg, de 10 Mark een Finsch landschap, en de 25 Mark 
houthakkeTsbedrijf. De Mark-waarden zullen volgens de ont
werpen verschijnen in groot, liggend formaat. 

GRIEKENLAND. 
Binnenkort zijn frankeerzegels in tweekleurendruk te ver

wachten in de waarden 50, 75 en 100 drachmen. 
IERLAND. 
Naar Engelsche bladen melden zal, ter gelegenheid van het 

eeuwfeest der Katholieke emancipatie, een serie van drie 
waarden verschijnen, toonende o.m. de beeltenis van Daniel 
O'Connell. 

ITALIË. 
Binnenkort verschijnen in nieuwe teekeningen de luchtpost 

en expresse-zegels, alsmede die voor de pneumatische post. 
JAPAN. 
Binnenkort zijn hier lucihtpostzegels te verwachten. 
MAURITIUS. 
Van de koerseerende zegels is de 8 cents ingetrokken en 

zullen de 1, 6, 12 en 50 cents niet verder aangemaakt worden, 
NOORD-RHODESIA. 
Van de koerseerende zegels zullen de 8 en 10 pence, 2/- en 

7/6 waarden niet verder aangemaakt worden. 
NOORWEGEN. 
Op de 20 ore der Abel-zegels, beschreven in het vorige num

mer, komt een plaatfout voor: 1302 in plaats van 1802. 
De oplaag dezer serie blijkt zeer groot te zijn. Gedrukt wer

den de volgende aantallen: 
10 ore, 6% millioen. 
15 „ 3 „ 
2Ö „ 3 
30 „ 5 

SPANJE. 
Naar „La Suisse Philatélique" meldt zullen ter gelegenheid 

van de a.s. bijeenkomst van den Volkerenbond te Madrid, 
eenige koerseerende zegels worden voorzien van een specialen 
opdruk. 

SYRIË. 
Ter gelegenheid van de Industrieele Tentoontselling, te 

houden in Augustus a.s., zullen verschillende waarden der 
koerseerende serie worden voorzien van een specialen opdruk. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Van de Jubileum-serie van 1928 werden de volgende aan

tallen gedrukt: 
30 haleru 3,043,000 stuks. 
40 „ 1,122,000 „ 
50 „ 10,260,000 „ 
60 „ 3,220,000 „ 

1 kroon 10,210,000 „ 
1,20 „ 698,000 „ 
2 „ 2,265,000 „ 
2,50 „ 600,000 „ 
3 „ 1,275,000 „ . . 
5 „ 609,000 „ 

TURKIJE. 
De zegels der uitgifte 1923-25, halve maan en s.ter, zijn bui

ten koers gesteld. 
V. S. VAN NOORD-AMERIKA. 
Binnenkort zullen de zegels, in de waarden 1 tot en met 

10 cents, worden voorzien van een opdruk, verkorten naam 
van een der Staten Kansas en Nebraska (aldus: „Kans" en 
„Neb"). Uit de desbetreffende aanschrijvingen van de post
master-general blijkt, dait het hier een controle-maatregel 
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geldt. Voor het overige zü verwezen naar de rubriek Phil. 
Allerlei in dit nummer, waar omtrent deze zegels het een en 
ander is vermeld. 

ZWITSERLAND. 
Vermoedelijk zal voor de waarden 35 en 40 rappen der 

luchtpostzegels een nieuwe teekening worden benut, afkomstig 
van den kunstschilder Vibert, die de ontwerpen schiep der 
luchtpositzegels van 65 en 75 rappen en 1 franc. 

Van de Kerstzegels 1928-29 werden, volgens opgave van 
het postbestuur, de volgende aantallen verkocht: 

5 rappen, 2,292,398 stuks. 
10 „ 3,254,994 „ 
20 „ 2,777,727 „ 
30 „ 1,199,747 „ 

Totaal dus 9% millioen exemplaren, ot 4% millioen meer 
dan hier te lande aan kinderzegels werd gesleten. v. B. 

er, 

NEDERLAND. 
Roltanding. 
Nadat de voorraad rollen van de 1214 cent rood 2-zädige 

rolperforatie zonder wmk. op was, werden rollen van de 
blauwe 12 Ĵ  cent verstrekt. De 12 Ĵ  cent rood met 4-zijdige 
rolperf. en met watermerk is dus nooit in rolvorm uitgegeven, 
kan dus niet bestaan met firmaperforatie, en is uitsluitend in 
v e l l e n , d.w.z. voor verzamelaars, verkocht. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H: L 194, tanding Gr, zonder letter B. 

6 cent E; 
TVs cent A; 

R 194, 
R 194, 

195, 
L 221, 

123^ cent A: R 218, 

r o ,1 p e r f., zonder letter B. 
Gr, met letter B. 
r o l p e r f . 
Grl5. 
Gl. 

Niet alleen bjj de 5 cent plaat L 194 met letter B op den bo-
venrand komt ook een letter B op den onderrand der vellen 
voor, maar deze B op den onderrand is ook te vinden op de 
vellen met andere plaatnrs. die een B op den bovenrand dragen. 

Valsche 40 en 60 op 30 cent. 
In het vergaderingsverslag van „Breda" in het vorig num

mer wordt melding gemaakt van valsche opdrukken „Veertig 
Cent" en „Zestig Cent" op 30 cent, die in Brussel vervaardigd 
zouden zijn, en hier te lande voor frankeering gediend zouden 
hebben. Kan een van onze lezers ons exemplaren van deze 
vervalschingen toonen of ons nadere inlichtingen verschaffen? 

Een persbericht over de valsche opdrukken. 
Te Brussel is onlangs een werkplaats voor de vervaardi

ging van valsche postzegels ontdekt. Onder meer werden door 
de Justitie aldaar aangetroffen Nederlandsche frankeerzegels 
waarop een overdruk was aangebracht, welke bij onderzoek 
hier te lande valsch bleek te zijn. Het betrof de zegels van de 
vroegere uitgiften van 17 K cent en 22}^ cent met opdruk 
10 cent en van 30 cent met opdrukken „veertig cent" en „zes
tig cent", welke zegels nog voor frankeering geldig zijn. 

Tot zoover het persbericht. We kunnen ons niet goed voor
stellen wat voor bedoeling het vervaardigen van de 10 op 
17 K cent en 10 op 2 2 ^ cent kan hebben gehad. 

1 cent 1876 met gebroken krul. 
Eenigen tijd geleden vonden wij twee 
exemplaren van de groene 1 cent met 
gebroken krul, die onderling verschil
lend waren. Voor zoover wij weten 
is hier nog niet de aandacht op ge
vestigd. Bij de eene soort is de krul 
zeer ver afgebroken en wijst het 

„stompje" naar buiten, bij de andere, die minder ver afge
broken is, wijst het stompje naar binnen. Of beide soorten 
even veelvuldig voorkomen is ons niet bekend. Hierbij de af
beelding. Vermoedelijk ziJn het twee stadia van dezelfde fout. 

Philatelistenloketten. 
Zooals in het vorig nummer reeds werd vermeld is ook te 

Breda een verzamslaarsloket ingesteld, aan het wijkkantoor 
Parkstraat, dat van 18 Mei af op den voorlaatsten Zaterdag 
van iedere maand van 3 tot 5 uur geopend zal ziJn. 

Onjuiste adresseering. 
Ter bestrijding van het euvel der onjuiste en onvolledige 

adresseering zal een proef worden genomen met het gebruik 
van gegomde etiketten, die ten kantore van bestemming vóór 
de uitreiking aan de geadresseerden op alle stukken met een 
onjuist, onvolledig of verouderd adres moeten worden vast
gehecht. 

Bedoelde etiketten zullen het volgende opschrift dragen: 
„Bevorder de juiste en volledige vermelding van uw adres 
(ook indien dit tijdelijk is) ter voorkoming van vertraging, 
verkeerde bestelling of terugzending". 

NEDERL. INDIE. 
De nieuwe 15 cent blauw verschenen. 
Naar de heer Hajénius ons d.d. 7 Mei .schrijft zou de nieuwe 

15 cent blauw omstreeks 10 Mei in gebruik genomen worden. 
De kleur komt overeen met die van de tegenwoordige 20 cent. 

SURINAME. 
Plaatnummers der opdruk-brandkastzegels. 
De beeren Paraira en Frenkel meldden ons deze maand een 

plaatnummer, dat nog niet in de- opgave in het vorige nummer 
vermeld stond, n.l. de 10 op 60 cent plaat 3. Het lijstje in het 
vorige nummer was dus niet geheel volledig. 

De vliegtocht naar Suriname. 
De vliegtocht van luitenant Van Onlangs naar Suriname en 

Curagao, die oorspronkelijk in het begin van dit jaar ge
houden zou worden, zal voorloopig niet plaats vinden. De fi-
nancieele kwestie schijnt nog niet geheel opgelost te zijn, en 
ook de besprekingen met het Hoofdbestuur der P.T.T. ziJn nog 
niet beëindigd. De vlucht zal niet, zooals vroeger gemeld 
werd, heen en terug plaats vinden, maar alleen de heenreis 
zal gemaakt worden, en de vraag is nu nog wat in de West 
met het toestel zal worden gedaan. Wel is in Suriname kort 
geleden een vliegterrein geopend, maar een groote behoefte 
schijnt er niet aan te bestaan. 

Als de vlucht doorgaat, waarvoor hard wordt gewerkt, zal 
zij eerst in December van dit jaar begonnen worden. 

/ cliïióeii 
<9T 

NEDERLAND. 
Amsterdam-Postjesweg. 
In het vorige nummer wezen wij er reeds op dat in den 

stempel van dit postagentschap nr. 2 staat en vroegen of nr. 1 
ook be-kend is. Stempel nr. 1 heeft inderdaad bestaan, bestaat 
wellicht nog, doch is ontvreemd, evenals indertijd 'stempel nr. 3 
van het (voormalige) wijkkantoor Amsterdam-Plantage ge
stolen is. Postjesweg heeft toen tijdelijk met den handstempel 
Amsterdam 22 gestempeld, tot dat nr. 2 arriveerde. Wij danken 
den heer Goossen vriendelijk voor onderzoek en bericht. 

Zierikzee. 
Over den in het vorige nummer afgebeeld en proef stempel 

mochten wij van de beeren E. J. Lunenberg-en J. de Vries jr. 
nog meerdere gegevens ontvangen. De handstempelmachine 
was vervaardigd door den Duitscher Martin en heeft te 's-Gra-
venhage en Zierikzee niet voldaan, omdat het afstempelen te 
langzaam ging en het moeilijk was de afdruk op de juiste 
plaats aan te brengen. Van 's-Gravenhage zijn o.a. afdrukken 
bekend van 26.11.05 en 14.12.05, van Zierikzee van 13 t /m 
27.3.06. 

Dergelijke stempels met gearceerde segmenten, waarvan er 
uit 1906 en 1907 uit vele andere plaatsen bekend zijn met 
nummer onderin in plaats van 3 sterren, waren geen machine-, 
doch handstempels. Zij zijn vervaardigd door de Munt te 
Utrecht en de eerste typen raderstempels waarop dienstorder 
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292 van 1906 betrekking heeft. Elk raderstempel had een volg
nummer, hoofdzakelijk om den directeur van het postkantoor 
in staat te stellen op het gebruik van de stempels regelmatig 
toezicht te kunnen uitoefenen. De arceering der segmenten 
werd in 1907 door de Munt uit de stempels geradeerd. Harte-
lijken dank aan onze berichtgevers. 

Rotterdam. 
De heer J. Schagen legt ons dd. 21.V.29-18 een continueerend 

machinestempel over, onderin 3 sterren, waarvan de middelste 
open en met tekst tusschen 2 flauw gebogen lijnen 2-regelig 
ADRESSEER VOLLEDIG. 

Sterkamp by Ommen. 
Het tijdelijk b\jpostkantoor Sterkamp bij Ommen zal ge

durende het a.s. Stercon^res van 31 Juli t /m 9 Augustus ge
opend zijn. 

Mevrouw bsse. Van Heerdt-Kolff toont ons een enveloppe 
9 Januari 1929 uii Bloaiscndaal naar Amersfoort gezonden, 
gefrankeerd met de violette 7}4 cent, waar naast den stempel 
NA POSTTIJD in omranding (Schreuders 605c). De koer-
seerende dagteekeningstempel luidt: Bloemendaal -9.1.IN. Op 
een aangeteekend stuk of expresse-brief aangeboden juist na
dat het tijdstip van verzending naar een bepaalde plaats voor
bij was, zouden wü dezen reeds uit het beg'in van 1800 in 
gebruik zijnden stempel kunnen verklaren, doch men had 
menschen te kort als men in den tegenwioordigen tiJd op ge
wone brieven in dergelijke gevallen een „Na PosttiJd"-stempel 
moest afdrukken. Wie weet hiervoor een verklaring? 

Luchtpost. 
Sedert begin Mei stempelt Amsterdam de met de luchtpost 

aangebrachte brieven en briefkaarten (ook die welke geen 
luchtpostverzendingsvoorschrift dragen) met de stempel AM
STERDAM plus datum en PER LUCHTPOST AANGE
BRACHT in bruinroode inkt. 

HET DRUKWERKROLSTEMPEL ROTTERDAM. 
Op blz. 95 van het Mei-nummer deelt de heer De Vries mede, 

dat ik een rolstempel van Rotterdam, type I, zonder jaartal, 
zou hebben gevonden. Hoe ik in het beizit van dit stempel 
kwam en wat de reden is, dat ik het thans niet meer bezit, 
mag ik wellicht in de volgende regelen publiceeren. 

Het is thans reeds ,geruimen tijd geleden, dat iemand, wiens 
naam mij als verzamelaar niet geheel onbekend was, mij 
schreef, dat hij in het bezit was van een exemplaar % cent 
1899 met duidelijk rolstempel Rotterdam, zonder jaartal. Of ik 
maar eens wilde vertellen wat dat stuk mij waard was. Nu heb 
ik in den loop der tijden vele duizenden rolstempels gevonden, 
doch nooit één exemplaar Rotterdam. Het bestaan van dat 
rolstempel werd eigenlijk slecb;s vermoed op grond van het 
feit, dat Rotterdam een groot kantoor was en omdat het Ne-
derlandsch Tijdschrift er in 1912 eens melding van gemaakt 
had. Ik kon derhalve op goede gronden aannemen, dat het 
zegel een zeldzaam stuk was, zoodat ik er f 3,— voor bood, 
voor welken prijs ik ook eigenaar werd. Inderdaad, het was 
een fraai stuk met zeer duidelijk stempel. 

Dat er echter iets niet in den haak was, begreep ik uit het 
kort na den aankoop verschenen nummer van het Maandblad, 
waarin mijn leverancier adverteerde hetzelfde stempel te kun
nen leveren op zegels, waarop het rolstempel slechts bij uit
zondering voorkomit (1, IVi, 3, 5, 10 cent). De Y^ cent werd 
in die opsomming niet genoemd, hetgeen typeerend klopte 
met de mededeeling van mijn leverancier, dat hiJ van de % cent 
slechts één exemplaar bezat. 

Hoewel ik bsgreep maakwerk te hebben gekocht, behield ik 
het zegel, daar ik voor mijn verzameling een representant van 
het stempel Rotterdam wilde bewaren; een stuk zonder waarde 
dus, maar een stuk dat onomstootelijk het bestaan van het 
stempel bewees. 

Dat er iets niet klopte, kwam ds verkooper mij ten over
vloede nog eens schriftelijk mededeelen, vrij spoedig na de 
plaatsing van de hierboven genoemde advertentie. Hij vroeg 
het zegel terug tegen vergoeding der kosten, omdat „hij het 
stempel zelf op het K cent-zegel had geplaatst en daardoor 
misschien in groote moeilijkheden kon komen". Ik liet echter 
de zaak zooals zy' was, nog steeds niet van zins mijn unicum 
(al was het maakwerk) af te geven. 

Tot ik op zekeren dag bezoek ontving van een Md van het 
Hoofdbestuur der Posterijen. Men had gehoord, dat er m-?t 
het rolstempel Rotterdam, dat oorspronkelijk voor vernieti
ging van spaarbankizegels bedoeld was, knoeierijen hadden 
plaats gevonden. Alle exemplaren van het maakwerk waren 
„in beslag genomen" en zoodoende was mijn K> cent-zegel het 
e enige rest:-erende corpus delicti. Om de zaak voor den „de
linquent" minder erg te maken (h?t zou hem minder zwaar 
worden aangerekend indien de resultaten van zijn gestempel 
van den aardbodem verdwenen waren), werd mij door het 
Hoofdbestuur verzocht het zegel af te staan tegen vergoeding 
der kosten. Hetgeen ik toen deed. 

Het rolstempel Rotterdam figureert nog steeds op de lijst 
van drukwerkrolstempsls, maar ten onrechte! Voor zoover ik 
weet, is er thans geen enkel ze.%G\ met dit stempel meer be
kend. Misschien duikt er no^ eens een echt stuk op, maar 
waarschijnlijk is het niet. 

Het optreden der Posterijen is, naar ik aanneem, een gevolg 
van de bepaling, dat vernietiging van frankeerzegels slechts 
met de gewone dagteekeningstempels mag plaats hebben. 

G. W. A. DE VEER. 

DE AFSTEMPELINGEN DER NEDERLANDSCHE 
TIJDELIJKE POSTKANTOREN. 

Onder de door verzamelaars meestal met den naam„gelegen-
heidsstempels" aangeduide afstempelingen van tentoonstel
lingen, congressen, philatelistendagen enz., bevinden zich vele 
gezochte soorten, daar vele tijdelijke kantoren slechts eenige 
uren gedurende één of eenige dagen geopend geweest zijn. 
Wij zullen in dit artikeltje alle stempels vermelden, die wij 
gezien hebben, want niet op alle tijdelijke kantoren i's ge
stempeld; in sommige ons bekende gevallen werden wel post-
waarden verkocht en was een bus aanwezig om de op de ten
toonstelling geposte correspondentie in te werpen, doch deze 
werd door het plaatselijk postkantoor met den gewonen dag
teekeningstempel vernietigd. Voor melding van niet beschreven 
stempels houdt zich beleefd aanbevolen: 

J. P. TRAANBERG, Haarlem. 

1. klein rondst. AMSTERDAM-TENT: van 16 April t /m 31 
October 1883 op de Internationale Tentoonstelling ge
bezigd. 

2. groot rondst. AMSTERDAM-TENTOONSTELLING van 
6 Mei t /m 23 November 1895 op de tentoonstelling voor 
het Hotelwe'zen. 

3. groot rondst. SCHEVENINGEN 2 van 1 Juli t /m 30 Sept. 
1898 op de tentoonstelling van Nat. Vrouwenarbeid. 

4. groot rondst. GRONINGEN-TENTOONSTELLING van 
15 Juni t /m 1 September 1903 op de tentoonstelling van 
Nijverheid en Kunstindustrie. 

5. balk-stempel met gearceerde segmenten 's-GRAVEN-
HAGE I. Ned. Philatelistendag. 2 en 3 Augustus 1906. 

6. sierstempel 's GRAVENHAGE VREDESCONFERENTIE 
GROOTE GRAFELIJKE ZAAL van 15 Juni t /m 19 Oc
tober 1907 tijdens de 2e Vredesconferentie. 

7. dubbelring-dwarsbalk type A. INTERN. POSTZEGEL
TENTOONSTELLING * AMSTERDAM * van 3 t /m 10 
Juni 1909. 

8. A. idem. TENTOONSTELLING STAD TILBURG * 1809-
1909 * van 15 Juni t /m 16 Augustus 1909. 

9. A. idem. GROOTE TUINBOUWTENTOONSTELLING 
ZEIST van 23 Augustus t /m 16 September 1909. 

10. A. idem. NATIONALE BLOEMENTENTOONSTELLING 
* HAARLEM * van 23 Maart t /m 29 Mei 1910 op de 
groote vijf jaarlij ksche tentoonstelling der Alg. Ver. voor 
Bloembollencultuur. 

11. A. idem. INTERN. SCHIETWEDSTRIJD * OCKEN-
BURG-LOOSDUINEN van 4 t /m 14 Augustus 1910 tij
dens den 2en Int. Schietwedstrijd. 

