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bied uitmaken voor de wederzijdsche uitwisseling der corres
pondentie tusschen hunne postkantoren". 

Het verdrag bepaalde zich uitsluitend tot de uitwisseling 
van brieven en briefkaarten, boekwerken, dagbladen en an
dere gedrukte stukken, monsters of stalen van koopwaren, 
papieren en bescheiden (papiers d'affaires), al of niet aange-
teekend (zonder aangegeven waarde). 

Het algemeene port werd op 25 centimes voor den enkelen 
gefrankeerden brief vastgesteld (gewichtseenheid 15 gram). 
De frankeering van alle voorwerpen zonder onderscheid kon 
alleen geschieden door midel van postzegels of gezegelde om
slagen, die in het land van oorsprong geldig zjjn. *) 

Zeer belangrijk is artikel 10: „Binnen het geheele gebied 
der Vereeniging is vrijheid van transit gewaarborgd." 

Hier heeft men een der grondpijlers, waarop het nieuwe 
gebouw werd opgetrokken. Wanneer b.v. het land A corres
pondentie wil verzenden aan B, doch dit slechts mogelijk is 
over het grondgebied van C en D, zijn laatstgenoemde landen 
verplicht deze correspondentie te aanvaarden en met de eigen 
vervoermiddelen op de vlugste wijze door te zenden. De door
zending over C en D kan geschieden in gesloten zakken of 
stuksgewijze. Bij de eerste wijze van verzending hebben C en 
D er geen andere bemoeienis mede, dan dat 'zij de zakken af
geven aan B, daarbij de noodige veiligheidsmaatregelen in 
acht nemend. Bij de stuksgewijze doorzending neemt b.v. C 
de correspondentie van A voor B op in zijn brievenmaal voor 
D, deze op dezelfde wijze in die voor B, zoodat aldus met be
hulp van het postpersoneel van C en D de stukken van A in 
handen van B komen. 

De bij het vervoer betrokken C en D kunnen evenwel 
eischen, dat de uitwisseling in rechtstreeksche gesloten zak-

*)' Wij volgen hier verder de spelling en vertaling, zooals 
deze voorkomen in de desbetreffende Circulaire aanschrijvin
gen, later de Dienstorders van het Hoofdbestuur der P. en T. 

DE WERELDPOSTVEREENIGING. 

II. 

Zooals wij reeds aeiden, werden de besprekingen te Bern' 
op 6 October 1874 beëindigd; drie dagen later vond de onder-
teekening plaats van het verdrag. 

Wij zullen thans, uitei-aard zeer verkort, eens nagaan, welke 
gewichtige besluiten te Bern werden genomen, daarbij ook 
onze aandacht schenkende aan enkele ondergeschikte bepa
lingen, die evenwel voor den postzegelverzamelaar van belang 
zijn. 

Het geheele verdrag bevat slechts 20 artikelen; het bijbe-
hoorend „Reglement ten aanzien der punten van onderge
schikten aard en orde" omvat er 30. 

Artikel 1 van het verdrag zegt, dat „de landen, tusschen 
welke het tegenwoordig verdrag gesloten is, zullen, onder de 
benaming van Algemeene Postvereeniging, een enkel postge-
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ken geschiedt, ten einde te voorkomen, dat hun personeel te 
veel belast wordt. B.v. gesloten brievenmalen van Londen naar 
Berlijn, te vervoeren over ons grondgebied. 

Ook in de onderlinge verrekening der porten trad een groo
te ommekeer in. Artikel 9 toch bepaalde, dat „elke Admini
stratie geheel ten haren voordeele de porten en regten be
houdt" voor de stukken hierboven genoemd geheven, eveneens 
het aanteekenrecht. Artikel 9 zegt verder „Uit dien hoofde 
geschiedt er dus 'geene verrekening tusschem de verschillende 
Administratiën der Vereeniging". 

„De brieven en verdere stukken kunnen noch in het land 
vam oorsprong, noch in dat van bestemming, wegens hunne 
verzending per post, met eenig ander port of regt hoegenaamd 
dan bij de bovengenoemde artikelen is bepaald, ten laste van 
de afzenders of van de geadresseerden worden belast". 

Bij het geheel laten behouden der geheven porten en rech
ten door de afzendende administratie, terwijl die van bestem
ming niets ontvangt, heeft de gedachte voorgezeten, dat elke 
brief of briefkaart een antwoord ten gevolge heeft. Wordt A 
dus heden belast met de bestelling van stukker^ waarvan B 
het port heft, morgen geschiedt het tegengestelde. Met de 
tusschengelegen landen staat de zaak evenwel anders; C en D 
blijven met het transitvervoer belast. Hoewel Duitschland 
voorstelde ook voor het transitverkeer geen vergoeding uit te 
keeren, rezen daartegen, vooral van de zijde van Engeland en 
België, groote bezwaren. Besloten werd toen een vergoeding 
te geven voor dit transitverkeer en wel op grond van perio
dieke aanteekeningen. 

Het bestek van dit artikel laat niet toe daarover meer te 
zeggen, genoeg zij, dat het streven er steeds op gericht was 
en nog is deze vergoeding tot de kleinst mogelijke te reducee
ren, waardoor men in staat is het internationaal port zooveel 
mogelijk te verminderen. 

Als een permanent aanknoopingspunt werd het Internatio
naal Bureel der Algemeene Postvereeniging geschapen, dat 
belast werd met de voorbereiding van volgende congressen, het 
regelen van geschillen, de vergemakkelijking van de inter
nationale afrekeningen, enz. enz. Voorts werd bepaald, dat 
minstens om de drie jaar een congres zou plaatsvinden, een 
bepaling, waaraan niet steeds stipt de hand werd gehouden 
en die dan ook later gewijzigd werd. 

Het hierboven genoemde reglement bepaalde nog: 
De kosten van het Internationaal Bureel mogen niet meer 

bedragen dan 75000 francs per jaar; voor de verdeeling der 
kosten worden de landen gerangschikt in zes klassen. Voor 
elke klasse wordt een zeker aantal eenheden vastgesteld, 
waarnaar zij zullen bijdragen in de algemeene kosten (Neder
land o.a. 3e klasse met 15 eenheden; later werden deze kosten 
aanzienlijk verhoogd). Behalve met de reeds genoemde voor
bereiding van congressen enz., wordt het Internationaal Bu
reel belast met het verzamelen van statistische gegevens, het 
uitgeven van een tijdschrift in het Pransch, Duitsch en En
gelsch (later aangevuld met het Spaansch). 

Het verdrag liet de binnenlandsche postale wetgeving on
aangetast, voorzoover het aangelegenheden regelde waarin 
het zelf niet voorzag. Evenmin verzette het zich tegen het 
sluiten van bijzondere overeenkomsten met andere landen, 
tenzij de inhoud daarvan in strijd was met de bepalingen van 
de internationale overeenkomst. 

Het verdrag van Bern werd geteekend door de afgevaar
digden van 22 staten, met een bevolking van 350 millioen 
menschen. 

Met voorbijgaan der verschillende conferenties, waarop min 
of meer belangrijke besluiten werden genomen, zoo o.a. die 
van Parijs, waarbij de overeenkomst inzake den pakketpost
dienst werd geregeld, zullen wij thans in vogelvlucht de op
eenvolgende congressen bezien. 

Op 2 Mei 1878 werd te Parijs het tweede congres gehouden, 
waarbij o.a. de uitwisseling van brieven met aangegeven 
geldswaarde en de internationale postiwisseldienst werden ge
regeld. 

Voorts werd het verdrag van Bern aangevuld en gewijzigd; 
gereleveerd wordt, dat elke administratie verplicht is aan het 
Internationaal Bureau te Bern te doen toekomen „eene ver
zameling van hunne postzegels". 

Het volgend congres wordt te Lissabon gehouden (4 Pebru
ari21 Maart 1885). Hier komen in behandeling de toelating 
van expressebrieven, telegrafische postwissels en de invor
dering van quitantiën, terwijl meer omlijnde voorschriften 
worden gegeven voor de briefkaarten (enkele en met ant
woord betaald) en bepalingen worden vastgesteld inzake de 
identiteitsboekjes. 

Op 1 Mei 1893 treedt het verdrag van Weenen in werking, 
vastgesteld tijdens het congres aldaar, gehouden van 20 Mei
4 Juli 1891. 

Naast de herziening van de vorige verdragen brengt deze 
samenkomst de levering van abonnementen op buitenland sehe 
bladen, terwijl de gelegenheid tot het verzenden van waarde
brieven wordt uitgebreid tot waardedoosjes, inhoudende edel
gesteenten of andere kostbaarheden. 

Voorts voorziet artikel 18 in het frauduleus gebruik van na
gemaakte of reeds gebruikte postzegels, dienende tot het fran
keeren van brieven en andere stukken, alsmede tegen „de 
frauduleuse vervaardiging, den verkoop, het rondzenden of 
verspreiden van vignetten en zegels, bij den postdienst in ge
bruik, die op zoodanige wijze vervalscht of nagemaakt zijn, 
dat ziJ met de door de Administratie van een der landen der 
Vereeniging uitgegeven vignetten en zegels een sterke over
eenkomst vertoonen", enz. Het bijbehoorend reglement werkt 
deze materie nog verder uit. 

De tijdsduur tusschen twee congressen wordt voorts vast
gesteld op hoogstens 5 jaar. 

Nog werd bepaald, dat „de verzameling hunner postzegels" 
in vijfvoud moet worden ingezonden aan het Internationaal 
Bureel. De werkkring van dit laatste werd uitgebreid tot die 
van „clearing house" voor het geheele gebied der Wereldpost
vereeniging. 

Van 5 Mei15 Juni 1897 wordt dan het volgend congres te 
Washington gehouden. Wij stippen hieruit aan: 

Art. 11 . . . .Het is evenwel niet geoorloofd in het interna
tionaal verkeer gebruik te maken van voor een bijzonder en 
alleen voor het land van uitgifte geldend doel vervaardigde 
postzegels, zooals de zoogenaamde gedenkpostzegels met kor
ten geldigheidsduur" (later gewijizigd). 

Voorts werd bepaald, dat de postzegels, welke de porteen
heden vertegenwoordigden, zooveel mogelijk in de volgende 
kleuren zijn te vervaardigen: 25 centimes donkerblauw, 10 
rood en 5 groen. En verder „de postzegels moeten aan de 
voorzijde een aanduiding dragen van de waarde, welke zij wer
kelijk vertegenwoordigen voor de frankeering der brieven en 
andere stukken". Men ziet hieruit, dat er ten onrechte wel 
eens tegen geprotesteerd is of wordt, dat b.v. op de Engelsche 
postzegels de landsnaam ontbreekt. 

(wordt vervolgd). v. B. 
(Nadruk alleen met goedvinden van den schrijver). 

NieuvVe 
Uït^ifleïi 

ANTIGUA. 
Prankeerzegels in het koerseerend type, meervoudig water

merk in sierschrift: 
1% pence, bruin. 
1 shilling, grijs en zwart. 

AUSTRALIË (Gemeenebest). 
Onze getrouwe correspondent, 

de heer Colago Belmonte te Syd
ney, zendt ons den nieuwen lucht
postzegel (zie afbeelding), uitge
geven op 2 Juni j.1. bij de opening 
van de nieuwe luchtlijn Adelaïde
Perth. 

De zegel heeft uitsluitend fran
keergeldigheid als luchtpostzegel; 
hij is gedrukt op papier zonder 

T ^ ^ y ^ l » » ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ n 

dAÜSTRÄLlS^ 
MR MAIL SEKVlCi; "fv i 
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watermerk. Te melden is dus: 
3 pence groen. 

Den berichtgever hartelijk dank. 
AZOREN. 
Na het overdrukken van de verschillende waarden in het 

Ceres-type voor het moederland, schijnt men thans voor de 
Azoren een dergelijke opruiming te willen houden. 

Te melden is de opdruk 40 c. op de 1 Esc. 10 geelbruin van 
1912-25. 

BELGIË. 
Portzegels in de koerseerende teekening: 

70 centimes, purper. 
1.20 francs, grijszwart. 
2 „ violet. 
3.50 „ blauw. 

CHINA (Juni '29). 
Ter gelegenheid van de bij-

zetting van het stoffelijk om
hulsel van den staatsman en 
hervormer, dr. Sun Yat Sen, in 
het te zijner eere opgerichte 
mausoleum, verscheen een se
rie van vier waarden in neven-
staande teekening, afbeelding 
van het praalgraf. 

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

10 „ blauw. 
1 dollar, karmijn. 

Voor het gebruik in de wingewesten en provincie Mand-
schoerije, Oost-Turkestan en Yunnan, zijn deze zegels even
eens verschenen met den overdrukten landsnaam in Ghinee-
sche karakters. 

CUBA. 
Ter gelegenheid van de in

wijding van het „Kapitool" te 
Havanna, versoheen een serie 
in onderstaande waarden, alle 
weergevende een afbeelding 
van het nieuwe gebouw: 

1 centavo, groen. 
2 centavos, rose. 
5 „ blauw. 

10 „ bruin. 
20 „ violet. 

De oplaag bedraagt 200,000 voor de laagste, 50,000 stuks 
voor de hoogste waarde. 

De zegels worden zonder extra-toeslag verkocht. 
DANZIG (Poolsch kantoor). 
De koerseerende 25 groszy bruin, werd voorzien van den 

twee-regeligen opdruk Port Gdansk. 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK. 
Met de beeltenis van Horacio Vasquez verscheen de fran-

keerzegel: 
2 centavos, karmijn. 

Deze zegel is uitgegeven ter herinnering aan de totstand
gekomen grensregeling met Haiti in den loop van dit jaar. 

In nieuwe teekening, bouvrvallen van het oude Spaansche 
fort, gebouwd ten tijde van Columbus, zijn te melden de fran-
keerzegels: 

20 centavos, karmijn. 
50 „ groen. 
1 peso, geel. 

ECUADOR. 
In nieuwe teekening, vliegtuig met stadsbeeld, ziJn te mel

den de luchtpostzegels: 
2 centavos, zwart. 
5 „ karmijn. 

10 „ bruin. 
20 „ violet. 
50 „ groen. 

1 sucre, blauw. 
5 Sucres, geel. 

10 „ vermiljoen. 
Volgens het Bulletin Mensuel bedraagt de oplaag voor de 

laagste waarde 1 millioen exemplaren, voor de hoogste 2000 
stuks. 

Dezelfde zegels ziJn, voorzien van den opdruk „Oficial", 
eveneens als dienstzegels verschenen^ 

Voorts verschenen in nieuwe teekening, landswapen, de vol
gende portzegels: 

5 centavos, blauw. 
10 „ geel. 
20 „ rood. 

FINLAND. Ter gelegenheid van het zeven
de eeuwfeest van de stichting der 
havenstad Abo, werden onder
staande zegels uitgegeven: 

1 mark, grijsgroen; havenge-
zicht. 

1% „ bruinviolet; kathe
draal. 

2 „ grijsblauw; kasteel. 
De zegels, ge-drukt op papier met het watermerk posthoren, 

dragen, behalve den landsnaam en de jaartallen 1229-1929, 
de aanwijzing „Turku Abo". 

Zij worden zonder eenigen toeslag verkocht. 
FRANKRIJK. 
Frankeerzegel in de teekening allegorie: 

10 centimes, violet. 
GROOT-LIBANON. 
De serie luchtpostzegels van 1928, frankeerzegels, voorzien 

van rooden opdruk „République Libanaise" (ook in 't Ara
bisch) en de afbeelding van een vliegtuig, werd aangevuld 
met: 

O P 50, geelgroen. 
GUATEMALA. 
Luchtpostzegels, verkregen door den frankeerzegel, 15 pe

sos zwart van 1925, te voorzien van den vier-regeligen opdruk 
„Servicio Postal Aereo Ano de 1928" en waarde. 

Te melden zijn: 
Q 0.03, Q 0.05, Q 0.15 en Q 0.20, alle op genoemden fran
keerzegel. 

Het Bulletin Mensuel, waaraan het vorenstaande is ont
leend, meldt nog, dat de oplaagcijfers zijn: 50,000, respect. 
300,000, 200,000 en 200,000 stuks. 

De in het Mei-nummer vermelde dienstzegels in nieuwe tee
kening en munt, werden volgens dezelfde bron uitgebreid met: 

3 centavo de quetzal, geelgroen. 
4 „ „ „ violet. 

10 „ „ „ bruingeel. 
25 „ „ „ blauw. 

lERSCHE VRIJSTAAT. 

<1 «> iki.. ääi fo 

Ter herinnering aan het eeuwfeest der 
katholieke emancipatie verscheen een 
serie van drie waarden, alle met de beel
tenis van Daniel O'Connel, lersch staats
man, die in woord en geschrift voor de 
gelijkstelling streed. 

De zegels toonen alle de beeltenis van 
O'Connel. In het randschrift staat ver
meld „Katholieke Emancipatie". 

Te mexüen zijn: 
2 pence, grijs. 
3 „ blauw. 
9 „ violet. 

De teekening is afkomstig van den lerschen kunstenaar 
Leo Whelan. 

De zegels worden zonder extra-toeslag verkocht. 
LITAUEN (Juni '29). 
Frankeerzegels in de koerseerende teekening, watermerk 

ruiten: 
5 centu, geelgroen. 

15 „ karmijn. 
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MEXICO. 
De in het vorige nummer vermelde provisorische kinder

zegel vî erd vervangen door een in definitieve teekening, moe
der en kind: 

1 centavo, violet. 
NICARAGUA. 
Luchtpoïtzegel, verkregen door den opdruk „Correo Aéreo 

1929 P.A.A." op 25 centavos de Cordoba, donkeroranje. 
OOSTENRIJK. 
Portzegel in de koerseerende teekening: 

16 groschen, blauw. 

PANAMA. 
In nieuwe teekening, brievenbesteller per rijwiel, versche

nen de expresse-zegels: 
10 centesimos, oranje. 
20 „ donkerbruin. 

Dezelfde zegels zijn, door opdruk „Correo Aereo", mede 
dienstbaar gemaakt voor de frankeering van luchtpostcorres
pondentie. 

Te melden zijn: 
10 centesimos, oranje. 

15/10 „ oranje. 
25/20 „ donkerbruin. 

PARAGUAY (Mei '29). 
Het Bulletin Mensuel meldt de verschijning van onderstaan

de luchtpostzegels, opdruk „Correo Aéreo" en waarde op 
frankeerzegels: 

$ 3,40 op 4 pesos, blauw (Yvert nr. 247). 
$ 4,75 „ 4 „ blauw (Yvert nr. 247). 
$ 6,80 „ 3 „ grijs (Yvert nr. 271). 

PERU. 
Frankeerzegel, gedenkteeken José Olaya: 

20 centavos, oranjegeel. 
Opdruk „Habilitada 1929" en waarde, op onderstaande 

zegels: 
2 cents op 8 centavos (Yvert nr. 180). 

15 „ „ 20 „ (hierboven beschreven). 
PERZIE. 
In nieuwe teekeningen, kop van Sjah Pahlavi en deze vorst 

op de troon (3 Toman), verschenen de frankeerzegels: 
1 chahi, geelgroen en lilarose. 
2 
8 
6 
9 

10 
12 
16 
24 

1 
2 
8 
5 
1 
2 
8 

» 
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fj 

t> 

r* 
kran. 

„ 
ij 
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rood en blauwgroen. 
lila en blauwgroen. 
grijs en olijfgroen. 
blauwgroen en rood. 
blauwgroen en bruin. 
grijs en violet. 
olijfgeel en blauw. 
olijfgroen en roodbruin 
blauw en zwart. 
oranje en violet. 
groen en karmijn. 
bruin en groen. 

Toman, blauw en karmijn. 
ï ) 

yt 

karmijn en (zwart. 
brons en violet. 

PORTUGAL. 
Opdruk Correio en waarde op telegraaf regel van 3922; 

1 $ 60 op 5 centavos, roodbruin. 
SPANJE. 
Ter gelegenheid van de. in de vorige 

maand te Madrid gehouden 56e vergade
ring van den Volkenbond, werden onder
staande waarden der koerseerende serie 
voorzien van den opdruk (in rood of blauw) 

Sociedad 
de las Naciones 

LV reunion 
del Consejo 

Madrid 

Aldus ziJn te melden: 
1 centimo, groen (Yvert nr. 263). 
2 centimos, olijf groen. 
5 „ lilabruin,. ' 

10 „ geelgroen. 
15 „ blauwgroen. 
20 „ violet. 
25 „ karmijn. 
30 „ bruin. 
40 „ blauw. 
50 „ oranjerood. 

1 peseta, grijsblauw. 
4 peseta's, lilarose. 

10 „ bruin. 
Behalve de 1 centimo zijn alle waarden in het koningstype. 
Voorts werd een nieuwe expresse-zegel (zie afbeelding), 

waarde 20 centimos, rood, van denzelfden opdruk voorzien. 
Het zegelbeeld stelt een gevleugeld paard voor; tot op heden 
is hij, zonder dien opdruk, nog niet uitgegeven. 

Volgens Champion bedraagt de oplaag van de 10 peseta's 
18000 stuks; voor de andere waarden hooger. 

Het Spaansche blad, Madrid Filatelico, meldt, dat de oplaag 
50,000 complete series omvat. 

TRANSJORDANIE. 
Frankeerzegels in het koerseerend type, papier met meer

voudig watermerk m schrijfletters: 
500 millièmes, donkerbruin. 

1000 „ grijszwart. 

VEREEN IGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Een halve eeuw is het geleden, dat Edi

son de electrische lamp uitvond. Voor deze 
gelegenheid is een speciale zegel uitge
geven in nevenstaande teekening: 

2 cents, karmijn. 
Het opschrift luidt: „Electric Light's 

Golden Jubilee. 
De oplaag is zeer groot. 

V. B. 

T^ieun'c Uitgiften 
0|)iaa^cjjf€rs,erQ.| 

CYPRUS. 
Whitfield King & Co. te Ipswich, meldt uit officieele bron 

te hebben vernomen, dat de koerseerende 2, 4 en 12 piasters 
niet meer zullen worden aangemaakt. 

DUITSCHLAND. 
De weldadigheidszegels, die in den loop van dit jaar zullen 

verschijnen, brengen de wapens van Bremen, Lippe, Lübeck, 
Mecklenburg-Strelitz en Schaumburg-Lippe. 

De uitgifte van 1928 is sedert 30 April j.l. niet meer geldig 
voor frankeering. 

FRANSCH MAROKKO. 
De onverkochte restanten der weldadigheids-luchtpostzegels 

van 1928 — met en zonder opdruk Tanger — zijn op 29 Mei 
j.l. vernietigd. 

Volgens Franschp bladen zijn van deze zegels de volgende 
aantallen verkocht: 

series zonder opdruk 55000, 
series met opdruk 40000. 

Zooals bekend, werden deze zegels in complete series ver
krijgbaar gesteld. Men mag dus veilig aannemen, dat nage
noeg het geheele bedrag door de verzamelaars is opgebracht. 

GRENADA. 
De koerseerende 4, 5 en 9 pence, alsmede de 2 en 3 shillings 

zullen niet meer worden aangemaakt. 
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ITALIË. 
„Il Corriere Filatelico" publiceert een koninklijk besluit van 

11 April j.1., waarbij de uitgifte wordt geregeld van een serie 
ter herinnering aan het feit, dat 1400 jaren geleden de abdy 
van Montecassino werd gesticht. 

De serie, die binnenkort te verwachten is, zal omvatten de 
waarden 20, 25, 50 en 75 centimes, 1,25, 5 en 10 lire. De vijf 
laatste waarden "worden belast met een extra-toeslag. Men zal 
er o.a. de abdij op kunnen bewonderen, alsmede het mozaik-
werk in de basiliek. 

Voor de koloniën Tripolis, Cirenaica, Erythrea en Somali 
zullen de zoogenaamde „Militie"-zegek verschijnen in de be
kende teekeningen. Voor elke kolonie zal de serie bestaan uit 
4 waarden; de oplaag is voor elk gebied 20,000 complete 
series. 

URUGUAY. 
Hier zullen nieuwe luchtpostzegels verschijnen. 
VATICAANSCHE STAD. 
Naar de Italiaansche bladen melden, zullen de zegels voor 

dit gebied binnenkort verschijnen. De serie zal zeer waar
schijnlijk bestaan uit de waarden: 5, 10, 20, 25, 30, 50, 75 en 
80 centimes, 1,25, 2, 2,50, 5 en 10 lire; de expresse-zegels 
2 en 2,50 lire. 

Met ingang van 1 Juni 1929 is het wereldlijk gebied van 
Z. H. den Paus ondcT vorenstaande benaming toegetreden tot 
het Postverdrag en de Overeenkomsten van Stockholm, en 
maakt het drfs deel uit van de Wereldpostvereeniging. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 
Op 29 Augustus e.k. is het 150 jaar geleden, dat generaal 

John Sullivan, bekend officier uit den Amerikaanschen vrij
heidsoorlog, de Irokeezen, een machtige indianenstam, een be-
slissenden nederlaag toe-bracht, waardoor een uitgestrekte 
landstreek opengesteld werd voor kolonisatie. Ter herinnering 
aan dit feit, zal een zoogenaamde „Sulhvan"-zegel verschijnen. 

De tegenwoordige Directeur-Generaal der Posterijen is 
voornemens, de teekeningen der koerseerende franke-erzegels 
te vervangen door geheel nieuwe. v. B. 

NEDERLAND. 
In „De Courant" van Maandag 24 Juni j.1. kwam onder

staand bericht voor: 
Mailzakken te water. 
Van de Indische mail, welke heden wordt verwacht, zijn te 

Genua bij de ontscheping twee en twintig zakken overboord 
gevallen. Alle zakken zijn gered en doorgezonden. Hiervan 
waren ze-s bestemd voor Amsterdam, zeven voor Rotterdam, 
zeven voor Den Haag, één voor Utrecht en één voor Haarlem. 

De heer A. W. Brave A.B.zoon, Amsterdam, meldt ons nu 
het volgende: 

Op een te A m s t e r d a m uit Soerabaja ontvangen stuk 
kwamen 2 stempels voor, pl.m. 9 cm. lang, twee-regelig, uit 
losse gummiletters samengesteld 

Bij lossing te Genua door 
water beschadigd 

Bij één der afdrukken was de „a" uit het laatste woord ver
geten (Ibeschdigd), zoodat de tweede afdruk als een verbete
ring te beschouwen is. 

De heer Staalman, Driebergen, schonk ons een couranten
omslag uit Bandoeng, waarop een dergelijk stempel in vio
letten inkt: 

DOOR ZEEWATER 
BESCHADIGD 

waarschijnlijk te U t r e c h t op het stuk geplaatst. 
Dergelijke stempels, uit losse typen ten postkantore samen

gesteld, kennen wij o.a. uit Februari 1907 op de mail van het 
op de pier te Hoek van Holland uit elkander geslagen s.s. 

„Berlin", toen luidende „Beschadigd door ramp Harwich boot" 
en uit 1915 „Beschadigd door brand a.b. s.s. „Rotterdam" ". 

Dienstorder 448 dd. 12 Juni 1929 luidt: Dagteekening-
stempels. 

1. Op verschillende kantoren zijn dagteekeningstempels in 
gebruik, voorzien van roteerende jaarkarakters, welke niet 
verder aanwijzen dan het jaar 1929. 

2. De betrokken Hoofden van Dienst worden uitgenoodigd 
spoedig kennis te gaven aan de Ss afdeeling B van het aantal 
stempels, als bovenbedoeld, dat op hun kantoor en de daar
onder ressorteerende bij- en hulpkantoren en stations in ge
bruik is. 

3. Deze stempels zullen geleidelijk worden opgevraagd om 
vau nieuwe karakters te worden voorzien. 

4. Op de kantoren en stations, waar slechts één dagteeke-
ningstempel in gebruik is, behooren gedurende de afwezig
heid van dezan stempel da frankeerzegels, enz. met den kan-
toornaamstempel te worden onbruikbaar gemaakt. 

