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SeTÄARGÄNO ^RÊDA, 16 SI 

DE TWINTIGSTE NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTENDAG. 

DE OPENING EN HET BEZOEK AAN HET 
POSTMUSEUM. 

Even voor het vastgestelde tijdstip der officieele opening 
van den Twintigsten Nedsrlandschen Philatelistendag op 24 
Augustus, trokken vele Philatelisten op naar het Hotel „De-
Twee Steden", te Den Haag, waar de Bondsvoorzitter om 11 
uur dsz3n Philatelistendag officieel zou openen. De eerste 
buitenlandsche gast, die daar aangetroffen werd, was de heer 
Warren uit Epsom, wat geen verwondering verwekte, aange
zien een Nederlandsche Philatelistendag zonder deze geziene 
figuur eenvoudig niet denkbaar is. 

Onder de belangstellenden, die de opening bijwoonden, be
vonden zich de heer Hoo^ewooning als vertegenwoordiger van 
het departement van Koloniën, de directeur-generaal der 
P.T.T. ir. Damme, de heer Tresling, directeur van de stichting 
het Postmuseum, en de beeren M. Jurion en P. J. Maingay, 
respectievelijk vertegenwoordigsrs van den Franschen en 
Belgischen Bond. 

Precies op het vastgestelde uur sprak ds Bondsvoorzitter, 
de heer Van der Schooren, de volgende openingsrede uit: 

Dames en beeren, 
Toen wij vijf jaar geleden het laatst in Den Haag bijeen

kwamen, was dat te midden van de drukte en belangstelling 
voor de Internationale PostzegeltentoonsteUing. Thans zijn we 
gehe-el ons zelf, maar er is toch wel degelijk een aanleiding, 
die ons Den Haag heeft doen kiezen. Gij allen zult straks het 
voorrecht genieten in ons Postmuseum te worden ontvangen 
en het is mede in dit verband, dat wij hier in de eerste plaats 
het welkom toeroepen aan den heer Damme, directeur-generaal 
der P.T.T. en aan den heer Tresling, thans officieel benoemd 
directeur der Stichting het Nederlandsche Postmuseum. 
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'EMBËR1L9297 NTTMBST. 

Ook heb ik het genoegen hier te mogen begroeten den heer 
Hoogewooning van het departement van Koloniën. 

De nouveau nous avons le grand plaisir de voir chez nous 
les représentants officiels de la Federation des Sociétés phila-
téliques frangaises et de la Federation Royale des Cercles 
philatéliques de Belgique. 

Mon eher monsieur Jurion, soyez sincèrement bienvenu; 
j'espère, que vous vous trouverez chez nous comme chez vous. 
Naturellement vous ne pourriez pas suivre tout a. fait notre 
assembles et notre congres, tenus dans la langue hollandaise, 
mais nous ferons le mieux pour vous faire agréable votre sé-
jour a La Haye. 

Et vous, mon eher Maingay, qui a fait votre mieux pour lier 
la Philatelie et les philatélistes dans votre seconde et votre 
première patrie, et avec succes!, veuillez me croire, que c'est 
toujours de nouveau, qu'il est pour nous un grand plaisir de 
vous voir chez nous ei; que nous nous recommandons comme 
toujours pour les résultats de votre grande experience dans 
la philatelic et surtout de la vie philatélique mondiale! 

Het 'is me een behoefte hier voorts welkom te heeten de 
„H. P. K.", het nieuwe lid van den Bond, dat we als zoodanig 
met vreugde begroeten, evenzeer als de vertegenwoordigers 
der Vereeniging „Philatelica", van wie het ons een genoegen 
is, dat zij onze uitnoodiging hebben aangenomen. 

Evenzeer is dit het geval met den vertegenwoordiger van 
onze andere genoodigde, de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren. Er is in ons land steeds geweest een 
goed en nauw contact tusschen ons, verzamelaars, en de goede 
handelaren, en wij verheugen er ons over, dat zij door het tot 
stand brengen hunner organisatie den weg hebben geëffend, 
waardoor directe besprekingen over belangrijke onderwerpen 
tusschen de organisation mogelijk zijn geworden. 

En voorts gij allen, vertegenwoordigers der aangesloten 
Vereenigingen, bekende Philatelisten — en ik zie ditmaal zeer 
velen van naam — en gij allen, dames en beeren, die hier zijt 
samengekomen, zijt hartelijk welkom, verblijft aangename en 
ook interessante dagen hier in Den Haag, dan is het doel van 
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den thans Twintigsten Nederlandschen Philatelistendag be
reikt ! 

En daarmede gaan mijn gedachten naar den eersten en 
tweeden Nederlandschen Philatelistendag, eveneens hier in 
Den Haag, en die mij, als simpel verzamelaar, voor het eerst 
met het philatelistisch vereenigingsleven in ons land in aan
raking brachten. Voorzitter was toen de heer Van Harderwijk, 
thans nog voorzitter van de bij ons aangesloten vereeniging 
„Rotterdam" en dien we nog herhaaldelijk het genoegen heb
ben in ons midden te zien. Velen zijn ons sedert dien ont
vallen, nog meer zijn in ons midden verschenen. Maar in de 
breede schare hier thans vereend, zie ik nog enkele getrouwen 
van toen. 