12. A. idem. GROOTE BLOEMENTENTOONSTELLING * 
BOSKOOP * van 4 t /m 20 April 1911. 
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Sierstempel. Type A. 

Type A Balksitempel. Type B. 

Type C. 

^ ' J u j * " ^ ^ ^ » ^ % 

Type D. 

Roode Kruis. Amst. Postz. Tent. 

Type E. Olympiade. 

Zypendaa^ Breda, Phil. dag. 

Amst. Phil. dag. Luchtpost. 

13. als 5. 'sGRAVENHAGE IV. Ned. Philatelistendag 30 en 
31 Augustus 1911. 

14. tvne A. LANDBOUWTENTOONSTELLING LEEUW
ARDEN van 26 Aug. t /m 1 Sent. 1912. 

15. A idem. C O N C R E S VOOR VERZEKERINGSWETEN
SCHAP AMSTERDAM van 2 t /m 7 Sept. 1912 op het 7e 
Intern. Congres. 

lö. A. idem. TENTOONSTELLING DE VROUW 18131913 
''■ AMSTERDAM "• van 2 Mei t /m 30 September 1913. 

17. A. idem TENTOONSTELLING SPORT TOERISME / 
's GRAVENHAGE van 16 Mei t /m 1 October 1913. 

18. tvPP B, doch maand in Romeinsche ciifers en uuraan
duidin?. AMSTERDAM E.N.T.O.S. van 4 Juni t /m 11 Oc
tober 1913 op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op 
Scheepvaartgebied. 

19. type A. TILBURG TENTOONSTELLING van 16 Juni t /m 
1 Sepi. 1913. 

20. A idem. GROOTE ROZENTENTOONSTELLING " BOS
KOOP " van 9 t /m 23 Juli l ä l3 . 

21. A idpm LANDBOUWTENTOONSTELLING " SCHEVE
NINGEN van 29 Aug. t /m 15 Sept. 1913. 

22. typs B. BREDA V Ned. Philatelistendag op 30 Aug. 1913. 
23. idem B. UTRECHT Nat. PostzegelTentoonst. op 23 Sep

tember 1916. 
24. idem. B. UTRECHT VII Ned. Philatelistendag op 24 Sep

" tember 1916. 
25. type B. AMSTERDAM VIII Ned. Philatelistendag op 14 

October 1917. 
26. type B. BREDA Nat. PostzegelTentoonst. op 14 Septem

ber 1918. 
27. type B. BREDA IX Ned. Philatelistendag op 15 Septem

ber 1918. 
28. type C. AMSTERDAMELTA van 31 Juli t /m 30 Septem

ber 1919 op de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Am
sterdam. 

29. C. ARNHEM  VADERL. HIST. VOLKSFEEST van 31 
Augustus t /m 7 September 1919. 
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30. type B. NIJMEGEN X Ned. Philatelistendag op 6 Sep
tember 1919. 

31. type B. ROTTERDAM Nat. Postzegel-Tentoonst. op 18 
September 1920. 

32. type B. ROTTERDAM 11e Ned. Philatelistendag op 19 
September 1920. 

33. type B. HAARLEM XII Ned. Philatelistendag op 17 Sep
tember 1921. 

34. type C. 's GRAVENHAGE-VREDESPALEIS Februari 
1922 gedurende de zittingen van het Intern. Gerechtshof 
en Juni 1922 gedurende de Conferentie over Russische 
Zaken. 

35. type C. 's GRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN Juni 
1922. Hier was het Intern. Persbureau tijdens voornoemde 
zittingen ondergebracht. 

36. type B. ARNHEM XIII Ned. Philatelistendag op 16 Sep
tember 1922. 

37. type C. VREDESCONGRES I.V.V. DEN HAAG van 10 
t /m 15 December 1922 op het Vredescongres van het In
ternationaal Vak-Verbond in den Dierentuin gehouden. 

38. type B. BREDA XIV Ned. Philatelistendag op 1 Septem
ber 1923. 

39. 4;ype A. INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOON
STELLING * 's-GRAVENHAGE * 
a. van 6 t /m 12 September 1924 slap gummi-stempel. 
b. van 15 t /m 17 September 1924 goed gummi-stempel. 

40. A. XVe NEDERLANDSCHE PHILATELISTENDAG * 
's-GRAVENHAGE op 13 en 14 September 1924. 

41. type A. INTERNATIONALE BLOEMENTENTOON-
STELLING * HEEMSTEDE * van 13 Maart t /m 21 Mei 
1925 op de groote vijfjaarlijksche tentoonstelling der Alg. 
Ver. voor Bloembollencultuur. 

42. vergroot type A. * HVGO GROTIVS * HERDENKING * 
's GRAVENHAGE * DE IVRE BELLI * AC PACIS * 
VERSCHENEN PARIJS, IVNI 1625 van 13 Juni t /m 4 
Juli 1925 op de Grotius-tentoonstelling. 

43. type D. * MAASTRICHT ' Ie LIMB. POSTZEGEL-TEN
TOONSTELLING * van 29 t /m 31 Augustus 1925. 

44. D. * MAASTRICHT * XVI NED. PHILATELISTENDAG 
op 30 en 31 Augustus 1925. 

45. D. * AMSTERDAM V.I.C.O.B.A. * 7-12 SEPT. 1925 van 
7 t /m 12 September 1925 op het Vierde Internationale 
Congres voor Ongevallen-genseskunde en Beroepsziekten 
Amsterdam. 

46. D. * AMSTERDAM * INTERN. ACCOUNTANTSCON
GRES van 7 t /m 12 Juli 1926. 

47. D. * AMSTERDAM * FEDERATION UNIVERSITY WO
MEN van 27 t / m 31 Juli 1926. 

48. D. * UTRECHT * XVII NED. PHILATELISTENDAG op 
4 September 1926. 

49. D. * AMSTERDAM * 3e INT. CONGRES V. RED-
DINGSW. en E.H.b.O. * van 6 t /m 11 September 1926 op 
het 3e Intern. Congres voor Bsddingswezen en Eerste 
Hulp bij Ongelukken. 

50. - 's GRAVENHAGE - DIERENTUIN - NEDERLANDSCH 
- ROODE KRUIS - 1867 17 VI 1927 op 17 Juni 1927. 

51. C. STERKAMP BIJ OMMEN van 3 t /m 19 Augustus 
1927 tijdens het Congres van de „Orde van de Ster uit 
het Oosten". Stempelnummer 1 met 27 in plaats van 
uur-aanduiding. 

52. A. AMSTERDAM NATIONALE POSTZEGELTENTOON
STELLING van 25 t /m 28 Augustus 1927. 

53. D. * AMSTERDAM -' XVIII NED. PHILATELISTEN
DAG op 27 Aug. 1927. 

54. (cliché). CONFERENCE POSTALE LA HAYE 10 X -
1927 14H UPU op de Luchtpostconferentie te 's-Gravan-
hage van 1 t /m 10 September 1927. 

55. itype E. Groote Bloemententoonstelling AALSMEER van 
17 t /m 21 April 1928. 

56. (cliché). NEGENDE OLYMPIADE AMSTERDAM STA
DION MCMXXVIII stempels nummers 1, 2 en 3 van 17 
Mei t /m 13 Juni en 28 Juli t /m 12 Augustus 1928. 

57. (cliché). ARNHEM 1928 INDISCHE TENTOONSTEL
LING ZYPENDAAL van 11 Juni t /m 23 Juli 1928. 

58. E. UNION DES ASSOCIATIONS POUR LA S. d. N. * 
's-GRAVENHAGE * van 30 Juni t /m 7 Juli 1928 gedu
rende het Congres van de „Union des Associations pour 
la Société des Nations" in één der Grafelijke Zalen op het 
Binnenhof. 

59. A. INTERN. SCHIETWEDSTRIJD * OCKENBURG -
LOOSDUINEN van 12 t /m 25 Juli 1928. 

60. C. STERKAMP BIJ OMMEN stempels nr. 1 en 2 van 2 
t /m 10 Augustus 1928 komen de eerste dagen voor met 
28 in plaats van uur-aanduiding. 

61. B. BREDA XIX Ned. Philatelistendag op 15 September 
1928. 

62. vergroot type A. NAT. BLOEMENTENTOONSTELLING 
- DORDRECHT - van 21 t /m 23 September 1928. 

63. C. AMSTERDAM-R.A.I. op de Automobiel-tentoonstelling 
van 9 t /m 22 Januari 1929. 

Verder is de afstempeling UTRECHT-JAARBEURS in het 
fcoerseerende typenrader-model (C) met stempelnummer 1 
sedert 1923 bekend en schijnt zoowel op de voor- als najaars-
beurs gebezigd te worden. 

Tijdens den wereldoorlog waren hier te lande, behalve 
Veldpost- en Kamp- of Legerplaatskantoren nog speciale kan
toren gevestigd te: 

HATTEM, 'Stempel type C, HATTEM * INTERNEERINGS-
DEPOT. 

NUNSPEET, stemp. type C, NUNSPEET-VLUCHTOORD. 
EDE, stempel type C, EDE-VLUCHTOORD. 
RIJS, stempel type C, RIJS-INTERNEERINGSDEPOT. 
UDEN, stempels type B en C, UDEN-VLUCHTOORD. 
UTRECHT, stempel type A, * UTRECHT * (EXP. VOOR 

BELGIË). 
WOLFHEZEN, stempel type C, WOLFHEZEN * INTER-

NEERINGSDEPOT. 
De kleur der stempelinkt is doorgaans zwart, doch violet 

bij ni-s. 5, 25, 36, 43, 44, 46, 47, 49, 55, 58, 61, 62, en blauw 
bij nrs. 23, 24, 31, 32, 45. 

NEDERL. INDIE. 
De heer Hajénius meldt den heer Benders juist het volgende: 
Dit jaar zullen geen speciale stempels voor de Jaarbeurs en 

Jaarmarkt te Bandoeng in gebruik worden genomen. 
In Mei worden 2 speciale stempels ter gelegenheid van het 

4e Pan-Pacific Science Congres gebruikt; n.l. één te Welte
vreden op het bijkantoor in het gebouw van de rechtshooge-
school van 6-18 Mei, en één te Bandoeng op het bijkantoor in 
het gebouw van den vulcanologischen dienst, in de tweede 
helft van Mei. 

Op een te Port Said aan boord gepost, voor Amsterdam be
stemd aangeteekend stuk, kwam een wit etiketje voor waarop 
in zwart gedrukt R No. 18 en de ronde scheepsstempel: 
„Stoomvaart Maatschappij Nederland Stoomschip SUMATRA" 
in violette inkt. 

De heer C. Nieuwland verplichtte ons met opgave van 
de volgende K.P.M.-Sitempels: ovaal-model S.S. MELCHIOR 
TREUB, rond-model 2-regelig „STOOMSCHIP TASMAN". 

XXXVII. 

NACHTVLUCHTEN NEDERLAND-SCANDINAVIE. 
Dienstorder nr. 381 der Nederlandsche posterijen van 22 Mei 

j.l. "bevat omtrent deze vluchten de volgende mededeeling: 
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1. Gedurende het tijdvak van 30 Mei t.m. 28 Juni a.s. zullen 
nachtvluchten tusschen Amsterdam en Malmö worden uit
gevoerd. Het van Amsterdam vertrekkende vliegtuig zal te 
Kopenhagen aansluiting verkrijgen op een luchtverbinding 
Kopenhagen-Stockholm-Helsingfors en te Malmö op een lucht
verbinding Malmö-Gothenburg-Oslo. 

2. De tijdstippen van vertrek en aankomst zijn als volgt: 
19.30 V Amsterdam (Schiphol) A 8.10 
21.30 A Bremen — 

— Hamburg V 5.05 
6.00 A Kopenhagen V 2.45 
6.45 A Malmö V 2.15 
8.50 A Gothenburg V 20.10 

11.15 A Oslo V 17.45 
9.45 A Stockholm V 18.30 

13.30 A Helsingfors V 14.45 
3. De nachtvluchten zullen 5 maal per week worden uitge

voerd; in de nachten van Zaterdag op Zondag en van Zondag 
op Maandag zal bedoelde luchtdienst niet worden onderhouden. 

4. Met deze luchtverbindingen zullen de daarvoor in aan
merking komende gewone en aangeteekende brieven en brief
kaarten voor Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland 
worden verzonden zonder heffing van luchtreoht en zonder 
dat de afzenders overibrenging per luchtpost hebben verzocht. 
Aan uitdrukkelijke verzoeken om correspondentie n i e t per 
luchtpost te verzenden, moet worden voldaan. Brieven en doos
jes met aangegeven waarde, alsmede postpaketten, worden 
niet 'tot.het vorenomschreven luchtvervoer toegelaten. 

5. Voor drukwerken, monsters, enz., bestemd voor bovenge
noemde landen is het gewone luchtrecht van 5 cent per 20 
gram verschuldigd. 

6. Door Rotterdam en Amsterdam CS. zullen luchtpost-
brievenmalen worden gevormd (voor de eerste maal op 30 Mei 
a.s.). 

Van het „Postverkets Frankoteckensexpedition for Samlare" 
te Stockholm (het z.g. philatelistenloket), ontvingen wij een 
uitvoerige mededeeling, die het bovenstaande aanvult, lui
dende, vrij vertaald en verkort, als volgt: 

Van 30 Mei-28 Juni e.k. zal met de nachtvluchten, die bij 
wijze van proef gehouden worden, de post van Finland en 
Skandinavië worden verzonden. De postbesturen van genoemde 
landen zijn zulks op een, in Maart j.l, te Kopenhagen gehouden 
conferentie, overeengekomen. 

De Finsche post wordt van Helsingfors per vliegtuig naar 
Stockholm gebracht, hier overgeladen in het vliegituig voor 
Malmö. In deze plaats wordt de per Noorsche of Zweedsche 
vliegmachine van Oslo over Gothenburg aangebraahte post bij
geladen in het Zweedsche vliegtuig, dat te Kopenhagen de 
Deensche post ontvangt. 

De tocht gaat nu over Hamburg naar Amsterdam, waar de 
post om 7.50 uur aankomt en in Nederlandsche vliegtuigen 
wordt overgeladen vooi Parijs en Londen. 

De tijden van vertrek en aankomst zijn aldus: 
Van Helsingfors 

„ Stockholm 
„ Oslo 
„ Malmö 
„ Kopenhagen 

Te Hamburg 
„ Amsterdam 
„ Londen 
„ Parus 

14.45 
18.30 
17.45 

2.15 den volgenden dag. 
2.45 
4.45 
7.50 

11.45 
12.15 

Verzamelaars, die hun brieven 
met deze proefvluchten willen ver
zenden, kunnen ziich tot bovenge
noemd adres wenden, alwaar de 
brieven voorzien worden van een 
afdruk van den hierbij afgebeel-
den stempel, weergevende een 
stadsgezicht van Stockholm (to
rens van het raadhuis en eenige 
kerken), een vliegtuig en den tekst 
„Nattflygning Stockholm-Amster
dam". 

De he-er Thoolen toont ons een kaart met de vlucht van 

31 Mei j.l. verzonden en dragende het blauwe etiket 
PAR AVION 
LUFTPOST 

in dikke omlijsting. 
Voor aankomst is deze kaart door Amsterdam voorzien van 

het bekende stempeltje. 
De zegel is afgestempeld met den hierbij afgebeelden stem

pel, voorzien van den datum 31.5.29. Het cijfer 5 der vlucht 
wijst er n. o. m. op, dat de Zweedsche administratie doortelt 
op de in 1928 gedane nachtvlucmten. 

EERSTE TRANS-ATLANTISCHE TOCHT 
ZWEDEN-AMERIKA. 

Het hiervoren genoemde philatelisten-loket te Stockholm 
verzoekt ons opname van onderstaande mededeeling. Hoewel, 
in verband met den verschijn-datum van dit blad, de gelegen
heid om met deze trans-ablantische vlucht stukken te verzen
den, reeds voorby is, vermelden wij een en ander toch vol
ledigheidshalve: 

„Op 4 Juni a.s. zal per Zweedsch vliegtuig „Sverige" de post 
vervoerd worden naar de V. S. van Noord-Amerika. 

De brieven mogen niet zwaarder ziJn dan 10 gram; voor 
eiken brief is een recht verschuldigd van 20 kronen 25 ore. 

De stukken moeten de aanwijzing „Mit Flugzeug Schweden 
nach Amerika" dragen en in een gefrankeerden omslag wor
den gezonden aan bovengenoemd adres. 

Hier worden zij, behalve van een afdruk van den dagteeke-
ningsstempp], voorzien van een stempel met het standbeeld 
dei New-Yorksehe vrijiheidsgodin, den raadhuistoren van Stock
holm, vliegtu'g, en den tekst „Stockholm-New York 1929". 

Aangeteekende brieven kunnen met deze gelegenheid wor
den verzonden, mits de afzender schriftelijk verklaart af te 
zien van elke aanspraak op schadevergoeding ingeval de stuk
ken tijdens het luchtvervoer verloren gaan of beschadigd 
worden. 

EERSTE POSTVLUCHT ENGELAND-ENG. INDIE 
EN TERUG. 

Over de Ie postvlucht Engeland-Engelsch Indië en terug 
naar Engeland, schrijft onze medewerker, de heer Preiss te 
Amsterdam, het volgende: 

Het vliegtuig de „City of Glasgow" vertrok met post den 
30en Maart 1929 van Croydon des morgens 10 uur, en deed 
de volgende tusschenlandingen: 

Parijs, Bazel, Genua (waar de post werd overgebracht in een 
watervliegtuig), Ostia (zeehaven van Rome), Napels, Corfu, 
Phaleron Bay (zeehaven van Athene), Creta (Sirda Bay), To-
bruk, Alexandria (waar de post werd overgebracht in een 
Havelland 66, de „City of Jerusalem"), Gaza, Rutbah Wells 
(in het midden van de woestijn), Bagdad, Basra, Bushire (Per
zisch grondgebied), Lingah, Kishem, Jask, Pasni (in de woes
tijn van Baluchistan) en Karachi. 

BY AIR MAIL 
PAR AVION 

1STENGLAN0 INDIA ^X', 

t\u^ KM. 

De geheele afstand bedraagt 5000 mijlen, en werd afgelegd 
in 58 vlieguren en 35 minuten. 

Het langste traject bedroeg 4>^ vlieguren (verblijf in de 
lucht). 
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HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij v ó ó r d e n 
5 e n d e r m a a n d aan de Administratie toe te zenden 
en niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 

Men gelieve het papier slechts aan één 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. (In bij
zondere gevallen kan door adverteerders van dezen inzendings-
termijn worden afgeweken.) De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

VERZOEK. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het eerste halfjaar 
1929, vóór 1 Juli a.s. te willen inzenden aan de Administratie. 

HULP AAN HET ECHTPAAR ZSCHIESCHE. 
Na de opgave in het April-nummer werd nog ontvangen: 

J. B. R., te 's-Gravenhage, ƒ 10,—. 
Totaal met de vorige opg-aven ƒ 88,—. 
De gelegenheid tot toezending der bijdragen is hiermede 

gesloten. Aan allen, die hun gave afstonden, onzen hartelijken 
•dank. j . jy yAN BRINK, 

Leeuwarden. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
Firma C. J. H. Rootlieb & Co., Hserengracht 8, Den Haag. 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, Ie étage, Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Post. handel „Philadelphia", Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijsclaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

eeniging „Pax"). 
Max Busche, Alt Moabit 119, Berlijn. 
Jos. Droste, Baumstrasse, Dortmund. 
Firma Beerhenke & Co., Keulen. 
Jul. Briault, La Celle, St. Cloud. 
W. Hansen, Aarhuus (Denemarken). 
E. A. Hellman, Helsingfors (Finland). 
E. Gebbers, Liljendal. 
H. Roberts, Londen, S. W. 9. 
E. Zahn, Dr. Philos., Brixen bij Bozen. 
A. Palkestein, Wilhelmshaven, Duitschland. 
W. H. Avery, Ingenieur, Habana (Cuba). 
Marie Stenzel, Hauptpostlagernd, Danzig. 
Milo Barry, Bayside, L.I., New York. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

VOORLOOPIG PROGRAMMA van den Twintigsten Neder-
landschen Philatelistendag, te houden te 's-Gravenhage. 