Wij troffen deze één-regelige stempels reeds aan op 17-6-29 
ontvangen brief uit BOZUM en ontvingen dd. 18-6-29 van den 
heer J. Schagen een dergelijke afstempe.ing uit HEEG (Fr.) . 
Ook met de nieuwjaarsdrukte schijnen deze stempels op som-
migä hulpkantoren gebruikt te worden. De heer J. de Vries Jr. 
legt ons dd. 1-1-29 een dergelijk stempel over op een visite
kaartje uit 's HEER-

ARENDSKERKE 
Sedert medio Juni stempelt A m s t e r d a m C S . in den 

machinalen Flierstempel met tekst ADRESSEER VOLLEDIG 
tusschen 2 flauw gebogen dubbele lijnen. In dezen stempel 
had eerst de tekst „Postzegels rechts enz." gestaan; de dag-
teekeningstempel vertoont sedert 1 Juni de 24-uur-indeeling, 
dus b.v. 17-18 in plaats van 5-6N. Deze 24-uur-indeeling komt, 
naar de he-er Lampe ons bericht, sedert 28 Mei j.1. eveneens 
voor in de machinestempels van ' s - G r a v e n h a g e met 
teksten „Postzegels rechts enz." resp. „Gebruikt bü voorkeur 
Nederlandsch Fabrikaat" en in die van R o t t e r d a m met 
tekst „Postzegels rechts enz.". 

De heer Lampe zag op e-en groot stuk de afstempeling 
VLAARDINGEN X VLAARDINGEN X VLAARDI 

en ontving van bevoegde zijde hierover de volgende mede-' 
deel ing: 

„Er is hier geen sprake van een nieuw ingevoerd stempel. 
Zooals bekend worden spaarbankinlagen, van scholieren, ook 
aangenomen m spaarzegels van 1 of 5 cent, welke op formu
lieren worden geplakt. Waar dergelijke zegels véél voorko
men, worden ze vernietigd met een rolstempeltje, anders met 
de pen. Indien een briefpakje zeer zacht is en men bij gebruik 
van een gewoon handstempel kans zou loepen er doorheen te 
steken, wordt, ter vernietiging der zegels welke er op voor
komen, bij uitzondering, het rolstempeltje gebruikt." 

Geopend 3 Juni 1929 in het sigarenmagazijn van den heer 
W. C. G. Kosters het postagentschap Haarlem-Spaarnwouder-
straat, 1 Juli 1929 het postagentschap 's-Gravenhage-Borneo-
straat, en 8 Juli 1929 in de coiffeurszaak van den heer J. de 
Groot het postagentschap Heemstede-Zandvoortsche laan. 

Het postagentschap 's-Gravenhage-Hobbemastraat is 8 Juni 
1929 opgeheven. 

De in het M si-nummer afgebeelde hand-rolstempel van Am
sterdam CS. toont de heer J. de Vries jr. ons uit Groningen 
* 1 * dd. 4-6-29 17-18. 

Naar aanleiding van ons artikel over „Gelegenheidsstem-
pels" in het vorige nummer maken de beeren A. S. Doorman 
en J. Schagen ons opmerkzaam dat stempel 35 type C 
's-Gravenhage - Grafelijke Zalen eveneens in April 1928 ge
bezigd is tijdens het Linguisten-congres. Wie onzer lezers kent 
andere data dan 12 IV 1928 ? 

Nr. 34, 's-Gravenhage - Vredespaleis be^it de heer Doorman 
eveneens uit Juli 1922, en nr. 61, Breda XIX Ned. Philate-
listendag ook in z w a r t e n inkt. Wij herinneren ons, dat de 
eerste afdrukken te Breda in zwart zeer onduidelijk waren, 
één der bestuursleden van „Breda", een postambtenaar, was 
tosn zoo welwillend een violet stempelkussen te laten aan-
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rukken en zorgde er persoonlijk voor dat met het te slappe 
gummistempeltje betere afdrukken voor verzamelaars ge
maakt werden, waarmede hij ons aller dank verworven heeft. 
Verder bezit de heer Doorman nog Ede-Vluchtoord in type B. 

Volledigheidshalve maken wij nog melding van de volgende 
reclamestempels met tijdelijk karakter: 
1. Steenbergen „Bezoekt de Landbouwtentoonstelling v. 27-31 

Juli 1926" (dienstorder 316 van 2 Juni 1926). 
2/4. Leeuwarden „Vergeet niet 5-10 September Friesche 

Landbouwtentoonstelling". Sedert 5 Mei 1927, handstem-
pels 1 en 2 en handmachinestempel met doorloopenden 
tekst. 

5. Deventer D.E.L.T.0. Landbouw Tentoonstelling 13-17 Sept. 
1927, 
doch wijzen er op, dat deze stempels n i e t op de resp. 

tentoonstellingen gebezigd zijn, doch op de postkantoren. 
D.O. 499 van 3 Juli '29: 
Reclame in poststempels. Gedurende het tijdvak 1 Juli tot 

31 Augustus 1929 wordt in den poststempel van het kantoor 
Driebergen een reclame opgenomen ten behoeve van de te 
houden Bloemententoonstelling. Het bedoelde Inschrift luidt: 
„BEZOEKT DE BLOEMENTENTOONSTELLING. 27-31 AU
GUSTUS." 

BETEEKENIS DER STEMPELS P.P. EN P.F. 
In „De Philatelist" van April j.1. heeft de heer Korteweg er 

terecht op gewezen, dat de stempel „P.F." volgens eire. 364 
van 8 Juli 1846 moest worden afgedrukt op stukken, welke 
uit Nederland over Frankrgk naar verder gelegen landen 
werden verzonden en waarvoor het Fransche port was vol
daan. Echter is de conclusie, dat „P.F." zoude hebben be-
teekend „port frangais", m.i. niet juist. 

Volgens bedoelde circulaire werd de stempel P.P., welke 
werd afgedrukt op stukken, gefrankeerd tot destinatie in 
Frankrijk of tot de uiterste Fransche grenzen (eire. 125 van 
26 Augustus 1818), buiten gebruik gesteld. Behalve P.F. kwa
men in gebruik de stempels P.D., voor stukken welke tot des
tinatie waren gefrankeerd, en P. voor stukken waarvoor het 
Nederlandsche en het Belgische port was voldaan. 

In Nederland is P.D. altijd uitgelegd als „payé jusqu'a 
destination" en P. als „payé", in Frankrijk als „port payé 
jusqu'a destination" en „port payé" (Catalogue des estam-
pilles et obliterations postales de France et des Colonies 
frangaises; Yvert & Oie., 1929). Zoowel volgens de Neder
landsche als volgens de Fransche opvatting heeft de letter P. 
in beide stempels dezelfde beteekenis gehad en het is dan 
ook zeer onwaarschijnlijk, dat die letter in den derden te
gelijkertijd ingevoerden stempel zou hebben beteekend „port". 
De Franschen geven de uitlegging „port payé jusqu'a la fron-
tière frangaise", waarmede wordt bedoeld de Fransche grens 
na het transit. Zij bewaren hier de eenheid en doen dit even
eens bij de uitlegging van den bij eire. 458 van 11 Maart 1852 
opnieuw ingevoerden stempel P.P. (toen voor gedeeltelijk ge
frankeerde stukken). Volgens hen „port payé jusqu'a un point 
determine", terwijl de heer Korteweg concludeert „payé par-
tiellement". 

Ik acht de eenheid meer aannemelijk dan het telkens wij
zigen van de beteekenis, welke aan eenzelfde letter moet 
worden toegekend, zoodat de Fransche uitlegging, het verschil 
„payé" of „port payé" daargelaten, mij juist voorkomt. 

VELLINGA. 
NEDERL. INDIE. 

Hierbij de afbeelding van den in het vorig nummer al
reeds vermelden stempel uit Bandoeng van 18-27 Mei '29 

gebezigd in het tijdelijk J^i i£2£^^ ^^. 

/ e PACIFiC Uy 
'̂CONGRES fy 

hulppostkantoor in het ge-
toouw van den vulcanologi-
schen dienst, Tablongweg. 
De stempel te Weltevreden 
gebruikt is wat teekening 
betreft geheel gelijk aan 
dien van Bandoeng, alleen 
staat natuurlijk bovenaan 
„WELTEVREDEN" en als 
onderste regel „6-7 Mei '29", 

Vriendelijken dank aan de he«ren dr. Weigand, W. Hajénius 
en E. R. Lim voor toezending en bericht. 

De heer J. de Vries jr. meldt nog de volgende treinstempels: 
Oud model dubbelringstempel met Inschrift BANDOENG-

SOERABAJA II verkorte balk met datum 6-6-16, gearceerde 
segmenten en onderin 3 sterren; nieuw model dubbelring bo
venin SOERABAJA, onderin BANDOENG-, eveneens met ge
arceerde segmenten en verkorte balk met datum 12-7-27. 

Nederland 
en I^oloniein 

NEDERLAND. 
De nieuwe 15 cent verschenen. 
Op 19 Juni was voor het eerst het zegel van 15 cent in de 

nieuwe kleur verkrijgbaar. De kleur is, als aangekondigd was, 
oranje; de afwerking komt verder geheel overeen met die van 
de andere waarden. 

Het zegel verscheen op dienzelfden dag ook in rolperforatie. 
In „Stamp CoUe-cting" van 15 Juni komt het bericht voor, 

dat de 15 cent oranje in Londen ontvangen is. Het is dus mo
gelijk, dat het zegel hier of daar reeds eerder dan op 19 Juni 
verkrijgbaar is geweest. 

Hiermede is de koerseerende serie op één zegel na geheel 
compleet in gewone en rolperforatie; alleen de liyi cent met 
4-ziJdige rolperforatie moet nog verschijnen. 

De nieuwe luchtpostzegels. 
Dienstorder 473 van 26 Juni meldt: 
„1. Aangemaakt zijn luchtpostzegels van ƒ 1,50, ƒ 4,50 en 

ƒ 7,50, uitsluitend dienende voor de verantwoording van het 
luchtrecht, verschuldigd voor de rechtstreeksche overbrenging 
van stukken door middel van vliegtuigen van Nederland naar 
Ned. Indië, Suriname en Curagao en naar andere landen, voor 
welke met deze vliegtuigen post mocht worden vervoerd. 

2. De zegels dragen een voorstelling op het vliegwezen be
trekking hebbende. 

3. Een eerste voorraad zal eerstdaags door den Controleur 
te Haarlem aan de directeuren worden toegezonden. 

4. Nader zal worden medegedeeld, wanneer met den verkoop 
van deze zegels kan worden begonnen." 

Onder toezending van een reproductie van de eerlang uit 
te geven luchtpostzegels van hoogere waarde, meldt het Pers
bureau van het Hoofdbesuur der P.T.T. ons nog het volgende 
over deze zegels: 

„De voorbereiding is thans zoover gevorderd dat de ver
krijgbaarstelling daarvan binnenkort kan worden tegemoet 
gezien. 

BiJ de laatste postvluchten naar Indië is de behoefte aan 
zegels van hoogere waarde gebleken, omdat meermalen ter 
voldoening van het verschuldigde luchtrecht een grooter aan
tal zegels van 75 cent dan wenschelijk was, geibruikt moest 
worden. 
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De zegels, welke alle dezelfde afbeelding zullen dragen, 
zijn ontworpen door den kunstenaar J. Jon?ert te Rotterdam, 
en stellen voor de- aan de mythologie ontleende Mercurius-
figuur, beschermer van handel en verkeer. Omdat op het for
maat van een frankeerzegel een geheele figuur te onbelang
rijk van afmetingen zou worden is alleen de kop weergegeven. 
Onder de vleugels van de hoed is de bekende Mercuriusstaf 
zichtbaar. De figuur zweeft boven een bloeiende aarde, sym
bool van den voorspoed. 

De kleur der zegels wordt: ƒ1,50 zwart, ƒ 4,50 rood en 
ƒ 7,50 groen." 

Vriendelijk dank voor bericht. 
Later meldde Dienstorder H 496 van 3 Juli nog, dat de 

luchtpostzegels met ingang van 16 Juli voor het publiek ver-
krijgibaar worden gesteld. Zij verschijnan dus juist te laat om 
nog in dit nummer beschreven te worden. Zij zullen in diep
druk zijn uitgevoerd, hetgeen hun uiterlijk zeer ten goede 
zal komen. 

Rembrandtzegels. 
De P.T.T.-administratie heeft aan de Vereeniging „Rem

brandt" tot behoud en vermeerdering van kunstschatten in 
Nederland, hare medewerking toegezegd voor de uitgifte, ge
durende een nader te bepalen tijdvak 'n dit jaar, van een serie 
bijzondere frankeerzegels, dragende de beeltenis van Rem
brandt. Ook bestaat de mogelijkheid dat een der zegels «en 
symbolische voorstelling zal dragen. 

De zegels zullen verschijnen in 3 waarden, n.l. van 5, 7J^ en 
12 K cent en verkocht worden met een toeslag van 5 cent per 
stuk, waarvan de netto opbrengst ten bate van de genoemde 
vereeniging zal komen. 

De zegels zu'len voor frankeering geldig zijn tot 30 April 
1930. Die, welke bij het einde van den termijn van verkrijg
baarstelling niet verkocht zijn, zullen worden vernietigd. 

De valsche opdrukken Veertig en Zestig Cent en 10 et. 
Het Hoofdbestuur der F. «n T. was zoo vriendelijk, ons op 

ons venzoek afbeeldingen toe te zenden van twee van de 
bovengenoemde opdruk-vervalschingen, n.l. de Zestig Cent op 
30 cent en de 10 et. op 11% cent. De eerste inlichtingen over 
het ontdekken der zegels zijn van een Brusselsch handelaar 
ontvangen, die als expert namens de Justitie navrage omtrent 
de echtheid dezer zegels deed. 

Wij beelden hierbij de van het Hoofdbestuur ontvangen 
foto's af. De vervalsching van den opdruk Zestig Cent is dui
delijk te zien. De letters zijn grover en wijken op verschil
lende punten van de echte af, voor zoover aan de foto te 
zien is. De bovenst krul van de „s" b.v. is anders van vorm 
en buigt dieper naar beneden bij het valsche zegel dan bij 
het echte. Ook de onderste haal van de „g" is iets anders van 
vorm, evenals de voet van de „t" van Zestig. De „t" van Cent 
is blijkbaar bij het valsche zegel slecht afgedrukt. 

Een zeer belangrijk punt is verder, dat de verschillende 
maten bij het echte en valsche zegel niet gelijk zijn. Op d e 
f o t o is de lengte van het woord Zestig bij het valsche zegel 
ongeveer 1 mm. grooter dan bij het echte, eveneens de af
stand tusschen beide woorden. 

Zooals het persbericht in het vorige nummer vermeldde, is 
eerst onlangs de werkplaats ontdekt waar deze opdrukken 
vervaardigd werden. Het stempel van het zegel met valschen 
opdruk is 3.IV.22; de opdruk is dus blijkbaar op een gebruikt 
zegel aangebracht en heeft de bedoeling, de verzamelaars te 
benadeelen. Daarentegen werd in de vergadering van „Breda" 
medegedeeld dat met dergelijke valsche opdrukzegels brieven 
gefrankeerd zouden zijn; er schijnen dus ook ongebruikte ze
gels te zijn overdrukt, een heel wat winstgevender werkje. 

Bij de valsche Veertig Cent op 30 moet, naar het Hoofdbe
stuur ons schrijft, vooral de V van Ve-ertig met de echte ver
schillen, ook de g zou anders van vorm zijn. 

In bovengenoemde vervalscherswerkplaats werden eveneens 
aangetroffen zegels van 173^ cent en van 223^ cent met op
druk 10 et. Hierbij de afbeelding van een echt .en een uit 
Brussel afkomstig exemplaar. Deze opdruk is veel beter na
gemaakt; wij kunnen nauwelijks verschilpunten met de echte 
ontdekken. Het door het Hoofdbestuur aangegeven verschil 
van de ophaal van de 1 zou ook door slecht afdrukken bij de 
echte zegels voor kunnen komen, maar het Hoofdbestuur heeft 
meer van deze zegels gezien en mogelijk komt de dunne op

haal op alle voor. Het lijntje dat de „t" van boven afsluit 
steekt bij de echte exemplaren niet of bijna niet buiten de 
neerhaal uit bovenaan; bij het afgebeelde valsche exemplaar 
heel duidelijk. Mogelijk is dit een verschilpunt. De maten van 
den opdruk komen in alle opzichten met de echte overeen. 

Over de aard en de kleur van de voor de valsche opdrukken 
gebruikte inkt kunnen wij niets mededeelen. 

Het spreekt vanzelf dat wat de laatste opdrukken betreft 
de vervalscher geen ongebruikte zegels overdrukt zal hebben; 
dit zou al een heel onvoordeelig werk zijn geweest. Het is 
niet goed te begrijpen wat dan de bedoeling van deze op
drukken geweest is. Het vervaardigen van de opdrukvormen 
enz. is ongetwijfeld een kostbaar werkje (aangezien gestem
pelde zegels gebruikt zijn zal de opdruk in de meeste ge
vallen op losse zegels zijn geplaatst, wat groote nauwkeurig
heid vereischt), terwijl het prijsverschil tusschen niet- en wei-
overdrukte zegels slechts zeer gering is. 

Onbekende proeven van de 5 cent 1867 type II. 
Op de 28e Veiling-Hekker kwamen eenige kleurproeven voor 

van de 5 cent 1867 in type II, waarvan het bestaan tot dus
ver onbekend was. Het zijn; rechterbovenhoekzegels met 
breede onbedrukte velranden in de kleuren donkergroenblauw, 
bronsgroen, wijnrood, oranjegeel, oranje en olijfgroen, en een 
strip van drie in donkerviolet. Alle zegels ongetand. 

Uit een brief van den heer Tresling, die de heer Hekker 
zoo vriendelijk was, ons ter inzage te zenden, blijkt dat de 
heer Tresling van meening is dat in het geval van de hoek-
zegels één zegel op een velletje gedrukt zou ziJn, en dat men 
niet aan grootere blokken of vellen behoeft te denken. Be
vreemdend is het dan dat men in alle gevallen dit eene zegel 
aan twee kanten kort afgeknipt zou hebben. Neent men aan 
dat de hoekzegels wél van een grooter blok afkomstig zijn, 
dan kan men zich ook voorstellen dat de strip van drie van 
de 5 cent in violette kleur van een dergelijk blok deel heeft 
uitgemaakt. 

Aan enkele plaatfouten van de hoekzegels (blauwe streep
jes in r.-onderhoek, geringe beschadiging rechterrand en punt
je op het voorhoofd) konden wij nagaan, dat dit zegel op de 
vellen van de gewone blauwe 5 cent als zegel 110 van het vel 
voorkomt, dus het laatste zegel van de bovenste rij van de 
onderste velhelft. 

Naar de heer Korteweg ons meedeelde zou ook de strip van 
drie geïdentificeerd «ijn; het zijn de zegels 14, 15 en 16 van 
het vel. Deze strip kan dus niet van hetzelfde blok afkomstig 
ziJn als zegel 110. 

De heer Korteweg uit de veronderstelling, dat het kleur
proeven voor de uit te geven ƒ 2,50 kunnen zijn geweest, welke 
waarde eerst later en in gewijzigde teekening verscheen. 

Nieuwe postzegelboekjes. 
Van de postzegelboekjes met gemengden inhoud is een 

nieuwe oplaag gereedgekomen, bevattende 6 zegels van elk 
der waarden 1, 1%, 5 en TA cent. De verkoopsprijs dezer 
boekjes, welke binnenkort op de postkantoren verkrijgbaar 
zullen zijn, bedraagt 90 cent. 

Verzamelaars zullen dus weer naar nieuwe plaatnummers 
in deze boekjes kunnen gaan zoeken, omdat waarschijnlijk 
voor het eerst de TA cent rood erin vertegenwoordigd zal zijn. 

De boekjes zijn ondertusschen verschenen, in afwerking on
geveer gelijk aan de vorige. De kleur van den omslag is geel
wit, de schutblaadjes zijn echter nu van doorzichtig papier en 
bevatten geen advertenties meer, alleen dragen de eerste en 
de laatste bladzijde nuttige wenken van de Post. De 5 cent in 
deze boekjes hseft een zeer donkergroene tint; de 7K cent 
is rood. Plaatnummers hebben wij nog niet kunnen vinden. 

Nieuwe oplaagletters. 
5 cent I; 9 cent C; 15 cent oranje A, alle met randdruk van 

dubbele lijnen. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent H: 192 L, tanding Grl5. 

L 194, „ r o 1 p e r f. 
5 „ I: R 228, „ Grl5. 
7Vs „ A: L 214, „ Grl5. 

220 L, „ Gr. 
9 „ C: 219, „ r o l (Gl) p e r f. 

15 „ A: L 229, „ Gl en r o 1 (Gl) p e r f. 
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De heer Jonker bezit een exemplaar van de 5 cent L 194 
met rolperf., waarop duidelijke sporen van de letter B boven 
zegel 6 te zien zijn. Ook op andere plaatnummers L en R 194 
zonder letter B komen sporen van deze letter voor, maar niet 
zoo duidelijk als de genoemde. 

De 15 cent heeft zich nu dus ook bij de waarden gevoegd, 
die naast het plaatnummer de letter L of R dragen. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
1 cent H: Verscheen in r o l p e r f . Geen drukkersteeken. 
2 cent H: De 2 cent H is nu ook in gewone perforatie ver

schenen (Gl); drukkersteeken cirkeltje boven zegel 10. 
Het Postcongres te Londen. 
Op het van 10 Mei tot 28 Juni te Londen gehouden wereld

postcongres werden niet veel voor verzamelaars belangrijke 
besluiten genomen. 

Ingesteld worden de „petits paquets", voor de verzending 
in het internationaal verkeer van kleine hoeveelheden handels
goederen (maximum gewicht 1 kg.). De verzending moet 
open geschieden, terwijl het tarief is bepaald op 15 goudcen
tiemen per 50 gram met een minimum van 50 goudcentiemen. 
De invoering van deze nieuwigheid is facuFtatief; of Nederland 
hiertoe zal overgaan is ons nog niet bekend. 

Verder werd een Nedcrlandsch voorstel aangenomen, waar
bij voor gedrukte stukken frankeering is toegestaan in het 
buitenlandsch verkeer door middel van een gedrukte aan
wijzing, zooals bij ons in het binnenland reeds bestaat („fran
keering bij abonnement"). 

Gelukkig is dus niet het voorstel aangenomen waardoor 
voor buitenlandsche brieven een uniform port van 35 goud
centiemen zou worden ingevoerd. 

Onze zegels vanaf 1906. 
Ter gelegenheid van het Postcongres heeft de Nederland-

sche postadministratie een boekje uitgegeven met afbeeldingen 
van de sinds 1906 hier te lande uitgegeven postzegels, met op
stellen van de teekenaars en ontwerpers, waarin zij hun op
vattingen over postzegels uiteenzetten. Het keurig uitge
voerde, in het Fransch geschreven boekje, waarin ook reeds 
de nieuwe luchtpostzegels behandeld worden, is aan de post
kantoren verkrijgbaar, de kosten zün ƒ 1,50. 

DE 133^ EN UVi TANDINGEN, GEVONDEN AAN ZEGELS 
GEDRUKT BIJ DE FIRMA ENSCHEDE EN ZONEN, 

TE HAARLEM 
door A. VAN DER WIEL. 

Er is over de tandingen der Nedsrlandsche en koloniale ze
gels al heel wat geschreven, en toch heerscht op dit gebied 
nog dikwijls de grootste verwarring onder de verzamelaars 
en staan in handboek en catalogi de tandingen vaak onjuist 
aangegeven, meer in het bijzonder voor wat de aan het hoofd 
dezes aangegeven tandingen betreft. 

Laat ik om te beginnen nog eens het verschil aangeven 
tusschen lijn- en kamtanding. De lijntandingsmachines perfo-
reeren bij eiken slag één lijn. Een vel postzegels dat door 
zoo'n machine geperforeerd wordt, wordt dus tweemaal onder 
de machine geleed, eenmaal worden de horizontale zijden 
lijn voor lijn geperforeerd, en de tweede maal eveneens lijn 
voor lijn de verticale zijden der zegels. De zegels op deze 
wijze geperforeerd, kenmerken zich door de ongelijke hoek
punten, terwijl zij geen vaste grootte hebben, aangezien deze 
wisselt tusschen beeldgrootte en beeldgrootte plus tweemaal 
de tusschenruimte. 

De kamtandingmachines perforeeren bij eiken slag één rij 
zegels aan drie zijden, hetzij (gelijk bij alle oudere machines) 
een horizontale zijde en de beide Verticale zijden, hetzij 
(gelijk bij de nieuwe 12}^ tanding) een verticale en de beide 
horizontale zijden. De zegels, welke aldus geperforeerd zijn 
hebben gelijke hoeken, omdat de perforatiegaten der verti
cale rijen in de hoekpunten samenvallen met de perforatie-
gaten der horizontale rijen. Deze zegels hebben ook een vaste 
breedte en als regel ook een vaste hoogte. 

De kam van een kamtandingmachine heeft een bepaalde 
breedte, de tusscbenruimten tusschen de „tanden" van de 
kam is onveranderlijk, en aangezien de tusscbenruimten tus
schen de perforeernaalden voor elk zegelvak steeds iets ver
schillen, is op grond van de tanding steeds uit te maken tot 

welk vak der kam een willekeurig zegel behoort, mits wö 
slechts de beschikking hebben over een volledige rü van tien 
zegels of wij er in geslaagd zijn deze door middel van blokken 
en strippen te reconstrueeien. 

Bij de zegels der firma Enschedé zijn minstens zes verschil
lende tandingen 13 M of 13 K te onderscheiden, die ik hier in 
chronologische volgorde behandel. 

1. De kamtanding 1 3 ^ kl. g. (1868-1871). Zegelgrootte 
19^X23:?< mm. (Handboek II 3o.). 

Mogelijk hebben we hier eigenlijk nog met twee verschil
lende tandingen te maken, waarvan de jongste dan dichter 
bij 13K zou staan; zoolang echter geen volledige rij van tien 
zegels gevonden is, is het lastig hieromtrent zekerheid te 
verkrijgen. 

De zegels hebben horizontaal 13 tanden, gevende een ge
middelde tanding van (20x13) :19,25 = 13,51, en verticaal 16 
tanden, gevende een gemiddelde tanding van (20x16) :23,75 = 
13,48. 

Einde 1870 of aanvang 1871 werd de machine, die deze tan
ding leverde, door verwijdering der „tanden" van de kam ge
degradeerd tot lijntandingmachine. 

In deze tanding zijn gevonden: Nederland 1867 5 en 15 cent 
type I en 5, 10, 15, 20 en 25 cent type II. Oudste stempel: 
8 April 1869. 

2. De kamtanding 13>^ kl. g. (1869-1875). Zegelgriootte 
21x25K mm. (Handboek II 4o.). 

Deze tanding wordt nog al eens met de voorgaande ver
ward, doch reeds de maat der zegels bewijst dat we hier met 
een andere machine te maken hebben. Mocht later blijken 
dat de tanding genoemd onder 1. van twee verschillende ma
chines afkomstig is, en dus gesplitst moet worden in een 
(regelmatige) kamtanding 133<> en een (meer onregelmatige) 
kamtanding 13 K, zoo zouden we deze laatste tanding moeten 
gaan aanduiden als 13KA en de hierbedoelde tanding als 
13KB. 

De zegels hebben horizontaal 14 tanden, gevende een ge
middelde tanding van (20x14) :21 — 13,33, en verticaal 17 
tanden, gevende een gemiddelde tanding van (20x17) :25,75 = 
13,24. 