Veel is sedert dien veranderd, de Bond is daar uit voort
gekomen, en de oorlogsjaren en de jaren daarna, hebben der 
Philatelie tal van nieuwe volgelingen verschaft, waarvan — 
laat het mij hier zeggen — de meesten op volwassen, soms 
rijperen leeftijd tot ons kwamen. En daarin schuilt iets, dat 
in tegenstelling is met de oude, vóóroorlogsche herinneringen. 
Toen, de drang om nieuwe volgelingen uit de jeugd te recru-
teeren. Ik herinner me hoe tijdens een der eerste Philatelisten-
dagen in het Gebouw van K. en W. een jsugdtentoonstelling 
werd gehouden. Ook elders werd toen en ook nu nog de jeugd-
propaganda met kracht ter hand genomen, maar hier lukte 
niet, wat in Duitschland ^.v. wel slaagde, dat men de onder-
wijskringen en vooral de leerkrachten voor de Philatelie als 
factor van ontwikkeling wist te winnen. 

Er is daarom hier niet stilgezeten en er zijn mij gevallen 
bekend, hoe in kleinen kring met ernst en moeite is gestreefd, 
maar zonder het succes, dat dit werken verdiende. 

Eén der middelen, die in het buitenland nog al eens beproefd 
worden, is het organiseeren van kleinere plaatselijke tentoon
stellingen. Daardoor ontmoet men niet alleen de jeugdige lief
hebbers, die er door opgewekt en ontwikkeld worden, maar 
men trekt 'ook de ouderen, wier verzamelen niet bekend was. 

Een dergelijk vooiHbeeld geeft ons in September de Vereeni-
ging „Heerlen", en ook van een niet bij den Bond aangesloten 
Vereeniging moeten we waardeeren en ten voorbeeld stellen. 

Op nog een ander verschijnsel van ons philatelistisch leven 
wil ik hier de aandacht vestigen. Het wil mi] toeschijnen, dat 
ook hier te lande de drang naar journalistieke en — laat ons 
zeggen — literaire productiviteit onder de verzamelaars toe
nemende is. Ze is lang nabij het vriespunt geweest, maar dat 
moeilijke keerpunt schijnen we voorbij te zijn en deskundige 
artikelen voor b.v. ons Maandblad blijken iets gemakkelijker 
te vinden. Dit is een zeer opmerkelijk en toe te juichen ver
schijnsel. Ik weet wel, dat de moeilijkheid ten deele was ge
legen in ons kleine land, maar niet alleen! 

Ook naar buiten roeren we ons meer; onder de Neder-
landsche deelnemers aan buitenlandsche tentoonstellingen vindt 
men nieuwe namen, en ook de rol, dis onze pers speelt, aan
sluitend aan het zooeven gezegde, neemt toe. En laat mij u in 
dit verband vertellen, hos ik onlangs in Zwitserland kennis 
maakte met een landgenoot, die ginder in het philatelistisch 
vereenigingsleven een flinke plaats inneemt. En, tenslotte, de 
plaats die in het philatelistische leven van een land, de Bond 
van Vereenigingen behoort in te nemen en de uitwerking, die 
izijn streven bij aller medewerking kan hebben. 

Ik heb nu gedurende ongeveer acht jaren mogen volgen het 
werken van den Franschen Bond. Ik heb gezien, hoe deze eerst 
een bescheiden plaats innam, daarna zich geleidelijk en steeds 
meer ontplooide. Maar bovenal heb ik bsmerkt en nu opnieuw 
in Le Havre op de Tentoonstelling, hoe hij zijn stempel heeft 
gedrukt op de beoefening der philatelic in dat land, hoe de 
Fransche inzendingen met reuzenschreden zijn vooruitgegaan, 
gedachtig aan de grondslagen van netheid en rangschikking, 
en hoe de Fransche pers is uitgebreid en aan belangrijkheid 
en invloed heeft gewonnen. Aan dat resultaat hebben allen 
medegewerkt: verzamelaars, handelaren, journalisten. Alles 
wat werkt op dit gebied heeft — en veelal in stilte — gearbeid. 

Zooiets ziet het meest de buitenstaander en ik geloof wel, 
dat die op velerlei gebied van het postzegelverzamelen in Ne
derland iets dergelijks zal bespeuren. 

Toch wil ik deze openingsrede eindigen met een appèl te 
richten tot allen in Nederland, dis wat kunnen op philatelis
tisch gebied, om eendrachtig samen te werken. 

Laat men de bezwaren op zijde zetten en de kleine ver
schillen vergeten en helpt ons allen! Alleen dan kan bereikt 
worden, wat we willen: 

dat ook Philatelie behoort tot datgene, waarin een klein 
land groot kan zijn! 

En hiermede verklaar ik den Twintigsten Nederlandschen 
Ph'latelistendag voor geopend. 

Na het memoreeren van enkele namen der oudste Philate
listen en het ter tafel deponeeren van eenige oude foto's van 
Bondscongressen ter bezichtiging aan belangstellenden, be
dankten achtereenvolgens de beeren Damme, Jurion, Maingay 
en Tresling met eenige welgekozen woorden voor het welkom, 
waarbij de directeur-generaal der P.T.T. deed blijken van zijn 
belangstelling in het werk van den Bond. 

Namens „Philatelica" bedankte de heer Reijerse voor de 
woorden „Philatelica" toegezwaaid en sprak o.a. den wensch 
uit, dat in de toekomst alle Nederlandsche Vereenigingen tot 
leden van den Bond zouden toetreden. 

Na enkele mededeelingen van den heer Costerus en het uit
reiken van de toegangskaarten, volgde het bezoek aan het 
Postmuseum, waarvoor begrijpelijkerwijze bij de aanwezige 
Philatelisten de noodige belangstelling bestond. Aangezien el
ders in dit blad het Postmuseum nader beschreven zal worden, 
kan hier volstaan worden met de mededeeling, dat deze in 
wording zünde stichting reeds nu de verwachtingen over
troffen heeft. 