Z a t e r d a g 24 A u g u s t u s 1 9 2 9. 
10.30. Bestuursvergadering van den Bond. 
11.20. Officieele opening van den Philatelistendag. 
12.00. Kapittelvergadering. 
12.30. Gemeenschappelijke lunch. 
14.00. Bondsvergadering 
17.00. Tea. 
19.00. Feestmaaltijd. 

Z o n d a g 25 A u g u s t u s 1 9 2 9. 
10.30. Congres. 
13.30. Gemeenschappelijke lunch. 

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

' Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1007. G* H. Kaars Sijpesteijn, Joh. Vermeerstraat 23, Heem-

stfede. 
1008. L. C. Schuller tot Peursum, Beethovenlaan 9, Hilversum. 
10G9. A. W. Meijer, B 256, Roelofarendsveen. 
1010. Max van Son, Hoofdstraat 102, Apeldoorn. 
1011. V. A. M. Schretlein, Ubbergsche Veldweg 54, Nijmegen. 
1012. L. A. Jolly, Lid Weeskamer, Semarang (Java). 
1013. Ch. A. Nooy, Empl. Spaarbank, Semarang (Java). 
1014. L. A. Stoerhaan, Ambt. Zoutregie, Soerabaja (Java). 
1015. W. C. Spaander, Assuradeur, Semarang (Java). 
1016. A. J. Zante'lan, Vico-Ondernemiing, Langsar Langsa 

(Atjeh). 
Aanmeldingen. 

mevr. Westhoff-Van der Mandele, Borneolaan 29, Hilversum. 
W. W. E. Rosenkötter, Mariannalaan 21, Apeldoorn. 
H. B. Dieperink, Fabrikant, Nieuwe 's-Gravelandscheweg 27, 

Bussum. 
G. J. van der Werf, Empl. Lindeteves, Djalan Teratar 44, 

Medan. 
G. Bos, Administrateur Gouv. Rubber Ondern., Soengei Loeng, 

Langsa (Atjeh). 
L. F. Elzinga, Ie luit. mil. administratie, Koetaradja. 

Adreswijzigingen. 
316. J. C. van Bortel, thans Arnh. Bovenweg 157, Driebergen. 
514. mr. L. Schoutendorp, thans p/a J. B. Nachenius, Oranje

laan 23, Breda. 
328. L. van den Burg, thans Gevers Deij nootweg 93, Scheve-

ningen. 
772. J. P. Th. Rittershaus, thans Planterscomité, Medan (N.I.). 
771. N. L. E. Reisen, thans Maliesingel 32, Utrecht. 
623. J. W. F. Biegelaar, thans Fluw. Burgwal 5, 's-Graven

hage. 
417. W. Okker, thans Voorstraat 97, Dordrecht. 
907. A. J. M. van der Heijden, Zonnebloemlaan 19, Aerden-

hout. 
301. J. F. Norden, thans Genforeningplads 1, Kopenhagen. 
355. J. J. Deggeler, thans Raamstraat 21, 's-Gravenhage. 
920. ir. G. Wilson, thans Poerwakartaweg 31, Weltevreden. 

68. A. P. Aganoor, thans Gang Holle 12, Weltevreden. 
364. J. C. Bree, thans Da Costaplein 4, Amsterdam. 
577. H". J. P. van der Kolk, thans Cornputsingel, Steenwijk. 

87. H. Cramer, thans p/a H. Schram de Jong, Laan van 
Meerdervoort 212, 's-Gravenhage. 

848. J. H. van Zuijlen, p /a Ned. Handel Mij., Semarang (Java). 
981. dr. J. H. N. van den Burg. Alataslaan 8, Weltevreden 

(Java). 
Bedankt met einde 1929. 

946. R. A. Meiborg. 542. ir. W. A. B. Meiborg. 
Overleden. 

80. dr. J. P. van der Vioort. 
Leescirkel. 

Aanmelding bij den voorzitter, Arnhem, Burgemeesters
plein 2. 
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Maandelijksche portefeuille met buitenlandsche tijdschriften. 
Leestijd 3 dagen, franco door te zenden. 

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

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

Ondanks de tropische warmte zijn nog 30 leden aanwezig, 
als de voorzitter, de heer Cramerus, de vergadering opent. 

De Moorzitter herdenkt hierna, nadat alle leden van hunne 
zitplaatsen waren opgestaan, de groote verdiensten van den 
heer Van Deventer, die op 4 Mei van ons is heengegaan. Tot 
zijn groot leedwezen was hy plotseling verhinderd de laatste 
eer aan den overledene te bewijzen. Op de begraafplaats waren 
aanwe-zig de beeren t' Sas, Das en ondepgeteekende. Namens 
de vereeniging is een brief van rouwbeklag gezonden aan de 
familie. 

De notulen der vergadering van 29 April j.l. worden ver
volgens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vast
gesteld. 

De beeren Hendriks, Larroque, De Jong en Spieier worden 
daarna met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

In het drukraampje gaan intusschen ter bezichtiging rond 
een herinneringsserie van Bulgarije, door ons lid Gérardy Ca-
pelle te Sofia aan een onzer leden toegeizonden. Vioorts van den 
heer Van Mierlo de nieuwe 20 fr. van Frankrijk, 3 fr. colis 
postaux van Bislgië, nieuwe herinneringsserie van Roemenië 
en de postcongres-zegels ((waaronder het 1 Pond zegel) van 
Engeland. 

De voorzitter deelt mede van den heer Van der Schooren 
bericht te hebben ontvangen verhinderd te zijn hedenavond 
zjjn causerie over de Fournier-vervalsehingen te houden, daar 
hij nog niet is teruggekeerd van Le Havre. 

Verder wordt mededeeling gedaan, dat het Maandblad op de 
tentoonstelling te Le Havre de hoogste onderscheiding heeft 
behaald. Besloten wordt den Raad van Beheer een gelukwensch 
te zenden. 

De voorzitter deelt mede, dat de eerste dag der openstelling 
van het philatelistenloket een groot succes kan genoemd wor
den, daar voor ruim twee honderd gulden aan zegels is ver
kocht geworden. De heer Smeulders stelt voor in het Maand
blad iedere maand bekend te maken, wanneer het philate
listenloket ge-opend zal zijn. Hiertoe wordt besloten. 

De firma Mebus zond eenige harer catalogi Nederland en 
Koloniën, samengesteld door de beeren Korteweg e. a., ten 
verkoop onder de leden. Door den voonzitter worden eenige 
der vele goede hoedanigheden van dien catalogus naar voren 
gebracht, zloodat verschillende leden zich een exemplaar aan
schaffen, waarvan deze wel nimmer spyt zullen hebben; die 
gulden is goed belegd! Ook de heer Smeulders onderstreept 
de woorden van den voorzitter en roemt het werk van den heer 
Korteweg, dat van een ernstige studie getuigt. Voor niet 
aanwezige leden zijn nog enkele exemplaren voorradig bij 
den secretaris. 

De secretaris hetft een beperkt aantal tentoonstellingszegels 
van Le Havre kunnen bemachtigen, die tegen kostenden prijs 
worden verkocht. De voorraad was spoedig uitgeput. 

Het bestuur stelt voor weer eens een groote schoonmaak te 
houden en een 10-tal leden, die weigerachtig blijven hun con
tributie te voldoen, als lid te royeeren, waartoe besloten wordt. 
Hunne namen volgen aan het einde van dit verslag. 

In de vacature van hoofd van sectie III, ontstaan door het 
overlijden van den heer Van JDeventer, wordt voorzien door 
benoeming van den heer Smagghe, die 21 stemmen be'liaalt; 
de heer J. M. van den Berg krijgt 7 stemmen, terwijl 1 stem 
in blanco wordt uitgebracht en 1 stem van onwaarde is. 

Ingekomen is een circulaire van „Hollandia" met afdruk van 
een motie, aangenomen in hare vergadering van 27 April 1929, 
besluitende als lid eener eventueele commissie van bestuur 
van het Nederlandsch Postmuseum den heer J. D. van Brink, 
hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie, aan te bevelen. De heer Smeulders vraagt hierover 
het woord. Hij zegt reeds in ds vorige vergadering van plan 

te zijn geweest een voorstel van ongeveer gelijke strekking 
te doen, doch toen verhinderd te ziJn geweest de vergadering 
te bezoeken. Thans haalt hij eenige citaten aan uit een in
gezonden stuk van den heer A. Starink in het April-nummer, 
alsmede uit het verslag van de vergadering van 27 April van 
„Hollandia". Hij voegt er zijn persoonlijke aanbeveling aan 
toe en zou gaarne zien, dat ook onze Vereeniging moeite deed 
den heer Van Brink benoemd te krijgen. Er ontspint zich een 
debat tusschen de beeren Smeulders, Cramerus en ds. Loeff 
over de kwestie of wü zelf ons tot de autoriteiten kunnen 
wenden of dat wij dit via den Bond hebben te doen. Ten slotte 
wordt besloten een schrijven tot den Bond te richten, mede
deeling verzoekende of hij accoord gaat, dat wij ons tot de 
desbetreffende autoriteiten wenden, om den heer Van Brink 
aan te bevelen voor de functie van lid der commissie van be
heer van het Nederlandsch Postmuseum, of wel dat de Bond 
met spoed deze candidatuur naar voren wil brengen, de voor
waarde hieraan verbindende, dat wij binnen 8 dagen na heden 
in het bezit van zijn antwoord behooren te zijn, behoudende 
wij ons het recht voor, in verband met de urgentie van het 
geval, na dien datum zelf de noodige stappen te doen. 

De voorzitter waarschuwt den leden op hun hoede te zijn 
bij aankoop van zegels Nederland 1868 1 cent zwart en op
drukken 1923, daar deze evenals de opdrukken 60 op 40 en 30 
cent in Brussel in groote hoeveelheden zijn vervalscht. 

Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten. DQ ie secretaris, 

Breda, 27 Mei 1929. J. C. G. VAN DEN BERG-
Nieuwe leden. 

379. (E.). F. G. H. P. Hendriks, C 41, Oisterwijk. (III). 
270.. (E.). B. R. Larroque, Struiiswijkstraat 24a, Weltevreden. 

(Java). 
397. (E.). F. J. de Jong, B 390, Oisterwijk. (III). 
255. (E.), S. Spieier, Bosschestraat 87, Scheveningen. (V.). 

Candidaat-leden. 
G. Bibérian, postzegelhandelaar. Avenue de la Californie 122, 

Nice. (Eigen aangifte). 
J. H. F. Herben, student, Ginnekenstraat 3, Breda. (Eigen 

aangifte). 
Overleden. 

2. L. Werumeus Buning, te Amsterdam. (VII). 
Bedankt als lid. 

296. F. Clemens Cramer, te Amsterdam. (VII). 
442. R. A. G. H. van der Schoot, te Tilburg. (III). 
375. C. C. van Rossum, te 's-Gravenhagé. (V). 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
381. mej. A. B. C. M. Burgers, te Nijmegen. (IV). 
393. C. J. Brands, te Rotterdam. (V). 
108. A. Duijts, te Amsterdam. (VII). 
203. L. A. van Doorn, t» Haarlem. (VII). 
346. J. Elserman, te Zaltbommel. (IV). 
212. C. A. J. Goijarts, te Tilburg. (III). 
448. J. E. L. de Joode, te Tegelen. (VI). 

1. W. Mijs,.te 's-Gravenhage. (V). 
491. Jos. Versteeg, te Voorburg. (V). 
398. M. P. H. Wiilken, te 's-Gravenhage. (V). 

Adreswijzigingen. 
350. A. L. M. Schröder, te Teteringen, thans Ceresstraat 49, 

Breda. (Van III naar II) . 
88. Ch. J. M. M. L. Hekking, te Breda, thans Veemarkt 11a, 

aildaar. (I). 
367. (Nummerwüziging!) W. Saallberg, te Rotterdam, thans 

St. Agathastraat 12a, aldaar. (V). 
198. F. H. Brinkman, te Amsterdam, thans Heerengracht 167, 

Amsterdam C. (VII). 
236. C. A. Cerpentier, te Hulst, thans Armendijk, Axel. (III). 
336. D. van Eenige Mzn., te Rotterdam, thans Da Costalaan 

43, Rijswijk, Z.H. (V). 
494. G. A. Oskam, te Bilthoven, thans Rijnlaan 7, Heveadorp, 

Gld. (IV). 
157. C. J. Smit jr., te Kloetinge, thans Kloetingsche=traat-

weg B 138, Goes. (III) . 
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160. J. C. van Bortel, te Rotterdam, thans Arnh. Bovenweg 
157, Driebergen. (Van V naar IV). 

251. A. H. Martin, te Breda, thans Zandbergdwarsstraat 24a, 
aldaar. (Van I naar II) . 

143. C. G. F. Larsen, te Ginneken, thans Wilhelminastraat 51, 
aldaar. (II). 

Verzoek. 
Inzenders van boekjes voor de rondzendingen worden ver

zocht hunne zegels niet met halve centen te prijzen. 
Philatelistenloket. 

Geopend Zaterdag 22 Juni 1929, des middags van 3 tot 5 uur 
in het Wijkkantoor Parkstraat. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Juni 1929, des avonds te 

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

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

VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 25 Mei 
1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te 
Amsterdam. 

Aanwezig 35 leden (een weerspiegeling van het mooie zo
merweer) volgens presentielijst. De voorzitter heet de beeren 
Millaard en Rotteveel, beiden candidaat-leden, van harte wel
kom. Na goedkeuring der vorige notulen deelt de voorzitter 
mede, dat de heer Hanekamp een idee heeft ontworpen inzake 
het verzekeren van postzegelverzamelingen. Het kost ons in 
't algemeen nogal moeite om onze verzamelingen op zoo 
gunstig mogelijke voorwaarden verzekerd te krijgen. De heer 
Hanekamp ontvouwt daarna zijn denkbeelden. Hiervoor moge 
verwezen worden naar het desbetreffende artikel in het Maand
blad, waarin deze denkbeelden in hun geheel zijn opgenomen. 
Dit laajtste geschiedt n.1. op aanraden van meerdere leden, die 
het belangrijke voorstel op hun gemak wenschen te bestu-
deeren en ook omdat we volgens den heer Boeg den steun 
van alle verzamelaars in den lande noodig hebben, daar de 
leden van HoUandia niet alleen het kapitaal kunnen ver
schaffen. 

Hierna bespreekt de heer Boeg de kwestie van het vinden 
door notarissen van postzegelverzamelingen in boedels. Men 
hoort den laatsiten tijd weer heel veel, dat het den een of 
anderen verzamelaar of handelaar gelukt is voor een zeer 
lagen prijs een mooie verzameling machtig te worden, hetgeen 
niet in het belang is van de verzamelaars. Het is wenschelijk, 
dat wij ons richten tot de Broederschap van Notarissen, met 
het verzoek om eerst advies in te winnen bij behoorlijke experts 
(desnoods door middel van den Bond), zoodat het idee, dat het 
maar vodjes papier zijn, eindelijk eens de wereld uitgaat, 
waardoor er ook betere prijzen voor gemaakt worden, hetgeen 
in de eerste plaats in het belang is van de erfgenamen en ver
der voor de philatelie in het algemeen. Een onzer leden, een 
candidaat-notaris, is bereid door een artikel in het desbetref
fende tijdschrift der notarissen deze beeren op een en ander 
te wijzen. Dat artikel kan dan t.z.t. in ons Maandblad worden 
overgenomen. Daar de heer Voss de bedoeling van den heer 
Boeg niet juist blijkt begrepen te hebben, ontstaat er een 
levendige gedachtenwisseling tusschen de beeren Boeg, Do
nath, Van der Hurk, Voss, Vredenduin, e.a. 

Als ingekomen stuk is er in de eerste plaats een schrijven 
van de firma Mebus, welke een aantal catalogi zendt met ver
zoek deze te mogen verkoopen. Het is een mooi uitgevoerd en 
uitvoerig werkje-. Verder een schrijven van den heer Reuve-
kamp, dat hij als sectiehoofd voor Noord-Holland heeft be
dankt. De voorzitter (brengt hem den dank van de Vereeniging 
voor het vele werk, dat hij Voor ons gedaan heeft. Wü hebben 
den heer Frielink bereid gevonden den heer R. op te volgen. 
Bij de ballotage blijkt, dat de candidaten, de beeren Millaard, 
Müller, Rotteveel, Smit en Witzenburg met algemeene stem
men zijn aangenomen. Het candidaat-lid Schillemans is, als 
zijnde junior-lid, reeds door het bestuur aangenomen. De 
beeren Millaard en Rotteveel, die de zaal weder worden binnen--
geleid, worden nu van harte welkom geheeten als nieuwe 
leden. 

Na de pauze wordt een paar van de 12 K cent rood rol-
tanding met w.m., hetwelk de heer Beune zoo welwillend is 
geweest ten bate van de Vereeniging af te staan, geveild. Het 
paartje bracht een voordeel van ƒ 1,50 voor de kas. De alge
meene verloting onder alle leden brengt achtereenvolgens ah 
gelukkigen de leden nrs. 93, 226, 5, 300, 241, 41, 354, 223, 
203, 271, 209, 127, 279, 124, 272, 156, 179, 318, 257, 321, 51, 
323, 309, 239 en 33. Besloten wordt de volgende vergadering 
een wedstrijd te houden over de gebruikte Ned. Indische 
zegels 1 en 2>^ gulden op blauw papier. Bij de rondvraag 
dankt de heer Millaard voor de hartelijke ontvangst en deelt 
den leden mede, dat de Mebus' catalogus bij hem te verkrijgen 
is. Te ruim half elf wordt de vergadering gesloten. 

De 2ie secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
Max Müller, Dallaan 9, Baarn. 
J. Witsenburg, Koningslaan 28, Amsterdam, Z. 
J. G. Millaard, Marnixstraat 209, Amsterdam, C. 
C. Smit, Ringdijk 46 boven, Amsterdam, O. 
H. L. Rotteveel, Ie Helmersstraat 237-1, Amsterdam, W. 
D. W. Schillemans, Frans van Mierisstraat 120, Amsterdam, Z. 

(Laatstgenoemde als junior-lid). 
Adres veranderingen. 

J. W. Smith, Roompotstraat 10-11, Amsterdam, Z. 
P. J. de Groot, Waterweg 94, De Bilt. 
P. H. Hus, Nieuwe weg 22 huis, Amsterdam, O. 
D. Gokke-s, Trompenburgstraat 8-1, Amsterdam, Z. 

Bedankt als lid. 
J. Roos, Adm. de Ruijterweg 519, Amsterdam, W. 
G. J. du Cloux, Bussum (adres onbekend). 

Nummeropgave. 
48. A. G. Dekker, Amsterdam. 

108. A. H. Bennewitz, Bloemendaal. 
Candidaat-lid. 

Grég. Siberian, Négociant en timbres-poste, 122 Avenue Ca-
lifornie, Nice. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 22 Juni 1929, des avonds 

te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 29 Juni 1929, des avonds 

te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

Mededeeling. 
Voor den zegelwedstrijd komen dezen keer in aanmerking 

de 1 en 2>^ gld. van Ned. Indië in oplosbare kleuren (Yvert 
nrs. 106 en 107). 

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 
28 Mei 1929, in het Hotel „Des Pays Pas", te Utrecht. 

Aanwezig 27 leden. Om ongeveer 8,10 uur werd deze verga
dering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend. Na
dat de notulen der vorige vergader'ing, behoudens een kleine 
wijziging, onveranderd goedgekeurd waren, werd het meeren-
deel der ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. 

Hierna werd het voorgedragen candidaat-lid G. R. R. Jagers 
met algemeene stemmen tot lid der Vereeniging aangenomen. 
Intusschen circuleerden het Tentoonstellingszegel van Le 
Havre van den heer Raatgever, de bekende La GuairazegeLs 
van mr. Vuijstingh en de nieuwe catalogus van Nederland en 
Koloniën, uitgegeven door den heer J. Mebus. 