Aanvang 1875 werden de perforeernaalden van deze ma
chine door dikkere vervangen en ontstond de tanding 13 K g.g. 

In deze tanding zijn gevonden: Nederland 1869 %, 1 
(groen), IK, 2 en 2K cent (op dik wit papier 1, IK en 2 cent, 
op dunner wit papier alle viJf, op blauwachtig papier K, 1, 
2 en 2K cent). Oudste stempel: ? Augustus 1869. 

3. De lijntanding 13K kl. g. (1871-1875), alleen voorko
mende als 13KX14 kl. g. 

De machine, die deze tanding leverde, is dezelfde (c.q. een 
derzelfde) machine(3), die vroeger de tanding genoemd onder 
1. geleverd had(den). Als lijntandingmachine kon zij wegens 
de geringe lengte der kam niet worden benut voor de verti
cale rijen, doch alleen voor de horizontale rijen, vandaar dat 
deze tanding alleen voorkomt in de-combinatie 1 3 K x l 4 kl. g. 
en dat de lijntanding combinaties 13 K X13 K kl. g. en 
14X13K kl. g. niet bestaan (Leiddr. nrs. 88 en 89 zijn fictief!). 

De tanding 1 3 K x l 4 kl. g. is gevonden aan: 
Nederland 1867: 5 cent type I en 5, 10, 15 en 20 cent type II 

(1871-72). 
Nederland 1872: 5, 10, 15 en 20 cent (1872-73). 
Nederl.-Indiël870: 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent (1873-74). 
Nederl.-Indië Port 1874: 5, 10 en 20 cent. 
Oudste stempel: 24 Maart 1871. 
4. De kamtanding 13K gr. g. (1875-1876). Zegelgrootte 

21X25X mm. (Handboek II 5o.). 
Deze tanding, welke afkomstig is van dezelfde machine, die 

vroeger de kamtanding 13 K kl. g. had geleverd, wordt in alle 
catalogi hardnekkig verward met de kamtanding 13K-13K 
gr. g., hoewel zij in Handboek II afzonderlijk genoemd wordt. 

De dunne perforeernaalden werden aanvang 1875 door dik
kere vervangen, de tanding veranderde zoodoende van 13K 
kl. g. in 13K gr. g., maar is overigens identiek aan die ge
noemd onder 2. 

In deze tanding zijn alleen gevonden: Nederland 1869 K, 
1 (groen), IK, 2 en 2K cent (1875-76). Oudste stempel: 
28 April 1875. 
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5. De Iflntanding 1334 gr. g. (1875-76), alleen voorkomende 
als 13KX14 gr. g. 

Deze tanding, die, evenals die genoemd onder 3., afkomstig 
is van dezelfde machine (c.q. een derzelfde machines) die vroe
ger de tanding genoemd onder 1. geleverd had (den), doch 
thans na vervanging der dunne perforeernaalden door dikkere, 
kan evenmin als die genoemd onder 3. aan de verticale zegel-
zijden voorkomen om geheel dezelfde reden. 

De machine is blijkbaar kort na de vervanging der perfo
reernaalden weer geheel hersteld en weder tot kamtanding-
machine gepromoveerd (1876 of 77) (zie onder 6.). 

In de lijntanding combinatie 13J4X14 gr. g. ziJn alleen ge
vonden: Nederl.-Indiè 1870 1, 10, 15 ,en 25 cent (1875-76). 
Voorts de plakzegels in het oude (hooge) model. 

6. De kamtanding 1 3 ^ - 1 3 ^ gr. g. (1876-1885). Zegel
grootte 20ViX25'A ram. (Handboek II 7o.). 

Deze tanding volgt op de voorgaande en is van dezelfde ma
chine afkomstig. Gatsonides meende dat de lijntanding 13M 
ontstond door een tijdelijke verwijdering van de „tanden" der 
kam van deze machine; aangezien echter de zegels met lijn
tanding 13>^ gr. g. ouder zijn van die met kamtanding 13}^-
13M geloof ik dat miJn voorstelling als gegeven onder 5. 
juister is. 

De zegels hebben horizontaal 14 tanden, gevende een ge
middelde tanding van (20x14)-.20,75 = 13,49 en verticaal 17 
tanden, gevende een gemiddelde tanding van (20x17) :20,75 = 
13,33. 

Einde 1885 is de machine buiten gebruik gesteld. 
In deze tanding zijn gevonden: 
Nederland 1872: 5, 10, 1 2 ^ , 15, 20, 25 en 50 cent (1877-85). 
Nederland 1876: y,, 1, 2 en 214 cent (1877-85). 
Nederl.-Indië 1870: 1, 2, 10, 20 en 25 cent (1879-85). 
Luxemburg 1880: 1, 2, 5, 10, 12K, 20 en 25 ctms. (1880-82). 
Curasao 1873: 2i^, 5, 10, 25 en 50 cent (1881). 
Nederland Port 1881: 1, IK, 23^, 1 2 ^ , 15, 20 en 25 cent 

(1881-82). 
Nederl.-Indië Port 1882: 2%, 5, 15, 20 en 75 cent (1882). 
Luxemburg 1882: 1, 2, 4, 5, 10, 12 K, 20, 25, 30, 50 cts., 

1 en 5 fr. (1882-85). 
Suriname 1873: 1, 2 en 12)^ cent (1885). 
Transvaal 1885: 3^, 1, 4, 6 d. en 1 sh. (1885). 
Oudste stempel: 24 April 1877. 
Voor opgave van oudere data, dan die welke ik gaf, houd 

ik mij aanbevolen. 
NEDERL. INDIE. 

De nieuwe 3 cent groen en 35 cent roodbruin verschenen. 
De heer Hajénius meldt ons het verschijnen van de nieuwe 

35 cent, welk zegel op 22 Mei voor het eerst verkrijgbaar werd 
gesteld op het bijkantoor Bandoeng Pacific Congres. De kleur 
is roodbruin, iets rooder dan van de vroegere 1734 cent. 

Ondertusschen zijn de zegels ook hier te lande verkrijgbaar 
gesteld, evenals de in het vorige nummer reeds genoemde 
15 cent blauw en als nieuwe waarde de 3 cent groen. 

Zij zijn alle op geprepareerd papier gedrukt, in vellen van 
200 met oplaagletter A en drukkersteeken (kannetje resp. 
vogelverschrikker) boven zegel 10. De tanding is 12}^. 

Te melden zijn dus: cijfertype 3 cent groen; 'scheepjestype 
15 cent blauw, 35 cent roodbruin. 

Ij^M 1 poststukken,.''! 

In hetzelfde type als de reeds gemelde buitenlandsche 
kaart van 734 cent was op 29 Juni aan het Philatelisten-loket 
te Amsterdam voor het eerst verkrijgbaar de buitenlandsche 
dubbelkaart iy.+l% cent. 

Verder zijn te melden 3 nieuwe spoorwegbriefkaarten: 
1. Model C.C.238 op de in omloop zijnde 5 cents brief

kaart. De naam van den afzender staat niet achter het woord 
„Afzender", maar staat links bovenaan: „Nederlandsche 

Spoorwegen. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen te Utrecht. N.V. Hollandsche IJzeren Spoorweg-
Maatschappü te Utrecht". Drukker, oplaaggrootte en datum 
zijn: E.H. 150.000. 21.2.29. 

2. Model C.C.238e op de in omloop zijnde 3-cents kaart. Als 
afzender staat op de normale plaats: „Station Amsterdam 
(Oostenburgergracht)", terwijl links bovenaan hetzelfde staat 
als vermeld onder 1. Drukker, oplaaggrootte en datum zyn: 
E.H. 60.000. 14.3.29. 

3. Model 1202 op de in omloop zijnde 3-cents kaart. Als af
zender staat op de normale plaats wat bij de kaart ad 1 links 
bovenaan staat. Een bijzonderheid is de algemeene fout in het 
eerste woord „Utrecht", waarbij de eerste t verwisseld is voor 
een 1. Drukker, oplaaggrootte en datum zijn: E.H. 30.000. 
6.5.29. 

NEDERT.. INDIE. 
De op blz. 27 reeds in uitzicht gestelde briefkaart van 5 cent 

is verschenen, en wel in het groote formaat 148x105, kleur 
lichtblauw op geelachtig karton. 

De heer H. uit Bandoeng zond de 7 »4-cents kaart op geel
achtig karton (jaarboekje nr. 29), voorzien van den nieuwen 
oranje-achtigen opdruk 5 cent. Deze kaart, alsmede de dubbele 
kaart 54-5 op 734-1-734 cent (jaarboekje nr. 31), was voor het 
eerst verkrijgbaar op het bijkantoor Bandoeng Pacific Congres 
op 21 Mei j.1. Deze nieuwe opdruk bestaat ook op de enkele en 
dubbele kaart van 734 cent op grijs karton (jrb. nr. 35 en 37). 

CURACAO. 
Aansluitend aan de op blz. 88 vermelde enveloppe van 

734 cent, kan nu gemeld worden, dat verschenen zijn enve-
loppes in dezelfde uitvoering, met een zegelafdruk van 1234 
cent (bruin) en 15 cent (Wauw), beide in het z.g. gewijzigd 
jubileum-type. 

XXXVIII. 
IERLAND. 
Op 2 Mei 1924 werd een proefvlucht ondernomen tusschen 

Belfast en Liverpool, ter inleiding van een regelmatigen dienst. 
Het bleek evenwel al heel spoedig, dat de landingsterreinen 
bij genoemde steden, alsmede de weersgesteldheid boven de 
lersche zee (zware misten) een ernstige belemmering waren 
bij de uitvoering van dit plan, zoodat dit geheel werd op
gegeven. 

Toch werden nog eenige proefvluchten ondernomen met het 
watervliegtuig „Calcutta". Volgens de dienstregeling zou dit 
den 24en September 1924 's morgens om 10 uur Liverpool ver
laten, te 11,45 landen te Belfast, vandaar om 15 uur weder 
vertrekken, om te 16,45 Liverpool weder te bereiken. 

Gedurende een week ging alles vrij goed en werden met de 
Calcutta vrij veel passagiers en een weinlg-omvangrijke mail 
vervoerd. Men besloot toen de proefnemingen nog een tijdje 
voort te zetten, doch bracht in het reisplan een wijziging: het 
vliegtuig vertrok nu 's morgens van Belfast, inplaats van 
Liverpool. 

De zware mist maakte evenwel een regelmatige uitvoering 
onmogelijk; slechts een vlucht in elke richting werd uitge
voerd op 2 October 1924; twee dagen later werd de geheele 
onderneming definitief stopgezet. 

Met elke vlucht werd post verzonden; het extra-luehtrecht 
bedroeg 1 penny per 2 ounces. De stukken moesten voorzien 
zijn van de aanwijzing „By Flying Boat". 

De aankomende post werd te Belfast voorzien van den stem
pel van aankomst; dit geschiedde niet te Liverpool, waardoor 
een betrouwbare aanwijzing, of de stukken met de luchtpost 
zijn vervoerd, ontbreekt. Dit is des te m'eer te betreuren, wijl 
voor de afstempeling der zegels (de gewone frankeerzegels) 
de gewone dagteekeningstempel werd benut. Het is daarom 
zeer riskant alleen uit de aanwijzing „By Plying Boat" voor 
de stukken richting Belfast-Liverpool te besluiten, met echt 
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ONZE HOOFDREDACTEUR LID VAN HET BESTUUR 
VAN HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM? 

Door den Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie is het volgend request aan den Minister van 
Waterstaat gezonden: 

Aan 
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat. 

Geven met versohuldigden eerbied te kennen, ondergetee-
kenden, dr. P. H. van Gittert te Utrecht, W. P. Gosterus te 
Edam, J. G. Cramerus te Breda, J. J. Deggeller te 's-Graven-
hage, P. S. van 't Haaff te 's-Gravenhage, K. H. J. van Huls-
sen te Utrecht, J. A. Kästeln te Amsterdam, L. G. A. Smeul-
ders te Breda, en P. Vredenduin te Amsterdam, 
allen leden van den Raad van Beheer van het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" (Breda, Wilhelminapark 128); 
dat zij allen zijn phUatelisten, aan wie het wel en wee der 
postzegelkunde zeer ter harte gaat; 
dat zij door de Vereenigingen op het gebied van postzegel-
kunde en verzamelen van postzegels, eigenaressen van voor
noemd Maandblad, meer in het bijzonder zijn aangewezen om 
door middel van dat blad de philatelle in haar geheelen om
vang te bevorderen; 
dat zij dan ook met groote belangstelling de totstandkoming 
van het Nederlandsche Postmuseum hebben gevolgd en kennis 
hebben genomen van het voornemen een Raad van Bestuur 
voor dat museum in te stellen; 
dat zij van meening zijn, dat opneming van een of meer naar 
voren komende Philatelisten in dien Raad het doel, hetwelk 
aan de instelling van het museum ten grondslag heeft ge
legen, ten zeerste bevorderen zal; 
dat zij daarom meenen goed te doen Hare aandacht te vesti
gen op den heer J. D. van Brink, wonende te Leeuwarden, die 
reeds jaren als hoofdredacteur van voornoemd Maandblad 
werkzaam is en die zich onder alle Philatelisten een bijzonder 
goeden naam heeft verworven; 
dat zij ervan overtuigd ziJn, dat, door aan hem een plaats in 
genoemden Raad in te ruimen, een hoogst bekwaam en bjj-
zonder ijverig philatelist aan het Postmuseum zal zijn ver
bonden, hetgeen tot den bloei daarvan ongetwijfeld moet bij
dragen. 

Redenen, waarom zij zich tot Uwe Excellenitie wenden met 
het eerbiedig verzoek, de benoeming van den heer J. D. van 
Brink tot lid van den Raad van Bestuur van het Nederlandsch 
Postmuseum wel in overweging te nemen. 

't Welk doende, enz. 
(volgen handteekeningen). 

Breda, 29 Juni 1929. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

TWINTIGSTE ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdag 
24 Augustus 1929, des namiddags te 2 uur, in het Hotel 
„De Twee Steden", Buitenhof, te 's-Gravenhage. 
(Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden der 
aangesloten Vereenigingen). 

A g e n d a . 
1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag van den len secretaris. 
5. Verslag van den penningmeester. 
6. Begrooting 1929-1930. 
7. Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag der vergadering te Bern van den Internationalen 

Bond. 
9. Bestuursverkiezing. De beeren W. P. Gosterus Pzn. en P. 

Jorissen P.Czn. zijn aan de beurt van aftreden. Beiden 
zijn herkiesbaar. 

10. Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering zal worden gehouden. 

HERHAALD VERZOEK. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopü v ó ó r d e n 
S 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. 
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.) 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

11. Aanwijzing van de commissie voor het nazien der rekening 
van het jaar 1930. 

12. Rapport der La Guaira-commissie. 
13. Verslag der wetenschappelijke commissie. 
14. Bespreking Beker-reglement. (Zie Mei-nummer). 
15. Instelling van: 

Ie. Bonds-Recherchebureau; 
2e. Bonds-Falsificatenalbum. 

16. Mededeeling omtrent Handboek „Warren". 
17. Mededeelingen. 
18. Rondvraag en sluiting. 

De Ie secretaris, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, 

Plompetorengracht 24, Utrecht. 
N.B. De Ie secretaris wacht gaarne opgave van onderwerpen 

van te houden voordrachten op het Gongres ter bekoming van 
den Wisselbeker. 

* * 
* 

Op Zaterdag 24 Augustus zijn de leden der bij den Bond 
aangesloten Vereenigingen uitgenoodigd tot een bezoek aan 
het Postmuseum, tegen afgifte van uitsluitend daarvoor be
stemde kaarten (bons). Het uur zal nader worden bekend ge
maakt. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
A. Kik, Jacobstraat, Goes. 
The Inland Stamp Go., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le 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. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

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

aan hare verplichtingen voldaan heeft, kunnen we haar re-
habilite^ren. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam, Z. 

De bü den Bond aangesloten Vereenigingen worden nog
maals herinnerd aan artikel 4 van het reglement, om opgave 
te doen van het aantal leden en de vertegenwoordigers. Publi
catie der lijst is door het zoo goed als niet binnenkomen der 
opgaven tot heden onmogelijk. 

Tot ons groot genoegen kunnen wij mededeelen, dat bij 
overgroote meerderheid de „Haagsche Postzegel Kring" als 
lid van den Bond is toegelaten. 

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

mr. J. H. VUIJSTINGH. 

De penningmeester van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars maakt bekend, dat bü 
hem verkrijgbaar is de tandingmeter, uitgegeven door den 
Bond, tegen vooruitbetaling van ƒ 0,35-|-/ 0,02 porto (giro
nummer 133182). Voor den handel is een afzonderlijke prijs 
vastgesteld. 

Edam. De penningmeester voornoemd, 
W. P. COSTERUS Pz. 

(Van 12-31 Juli afweaig). 

39e BELGISCH PHILATELISTEN-CONGRES 
TE KORTRIJK OP 30 JUNI 1929. 

Waar de Bondsvoorzitter, de heer Van der Schooren, juist 
van de bijeenkomst te Bern der Federation Internationale te
ruggekeerd, verhinderd was naar Kortrijk te gaan, heeft on-
dergeteekende op diens verzoek het 39e Belgisch Congres al
daar als gedelegeerde van den Nederlandschen Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars bijgewoond en, laat hij 
het maar dadelijk zeggen, met groot genoegen. De ontvangst 
was allerhartelijkst en alle waardeering voor de onderschei
ding, waarmede ondergeteekende als afgevaardigde van den 
Nederlandschen Bond ontvangen werd. 

Te kwart voor elf had de ontvangst der congressisten ten 
stadhuize plaats, waar de heer Schepen Mayeur de Philate
listen, eerst in 't Vlaamsch, daarna in 't Fransch toesprak, en 
waar de heer Lannoy, de Fransche afgevaardigde, alsmede 
ondergeteekende, door den charmanten heer Bigwood, presi
dent van den Belgischen Bond, aan het geineentebestuur van 
Kortrijk werden voorgesteld. Hierna werd de eerewijn geser
veerd, en bedankte de heer Blaton, voorzitter der Kortrjjksche 
vereeniging, voor de ontvangst. 

Een 70-tal Belgische Philatelisten waren aanwezig op het 
Kortrijksche stadhuis, een wonder van 13e-eeuwsche bouw
kunst; speciaal de magnifieke raadzaal en de oude schepen
kamer, waar alles zuiver 13e-eeuwsch behouden bleef, deden 
een gevoel van bewondering ontwaken voor de oude kunste
naars, die zooveel schoons wisten te wrochten. 

Het Congres had in een der groote zalen van het stadhuis 
plaats. Ondergeteekende wil hier even wijzen op de mede
werking van het gemeentebestuur ten opzichte van de plaat
selijke postzegelvereeniging, want ook de tentoonstelling en 
het tijdelijk postkantoor waren in een der stadhuiszalen onder
gebracht, terwijl in de hal zelfs een handelaar zijn tenten had 
opgeslagen. 

_Het bleek ondergeteekende op dit congres allereerst, dat 
niet minder dan 34 Belgische vereenigingen van postzegel
verzamelaars biJ den Belgischen Bond zijn aang€«i!oten. Laten 
onze Nederlandsche vereenigingen, welke nog niet tot den Ne
derlandschen Bond zijn toegetreden, zich hieraan eens spie
gelen. Begrijpt men in België dan beter het „L'Union fait la 

force"? Zeer weinig aangesloten vereenigingen ontbraken op 
dit Congres. 

De voorzitter, de heer Bigwood, sprak een hartelijk woord 
van welkom tot de Fransche en Nederlandsche afgevaardig
den. De Belgische philatelistische medaille van verdiensten 
werd uitgereikt aan den heer René Poncelet, advocaat te Brus
sel, den pionier der Belgische Philatelisten, een van de emi
nentste Philatelisten der wereld, kenner van alle zegels. Voor
zitter der grootste Belgische Vereeniging „Amicale Philaté-
lique" te Brussel, directeur-eigenaar van de bekende „Phila-
téliste beige". 

De sympathieke heer Maingay, met den heer Bigwood een 
trouw bezoeker onzer Nederlandsche Philatelistendagen, tot 
1 October a.s. secretaris van de Federation Internationale, 
bracht een uitvoerig verslag uit over het Congres te Bern; 
ongetwijfeld zullen elders in dit blad daaromtrent bijzonder
heden te vinden zijn. Het verder behandelde was van zuiver 
internen aard. 

Ondergeteekende heeft daarna den Belgischen Philatelisten 
de groeten hunner Noordelijke broeders overgebracht en de 
verwachting uitgesproken, dat het contact tusschen de Bel
gische en Nederlandsche Philatelisten steeds inniger moge 
worden. Den heer Bigwood, die als voorzitter van de Fede
ration Internationale is afgetreden, en wien de titel van 
Président Fondateur Honoraire werd verleend, heeft hij met 
deze hooge onderscheiding, namens den Bond, hartelijk geluk-
gewenscht en hem dank gebracht voor alles, wat hiJ voor de 
internationale philatelie gedaan heeft. 

Om 1 uur vereenigden zich allen in Hotel Du Nord aan een 
uitstekenden lunch; het ging er erg gezellig toe en eenige 
hartelijke woorden van den voorzitter Bigwood voor de buiten-
landsche afgevaardigden werden met applaus ontvangen. Na 
afloop werd een bezoek aan de tentoonstelling gebracht. Deze 
tentoonstelling van uitsluitend Kortrijksche collecties moet 
als een eerste pogen beschouwd worden van de plaatselijke 
vereeniging en zal van een propagandistisch standpunt be
zien ongetwijfeld groot nut hebben gesticht. 

Er waren zeer aardige venzamelingen, o.a. van België 
en Frankrijk, en ook een heel goede collectie van Nederland. 
Het meest interessante stuk was wel de 10 centimes België 
epauletten, prachtexemplaar, op geheelen brief, met afstem
peling 1 Juli 1849 (dag van uitgifte van dit eerste Belgische 
zegel). 

Voorzitter der jury was Docteur Alph. Huisman te Brussel, 
een enthousiast philatelist, ook verzamelaar van poststukken; 
gaarne zal dr. Huisman met Nederlandsche poststukkenver
zamelaars in ruilverbinding treden. 

Van het tijdelijk postkantoor werd een druk gebruik ge
maakt. Het optreden van den dienstdoenden postambtenaar 
was wel buitengewoon welwillend; voor alle liefhebbers plakte 
hij zelfs de zegels op enveloppen. De bijzondere afstempeling 
luidde: Posbzegeltentoonstelling - Exposition 

Kortrijk Courtrai 
30-6 1929. 30-6 1929. 

De hartelijke ontvangst, de kennismaking met verschillende 
kopstukken der Belgische philatelie, deze prettige dag in het 
schoone oude Kortrijk, ziJ zullen ondergeteekende nog langen 
tijd in aangename herinnering blijven. 

J. C. CRAMERUS, 
Breda, 4 Juli 1929. Bondsbestuurslid. 

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

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1017. mevr. "Westhoff-Van der Mandele, Borneolaan 29, Hil

versum. 
1018. W. W. E. Rosenkötter, Mariannalaan 21, Apeldoorn. 
1019. H. B. Dieperink, fabrikant. Nieuwe 's-Gravenlandsche-

weg 27, Bussum. 
1020. L. F. Elzinga, Ie luit. mil. administratie, Koetaradja. 
1021. G. J. van der Werf, empl. Lindeteves, Djalan Teratar 

44, Medan. 
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Aanmeldingen. 
G. Bos, administrateur Gouv. Rubber Ondern. Soengei Loeng, 

Langsa (Atjeh). 
mevr. F. van der Post-Liefrink, Utrechtscheweg 120, Amers

foort. 
mevr. M. F. L. Hisgen, White Bodjong 36, Semarang. 

Adres wij zigingen. 
131. mevr. dr. Bicker Caarten-ten Bruggencate, thans Nie-

iboervireg 222, 's-Gravenhage. 
812. G. J. F. Tjassens Keizer, thans Pertjoetweg 9, Medan. 
792. mevr. Eichholtz, thans Ondern. Martabing bij Tebing 

Tinggi (S.O.K.). 
888. ir. J. W. J. Beek, thans Bilderdijkstraat 16, Bandoeng. 
688. R. F. Bokelman, thans c/o Ned. Ind. Escompto Mij., Am

sterdam. 
491. K. E .Nix, thans Directeur firma Nix & Co., Bandoeng. 
786. Ch. F . Seeger, thans c/o Koloniale Cultuur Comp., Am

sterdam. 
676. C. A. Petit, thans Stadhouderslaan 142, 's-Gravenhage. 
377. G. W. Borgesius, thans Speelmanstraat 5, Malang. 
743. H. C. Frijlink, thans Militair Hospitaal, Salatiga. 
621. J. L. Graven, thans Ie luit. inf., Tapa-Toean (Atjeh's 

Westkust). 
877. F. Poortman, thans Ie luit. inf., Kaderschool, Magelang. 
589. dr. J. C. A. Ultee, thans officier van gezondheid, Ban

doeng. 
868. E. Verf f, thans Maasstraat 20 II, Amsterdam. 
322. W. L. Davids, thans Pantjoran 50, Batavia (Béng Seng 

Apotheek). 
127. A. J. Stenvert, thans Pauvjrenlaan 51, 's-Gravenhage. 
289. E. P. v̂ an Staden ten Brink, thans Dagoweg 115, Ban

doeng (Java) . 
Sectie Haarlem. 

Als sectiehoofd voor de rondzendingen is in deze sectie op
getreden de heer P. J. Hakker. 

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

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

Aanwezig 43 leden. Aangezien de voorzitter en de Ie secre
taris met kennisgeving afwezig zijn, wordt het voorzitterschap 
waargenomen door den heer Brantjes, en treeds als secretaris 
op de heer Van Horssen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom, in 't bijzonder de heeren F. G. H. P. Hendriks en F. J. 
de Jong, beiden te Oisterwijk, die hedenavond voor het eerst 
onze vergadering bezoeken, en spreekt daarbij de hoop uit, 
dat genoemde heeren trouwe bezoekers onzer vergaderingen 
zullen worden. 

De notulen der vergadering van 27 Mei j.1. worden vervol
gens zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld, 
terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de heeren C. Smit en 
G. Bibérian als lid worden aangenomen. De ballotage over 
het candidaat-lid Herben wordt aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

Voor de verloting zijn zegels ingekomen van de heeren ds. 
Loeff en Hendriks, waarvoor de voorzitter zijn dank namens 
de vergadering uitbrengt. 

De voorzitter deelt mede, dat*van den heer Van der Schoo-
ren bericht is ontvangen, dat hij zijn causerie over de „Four-
nier"-vervalschingen zal uitstellen tot na de zomervacanties. 

Hierna wordt door den secretaris voorgelezen een dank
betuiging, ingekomen van mevrouw A. C. van Deventer, we
gens ondervonden blijken van belangstelling bij het overlijden 
van haar echtgenoot. 

Ingevolge besluit van de algemeene vergadering van 27 Mei 
zou de Vereeniging zich tot den Bond wenden met het ver
zoek, mededeeling te willen doen of hij accoord gaat, dat wij 
ons tot de bevoegde autoriteiten wenden, om als lid eener even-
tueele commissie van bestuur van het Nederlandsch Post-
museum den heer J. D. van Brink aan te bevelen. Verzocht 

werd aan den Bond, binnen 8 dagen bescheid te willen geven. 
Groote ontevredenheid wordt betuigd over het feit, dat de 

Bond in gebreke is gebleven eenig antwoord te zenden. Er 
zal nu aan den Bond worden medegedeeld, dat het request 
aan den minister van waterstaat is verzonden, terwijl tevens 
naar voren zal worden gebracht de zeer groote ontstemming, 
welke verwekt is geworden door de nalatigheid van den Bond. 