In afwachting van de -algemeene vergadering, versterkten 
ds meeste Philatelisten zich door de gemeenschappelijke lunch, 
waarna in het vergaderlokaal om ongeveer kwart over twee 
de algemeene vergadering een aanvang nam. 

DE BONDSVERGADERING. 
Het Bondsbestuur was in zün geheel voltallig. Behalve door 

ds afgevaardigden van de Nederlandsche Verepni<ring van 
Postzegelverzamelaars, van de Vereenigmcren „Breda", van 
,.Hollandia", van de U. Ph. V., van „De Globe", v^n ..RoHor-
dam", van „Op Hoop van Zegels", van de Phil. Vereeniging 
„Zuid Limburg", van de Postzeg?1verepnie-ing „Helder" en 
den „Haagsohe Postzegelkring" en vele belangstellende Phila
telisten, werd deze vergaderinqr bijgewoond door de beeren 
Jurion, Maingay, Tresling en Warren. 

Na een korte begroeting d^r aanwezigen en een bijzonder 
woord van welkom aan den „Haaesche Postzegelkring", welke 
voor de eerste maal als lid een Bondsvergadering bijwoonde, 
las de heer Van der Schooren brieven voor van de voorzitters 
van den Fransch-^n- en Duitschen Bond, die verhinderd waren 
den Twintigsten Nederlandschen Philatelistendag bij te wonen. 

Hierna werden de notulen der vorifre algemeene vergadering 
welke opgenomen waren in het Maandblad, onveranderd goed-
gpVourd. tprwijl het volgend punt, „Ingekomen stukken", vlug 
afgehandeld werd. 

De heer Smeulders vond, dat de uitnoodigingen tot het be
zoeken van bet Postmuseum liever t e v o r e n aan belang
hebbenden toegezonden hadden dienen te worden,, in stede die 
te verstrekken bij de opening van het Bondscongres. Laat 
komende Philatelisten konden Z'ch niet voorzien van een toe-
gangskaart. Bovendien vroeg hii, waarom alléén leden van 
den Bond tot een bezoek aan het Postmuseum werden toe
gelaten. 

Ongemerkt werd, dat het hier geen officieele opening van 
het Postmuseum betrof, doch alleen een bezoek aan die stich
ting, zoodat in verband met den Philatelistendag de uitnoo-
diging alleen gericht was tot den Bond, waardoor alleen than? 
Bondsleden toegang hadden. Voor deze uitnoodiging bedankte 
de voorzitter namens den Bond den directeur van het Post-
museum. 

De heer Smeulders uitte voorts den wensch, om de verga
dering h e d e n af te doen handelen en niet eventueel voort 
te zetten op den volgenden dag, zulks in verband met het feit, 
dat voor het congres géén agenda aanwezig was. 

Nog deelde de heer Tresling aan den heer Smeulders mede, 
dat deze, ondanks het igemis van een toegangskaart, toch toe
gang verkregen zou hebben en dat hij het jammer vond, dat 
de heer Smeulders zulks niet geprobeerd had. 

De voorzitter deelde hierna mede, dat de Kapittel-vergade-
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ring uitgemaakt had, dat de heer Costerus, die zich uitsluitend 
bewogen heeft op het gäbied der poststukken, benoemd werd 
tot houder van do Bondsmedaille, wat, blijkens het applaus en 
de unaniem aangeboden gelukwensohen, met volle instemming 
door allen begroet werd. 

Hierna bracht de Bondssecretaris, de heer Vuijstingh, het 
volgend jaarverslag uit: 

Het zij mij vergund dit jaarverslag te beginnen met eer 
woord van hartelijk welkom aan ons benjamin-lid, den „Haag-
sche Postzegel Kring". Wü hopen, dat deze Vereeniging zich 
spoedig onder hare zusteren thuis moge gevoelen en in dit 
milieu moge gedeien en zich tot een krachtigen steun van ons 
Bondsgebouw moge ontwikkelen. Intusschen telt de Bond 
thans 12 aangesloten vereenigingen met 2505 leden. 

Van de periodiek aftredende bestuursleden, de beeren mrs. 
Bonn en De Beer werd laatstgenoemde herkozen, terwijl in de 
vacature, ontstaan door het bedanken van mr. Bonn, werd 
verkozen de heer J. C. Cramerus. 

Bondsmedaille en wisselbeker werden dit jaar niet uitge
reikt. Diverse postloketten voor verzamelaars werden weder
om opengesteld. 

De Vereeniging „Breda" heeft de Bondsleden op waardige 
wijze, zooals wjj dat van die Vereeniging gewend zijn, ont
vangen. 

De Bonds-tandingmeter zag dit jaar het licht. Wij hopen, 
dat deze zal medewerken de technische moeilijkheden onzer 
sport te overw nnen en daardoor de ambitie voor onze lief
hebberij te versterken. Een woord van dank aan de beeren 
Korteweg, dr. Van Gittert en dr. Bólian, die na vele onder
zoekingen in overleg met den drukker, den heer Weigel, de 
totstandkoming hebben helpen bsvorderen. 

De heer Cramerus vertegenwoordigde dit jaar den Bond 
op den Negen en dertigsten Belgischen Philatelistendag te 
Kortrijk. 

Onze voorzitter fungeerde wedsrom als jurylid op de Inter
nationale Tentoonstelling te Le Havre. 