Vervolgens werden de beeren D. Tholen en C. Deenik bij 
acclamatie benoemd, respectievelijk tot directeur van groep Z 
en tot sectiehoofd II. De heer Tholen nam de benoeming aan, 
terwijl de heer Deenik door de zorg van het secretariaat met 
zijn benoeming in kennis gesteld zal worden. 
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De heer Vuijstingh kon een extra woord van lof en dank 
niet onthouden aan den heer Van Gittert, die geruimen tijd 
de behartig'ing van groep Z lop zich genomen beeft. Het be
hoeft geen betoog, dat alle aanwezigen zich bij de woorden 
van den heer Vuijstingh aansloten. 

De aftredende directeur van groep Z deelde eenige bijzon
derheden omtrent die groep mede. Het had zijn aandacht ge
trokken, dat sommige leden verscheidene malen achtereen 
niets uit zendingen betrokken. Wanneer dergelijke leden voor-
loopig geen zegels uit die -groep wenschen te betrekken, is 
het beter, dat zij verzoeken tijdelyk van de lijst geschrapt te 
worden. Hierna deelde de heer Van Gittert mede, dat hij voor-
loopig voor één jaar het voorzittersambt der Vereeniging zal 
blijven waarnemen. 

Vervolgens kwam punt 5 der agenda: „gang van zaken op de 
algemeene vergaderingen" aan de orde. Het bestuur, dat met 
alle mogelijke middelen getracht heeft het vergaderingbezoek 
aan te moedigen, was hier schijnbaar niet in ge-slaagd. Nadat 
verschillende bestuursleden hun meening hieromtrent uiteen 
gezet hadden, kregen de aanwezigen gelegenheid hun ziens
wijze hieromtrent te uiten. De heer De Veer was van meening, 
dat er te veel over huishoudelijke zaken en te weinig over post
zegels gepraat werd. Wanneer aan dit laatste meer aandacht 
geschonken werd, zou naar zijn meening het vergadering-
bezoek aangemoedigd worden. Bovendien moest bij den landen-
wedstrüd de keuze niet beperkt blijven tot één land, doch tot 
een groep van landen, waardoor naar zijn meening het in
zenden bevorderd zou worden. De heer Vuijstingh was van 
meening, dat de bespreking over huishoudelijke zaken niet 
te lang duurt en dat de landenwedstrijden — gezien de wei
nige belangstelling — ten doode opgeschreven zijn. Hij gaf 
het bestuur dn overweging bepaalde personen uit te noodigen 
iets ter vergadering mede te brengen en te bespreken en dat 
voornamelijk het rmlen, op welke wijze dan ook, aangemoedigd 
diende te worden. Hierop zegde de heer Kaub toe, voor de vol
gende algemeene vergadering een gedeelte zijner collectie 
mede te brengen en te bespreken. 

Het bestuur vroeg, of de leden liever wenschten, dat eerst 
het officieele gedeelte der agenda werd afgehandeld en dat 
daarna de zichtzending der tafel werd gebracht, of dat de 
boekjes, zooals nu, van den aanvang der vergadering af ter in
zage verstrekt werden. Aan dit laatste werd de voorkeur ge
geven, zoodat de huidige toestand bestendigd werd. De heer 
Evers, die eveneens het ruilen in de eerste plaats op den 
voorgrond zou willen stellen, vond het interessant iets te ver
nemen omtrent het drukken van zegels en zou gaarne van een 
deskundige bijvoorbeeld wUlen vernemen het verschil tusschen 
steendruk, boekdruk, enz. De heer Moesman zegde toe hier
omtrent in de September-vergadering een en ander mede te 
deelen en toe te lichten met voorbeelden. 

Nadat enkele opmerkingen van den heer Sluijp beantwoord 
waren, werd besloten het falsificatenalbum voorloopig te be
houden en dit op iedere vergadering aan de leden ter inzage 
voor te leggen. 

Het bestuursvoorstel, om de boekwerken der bibliotheek, 
behalve de tijdschriften en catalogi, in bruikleen af te staan 
aan het Postmuseum, mits de leden der Vereeniging kosteloos 
boekwerken uit de bibliotheek van het Postmuseum ter bestu
deering kunnen betrekken, werd met groote meerderheid aan
genomen. 

Voor de veiling waren geen kavels aangeboden, zoodat over
gegaan werd tot de verloting, waarvoor door de beeren Ben
ders en Cortenlbach prijzen waren geschonken. Nadat de ge
lukkige winnaars hun prijzen in ontvangst hadden genomen 
en na de extra-verloting, werden de aanwezigen in de gelegen
heid gesteld de aangeboden collecties voor den landenwedstrijd 
frankeerzegels van Ned.-Indié 1 t /m 96 te beoordeelen. De 
vijf aangeboden collecties bleken keurig verzorgd, zoodat de 
beoordeeling verre van gemakkelijk was. De collectie van den 
heer Sluüp verwierf den eersten en die van den heer Vuijstingh 
met gering stemmenverschil den tweeden prijs. 

Na zichtzending werd deze vergadering om ongeveer 11 uur 
opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
(e). Q. R. R. Jagers, Emmastraat 8, Enschedé., 

Bedankt als lid (met ingang van 1 September a.s.). 
dr. L. Marcus, Van Speijkstraat 6, Utrecht. 

Adresveranderingen. 
H. J. P. Sluijp wordt Wittevrouwensingel 34, Utrecht. 
P. C. Dozy wordt Nieuwstraat 26, Rotterdam. 
J. Mebus wordt Rokin 24, Amsterdam. 
F. J. Herman wordt Heiligenbergerweg 67a, Amersfoort. 

Bestuursveranderingen. 
C. Deenik wordt sectiehoofd II, Willem Barentsfcstraat 50, 

Utrecht. 
D. Tholen wordt directeur van groep Z, Wilhelminapark 56, 

Utrecht. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Juni 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 25 Juni 1929. 

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

J 
In 
A. 
t 8 

Memoriam: 
HINRICHS, 
Mei 1929. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Donderdag 23 Mei 
1929, des avonds te 8K uur, in Café „Boschlust", Bezuiden-
hout, Den Haag. 

De groote hitte zal wel oorzaak zijn geweest, dat de op
komst niet zóó talrijk was als wy den laatsten tijd gewend 
zijn. Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Keijzer 
de vergadering en herdenkt allereerst ons overleden lid, den 
heer Hinrichs, die zich steeds beijverde, waar hij zich ook in 
het buitenland bevond, den leden de verlangde zegels te be
zorgen. Dan worden de notulen der vorige vergadering voor
gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een gedrukte motie van de 
Postzegelvereeniging „Hollandia", inzake de candidatuur van 
den heer J. D. van Brink, voor een zetel in het bestuur van 
het Postmuseum. De voorzitter memore-ert het artikel, door 
onzen secretaris geplaatst in het Maandblad van April, waar
van de door „Hollandia" aangenomen motie een gevolg is. Hij 
zegt met genoegen te hebben vernomen, dat tal van bewijzen 
met algeheele instemming, uit het geheele land, den secretaris 
hebben bereikt, en dat wij dus met het door dezen bereikte 
resultaat alleszins tevreden kunnen zijn. Hij stelt voor aan de 
motie van „Hollandia" volle adhaesie te betuigen, hetgeen, 
zonder éénige discussie, met algemeene stemmen wordt aan
genomen. 

Daarna worden de voorgehangen candidaten eveneens met 
algemeene stemmen tot lid onzer Vereeniging verklaard en 
komt de verloting aan de beurt, waarna een geanimeerde vei
ling de leden nog eenigen tijd gezellig bijeen houdt. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

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

Den Haag. 
A. W. E. Gelderman, Laan Copes van Cattenburg 85, Den 

Haag. 
A. Schneebeli, Lugano (Suisse) . 

Overleden. 
J. A. Hinrichs, Villa Berna, Davos Platz (Suisse). 

Adreswijziging. 
J. J. Deggeller wordt Raamweg 21, Den Haag. 

Vergadering. 
Bijeenkomst op Donderdag 25 Juni 1929, des avonds te 

8K uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
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Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Meded«elingen. Vei
ling. Rondvraag. Sluiting. 

Ruilverkeer in de vacantiemaanden. 
In overeenstemming met de indertijd door enkele leden ge

uite wenschen, zal het den directeur van den verköophandel 
W. R. C. Starink, Danckertstraat 85, Den Haag, aangenaam 
zijn, opgave te mogen ontvangen van die leden, die ook ge
durende de vacantiemaanden de rondzendingen wenschen te 
ontvangen. Zij, die daarvan geen mededeeling doen, ontvangen 
dus de rondzendingen die- maanden niet, waarvan men wel 
nota gelieve te nemen. 

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

VERSLAG van de vergadering van 28 Mei 1929, des avonds 
te 8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, w.o. 2 dames. Ingekomen is o.m. een 
dankbetuiging van den heer Van der Schooren voor den tot 
hem gerichten gelukwensch. 

Besloten wordt adhaesie te betuigen aan een schrijven van 
„Hollandia", waarin voor lid der commissie voor het Post-
museum aanbevolen wordt de he«r J. D. van Brink. 

De heer Mebus zond een 10-tal zijner catalogi van Nederland 
en Kolonien, waarin alle typen, tandingen, kleurnuances, op-
laagcijfers e. d. zün opgenomen. De voorzitter beveelt den 
leden de aanschaffing van dit boekje aan; belangstellenden 
kunnen het tegen betaling van ƒ 1,— bij den secretaris beko
men, eventueel op de eerstvolgende vergadering in ontvangst 
nemen. 

Uitvoerig werd gesproken over den z.g. wedstrijd; de heer 
Steensma bracht namens de commissie verslag uit van de beide 
stroomingen, welke daarin aan het licht gekomen waren en 
wenschte aan de vergadering de beslissing te laten over het 
voornaamste verschilpunt: puntentoekenning door de verga
dering of door een (eventueel telkens gewijzigde) commissie. 
Als resultaat der zeer geanimeerde besprekingen wordt be
sloten, met dezen wedstrijd in September te beginnen en dan 
eerst een keer door de vergadering te laten stemmen en een 
volgende maal door de commissie, om de resultaten dan beter 
te kunnen beoordeelen. Ook de buitenleden kunnen natuurlijk 
t. z. t. deelnemen. 

In verband met het gering aantal aanwezigen, wordt de ver
loting van enkele ten geschenke ontvangen zegels tot een 
volgende vergadering aangehouden. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Juni 1929, 's avonds te 

8 uur, in „National", te Arnhem. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 21 Mei 1929, des 
avonds te 73^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 14 leden. Wegens niet-aanwezigheid van den voor
zitter wordt de vergadering geopend door den vice-voorzitter, 
den heer Van der Hoven van Genderen, waarna de notulen 
der vorige vergadering worden .gelezen en goedgekeurd. 

Een door de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hol
landia" te Amsiterdam aangenomen motie, om voor een even-
tueele commiissie van beheer van het Nederlandsch Postmu-
seum o.a. den heer J. D. van Brink, hoofdredacteur van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, aan te bevelen, wordt 
door onze Club ondersteund. 

De aftredende leden van het Bondsbestuur, de beeren Cos-
terus en Jorissen, worden opnieuw candidaat gesteld. Tot ver
tegenwoordigers der Club op de a.s. Philatelistendagen worden 
benoemd de beeren dr. Prenkel, Den Outer en dr. Van der 
Hoven van Genderen. 

De heer Backer Dirks deelt mede, dat de in de vorige 

vergadering te zien geweest zijnde bril ook voor belangstel
lenden te bekomen is bij den heer Rink, Hoogstraat, Rotter
dam. 

Ter bezichtiging gaat hierna rond een deel der verzameling 
Engelsche Koloniën van ondergeteekende; na met groote be-
langsitelling te zijn bezichtigd, wordt den eigenaar dank ge
zegd voor het genotene. 

Nadat de voorzitter den leden een prettige zomervacantie 
heeft toegewenscht, wordt de vergadering, na rondvraag, 
gesloten. De secretaris, 

P. JORISSEN P.Czn. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 Mei 
1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, 's-Gravenhage. 

(In de voorgaande vergadering van April waren niet 24, 
doch 43 leden aanwezig). 

De voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, 
dat de heer Eckhardt weer ter vergadering is na zijn verblijf in 
het buitenland en hij zijn collectie Monaco heeft medegebracht 
en die zal exposeeren. De voorzitter dankt dan de 41 aan
wezige leden, dat zij hun prachtigen zomeravond voor de ver
gadering opofferden. 

Zegels voor de verloting (waaronder ditmaal heel mooie) 
zijn ge-schonken door de beeren jhr. Alting von Geusau, Mes-
lier, Pietersen, Tels, Scharrenburg en Melsert. 

Ter circulatie zijn medegebracht: een vliegbrief van Marocco 
naar Rotterdam, een vliegbrief met Postcongreszegels van 
Engeland naar Den Haag; ongebruikte dito zegels; een 
raampje met plaatfouten (met duidelijke aanwijzing ervan) 
op de izegels van Ned.-Indië; congreszegels van Egypte; een 
exemplaar vliegpost Ned.-Indië opdruk 75 et. met gebroken 7; 
op welker bezichtiging algemeen prijs gesteld wordt. 

Ingekomen is een verzoek adhaesie te betuigen aan het 
voorstel van de Vereeniging „Hollandia", om den heer J. D. 
van Brink aan te bevelen als lid voor een eVentueele com
missie van beheer van het Nederlandsch Postmuseum. Dit 
voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Aan 
„Hollandia" zal hiervan mededeeling worden gedaan. 

De notulen worden goedgekeurd. 
Onder de stemming over de candidaat-leden is er gelegen

heid de collectie Monaco bovenbedoeld te bezichtigen. De leden
verkiezing levert 34 stemmen vóór, 4 blanco en 1 van on
waarde. 

BiJ de verloting krijgt de heer Plosos van Amstel den eersten 
prijs. Hierna heeft de veiling van een 30-tal kaveltjes plaats. 
Voor de rondvraag brengt de voorzitter den dank der aanwe
zigen over aan den heer Eckhardt voor zijn tentoonstelling. Hij 
doet tevens een verzoek aan de leden, zoo mogelijk ook den 
volgenden keer iets mede te brengen van hun collectie. Na 
rondvraag sluiting, dezen ke-er nog vóór 10 uur. 

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

Nieuwe leden. 
457. J. Blokzijl, Stationsweg 3, Culemborg. 
479. C. van Zijl, H. T. O. kamer 316, Rijswijkscheweg, Den 

Haag. 
486. C. Jager, Konijnenwal, Tiel. 
494. J. Smink, Dirk Hoogenraadstraat 138, Scheveningen. 

Candidaat-leden. 
H. A. Maas, Jurriaan Kokstraat 288, Scheveningen. (Voorge

steld door H. Dordregter). 
mr. P. A. Polkersma, Van Bleiswijkstraat 20, Den Haag. 

(Eigen aangifte). 
V. S. Eram, 6, Rue Lallier, Paris, lid H.P.V. en S.P.T. (Eigen 

aangifte). 
Jeugdlid R. Hankes Drielsma, Sweelinkplein 63, Den Haag, 

wordt gewoon lid onder nr. 531. 
Overleden. 

435. B. Wieringa, Den Haag. 
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Adresveranderingen. 
231. mr. D. I. W. Kluiver, Hessenweg 224, De Bilt (Utrecht). 
556. dr. Th. van Deursen, Kwartellaan 31, Den Haag. 
578. H. W. Stap, Kwartellaan 30, Den Haag. 
560. Alb. J. Richel, Javastraat 84a, Den Haag. 
327. mej. J. Nieberding, Antonie Heinsiusstraat 49, Den Haag. 
367. J. C. van Bortel, Arnhemsche Bovenweg 157, Driebergen. 
526. N. J. Postelmans ? ? 
335. P. G. J. van Essel ? ? 
282. mej. A. O'breen van Haeften ? ? 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING te 7K uur, waarna ALGE-

MEENE VERGADERING te 8K uur, op Woensdag 26 Juni 
1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkde-
zing. 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. Sonne-
veldt), den 2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

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

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 27 Mei 
1929, des avonds te 8>2 uur, in „Suisse", te Groningen. 

Bij ontstentenis van den voorzjtter en den vice-voorzitter 
opent de waarnemend voorzitter te 8K uur de vergadering, 
waarop 17 leden aanwezig zijn. 

Van den heer G. Biberian te Nice is een schrijven ingeko
men om inlichtingen omtrent het lidmaatschap onzer Vereeni-
ging, dat beantwoord zal worden. 

Vervolgens heeft ballotage plaats van de 5 candidaat-leden, 
die allen met algemeens stemmen worden aangenomen. 

Een verloiting heeft plaats van eenige mooie zegels. 
Met het oog op de zomervacanties wordt besolten in de 

maanden Juni en Juli geen ledenvergadering te houden, ter
wijl de eerstkomends vergadering zal gehouden worden op 
26 Augustus van dit jaar. 

Een veiling van eenige goede zegsls heeft daarna plaats, 
waarna de waarnemend voorzitter te 10 uur de vergadering 
sluit. 

Nieuwe leden. 
126. P. van der Wint, Kraneweg 6, Groningen. 
127. J. van der Warf, Nieuwe Ebbingestraat 111, Groningen. 
128. J. Walraven, Laag Bolwerk, Bolsward. 
129. C. F. A. Milders, Schaepmanlaan 4, Amersfoort. 
130. F. Reijnders, Groote Oost 70, Hoorn (N.H.). 

Candidaat-lid. 
H. ten Horn, Postweg 23, Veendam. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 26 Augustus 1929, des avonds te 8>2 uur, in 
„Suisse", Groningen. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 8 April 
1929, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijt
hof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot den heer Krogt, 
opent de heer Dückers, bij afwezigheid van den voorzitter, 
te 8.15 uur de vergadering voor een 24-ital leden. Hij deelt 
mede da*' mevrouw De Bruijn binnenkort Maastricht gaat 

verlaten en heden avond voor het laatst in ons midden is. 
Namens het bestuur en de leden bedankt hij voor al hetgeen 
zij voor de Vereeniging gedaan heeft en wenscht haar een 
prettig verblijf in haar nieuwe woonstede toe. 

Daarna heeft ballotage van nieuwe leden plaats; de beeren 
Buteijn, Maussen en Van der Krogt worden met algemeene 
stemmen als lid aangenomen. 

Voorgesteld wordt te protesteeren tegen het voornemen om 
een serie postzegels uit te geven ten bate van het Raadhuis 
te Leiden. Besloten wordt den Bond te verzoeken hiertegen 
stelling te nemen. 

Nadat nog eenige punten van internen aard behandeld zijn 
geworden, hseft de verloting plaats, waarvoor mevrouw De 
Bruijn eenige waardevolle zegels schenkt. 

Maandag 6 Mei 1929. 
Voor een 25-ital leden opent de voorzitter te 8.15 uur de 

vergadering. Na goedkeuring der notulen heeft ballotage 
van nieuwe leden plaats; de- heer De Klerk wordt met alge
meene stemmen als lid aangenomen. 

Vei-volgens deelt de voorzitter mede, dat ingekomen is het 
verslag van onzen vertagenwoordiger over de vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad, hetwelk door 
hem wordt voorgelezen en waarvan mat belangstelling en 
instemming werd kennis genomen. 

Hij deelt verder mede, dat er een verzoek is ingekomen 
om de candidatuur van den heer Van Brink voor den Raad 
van Beheer van het Nederlandsch Postmuseum te steunen. 
Hoewel de heer Van Brink voor deze functie buitengewoon 
geschikt is, gezien zijn werkkracht en kennis, maakt een der 
leden de opmerking dat het z.i. noodzakelijk is, dat deze 
functie bekleed wordt door den voorzitter van den Bond. Na 
langdurige discussie wordt besloten den wensch uit te spreken, 
dat de voorzitter van den Ned. Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars ambtshalve lid is van den Raad van 
Beheer, zoodat deze beide funoties onherroepelijk vereenigd 
moeten zijn. 

Nadat nog verschillende punten van internen aard behan
deld zijn, wordt tot de verloting overgegaan, waarvoor ver
schillende waardevolle zegels door de leden waren geschonken. 