Op voorstel van het bestuur zal als lid worden hersteld de 
heer L. A. van Doorn te Haarlem. Genoemd lid was op de vo
rige vergadering wegens wanbetaling geroyeerd, doch heeft 
nadien aan zijn verplichtingen voldaan. 

Als Bondsvertegenwoordigers voor het vereenigingsjaar 
1 Juli 1929-1930 moeten vervangen worden de heeren Cra-
merus en Sikkens. Het bestuur stelt voor, deze plaatsen te 
doen vervullen door de heeren Broeders en t' Sas, waarmede 
de vergadering accoord gaat. De overige aftredende vertegen
woordigers, de heeren Van den Berg, Jacobs, ds. Loeff en 
Smeulders, worden als zoodanig herkozen. 

Daarna bedankt de heer De Jong, mede namens den heer 
Hendriks, voor het welkomstwoord door den voorzitter ge
sproken. Hij sperekt daarbij de hoop uit, dat zij door het be
zoeken der vergaderingen en de hulp van de leden goede 
Philatelisten zullen worden. 

Tenslotte vraagt dr. Gommers nog even de aandacht voor 
iels, wat buiten de philatelie omgaat, n.1. om voor een goed 
doel loten te koopen, voor het Wit-Gele Kruis, afdeeling Gin-
neken. Vele leden geven aan deze aansporing gehoor, terwijl 
dr. Gommers uit erkentelijkheid hiervoor, onder de leden die 
zoo vriendelijk waren geweest één of meer loten van hem te 
koopen, enkele zeer mooie zegels laat verloten, o.a. ƒ 2,50, 
Jub. 1923, Ned. Indië. 

Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 
voorzitter, onder dankzegging voor de opkomst, gesloten. 

Breda, 24 Juni 1929. De 2e secretaris, 
J. A. J. VAN HORSSEN. 

Nieuwe leden. 
296. (E.Z.). C. Smit, Ringdijk 46, Amsterdam, O. (VII). 
108. (-)• G. Bibérian, Avenue de la Cahfornie 122, Nice. 

Hersteld als lid. 
Heeft alsnog aan zijn verplichtingen voldaan: 
203. L. A. van Doorn, Rijksstraatweg 220, Haarlem. (VII). 

Candidaat-leden. 
Ph. Maas, koopman. Notenboomstraat A 317, Groenlo. 
mr. dr. A. den Dekker, bankdirecteur. Eind van den Langen-

dijk B 123, Gorinchem. 
mr. J. W. van der Poel, secr. penningm. waterschap v. d. Linde 

uitwatering, Havendijk A 374, Gorinchem. 
• Chr. Maliepaard, serg. maj.-adm.. Wilhelminaplein C 116, 

Gorinchem. 
L. J. van der Feijst, rijksambtenaar, Maria van Reigersbergen-

straat 1, Gorinchem. 
J. M. Don, constructie-teekenaar, Maria van Reigersbergen-

straat 3, Gorincnem. 
H. F. Bauer, arts, Eind 124, Gorinchem. 
H. Schukken, leeraar Gymnasium en Rijks H.B.S., Boeren-

straat 289, Gorinchem. 
J. Bottenberg, architect, Sasdijk 614b, Werkendam. 
A. H. Klokke, notaris, Hooge Torenstraat C 303, Gorinchem. 
L. H. Penninkx, onderofficier. Wilhelminaplein C 121a, Go

rinchem. 
(Allen eigen aangifte). 

L. Kruijff, ambtenaar aan het Rijksarchief in N.-Br., Vughter-
weg 54, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen door J. Th. G. 
Hulskamp te Vught). 

Olivier van Zinnicq Bergmann, Taaistraat, Vught. (Voorge
dragen door A. Raaijmakers, te Vught). 

Adreswijzigingen. 
385. J. Th. C. Heijmans, te Zutphen, thans p / a S. M. „Neder

land", te Batavia. 
8. A. Exalto, te Amsterdam, thans Karel du Jardinstraat 

27 III, Amsterdam, Z. (VII). 
347. A. J. Schellekens, te 's-Hertogenbosch, thans Koninginne

straat 25, Breda. (Van III naar I I ) . 
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430. F. G. Triebel, te Breda, thans Haven 14, aldaar. (I) . 
235. C. A. Cerpentier, te Axel, thans Hoeve Staelduin, Heen

weg, 's-Gravezande. (III). 
211. mevr. wed. W. F. G. Veldhuijzen-Mulder, te Amsterdam, 

thans Pension Evenaar, Riouwstraat 56, 's-Gravenhage. 
(Van VII naar V). 

414. G. J. Hendriks, te Breda, thans Bredascheweg 95, aldaar. 
(Van I naar II) . 

239. G. van Steijn, te Driebergen, thans Van Vrijberghestraat 
5, Rijsenburg b;j Driebergen. (IV). 

376. A. Dunnebier, te 's-Gravenhage, thans Nassaukade 52, 
Rijswijk, Z.H. (V.). 

131. ir. E. Strens, voorheen te Schiedam, thans Van Zaeck-
straat 13, 's-Gravenhage. (V). 

217. S. J. Ritsema, te Groningen, thans Peizerweg 28a, al
daar. (VI). 

Philatelistenloket. 
Geopend Zaterdag 20 Juli 1929, des middags van 3 tot 5 uur 

in het Wijkkantoor Parkstraat, te Breda. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 29 Juli 1929, des avonds te 
8 uur, in de bovenaaal 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 29 Juni 1929 
des avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", te Am
sterdam. 

Aanwezig slechts 38 leden volgens presentielijst. De voor
zitter heet het nieuwe lid, den heer Smit, hartelijk welkom. 
Nadat de notulen der vorige vergadering zijn goedgekeurd, 
deelt de voorzitter mede, dat onze motie is ingeslagen; vele 
adhaesiebetuigingen zijn ingekomen. De motie werd dadelijk na 
de Mei-vergadering aan den secretaris van den Bond opge
zonden met verzoek om doorzending naar de betrokken auto
riteiten. Daar wij geen bericht van deze doorzending gekiegen 
hadden, werd op de bestuursvergadering besloten, den Bond 
te vragen of de motie doorgezonden was, waarbij bericht werd 
verzocht vóór de Juni-vergadering. Helaas was tot op heden 
nog geen enkel bericht binnengekomen, hetgeen niet beleefd 
werd gevonden. Besloten werd met algemeene stemmen den 
Bond op zijn verzuim te wijzen en verder, om de motie met de 
adhaesie-betuigingen, buiten den Bond om, rechtstreeks te 
zenden aan den minister van waterstaat. De voorzitter be
spreekt daarna, aan de hand van verschillende tijdschriften, 
enkele nieuwe uitgiften, o.a. onze nieuwe vliegzegels. Gelijk
tijdig gaan rond de nieuwe Finsche zegels op prentkaarten en 
twee oorspronkelüke foto's van Oostenrijksche oorlogszegeis. 
Tevens een paartje van de 20 lepta van Griekenland, waarbij 
de PariJzer- en Ie Athener-druk samenhangen. De heer Donath 
geeft van deze merkwaardigheid een mogelijke verklaring. 

De heer Onderwijzer heeft bedankt als sectiehoofd Amster
dam. De voorzitter richt woorden van weigemeenden dank tot 
hem voor de vele werkzaamheden, welke hij in 't belang van 
„Hollandia" heeft verricht. Wij zijn zoo gelukkig geweest 
den heer Bonjoanny bereid gevonden te hebben zijn krachten 
voor deze functie beschikbaar te stellen, waarvoor hem onder 
applaus dank wordt gebracht. 

Bij de ballotage werpt de heer Benjamins de vraag op, of 
wij buitenlandsche handelaren zullen aannemen of niet. Be
sloten wordt dit punt in de Septembervergadering aan de orde 
te stellen. De heer Slootjes wordt daarna met algemeene 
stemmen, de heer Bibérian met slechts 24 stemmen vóór, als 
lid aangenomen. 

Na de pauze blijken de beeren Stoffels en Pootjes den len 
en 2en prijs te hebben behaald van de 9 deelnemers aan den 
wedstrijd Ned.-Indië, 1 en 234 gulden op blauw papier, ge
bruikt. 

De voorzitter deelt nog mede, dat in het Maandblad een 
voorloopig programma heeft gestaan van de a.s. Philatelisten-
dagen in Den Haag. Veel bijzonders vermeldt het niet. Mis

schien brengt het Juli-nummer uitvoeriger gegevens. Deze 
komen dan wederom voor ons te laat (vermoedelijk voor meer
dere Vereenigingen). De Bondsvertegenwoordigers moeten 
dan afzonderlijk vergaderen. 

Na een verloting van 20 pryzen onder de aanwezigen, sluit 
de voorzitter om 10 uur de vergadering, na ons allen een ge
zellige vacantie te hebben toegewenscht. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Aangenomen als lid. 
G. Slootjes, Brederodestraat 116II, Amsterdam, W. (Voor

gesteld door J. Harder). 
Greg. Bibérian, 122 Avenue Californie, Nice. (Eigen aangifte). 

Adresveranderingen. 
P. J. J. Verheusele, Veerstraat 69 I, Amsterdam, Z. 
W. F. Schön, Bestevaerstraat 72 III, Amsterdam, W. 
W. G. L. Brunings, Torenstraat 2d, Soest. 
ir. A. E. Bosman, Vondellaan 19, Baarn. 

Bedankt als lid. 
dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg 7, Rotterdam. 
G. J. du Cloux, p/a J. Wassermann, Moorgate 165-167, Lon

don, E.G. 2. 
Mededeeling. 

In de maanden Juli en Augustus worden er geen verga
deringen gehouden. 

De Ie isecretaris, 
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 
25 Juni 1929 in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 26 leden. Om angeveer 8,05 werd deze vergade
ring door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend. Na
dat de notulen der vorige vergadering onveranderd goedge
keurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Van het bestuurslid, het 
sectiehoofd W. de Baat, was een schrijven ingekomen, dat 
deze door bijzondere omstandigheden voor het lidmaatschap 
der U. Ph. V. noode moest bedanken. Voor de daardoor ont
stane vacature van sectiehoofd werd voorgesteld de heer 
Cortenbach, die met algemeene stemmen gekozen werd. De 
heer Cortenbach nam de benoeming aan. 

De voorzitter memoreerde de vele diensten door de afge
treden bestuursleden Dozy en De Baat verricht in het belang 
der Vereeniging, waarvoor hij hun een woord van dank niet 
kon onthouden; een meening, waarbij alle aanwezigen zich 
aansloten. 

De voorzitter merkte hierna op, dat alle vereenigingsver-
slagen, opgenomen in het laatste Maandblad, gewag maakten 
van een door „Hollandia" toegezonden motie inzake de candi-
datuur van den heer J. D. van Brink voor een zetel in het 
bestuur van het Postmuseum. Alhoewel hij ervan overtuigd 
was, dat die motie ook aan de U. Ph. V. was toegezonden, is 
deze echter niet door ons ontvangen. Hij was er echter zeker 
van, dat de U. Ph. V. hare adhaesiebetuiging aan die motie 
niet zou onthouden hebben, eene meening, waarbij allen zich 
aansloten. Besloten werd, dat bovendien aan „Hollandia" ge
schreven zal worden, dat de U. Ph. V. alsnog hare volle ad-
haesie met die motie betuigt. 

Hierna volgde de door het bestuur aangeboden verloting 
zonder nieten, waardoor alle aanwezigen in het bezit van een 
mooi prijsje kwamen, waarna gepauzeerd werd, om de aan
geboden ongetande zegels voor den wedstrijd te beoordeelen. 
Er werden 9 zegels, alle mooie exemplaren, aangeboden, zoo
dat de beoordeeling uiterst moeilijk bleek. De stemming 
bracht den volgenden uitslag: Ie prijs de heer Spruit voor een 
ongetand zegel van Finland; 2e prijs de heer Van Gittert voor 
een zelfde exemplaar; 3e prijs de heer Bonnerman voor een 
zegel van Frankrijk en de heer De Bruijn voor een zegel van 
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Denemarken. Beide laatste beeren verwierven een gelijk aan
tal stemmen. 

De heer Jonker stelde ter bezdchtiging een rand van een 
vel, plaat G, van het 15 cents zegel van Nederland, waarvan 
de rechtsche perforatie naar boven afweek, waardoor de bo
venste zegels aan de rechtrzijde ongetand werden. Bovendien 
liep de horizontale perforatie naar rechts niet door. 

Hierna stelde de heer Kaub zijn keurige collectie China ter 
bezichtiging. Blad voor blad circuleerde deze, terwijl de heer 
Kaub zooveel mogelijk toelichtingen verstrekte. 

Nadat de voorzitter beide beeren namens de aanwezigen be
dankt had voor het gebodene, werd na veiling en zichtzending 
deze vergadering om ongeveer 10,15 opgeheven. 

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

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

In Memoriam: 
Mevr. E. H. DEKING DURA-POSTHUMA, 

overleden Juni 1929. 

KORT VERSLAG van de vergadering op Donderdag 27 Juni 
1929, des avonds te S'A uur, in Café „Boschlust", Bezui-
denhout, Den Haag. 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Keijzer 
deze zeer druk bezochte vergadering en herdenkt allereerst 
ons overleden msdelid, mevrouw E. H. Deking Dura-Posthuma, 
die eerst verleden maand tot lid onzer Vereeniging is aange
nomen. Daarna worden de notulen der vorige vergadering 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Na afhandeling der ingekomen stukken, geeft ds voorzitter 
het woord aan dsn secretaris voor eene mededeeling inzake 
de opening van het Postmuseum. Deze zegt, dat het bestuur 
van oordeel is, dat de leden, vóór de vacantie begint, op de 
hoogte moeten zijn van het volgende. 

In het Maandblad van Novemlber 1.1. trok onze bijzondere 
aandacht de passage in 't verslag van de Bondsvergadering: 
„Aangezien het volgend jaar waarschijnlijk de opening van 
„het Postmuseum zal plaats vinden, gaf dit feit aanleiding, 
„om Den Haag aan te wüizen als plaats der volgende verga-
„dering. Wel kon de heer Tresling omtrent de opening nog 
„geen toezegging doen." 

Eenige regels verder volgt dan de mededeeling, dat de be
sturen van „Philatel'ca" en den „Haagsche Postzegelkring" tot 
het feest zullen worden uitgenoodigd. 

Waar wij reeds eerder op aangename en succesvolle wijze 
met „Philatelica" hadden samengewerkt, bespraken wij, in een 
gezamenlijke bestuursvergadering een en ander met als re
sultaat een gezamenlijk schrijven aan den directeur van het 
Postmuseum met de vraag, of oude en groote Vereenigingen 

als de onze, die niet biJ den Bond waren aangesloten, even
eens een officieele uitnoodiging voor de opening zouden ont
vangen. Uit het antwoord van den directeur bleek ons bestuur, 
dat de Ijoven aangehaalde mededeeling van den Bond in het 
Maandblad niet juist is! 

De directeur schrijf ons n.1.: „Men dacht op de vergadering 
„te Breda aan het Postmuseum in 1929, bij gelegenheid van 
„de algemeene- vergadering een bezoek te kunnen brengen. 
„Zooals duidelijk in bet verslag staat, kon ik omtrent de ope-
„ning geen toezegging doen." 

Dat is dus heel wat anders dan er in het Bondsverslag staat! 
„Philatelica" wenschte er niet verder op in te gaan, maar 

ons bestuur heeft Z.H.E.Gestr., na hem te hebben bedankt 
voor zijn mededeeling, erop gewezen dat, indien hetgeen hij 
ons schrijft, ook in het Maandblad-verslag was gezegd, oraze 
gedachtengang natuurlijk héél anders zou zijn geweest, om
dat men een bezoek slechts kan brengen aan iets wat reeds 
geopend is! 

Dat ons daarom ook zijn mededeeling, dat hij omtrent die 
opening nog geen toezegging kon doen, nu in een geheel 
ander licht verscheen en dat wij hem excuses aanboden voor 
een vergissing, die echter een logische gedachte was op de 
misleidende mededeeling in het Bondsverslag. Bovendien heb
ben wij ons uiteengezette standpunt inzake de officieele uit-
noodigingen gehandhaafd en er Z.H.Ed.Gestr. tevens ten over
vloede op gewezen, dat, indien enkel de Bond zou worden uit
genoodigd, slechts een zéér klein deel der Nederlandsche Phi
latelisten zou worden bereikt. 

De vergadering gaf het bestuur ten volle machtiging om, 
zoo noodig, alle verdere stappen in déze te nemen en keurde 
de reeds genomene eveneens ten volle goed. 

Een mooie verloting en een geanimeerde veiling hielden de 
leden nog geruimen tijd gezellig bijeen, waarna de waar
nemend voorzitter, na de leden een aangename vacantie te 
hebben toegewenscht, den prettigen avond sloot. 

De secretaris, 
A. STARINK Jr. 

Candidaat-leden. 
W. Windrath, Lugano (Zwitserland). 
Grégoire Siberian, Avenue de la Californie, Nice. 

Overleden. 
mevr. E. H. Deking Dura-Posthuma, Stadhouderslaan 104, 

Den Haag. 
Adreswijzigingen. 

G. H. Ekering wordt Sneeuwbalstraat 136, Den Haag. 
J. W. F. Biegelaar wordt Fluweelen Burgwal 5, Den Haag. 

Vergadering. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus hebben geen ver

gaderingen plaats. 

Ruilverkeer in de vacantiemaanden. 
Zij, die gedurende de vacantiemaanden ruilzendingen wil

len ontvangen, zijn verplicht daarvan kennis te geven aan den 
directeur van den verkoophandel, W. R. C. Starink, Danckert-
straat 8§, Den Haag. Zonder deze kennisgave ontvangt men 
de ruilzendingen niet, waarvan men wel goede 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 25 Juni, des avonds te 
8 uur, in „National", te Arnhem. 

Aanwezig 16 leden, w.o. 3 dames. Ingevolge ingekomen ver
zoek Tan het Bondsbestuur worden aangewezen als afgevaar
digden de beeren Te Winkel, Van Balen, De Bruin en Van 
de Sandt. 

Tot leden der commissie voor het nazien van de boeken van 
den penningmeester worden aangewezen de beeren Steensma 
en Raadsveld. 

Vastgesteld wordt het reglement voor den z.g. wedstrijd. 

Bedankt als lid met 1 September. 
W. de Baat, Van der Duijnstraat 17, Utrecht. 
Ch. J. van Dorssen, Koningslaan 29, Utrecht. 
J. P. Rosendaal, Langestraat 17, Oostburg. 
jhr. L. de Stuers, Beeklaan 431, Den Haag. 
G. A. M. Verschoor, Le-uvenschestraat 73, Scheveningen. 

Afgevoerd als lid. 
J. C. Jue, Lange Tiendeweg 15, Gouda. 

Adresveranderingen. 
P. C. Dozy wordt Hooidrift 36a, Rotterdam. 
A. A. A. van Leent wordt p/a M. Groen van Tellingen, Am-

sterdamschestraatweg 554, Utrecht. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 17 September 1929; 
Algemeene vergadering op Dinsdag 24 September 1929. 
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Deelnemers zenden hun zegels in blj den secretaris, onder bij
voeging van retourport, of brengen deze ter vergadering per
soonlijk mede. De zegels cireuleeren, alle op een vel stroobord 
bevestigd en genummerd, onder de leden, die zonder onderling 
overleg stemmen volgens een puntenschaal 1-10. De prijzen 
zvjn ƒ 1,—, ƒ 0,50 en ƒ 0,25. 

Voor de September-vergadsTing worden voor dezen wed
strijd aangewezen de nrs. 1-3 van Nederland, gebruikt, van elk 
één zegel. 

Een door den heer Te Winkel geopperde mogelijkheid eener 
vacantie-rondzending werd niet voldoende ondersteund. 

De heer Te Winkel beval als onderwerpen ter behandeling 
in de volgende vergadering de volgende onderwerpen aan: 
boekdruk en staaldruk, verzekering van verzamelingen en de 
verzamelingen in verband met de vermogensbelasting. De voor
zitter zegde overweging toe. 

Daarna verloting en sluiting. 
De secretaris, 

H. J. VAN BALEN. 

Adresveranderingen. 
134. mej. C. Becking, thans Tivolilaan 38, Arnhem. 
122. C. R. Feddema, thans Burg. Weertsstraat 52, Arnhem. 
127. C. Raadsveld, thans Spoorwegstraat 19, Arnhem. 

Vergaderingen. 
In Juli en Augustus worden geen vergaderingen gehouden. 
Societeitsavond op 10 September 1929, 's avonds te 8 uur, 

in „National", te Arnhem. 
Ledenvergadering op 24 September 1929, des avonds te 8 

uur, in „National", te Arnhem. 
Op dezen avond: onderlinge wedstrijd met de nrs. 1, 2 en 3 

van Nederland, gebruikt, van elk nummer één zegel, in te 
zenden bü den vereenigingssecretaris (retourporto bijvoegen!) 
of ter vergadering in te leveren. 

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

VERSLAG der algenieene vergadering op Woensdag 26 Juni 
1929, in Café „HoUandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 56 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet in 't bijzonder den heer Hollinga, een onzer Indische le
den, voor 't eerst ter vergadering aanwezig, welkom. Zegels 
voor de verloting zijn geschonken door de beeren Scharren
burg en Reijerse; een Scott-catalogus door den heer Laros. 
Ter circulatie zijn aanwezig de nieuwe 15 cent (geel) met en 
zonder 4-zijdige roltanding; een paar interessante poststukken 
en de maandbladen van den bibliothecaris. Medegedeeld wordt, 
waarom de bestuursleden Van deT Veen en Friederich weder
om niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. De 
ledenverkiezing levert 41 stemmen vóór, 6 blanco, en 4 van 
onwaarde. Eén dezer nieuwe leden wordt op de gebruikelijke 
wijze door den voorzitter welkom geheeten. 

Hierna royement wegens wanbetaling van W. Beek en 
H. Kragt te Zwolle. 

Bü de maandelijksche verloting krijgt de heer Van Tilburg 
den eersten prijs. De gewone veiling heeft ditmaal een zeer 
geanimeerd verloop. Vele mooie kaveltjes vinden gretig koo-
pers; totaal opbrengst is ƒ41,—. 

Voor de rondvraag izijn geen liefhebbers, zoodat de voor
zitter deze korte, doch gezellige vergadering vroegtijdig sluit. 

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

Nieuwe leden. 
532. H. A. Maas, Hooge Prins Willemstraat 2, Scheveningen. 
534. mr. F. A. Folkersma, Van Bloiswijkstraat 20, Den Haag. 
543. V. S. Eram, Rue Lallier 6, Paris. 

Candidaat-leden. 
J. C. van Duivenboden, Buijs Ballotstraat 60, Den Haag. 

(Voorgesteld door D. O. Kirchner en J. van Meel). 
S. D. Kramers, gep. luit.-kol. O.-I. leger, Van Bleiswijkstraat 

83, Den Haag. (Voorgesteld door J. A. Ontrop en W. G. 
Verhoeff). 

Geroyeerd. 
111. W. Beek, Zwolle. 
572. H. Kragt, Zwolle. 

Adresveranderingen. 
343. G. H. Ekering, Sneeuwbalstraat 136, Den Haag. 
498. R. B. Ronde, Hofwijckstraat 24, Voorburg (Z.H.). 
503. J. Hollinga, Schouwstraat 13, Nieuwendam bü Amster

dam. 
114. J. C. Bosschaart, Beenhouwersingel K 70 a/4, Middel

burg. 
467. F. W. Palm, Duitschland ? ? 
335. P. G. J. van Essel ? ? 
282. mevr. A. Obreen van Haaften ? ? 

72. C. K. Baas, Bloemhofstraat 35rood, Haarlem. 

Bedankt. 
526. N. J. Postelmans, Den Haag. 
335. P. G. J. van Essel, ? ? 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga

dering te 8K uur, op Woensdag'24 Juli 1929, in Café „Hol-
landais", Groenmarkt, Den Haag. 

1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkie
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. Sonneveldt), 
den 2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

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

Ruilmiddag den Zaterdag na de maandelijksche vergadering, 
van 3-ii4 uur, in Café „Boudeling". 

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

Mededeeling. 
Ieder, die Mj het ontvangen van dit Maandblad een of meer 

zendingen zegels in zün bezit heeft, gelieve die onverwüld 
rechtstreeks aan zün (haar) sectiehoofd terug te zenden. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

Candidaat-leden. 
A. C. Sietinga, Tuinbouwstraat 25a, Groningen. 
Grégoire Siberian, 122 Avenue de la Californie, Nice. 

Adresverandering. 
108. W. H. de Jonge thans Soeban Djerigi bü Moeara Enim 

(Ned.-Indiè). 
Leesportefeuille. 

leden, die de leesportefeuille wenschen te ontvangen, ge
lieven zich daarvoor aan te melden Wj den bibliothecaris, den 
heer K. F. Kielman te Groningen, Petrus Hendrikszstraat 25a, 

Mebus-catalogus. 
Van de N.V. Mebus' Postzegelhandel hebben wü eenige 
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exemplaren van den nieuwen catalogus Nederland en Kolo
niën ontvangen ten verkoop aan de leden, benevens een pre
sent-exemplaar voor de Vereeniging. Ten einde dezen wei
verzorgden catalogus meer bekendheid onder onze leden te 
geven, is in elke sectie een exemplaar in de rondzendingen 
bijgevoegd, waarop bestellingen kunnen worden gedaan. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

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

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 10 Juni 
1929, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, 
Maastricht. 

Voor een 21-tal leden opent de voorzitter te 8.15 uur de ver
gadering. Nadat de secretaris de notulen heeft voorgelezen, 
worden deze onveranderd goedgekeurd. Vervolgens worden 
eenige punten van internen aard besproken, waarna de heer 
Theunissen mededeelt, dat hij in de rondzending boekjes heeft 
aangetroffen met veel beschadigde zegels. Hij bewondert het 
geduld van den commissaris, om onder ieder zegel een ibemer-
king te zetten, en had de boekjes liever aan den inzender te
ruggezonden dan zooveel tijd hieraan te verspillen. Nadat de 
heer Verzijl opgemerkt heeft, dat hij de bevoegdheid mist om 
dergelijke boekjes terug te zenden, wordt besloten, hem voor
taan te machtigen zulke boekjes terug te zenden. 

Verder wordt besloten om in Juni, Juli en Augustus slechts 
éénmaal te vergaderen, n.1. 8 Juli en 5 Augustus. 

Voor de verloting schenken de leden Hermans, Van der Ven 
en Scaf eenige waardevolle izegels. 

Adresveranderingen. 
84. J. C. Joekes, Kerkstraat 9, Velp (Gld.). 

103. A. Th. Bloem, Statenlaan 83, Den Haag. 
Volgende vergaderingen. 

Maandag 8 Juli en 5 Augustus 1929, 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 van Vrvjdag 28 Juni 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 kort woord van welkom de ver
gadering. In 't ibijzonder wordt welkom geheeten de heer Van 
der Sei, voor het eerst ter vergadering aanwezig. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen 
welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Mededeeling wordt gedaan van het bedanken van den heer 
J. Jongepier, en op 31 December a.s. van den heer dr. H. C. 
Redeke. 

Een schrijven van het Bondsbestuur omtrent zijn standpunt 
inzake de Commissie van Beheer van het Postmuseum komt 
in behandeling. Algemeen is men van meening, dat het stand
punt van het Bondsbestuur niet juist is. Besloten wordt, een 
voorstel te doen voor de algemeene vergadering tot het ver
krijgen van officieele vertegenwoordiging. Besloten wordt 
aan alle aangesloten Vereenigingen hierover een schrijven te 
zenden en haar meening te vragen. 

Als sectiehoofd in de plaats van den heer Burger, die bin
nenkort naar Indië vertrekt, wordt gekozen de heer Van 
der Sei. 