Wegens de door hem bewezen diensten op philatelistisch 
gebied werd hij door H.K.H, de Groothertogin van Luxemburg 
benoemd tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon van Lu
xemburg, terwijl hij tevens dit jaar tot voorzitter der Fede
ration Internationale werd gekozen. Wij wenschen hem geluk 
met deze beide onderscheidingen, welke tevens den Neder-
landschen Bond in het buitenland in aanzien hebben doen 
stijgen. 

Met den wensoh, dat dit aanzien steeds moge voortduren, 
eindig ik dit Jaarverslag. 

Nadat dit verslag onder dankzegging aan den steller onver
anderd goedgekeurd werd, kreeg de Bondspenningmeester, de 
heer Costerus, het woord voor het uitbrengen van zijn verslag 
en begrooting. 

Alvorens dit verslag uit te brengen, deelde de heer Costerus 
mede, dat de rekening door de financieele commissie nagezien 
en aceoord bevonden was. 

De rekening 1928/1929 en de begrooting zagen er als volgc 
uit, waarop door den heer Costerus nog de volgende toelichtin
gen verstrekt werden, o.a. dat geen post uitgetrokken was voor 
de bezittingen; dat de keuringsdienst zijn rekening nog niet 
ingezonden had en dat de heer Van der Schooren nog een 
bedrag van f 50,— te vorderen had. Deze posten zullen du» 
het volgend jaar verantwoord worden. 

Rekening 1928/1929. 
Saldo ƒ 460,74 
Contributies ƒ 894.95 
Belangst, leden ƒ 36,— 
Renten ƒ 45,— 
Keuringsdienst . . . . ƒ 24,— 

Huish. uitgaven . 
Philatelistendag 
Vergaderkosten 
Maandblad 
Representatie 
Federation ƒ 
Reservefonds . . . . ƒ 

51,45 
195,28 
336,62 
81,25 
50,— 
56,— 

100,-
Onvoorzien ƒ 147,78 

ƒ 1460,69 
Saldo 

ƒ1018,38 
ƒ 442,31 

Begrooting 1929/1930. 
Saldo ƒ 442,31 Huish. uitgaven . . f 100,— 
Contributies f 875,— Vergaderkosten . . ƒ 400,— 
Contrib. bel. leden . . ƒ 30,— Kosten Philat.dag . . f 200,— 
Keuringsdienst . . . . ƒ 10,— Maandblad ƒ 125,— 
Verkoop bezittmgen: Representatiekosten ƒ 100,— 

Insignes . . ƒ 2,50 Federation ƒ 60,— 
Leiddraad f 5,— Reservefonds . . . . ƒ 100,— 
Tand. meter ƒ 50,— Postmuseum . . . . ƒ 50,— 

Onvoorzien ƒ 309,81 
ƒ 57,50 

Renten ƒ 80,— 

ƒ 1444,81 ƒ 1444,81 
De financiën van den Bond staan er alleszins gunstig voor; 

bovendien is nog een bate te verwachten van verkochte leid
draden. 

De heer Van Strijen bracht namens de financieele commissie 
mondeling rapport uit. Hij memoreerde het keurige beheer 
van den penningmeester en stelde voor dezen te dechargeeren. 
Dit had de volle instemming der aanwezigen, zoodat den pen
ningmeester decharge vrleend werd. 

Ds voorzitter lichtte toe, waarom de post vergaderingen 
verhoogd geworden is. Het belang van den Bond bracht mee, 
dat het Bondsbestuur meer vergaderingen zou houden. 

Nadat de rekening en de begrooting goedgekeurd waren, 
bracht de heer Kästeln het volgend verslag uit van de werk
zaamheden van het Bondsinformatiebureau. 

Het afgeloopen jaar was voor het Bonds-Informatiebureau 
bijzonder druk. Het aantal binnenkomende en uitgaande brie
ven is zoodanig toegenomen, dat de functie van beheerder op 
verre na geen sinecure meer is. We kunnen hieruit verschil
lende gevolgtrekkingen maken: 

1. het aantal ongerechtigheden in de philatelistische trans
acties schiint voortdurend toe te nemen; 

2. het Bonds-Informatiebureau wordt al meer en meer be
kend, niet alleen in ons land, maar ook in 't buitenland, vooral 
in de koloniën; 

3. de bemiddeling van 't Informatiebureau schijnt bijzonder 
gewaardeerd te worden. De oorzaak hiervan is ook niet verre 
te zoeken. Komt iemand n.l. met een klacht over nalatigheid 
of het niet nakomen der geldelijke of ruilverplichtingen, dan 
wordt de betreffende handelaar of verzamelaar aangeschreven, 
en indien er onwil of oplichting in 't spel blijkt te zijn, volgt 
een tweede of derde brief, waarin met publiciteit in 't Maand
blad gedreigd wordt. En daarvoor is men doorgaans erg be
vreesd Op enksle uitzonderingen na komt de zaak al in orde, 
voordat tot dezen maatregel wordt overgegaan. Zij, die op de 
„zwarte lijst" in ons orgaan prijken, zijn degenen, die in den 
loop der jaren hardnekkig voortgingen met hun kwade prak
tijken. Enkelen zijn zelfs met de justitie in aanraking gekomen 
en werden tot boete of gevangenisstraf veroordeeld. Tegen 
anderen werd door de politie in 't openbaar gewaarschuwd. 

Als het een Nederlandschen handelaar betrof, werd een paar 
malen voeling gehouden met de nieuw opgerichte Vereeniging 
van Postzegelhandelaars, waarvan het bestuur grootendeels 
in Den Haag zetelt, 't Ligt dan ook in mijn bedoeling voortaan 
met haar samen te werken om in gevallen, waarin een hande
laar betrokken is, het bestuur van genoemde Vereeniging om 
interventie te vragen. Door samenwerking kan in dezen veel 
bereikt worden. 