Volgende bijeenkomtens. 
Maandag 24 Juni en 22 Juli 1929 Beurs, 
Maandag 8 Juli 1929 Vergadering, 
telkens te 8 uur, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 

Vrijthof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 24 
Mei 1929, in de zaal van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 19 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer A. de Jong, met een woord van welkom de vergadering. 
Ballotage wordt gehouden over de candidaat-leden W. van 
Baaren en Th. J. H. van der Sei, die met algemeene stemmen 
als lid worden aangenomen. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, 
welke onveranderd worden goedgekeurd. In behandeling komt 
de motie, welke door de Vereeniging „Hollandia" in hare ver
gadering van 27 April werd aangenomen betreffende vertegen
woordiging in de commissie van beheer van het Postmuseum. 
Na ampele bespreking krijgt de secretaris opdracht zich met 
het Bondsbestuur in verbinding te stellen, om inlichtingen 
over deze aangelegenheid. 

Andere ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. 

Ontvangen waren een 5-tal Mebus' catalogi, met de be
doeling deze op do vergadering te plaatsen, welke alle werden 
verkocht. 

De verkiezing van een sectiehoofd ter vervanging van den 
heer Burger kon nog een maand worden uitgesteld. 

Bij de rondvraag vragen de beeren Witte en Van der Sluijs 
inlichtingen omtrent de jeugd-afdeeling. De heer Polling deelt 
mede, dat deze afdeeling lijdende is aan verval van krachten 
en hoewel hij voorloopig hier geen verbetering in ziet, toch 
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wil trachtan het weinigje, dat er nog inzit, te behouden. 
Tijdens, de pauze stemming over Ned. Indië 136-141, welke 

den heer Witte het grootst aantal stemmen brengt, alsmede 
den prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. Voor een veiling 
blijkt niet veel belangstelling te bestaan. Te ongeveer 11 uur 
wordt huiswaarts gegaan. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
W. van Baaren, Boenoet-Factorij, Kisaran (Sumatra, O.K.). 
Th. J. W. van der Sei, sergeant der mariniers, a/b Hr. Ms. 

Wachtschip, Helder. 
Bedankt. 

C. Stom, Helder. 

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

Candidaat-Iid. 
A. M. A. Beghsijn, notaris, Nieuwenhagen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van 7 Mei 1929, in de 
Openbare Leeszaal te Zwolle. 

Te ruim 8 uur opende de waarnemend voorzitter de verga
dering met een hartelijk welkom, speciaal tot mejuffrouw 
Bragnoon, die na een ernstige ziekte thans weer in ons midden 
is. De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. 
De ingekomen stukken werden vlot behandeld. De vergadering 
ging accoord met een voorstel der N. Ph. V. te Groningen in
zake de uitgifte van postzegels ten bate van den wederop
bouw van het Leidsehe Stadhuis, om deze uitgifte niet te 
doen plaats vinden. Aan de buitenleden zal een lijst worden 
toegezonden, vermeldende de verschillende zegels van Neder
land en Koloniën, verkrijgbaar aan het speciaal loket van het 
postkantoor te Zwolle, onder mededeeling, dat de leden schrif-
itelijk de gewenschte zegels kunnen bestellen met overmaking 
van het daarvoor verschuldigde bedrag per postwissel of per 
giro aan den directeur van het postkantoor te Zwolle. 

De „roltanding"-zegcls, die op de controle-kaarten hy den 
leider van het ruilverkeer binnenkomen, worden éénmaal per 
jaar bij de jaarlijksche verloting onder de leden verdeeld. Na 
de rondvraag wordt het officieels gedeelte beëindigd en blijven 
de leden nog geruimen tijd gezellig bije-en. 

De secretaris, 
N. A. MALCORPS. 

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Nieuwstraat 23, Rotterdam. 

VERKORTE NOTULEN der vergadering van 27 Mei 1929 in 
„Boschlust". 

Om half negen opent de voorizitter de bijeenkomst. Met het 
oog op de uitgebreidheid van de agenda wordt dadelijk over
gegaan tot behandeling van de verslagen van den directeur 
van den verkoophandel, van de kascommissie en van den pen
ningmeester. Het verslag van den secretaris is door toevallige 
omstandigheden ni&t ingekomen. Deze verslagen worden na 
eenige bespreking goedgekeurd, waarna de begroeting aan de 
orde komt. Uit deze begrooting blijkt, dat de financieelc toe
stand van onze Vereenigmg, haar jeugd in aanmerking ge
nomen, inderdaad gunstig kan worden genoemd. De eind-
totalen worden in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op ƒ 402,53. 

Het lid Bouwmeester te Haarlem, die niet aan zijn verplich
tingen heeft voldaan, wordt met algemeene stemmen als lid 
geroyeerd. 

VOOR PHILATELIE. VII 

Als nieuwe leden worden aangenomen de in het Mei-nummer 
van het Maandblad gepubliceerde candidaat-leden. 

Daarna wordt overgegaan tot de bestuursverkiezing; het 
blijkt, dat het oude bestuur in zijn geheel is herkozen. Tot de 
kascommissie worden verkozen de beeren Verheij en Randoe. 

Op voorstel van den heer Van Brink wordt besloten art. 11 
van het huishoudelijk reglemem, aan te vullen, dat ook in de 
maand Juni geen vergadering zal plaats hebben. 

Te half elf sluit de voorzitter de vergadering. 
De wnd. secretaris, 

KORTEWEG. 
Aangenomen als lid. 

H. Meinesz, Dir. Javasche Bank, Vogelenzang. 
P. J. Hekker, Rokin 42, Amsterdam. 
G. Bibérian, Avenue de la Californie 122, Nizza. 

Adresverandering. 
P. C. Dozy thans Hooidrift 36 ^, Rotterdam. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
M. E. Bouwmeester, Poslzegdhandel „Philadelphia", Haarlem. 

Bekendmaking. 
Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus worden geei' 

vergaderingen gehouden. Den leden wordt voorts verzocht het 
bedrag der verschuldigde contributie ad ƒ 4,— op postrekening 
30869 van K. N. Korteweg, Den Haag, te willen doen storten. 

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

Nieuw lid. 
39. J. H. Zondag, Brantasstraat 18, Bandoeng (Java). 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: H. STIENSMA, Graaf Adolf straat 90a, Groningen. 

25. mej. M. Landweer, Binnen Damsterdiep 17, Groningen. 
26. mej. C. Mulder, Zuiderpark 26, Groningen. 

Adresverandering. 
17. S. J. Koning, Nassaulaan 42, Groningen. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 27 Juni 1929, des avonds te &% 

uur, in Restaurant „Riche". 

KORT VERSLAG der vergadering van 23 Mei 1929, des avonds 
te 814 uur, in Restaurant „Riche". 

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

Onder de ingekomen stukken zijn wederom adhaesiebetui-
gingen van vele vereenigingen inzake onze actie tegen de uit
gifte van postzegels ten bate van den wederopbouw van het 
Leidsche Stadhuis. Voorts van de Vereeniging „HoUandia" af
schrift van een motie, aangenomen in hare vergadei^ing van 
27 April j.1. en gaat de vergadering met den inhoud daarvan 
volkomen accoord, daar h. i. de heer Van Brink de rechte man 
op de rechte plaats zal zijn. Van de N.V. Mebus' Postzegel-
handel ontvingen wij ter inzage een aantal van haar nieuwsten 
catalogus Nederland en Koloniën; het werkje ziet er keurig 
verzorgd uit en zal zijn weg wel vinden. 

De voorzitter deelt mede, dat door het bestuur de candidaat-
leden de dames M. Landweer en C. Mulder als lid zijn aan
genomen. 

Hierna volgt een verloting van 7 prijzen, alle geschonken 
door leden der Vereeniging, waarvoor onzen harfelijken dank. 

Tot slot een geanimeerde veiling van vele pracht-exemplaren, 
welke ƒ 8,70 ten bate der kas bracht. De commissaris van 
rondzending geeft thans zijn tevredenheid te kennen over den 
loop der rondzendingen en werd zending nr. 1 reeds vlot af
gerekend. Daarna sluiting. De secretaris, 

H. STIENSMA. 
Nieuwe leden. 



VIII N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR P H I L A T E L I E . 15 J U N I 1929. 

Nederlandsche Vereenieinsr van Postzesrelhandelaren. 
Secre ta r i s : M. J. H. TOORENS, Sta t ionsweg 2, ' s Gravenhage. 

H e t secretariaait kreeg op 22 Apri l 1.1. de mededeeling van 
het Depar t emen t van Jus t i t ie , dat de Koninklijke bewilliging 
was verleend op de s ta tu ten der Vereeniging (nr . 44) , zoodat 
de Vereeniging met dien da tum rechtspersoonlijkheid verkreeg . 

Stadhuiszegels voor Leiden. 
In haa r ledenvergader ing van 22 M a a r t 1.1. werd met alge

meens s t emmen adhaesie betuigd met het streven van de In
terna t ionale Vereeniging „Philatel ica" , ten einde te voorkomen, 
dat, ten behoeve van het nieuw te bouwen Leidsche Stadhuis , 
postzegels zouden worden ui tgegeven, daar dit voornamelijk 
een aans l ag zou beteekenen op de beurzen van de verzame
laars , terwijl anderzijds de schade voor een niet onbelangrijk 
deel wordt gedekt door de assuran t ie . 

Brandkas tzege ls . 
N a a r aanle iding van de polemiek in de l aa t s t e nummers 

van het Maandblad, deelt het bes tuur mede, dat de Vereeni
g ing nooit is gekend in de onderhandel ingen, gsvoerd eener
zijds tusschen den heer Van Blaaderen en anderzijds de Haag
sche Positzegelbeurs en dat overigens alle bedoelde t ransac t ies 
plaa t s vonden vóór de opr ich t ingsvergader ing van de Ver
eeniging van Postzegelhandelaren. 

N a m e n s het bes tuur : 
M. J . H. TOORENS, 

secretar is . 

ZICHTZENDINGEN! 
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AMSTERDAM 

ZIET DEZE P R I J Z E N ! 
Postcongres Londen, cpl. K» P£ 1 f 13,50 
België, nr. 221233 f 4,50 
Spanje, nr. 291a303 ƒ 9,— 

nr. 314-326 ƒ 9,— 
nr. 327-341 f 32,50 
nr. 342-355 f 6,— 
nr. 357-366 ƒ22,50 

Cyprus, nr. 106-115 ƒ19,— 
Ned. Indië, nr. 143-149, ongebr ƒ 18,— 
St. Marino, nr. 23-25 ƒ 1,75 

nr. 68-80 ƒ 3,50 
Franco rembours of postwissel. 

J . J . A. E N G E L K A M P , 
Spui 13, Amste rdam. (234) 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELBEÜRS, 
stationsweg 2, DEN HAAG. Tel. 17133. 
Insendingen voor onze a.s. veiling nemen wij 
nog aan. Indctl ing der kavels geschiedt zoo 
voordeelig mogelijk. Afrekening binnen 3 da-
gen. Kosten 10 p.Ct. van het verkochte bedrag. 
Inzendingen moeten minstens f 25,— bedragen. 

Onze catalogus wordt op aanvrage gratis 
toegezonden. {211) 

Postzegel-albums: 
SCHWANEBERGER. SCHAUBEK, YVERT 
& TELLIER, KA-BE in alle soorten en 
prijzen in VOORRAAD. Bijzondere prijs
lijsten dezer uitg. worden gaarne verstrekt. 

Blanco-albums: 
25 X 3 0 C.M. 8 0 bladen, zwak geruit, 
papier f 3.75, losse bladen f 2.— p. 100 , 
zwaarder papier f 4.75, losse bladen f 3 .50 
per 100 . Geheel l innen band. rood l innen, 
75 cent per exempl. meer, ^ fl[ ^ Q 

Alle Catalogi: 
Yvett & Tellier, Michel, Senf, Stanley 
Gibbons, Scott. Q Q Q Q Q Q Q 

Opdrukmeters: 

Voor 

(Vroeger f 5 50) thans f 1.95. Schäiifel-
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag. Q ^ Q 

den handel alles met korting. 
AUF DER HEIOE'S POSTZEGELHANDEL. 

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

H I L V E R S U M . 
Postb. 1, Giro 1700 , 
Telef. 1323. (181) 
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De post uit Engelsch Indië vertrok 7 April 8,15 uur van 
Karachi en kwam 14 April in Croydon aan. De terugreis 
werd afgelegd in 57 uren en 15 minuten. 

ex.>, 

BY IMPERIAL AIRWAYS 
FIRST AIR-MAIL 

BETWEEN ENGLAND e I N D I A 
Voor de vlucht Indie-Engeland weiden speciale omslagen 

benut, formaat 15,8 bjj 12,7 cm., voorzien van de aanwijzing 
„By Imperial Airways First Air-Mail Between England and 
India", zooals afgebeeld. (Wat zwart is afgebeeld, is in wer-
keijlkheid in rood gedrukt). 

Voor het traject Engeland-Indié werden de stukken voor
zien van het handstempeltje in rood „1st England India". 

EERSTE VLUCHT CHARLEVILLE-BRISBANE. 
Op 27 April j.l. werd deze luchtlijn in gebruik genomen, 

waardoor de post van uit het binnenland van Queensland per 
vliegtuig naar de havenstad Brisbane wordt overgebracht, 
om vandaar verder per mailstoomer haar bestemming te be
reiken. De stukken werden voorzien van een etiket in rood, 
waarop in zwart gedrukt: 

BY AIR MAIL 
INAUGURAL FLIGHT 

BRISBANE-CHARLEVILLE 
AIR MAIL SERVICE. 

Onze getrouwe correspondent, de heer Colafo Belmonte te 
Sydney, is zoo vriendelijk ons met deze inwijdingsvlucht e-en 
kaart toe te zenden, waarvoor onzen hartelijken dank. 

V. B. 

LAATSTE NIEUWTJES. 
AUSTRALIË. 
De Australische lijn Perth (West-Austrarë)-Adelaide (Zuid-

Australië) is 4 Mei geopend. Bijna alle Europeesche postad-
ministraties hebben hiervoor post aangenomen, welke door 
het Engelsche stoomschip „Maloya" van de „Peninsular and 
Oriental Steam Navigation Cy" verder vervoerd zal worden. 
De stukken zullen een bijzonder cachet krijgen en „Fremantle 
Air Mail". 

CHILI. 
Volgens een officieel bulletin zijn van de, op grond van fal-

sificaten ingetrokken 3 p./5 c. en 6 p./lO c. aan de postkan
toren slechts resp. 2782 en 948 stuks verkocht. Een lijn vanuit 
Santiago de Chili zal via Peru verbinding krijgen met Panama. 

DUITSCHLAND. 
In het type van de Zeppelin „Schwaben" van 1911, benut dr. 

Eckener om geld te maken, nu ook een bijzonder rood stempel 
met de woorden „An Bord des Luftschiffes, datum. Graf 
Zeppelin". 

1 Mei hebben de volgende eerstvluchten plaats gehad: 
Proef nacht vlucht Berlijn-Londen, welke zooals gewoonlijk 

zonder aankomststempel is. Opening der luchtlijn Rudolfstadt-
Dresden. In tegenstelling met de hier in Holland gebruikelijke 
methode zijn alle stukken welke met de noodijsvluchten in 
Februari en Maart vervoerd werden, van een speciaal aan
komststempel voorzien. 

JAPAN. 
Bij de eerstvlucht Tokyo-Dairen 

heeft men een bijzondere afstempe
ling benut, voorstellende een krans 
brieven, waartusschen een vlieg
tuig, datum en tekst in het Ja-
pansch. 

MEXICO. 
Ter herdenking aan den dood van den bekenden Mexicaan-

schen aviateur Carrenza, zal 13 -Juli a.s. een speciale vliegpost-
serls verschijnen in tweekleurendruk; waarden 5, 10, 15, 20, 
50 ets. en 1 Peso. Oplage 100,000 stuks. 

Het 35 ets. zeg'l, dat tot nu toe alleen op luchtpostbrieven 
gedrukt verkrijgbaar was, is nu ook los verschenen. Oplage 
200,000 stuks. 

15 Mei is de dianst Msxico-Tapachula geopend. 
NEDERLAND. 
6 Mei zijn de volgende lijnen geopend: 
Amsterdam-Rotterdam-Bazel-Zurich. 
Rotterdam-Essen-Kassel-Marienbad-Praag. 
Amsterdam-Essen-Dusseldorf-Keulen-Frankfort-Mannheim 

met aansluiting op Saarbrücken en München. 
15 Mei Rotterdam-Berlijn; 21 Mei, en niet 20 Mei, zooals 

officieel vermeld, de verbinding Rotterdam-Berlijn-Weenen. 
Van uit Weenen vindt deze aansluiting eerst 1 Juni plaats. 

9 Mei had de eerste luchtpostverzending via Marseille plaats 
naar Indië, welke door het stoomschip „Tambora" verder 
vervoerd zal worden. 

RUSLAND. 
10 Mei is de lijn Alma-Aia (Kazakstan) en Djarkent in Tur

kestan geopend. 
SAARGEBIED. 
De luchtverbindingen zijn 21 Mei heropend. De verbinding 

met Holland heeft niet plaats kunnen hebben, daar in Keulen 
de aansluiting gemist is. De stukken dragen dus nu het roode 
aankomststempel „Mit Luftpost Angebracht Köln 2". Het oude 
blauwe etiket met het woord „Luftpost" in Duitsche letters 
is geheel uitgeput en gaat een goïde toekomst tegemoet. 
Tegenwoordig wordt het gewone Duitsche etiket gebruikt, en 
wel in vellen van 20 stuks. 

VEREENIGDE STATEN 
Een speciale luchtpositenveloppe met indruk van een 5 cts.-

zegel blauw in geheel nieuw type, is door de posterijen in om
loop gebracht ad 6 ets. 

ZWITSERLAND. 
Ook de Zwitsersche Posterijen hebben post medegege-ven 

voor de vijf vluchten Holland-Indië. In totaal werden vervoerd: 
Eerste vlucht: 264 stuks; tweede vlucht: 33 stuks; volgende 

vluchten geen. 
Bovendien werden door de Zwitsersche Posterijen 84 stuks 

medegegaven voor de vlucht Frankrijk-Indochdna door Brix en 
Paillard. Alle deze stukken hebben het bijzondere Fransche 
stempel ontvangen. 

De lijn Lausanne-Bienne-Zurich v.v. zal veranderd worden 
in Lausanne-Bern-Zurich. De eerste postverzending zal 3 Juni 
plaats hebben. 

4 Mei werd de lijn Genève-Lyon-Clermont-Fe-rrand-Mont-
lucon met directe aansluiting op de expres naar Bordeaux ge
opend. Dez° lijn geeft eveneens belangrijke aansluitingen op 
de voornaamste Europeesche luchtlijnen. Te Clermont-Ferrand 
werd een stempel benut met het woord „Aviation" en stads
naam (datum in kleine letters). 

TH 
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Frankeermachines. 
Francotyp. 
Machine 106 

NEDERLAND. 
IV. Een oude machine in nieuwe gedaante: De 
inscriptie van het medaillon is nu aangevuld 
met „N.V." en luidt thans: „N.V. STOOM-
VAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND", 
terwijl het monogram o. i. ook iets is gewijzigd. 
De laatste datum 106 III is 14.V.'29, de eerste 
106 IV is 15.V.'29. 

Machine 127. R.H.V. 's-Hage, nadat type VI „MIMEO
GRAPH" tot en met 20 Mei '29 heeft geloopen, 
is op 21 Mei '29 type III „DALTON" weer te 
voorschijn gekomen, terwijl sedert begin Juni 
type II „KARDEX" „cards in sight" we-derom 
te voorschijn is gekomen. 

Machine 137. In begin Mei in gebruik genomen bij de fa. 
H. J. Reesink & Co., Zutphen, model A III, 
tusschen de stempels een rood rechthoekig 
blokje, waarin in uitgespaarde letters: „REE
SINK ZUTPHEN". 
Een bijzonderheid bij deize machine is, dat, in 
afwijking met de andere machines, de plaats
naam in den datumstempel thans onder den 
datum staat, dus onderaan, inplaats van boven
aan. 