Voor de rondvraag heeft niemand iets, zioodat het offi
cieele gedeelte wordt gesloten en gepauzeerd wordt. 

Tijdens de pauize wordt een wedstrijd gehouden over port-
zegel nr. 1 Nederland, welke den heer Kreijger het grootst 
aantal steramen brengt, alsmede den prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. Hierna veiling, 
welke de kas een bate oplevert. Te ruim half elf «wordt huis
waarts gegaan. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Bedankt. 
J. Jongepier, Van Galenstraat 64, Helder. 

Adresveranderingen. 
Th. J. W. van der Sei wordt Annemonastraat 45, Helder, 
dr. H. C. Redeke a/b Drijvend Laiboratorium „Me-erval", Gouda. 
C. van Leijden a/b Hr. Ms. „Kortenaer", Curasao. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 17 Juni 
1929, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

De voorzitter opent met een hartelijk woord van welkom de 
vergadering en verzoekt den ondergete-efcende, 'daar de secre
taris wegens ongesteldheid afwezig is, de notulen voor te 
lezen, welke onveranderd worden vastgesteld. Het candidaat-
lid wordt met algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Besloten wordt adhaesie te betuigen aan een schrijven van 
„Hollandia", waai in voor lid der commissie voor het Post-
museum aanbevolen wordt de heer J. D. van Brink. 

Van den heer Mebus werden een 5-tal catalogi Nederland 
en Koloniën, waarin alle typen, tandingen, oplaagcijfers, enz. 
zijn opgenomen, ontvangen. De voorzitter beve-elt den leden 
de aanschaffing van dit keurig verzorgde boekje aan, zoodat 
enkele leden een exemplaar koopen. Belangstellenden kunnen 
het tegen betaling van ƒ 1,— bü den secretaris bekomen. 

Voor de verloting schenkt de heer Widdershoven een prach
tige serie zegels. Tot slot worden eenige kavels geveild, waar
na de vergadering gesloten wordt. 

De wnd. secretaris, 
M. CLOSSET. 

Nieuw lid. 
A. M. A. Begheijn, notaris, Nieuwenhagen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 15 Juli 1929, te 8 uur, in Hotel 

Roberts, Stationstraat, Heerlen. 

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

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 11 Juni 1929, 
in de Openbare Leeszaal te Zwolle. 

Om 8% uur opende de voorzitter de vergadering. De secre
taris was door uitstedigheid verhinderd deze vergadering bij 
te wonen. De notulen der vorige vergadering werden voorge
lezen en goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken was o.a. een schrijven van den 
heer Mebus met een aantal keurig verzorgde catalogi van Ne
derland en Koloniën, met verzoek deze catalogi te verkoopen 
aan de leden. Er bestond veel interesse voor deze mooie uit
gave. Van een buitenlid der Vereeniging werd een schrijven 
ontvangen met verzoek of de te be-talen porti van de rond
zendingen niet geheel of gedeeltelijk ten laste der vereeni
ging kunnen worden gebracht. Gezien den verkoop in bedoel
de sectie, kon de vergadering n i e t besluiten aan het ver
zoek gevolg te geven; ook andere vereenigingen doen dit 
over 't algemeen niet. 

Nadat nog is besloten, tot Dinsdag 10 September a.s. va-
cantie te nemen, sluit de voorzitter met de beste wenschen en 
tot weerziens de vergadering. 

De secretaris, 
N. A. MALCORPS. 
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De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage, 
Wnd. secr.: K. N. KORTEWEG, Beeklaan 518, 's-Gravenhage. 

Bedankt als lid. 
H. E. Meulman, Den Haag. 

Adresverandering. 
R. H. Arentsen van Den Haag naar Honselersdijk. 

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

Geroyeerd. 
13. H. Aikman, Paramaribo. 
6. A. R. Emanuels, Paramaribo. 

28. J. W. Abrahams. Paramaribo. 
29. L. Jungerman, Paramaribo. 
12. B. J. Jungerman, Paramaribo. 

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

Adresveranderingen. 
H. van Bergen van Kromstraat 74 naar Kruisstraat 36, Oss. 
A. Cheizoo van Ploraliastraat 29 naar Molenstraat 105, Oss. 

Nieuw lid. 
dr. ir. S. H. Bertram, Huize- Malon, Kromstraat, Oss. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van 27 Juni 1929, des 
avonds te 8>< uur, in Restaurant „Riche". 

Aanwezig 12 leden. De voorzitter opent de vergadering met 
een woord van welkom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot 
de dames Mulder en Randweer, die voor de eerste maal de 
vergadering bijwonen. 

De secretaris leest de notulen der vorige vergadering en 
worden deze vastgesteld en goedgekeurd. 

Besloten wordt ook gedurende de zomermaanden te ver
gaderen. 

Hierna volgt verloting van een drietal series postzegels. Tot 
slot heeft een veiling plaats, waarvan ƒ 2,45 ten bate des kas 
komt. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Juli 1929, des avonds te 8>^ 

uur, in Restaurant „Riche". 

J T E KOOR G E V R A A G D : W^ 

} Zegels van de [ 
] Postzegeltentoonstelling 1924, 
1 bij elke hoeveelheid-
jf Prijsopgave aan den ^ 

I Postzegelhandel Ant. Forster, i 
M Papestraat 24, Den Haag. Giro 136315. (167) h 

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

^^^■"■"^^^^^^"^ I 

N E D E R L A N D . 
VERZAMELING 

TE KOOP AANGEBODEN 
door particulier, liefst aan par

ticulier. (252) 
Brieven letter C D . aan 

Kunsthandel „DE PUTTER", 
Van der Helstlaan ï, Hilversum 

VACANXIE. 
Indien ge U verveelt, vraagt dan eens op 

zicht een boekje met speciaal Z W E D E N , 
N O O R W E G E N of D E N E M A R K E N . 

Prioia zegels, billijke prijzen en zonder ver
plichting tot koop. Ontbrekende Eummers 
opgeven s.v.p. Als r e c l a m e d e z e m a a n d 
franco: ZWEDEN, 
G W a s a . 3 stuks, 151153 . . . f 1,45 
Congres, 5  8 0 öre. 12 stuks . . f 4.45 
PostJub., 5—80 öre. 12 stuks . . f 4.45 
85. 90. 115. 120. 145 öre. nu . . f 0.93 

H E N R Y T E U I V I S S E , 
DACOSTASTR. 17, DORDRECHT. 

Lid „Pnilatelicia". (24/) 

A A N G E B O D E N ; I E R L A N D , ongebr.. 
a'le nujimers leverbaar. 

Tevens W E L D A D I G H E I D 1926, S t  w . m 
15 cent, gestempeld, è f 6.50 per stuk. 

W. SAALBERG, (248) 
St. Agathast'aat 12a. ROTTERDAM. 

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

ZICHTZENDiNGEN ! 
Ik m a a k . z ich tzend inoen Cm et 

p r i j zen v e r beneden ca ta l ogus 
p r i j s ) v a n postzegels van Europa, 
Koloniën, AmerlkaanscheStaten,Over
zee, enz. a a n verzannelaars, ve r 
e e n i g i n g e n en clubs, t egen 
g o e d e r e f e r e n t i ë n . 

A f r e k e n i n g der zendingen b in 
nen 2 ä 4 w e k e n . 

G. RBSTE:IV, 
I S b i s R u e d e M a u b e u g e , 

(246) P A R I S CIX) . 

NEDERLAHDSCHEPOSTZEGELBEURS, 
Den Haag , Stat ionsweg 2 . 

Dir. H. J. H. TOORENS. 

SURIHAME, Postlrisch, Lokaalopdruk, 
Nrs . 111, 112, 113, serie f 9,25. 

Zichtzendingen Eng Kol steeds ter inzage. 
Dienst postfrisch kopstaa::d F 12.50, enz , 
enz. (251) 

Tandingsverschillen Nederland. 
Tegen elk aannemelijk bod te koop; 
Olympi jde , gebr , 1 ex. get. 12 x l l l | 2 
(Mebus f 60,—). Jub 1923, gebr. 1 ex get. 
11 X 12 (zie Mndbl blz 47) 

A. B M E L C H E R S . Röntgenstraal 19, 
Amsterdam (O.). Lid „HoU." (243) 

Postzegelveiling 
PosK Telegraaf en Telefoondienst 

in NederlandscliIndië. 
Op de 7 November a.s . en vol

gende dagen vanwege den Post, 
Telegraaf en Telefoondienst in Ned. 
Indië te Bandoeng te houden open

bare verkooping bij I N S C H R I J V I N G 
van gebruikte f rankeer  , port en 
dienstzegels, worden o.m. een par

tij NederlandschIndische en Neder

landsche jubi leumzegels en eenige 
kavels Indische luchtpostzegels ten 
verkoop aangeboden. 

Vraagt kavelsbeschri jving met de 
daarbij behoorende voorwaarden 
voor den verkoop en inschri jvings

biljet aan het Depar tement van 
Koloniën (Commissar iaa t voor In

dische Zaken, Afdeel ing A) , te 
'sGravenhage, of aan de Besturen 
van de Postzegelvereenigingen. (254) 
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Speciale Reclame-aanbieding „VERZAMELINGEN" 

Bosnië 
ft 

België 

Chili 
China 
Cuba 

verseh. zegels van Afrika ƒ 0,75 
Argentinië - 1,— 
Australië - 1,90 
Azië - 0,75 
Balkan - 0,60 
Beieren - 0,55 

-1,40 
-2,50 
- 1 — 
-3,75 
-0,65 
-2 ,— 

Belg. Spoorw. zegels - 0,60 
Bulgarije - 0,40 

-1,20 
-3,15 
-1,25 
-0,35 
-1,40 
-1,40 

Denemarken - 0,45 
-1,90 

Danzig - 0,85 
, -3,25 

Duitschland - 0,35 
- 1,50 

Duitsche Koloniën - 1,25 
Ecuador - 0,60 

-1,40 
Egypte - 0,55 
Eng. Koloniën - 0,75 
Estland - 0,45 

-1,25 
-0,45 
-1,15 
- 0,75 
-1,90 

Frankrijk - 0,75 
Griekenland - 0,70 

-1,70 
-0,15 
-0,55 
-1,65 
-1,60 
-0,75 
-0,45 
-1,35 
-6,75 
-0,45 
-1,65 
-0,60 
-1,65 
-0,85 
-3,25 
-1,75 
-4,50 

sorteering - 11,50 

Finland 
„ 

Fiume 

Hongarije 

Italië 
Japan 
Joego-Slavië 

Letland 

Lithauen 
„ 

Luxemburg 
,, 

Nederland 

„ Ie 
Ned. Indië 

Memel 

Mexico 
Nyassa 
Montenegro 
Nicaragua 

-0,75 
-3,25 
-1,50 
-4,50 
-0,75 
-0,95 
-1,85 
-0,75 
-1,60 

40 
50 

200 
500 

30 
30 
50 

100 
150 
200 
100 
200 

50 
100 
100 

50 
100 
200 

50 
100 
50 
75 
25 
50 
25 
25 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
25 
25 
50 
50 

100 
50 
50 

100 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
300 
25 
40 
50 

100 
200 

verseh. zegels van Noorwegen 

Oostenrijk 

ƒ0,60 
-0,95 
-0,45 
- 5 , — 

Paraguay -1,25 
Peru - 0,75 
Perzië -1,25 

-2,50 
-3,90 
-7,25 

Polen - 0,45 
-1,75 

Portugal - 0,45 
-1,25 

Port. Koloniën - 0,95 Roemenië 

Sovjet Rusland 
,, 

Saargebied 
,, 

Salvador 
„ 

San Marino 
Siam 
Slowakije 
Servië (oud) 
Scandinavië 
Spanje 
Turkije 

Uruguay 
Venezuela 

„ 
Wurtemberg 

„ 
IJsland 
Zweden 

„ 
Zwitserland 

•0,45 
1,25 

-3,25 
-0,70 
-3,95 
-1,35 
-2,90 
-0,60 
-1,45 
-1,75 
-0,95 
-0,75 
-2,75 
-0,60 
-0,80 
-0,80 
-1,55 
-0,70 
-0,45 
-1,35 
-0,60 
-2,50 
-2,50 
-0,30 
-1,25 
-0,60 
-1,75 
-1,40 
•1,90 

Zuid-'Amerika 
Zuid-Amerika (Seebeck) 
Zuid- en Midd.-Amerika -1,25 
Noord-Amerika - 1,50 
Fransche Koloniën - 0,50t 

„ „ -1,75 
-3,25 
-1,25 
-2,75 
-4 ,— 

. . . . -19,50 
-6 ,— 

Curasao en Suriname 

Nederland, goede 

500 alle verschillende betere zegels ƒ 1,50 
500 alleverschillende betere zegels Europa . . . . - 2,50 

1000 verschillende zegels, slechts - 1,70 
2000 alle verschillende zegels - 6,50 
3000 alle verschillende zegels, w.o. vele betere soor

ten, pracht-collectie, slechts ƒ 18,50 en - 16,50 
5000 alle verschillende zegels, een pracht-collectie, 

w.o. meerdere betere zegels (extra) - 45,— 
10000 'alle verschillende zegels, op volgorde in boek

jes geplakt, een prachtige collectie, in prijzen 
van ƒ 150,—, ƒ 175,— en - 195,— 

Bij afname van minstens 10 verzamelingen, als boven vermeld, 10 pCt. reductie. 

DE HAAGSCHE PDSTZEGELHANDEL '^ ^ " '̂ ''̂ ^^ *̂ ®* ^^^^^ ®" "^^^^^ vertrouwde adres voor den 

NOORDEINDE 90 , 

In- en verkoop uwer postzegels en aanverwante artikelen 
Zendingen boven f 5,— franco. 

DEN HAAG. -:- Telefoon 13157, -:- Giro 110104. (171) 



In de Philatelie raakt men nooit uitgestudeerd ï 
Den loden Augustus igsy offreerden wij in de 

„Philatelist" en den sasten van dezelfde maand 
m het „Ned. Maandblad voor Philatelie" z.g. 
privaatnadrukken, VERMOEDELIJK vervaar
door Moens te Brussel, omreden wij niets defini' 
tiefs konden bepalen. (Dat m,en op het gebied van 
proeven nog steeds ontdekkingen kan doen, blijkt 
mt een veiling in Amsterdam.) 

Na twintig maanden studie en corr es pondeeren, 
zou ik een brochure kunnen schrijven ,maar volsta 
met dit overzicht, het aan de Proeven en Ont
werpenverzamelaars overlatende zelf een conclusie 
te trekken, ofschoon de missing link ook nu nog 
niet gevonden is. 

In verband met een kleine ontdekking, en nu ik 
bewijzen heb, dat ook Moens, Oscar Berger 
Levrault gekend heeft, vindt hier een kleine levens' 
beschrijving ook over dezen doyen der philatelic 
plaats. 

Jean, Baptiste, Philippe Constant, Moens werd 
den 2ysten Mei i8s3, 's middags j uur, te Tournai 
(Doornik) in Belgié geboren. 

Er bestaat een lezing, dat Moens in 1848 reeds 
in postzegels handelde, hoewel mij 18^2 aanneme
lijker lijkt. Reeds toen hij in de Jiue de Florence 42 
{Avenue Louise) te Brussel woonde, was hij reeds 
bekend voor zijn uitmuntende collectie proeven en 
ontwerpen. Behalve eerehd van een viertal voor' 
aanstaande 'huitenlaruische vereenigingen, was hij 
in 1888 eerelid van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars en werd hij reeds twee
maal m,et een ridderorde onderscheiden, 

In 188^ behaalde Moens op de Internationale 
Tentoonstelling te A'dam de Zilveren Medaille. 

Schreuders en Bohlmeijer heeft hij ook gekend. 
Een achttal postzegelveteranen, die nog in leven 

zijn, zullen hem zeker ook nog wel herinneren in 
de Galerie Bortier y, 14, 18, Brussel (1886), ter
wijl hij in datzelfde jaar een drukkerij entameerde 
onder den naam, J. B. Moens et Pils, Rue aux 
Laines 48. 

In Juli i8g8 (i^de Jaargang) verscheen in het 
Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde een vrije 
vertaling van jhr. van Kinschot over de Ontwer' 
pen en Proeven van Nederland door J. B. Moens, 
waaruit wij een verkort gedeelte citeeren van den 
vertaler uit de opmerkingen. 

Het stuk was te vinden in het beroemd gewor
den „Festschrift der Berliner Philatelisten Club", 
Januari i8ip8 te Berlijn verschenen. 

(Naar „men" zegt, is vroeger iets dergelijks om
trent de Nederlandsche proeven en ontwerpen ver
schenen in 't Duitsch of Fransch; 't juiste weet 
„men" echter niet meer.) 

Ongeveer denzelfden tijd (i Juli i8g8) verscheen 
een uitgave van Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, gevolgd door een aan
hangsel (in Dec. 1898), beide gedrukt bij Eduard 
Udo te Leiden. Ongeveer October 1898 begon 
Moens op zeer uitvoerige wijze in „Timbre Poste" \ 

Nederland te behandelen, waarbij blijkbaar 
DEZELFDE cliché's zijn gebruikt. 

Het bewijs hiervoor is een gereproduceerde on
getande 5 cent portzegel, kenbaar aan de beide 
haarlijnen. 

Zoowel in den ißden jaargang van het Ned. 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, als in het boekje, 
gedrukt bij Eduard Udo, en in de Timbre Poste 
van Moens zijn deze duidelijk zichtbaar. Volledig
heidshalve noemen tmj ook nog eenige drukkers, 
die ook voor Moens gezverkt hebben, nJ. Louis 
Vogels, Rue Verte 38, en L. G. Laurent, Rue de 
l'PIopital 4J, te Brussel. 

In Januari i8gi opent Moens naast zijn huis. 
Rue de Florence 42, op 44, een filiaal onder 
directie van mej. Jeanne Moens; in de door haar 
uitgegeven Courrier Timbrophilique offreert zij 
Tjo Galvano's. In Mei i8pp wordt de liquidatie van 
Moens vermeld. In ipoo biedt Moens yooo gal
vanoclichës te koop aan, een bewijs dat het procédé 
Oscar Berger Levrault wel bruikbaar was. 

Ook is het bekend, dat Moens verschillende her
drukken heeft vervaardigd van de origineele stem
pels, zoals b.v. van Reunion, waarvoor hij j o frs. 
' ' / / ^5— verlangde; deze werden echter als zoo
danig gekenmerkt. 

Mijn vermoeden in mijn aanbieding was HIER
OP gebaseerd, om Moens als den vervaardiger 
dier galvanische proefslagen te beschouwen, 
eerelid der Redactie, uit de „Philatelic Record" 

In Juli 190J vertaalde Jean Baptiste Robert, 
een artikel over de derde uitgifte van Holland 
door E. W. Westherel, en maakt hierbij melding 
van Moens' studie over de ontwerpen en proeven 
van Nederland *) waarbij ook galvanoplastische 
ontwerpen worden weergegeven. 

Van genoemden heer Robert verscheen ook een 
artikel, gedateerd 26 Juni ipo/", over de Invitatie' 
Tentoonstelling van den 2den Nederlandschen 
Philatelistendag in het Augustusnummer van dat 
jaar. Een drietal overbekende ontwerpen werden 
daarbij afgedrukt. 

In de „Philatelist" van i Mei Ip2p komen in 
een annonce van mij voor eenige mededeelingen 
over galvanoplastische■ proefslagen naar het pro
cédé van Oscar Berger Levrault. 

In de „Philatelist" van i Juni werd ik van be
vriende zijde in een entrefilet opmerkzaam ge
maakt op het artikel over „Berger Levrault en 
zijn werk" in de „Philatelist" van 14 September 
1927

,,Ik zou geen goed philatelist zijn, indien ik de 
jaargangen van de „Philatelist" niet compleet had, 
ik bezit ze in triplo." Als een bewijs, 24 pagina's 
Belangrijk Nieuws, citeer ik slechts het volgende 
uit dit artikel. 

Hij verkocht deze proeven voor 5 cent per stuk. 

*) Bat Moens wel op de hoogte was, blijkt in de vermel
ding van de proeven van deze uitgave op perkamentpapier. 



om te velde te trekken tegen de woekerprijzen, die 
men veelal voor niet officieele uitgiften efi proeven 
vroeg. Volgens den catalogus van Pierre Mahé, 
Riie de Cancttes i8, Paris, kostte in i8'/0 een ge
bruikt geeltje Nederland No. j ook 5 cent. 

In 18//' noteerde Arthur Maury, Rue Saint 
Lacare 80, Paris, voor een geeltje 15 centimes en 
voor een Berger Levrault 2j centimes. 

In den ißden jaargang van het Nederlandsche 
Tijdschrift voor Postsegelkunde, pag. 52 en 53, 
MEENT O. B. L., dat in dien tijd (1864) nog 4 
of 5 ontwerpen in wapentype hebben bestaan, zoo-
zvel in koper- als m steendruk. 

In 18/O bezat O. B. L. 1400 Staats-essais. Den 
/ / Juni 1868 werd de gravure (naar de teekening 
van Virey Frères, Parijs) goedgekeurd (zie af' 
beelding pag. 24, Handboek der Postwaarden van 
Ncd. Indië), en werd O. B. L. te Straatsburg be
last met het afdrukken van kleurproeven. 

Hij zond eerst vellen met proeven van gegoten 
cliché's, welke niet voldeden. 

Er waren daarna kleurproeven gemaakt van 
galvanische cliché's, welke ook niet de goedkeuring 
konden wegdragen, daar alle veel grover waren 
uitgevallen dan de oorspronkelijke gravure. De 
verwachting, dat de gravure tot in de kleinste bij' 
zonderheden met de m,eeste juistheid te voorschijn 
zoude kom,en, werd dus niet verwezenlijkt. 

Wij lezen nog in de „Philatelist" van 14 Sept. 
1927: Voor zich zelf drukte hij de 75 kleuren der 
2 zegels op 23 soorten papier af, zoodat hij 6go 
variëteiten kreeg en waarmede hij zijn inzicht en 
kennis van de werking van kleuren en papiersoor
ten verrijkte. 

Gezien het fiasco met zijn eerste „Dutch Essays" 
is het vermoeden gewettigd, toen hij officieel mei 
het afdrukken van kleurproeven werd belast, dat 
hij zijn uiterste best gedaan heeft en eerst proef-
slagen vervaardigd zal hebben. 

Houdt men er rekening mede, dat de galvano' 
techniek niet de trap van volmaking bereikt had, 
welke heden bestaat, zat in het werk van Berger 
Levrault toch reeds iets verdienstelijks. 

Eigenaardig is, dat het voor werk 7'an Fournier 
wordt aangezien, maar heeft deze daar niets medi 
uit te staan. 

Evenmin zijn het z.g. „Rotterdamsche Ditjes en 
Datjes". 

Tenslotte verwijs ik naar het verschenen artikel 
z>an jhr. van Kinschot over „Ontwerpen en Proe-
venkunde" in het Maart-nummer (i8pp), 15de 
jaargang, van het Ned. Tijdschrift voor Post' 
zegelkunde. 

Grappig zoude het zijn de trucs te vermelden 
van enkele slimmeriken, geen pientere zakenmen' 
sehen. Men zoude al zeer imbeciel m,oeten zijn, 
om het stupide dumping-systeem niet te snappen. 

Ik beschouw het van den vermakelijken kant. 
A bon entendeur salut. 
Wij hebben aan bekende kundige verzamelaars 

verkocht, die zich niet stoorden aan verdacht
making. 

Hoewel de voorraad beperkt is, offreeren wij 
deze maand nog tegen handelsprijs: 

Galvanoplastische proefslagen naar het procédé 
Oscar Berger Levrault., gedrukt in verschillende 
kleuren en op verschillende papiersoorten. 

Per stuk / " 'S ,— 

H<:Hl^jMjl 

j j ggba t j i 

Dito., Wapenserie, type Nederland No. 13., waar
bij met C E N T S, naar keuze . . . . f 1.,50 

Ned. Lndië., diverse waarden t.e.m. de 50 cent., 
verschillende kleuren., naar keuze . . . f 1.25 

Dito Galv. proefslagen van de portzegels 5, 10., 
15, 20 25., 50 cent., naar keuze . . . f 1.,25 

Verzameling van 400 verschillende proeven en 
ontwerpen van Nederland en Koloniën., waarbij 
zeer zeldzame f 2400,— 

PIERRE VOS, 
The well known stamp dealer of 

The Hague, 
Telepk 55481. Giro 133631. 

(125) 
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ZICHTZENDINGEN! 

H.H. Verzamelaars, die hun 
verzameling willen comple

teercn, zenden wij op ver

zoek zichtzendingen van 
Europa en andere wereld

deelen, tegen scherp concur

reerende prijzen. :: 

Europa ä 3V4 cent per per franc (Yvert 1929) 
Engelsche en Fransche Koloniën ä 3y2 
cent per franc. >: 
Alle overige Staten ä 3 cent per franc. 

Men wordt verzocht de landen 
op te geven, die het meest 
interesseeren. :: 

Amsterdamsclie PostzeyBlhandel, 
St. Luciensteeg 22, b/d Kalverstraat, 

(197) 

AMSTERDAM 
» # » » # ♦ * » * * # » # * » * ■ » » * » * # * # * * # * * * * * * * * * * * * * 
* 

* 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zwitserland en Engelsche Koloniën 
— zijn mijn specialiteit — 

Steeds mooie zichtzendingen met sterk concurreerende pn)zeo ter beschikking 
Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND 

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

 (Lid Nederlandsche Vcreeniginy van Postzcgelverz)  (176) 

* 
* 

»♦##»##»*##*»**#*#****#**«*##*******»**♦ 

VOORDEELIGE AANBIEDINGEN. 
Een verzameling 10000 verschillende postzegels alleen Europa, 
slechts ƒ 375,— 
Een verzameling 10000 verschillende postzegels der geheele 
wereld, slechts ƒ 140,— 
Een Europa-verzameling, ca. 5000 stuks, in 2 klembanden 
Schaubek, slechts tot 1925 verzameld, zeer veel oud en goed 
materiaal, bijzonder tot verder verzamelen geschikt. Prijs op 
aanvraag. 
Groote sorteering zegels Nederland en Koloniën, ook van 
andere Europa-landen, tegen billijke prijzen. 

Alles te mijnen kantore ter inzage. 
Ben steeds kooper van zegels Nederland en Koloniën. 

B . «J. ABRAHAiViS, 
Den Haag, Amsterd. Veerkade 6. 

Telef. 10977, Postgiro voor Nederland 78080. (244) 

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. Q Q Q Q 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tell ier, Miche l , Senf, Stanley 
Gibbons, Scott. Q ^ Q Q Q q Q 

Opdrukmeters: 

Voor 

(Vroeger f 5 50) thans f 1 95 Schäiife'-
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25. Bijzondere prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op.aanvraag. Q Cl Q 

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

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

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

»» 

PERZIË 1911. 
10-30 Kran, 

Ongebruikt, 
Yvert Nos. 302-321, 

21 stuks, ruim 300 francs, 

voor slectits 

Cfranco), alleen bij 

De Haagsche Postzegelhandeir 
IVoordeinde 90, Den Haag. 

Giro 110104. (250) 
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gevlogen brieven te doen te hebben. In omgekeerde richting, 
dus Liverpool-Belfast, geeft deze stempel afdoende uitsluitsel, 
wanneer men let op den tijdsduur (1 uur 45 min.). 

De volgende vluchten vonden, volgens Francis Field in het 
blad „The Aero Field", plaats: 

24, 25, 26, 27, 29 September en 2 October 1924, alle in beide 
richtingen. Op 4 October alleen de vlucht Belfast-Liverpool. 
Op 28 September, 1 en 3 October vonden geen vluchten 
plaats; de voorhanden stukken werden als regel voorzien van 
een afdruk van een rubberstempel in violet „No Flight". 