In 't afgeloopen jaar werden geregeld de candidatenlijsten 
der Vereenigingen gecontroleerd en zoo noodig werden de 
betrokken Vereenigingen voor een minder betrouwbaar per
soon gewaarschuwd. 

Het Informatiebureau heeft echter nog een andere taak. en 
wel wat be-treft zaken, waaraan geen bepaald luchtje is. Vele 
verzamelaars vragen n.l. over onderwerpen van zeer onder
scheiden aard inlichtingen, n.l. over vereenigingen, tijdschrif
ten, boekwerken, handleidingen, adressen van handelaars, 
keurmeesters, enz. Verscheiden keeren mocht ik reeds onze 
nieuwe Bonds-keurcommissie aanbevelen en ik geloof wel, dat 
zs al meermalen goede diensten heeft bewezen en evenals het 
Bonds-Informatiebureau een zeer gewaardeerde instelling van 
den Bond kan genoemd worden. 
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Hierna volgde het verslag van den Keuringsdienst, uitge
bracht door het hoofd van dien dienst, den heer Jorissen. 

Als hoofd van den Ke-uringsdienst is het m\j aangenaam 
u hieromtrent het jaarvreslag 1928/1929 uit te brengen. 

In totaal werden 21 zendingen gekeurd, hoofdzakeijlk Ne-
derlandsche en koloniale zegels, maar daarentegen ook van 
Frankrijk, Fransche koloniën en andere. Vooral onder de 
Fransche koloniën kwamen zeer veel valsche zegels voor. 

Was het zuiver revenu dezer instelling over 1927 ƒ 1,75, in 
1928 ƒ3,50, thans bedraagt dit ƒ24,—, welk bedrag aan d_ 
penningmeester is afgedragen. 

Hartelijken dank breng ik aan de heeren Becking en Keiser, 
wat betreft het keuren der Nederlandsche zegels, en aan den 
heer Van Dieten, voor de inlichtingen mij verschaft omtrent 
diverse andere zegels, voor hunne groote bereidwilligheid te 
dezer zake door mü ondervonden. 

Nogmaals breng ik deze nuttige instelling onder uwe aan
dacht. 

Moge het niet te lang duren, dat ook hier te lande een de
finitieve Keuringscommissie voor alle zegels worde ingesteld 
op den voet, zooals deze in Engeland bestaat, dan zou m.i. dit 
er veel toe bijdragen deze instelling tot meerderen bloei te 
brengen. 

Hier te lande zijn op dit gebied knappe menschen geno-^-
die, tot een commissie vereenigd, b.v. eenmaal per maand zit
ting hielden, en de- echte zegels desnoods mede door foto 
werden gewaarmerkt. Ook is het thans bestaande keurtarief 
te laag in verband met het vele werk. 

Naar aanleiding van dit verslag werd opgemerkt, dat de 
keuringskosten der zegels te laag gesteld waren, een meening 
waarmede de heer Becking zich vereenigde. Deze deelde mede, 
dat de commissieleden voor het keuren van zegels geen enkele 
vergoeding in rekening wenschen te brengen. Hy vond, dat de 
keuringskosten zouden moeten afhangen van de waarde der 
te keuren zegels. Aan den heer Jorissen zou kunnen worden 
opgedragen tarieven te ontwerpen voor het keuren van zegels. 

Ook wilde hij den Bond in overweging geven te informeeren, 
of er ook personen te vinden zijn, aan wie ook de keuring 
van zegels buiten Nederland en Koloniën kan worden op
gedragen. 

De voorzitter deelde hierop mede, dat de Bond in het be-zit 
is van een lijst van personen, die dergelijke zegels kunnen 
keuren, doch dat tot publicatie daarvan om verschillende re
denen niet werd overgegaan. 

Dit gaf den he-er Becking aanleiding te verzoeken alléén 
een lijst te publiceeren van de betrokken landen, waartoe be
sloten werd. Nog werd opgemerkt, dat in het uiterste geval 
altijd terecht gekomen kon worden hy de Federation Inter
nationale. (Wordt vervolgd). 

Urt^fiflem 
ALBANIË. 
Opdrukken op de herinneringsserie (lauwerkrans): 

1 qind op 50 q. groen. 
5 „ „ 25 „ blauw. 

15 „ „ 10 „ 'rood. 
Het opschrift „Rep. Shqiptare" werd overdrukt met „Mbr. 

Shqiptare" (Koninkrijk Albanië). 
BELGIË. 
Dienstzegel, opdruk gevleugeld wiel in rood: 

1 fr. 50, lichtblauw. 
BRAZILIË (Juni '29). 
Frankeerzegel, kop van den staatsman Ruy Barbosa: 

5000 reis, blauwviolet. 
BRITSCH-INDIE. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, papier met het meer

voudig watermerk ster: 
2% anna's, lichtoranje. 

p 
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DENEMARKEN. 
In nevenstaande teekening verscheen 

een drietal zegels, die met een extra
toeslag van 5 ore per stuk worden ver
kocht : 

10 ore, groen. 
15 „ roodoranje. 
25 „ blauw. 

Volgens het Bulletin Mensuel be
draagt de oplaag 750,000, respectieve
lijk 850,000 en 250,000 stuks. 

Het papier draagt het watermerk 
kruis. 

ERYTHREA. 
Opdruk „Colonia Eritrea" op franke«rzegels van Italië: 

20 centimes, bruin. 
50 „ paars. 