Machine 140. R.H.V. Amsterdam is sedert begin Mei in haar 
vijfde type te voorschijn gekomen en wel met 
den tekst „Elliott Fisher The Bookkeeping Ma
chine" met monogram „E. F. Co.". Hiervan 
mochten wij een echt geloopen foutieve af
stempeling ontvangen, met datum 4.6.30 (inpl. 
V. 4.5.'29). 

Machine 151. Deze is ons bekend als demonstratiemachine 
met plaatsnaam in datumstempel „Rotterdam". 
Model C, vanzelfsprekend zonder tekst (max. 
cap. tot 99K). 

Machine 152. Is 16.5.'29 in gebruik genomen bij Ruys' Han-
delsvereenig'ing te Enschecjé, model C (max. 
cap. tot 99%); reclametekst staat precies on
der het telnummer, dus onderaan tusschen da
tum- en waardestempel. 
De tekst in dunne schrijfmachineletter, drie-
regelig, luidt: 

RUYS' 
HANDELSVERG. 

N.V. 
Machine 153. Deze is ons eveneens bekend als demonstratie-

machine bij R.H.V. te Groningen, model C 
(max. cap. tot 99>$); plaatsnaam in datum7 
stempel „Groningen". 

Machine 156. Is op 15 April '29 in gebruik genomen bij de 
N.V. Prov. Geldersche Electr. Mij. te Arnhem. 
Model B II, tusschen de stempels een cirkel met 
wapen, waaromheen „PROVINCIALE GEL
DERSCHE ELECTRICITEITS MIJ". 
Typeerend is het dat nu tusschen al die nieuwe 
modellen in hoogere nummers ineens weer 
aoo'n vroeger „B" type te voorschijn komt. 

NEDERLANDSen INDIE. 
Machine 2. type C, als reeds gemeld bij de Nederl. Indische 

Escompto Mij. te Batavia, in gebruik genomen 
27.3.'29; monogram: in een cirkel, ineen ge
vlochten letters N. I. E. M. 
Model en formaat van den afdruk komen ge
heel overeen met dien van machine 200 (zie 
blz. 14). 
Indien er echter geen waarde van M cent wordt 
afgedrukt, komt op die plaats een liggend 
streepje; indien er geen waarde boven 1 gulden 
wordt afgedrukt, komt op die plaats een ster
retje. 
Dit sterretje heeft dus bij de Nederl. C Mach. 

(141) ongetwijfeld dezelfde beteekenis (zie 
blz. 69). 

Machine 200. type A, begin Mei in gebruik genomen bij de 
„Volkslectuur" te Weltevreden; afzendersken-
merk: „BALAI-POESTAKA". 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door Dr. H. W. BOREL. 

IV. 
BERMUDA. 

1918-20. War Tax. 
1 penny in 2 overdrukken. 

1921. Bestuur. 
M p. tot 1 sh. in 2 series, elk van 9 waarden, ter her
innering aan de Bestuurs-instellingen, 300 jaar geleden. 
De eerste serie vertoont het portret van koning George 
en links daarvan een zeventiende-eeuwsch zeilschip. 
De andere serie in het midden koning George, in de 
bovenhoeken hetzelfde schip en het wapen, onderaan 
symbolen van het Recht. Beide dragen de jaartallen 
1620-1920; op de eerste ontbrak het woord „postage". 

BRITISH GUYANA. 
Regeeringsjubileum. 
1, 2, 5, 10, 15 c , uitgegeven 1 Juli 1898, bij het 60-jarig 
regeeringsjubileum van koningin Victoria; de viering 
vond reeds het jaar tevoren plaats. 
De zegels dragen ook het goede jaartal 1897, en stellen 
voor: 
1, 5, 15 c , Roraima-berg. 
2, 10 c , Kaieteur-waterval. 
De 5, 10, 15 c. werden in 1899 overdrukt met „two cents". 

1918. War Tax. 
2 cents. 

TRINIDAD. 

1898. 

1898. Ontdekking. 
2 p., ter herinnering aan de ontdekking van het eiland 
400 jaar geleden, door Columbus op zijn derde reis, 31 
Juli 1498. 
Afbeelding van de landing van Columbus, naar een 
raam in de vergaderzaal van de afgevaardigden in Port 
of Spain. Oplage 240,000 stuks. 

1917-18. War Tax. 
M en 1 penny, verschillende opdrukken, totaal 11. 

KLEINE ANTILLEN. 
GRENADA. 

1898. Ontdekking. 
2K p.; ter herinnering aan de ontdekking van het eiland 
door Columbus op 15 Augustus 1498. 
Oplage 500,000 stuks. La Conception is de naam van 
het schip van Columbus op zijn derde reis. 
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1916. War Tax. 
1 penny, lin 2 versohlillende opdrukken. 

ST. VINCENT. 
1916. War Tax. 

1 penny, in 2 verschillende opdrukken. 
BARBADOS: 

1897. Regeeringsjubileum. 
1 farthing tot 2/6 shilling (9 waarden), ter herinnering 
aan het 60-jarig regeeringsjubileum van koningin Vic
toria. 
De zegels, alle in eenzelfde teekening, vertoonen het 
wapen van het eiland, de zee-beheerschende Brittania, 
op een door zeepaarden getrokken wagen; in den rechter 
bovenhoek de leeuw van Scotland, in den linker onder-
hoek de harp van Ierland, en in de beide andere hoeken 
de drie le-euwen van England. 

1905. Nelson. 
1 farthing tot 1 shilling (7 waarden) 
ter herinnering aan admiraal Nel
son's dood. 
Horatio Viscount of Nelson, geb. 
1758, admiraal van d'e Enigelsohe 
vloot in den oorlog tegen Frankrijk, 
waarbij in den zeeslag bij Trafalgar 
21 October 1805 de Fransche vloot 
verslagen werd, doch Nelson den 
dood vond. 

De zegels werden uitgegeven 1 Maart 1905, geven het 
voor hem in 1813 te Barbados opgerichte standbeeld 
weer en werden ontworpen door de igemalin van den 
gouverneur G. Goodmann, wier initialen voorkomen in 
de beide vierkantjes onderaan. 

1905. Ontdekking. 
1 penny, uitgegeven 15 Augustus, ter herinnering aan 
de ontdekking van het eiland in 1605; in het midden The 
Olive Blossom. 
In 1605 kwam Olive Leigh met de olive Blossom op 
Barbados en nam het eiland in bezit in naam van koning 
James I van England; hy richtte een kruis op, waarin 
hij uitsneed: „James K. of E. and of this Island". 
Het eiland zelf was al eerder ontdekt door Spaansche 
en Portugeesche zeevaarders, doch die hadden alleen 
water ingenomen en er verder geen aandacht aan ge
schonken. 
Ook ditmaal duurde het ruim 20 jaar, voordat de eerste 
vaste nederzetting kwam in 1627, en op de plaats waar 
Leigh het kruis oprichtte ontstond later de stad James
town. 

1917. War Tax. 
1 penny; verplicht gebruik op lederen brief vanaf 15 
October 1917 tot 31 Maart 1920. 

1920. Overwinning. 
% penny tot 3 sh. (11 
stuks), uitgegeven 9 
September 1920, ter 
herinnering aan het 
einde van den Grooten 
Oorlog. 
De zegels vertoonen de 
Overwinnings-engel in 
twee teekeningen, voor 
de penny- en shilling-
waarden. 

1927. Inbezitneming. 
1 penny; 17 Fe-bruari in omloop voor het 300-jarig bezit 
van het eiland. 
Links het portret van Charles I, koning van Engeland 
in 1627, rechts dat van den tegenwoordigen George V; 
tusschen beide portretten an een plantage. 

ST. LUCIA. 
1916. Wa Tax. 

1 penny, in twee verschillende overdrukken. 

1902. Ontdekking. 
2 p.; uitgegeven 16 December, 
ter herinnering aan de ontdek
king van het eiland 400 jaar ge
leden door Columbus op z ĵn 
vierde reis. 
Op den zegel komt voor de Pit-
ton, de 3700 voet hooge berg; in 
den rand een gier met bananen 
en een slang met vruchten van 
den broodboom. 

DOMINICA. 
1916-19. War Tax. 

'A, Xyi, 3 penny, in 6 verschillende opdrukken. 
MONTSERRAT. 

1917-19. War Tax. 
%, 1% penny, in 3 opdrukken. 

ANTIGUA. 
1916-18. War Tax. 

, lyi penny. in 3 opdrukken. 
ST. KITTS-NEVIS. 

1916-18. War Tax. 
%, IVi penny. 

1923. Inbezitneming, 
'A p. tot 1 Pound (13 waarden), ter herinnering aan de 
eerste nederzetting in 1623. 

VIRGIN ISLANDS. 
1916. War Tax. 

1, 3 penny. 
LEEWARD ISLANDS. 

1897. Regeeringsjubileum. 
YJ p. tot 5 sh. (8 waarden), uitgegeven van 
22 tot 30 Juni, ter herinnering aan het 60-
jarig regeeringsjubileum van koningin Vic
toria. 
Het zijn de gewone zegels, voorzien van 
een overdruk „Sexagenary 1897" en R(e-
gina) I(mperatrix) V(ictoria). 

Oplage: A, 1, 2y; p. 15,600; 4 p. 6000; 6, 7 p. 3480; 
1 sh. 1800; 5 sh. 900. 

BAHAMA-EILANDEN. 
TURKS AND CAICOS ISLANDS. 

1917-19. War Tax. 
1, 3 penny, in 12 verschillende opdrukken. 

BAHAMAS. 
1918-19. War Tax. 

K, 1, 3 penny, 1 sh.; in 14 verschillende opdrukken. 
1920. Vrede. 

> ,̂ 1, 2, 3 p., 1 sh., ter herinnering aan het einde van 
den Grooten Oorlog. 
De zegels vertoonen links het portret van koning Ge
orge en rechts het wapen met de spreuk: „Expulsis pi-
ratis commercia restitua" (Het handelsverkeer is her
steld, na het verdrijven van de roovers), waarmee de 
Puitsche onderzeebooten bedoeld zijn; de spreuk zelf 
is van Cicero, en heeft betrekking op de verdrijving van 
de Cilicisohe zeeroovers uit de Middellandsche zee, 67 
jaar v. Chr. 

GROOTE ANTILLEN. 
JAMAICA. 

1900. Penny-Post. 
1 penny, uitgegeven 24 Mei (geboortedag van koningin 
Victoria), ter herdenking van het feit, dat het één jaar 

_ geleden was, dat Jamaica was opgenomen onder de ko
loniën, waar het „one penny port" gold. 
Het Kegel brengt in beeld den Landovery-waterval bij 
St. Ann, de haven aan de Noordkust; tevens karakteri-
seerend het „land van bosch en water", zooals het eiland 
wordt genoemd. 

1916-19. War Tax. 
A, IA, 3 penny, in 11 verschillende overdrukken. 
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1919. Oorlog. 
IK P-, de terugkeer van de vrijwilligers van Jamaica, 
die aan den oorlog hebben deelgenomen. 
Het zegel geeft een groot troepentransportschip weer. 

CAYMAN-ISLANDS. 
1917-19. War Tax. 

a, 1% penny, in 6 opdrukken. 
VASTELAND VAN M.-AMERICA. 

BRITISH HONDURAS. 
1916. War Tax. 

1, 3 penny, in 5 opdrukken. 
1921. Vredesuitgifte. 

2 c , ter herinnering aan den vrede na den Groeten 
Ooriog. 
De zegel draagt het woord „Peace", en het wapen met 
de spreuk: „Sub umbra floreo", Ik bloei in de schaduw 
(van het Britsöhe Rijk). 

ZUID-AMERICA. 
FALKLAND ISLANDS. 

1918. War Tax. 
yi, 1 penny, 1 shilling. 

(wordt vervolgd). 

OPRICHTING VAN EEN SPECIALE 
POSTZEGEL

VERZEKERING-MAATSCHAPPIJ. 
(Causerie, gehouden in de vergadering van „Hollandia", 

op 2.5 Mei 1929). 
Sedert vele jaren sluit ondergeteekende reeds brand- en 

inbraakverzekeringen af voor beeren verzamelaars van, en 
handelaren in postzegels. 

Bij het afsluiten van dergelijke verzekeringen is het mij 
meermalen opgevallen, dat assuradeuren in het algemeen te
genover deze verzekeringen een uiterst gereserveerde houding 
aannemen en dikwijls ten opzichte van verzamelaars en han
delaren een zeer onsympathieke, welke, hoewel grootendeels 
voortspruitende uit hunne onbekendheid met onze philatelis
tische liefhebberij, toch geen recht van bestaan heeft. 

Deze afwijzende houding van assuradeuren spruit ook voort 
uit het feit, dat zij, gewoonlijk geen postzegelverzamelaars 
zijnde, ingeval van schade het verzekerde object niet kunnen 
beoordeelen, en wat het voornaamste in dergelijke igevallen is, 
den juisten man niet weten te vinden, die wél naar beste weten 
en grondige kennis eene dergelijke schade kan regelen. 

Ook wordt door enkelen hunner eenigerlei waarde van post
zegels betwist, met het onbenullige gezegde, dat postzegels 
maar vodjes papier zijn met een denkbeeldige waarde, „die 
een gek ervoor geeft". 

Een en ander heeft mij het besluit doen nemen om met mede
werking van zoo mogelijk alle liefhebbers van postzegels in 
het algemeen, hetzij verzamelaar of handelaar, te trachten 
een eigen rnaatschappij op te richten, die voornamelijk boven
genoemde risico's dekt en waarbij alle bona-fide verzamelaars 
en handelaren „een onderdak" vinden voor de verzekering van 
hunne philatelistische schatten. 

Een maatschappij, waarvan het bestuur bestaat uit deskun
digen, hetgeen lang niet bü aAle N.V.'s het geval is en biJ 
welke maatschappijen de redactie der polissen ten opzichte van 
bedoelde verzskeringen deskundig wordt opgezet en wat het 
voornaamste is: eventueele schaden ook deskundig worden 
geregeld. 

Een maatschappij, bij welker succes het meerendeel der 
verzamelaars belang heeft: 

1. omdat zij als geassureerden bij die maatschappij geïnte
resseerd zijn; 

ring-'instituut; die zijn er genoeg, meer dan genoeg. Een ver
zekeringmaatschappij echter, die voornamelijk risico's accep
teert, zooals wij haar wenschen aan te bieden en kunnen aan
bieden, op condities die voor ons geschikt zijn, die is er niet. 

Als wij de oprichting van een dergelijke maatschappij bezien 
en hare levenskansen nagaan, moeten wiJ beginnen de na
volgende vragen te stellen, n.l.: „wat voor risico levert het 
verzekeren van postzegels" en „wat is ons belang om deze 
verzekering zelf ter hand te nemen". Deze twee punten zal ik 
gaarne hier even toelichten. 

Risico. 
Het risico van verzekeren van postzegels en dergelijke vin

den assuradeuren over het algemeen tamelijk zwaar, zulks in 
verband met de afwikkeling van schaden. 

De eventueele schaderegeling schrikt assuradeuren terug tot 
te-ekening van deze posten, hetgeen m.i. ziJn ooMaak vindt, 
zooals ik tevoren reeds heb aangestipt, in de onbekendheid met 
het artikel in kwestie en de moeilijkheid voor hen, om een 
betrouwbaar en goed onderlegd deskundige aan te wijzen. 

Ons belang is dus, waar wij ingeval van 'Schade de dupe 
kunnen worden (lees niet: „zullen" worden) van de niet-
philatelistische kennis van verzekeraars, er voor te zorgen, 
dat wij onze belangen dan zoo min mogelijk in hunne handen 
stellen, maar zooveel mogelijk in de onze houden. Hoewel de 
verzamelaars en handelaren reeds door mijne tusschenkomst 
bij solide maatschappijen zijn verzekerd, doet dit aan het feit 
niets af, dat wij, zoo wij zelf eventueele schaden deskundig 
kunnen regelen, altijd daarbij gebaat zullen zijn, waarom wij 
dan ook daarop moeten aansturen. 

Bij de oprichting eener maatschappij door verzamelaars heb 
ik mij voorgesteld het bestuur te doen bijstaan door commis
sarissen, die op handels- en philatelistisch gebied er kunnen 
zijn. Deze commissarissen, die volgens de nieuwe wet op de 
naamlooze vennootschap een werkzaam deel in het bestuur, 
moeten nemen, zouden bij de acceptatie der verzekeringen en 
eventueel bij onverhoopte schaden hunne kennis van zegels, 
resp. hunne aanwijzingen kunnen geven door het benoemen 
van een of meerdere bekwame en onpartijdige deskundigen. 

Acceptatie. 
Ik stel mij voor bij oprichting van de verzekering-maat

schappij als door mij bedoeld, een systeem aan te wenden, 
dat in de practijk door sommige maatschappijen wel meer 
wordt toegepast, evenwel lang niet altijd, en wel: informatie 
naar den candidaat-verzekerde. Dit is voor ons, hoewel het 
aantal verzamelaars tegenwoordig legio is, niet zoo moeilijk 
als wel schijnt en minder kostbaar dan bij andere maatschap
pijen, omdat wij: 

1. in vele gevallen niet behoeven te informeeren; 
2. ingeval dit wel noodig blijkt te zijn, daarvoor terecht 

kunnen bij verschillende vereenigingen of leden van vereeni-
gingen. 

Vaststelling der verzekerde sommen. 
Het vaststellen der te verzekeren som wordt tot dusverre 

meestal gedaan door den verzekerde, zoodat het den ver
zekeraar onbekend is, of hij de juiste waarde he«ft verzekerd, 
of dat hij een verzameling te hoog of te laag heeft verzekerd. 

Eene te hooge verzekering-som is voor den bona-fide ver
zekerde een schadepostje, daar hij in dit geval een gedeelte 
zijner verzekeringspremie onnoodig betaalt. Voor den ver
zekeraar kan de te hooge verzekerde som een gevaar zijn, 
daar het den niet-eerlijken verzamelaar kan bewegen tot het 
moedwillig veroorzaken van schade, met de bedoeling op de 
schade-uitkeering winst te maken. 

Eene te lage verzekering is slechts voor den verzamelaar 
nadeelig en kan bij veel overwaarde van het verzekerde in
terest een groote schadepost voor hem worden, zoowel bij 

o j 4. •• , , , • j , «hiältaii«)'^*^'^' ^̂ ^ "tiij partieele schade. 
2. omdat ZIJ als kleme of groote aandeelhouder eveneens he-^^^TP' Het komt er dus op aan om zooveel mogelijk de juiste waarde lang erbij hebben, waardoor het geheel een eenigszins onder 

)ing karakter verkrijgt. 
Het zij mij vergund, u mijn bedoelingen te verduidelijken. 

De drang tot oprichting eener verzekering-maatschappij gaat 
dus niet uit van de idee, dat er behoefte is aan een verzeke-

yoor het aangaan eener verzekering te doen bepalen en dit 
is m.i. een der hechtste grondslagen bij het aangaan van een 
verzekeringscontract. 

Daarvoor heb ik mij voorgesteld alle ter verzekering aan
geboden objecten voor het aangaan der verzekering te doen 
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schatten, tenzü verzekerden, zoowel in als buiten Amsterdam, 
doch vooral buiten Amsterdam of in plaatsen, ver gelegen van 
de woonplaats van een deskundige, met verwijzing naar be
trouwbare adressen aantoonen, dat de opgegeven waarde aan
wezig is. Het is geen eisch dat alles te voren geïnspecteerd en 
geschat wordt, doch een aan te bevelen middel om tot een juist 
verzekeringsbedrag te komen. 