Wij wijzen er nog op, dat de stukken, welke verzonden had
den moeten worden met de vlucht van 1 October, doch die 
eerst den volgenden dag werden doorgezonden, de geschreven 
aanwijzing „Held over to 2nd Oct." dragen, terwijl de stempel
afdruk „No Flight" werd doorgehaald. 

Van de per eerste en laatste vluchten verzonden stukken dra
gen verscheidene de handteekening van den piloot. 

In 1925 opende de „Northern Air Lines Ltd." een luchtroute 
tusschen Belfast (Ierland) en Stranraer (Schotland). Ook deze 
dienst had slechts een kortstondig bestaan; voor zoover onze 
gegevens reiken, wer-l hiermede geen post vervoerd. 

Nog verzond The Times op 22 Juni 1921 haar bladen per 
speciaal vliegtuig naar Belfast tijdens het bezoek van den 
Engelschen koning aan deze stad. Hetzelfde deed The Daily 
Mail in Augustus 1919 op het traject Londen-Douglas. 

Bij alle deze vluchten werden noch bijzondere stempels, noch 
speciale zegels benut; aan de exemplaren van genoemde bla
den kan men in geen enkel opzicht zien, dat zij per vliegtuig 
werden vervoerd. Wij vermelden een en ander dan ook alleen 
maar volledigheidshalve. 

De poststukken, welke uit Ier
land worden verzonden in aan
sluiting op een der Britsche 
luchtlijnen naar het vasteland, 
dragen het hierbij afgebeelde, 
geperforeerde etiket, zwart op 
donkerblauw. 

Dit is in gebruik sedert April 1923. Vóór dien tijd, vanaf 
September 1922, was een zelfde etiket in gebruik, doch on-
getand. 

NEDERLAND. NIEUW LUCHTPOSTETIKET. 
Een nieuw etiket is 

thans in gebruik geno
men, volgens nevenstaan-
de afbeelding. Het is ge
drukt in blauw; de tekst 
en omlijsting zijn in wit; 
het is evenals het vroe
gere gele etiket door
stoken. 

posc-A.eii 
i B Y A I R M A l l i 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

mm wmmm 

LUCHTROUTE STOCKHOLM-WEENEN. 
De heer Uno Söderberg van het post

kantoor te Stockholm, meldt ons het 
volgende: 

Op 22 Juni j.l. werd de luchtroute 
Stockholm - Kalmar - Stettin - Berlijn -
Weensn geopend. 

De brieven worden afgestempeld met 
den hierbij af geheelden stempel (Ko
ninklijk paleis te Stockholm). 

De kosten van een brief van enkel
voudig; ge-wicht bedragen 35 öre, lucht-
recht hierin begrepen. 

Verzamelaars, die hun brieven met deze gelegenheid ver
voerd wenschen te zien, hebben deze onder gefrankeerden om
slag te zenden aan het postkantoor te Stockholm/PFFS (de 
afkorting van Postverkets Francoteekensexpediton For Sam-
lare). De stukken worden aldaar voorzien van een afdruk van 
genoemden stempel. 

V. B. 

POSTVERZENDING GRAF ZEPPELIN NAAR AMERIKA. 
De heer J. H. Geerling te Amsterdam verzoekt ons opname 

van het onderstaande: 
Naar aanleiding van de berichten in de couranten verschenen 

omtrent het aflasten van den tocht naar Amerika, welke nu 
eerst in 1930 zal plaats vinden, in verband met de voorge
nomen wereldreis in den zomer 1929, richtte ik een vraag tot 
de Zeppelinwerke te Friedrichshafen, wat er nu met de post 
zou gebeuren, welke eerst meegenomen zou worden. Als ant
woord ontving ik de mededeeling, dat vóór de wereldreis nog 
een reis naar Amerika wordt ondernomen en hiermede de post 
wordt medegenomen. 

HET HISTORISCH VERZAMELEN VAN 
VLIEGPOST-STUKKEN. 

Het verzamelen van vliegpost-stukken breidt zich ook in 
ons land aanmerkelijk uit. 

In Engeland bestaat een vereeniging van verzamelaars van 
uitsluitend vliegpost-stukken. Tevens ziJn er handelaars, die 
uitsluitend vliegpost-stukken en foto's van vliegtuigen ver-
koopen. 

Verschillende maandbladen worden uitgegeven, welke alle 
g&gevÈns over het vliegwezen publieeeren. 

Het is zeer cp prijs te stellen, dat de redactie van ons 
Maandblad reeds geruimen tijd artikelen plaatst over het 
vliegwezen, zoodat wiJ niet alleen aangewezen zijn op buiten-
landsche bladen. 

Nu kan het verzamelen van vliegpost-stukken op verschil
lende wijze geschieden, evenals het speciaal verzamelen en 
het algemeen verzamelen van postzegels. Ik wil hier even 
mededeelen, hoe ik mijn verzameling vliegpost-stukken heb 
ingericht. 

Bovenaan het blad van mijn album staat de naam van het 
land, daaronder de foto van het vliegtuig, daaronder de vlieg-
postzegels (ongebruikt), daaronder de enveloppe, welke met 
dat vliegtuig vervoerd is, en daaronder weer diverse gegevens, 
zooals: datum van vertrek en aankomst van het vliegtuig, 
aantal vlieguren, namen der plaatsen waar een tusschenlan-
ding heeft plaats gevonden, aantal en gewicht der vervoerde 
post-stukken. Het spreekt van zelf, dat, als alles niet op één 
ablumblad gaat, op het volgende blad vervolgd wordt. 

Verder heb ik een kleine bibliotheek aangelegd van werkjes 
over afg'elegde vluchten, zooals: „Die Amerikafahrt des Graf 
Zeppelin", van Dr. Hugo Eckener, „Wir von der Bremen", 
von Kohl, Fitzmaurice, Huenefeld, „The A.B.C. of Aviation", 
van Major Page, „The Aero Field", van F. Field, „Airmail 
catalogue", van W. R. Smith, enz. 

Zoodoende krijg ik één geheel over het vliegpost-wezen. 
De foto's en enveloppen bevestig ik met transparante hoek-

stukjes. 
Mocht het bovenstaande er toe hebben bijgedragen het 

historisch verzamelen van vliegpost-stukken te bevorderen, 
dan heeft het aan zijn bestemming voldaan. 

JOS. PREISS. 

Frankeermachines. 
Hasler I 
Dienstorder 431 van 12 Juni '29 luidt: 
„Met de N.V. Handelmaatschappij Adr. Koller & Van Os te 

Rotterdam is een overeenkomst gesloten betreffende het ge
bruik van frankeermachines (systeem Hasler). 

De werking van deze frankeermachines komt grootende-els 
overeen met die van de Francotyp. 

Voor zooveel noodig zullen te zijner tijd nadere voorschrif
ten met betrekking tot de Hasler frankeermachine worden 
gegeven. 

Bij verzoeken om inlichtingen van de zijde van het publiek 
omtrent het aanschaffen van frankeermachines moeten be
langhebbenden voortaan vtede worden verwezen naar de N.V. 
Handelmaatschappij Adr. Koller & Van Os, te Rotterdam." 

Nadere bijzonderheden ontbreken ons nog; wij vertrouwen 
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echter, dank z\j de vriendelijke toezegging van Adr. Koller & 
Van Os, in het volgend nummer uitvoerige beschrijving en 
afbeelding der afdrukken van de Hasler frankeermachine te 
kunnen geven. 

Francotyp. 
Machine 111. Bataafsche Petroleum Mij., 's-Hage. In deze 

machine is het machinenummer verplaatst en 
komt dit than's voor tusschen datum- en waar
de-stempel, d.i. onder het telnummer. Een en 
ander vindt zijn oorzaak in het feit, dat deze 
Mij. steeds venstercouverts gebruikt en het 
machinenummer in ouden stand steeds onlees
baar WeriJ afgedrukt op den rand van het 
venster. 
Mijn laatst bekende afdruk in type I is 28.5.'29 
en eerst bekende type II is 30.5.'29. 

Machine 113. N.V. Handel Mij. H. Albert de Bary & Co., Am
sterdam. De firmanaam onder het waarde-
'stempel is gewijzigd en aangevuld door achter
voeging van de letters „N.V.". 
Mijn laatst bekende datum 113 I is 11.5.'29 en 
eerst bekende 113 II is 16.5.'29. 

Machine 127. R.H.V. 's-Hage. Hiervan zagen wij: 
type III Dalton 21.5.'29 t /m 30.5.'29. 

I GF Allsteel 31.5.'29-1.6.'29. 
„ III Dalton 3.6.'29. 

II Kardex 4.6.'29 t /m 14.6.'29. 
„ VII Addressograph 18.6.'29 en later. 

Machine 140. R.H.V. Amsterdam. Hiervan zagen wü: 
type IV Dalton 22 en 28.5.'29. 

„ II Addressograph 10.6.'29. 
„ III Mimeograph 11.6.'29. 
„ II Addressograph 20.6.'29. 

Machine 144. Is omstreeks 12 Juni '29 in gebruik gekomen 
ibij de N.V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek te 
Arnhem en wordt mede gebruikt door de N.V. 
Maekubee, d.i. Mij. tot exploitatie van kunst
zijdefabrieken in het buitenland, gevestigd te 
Arnhem. 
Model C, maximum capaciteit 999. Indien ech
ter eene waarde beneden 100 wordt afgedrukt, 
zoo stempelt de machine op de plaats van het 
eerste cijfer een stervormige figuur (evenals 
bij 141). Tusschen datum- en waarde-stempel 
onder het afdruknummer, een afbeelding, voor
stellend een toren, waarin de letters „ENKA". 
Het geheel in Moorsche omlijsting. 

DE DRUKWERKROLSTEMPEL. 
door J. DE VRIES jr.. Wilhelminadorp. 

Omtrent het voorkomen van kopstaande jaartallen, ver
schillende jaartallen tezamenhangend enz., las ik een verkla
ring in „De Philatelist". De jaarkarakters n.1. zijn losse 
stukjes, die elk jaar aan de kantoren verstrekt werden. Het 
inzetten der stukjes geschiedde soms onattemt, en dan ont
stonden kopstaande, liggende en scheeve jaartallen. Raakte 
onder het gebruik een stuTcje los en weg, dan had men rondjes 
zonder jaartal. Wilde men dit verhelpen, dan nam men een 
willekeurig oud jaartal, en zoo L3 dan het voorkomen van 
meerdere jaartallen op één rol verklaard. De lijst met waar
den, waarop deze rolstempel voorkomt, is zeer groot, en om
vat bijna alle zegels, uitgegeven in het tijdvak dat de stempel 
gebruikt werd. 

Het zijn dan: 
1899-1913: 34 cent violet, 1 c. rood, 1!4 c. ultramarijn en 

blauw, 2 c. bruin, 2K c. groen. 
1898-1921: 3 c. olijf, 4 c. lila en roodviolet, 4K c. violet, 

5 c. rood, 7K c. bruin, 10 c. grijs, 1234 c. blauw, 15 c. blauw 
en rood, 20 c. geelgroen en grijs, 2234 c. bruin en groen, 25 c. 
rood en blauw, 30 c. violet en lilabruin, 50 c. bronsgroen en 
bruinrood, violet en grijs, 1 gld. blauwgroen. 
1913 Jubileum: 50 c. geelgroen. 

1921: 4 c. op 4K c. violet. 
1924: 2 c. oranje (Zaltbommel). 
De nieuwere waarden met dezen stempel van Amsterdam, 

Amsterdam-Zuid en Roosendaal (met jaartal 23) komen uit de 
postpakketafdeeling en zijn dus geen „voorafstempelingen". 

Van de oudere hooge waarden staat wel niet vast dat het 
préoblitérés zijn, maar ze komen toch uit den tijd, dat de 
stempel (postaal) daar alleen voor gebruikt mocht worden. 

We hopen hier nog eens voor elke waarde afzonderlijk op 
te stellen, met welke plaats en jaar zij voorkomen. 

Ten slotte nog eenige aanmerkingen op de vorige lijst. 
Voor Culemborg leze men Culenborg, zooals deze naam o.a. 

ook gespeld wordt in de tramblokstempels, oude handstempels 
en in de wet van 9 April 1877. De Post-, Telegraaf- en Tele
foongids en de nieuwe handstempels spellen Culemborg. 

Rotterdam: Deze stempel schijnt nooit als voorafstempeling 
dienst gedaan te hebben; voor finesses zie men het desbe
treffend artikel van mr. De Veer. 

Weert: Op een desbetreffende vraag, antwoordde de direc
teur van het postkantoor Weert mij, dat, zoover hij kon na
gaan, aan Weert een dergelijk stempel niet verstrekt is; daar 
hiJ verklaart, dat tenminste het stempel niet meer onder zijn 
berusting is (op de andere kantoren nog wel), meen ik ook 
deze plaats voorloopig te moerten schrappen. Duikt t.z.t. nog 
eens een exemplaar op, dan kunnen we hem altijd weer in-
lasschen. 

Voorts zijn nog een paar aanvullingen te melden, en wel: 
Heerlen 21, Helder 20, Schagen 18, Waalwijk 20. 
In dank aanvullingen ontvangen van de beeren Pe Graaf, 

Van Grunningen, Korteweg en Lampe. 

DE ZELDZAAMSTE POSTZEGEL 
TER WERELD. 

Op de jongste Internationale 
Postzegeltentoonsitelling te Le 
Havre, exposeerde de Amerikaan 
Arthur Hind uit Utica o.m. den 
zeldzaam sten zegel, die er be
staat: 1 cent karmijnrood van 
Britsch Guyana, in nevenstaande 
teekening. Van dezen zegel is 
slechts één exemplaar bekend, 
zoodat de tegenwoordige eigenaar 
er zich op beroemen kan een stuk 

te bezitten, éénig in ziJn soort. Waar hij er niet minder dan 
pl.m. 90.000 goede Hollandsche guldens voor neertelde, is het 
de vraag, of deze roem niet wat erg duur betaald is. 

Met tal van andere zeldzaamheden berustte deze zegel in 
de beroemde verzameling van Ferrari, welke door den Fran-
schen staat werd geconfiskeerd. In de derde veiling, April 
1922, kwam het stuk onder den hamer en verwisselde voor 
het bagatel van 7343 pond sterling van eigenaar. Hind werd 
de „gelukkige" bezitter en hij was met zijn nieuw-verworven 
schat zóó ingenomen, dat op de Internationale Postlzegelten-
toonstelling te New-York, October 1926, den bezoekers, naast 
twee foto's van de rariteit, door een schriftelijke verklaring 
werd bijgebracht, wat het den Yankee aan duiten gekost had 
om zóó hoog op de ladder des roems te stijgen! Waaruit te 
concludeeren valt, dat men heel rijk en toch weinig kiesch 
kan zijn. 

De zegel zelf was in New-York slechts te zien voor de jury
leden en enkele bevoorrechten; de „gewone" man moest zich 
maar met fotografische afbeeldingen (één op ware, de tweede 
op dubbele grootte) behelpen! Erg veel is daaraan niet ver
loren gegaan, want volgens de beschrijvingen is dit zegeltje 
heel onooglijk en min of meer een wanproduct. 

Ook in Le Havre is het geweest en de bezoekers dezer ten
toonstelling mochten zich gelukkig prijzen, dat Mr. Hind toen 
klaarblijkelijk in een betere stemming verkeerde, want zoo
waar, zü mochten het stuk thans zelf zien! 

Waar niemand van ons waarschijnlijk ooit gegadigde zal 
zijn voor dit zegeltje — naar verluidt is Hind voornemens 
zijn collectie geheel of gedeeltelijk aan kant te doen — zullen 
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wy ons vertrouwd moeten maken met de zekerheid, dat het 
te gelegener tijd weder verhuist naar de safe van een nieuwen 
Croesus en er ons maar mede troosten, dat een verzameling 
ook zonder de 1 cent Britsch Guyana, interessant en leerzaam 
kan zijn, den beizitter wellicht meer vreugde en rust schenkt 
dan den eigenaar van een dergelijke rariteit, die deze slechts 
kan naderen via detectives, safes e.d. Wij gelooven, dat dan 
de liefhebberij wel wat al te hooge eischen gaat stellen aan 
de gemoedsrust! 

Over dezen zegel is anders al heel wat geschreven. De 
meestonwaarschijnlijke veronderstellingen zijn gemaakt, die 
latere onderzoekingen alle naar het rijk der fabelen verwezen. 
Zoo is er een tijd geweest, dat men aannam, dat deze 1 cent 
een foutdruk was, dat hij ten onrechte was opgenomen in de 
plaat der 4 cent (de afbeelding geeft deze laatste waarde 
weer). Met een beetje goeden wil en wat fantasie las men 
uit de waarde „four" het woordje „one"! Hoe men tot een der
gelijke veronderstelling kwam is eigenlijk een raadsel, want 
in de reguliere uitgifte van 1853 komen de 1 en 4 cents beide 
voor, die noodig ■w:i"en voor de postale behoeften: 1 cent voor 
de frankeering van drukwerken, 4 cents voor die der brieven. 
De rariteit, waar het hier om gaat, verscheen tegelijk met de 
4 cents in 1856; het waren hulpzegels, in de kolonie zelve ge
drukt, wijl, door het uitblijven van de gewone bezending fran
keerzegels uit Londen, een tekort aan zegels dreigde te ont
staan of reeds ontstaan was. 

Hieromtrent zijn geen betrouwbare berichten voorhanden: 
wel staat vast, dat deze hulpzegels werden gedrukt bjj Baum 
en Dallas te Georgetown, de hoofdstad der kolonie, die uit
gevers waren van de „Official Gazette". 

Zooals uit de afbeelding blijkt, luidt het opschrift: „Postage 
Four Cents British Guiana". In het vierkant staat de La
tijnsche spreuk vermeld „Damus Petimus Que Vicissum", wat 
zooveel zeggen wil als: Wij geven en vragen afwisselend. 
(Vermoedelijk een zinspeling op den internationalen post
dienst). 

In het midden is een primitief scheepje afgebeeld, dat door 
de genoemde drukkers als regel benut werd ter opluistering 
van de scheepvaartberichten in hun krant. 

Deze noodzegels zijn vervaardigd in gewonen boekdruk, 
zwart op gekleurd papier, ongetand, en in de volgende waar
den: 1 cent karmijn, 4 cent karmijn en 4 cent blauw (hierin 
nog de nuance diepblauw). De juiste datum van verschijning 
is niet bekend; in de reeds meer genoemde verzameling van 
Ferrari kwam evenwel een paartje voor van de 4 cent karmijn, 
gestempeld 22 Februari 1856. 

De hier bedoelde 1 cent karmijn toont de afstempeling 
4 April 185 (het laatste cijfer is niet te lezen). 

Evenals dit het geval is met de eerste uitgifte van Britsch 
Guyana, dragen de noodzegels van 1856 de initialen of Pa
raphe van een postambtenaar. 

Volgens het handboek van Kohl zijn op de eerste uitgifte 
van 1850 de volgende initialen bekend: 

E. T. E. D(alton), hoofd van den kolonialen postdienst; 
E. D. W(ight), postambtenaar; 
I. B. S(mith), postambtenaar; 
C. A. W(atson), postambtenaar; 
H. A. K(illikelly), postdirecteur van Georgetown; 
W. H. L(ortim.eir), brievenbesteller; e.a. 
Deze Paraphe werd op de zegels geplaatst bij wijze van 

voorzorgsmaatregel; zij komt voor in zwarte of gekleurde 
inkt. Opgemerkt zij nog, dat stukken zonder die initialen, dus 
alleen met den poststempel, zeer zeldzaam zijn. 

j Komen deze initialen voor op de 
j ^ ^ ^ ^ noodzegels 4 cents zwart op karmijn 

— ^ /né/n en blauw, op de 1 cent prijkt de 
(/^^sy%Ay. Paraphe E. D. W. (zie afbeelding). 

^ Zooals wij reeds zeiden, ziet onze 
'"^ beroemdheid er alles behalve aanlok

kelijk uit; zij is achthoekig uitgeknipt en maakt, volgens de 
beschrijving in de buitenlandsche landen een vrij smoezeligen 
indruk. Naar Engelsche bron is haar geschiedenis de volgende: 

In 1873 vond de jeugdige verzamelaar in Britsch Guyana, 
L. Vernon Vaughan, bij het doorkijken van oude familie
papieren verschilJende zegels van deze kolonie, w.o. de be

wuste 1 cent. HiJ gaf dezen zegel een plaatsje in zijn album, 
doch verkocht hem korten tijd daarna aan den verzamelaar 
Mc. Kinnon voor 6 shillings, om voor dit geld andere zegels 
te kunnen koopen, vertrouwende de 1 cent nog wel eens te 
kunnen bemachtigen. Eenige jaren later verkocht de nieuwe 
eigenaar zijn geheele verzameling aan den Liverpoolschen 
postzegelhandelaar Ridpath. De collectie bevatte nog enkele 
andere rariteiten van Britsch Guyana en ging voor totaal 
120 pond sterling in de. handen van laatstgenoemde over. 

Van Liverpool verhuisde de 1 cent naar Parijs, waar hiJ in 
bezit kwam van een postzegelhandelaar, voor welken prijs 
is niet bekend. Vermoedelijk heeft Ferrari de zeldzaamheid 
van hem gekocht, eveneens tegen onbekenden prijs. 

Tot op heden is een tweede exemplaar nooit gevonden; wel 
dook 'n twintig jaar geleden het gerucht op, dat een En
gelsche verzamelaar een dergelijk stuk beizat, doch dit ont
popte zich al heel spoedig als een grove vervalsching. 

V. B. 

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

éype JL typeJIL 
Type III. 
In de tweede helft van 1925 verscheen een volgend type, 

alleen van de 1 kroon. Het lijkt veel op type II, het verschilt 
ermee in de volgende punten: De „inhammen" van de V en 
de A van Slovenska zijn wit en niet door horizontale streepjes 
opgevuld. De schouder is geretoucheerd, de schuine streepjes 
zijn weggewerkt (op vele zegels zijn nog sporen ervan te 
zien), zoodat de arceering alleen uit horizontale lijnen be
staat (zie afbeelding 5). De kleur van de zegels in type III 
is over liet algemeen donkerder rood dan die van de zegels 
in type II, die een tamelijk „versleten" indruk maken. 

Het watermerk bij de 1 kroon type III is steeds liggend, 
dus in .stellingen 58. De zegels zijn op dun papier gedrukt, 
hebben lijntanding 133^:13% en een formaat van 18% bij 
21K mm. 

Deze 1 kroon werd van vlakke stalen platen gedrukt. Het 
beschreven roode puntje vindt men op bijna alle zegels, vlak 
onder den bovenrand, tusschen de T en A van Posta of even 
rechts van de A. 

Type IV. 

In geheel dezelfde teekening verscheen kort daarop weer 
een nieuw zegel van 1 kroon, echter nu met lijntanding 10. 
Deze tanding is een kenmerk van den druk met de Stickney
machine, waarbij de zegels van twee tot een cylinder samen
gevoegde omgebogen .stalen platen worden gedrukt; de 1 
kroon type IV is het eerste Tsjechische zegel dat op deze 
manier vervaardigd werd. Zooals reeds in het artikel over de 
Zweedsche staaldrukzegelis werd vermeld worden de zegels 
in deze machine zoowel gedrukt, gegomd als geperforeerd. 
De grove tanding schijnt noodig te zijn omdat de vellen aan 
een vrij groote trekking zijn blootgesteld, om dezelfde reden 
is het papier van de Stickneyzegels veel dikker en .steviger 
dan van de met vlakke platen gedrukte zegels. 

Deze grove tanding alleen zou niet voldoende zijn om deze 
1 kroon een nieuw type te noemen; ook in het formaat wijkt 
type IV af van type III; het is bij eerstgenoemd zegel 19 K 
bij tV'A mm., bij type III 18 X ä 19 bij 21K mm. Het formaat 
zal gewijzigd ziJn met het oog op den omvang van de 
cylinder. 
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Elke halve cylinder heeft 20 ze-
gelbeelden naast elkaar; het laatste 
zegel van de eene en het eerste ze
gel van de andere cylinderhelft 
sluiten niet, zooals bij de Zweed-
sche zegels, aan elkaar aan, maar 
er is een tusschenruimte van 8 mm. 
tusschen, waar later de vellen af
gesneden worden. De verticale ge
kleurde lijn die bij de Zweedsche 

zegels op de zegels zelf valt (de aanduiding van de plaats 
vvaar de beide cylinderhelften samengesmolten zijn, en waar 
Je inkt is tusschengedrongen) staat hier dus niet op de zegels 
maar op de velranden. 

Ook van dit type hebben de meeste zegels een gekleurde 
punt, meestal op dezelfde plaatsen als biJ type III. Het eerste 
zegel van het vel heeft twee punten, doordat bij de eerste 
afstandsbepaling de afstand te kort genomen was (zie de brief 
van de Staatscontrole). 

In het nummeren der typen bestoni langen tijd in Tsjecho-
slowakije zelf geen eenheid; dit type IV werd ook wel I l lb 
genoemd. Voor wat op het oogenblik type Va van de 1 kroon 
heet, kon men kiezen uit de nummers IVa, IVb, V of Va! 
Op het oogenblik echter schijnt de in dit artikel gevolgde 
aummering onder de verzamelaars vry algemeen aangenomen 
te worden, alleen Michel noemt wat hier type IV heet, nog 
„ype III. 

Het zegel heeft liggend watermerk, in de standen 5-8. 

Aangezien de Stickney-druk vooral 
geschikt bleek voor zegels met een 
scherpe afscheiding tusschen 't „zwart" 
en „wit" van de teekening, werd in een 
nieuw (type hiermee zooveel mogelijk 
rekening gehouden. Bij dit type V, 
waarin de 1 en 3 kronen verschenen, zijn 
de woorden Posta Ceskoslovenska in een 
ander lettertype, zonder schaduwen, 
terwijl de ondergrond véél donkerder 

gemaakt werd door er een netwerk van horizontale en verti
cale lijntjes van te maken. 

Hetzelfde geldt voor de waarde-aanduiding. De jaskraag van 
den_ president is zeer donker, zijn linkerschouder behalve met 
horizontale ook weer met schuine lijntjes gegraveerd. Van 
de witte lijn, die zich bevindt tusschen de onderkant van de 
beeltenis van Masaryk en het veld waarin het woord Koruna 
staat, is Masaryk's jas slechts door een zeer dun lijntje af
gescheiden (zie afbeelding). Volgens de Tsjechen is hier géén 
lijntje aanwezig; het is er echter wel, maar bijna slechts met 
een loupe te zien. 

•tvpe^r type'STa 

De 1 kroon in dit type werd op de Stickney-machine ge
drukt, en heeft dus dik papier en lijntanding 10. Het formaat 
is 19 M bij 21% mm. 

Om na te gaan hoe zegels van dit type eruit zouden zien 
r.ls zij van vlakke staalplaten gedrukt zouden worden, werd 
de 3 kronen op deze wijze aangemaakt. Deze is, als alle zegels 
van vlakke platen, op dunner papier en heeft lijntanding 
1.3'/,: 13%. Het formaat is iets anders dan van de 1 kroon 
type V, n.l. 18X bij 21K mm. (dus hetzelfde verschil als de 
oveneens met deze beide methoden gedrukte 1 kroon type 
III en IV). 

Het watermerk komt bij beide zegels alleen liggend voor, 
dus stellingen 5-8. 

Type Va. 
In dit type verscheen alleen de 1 kroon. Het is weer een 

vervolg op het streven naar een scherpe afscheiding wit-
zwart. De teekening komt ongeveer overeen met die van type 
V; de randlijnen ziJn zwaarder en dikker gemaakt, eveneens 
de lijnen om de hokjes waarin de waardecijfers staan; het 
voornaamste verschil met type V is echter dat de beeltenis 
van Masaryk door een duidelijke roode liJn is afgegrensd van 
de witte lijn daaronder (zie afbeelding hierboven). 