FRANKRIJK. 
Soldaten-zegel, opdruk F. M. op de 50 centimes rood, Yvert 

nr. 199. 

GRENADA. 
Frankeerzegel in het koerseerend type, meervoudig water

merk in sierschrift: 
2 sh. 6 p., zwart en karmijn op blauw. 

HONDURAS. 
Dienstzegels in verschillende teekeningen: 

1 centavo, blauwgrijs. 
2 centavos, karmijn. 
5 „ violet. 

10 „ groen. 
20 „ blauw. 
50 „ geel, groen en blauw. 

bruinoranje. B. M. 1 peso 

HONGARIJE. 
De St. Stefanus-zegels zijn verschenen in de volgende waar

den en kleuren: 
8 filler, karmijn. 

16 „ violet. 
32 „ geelbruin. 

Zjj waren slechts gedurende de maand Augustus j.1. aan de 
postkantoren verkrijgbaar. 

IJSLAND. 
Luchtpostaegel, opdruk vliegtuig: 

50 aur, grijs/bruinlila. 

ITALIË. 
De zegels, uiutgegeven 

voor de restauratie van de 
„Monte Casino", waarom
trent wij in 't vorige num
mer berichtten, zijn thans 
verschenen in een keurige 
uitvoering, weergevend af
beeldingen van dit be
roemde bouwwerk en in
terieur. 

Te melden zijn: 
20 centimes, oranje. (Zuilengang van Bramante). 

nmmmmmmmi^mmmmmmmrm 

25 donkergroen. (Dood van Benedictus van 
Nurcia). 
donkerbruin. (Mozaik, voorstellende den 
bouw van het klooster). 
rose. (Gezicht op het klooster). 

1 lire 25-1-25 cent., blauw. (Zuilengang). 
5 lire-f-l lire, donkerviolet. (Gericht op het klooster). 

Het papier draagt het watermerk kroon. 

50-1-10 

75-hl5 

file:////j0rf
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LETLAND. 

LIBIA. 

Ter gelegenheid van het feit, dat 
drie jaren geleden de minister van 
buitenlandsche zaken, Meyerowitz, 
op tragische wyze stierf, werd een 
herinneringsserie uitgegeven in de 
waarden: 

2 + 4 santimi, oranjegeel. 
6+12 „ groen op geel. 

15+25 „ violet op rose. 
25+35 „ ultramarijn. 
30+40 „ lila-rose. 

De toeslag komt ten goede aan 
een fonds tot oprichting van een mo
nument ter eere van den overledene. 

De zegels zijn getand en ongetand 
verschenen; de oplaag bedraagt 

40,000 series. 

Opdruk „Libia" op frankeerzegels van Italië: 
1 lire 25, blauw. 

10 centimes, blauw, (dienstzegel). 
MONACO. 
Prankeerzegel in het koerseerend type: 

15 centimes, violet. 
NICARAGUA. 
Opdruk op telegraaf zegel: 

Correos 1929 C $ 0.01 op 10 centavos, groen. 
PANAMA. 
Frankeerzegels: 

5 cents, blauw; gezicht op het kanaal. 
12 „ bruinviolet; Gaillard. 
50 „ violet; Blackburn. 

^nr«^p«v«viw^p* 
IHOHEPCKMH 

•^M«*«JMi 

RUSLAND. 
Ter gelegenheid van de samenkomst 

der padvinders op 18 Augustus j.1. 
verschenen twee zegels: 

10 kopeken, bruin. 
14 „ grijsblauw. 

De zegels zün in beperkt aantal 
uitgegeven. 

SPANJE. 
Met de afbeelding van een der tentoonstellingsgebouwen 

verscheen de dienstzegel: 
5 centimos, blauw. 

Het opschrift luidt „Exposicion Internacional Barcelona 
1929". 

S. MARINO. 
Prankeerzegel in de nieuwe teekening, gouvernementsge

bouw: 
1 lire, bruin en groen. 

TCHECHO-SLOWAKIJE. 
Prankeerzegel, burcht Pernstijn: 

2 kronen, groen. 
URUGUAY. 
In nieuwe teekening, driehoek, verschenen de pakketpost

zegels: 
10 centesimos, oranje. 
15 

B. M. 

20 
25 
50 
75 
1 peso, groen 

ibruin. 
rood. 
grijs violet. 
violet. 

VATICAANSCHE STAD. 

'posrr v\iif \ \ . 

20 
►K IWK 

M ê M * É * 

^ ^  ^ POSTE 

•MCMWIX

De lang verwachte serie ligt thans 
voor ons. 

Voor de zeven laagste waarden werd 
de pauselijke kroon, omgeven door de 
sleutels, tot beeld gekozen. Op de overige 
waarden, alsmede op de twee expresse
zegels, prijkt de kop van Paus Pius XI. 

Alle zegels dragen het jaartal 1929 in 
Romeinsche cijfers, wat wellicht duidt op 
hun voorloopig karakter. 

De waarden 5 tot 75 centimes, in de teekening kroon en 
sleutels, zijn gedrukt op gekleurd papier, waarop in wit ds uit
gespaard „Poste Vaticane" in zeer klein schrift (vele malen 
per zegel). 

Te melden zijn: 
5 centimes, bruin op rose. 

10 
20 
25 
30 
50 
75 
80 

1 lire 25, blauw. 
2 „ olijfbruin. 
2 „ 50 oranje. 
5 „ groen. 

10 „ grijsolijf. 
Expressezegels: 

2 lire, karmijn. 
2 lire 50, blauw. 

grasgroen op groen, 
violet op lila. 
blauw op lichtblauw, 
zwart op geel. 
grijsgroen op oranjerood, 
karman op blauwgroen, 
karmijn. 