Schade-regeling. 
Zooals u wellicht niet allen bekend zal zijn, geschiedt bij 

brand- of inbraak-schade de regeling aldus, dat door ver
zekerde moet worden opgegeven, wat verbrand is of vermist 
wordt. Dit is voor den kleinen verzamelaar, die wellicht zjjn 
exemplaren in een of anderen catalogus heeft aangeduid, niet 
zoo moeilijk, doch voor den grooten verzamelaar of voor den 
handelaar is het haast ondoenlijk om ingeval van schade op 
te .ge^en, waaruit die schade bestaat, omdat hij niet weet, 
welke zegels of hoeveel daarvan, hij heeft gehad. Daarom is 
een andere regeling van schade zeer aan te bevelen, en dat 
is verzekering tegen getaxeerde waarde. Onder de uitdrukking 
„getaxeerde waarde" verstaat de assurantie-man een vóór 
het aangaan der verzekering vastgestelde en zoo noodig ge-
spe-cificeerde waarde, met de bepaling in de polis vermeld, dat 
die som ingeval van schade zal worden aangenomen als de 
werkelijke waarde van het verzekerde interest onmiddellijk 
vóór de ramp en alsof deze waarde vóóraf door deskundigen 
zou zijn vastgesteld. Dit houdt in, dat de verzekeraar ingeval 
van schade de verzekerde waarde absoluut als de juiste waarde 
te erkennen heeft en slechts de overblijvende waarde te tax-
eeren heeft. Die waarde behoeft hij slechts van de verzekerde 
som af te trekken om de schade te bepalen. 

Een dergelijke verzekering tegen getaxeerde waarde heeft 
dus ontegenzeggelijk een groote bekoring voor verzamelaars 
en handelaren doch houdt in, dat men zich verplichten moet, 
de verzamelingen of voorraden (de laatste volgens inventaris 
bij opmaken van de balans) bij continuatie der verzekering te 
doen her-taxeeren. Voor een en ander zou iemand daartoe 
door het bestuur der vennootschap kunnen worden aangewezen 
Ik stel mij voor de schade-regeling in ieder geval namens de 
vennootschap door een algemeen als onpartijdig en deskundig 
bekend man te doen verrichten. De verzekerde heeft het recht 
zelf een door hem aangewezen deskundige daartegenover te 
stellen, terwijl zoo noodig beide deskundigen weder een derde 
kunnen benoemen, die als arbiter beslissende uitspraak kan 
doen. 

Het stellen van een eigen deskundige is m.i., gezien het 
doel der oprichting van voornoemde vennootschap, eenigszins 
overbodig, daar juist de nieuwe vennootschap wordt opgericht 
in het belang van verzekerden. 

Kapitaal. 
Ik stel mij voor als voorloopig benoodigd kapitaal f 50,000,—. 

Het maatschappelijk kapitaal kan in de toekomst te klein 
blijken, in verband waarmede de mogelijkheid tot uitbreiding 
hiervan onder de oogen gezien moet worden. Daarom zou het 
maatschappelijk kapitaal kunnen worden vastgesteld op b.v. 
ƒ 500,000,—, verdeeld in tien gelijke series, genummerd A-J, 
waarvan serie A, groot f 50,000,—, geplaatst en volgestort. 

Aandeden. 
Om zooveel mogelijk ieder in de gelegenheid te stellen een 

daadwerkelijk aandeel in de oprichting der verzekerings-ven-
nootschap te doen nemen, heb ik mij voorgesteld de aande-elen 
te splitsen in stukken van ƒ100,— en ƒ50,—, b.v.: 

450 aandeden ad f 100,—, zijnde totaal ƒ 45,000,— 
100 aandeelen ad ƒ 50,—, zijnde totaal ƒ 5,000,— 

550 aandeelen, totaal ƒ 50,000,— 

Volstorting van aandeelen. 
Het is bij assurantie-maatschappijen geen gewoonte, hare 

aandeelen volgestort uit te geven. Juist deze gewoonte om 
niet-volgestorte aandeelen uit te geven, maakt het plaatsen 
moeilijk, daar men bij deelname aan de oprichting eener naam-
looze vennootschap, van welken aard ook, wel weet wat men 
op het moment van deelname daarvoor beschikbaar kan stellen, 
evenwel niet weet wat de toekomst brengt en of men op het 
oogenblik, waarop volstorting gevraagd wordt, zijnde meestal 
80 % of viermaal het oorspronkelijk gestorte bedrag, kan 
suppleeren. Men kan zich van de verplichting tot biJ storting 
op aandeelen niet onttrekken, terwijl verkoop van deze aan
deelen haast onmogelijk is. Dit alles heeft mij doen besluiten 
bij oprichting van voornoemde naamlooze vennootschap vol
gestorte aandeden uit te geven, welke dan natuurlijk niet op 
naam staan en daardoor ook verhandelbaar zijn. 

Arbeidsveld voor de N.V. 
Naar mijn meening heeft een N.V. als door mij voorgesteld, 

een ruim arbeidsveld. Millioenen guldens aan zegels kunnen 
verzekerd worden en daarvan zal stellig veel ter verzekering 
worden aangeboden. Hoeveel stille verzamelaars t d t ons land 
niet. Menschen, die zich weinig met anderen bemoeien, in 
stilte steeds voortverzamelen en opzien tegen eenige aanslui
ting bij een vereeniging en tegen eenige moeite welke zij 
moeten doen om verzekerd te ziJn, doch die, zoo zij van ver
schillende zijden en op verschillende wijizen opmerkzaam 
worden gemaakt op de nieuwe postzegel-verzekering-maat
schappij, zich voor verzekering tot die maatschappij zullen 
wenden, daar deze toch door postzegel-verzamelaars wordt 
aanbevolen. 

Risico-overdracht. 
MiJ is reeds gevraagd: „Hoe denkt u te doen bij het ver

zekeren van groote objecten. De nieuwe maatschappij kan toch 
niet alle bedragen verzekeren, want dan, al is de kan's klein, 
dreigt een catastrophale ramp, indien een groote schade plaats 
vindt." Ook hieraan is door my' tevoren reeds gedacht. In ons 
vak ds het gewoonte om van de door een maatschappij ge-
teekende bedragen het gedeelte dat haar te zwaar is, dus het 
door haar gestelde maximum per verzekering overtreft, over 
te dragen aan een andere maatschappij. 

Herverzekering. 
Voor herverzekering hebben zich reeds andere maatschap

pijen beschikbaar gesteld, hetzij bij contract, hetzij voor z.g. 
facultatieve hervenzekering. Deze herverzekering geschiedt 
door den herverzekeraar op de origineele condities welke den 
afgever veelal eene provisie daarvoor toekent, zulks ter dek
king van gemaakte onkosten als bureaukosten en dergelijken. 
Dat ik andere maatschappijen voor het aocepteeren van onze 
eventuede herverzekeringen bereid vond, vindt zijn oorzaak in 

' de omstandigheid, dat zij, waar de schade-regeling geschiedt 
door den z.g. „afgever" (de maatschappij die oorspronkelijk 
heeft verzekerd) er van overtuigd zijn, dat eventuede schaden 
dan deskundig geregeld zullen worden. 

Verzekerings-objecten. 
Naast het verzekeren van postzegel-verzamelingen enz. heb 

ik mij voorgesteld óók te verzekeren huizen en inboedels in 
huizen, doch alles eerste klas. Geen industrieele risico's, geen 
boerderijen of wat daarmede gelijk staat en verder geen 
brand-gevaarlijke risico's. Ook geen verzamelingen, welke in 
zeer brand-gevaarlijke huizen zijn ondergebracht, b.v, niet in 
de provincie in huizen met stroo of rieten daken gedekt. Het 
is natuurlijk wel aangenaam aan het einde van elk boekjaar 
op een grooter preraie-inkomen te kunnen wijzen, maar for-
ceeren van dat premie-inkomen door meer gevaarlijke risico's, 
desnoods tegen hooge premie te teekenen, is uit den booze, 
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omdat zich dit vroeger of later wreken zal ten koste van de 
maatschappij. 

Premie. 
Het is mijn bedoeling bij oprichting der maatschappij een 

premie-tarief voor verzekering van postzegels vast te stellen, 
zoowel voor brand- of inbraakverzekering, als voor brand- en 
inbraakverzekering gecombineerd. Dit tarief zal (voorhands) 
niet veel afwijken van de gangbare premies, daar het niet ge
raden is het voordeel van een maatschappij als de onze in 
concurreerende premies te zoeken. 

Het bovenstaande is slechts een schema, hetwelk op eenige 
punten voor dezen en genen nog wel eenige verduidelijking 
zal behoeven, die ik op verzoek gaarne zal verstrekken, doch 
waarbij ik zooveel mogelijk heb aangegeven het „hoe" en 
„waarom" wij een eigen maatschappij behoeven. 

Oorspronkelijk heb ik bovengenoemde ideeën aan het be
stuur van „Hollandia" toevertrouwd. Dit niet met de bedoeling, 
de oprichting namens of door genoemd bestuur te doen ge
schieden, doch alleen om de meening van het bestuur over 
mijn plannen te vernemen. Nadat uitvoerige bespreking heeft 
plaats gevonden en het bestuur veel goeds in mijn voorstellen 
vond en ook nadien veel verzamelaars hunne groote instem
ming met mijne plannen hebben betuigd, wend ik mij thans tot 
alle verzamelaars en handelaren van Nederland en wek hen op, 
zoo ook ziJ met mijne plannen sympathiseeren, daarvan te 
doen blijken door mij hun kaartje met toezegging van even
tueel te nemen aandeel (en) in- en ook van eventueele ver
zekering by de op te richten maatschappij, toe te zenden. 

J. HANEKAMP, 
Witte de Withstraat 52, Amsterdam. 

Onderschrift der Redactie. 
Wij geven aan het bovenstaande gaarne een plaats. Inder

daad legt de schrijver den vinger op een gevoelige plek. Ook de 
directeuren en sectie-hoofden van het steeds toenemend rond-
zendingsverkeer der vereenigingen, zien hun verantwoorde
lijkheid in de laatste jaren sterk toenemen, zonder dat af
doende middelen konden worden gevonden om deze binnen de 
zoo zeer gewenschte beperking terug te brengen. 

Het wil ons voorkomen, dat de Bond hier goed werk kan 
verrichten-bij de nadere uitwerking van bovens taanden opzet; 
de verzekering dient, mocht zij tot stand kunnen worden ge
bracht, evenwel n. o. m. open te staan voor eiken bona-fide 
verzamelaar en handelaar, zich dus niet te beperken tot de bü 
den Bond aangeslotenen. 

1ßo€l<;B)€rlken, ®̂  
Tlj'dlsciiriften, 
Catalogi, en§,| 

KOHL BRIEFMARKEN HANDBUCH, 19e afleve
ring, bevattende het vervolg en slot van Griekenland 
en het begin van Groot-Britannië. 

Uitvoerig worden hierin behandeld de uitgiften van Grie
kenland van 1900 tot op heden; voorts de zegels tijdens de be
zetting in Macedonië, Epirus e.a. gedurende den eersten Bal
kan-oorlog in 1912, enz.; de uitgiften voor Samos, Mytilene 
e.d. Juist voor deze uitgiften, waaromtrent nog zoo weinig 
met zekerheid vaststaat, voorziet deze aflevering in een be
hoefte. 

Een gebied, dat ook hier Ie lande nogal verzameld wordt, is 
Griqualand. Bewerkt door dr. Munk, worden aan de beschrij
ving dezer zegels tien pagina's gewijd, waarbij tevens de val-
sche opdrukken onder de loupe zijn genomen. 

Van Groot-Britannië bevat deze aflevering slechts het aller
eerste begin der inleiding. 

Wij herhalen het nog eens: dit werk behoort in handen te 
zijn van lederen ernstigen verzamelaar. v. B. 

UITGEBREIDE CATALOGUS VAN NEDERLAND 
EN KOLONIEN, uitgegeven door de N.V. J. Mebus' 
Postzegelhandel te Amsterdam, opnieuw bewerkt door 
P. C. Korteweg en vele anderen. 

Op ruim 60 pagina's, fraai gedrukt en voorzien van talrijke 
afbeeldingen, geeft deze catalogus nagenoeg alles, wat de 
speciaal-verzamelaar van Nederland noodig heeft, als hij ten
minste niet afdalen wil in de kleinste bijzonderheden, zooals 
de talrijke plaatfoutjes, die de Nederlandsche port- en fran-
keerzegels nu eenmaal bieden. 

Bij de prijsbepalingen zijn tevens vermeld die, geldend voor 
paren en blokken of strippen van drie bij de eerste uitgiften. 
Voorts zijn de vervalschingen nauwgezet omschreven en waar 
noodig toegelicht door duidelijke cliché's. 

Oplaagcijfers, koersduur en tal van andere bijzonderheden 
zijn vermeld en maken, dat de gebruiker geheel op de hoogte 
kan zijn van de zegels van het moederland en de koloniën. 

Duidelijke afbeeldingen van de verschillende roltandingen 
zijn opgenomen, de typen der portzegeils met de beschrijving 
en afbeeldingen der typen V en VI. Eveneens de typen der 
portzegels, opdruk op de De Ruijter-zegels; voorts de valsche 
en echte opdrukken 5 op 1 cent, enz. enz. 

Bij Ned. Indië vindt een kort overzicht van de Landmail 
portzegels een plaats, alsmede de nood-portstempels. 

Nieuw aan toegevoegd is een lijst van de Nederlandsohe 
stempels, welke zeer overzichtelijk den gebruiker wijst op de 
mindere of meerdere zeldzaamheid der gebezigde afstempeling. 
Van de koerseerende emissie van Nederland is een volledige 
lijst opgenomen der plaatnummers. 

De geheele opzet en bewerking stempelen dezen catalogus 
tot een handleiding, waarin een schat van kennis is ver
werkt. 

Wij wenschen hem dan ook in handen van vele, vele ver
zamelaars. Een dergelijke uitgave kan niet anders dan mede
werken tot een gezonden, voorspoedigen groei onzer lief
hebberij. 

Dat de uitgeefster en bewerkers er het genoegen van mogen 
beleven, dat hun ruimschoots toekomt. 

V. B. 

DIE ENTWERTUNGSSTEMPEL AUF DEN MAR
KEN DES KOENIGREICHS NEAPEL, von Ing. Vin-
cenzo Vittozzi, übersetzt von Dr. Rudolf MendL 

Dit zeer goed uitgevoerde werk, met getrouw wedergegeven 
afdrukken van de in het toenmalige koninkrijk Napels bij de 
post in gebruik ge-weest zijnde vernietigingsstempels der fran-
keerwaarden, is het 9e deel dat door de „Abstempelungs-
sammlergruppe des österreichischen Philatelistenklubs „Vin-
dobona", Wien" voor de leden is uitgegeven en voor alle be
langstellenden verkrijgbaar gesteld. Deze mogen het bestuur 
dezer groep wel dank weten voor de uitgave in de Duitsche 
taal, welke aan de meerderheid heel wat beter bekend is dan de 
Italiaansche. De schrijver begint met de indeeling dezer stem
pels, welke eene chronologische is; vervolgens met de verdee
ling ervan in groepen en vangt aan met den in het geheele 
koninkrijk gebruikten zelfden stempel „AnnuUato" in antiqua-
letters binnen een dubbellijnigen rechthoek, om daarna de tal
rijke verscheidenheden an lettervorm, stand, enz. aanschouwe
lijk voor te stellen, na vooraf zeer duidelijk zoowel die ver
schillen te hebben opgehelderd als de daarna in gebruik ge
stelde stempels met plaatsnaam zonder en met dagteekening, 
de bijzondere stempels bij onvoldoende frankeering, zoomede 
die voor brieven welke men sneller vervoerd wenscbte, enz., 
welke laatste echter niet als „vernietigingsstempels" ziJn te be
schouwen, intusschen voor den stempelverzamelaar van groot 
belang zijn. Ook deze zijn gatrouw ir de zeer lofwaardige be
schrijving opgenomen. Aan het slot vindt de belangstellende 
liefhebber de opgaven: a) van de plaatsen, welke het „Annul-
lato" gebruikt hebben, en b) die der 5 typen met dagteekening, 
benevens de bladzijde, waarop men den afdruk kan vinden. De 
overige stempels worden op blz. 18 en 19 afgebeeld. De phila
telic is de „Vindobona" onbetwist zeer erkentelijk voor hetgeen 
opnieuw ter bevordering der algemeene kennis op zulk een 
wijze haar is geboden! 

J. B. R. 
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fostcri/cn 
HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 

Op 15 Mei j.1. heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
zich zonder hoofdelijke stemming vereenigd met het wetsont
werp tot stichting van het Postmuseum. 

( 

«"««tte 1 ^ ^ 

Ingezonden 
VEREENIGING VAN JEUGDIGE VERZAMELAARS. 
Naar aanleiding van een stukje lover een eerste Jeugd Post-

zegelverzamelaar,s-Club, geschreven in nr. 4 van dit blad (16 
April 1929), zou 'ik «ven willen opmerken, dat de sehrjjver 
zich eenigszins vergist heeft. 

Op 9 April 1929 hebben wij n.1. in Hoorn het 5-jarig bestaan 
gevierd van de Jeugd Philatelisten-Vereeniging „De Post
zegel", te Hoorn. Deze vereeniging werd opgericht met mede
werking van den heer dr. Van den Berg, die ons ook in de af-
geloopen 5 jaren altijd met goeden raad en daad heeft bij
gestaan. De instandhouding der vereeniging is echter vaak 
met groots moeilijkheden gepaard gS'gaan. Nu, na 5 jaren, 
tdlen we nog slechts 17 leden, allen wonende te Hoorn. De 
contributie bedraagt ƒ0,15 per maand. ledere maand wordt 
een vergadering gehouden met veilingen en verlotingen. Voorts 
is er ééns in de maand een rondzending, terwijl er ook nog 
een geregelde agenda-wedstrijd bestaat. Op de vergaderingen 
wordt meer onderling gekocht dan geruild. 

Op den jubileumavond was er een z.g. landenwedstrijd. 
Ieder lid mocht 25 postzegels van één land inzenden. De 
waarde der inzendingen werd bepaald volgens Yvert. De 4 
hoogste inzenders kregen ieder een aardigen prijs. Dr. Van 
den Berg verraste ons met 2 schitterende series van België, 
die onder algemeene spanning verloot werden. Voorts was er 
nog een soort tombola, zoodat élk der aanwezigen tenslotte 
tevreden met één of meer prijzen naar huis ging. 

Hoorn, April 1929. J. M. ZWAAN. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
LE HAVRE 18-26 MEI 1929. 

Van den Bondsvoorzitter ontvingen wü een opgave van de 
bekroningen, verworven door Nederlandsche inzenders, welke 
hieronder volgt. 

De heer Leon de Raay te Watergraafsmeer, was zoo vrien
delijk ons een uitvoerige beschrijving te doen toekomen van de 
belangrijkste inzendingen. Plaatsruimte belet ons deze thans 
te publiceeren; in het volgend nummer zullen wij daarvan een 
uitvoerig resumé opnemen. 

Bekroond werden: 
C. H. Blanssert, Haarlem. Kol. in Afrika; brons. 
J. V. d. Berg, Ede. Saargebied; zilver. 
W. P. Costerus, Edam. Poststukken; verguld zilver. 

Idem. Proeven poststukken Frankrijk; zilver. 
C. Eeltjes, Leiden. FiscaaLzegels; verguld zilver. 
Baronesse Van Heerdt-Kolff, Baarn. Diploma. 
P. Jorissen, Rotterdam. Ethiopië; verguld zilver. 
J. Kleipool, Amsterdam. Albanië; brons. 

E. J. Martens, Amsterdam. Venezuela; verguld zilver. 
J. van Nifterik, Haarlem. Landmail-porten; verguld zilver. 
J. Poulie, Amsterdam. Europa algemeen; verguld zilver. 

Idem. Nederland; brons. 
Idem. Letland; diploma. 

J. Preiss, Amsterdam. Costa Rica, Panama; brons. 
L. de Raay, Watergraafsmeer. Memel, Piume; goud. 

Idem. Transvaal; zilver. 
Idem. Transvaal vervalschingen; zilver. 

H. L. Vogel, Goedereede. Ierland; zilver. 
Idem. Nieuwe Republiek; zilver. 
Idem. Opper Silezie; brons. 

Voor literatuur, vakbladen en studies werden o.m. de vol
gende onderscheidingen uitgereikt: 

Ned. Vereen, van Postzegelverzamelaars. Handboek Nederl. 
Indië; diploma verguld zilver. 