Het zegel is met de Stickney-machine gedrukt, dus dik pa
pier en tanding 10. Het komt ook voor op perkamentpapier. 

De eerste oplagen van dit zegel zijn nog met watermerk 
(steeds liggend, stellingen 5-8). Daarna, in Juni 1927, ver
scheen het zonder watermerk, omdat dit laatste door het dikke 
papier toch vaak zoo goed als onzichtbaar was. 

Type VL 
Dit zegel, verschenen in October 1927, 

is het op het oogenWik nog koersee-
rende type. Het wijkt van alle vorige 
af door de teekening der bladeren in de 
randen links en rechts van den presi
dent. Deze wijzen niet meer recht naar 
boven, maar buigen naar de zijkanten 
uit, evenals biJ de 50 en 60 heller Stick-
ney. Het woord Ceskoslovenska is wij
der uiteen geteekend, het hokje met het 

waardecijfer is door een lijn meer omrand dan biJ de vorige 
typen. 

De roode „richtpunten" bevinden zich hier bijna steeds bo
ven den bovenrand. 

Het zegel verscheen uitsluitend op papier zonder water
merk. Het komt van de Stickney-machine en heeft dus tan
ding 10. 

Alle zegels van 2, 3 en 5 kronen Masaryk zijn van 1 Aug. 
1928 af niet meer voor frankeering geldig. 

De 50 en 60 heller Stickney. 
Sinds Juli 1926 wordt ook de 50, sinds 

October 1926 ook de 60 heller op de 
Stickney-machine gedrukt. ZiJ zijn dus 
in diepdruk uitgevoerd, hebben klein 
formaat, lijntanding 10, en lijken dus 
in niets op de beide vroegere zegels van 

F I ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S deze waarden in neotypie. Van „typen" 
P ' JBSi ip i l^Ml *^ spreken is hier daarom misschien 
L,IBgK''jTf"PTiRfil minder juist; toch wordt het gedaan om 

alle Masaryk-zegels in één opstelling 
te kunnen samenvatten. De typen der kronenwaarden werden 
met I, II, III genummerd; voor de hellerwaarden nam men 
om mij niet geheel duidelijke redenen de letters A en B. De 
hier besproken Stickney-zegels ziJn dus de 50 en 60 heller 
type B. 

Beide zegels hebben liggend watermerk (stellingen 5-8). De 
teekening vertoont veel overeenkomst met die van de 1 kroon 
type VI, alleen bevindt zich om de waarde-aanduiding een 
golflijntje. 

De 50 heller komt voor in twee typen, B en BI, die in vele 
opzichten van elkaar verschillen; het zijn echter alle kleinig
heden. Het duidelijkst is het verschil van de snor. 

Type B (Juli '26): De snor, die van Masaryk's rechter
mondhoek naar beneden hangt, bujgt onderaan naar buiten 
om. In Masaryk's boord eindigen onder zijn linkerioor vier 
schaduwlijntjes, onregelmatig geteekend. 

Type BI (Mei '27): De snorpunt buigt naar binnen om. 
In het boord loopen aan het eind drie duidelijke schaduw
lijntjes. Voorhoofd en lippen zijn bijgewerkt; het eerste is 
opvallend breeder geworden. Ook in de cijfers zijn er ver
schillen. De zegels zijn donkerder groen dan die in type B. 

Type B komt slechts voor mét watermerk (stellingen 5-8), 
type BI mét en zonder. 

Van de 60 heller bestaat slechts één type, n.l. dat, waarbij 
de snor naar binnen omgebogen is. Michel vermeldt foutief 
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onder nr. 240 de 60 heller met naar buiten gebogen snor, die 
niet bestaat. 

De 60 heller komt mét (stellingen 5-8) en zonder water
merk voor. 

De 50 heller type B bestaat ook in rollen, de zegels hiervan 
zijn aan boven- en onderzode ongetand, aan de zijkanten ge
tand 10. Zooals al biJ de 1 kroon beschreven werd, is by de 
vellen, die van de Stickney-machine komen, de horizontale af
stand tusschen de vellen ongeveer 8 mm.; men zou dus ver
wachten, op de rollen der 50 heller na elke 20 zegels een witte 
tussehenruimte van 8 mm. te vinden. Dit is echter niet het 
geval, de zegels sluiten gewoon aan elkaar aan, de groepen 
van 20 zegels zijn, evenals de Zweedsche zegels, slechts door 
een verticaal groen lijntje tusschen de zegels van elkaar ge
scheiden. Het „bedrukte" deel der platen van de 50 heller in 
rollen moet dus 8 mm. breeder zjjn dan dat van de gewone 
50 heller. Bij meting blijken de zegels even breed te zjjn, de 
afstand tusschen elk zegelpaar is ongeveer y^ mm. grooter. 

De 50 heller rol komt tot nu toe slechts voor met water
merk (standen 5 en 7), en alleen in type B (niet in BI) . 

(wordt vervolgd). 

ENGELAND „TWO PENCE BLUE" 1840 
door J. G. MILLAARD. 

Deze postzegel werd gelijktijdig met de „One Penny Black" 
uitgegeven en op precies dezelfde wijze vervaardigd, met uit
zondering van plaat 1 (in 't geheel werden slechts 2 platen 
gebezigd), welke wegens gebrek aan tiJd niet werd verhard. 

Papier en watermerk zijn ook gelijk aan die van het andere 
zegel. In de marge der vellen was gedrukt: „PRICE 2 d. per 
Label; 2/- Per Row of 12; £ 2. Os. Od. Per Sheet", benevens 
datgene, wat ook reeds bij de 1 d. is aangeihaald. 

De zegels werden ongetand uitgegeven. 
NADERE BIJZONDERHEDEN DER 

1 d. EN 2 d. ENGELAND 1840. 
In de voorafgaande beschrijvingen is slechts een overzicht 

gegeven van de 1 d. en 2 d. zegels. Wij willen tot slot nog 
eens nagaan, welke bijzonderheden zich bij deze twee post
zegels kunnen voordoen. 

I. Hoekletters. 
Zooals is beschreven, werden de hoekletters op de druk-

platen aangebracht en zijn deze letters dan ook van zeer veel 
belang bij het „platen" der zegels. 

Oorspronkelijk werden de lettertjes door gewone stalen 
punches aangebracht en was het vanzelfsprekend zeer moei
lijk, om de lettertjes juist in het midden en bovendien nog 
verticaal in de op de drukplaten opengelaten vieÄantjes te 
drukken. 

Later werden de punches in houders geplaatst, welke juist 
op het opengelaten vierkantje pasten; hierdoor kwamen de 
lettertjes eenigszins beter op hun plaats. 

Bij het indrukken der lettertjes werd het metaal er om heen 
vervormd, er ontstond wat in het Engelsch „burr" genoemd 
wordt. Deze misvorming werd met de hand bijgewerkt, alsook 
de slechtere indrukken der letters. Hierdoor kan het voorko
men, dat dezelfde letters op .twee naast elkaar liggende zegels 
verschillen. 

Soms treft men dubbele hoekletters aan, wanneer tweemaal 
met dezelfde punch een lettertje in een vierkantje werd ge
drukt, alsook twee verschillende letters, wanneer eerst een 
verkeerde en daarna de goede punch werd gebezigd. 

II. Richtlijnen. 
Deze lijnen werden, wanneer alle indrukken van den rol op 

de plaat waren aangebracht, zorgvuldig verwijderd. Wanneer 
echter een indruk niet op de juiste plaats kwam, doch ge
deeltelijk over een richtlijntje heen, dan was het niet mogelijk 
dit lijntje te verwijderen en werd later bij het drukken dit 
richtlijntje ook afgedrukt. Bij nadere beschouwing der zegels 
treft men dan ook wel eens, hetzij horizontaal, hetzij verti
caal, deze richtlijntjes aan. 

III. „Entries". 
Door graveurs worden gewoonlijk twee soorten „entries" 

onderscheiden, n.1. de „fresh entry" en de „re-entry". 
a. Fresh entry. 
Wanneer bij het vervaardigen der drukplaat de rol tweemaal 

op dezelfde plaats wordt aangewend, zoodanig dat de in
drukken niet volkomen in elkander vallen, dan krijgt men een 
verward beeld van tweemaal dezelfde voorstelling. 

Deze fout kan o.a. plaats vinden wanneer bij het neer
komen der rol op de plaat, de persoon met de vervaardiging 
der plaat belast, bemerkt dat de indruk niet precies op de 
goede plaats komt. Soms is dan het bovenste gedeelte, in ons 
geval dus van het postzegel, reeds gedrukt. Door opheffing 
der rol en weder neerdrukking ervan wordt dan het bovenste 
gedeelte tweemaal op de plaat aangebracht en spreekt men 
van „fresh entry". 

b. Re-entry. 
Verkeert een drukplaat of gedeelte daarvan door slijtage 

in dusdanigen toestand, dat reparatie noodig is, dan kan dit 
o.a. gebeuren door nogmaals met de rol op de te repareeren 
gedeelten indrukken te maken. Vallen deze laatste indrukken 
met de oorspronkelijke niet juist samen, dan spreekt men van 
„re-entry". 

Het gevolg van beide fouten bij het drukken der zegels is 
hetzelfde, n.1. dat er een verward beeld ontstaat; het eenigo 
verschil, dat zich echter voordoet, is het volgende: 

Een „fresh entry" treft men bij alle zegels van dien plaat 
gedrukt aan; 

een „re-entry" doet zich niet voor biJ zegels van den oor-
spronkelijken plaat gedrukt, doch alleen nadat de plaat is 
gerepareerd. 

IV. Plaatfouten. 
Plaatfouten kan men onderscheiden in: 
a. fouten afkomstig van den rol en die dus regelmatig op 

sommige zegels worden aangetroffen; 
b. fouten, welke door een of ander toeval biJ het drukken 

zijn ontstaan. 
^̂  Tot de eerste soort behoort o.a. de 
\ ~ y^ z.g. „Ray flaw", welke bestaat in het 

>y / ontbreken van een der straaltjes van 
^ N \[i y^ het „croix paté" (niet Malthezer 
^ /^Y' kruis, welke naam, heraldisch ge-
Tü^Js" sproken, onjuist is voor de sterretjes 
y ' ' P S. in de bovenhoeken der 1 d. en 2 d.). 

/ \ ^ Deize fout komt o.a. constant voor 
/ ^ \ , op plaat 2 der 1 p. met uitzondering 

der zegels geletterd „Cl" t.m. „JL". 
Een andere constant voorkomende fout is de „o-flaw", welke 

bestaat uit een wit vlekje tusschen de „o" en „n" van het 
woord „one". 

Deze fout vindt men o.a. op alle zegels van plaat 7 der 1 d. 
geletterd „AA" tot „HL", en op alle zegels van plaat 9. 

Tot de tweede soort fouten behooren die, welke aan een 
toeval zijn te wijten, zooals krassen, alsmede slijtage. 

De lijnen op de drukplaat hebben alle een V-vorm en naar
mate de plaat afslijt worden de groefjes minder diep, waar
door ze minder inkt in zich opnemen en dus de afdrukken 
der zegels minder scherp worden en tenslotte gedeeltelijk 
verdwijnen. Bij de 1 d. en 2 d. is slijtage waar te nemen, maar 
een buitengewoon voorbeeld van slijtage der drukplaten vin
den we o.a. bij de „Post Paid" postzegels van Mauritius 
1848-1859. 

V. Blauw papier. 
Het blauwe papier, waarop men de 1 d. en 2 d. wel eens 

aantreft, moet vooral niet worden verward met dat der latere 
uitgiften van Engeland. 

Bij laatstgenoemde zegels werd de blauwe tint veroorzaakt 
door de samenstelling der inktsoort; biJ de 1 d. en 2 d. door 
de samenstelling der papiersoort. 

VI. Kopstaand watermerk. 
Deze ziJn natuurlijk ontstaan doordat de vellen papier ver

keerd in de pers werden gelegd. 
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V. Herdrukken. 
In 1864 werden voor een der leden van het Koninklijk Huis 

herdrukken der „1 d. Black" vervaardigd. 
Deze zegels werden echter gedrukt van plaat 66, d.i. een 

plaat, waarmede roode penny-zegels werden vervaardigd. Het 
papier bevat als watermerk de „groote kroon", welk water
merk steeds kopstaand voorkomt. In het geheel werden vier 
vellen van 240 zegels gedrukt. 

V. Vervalschingen. 
De „1 d. Black" en „2 d. Blue" worden beide vervalscht aan

getroffen, doch deze maaksels zijn van zoo slechte soort, dat 
nadere beschrijving overbodig is. 

Noot. 
In voorafgaande beschrijvingen werden specifiek Engelsche 

uitdrukkingen niet door miJ vertaald, om daardoor niet in 
anglicismen te vervallen. 

In de toekomst zal dit ook door mij gedaan worden. Een en 
ander behoeft echter, naar mijn meening, een goed begrip 
niet in den weg te staan. 

INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE LE HAVRE VAN 18-25 MEI 1929. 

Deze tentoonstelling behoorde tot de meest belangrijke der 
laatste jaren en men mag de stuwkracht en het organisatie
vermogen der Franschen bewonderen, die bijna jaarlijks (1925 
Parijs; 1927 Straatsburg; 1928 Monte Carlo) zeer belangrijke 
manifestaties op ons gebied wisten tot stand te brengen, 
hiertoe financieel in staat gesteld door de uitgifte van spe
ciale zegels. Men mag nu de balans opstellen en vragen, of de 
voordeelen van deze tentoonstellingen opwegen tegen het na
deel der speciale uitgifte van zegels! 

En in 1930 volgt Algiers in begin Mei! 
Wat miJ wel het meest is opgevallen op deze tentoonstel

ling, welke volkomen internationaal was, zoo van inzendingen 
als van bezoek, is dat in de nu acht jaren, dat ik de Fransche 
tentoonstellingen heb bezocht, de wijze waarop speciaal de 
Fransche inzendingen worden getoond, zoo enorm heeft ge
wonnen aan vorm en netheid. Ik voor mij zie daarin de op
voedende werking van alle deze internationale tentoonstellin
gen, waaraan zich tal van nationale hebben gerijd. En de 
stuwende kracht bij dit alles, is de Fransche Bond geweest, 
Eere aan mannen als Langlois, Coyette, Jurion, en zooveel 
anderen, die hieraan, veelal in stilte, gewerkt hebben. 

De Grand Prix van de tentoonstelling viel ten deel, evenals 
verschillende hoofdprijizen, aan een Engelschman, J. B. Sey
mour, voor zijn inzending Groot Brittannië, die buitengewoon 
verzorgd en riJk van inhoud is, met de grootste zeldzaamheden 
van ongebruikten en plaatnummers. 

Als zao vaak de laatste jaren, zijn er onder de inzendingen 
hors coucours zeer mooie zaken te izien: de verzameling Elzas-
Lotharingen van Bauer, Strassbourg; Rumenië van Poncelet, 
Brussel; buitengewone zeldzaamheden van Champion en Le-
maire. Champion vertoonde o.a. oud-Spanje, ongebruikt, com
pleet, en de 2 Madrid-zegels gebruikt op geheele brieven, di
verse têtes-bêche van Finland, o.a. van de twee eerste zegels, 
enz. 

De hoofdprijs voor Frankrijk bleef niet in het eigen land. 
Is dat de angst voor de belasting? Ze ging naar Brussel, naar 
den heer Lafonteine, die een gouden medaille en een kunst
voorwerp kreeg voor zijn schitterende collectie, waaronde-r 
19 têtes-bêche. 

Voor de koloniën ging de hoofdprijs (gouden medaille en 
kunstvoorwerp) naar den Elzas, aan P. Marchal in Rothau, 
terwijl de verzameling Julien Girard, Parijs, ook goud kreeg, 
en eveneens buitengewoon materiaal bevatte. De animo, om 

de zegels der eigen koloniën te verzamelen, breidt zich in 
Frankrijk sterk uit. Het is een uitgestrekt terrein, maar het 
aantal verzamelaars is groot in een groot land als Frankrijk, 
en het zal velen met mij opgevallen zijn, dat men zoo weinig 
goede Fransche koloniale zegels hier te lande meer ziet. 

Het sohaarscher wordende materiaal is misschien de oor
zaak, dat men in Frankrijk zich zoozeer gaat toeleggen op 
vliegzegels en -brieven, maar ook op het verzamelen van 
postzegelboekjes (carnets) met en zonder advertentiën, en dan 
ook verzameld naar het verschil in deze annonces! 

Er waren uitgebreide collecties aanwezig, maar het wordt 
op die manier een ietwat verwijderd verband met de post
zegels! 

Van Nederland waren slechts twee kleinere collecties aan
wezig, en van de koloniën niets! Een schoon veld voor hen, die 
iets kunnen vertoonen, een volgenden keer! 

De eene inzending van Nederladn was van een landgenoot 
en werkelijk niet onverdienstelijk opgezet. 

Het courantenbericht van deze tentoonstelling maakt na
tuurlijk melding van het unicum van Britseh Guyana, one 
cent zwart op rood, een onooglijk en onduidelijk zegel, maar 
waarvan er inderdaad slechts één bekend is, komende uit de 
collectie Ferrari. De jury heeft gemeend, dit enkele zegel, in
gezonden in de klasse van: tot 50 rariteiten, niet te moeten 
bekronen, maar aan het comité in overweging te geven, den 
bezitter speciaal dank te betuigen, dat hij, door dit merk
waardige zegel te expoiseeren, de tentoonstelling heeft op
geluisterd. 

Mr. Lee met ziJn bekende collectie België behaalde ditmaal, 
behalve de gouden medaille, een kunstvoorwerp. 

Merkwaardig stond het met Luxemburg. Niet minder dan 
zes inzenders, waaronder drie met belangrijke objecten. 

De belangrijkste was zekcT die van dr. Magonette, Belg, 
die al veel langer bekend is, maar ook André Wolff had een 
buitengewoon mooie verzameling geëxposeerd, welke geheel, 
naast die van zijn vader staat, den bekenden voorzitter van de 
Union des Timbrophiles de Luxembourg. Beide kregen goud, 
terwijl de speciale medaille van evengenoemde vereemging 
naar den heer Jac. Diemer in Straatsburg ging (verguld zilver 
voor de beste verzameling van Luxemburg, behoorende aan 
een Franschman). Deze laatste verzameling bevatte o.a. zeld
zame gebruikte blokken van 6 en 8 van nr. 2, waarvan één ge
vouwen was geweest en daardoor, zonderling gestempeld, het 
geheel meer kwaad dan goed deed. De omvang der verzamelin
gen gaf hier echter den doorslag. 

De opmerking is gemaakt, en m.i. terecht, dat hier en daar 
nieuwe groepen moesten concurreeren met de oude zegels, zoo 
b.v. Memel met oud-Duitschland, Albanië met oude Serven en 
Turken, en hiervan zijn ook landgenooten de dupe geworden. 
Het was anders een genoegen nieuwe namen onder onze deel
nemende landgenooten te vinden. 

Merkwaardig was b.v. een inzending van den Engelschen 
kapitein Lodge, die niet minder dan 8 gespecialiseerde inzen
dingen van Engelsche koloniën in Amerika had, waarvoor ten
slotte de jury gecombineerd goud gaf. 

In de speciale sectie van verzamelingen, behoorende aan 
dames, waren schitterende collecties van mevrouw Mavrogor-
dato en miss Vallancey. De eerstgenoemde had 100 zeer mooie 
rariteiten geëxposeerd, laatstgenoemde een keurig bewerkte 
collectie van Ierland. 

De bekende collectie van den heer Mavrogordato van de 
Russische Levant bevatte ditmaal een opmerkelijke uitbrei
ding. Naast zijn onvermijdelijke gouden medaille kreeg hij een 
kunstvoorwerp. 

In de sectie van jonge Fransche verzamelaars muntte uit 
madlle. Paulette Godin uit Le Havre met een keur van mooie 
exemplaren en zeldzame Fransche zegels uit hare algemeene 
verzameling. Zij bekwam verguld zilver! 

Haar vader, in den Franschen Bond zeer bekend, had den 
opzet der tentoonstelling zeer goed verzorgd. 

Tenslotte een woord van dank aan den heer De Raaij, den 
Nederlandschen commissaris-generaal, wiens aanteekeningen 
bij dit, uitteraard globaal, overzicht goede diensten bewezen. 

G. V. V. d. S. 
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CATALOGUE DES ESTAMPILLES ET OBLI
TERATIONS POSTALES DE FRANCE ET DES 
COLONIES FRANCAISES. Amiens, Yvert & Cie., 
1929. 

Dit prachtige stempelboek, een door baron Renault en den 
inmiddels overleden heer E. Devoitine herziene en zeer uit
gebreide uitgave van het werk van Arthur Maury, dat door 
de eveneens zeer bekende stempelkundigen Doé en prof. 
Strowski en anderen geheel up to date gebracht is, behandelt 
in 628 bladzijden alles wat bekend is aan stempels van Frank
rijk en koloniën. Beginnende in hoofdstuk I (Masques les plus 
anciennes) met de in handschrift op de brieven aangebrachte 
teekens der 13e tot 16e eeuw, worden achtereenvolgens be
sproken in hoofdstuk II (Marques de port payé) de franco
stempels van 1700-1925, III de stempels op ongefrankeerde 
stukken, IV Vertrek- en aankomststempels, V Dagteekening-
stempels, VI/XII diverse administratieve stempels voor aan-
geteekende en expresse stukken en refoutbrieven, XIII (Pe-
tites Postes) behandelt zeer uitvoerig de vele stempels dezer 
interessante locale posterijen, die in Parijs o.a. reeds in 1758 
functioneerden. XIV (Bureaux de Poste Spéciaux) vermeldt 
alle speciale en tijdelijke kantoren en hunne stempels vanaf 
1794 tot en met 1928. XV (Marques de franchise) de diverse 
dienststempels der autoriteiten welke vrijdom van port be
zaten. In hoofdstuk XVI (Période Révolutionnaire) zien wjj, 
dat het nieuwe regime met den adel en geestelijkheid, ook de 
aan hen herinnerende namen uit de poststempels he-eft ver
bannen. Nauwelijks geconstitueerd (20-9-1792) decreteert de 
Conventie reeds op 9 October 1792 dat de gemeente Bar-le-Duc 
voortaan Bar-sur-Ornin zal heeten, Montdauphin wordt Mont-
Lion; Philippeville, Vedette-Républicaine; Balleroy, Bal-la-
Loi; Saintes, Xantes; St. L6, Rocher-de-la-Liberté; in de toen
malige kolonie St. Domingus wordt Port au Prince, Port Ré-
publicain, en in de lijst die dat hoofdstuk besluit treffen wü 
meer dan 200 dergelijke veranderingen aan. XVII (La Poste 
dans les territoires conquis ou occupés par les troupes fran-
gaises). Beginnende met een in handschrift aangebracht her-
komstteeken van Landau (1691) is dit hoofdstuk een bewijs 
voor de degelijkheid en deugdelijkheid der Fransche magistra
tuur, die steeds met de meeste spoed en accuratesse in de be
zette gebieden den postdienst regelde. Uit den Poolschen 
successie-oorlog zijn stempels vermeld o.a. uit Turijn (1733^ 
en Milaan (1735), uit den Oostenrijkschen erfopvolgingsoor
log uit vele Belgische steden vanaf Oostende tot Mons (1744/8) 
en uit den zevenjarigen oorlog o.a. weder uit Mons (1756), 
Oostende (1759) en Keulen (1761), Frankfort en Mainz. De 
Napoleontische veldtochten brengen de Fransche postambte-
naren in Italië en Ulyrië, Hamburg en Hannover, Zwitserland 
en Spanje, en van 1810-1813 ook in ons land, waar onze steden 
Fransche stempels met dopartementsnummer bekomen, bijv. 
La Haye 119, Groningue 123 en Bois Ie Due 126. 

Hoofdstuk XVIII (Marques d'Entrée en France) behandelt 
zeer uitvoerig de stempels der grenskantoren sedert 1699, 
XIX (La Poste aux Armées) beslaat niet minder dan 140 
bladzijden. Beginnende met „la Guerre de Hollande" 1672-78, 
onder de regeering van Lodewijk XIV, worden vervolgens de 
veldpoststempels uit alle Fransche oorlogen behandeld tot en 
met den groeten oorlog 1914-18 en de manoeuvres in Tunis 
1925. Hoofdstuk XX (Colonies fran^aises et Pays de protec-
torat) geeft een overzicht der diverse koloniale afstempe
lingen en het laatste, XXI (Cachets oblitérants), geeft de af
beeldingen en beschrijving der diverse stomme-, punt- en 
nummerstempels. 

Vóór de afbeelding en beschrijving der stempels gaat aan 
eik afzonderlijk hoofdstuk een korte uiteenzetting vooraf van 
S. S. (prof. Stephane Strowski). De naam van dezen geleerde 
en letterkundige, wiens vlot geschreven artikelen in l'Echo de 
la Timbrologie steeds de aandacht trekken, is alleen reeds 

borg dat men van het begin tot het einde dit boek met aan
dacht en genoegen leest en bekende stempelkundigen als Al
bert Coyette, Boulon, Francois, Langlois, Maréchal, Tournier 
en Vénéziani, die door hunne boeken en artikelen reeds lang 
deden zien op welke bijzondere hoogte de stempelkunde in het 
hedendaagsche Frankrijk staat, waarborgen op hunne beurt, 
dat alles in dit prachtwerk nauwkeurig en juist beschreven is. 
Dat aan bijna iedere stempelsoort een ruilwaarde in francs is 
toebedeeld, zal de practische bruikbaarhefd zeker verhoogen, 
te meer daar de prijzen niet opgeschroefd zijn. Wij wenschen 
de „Federation des Sociétés Philatéliques Francaises", onder 
wier auspiciën, met medewerking van de „Société des Ama
teurs d'Estampilles et Obliterations", dit werk verscheen, en 
last not least den heer Louis Yvert, aan wien het te danken is, 
dat dit lang verwachte werk in druk kon verschijnen, geluk 
met deze uitgave en hopen dat allen die belang stellen in de 
postzegels van Frankrijk en koloniën en in de postgeschie-
denis in het algemeen, zich dit boekdeel zullen aanschaffen. 
Zij zullen zich dit na lezing niet beklagen. 

J. P. TR. 

LES TIMBRES-POSTE DES PAYS-BAS DE 1906 
a 1929. 

BiJ gelegenheid van het congres van de Wereldpostvereeni-
ging te Londen, in de maanden Mei en Juni 1929, is door de 
Nederlandsche postadministratie een boekje uitgegeven, be
vattende reproducties van de na 1906 verschenen zegeltypen. 
Tevens zijn daarin opgenomen de overwegingen, zoowel in 
algemeenen zin van de administratie, als afzonderlijk van de 
ontwerpers, welke bü het vervaardigen dier zegels hebben 
gegolden. 

Een beperkte voorraad is voor het publiek verkrijgbaar. De 
priJs van het boekje, dat aan de postkantoren of bij den boek
handel kan worden besteld, bedraagt f 1,50. 

Wij komen op dit keurig werk uitvoerig terug in het num
mer van 16 Augustus e.k. 

Voorloopig zij volstaan met de aankondiging van dit inte
ressante boekje. 

V. B. 

THE POSTAGE STAMPS OF THE GOLD COAST 
by H. A. Spowart. Uitgave: Stanley Gibbons Ltd., 
London 1929. Prijs 1/6. 

Het ligt in de bedoeling van de firma Stanley Gibbons Ltd. 
te Londen om, evenals voor den oorlog, een serie handboekjes 
uit te geven. Als nr. 1 van deze nieuwe serie is verschenen een 
werkje over de postzegels en afstempelingen van de „Gold 
Coast". 