V. B. 

en fploïiiem 
NEDERLAND. 

De Rembrandtzegels. 
Het Handelsblad, dat ons bericht uit het vorig nummer 

overnam, heeft bij het Hoofdbestuur naar de juistheid ervan 
geïnformeerd. Zooals wij al met stelligheid vermoedden, was 
het bericht, dat ondertusschen m een groot deel van de buiten
landsche pers de ronde heeft gedaan, zeer voorbarig en op 
sommige punten geheel onjuist. Omtrent den datum van uit
gifte is nog niets bepaald; over den druk is niets vastgesteld, 
in geen geval zal het offsetdruk zijn. De waarden zijn evenmin 
nog vastgesteld. Behalve de beeltenis van Rembrandt «uilen 
de zegels ook nog andere afbeeldingen te zien geven. 

In verband met vragen van verschillende zijden omtrent 
het tijdvak van uitgifte der Rembrandtzegels kan thans wor
den medegedeeld, dat deze zegels eerst in 1930 zullen ver
schijnen, waarschijnlijk in den loop van het Ie halfjaar. 

De valsche opdrukken. 
Wij danken het Hoofdbestuur voor de toezending van een 

vergroote afbeelding van den valschen opdruk 10 op 22}^ cent. 
Zooals wij nu kunnen zien, komt deze opdruk geheel overeen 
met dien op de ny, cent (afgebeeld op blz. 127 van het Juli
nummer). Het belangrijkste kenmerk blijft de ophaal van de 



166 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

1, die niet recht maar geibogen is. Verder steekt ook weer het 
bovenste lijntje van de t buiten den rechterneerhaal uit, het
geen bij de echte opdrukken niet het geval is. 

Het zegel in kwestie draagt een afstempeling van October 
1907! Het blijft ons een raadsel, wat de vervalscher met zijn 
opdrukken van plan was. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent I: 228 L, tanding Gï. 

R 233, „ Gl. 
6 cent E: 195 , „ Gl. 
73^ et B: L 238, „ Gr. 
Bovendien zijn bekend geworden: 7>^ cent A: 220 R; li4 

cent B: R 238, L 239, L 240, R 240, L 241, R 241, R 242. 
Van deze nummers is de tanding ons echter nog niet bekend. 

Afwijkingen. 
De heer Bunge zond ons twee aardige afwijkingen van de 
koerseerende serie toe. In de eerste plaats een strip van de 
123^ oent blauw uit den linkeronderhoek van het vel, waarvan 
de rand een zeer groot aantal evenwijdige horizontale strepen 
vertoonde, die gedeeltelijk ook over de zegels liepen. Het wa
ren klassen in de drukplaat zelf; waarschijnlijk heeft de plaat 
tijdens het drukken deze beschadiging opgeloopen. Dan moeten 
dus ook alle vellen, die na de beschadiging van deze plaat ge
drukt zijn, de krassen vertoonen. Een enkele gekleurde lijn 
over de zegels is nogal eens te vinden, maar in zoo groot aan
tal hadden wij ze nog nooit gezien. 

De tweede afwijking achtten wü interessant genoeg om 
hier af te beelden. Het is een zegel van 2 cent met op den 
zijrand twee telcijfers, 9 en 12. Een dergelijk stuk hebben wij 
al eens meer in deze rubriek vermeld. Het levert weer eens 
het bewijs, dat onze zegels in groepen van tweemaal 200 zegels 
tegelijk gedrukt worden, twee vellen naast elkaar. Het tel
cijfer 12 behoort bij het rechtervel en is door verkeerd af
snijden op den rand van het linkervel terechtgekomen. 

Bij eenige hoogere waarden zijn linker en rechtervel ge
kenmerkt door de letters L en R bij het plaatnummer; bij de 
lagere waarden is aan de hand van de drukkersteekens een 
dergelijk onderscheid niet te maken. 

Een interessante vondst bij de TA cent „hangend haar". 
Eenigen tijd geleden zond de heer 

E ^ ^ ^ ^ Norden te Kopenhagen ons enkele 

j p r i | zegels van 7j^ cent van de uitgifte 
B 4 } 1891 toe, waarvan hij twee soorten 

^Immtm had opgemerkt, die duidelijk on
derling verschilden. Bij de eene 

I 31 soort ■ is de middelste dwarsbalk 
van de E van CENT verbonden 

met de oovenste, bij de andere soort niet (zie teekening). Wü 
vroegen den heer Van der Wiel om raad, die ons het volgende 
schreef: 

„Bij de 7K cent had'ik deze fout aanvankelijk als plaatfout 
en dan, gezien haar veelvuldig voorkomen, als waarschijnlijk 
primair aangenomen, maar bij nader onderzoek bleek, dat we 
hier waarschijnlijk te maken hebben met een plaatkenmerk, 
gelijk b.v. de hoornplaat bij de 10 cent 1852; immers a l l e 
zegels vóór einde 1893 vertoonen deze of althans een dergelijke 
beschadiging der E (gevonden met afstempelingen Mei, Juni, 
Juli, Aug., Sept., Dec. 1892, Febr., Mei, Juli, Aug., Sept. 1893 
en één exemplaar van Jan. 1894, benevens op alle zegels eener 

strip van Oct. 1893), terwijl van Dec. 1893 af (en na Febr. 
1894 nog slechts uitsluitend) zegels met een ;5eer regelmatig 
gevormde E gevonden zijn. Van de laatste vellen (dus plaat 
11) behoort het laatste zegel der bovenste rij tot plaat 1, ook 
al is de afwijking van de E daar iets anders. Er is n.l. nog 
een zeer goed kenmerk om deze twee platen te onderscheiden. 
Bij plaat I is het blaadje boven NT steeds zeer onduidelijk 
afgedrukt, niet veel meer dan een wit streepje, bij plaat II 
daarentegen is dit zeer zuiver afgedrukt met een duidelijke 
nerf. 