Ned. Maandblad voor Philatelie. Zilver. 
P. C. Korteweg, Laren. Studie Landmailporten; zilver. 
L. de Raay, Watergraafsmeer. Nieuwe Republiek; zilver. 

cntu^'. 

Lid 40, Bennebroek. De aangegeven zegels werden beschre
ven in Kohl's Briefmarken Handbuch und grosser Katalog, 
Band II, pag. 105, 107 en 108 (uitgave 1912). Het zijn voor-
loopers van de Keizerlijke Chine-esche Post. Als de zegels 
werkelijk echt gestempeld zijn (hoe we«t gij dat zoo precies?) 
dan hebben zij voor een speciaal-verzamelaar wel waarde. 
Daar het handboek van 1912 is, hebben de daarin genoemde 
prijzen thans niet meer waarde. Het beste daarvoor is dat gij 
u hiervoor tot een Engelschen handelaar wendt. 

A. C. VOSS, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

VeiliïKjcn 

è>. kA ükuy 
UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 

24 APRIL 1929. 
Nr. V. d. Hoogste 

kavel. Omschrijving van den kavel. inschrijving. 
Binnenlandsche frankeerzegels. 

1 250 stuks van ƒ5,—, 1898/1899 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

250 
250 
250 
655 

6000 
3000 
2500 
2200 

■ 2,50, 
5 ,—, 
 2,50, 
diverse waarden 

600 zegels van 30 cent, voorzien van de opdruk 
„zestig cent" resp. „veertig cent" 

600 idem idem 
5500 stuks van diverse waarden 1924/1925 . . . . 
1000 Reddingszegels van ƒ 0,10 -
3800 stuks diverse opdrukzegels -

700 „ opdrukzegels op overdr. dienstz. enz. -
5 „ van ƒ 10,— 1905 -

Luchtpostzegels 1921. 
300 Seriën Luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent -
300 idem idem 

Strecken van adreskaarten van de pakketpost, 
voor het meerendeel voorzien van watermerk. 

ƒ 33,— 

- 33,15 
- 66,13 
- 30,60 
- 30,50 
- 48,60 

75,10 

25,60 
29,— 
43,94 
30,60 
81,10 
55,60 
60,05 

91,94 
90,10 
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17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

100 
50 

60 
30 

300 
300 
100 

24 1000 

25 4000 
26 3000 

KG - 200,60 
KG'. '.'. - 103,50 

Jubileumzegels 1813-1913. 
stuks in 5 complete seriën -107,95 
stuks van f 10,— opgehouden 

. 5 _ -310,40 
" " . i ' _ . : : . . . . . : - 6 4 ; -
" " - 0,50 - 57,60 
„ „ diverse vraarden - 223,15 

Jubileumzegels 1898-1923. 
stuks van diverse waarden - 108,60 

- 80,60 
Weldadigheidszegels. 

27 1000 stuks van f 0,10, 1925 
Portzegels. 

28 500 stuks van ƒ 1,— 
29 500 „ „ -0,50 
30 3000 „ „ -0,25, 1925 
31 6000 „ „ diverse waarden . . . 
32 600 
33 2500 
34 1800 
35 1200 

36 1200 
37 2000 

38 855 
39 3000 
40 1500 

41 8000 
42 4330 
43 1970 
44 500 
45 700 
46 450 

47 8000 
48 6000 
49 4000 

21,13 

82,94 
32,94 
21,60 
40,60 
31,60 
16,60 
35,60 1921/1927 . . . 

Ii4 en 1% cent, voorzien van 
den opdruk 25 cent opgehouden 

„ lidem idem opgehouden 
„ „ diverse waarden, opdruk portze

gels op frankeerzegels - 44,60 
„ diversen, w.o. de Ruijterportzegels . . - 27,80 
„ gemengd, w.o. diverse opdrukzegels - 58,10 
„ idem idem - 31,60 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
stuks gemengd zonder opdrukzegels - 32,65 

„ w.o. opdrukzegels - 32,65 
diverse opdrukzegels - 66,— 
Jubileumzegels 1898-1923 - 60,30 
van Suriname en Curacao - 90,60 
idem idem - 55,— 
Buitenlandsche frankeerzegels. 

stuks gemengd - 93,85 
- 65,— 
- 45,— 

Zegels, afkomstig van het 
Departement van Buitenlandsche Zaken. 

50 4100 stuks gemengd - 61,69 

fhilatelisj 

VERPLAATSING POSTZEGELHANDEL. 
W\j vernemen, dat de bekende postzegelhandelaar J. F. 

Norden, tot en met 31 December 1928 gevestigd te Amster
dam, Rokin 121, met ingang van 1 Mei j.1. zijn zaak verplaatsit 
heeft naar Kopenhagen, Genforeningsplads 1 Stue t.h. 

Voor bijzonderheden verwijzen wü naar de in dit blad voor
komende advertentie. 

0 

Ae7ct&4ojd 

DE OUDSTE PORTZEGELS TER WERELD. 
Nu den laatsten tijd onze Indische 

landmailportzegels nogal op den 
voorgrond zijn getreden, is het in
teressant, de aandacht eens te ves
tigen op een zegel dat met deze 
landmailporten talrijke punten van 
overeenkomst heeft, en dat deze ze-

_ -_> gels in ouderdom, onbekendheid en 
[^^^COC<)CO o C| zeldzaamheid nog verre achter zich 
mÊmmmi0ÊÊ^Ê0Êmm^amÊi^ laat. Het betreft een Grieksch zegel 

van 40 lepta, waarover in de laat
ste aflevering van Kohl's Handboek het een en ander mede
gedeeld wordt. 

Van dit zegel, waarvan een schetsteekeningetje hierbü gaat, 
zijn drie gebruikte exemplaren op brieven bekend, van Dec. 
1840, Sept. 1841 en Juni 1848. Deze brieven komen alle hierin 
overeen, dat zij het traject Athene-Piraeus of omgekeerd af
gelegd hebben. Het is echter nog geheel onbekend of dit tarief 
van 40 lepta alleen voor dit traject gold of dat daarmee het 
porto voor de brief in zijn geheel betaald werd, verder of 
het zegel van 40 lepta voor de gewone wijze van vervoer of 
voor een bijzondere diende (er zijn ook brieven uit deze pe
riode zonder een dergelijk zegel bekend), enz. Evenmin is be
kend of de 40 lepta door den afzender betaald moest worden 
of door den ontvanger, en of het zegel dus een navorderings-
portzegel is, zooals de Indische landmailporten en onze beide 
eerste postzegels. Er wordt aangenomen dat het inderdaad 
een portzegel is. Alleen is in den laatsten tijd een brief ge
vonden waar een ongebruikt exemplaar van het zegel bijjge-
voegd was; dit zou dus op een p o s t z e g e l voor antwoord 
kunnen wijzen. 

Het zegel bevindt zich aan de achterzijde van de brieven 
en is met een roode potloodstreep vernietigd. Op één der 
brieven bevindt zich aan de voorzijde het getal 40, ook met 
rood potlood. 

De afmetingen zijn 36 bij 27 mm.; de druk van de zegels 
vertoont veel overeenkomst met die van de landmailporten. 
Zij zijn in boekdruk uitgevoerd en de teekening is uit los 
zetsel samengesteld. Zij werden in vellen gedrukt, die uit af
zonderlijk samengestelde cliché's bestonden; de bekende exem
plaren wijken alle van elkaar af door kleinigheden in de 
waarde-aanduiding en den vorm van den paarlenrand. 

Mocht inderdaad blijken dat deze zegels portzegels zijn ge
weest, dan geldt voor de landmailporten niet meer dat zij de 
oudste portzegels ter wereld zijn, want deze 40 lepta is bijna 
5 jaar ouder. B. 

POLEN. POSTZEGELINVOERRECHT. 
Een lezer van ,.Der Deutsche Philatelist", het orgaan der 

firma Ernst St'ock, Friedrichstrasse 79a, Berlijn, schrijft haar, 
dat Polen een invoerrecht van 40 Mark per kilo gestempelde 
zegels heft. Hoe men dit recht berekent, werd den schrijver 
duidelijk, toen hem eenige lop veiling gekochte stukken per 
aangeteekenden brief toekwamen. De brief werd aangehouden 
en ten tolkaratore, in het bijzijn van den opgeroepen .geadres
seerde, geopend. Voor 6 postzegels moest 2 Mk. invoerrecht 
betaald worden, berekend naar het gewicht (verpakking enz. 
inbegrepen). Bij het verlies aan tijd en het in verhouding 
hooge invoerrecht kwam nog het gevaar van beschadiging der 
postwaarden, want de beambte ging niet al te zorgzaam 
met de zegels om, en op den verpakkingsomslag waren sporen 
van zijn vingers zichtbaar. (Nr. 4, October, blz. 78, van ge
noemd orgaan). J. B. R. 

HMMMllMMMHIlMIMIMIIinnMIMlMIIMMNM MIMnnHMMUMMlMIMn IIMH 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
DE ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's-G r a v e n h a g e zal op VRIJDAG 28 JUNI 
1929, des namiddags te 2 uur, in het gebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kor-
tenaerkade 1, bü inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIEN ziJn gratis aan dat gebouw verkrijgbaar. (242) 

Miiiiiii i i iMiiiiii iMiiiiii i i i i i i i i i i i i itJiriniiti I lil III III IIIIIIJII'II Nil Nil lil Nil III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIII Nil lil lil III HIllllMlMIIIIIIIMIIllll III 1111 [NIIINININNIN INItlllIIMIININIIini IIIINININtlllllllll 
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cn A D V E R T E N T I Ë N 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling gen. 

U 6 G f t 8 C h t ! 368 384, zelfde^'waarden 
met Collis Postaux en Service. 51 ex f 2.50. 
Z I C H T Z E N D I N G E N ook naar I N D I É zeer 
voordeelfg. Eng Kol b v 2-2l 2 cent per fr. 
Ned. Indie nr 1, postfrisch f 9.— 
Dito, Dienst 8. ., „ 4 90 
Toorop . compl n „ O 75 

Steeds ruime collectie» ter inzage 
Lijst met aanbiedingen op aanvrage 

M. T O O R E N S , 
stationsweg 2, Den Haag. 

Giro 120543. (238) 

P U N T S T E M P E L S . 
Door aankoop van de kavels „Nederland", 
Plumndge - veiling, ben ik in staat de 
meeste der gezochte punt stem pels te leveren 
P, GORDON, Dijkscr. 60b. 
(240) R O T T E R D A M . 

N i e u i v s v o o i * I V e d . - I n d i ë . 
Verzamelaars m Ned.-Indié, die mij hun adres 
zenden, ontvangen een fraaien postzegel 

g e h e e l g r a t i s . 
Wie daarbij een muntbiljet van 5 g u l d e n 
voegtt ontvangt bovendien van Zweden 
1 serie Landstorm I lO stuks Landstorm III 
10 stuks. 3 opdrukken 27 Yv 109-111 en 
Gustaf W a s a cpl. Yv 151-153 Tegen op
gave van standing of referentie ontvangt U 
een mooie zichtzending van Zweden. Noor
wegen en Denemarken 

Ontbrekende nummers opgeven s.v p 
H E N R Y T E U Ï V I S S E , 

Dacostasfraat 17» Dordrecht . (239) 

T E K O O R G E V R A A C D : 

Zegels van de 
I Postzegeltentoonstelling 1924, 
|1 bij elke hoeveelheid. 
J Prijsopgave aan den 

I Postzegelhandel Ant. Forster, 
J Papcstraat 24, Den Haag. Giro 136315. (167) 

lilh ^Ph <ltei^fc 

W A T U R E E D S LAIVG Z O E K T , L I G T V O O R D E HAIMD. 

LOT SPECIAL Zeer interesante sortcering Dit 
sortiment bevat 1500 zegels, 

gedeeltelijk F r a n s c h e en E n g e l s c h e K o l o n i e n , verder 
C h i l i , S a a r g e o i e d , T u r k i j e , I t a l i ë , zeer interessant 
kwantum L u x e m b u r g , R u s l a n d , enz, Dit Lot bevat 
steeds vele mankeerende en schaarsche zegels Zeer hooge 
waarde Yvert en kost slechts f 12,—, franco aange
teekend. Gratis premie 150 Nederland en Kolomen. 

LOT L'EUROPE. 
: Wij bieden aan: 

Dit sortiment bevat 4000 ze
gels uitsluitend \'an E u r o p a : 

gelegenheidskoopje voor iedereen De vele goede ze^jels 
hieronder stellen U zeker tevreden Uit de ri)ke sortcering 
noem ik hier o a T u r k i j e (Adnanopel) e a , N o o r w e g e n , 
Z w e d e n , D e n e m a r k e n , Be lg i ë , S a a r g e b i e d , I t a l i ë , 
B o s n i ë , vele nieuwe uitgiften van div landen, enz Dit 
sortiment, 4000 zegel», waarde Yvert enorm, kost slechts 

f 15. — , franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35 
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 bedras;. Op verlangen ook onder rembours. 

I O T Q I I D F D D P Eveneens schitterend sortiment. 
L U I O U r C r i D E . . bestaande mt 2500 zegeU der ge-
heele wereld Een mooier samensielling 13 niet denkbaar, het 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengesteld. Uit de zeer groote verscheidenheid 
noem ik ntechts l a t n a i c a , div andere E o g e l s c h e K o l o n i e n , 
M a r o c c o , F i n l a n d , L u x e m b u r g , F i u m e , J o u g o - S l a v i e , 
B o s n i ë , C h i l i , A r g e n t i n i ë , enz Uit sortiment Superbe extra 

mooi, kost slechts f 12,—, franco aangeteekend. 

en ontvangt 

P O S T Z E G E L H A N D E L . „ T H E G L O B E " . — K r u g e r s t r a a t 39, — ZAAIVDAiVi. 
P.S. Bestellingen kunnen eveneens gedaan worden bij de N.V. Hekker's Postzegelhandel, te Amsterdam. 

(213) 

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

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

1928 met prijzen in Nederlandschcmunt. 
:-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-; 

- (Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverz) - (176) 
« ♦ * # * * * * * ■ * # * * ♦ * * * » « * « « « • * « * « ■ « ■ « ■ * * « ■ * * * * « * * « 

Cyprus, £ 1,— jub. (u. koers) f 16,— 

Engeland, Congres, ^2 d, i d, 
11/2 d, 2I/2 d, £ I,— f 13,50 

Ierland, 2/6,5/ en 10/ (Yv. 524) f 11,50 
Ierland, 2 d, 3 d, 9 d (lier

denkingszegels), nieuw f 0,80 
P O R T O E X T R A . 

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

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

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

Tel. 34929, Giro 46266 (184) 

§>lllllllllllli[lllllllllllll!lllllillllllllll l | i l! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l! l l! l l l lnl!l l! l l l! l l l l l l l l l l l! l l l l l l i l |H| | | | | | | | | | l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l | 

I hMéM P. HOOGERDIJK | 
I MOLENSTRAAT 22.  DEN HAAG. | 
1 Telefoon 12874.  Postrekening 92993. 1 
g Steeds voorhanden alle soorten 1 

I Schaubek, Schwanebergen K. B.ALBUMS. | 
I Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 1 
^ N o Yvert Aant Prijs = 
^ 1925, België, Postjubileum 221/233 13 *ƒ 6,— 1 
1 1922, Fiume 159/169 11 ƒ 1,90 = 
^ 1915, Luxemburg, 95/109 15 ƒ 4,50 1 
1 1916/24, „ opdrukken 110/118 13 *ƒ 1,25 1 
1 1924, „ Caritas . . 146/149 4 *ƒ 1,50 1 
1 1921/24, „• . . . . 119/131 151/156 19 *ƒ 0,90 1 
1 1923, „ 142/144 3 'ƒ 0,90 1 
^ 1925, „ Weldadigh. 160/163 4 i"/0,40 1 
i 1926/28, „ 164/168 18 *ƒ 1,20 1 
1 1926, „ Weldadigh. 182/186 4 "̂ ƒ 0,70 1 
e 1926/27, „ Dienst . . . . 158/173 16 *ƒ 1,10 1 
g 1928, „ Dienst 174/186 13 *ƒ 0,65 1 
i 1915, Hongarije, 142/158 17 *ƒ 0,95 1 
i 1921, Italië, Dante-serie, 110/112 3 *ƒ 0,65 1 
= 1923, „ Christus-serie 124/127 4 *ƒ 2,75 1 
s 1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 7 *ƒ 0,90 Ë 
I 1923, Polen, porto, 51/61 11 ƒ0,50 = 
g 1928, Portugal 468/483 16 "f 1,90 l ' 
1 1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 6 *ƒ 0,90 M 
s 1923, Rusland, ongetand, 223/226 4 *ƒ 0,90 g 
g Bestell ingen boven 5 gid. franco. | 
g Alle Supplementen SCHAUBEK 1929 verkrijgbaar. g 
= - (168) 1 
^''iiiiiitiiiitiiiiiiiiiifljiiiiifiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 



120 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

De Haagsche Postzegelhandel 
NOORDEINDE 90, DEN HAAG, 

V R A A G T T E : K O O P , 
IIV BIwKB H O B V E B I ^ H B I D : 

Toorop-series a f 0,70 per serie. 
Tentoonstellings-series ä f 1,65 per serie. 

(171) 

Boor een landheer uit Nederlandsch-Indie werd mij de ver
koop opgedragen van een buitengewone collectie van dit land. 

Daar er een bijzondere zorg aan was besteed, werd de 
conditie gemaakt, dat de collectie intact verkocht moest 
worden aan één verzamelaar. 

Het stamregister was een aanbeveling op zich zelf. In 
tempo doeloe werd door aankoop der collecties Van Aghten, 
Bautz, Douwes Dekker, Frangois, Hecking Golenbrander, 
Meyer (doubletten). Moquette, Bomer, Soesman (doubletten), 
Tengnagel, enz. een bijzonder geheel verkregen. 

Trots de beperkende bepaling den verkoop belemmerde, 
bracht ik dezen met succes tot stand. 

Vermeldingswaard is, dat deze collectie is aangekocht 
door iemand, die nu bij voorkeur in het buitenland vertoeft. 
(Aangezien de fiscus te belangstellend was en hem geen 
veer wilde laten). De bedreiging van den fiscus, om de ver
zamelaars te villen, zal direct met een représaille beantwoord 
dienen te worden. 

Door het openstellen der philatelistische loketten wordt 
het verzamelen aangemoedigd door den Staat. Door NU 
reeds, by wijze van protest, den aankoop aan diverse loketten 
te beperken, zal Tante Pos minder in het laadje krijgen, 
want wie het onderste uit de kan 

Het zou blijk geven van kortzichtigheid, want, gezien het 
successierecht, is de Staat er ook mede gebaat, dat collecties 
m het land blijven. 

Wenscht U te realiseeren. vraagt dan een vrijblijvend 
advies; het verplicht U tot niets. 

De koopkrachtige verzamelaars, zoowel hier als in den 
vreemde, weten wij te bereiken. (125) 

PIERRE 
Den Haag 

VOS, 
Holland, 

J.F.Norden,Postzegelhandelaar, 
voorheen gevestigd te Amsterdam, Rokin 121, 
maakt bekend, dat hij met ingang van 1 Mei 
1929 zijn zaak VERPLAATST heeft naar en 

G E V E S T I C D T E 

KOPENHAGEN, fienforeningsplads 1 Stne t.h. 
Beschikkende over een enormen voorraad 
zegels van Nederland en Koloniën, 
Scandinavische landen, Europa, Euro-
peesche Koloniën en Overzeesche Staten, 
kortom zoo uitgebreid, dat vrijwel ieder 
verzamelaar meerdere hem ontbrekende 
exemplaren vinden kan, deelt onderge-
teekende mede, dat hij na ontvangst van 
mancolijsten van ernstige verzamelaars 
gaarne hieraan zijn uiterste aandacht 
wil schenken, terwijl op verzoek ook uit
gebreide zichtzendingen gemaakt worden. 

Opgave van "referenties of storting van deposito 
is vereischt. — Correspondentie: HoUandsch, 
Deensch, Duitsch, Fransch en Engelsch. 
Onder beleefde aanbeveling. Hoogachtend, 

(237) ^- I -̂ IVorcien. 