Op een korte geografische en historische beschrijving, volgt 
een zeer nauwkeurige bespreking van de postzegels met voor
komende afwijkingen enz., terwijl het laatste hoofdstuk ge
wijd is aan afstempelingen. 

Het werkje is van een zeer handig formaat, en ter verdui
delijking van het beschrevene van vele afbeeldingen voor
zien. 

Voor hen, die belang stellen in de postzegels van genoemde 
Engelsche kolonie, alsmede voor diegenen, die een nieuw land 
willen specialiseeren, waarvan de zegels nog niet tot in de 
finesses zijn uitgezocht, is dit werkje ten zeerste aan te be
velen. De naam Gibbons is reeds een waarborg op zichzelf! 

J. G. M. 

HET OER-OUDE POSTKANTOOR TE STOCKHOLM. 
In uw blad van 16 Maart 1.1., blz. 59, komt een bericht voor 

over een belangrijke vondst door dr. L. M. Baath, rijksarchi
varis te Stockholm, tijdens zijn verblijf te Rome in de Vati-
caansche archieven gedaan' betreffende een pauselijke bul uit 

I 
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1262 over een door graaf Birger te Stockholm opgericht post
kantoor. De Maasbode van 14 November 1928, waaraan het 
bericht werd ontleend, maakt hierbij zelfs de gevolgtrekking 
„dat een regelmatige postdienst tusschen Zweden en Rome 
werd ingericht, welke door aparte koeriers werd verzorgd en 
goed «n veilig heeft gefunctionneerd". 

Dit bericht geleek my reeds op het eerste gezicht te mooi, 
om waar te zyn. In de 13e eeuw toch ziJn ons gelegenheids-
boden, en geen geregelde postdiensten noch postkantoren be
kend, die zich eerst twee eeuwen later ontwikkeld hebben. 
(Zie uitvoerig mijn „Geschiedenis van het Postweizen in Ne
derland", Leiden, 1902), waarbjj nergens van een postdienst 
tusschen Zweden en Rome wordt gewag gemaakt. Doch ook 
op zich zelf was zoo'n dienst vrjjwel uitgesloten bij de slechte 
en onveilige wegen en de zeer beperkte briefwisseling, die 
een geregelden dienst economisch onbestaanbaar maakten. 

In den geciteerden vorm moest het bericht zeker onjuist 
zijn, doch de mogelijkheid bleef, dat de pers het bericht ver
minkt had overgenomen, en dat dit b.v. betrekking had op 
een regeling voor de verzending der rotuli of rollen, met 
lijsten van weldoeners en afgestorven leden, die aan de kloos
ters werden rondgezonden met het verzoek om de daarin ge
noemde personen in de gebeden te herdenken. Dit geschiedde 
echter gewoonlijk slechts éénmaal per jaar of bij het over
lijden van abten en zeer aanzienlijke begunstigers. Dergelijke 
rondzendingen ziJn reeds uit de elfde eeuw bekend, doch 
kunnen niet als een geregelde postdienst aangemerkt worden, 
evenmin als de posten der universiteiten (o.a. te Bologna 
reeds in 1158 bekend), of die van de ridders van den Marien
burg, sinds 1276. Ook dit waren slechts gelegenheidsboden, 
waarbij van vaste kantoren in andere steden geen sprake was. 

Als echter een geleerde als dr. Baath als berichtgever ge
noemd wordt, mag men zonder meer het bericht niet als on
betrouwbaar ter zijde leggen en dient men eersf te onder
zoeken, of er mogelijk een mededeeling is gedaan, die door 
overname in de pers een onjuisten vorm heeft aangenomen. 
Ik wendde mij daarom tot dr. Baath zelf en vernam van hem 
den oorsprong van het bericht, welke mededeeling ik hier in 
het kort laat volgen, om althans de lezers van onze Neder-
landsche philatehstische bladen te waarschuwen tegen het 
ontstaan van een mythe. 

Toen dr. Baath in 1928, na een veriblijf te Rome, zijn ouden 
vriend postmeester Holm, den schrijver van de geschiedenis 
van het Zweedsche postwezen, ontmoette, vroeg deze belang
stellend of dr. Baath te Rome ook iets belangrijks had ont
dekt, waarop deze als grap hem het verhaal ten beste gaf, 
er niet aan denkende, dat Holm dit al's ernst zou opvatten. 
De heer Holm begreep de mop echter niet en kort daarna ver
scheen in de Zweedsche pers een uitvoerig bericht over de 
belangrijke vondst, hetwelk later ziJn weg vond in de buiten-
landsche bladen. 

Het geheele bericht is dus niets meer dan een soort April
grap, waar de heer Holm is ingevlogen en welke reeds door 
dr. Baath „als falsche Notiz dementiert" is. Van die ver
klaring vond ik echter geen melding gemaakt in de West-
Europeesche pers en ik acht het daarom niet overbodig om 
althans onze landgenooten hiervan in kennis te stellen. 

Aan de bladen, die het onjuiste bericht verder verspreid 
hebben, verzoek ik, ook van dit tegenbericht in het kort 
melding te willen maken. 

Wassenaar, Juni 1929. J. C. OVERVOORDE. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE PHILATELIE. 
De te Bern gehouden algemeene vergadering van de Fede

ration Internationale de Philatelie heeft tot voorzitter be
noemd voor de nieuwe ambtsperiode van drie jaren, den heer 
G. V. van der Schooren, te Arnhem, Nederlandsch afgevaar
digde, tot nu toe vice-president. 

De afgetreden allereerste president, de Belg Bigwood, werd 
benoemd tot président fondateur honoraire. 

Tot vice-president werd benoemd dr. K. Willer te Weenen 
en tot bestuursleden de afgevaardigden van Duitschland, 
Frankrijk en Zwitserland. Tot secretaris werd benoemd mr. 
E. Bonn te Den Haag, oud-secretaris van den Nederlandschen 
Bond. 

Aan den aftredenden secretaris P. J. Maingay te Brussel 
werd dank gebracht voor zijn arbeid gedurende de afgeloopen 
drie jaren. 

De volgende algemeene vergadering heeft plaats te Brussel 
in den zomer van 1930. 

De Federation werd officieel ontvangen in de bureaux van 
de Union Postale Universelle te Bern. 

„KA-BE" ALBUMS. 
Op de „Kolonial-Briefmarken-Ausstellung" te Bremen, welke 

dezer dagen plaats vond, waren het de „Ka-Be"-postzegel-
albums (merk Komeet), welke in mededinging met de andere 
bekende albumfabrikaten de eenige onderscheiding verwierven, 
n,l. de bronzen medaille. 

Ook op de j.1. gehouden Internationale Tentoonstelling in 
Le Havre werden de „Ka-Be"-albums met de bronzen me
daille bekroond. 

HONGARIJE, 1888-98: „05" i.p.v. „50" KR. ECHT?? 
Hongarije bezit geen foutdrukken van deze uitgifte, alle z.g. 

„ontdekte" bleken „valsch" te zijn. Nu komt het Berlijnsche 
blad „Briefmarkensammler" vertellen, dat het van bevriende 
zijde een exemplaar der uitgifte 1888, 50 Kr. steenrood en rood 
ter inzage ontving, met de waardecijfers omgekeerd, d.w.z. 
„05" i.p.v. „50", door een betrouwbaren Wiener „echt" ver
klaard. (Waarom wordt de naam van dien betrouwbaren man 
niet wereldkundig gemaakt?) Het stuk is getand 12: 1134 en 
gestempeld: „PEGS ( = Budapest) H" „98 Juli 8" „N 4", zoo
dat het moet behooren tot de laatste oplagen, wanit op 1 Oc
tober 1898 waren op dat kantoor aldaar alleen die met water
merk „kroon in ovaal"' in gebruik. Het zou mij niets ver
wonderen — de kunst is niet buitengewoon hoog bij zulk een 
maaksel — zoo van de „5" een „O" en van de „O" een „5" ge
maakt was. Intusschen kan het voor liefhebbers van napluizen 
van belang zijn. 

J. B. R. 

DE DRIEHOEKSPERFORATIE IN DE 
HONGAARSCHE ZEGELS. 

In een van de laatste nummers van Senfs 111. Briefm. Jour
nal komt een verklaring voor van de beteekenis der ambte
lijke perforatie van drie gaatjes in den vorm van eert drie
hoek, die van Juni 1920 af eenige jaren lang in de Hongaarsche 
zegels is aangebracht. Van elk vel (van 100 stuks) werden 
twee verticale (resp. horizontale) rijen geperforeerd. In het 
begin is deze perforatie soms slecht uitgevoerd, vooral bij de 
1, 2 en 3 kronen parlement. Bij de 400 kronen parlement komt 
zij kopstaand voor, dus met de punt naar beneden. 

De officieele verklaring is de volgende: Tijdens de inflatie 
kochten speculanten van sommige waarden bijna de geheele 
opl.aag op, zoodat er voor het niet-verzamelende publiek niets 
meer overbleef. Omdat de posterijen meenden dat dergelijke 
geperforeerde zegels niet voor verzamelaars in aanmerking 
kwamen liet zij de aan de gewone kantoren verkochte vellen 
van de driehoeks-perforatie voorzien. Aan het verzamelaars
loket, waar de Hongaarsche zegels slechts met een opslag 
verkrijgbaar zijn, werden ongeperforeerde vellen verstrekt. 
Men koos de eenvoudige kenmerking met drie gaatjes om 
deze zegels niet als afwijkingen te doen beschouwen, omdat 
deze perforatie gemakkelijk zelf aan te brengen was. 

De werkelijke verklaring is echter volgens het 111. Briefm. 
Journal een andere, n.1. een soort controlemaatregel tegenover 
de beambten aan het philateliatenloket. Omdat de zegels daar 
met een toeslag verkocht worden zou het gemakkelijk kunnen 
gebeuren dat de beambten de vellen aan de gewone loketten 
kochten om ze daarna met opslag aan het verzamelaarsloket 
te verkoopen, en daarbij de winst in hun zak te steken. Door 
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de perforatie werd dat onmogelijk; aan het verzamelaarsloket 
konden slechts ongeperforeerde vellen verkocht worden. 

Gedurende 2J^ jaar werd deze maatregel volgehouden; in 
dien tijd zijn 100 verschillende zegels aldus uitgegeven, en wel 
de volgende: 

„Schnitter"-teekening: 5 h. bruingeel, 10 h. violet, 20 h. 
bruin, 40 h. olijf, 50 h. groen, 50 h. blauw, 60 h. leigrijs, 

1, VA, 2, 2»^, 3, 4, 4K, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100, 
150, 200 en 350 kronen. 

Parlement: 1, 2, 2K, 3, 33^, 5, 10 violet, 10 bruin, 15, 20, 
25, 30, 40, 50, 100, 400 en 500 kronen. 

Madonna: 50, 100, 200, 500, 1000 en 2000 kronen. 
Portzegels groen-rood: 10, 20, 40, 50, 120 en 200 heller, 

en 2, 5 en 50 kronen. 
Opdrukportzegels: 2%, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

100, 200, 300, 500 op 2, 1000/2, 2000/2, 500/3, 1000/3, 
2000/3, 5000 kronen. 

Dienstzegels: 10, 20, 60, 100, 250, 350, 500 en 1000 heller, 
5, 10, 15, 25, 50, 100, 500, 1000 kronen (500 en 1000 kronen 
met onderdruk). 

Opdrukdienstzegeh: 15, 25, 150, 350 en 2000 kronen. 
B. 

FINLAND. 
GEBRUIK EN VERNIETIGING DER EERSTE ZEGELS. 
„Berliner Brfm. Ztg." van Phil. Kosack, Berlijn, brengt be

langstellenden een belangwekkende gevolgtrekking uit een aan
tal brieven uit den ouden tijd. Uit deze brieven blijkt, dat door 
het Postbestuur van dien tijd geen voorschriften waren ge
geven, nóch betreffende de plaats waar de zegels moesten 
worden opgeplakt op de te verzenden brieven, nóch op welke 
wijze ze moesten worden vernietigd. De bedoelde onderzochte 
brieven bewijzen, dat de postbeambten de zegels op de brieven 
plakten, hetgeen nogal begrüpelijk is, daar het publiek nog 
niet zoo druk correspondeerde, dat het zegels in voorraad be
hoefde. Buitendien bewijzen die brieven, dat de beambten te 
Helsingfors de zegels zonder uitzondering in den linker
benedenhoek plakten, ze met inkt kruisgewijs vernietigden en 
dan zoodanig stempelden dat één derde van den stempel op de 
zegels en twee derden ervan op den brief kwam. Te Viborg 
plakten de beambten de zegels in den rechterbovenhoek en 
stempelden ze geheel af, dus de kruisvormige strepen met inkt 
bleven achterwege. Die van andere postkantoren, als Abö en 
Karko, plakten ze willekeurig, doorkruisten ze met inkt doch 
stempelden ze niet; de afstempeling werd naast de zegels 
gesteld; deze stempels zijn met dagteekening en ook wel met 
éénregeligen plaatsnaam. Verder is uit dezen gevonden voor
raad brieven op te maken, dat ze in dien tijd heel netjes in een 
register werden geboekt, want die brieven uit verschillende 
plaatsen zijn alle in den rechterbovenhoek van een volgnummer 
voorzien, hetgeen bepaald op een algemeene dienstorder en het 
bestaan van registers wijst, zoodat twijfel betreffende het in
schrijven in een register van alle verzonden wordende brieven 
wel uitgesloten mag schijnen. 

J. B. R 

LIECHTENSTEIN. KUNSTENAARSNAMEN OP ZEGELS. 
Dr. Alfr. Lodze, E'sieben, vestigt in „Die Postmarke, Wien 9" 

van 12 Febr. j.1. de aandacht op een onvolledige aanduiding 
van de namen der resp. ontwerpers enz. van de uitgiften van
af 1920 in „Grosse Lexikon der Philatelie". De beide eerste 
uitgiften zijn ontworpen door Koloman Moser en gegraveerd 
door Ferdinand Schirnbock. De uitgifte 1920, ver'schillende tee-
keningen, is van den kunstenaar Luigi Kasimir, Weenen. Deze 
nu heeft zoowel op de frankeer- als op de portzegelstempels 
zijn naam gesteld, doch bij de 10 kr. (nr. 39) is deze niet ge
lijk aan die op de lagere waarden. 

Bij de wapenteekening vindt men dien naam beneden rechts 

ervan in de bocht en bij de landschapteekeningen beneden 
naasit het rechter jonkertje, dat het wapen vasthoudt; bij de 
portzegels staat de naam in het midden onder de teekening; 
bij alle in cursiefletters, maar bü de 10 kr. is de naam: „Tanna 
vnd Lvigi Kasimir 1920", alsof de kunstenaar voor het ontwerp 
van dit staatswapen een hulp noodig had (misschien is „Tanna" 
de voornaam of naam zijner vrouw en was zij zijne hulp) en is 
beneden rechts in de omlijning gesteld en in Latjjnsche druk-
letters. Ongewijzigd, behalve de verkleining, bleven de teeke-
ningen voor de uitgiften in rappen, 1921, maar door de klei
nere uitvoering is de naam gewoonlijk geheel onleesbaar. 

De waarden van 20 rappen tot 1 franc (nrs. 52-59), dus de 
nieuwe teekeningen van 1921, zijn eveneens van den laatstge
noemde: in de teekening, rechts beneden, onder den met lands-
naam gevulden band, leest men, weder in cursiefletters, den 
enkelvoudigen naam „Luigi Kasimir". 

Ook ziJn beide cvengenoemde teekenaars de ontwerpers van 
het beeld voor de drie jubileumzegels van 1920 (Madonna
beeld), hetgeen de letters L. en T. K., welke zich links beneden 
in het lint met den landsnaam bevinden bevestigen, waardoor 
ook vastgesteld is, wie de kunstenaars waren. 

J. B. R. 

OOSTENRIJK. 1867: KLEURFOUTDRUK 3 KR. ROOD. 
„Die Postmarke" brengt ter kennisse van belangstellenden: 

Ie. dat van dien kleurfoutdruk zoowat 10 stuks besitaan, niet 
3, zooals van andere zijde betoogd wordt en 2e. dat één van die 
bekende exemplaren, met stempel „Brückenau" en dagteeke
ning „24.9", van den eigenaar ontvreemd werd en toen het 
voor de eerste maal aan de redactie getoond werd, een „dunne 
plek" had. Dat situk wordt nu bij verschillende belangstellen
den te koop aangeboden, met toevoeginig dat „het geheel on
beschadigd" is. Het moet dus gerepareerd zijn. Voor aankoop 
van dit exemplaar wordt gewaarschuwd. 

J. B. R. 

RUMENIE. POUTDRUKKEN 1893-1899. 
In ,,Germania-Berichte" wenscht een zekere heer Steinbach 

de aandacht te vestigen, wis en zeker met een doel dat niet 
in het belang der koopers is, op de door hem genoemde „fout-
drukken", als zoodanig in den Michel-eatalogus van vóór vele 
jaren reeds opgenomen. Behalve de 25 bani, blauw, van 1893, 
bestaan er geen foutdrukken van genoemde uitgiften. Wordt 
deze 25 bani gewenscht, dan koope men deze altijd tesamen-
hangend met de 5 bani, blauw, 1893, nooit afzonderlijk. De 
zegels in andere dan de uitgegeven kleuren zijn „kleurproeven", 
hebben dus met „fouten" niets te maken. 

J. B. R. 
VERZENDING VAN POSTZEGELS EN VERZAMELINGEN 

NAAR RUSLAND. 
Door de Russische postadministratie wordt nogmaals de 

aandacht gevestigd op de beperkende bepalingen, welke voor 
de verzending van postzegels en postzegelverzamelingen naar 
Rusland gesteld zijn. Dergelijke zendingen zijn alléén toege
laten, indien zij geadresseerd zijn aan „Le Représentant de la 
Philatelie et des bons lauprès du Comité de Secours ä 1'agri-
culture Ire Tverskaïa-Iamskaïa N 3, Moscou", en voorzien zijn 
van een aanwijzing omtrent den inhoud. Zendingen, gericht 
aan particulieren, worden verbeurd verklaard. 

TSECHOSLOWAKIJE. EERSTE ECHTE FOUTDRUKI 
„Tribuna filatostu", Praag, bericht, dat onlangs gevonden 

werd de opdruk „DOPLATIT" en waarde „50" op 50 heller 
rood, der uitgifte 1920-22, dus van dezelfde uitgifte, teekening, 
„bevrijde republiek", en kleur als de in 1927 overdrukte res
tanten der 20 en 150 heller. Hoogstwaarschijnlijk is biJ ver
gissing een vel (of meer) tusschen de 20 en 150 h. gekomen 



140 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 JULI 1929. 

en overdrukt. Totnutoe zijn 3 stuks gevonden, al'le met afstem
peling van het kantoor Praag 14, Januari 1928. Heeft één onzer 
lezers het buitenkansje er ook een te hebben? Het kan best, 
daar de kleur dezelfde is als van de overige overdrukte. 

De eerste echte! Bedenk dat geen enkele foutdruk in deze 
republiek door eenige vergissing ontstond; alle ziJn door 
knoeierij, met doel de verzamelaars op te lichten, in de wereld 
gekomen! 

J. B. R. 

TURKIJE. 17 SEPT. 1917: 
5 PIASTER OP 2 PARA, TURKSCHE OPDRUK. 

„Germania-Berichte", Januari, blz. 16, meldt een loodrecht 
paar, der Redactie voorgelegd," waarvan bü het bovenste stuk 
de opdrukcijfers juist 26,8 mm. van elkander verwijderd zijn, 
terwijl die afstand 'bij het daaronder volgende slechts 25,2 
mm. bedraagt. De tanding is 12 K-

J. B. R. 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
„MOLLY PITCHER" EN „KITTY HAWK". 

Met veel dank aan ons medelid, heer ingenieur J. P. Wijs, 
New York, voor de vriendelijke inlichtingen, geef ik hier 
eenigszins aangevuld, de voor zeer vele lezers geheel onbe
kende, buitengawoon merkwaardige gebeurtenis, welke aan
leiding gaf aan de „herdenking" van „Molly Pitcher". (Ter 
mogelijke tegemoetkoming aan vragen, teeken ik hiier tevens 
aan, dat „Kitty Hawk" de plaats in Noord-Carolina is, van
waar vóór 25 jaren, 17 December 1903, de gebroeders Wright 

van den grond opstegen in een luchtschip met een machine 
zwaarder dan de lucht: hieraan zijn twee zegels gewijd). 

„Molly Pitcher", geboren „Mary Ludwig", in 1744, huwde 
met John Hayes, artillerist. Zij is een van die buitengewone 
vrouwen, wier liefde en trouw, zoo voor man als voor volk, 
werkelijk aan de vergetelheid mochten ontrukt worden, als 
één der grootste vrouwen uit den Onafhankelijkheidsoorlog. 
De opdruk op de 2 c. der V. St. v. A. geeft haar bijnaam te
rug, haar door de manschappen der batterij, waarbij haar man 
diende, gegeven. Mary Hayes had, toen haar man met de 
troepen van Washington de Engelschen achtervolgde, zich bij 
hem aangesloten: ziJ haalde water voor al de mannen zijnet
batterij, uit een in de nabijheid van Monmouth gelegen bron. 
Met luid gejuich werd zij door de mannen ontvangen, telkens 
als zij met de waterkruik gevuld terugkwam; zij noemden 
haar „Mary (Molly) Pitcher" (groote waterkruik), of beter, 
zagen zij haar aankomen, dan begroetten zij haar met die 
woorden. (Monmouth is de plaats, waar Washington den En
gelschen generaal Clinton aanviel, enz.). Op zekeren dag, te
rugkomende van de bron, vond zij haren man dood bij zijn 
kanon en hoorde het bevel van den commandant, het stuk naar 
achteren te verplaatsen: er was geen bediening. Toen liep 
Molly toe, nam den kanonwisscher, en riep: „Neen! het kanon 
blijft staan: nu mijn brave man niet meer is, zal ik al mijn 
krachten aanwenden om zijn dood te wreken!" Den volgenden 
dag (de slag en overwinning vond plaats op 28 Juni 1778) 
werd „Molly" aan Georg Washington voorgesteld, die haar 
itot sergeant bevorderde, met recht op pensioen voor geheel 
haar leven, dat in 1832 eindigde. 

J. B. R. 

W A X U R E E D S I^AIVG Z O E K T , L I G T V O O R D E HAIVD. 
I O T C D F O l A l Zeer interesante sorteeriag. Dit 
L U I O r u U I H L . sortiment bevat 1500 zegels, 
gedeeltelijk F r a n i c h e en E a i « l s c h c K o l o n i ë 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 eo kost slechts ( 12,—, franco a a n g c 
te;kend. Gratis premie 150 Nederland en Kolonien. 

LOT L'EUROPE. 
Wij Meden aan: 

LOT SUPERBE. E/eneens schitterend sortiment' 
bestaande uit 2500 zegels der ge" 

heelt wereld Een mooier samenstelling is niet denkbaar, he* 
overtreft U w verwachtingen, is ongeacht waarde der zegels in 
catalogus samengestel i. Uit de zeer groote verscheidenheid 
noem ik slechts : | a m a i c a , div andere E n g e l s c h e Ko lon ien , 
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 , Jougo-S lav ié , 
B o s n i ë . C h i l i , A r g e n t i n i ë , enz Dtt sortiment Superbe, extra 

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

Dit sortiment bevat 4000 ze
gels uitsluitend van E u r o p a : 

gelegenheidskoopje voor iedereen. De vele goede zegels 
hieronder stellen U zeker tevreden. Uit de rijke sorteering 
noem ik hier o.a. T u r k i j e (Adrianopel) 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 , B e l g i ë . S a a r g e b i e d , I t a l i ë , 
B t t sa i ë , vele nieuwe uitgiften van div. landen, enz Dit 
sortiment, 4000 zegelt, waarde Yvert enorm, kost slechts 

f 15.—, franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Ieder kooper van deze 3 Lots tezamen betaalt hiervoor slechts ƒ35,— en ontvangt 
bovendien 1200 zegels in prima sorteering gratis. Alles tezamen dus bijna 10,000 zegels franco aangeteekend. 
Verzoeke betaling op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % 
der portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder rembours, 

F>OST2:E:GBLrHANDE:L. „ T H E OL^OBE". — K r u ^ e r s t r a a t 3 ^ , — Z A A N D A M . (2i3 
P.S. Bij uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indië de meest serieuze gelegenheid tot koopen van Europa-zegels e.a. 

Series 
Nos. Yvert 

15— 27 
2 8 - 47 
5 8 - 78 
7 9 - 99 

100—127 
128—134 
n5—165 

„Colis-Postaux" 

Priizen in Belgische 
Zichtz. en Catalogus 

1245) 

1 serie. 
fr. 10,— 
„ 8.50 
„ ' 5 , -
„ 12,50 
„ 12,50 
„ 2,75 
„ 12,50 

francs. — 
België en 

België. 
10 teriei. 

fr. 90,— 
„ 8 0 , -
„ 140 , -
- 110, -
» 1 1 0 -
n 2 5 , -
„ 110 , -

Geld met bestelling. 
Congo op aanvraag. 

K. S W E R X S 
OOSTENSTRAAT 3», ANTWERPEN 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
Z e n d t tnancol i j s t . 
Vraagt zicht zending. 

Laagste prijsnoteering. 
Postzegeihandel „INSULINDE" 
Zoutmans t r . 14a, — DEN HAAG, 

Tel. 34929. Giro 46266 (184) 

K O O P T N U D E Z E G E L S M E T D E B E S T E 
T O E K O M S T : R O L T A N D I N G . 

Roltanding met watermerk 2, 3, i, 5. 6, ll\2, 10. 15. 2 2 l | 2 . 
25. 30. 35 en V> et; compl. f 2,25 
■4zijdig, l | 2 , 1, I1 I2 . 2, 2 l | 2 , 3, 4, 5, 6. 7 l | 2 violet, 7 i | 2 
rood. 9, 10, 1 2 i | 2 blauw, 15 blauw, 15 oranje, 20, 25, 
2 7 l l 2 , 30. 40, 50 en 60, compl. f 2 , 

4~zijdig, 1 2 l | 2 rood, zeldzaam f 120 
Zonder watermerk: 1. 7 i ;2 , 9, 20, 30, 40, 50, 60 ( 1.20 
I GId. op 17iÏ2, dienst, en 10 op 3, dienst ( 0,35 
Vliegpo«. 10, 15, 60 et. f 0,45 
lubileum 1923, 2 et,  1 Gld. f 0,55 
Weldadigheid, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 f 1.25 
1, 2 i | 2 , 5 gld., koerseerend f 0,35 

Nederl.Indie. 
Jubileum, 5 et. — 1 gld. f 0,55 
2 i | 2 gld., rood (20 et.) 2 i | 2 gld zwart f 0,25 
Portzegels 2 i | 2 , 5, 7 i | 2 , 10, 12i |2 15. 20, 25. 40, 50 en 75. 

per serie f 1,— 
Uitsluitend Ie kwaliteit zegels Vereeoigingen en clubjes, 
vraagt zichtzendmgenl Zichtzendingen overzee aan ernstige 
verzamelaars op aanvraag. Prijzen beneden alle concurrentie 
Wederverkoopers gevraagd Orders boven i 10.— portvrij 

J O H N G O B D B , T e l e f o o n 18. 
(249) S L O O T E N 1345 (N .H. ) G i r o 40215 

TE KOOP GEVRAAGD : 

Hederl. Olympiadezegels, 
Roodehpuis zegels en alle 
betere soorten Portzegels. 
Aanbiedingen aan H. BARTH, 
Timorplein 17, Amsterdam. (253) 

C Lezers, hegunstiyi de adverteerders!} 