Ook bij enkele andere waarden ziJn enkele platen wel te 
onderscheiden, bii geen enkele waarde is het kenmerk echter 
zoo duidelijk als bi) de 7>4 cent I en II." 

Hiermede wordt, naar wiJ hopen, de belangstelling eens ge
wekt voor de altijd wat verwaarloosde emissie 1891, die altijd 
als de minst interessante van de oudere uitgiften werd be
scnouwd. JSpeciaaiverzamelaars kunnen nu eens trachten, het 
aantal verscmliende gebruikte platen voor elke waarde te gaan 
onderscheiden. 

Luchtpost. 
In een keurig, modern uitgevoerd en zeer suggestief boekje 

maakt het Hoofdbestuur propaganda voor de luchtpost (uit
gave van het hoofdbestuur der p.t.t. ontworpen en typografisch 
verzorgd door piet zwart architect wassenaar — het boekje 
valt op door het algeheel ontDreken van hoofdletters). Het is 
op aanvraag gratis verkrygoaar bij het Hooldoestuur der 
Ir'.T.T., Kortenaerkade, Den Haag. 

CURACAO. 
De luchtpostzegels. 

Wij geven hierbij de afbeeldingen van de nieuwe luchtpost
zegels, die reeds in het vorig nummer vermeld werden. 

De zegels werden, naar aan Stamp Collecting door een cor
respondent uit „Wilhelmstadt" (!) werd medegedeeld, uitge
geven ingevolge een Gouvernementsbesluit van 4 Juli 1929. 
De oplaagcijlers zijn ons nog niet bekend. 

Van den heer Siuijp zagen wij de volgende variëteiten: de 
50 op 12 j ^ cent komt voor op geelachtig en op wit papier, dus 
blijkbaar zijn gedeelten van twee oplagen overdrukt. Bü de 
1 gld. op 20 cent komen twee standen van de zwarte balk 
voor; bij de eene (als het hier atgeoeelde exemplaar) begint 
de balk recht onder de O en steekt nog een einaje rechts van 
de T uit. Bij de andere begint de balk midden onder de letters 
PO en eindigt ongeveer onder den voet van de T. 

De verdeelmg over het vel van deze twee soorten is ons nog 
niet bekend; evenmin weten wij of zij bij de beide andere op
drukken voorkomen. 

Plaatfout bü de li4 cent. 
Van den heer Van Gendt te Curasao ontvingen wij door 

bemiddeling van generaal Becking een plaatfout van de koer
seerende 1% cent ter inzage, die belangrijk genoeg is om hier 
vermeld te worden. Wij bezaten reeds eenigen tijd een geheel 
identiek exemplaar; we hebben dus niet met een toevalligheid 
te doen. Volgens den inzender is het het vierde zegel van de 
tweede verticale rij (waarschijnlijk van oplaag C). De fout 
bestaat in een beschadiging van het grioote cijfer 2, dat van 
boven als het ware recht afgesneden is. Bovendien heeft de 
groote 1 een blauwe stip van onder. 
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NEDERLAND. 
Als gevolg van dienstorder 448 (vernieuwing dagte^kening-

stempels) werd begin Augustus j.1. te Brielle en Westervoort 
met den éénregeligen kantoornaam-stempel gestempeld. 

's-Gravenhage. 
Tijdens de Herstelconferentie, we'lke 6 Augustus j.1. begon, 

is op het bijkantoor Binnenhof een speciale stempel in gebruik 
van het koerseerende typenrader-model met omschrift CON
FERENCE DE LA HAYE 1929, onderin 5-stralige ster, in den 
balk de datum, b.v. -7.VIII.12 en in het onderste segment 
Stempelnummer 1. In de Grafelijke Zalen zou eveneens een bij
kantoor geopend worden, doch dit schijnt niet doorgegaan te 
zijn. 

Hartelijk dank aan de beeren D. O. Kirchner jr. en A. v. d. 
Willigen voor de spoedige toezending. 

Van den Persdienst van het Staats
bedrijf der P., T. en T. ontvingen wij 
ter reproductie een afdruk van den 
poststempel, aangemaakt ter gelegen
heid van den 20en Ne-d. Philatelisten-
dag, gehouden op 24 Augustus j.1. in 
Hotel „De Twee Steden" te 's-Gra
venhage. De stempel was daar echter 
niet aanwezig, doch op het Hoofdkan
toor aan loket nr. 11, waar men dien 
dag van 12-18 uur ook losse zegels 
kon laten afstempelen. 

Op een 22.8.29 uit Stockholm naar Amsterdam verzonden 
luchtpostbrief kwam aan de achterzijde, in rooden inkt, de 
luchtpost-aankomststempel van Amsterdam voor in het typ^ 
als afgebeeld van 's-Gravenhage in nr. 79 van Juli 1928, doch 
met het cijfer 2, terwijl de onderste regel nu luidt OVERGE
BRACHT in plaats van AANGEBRACHT. Bedoeld cijfer 2 
staat onder de letters EB. De eerste stempel met „aange
bracht" was 26 Augustus ook nog te Amsterdam in gebruik; 
wij troffen hem in zwarten inkt aan op een luchtpostbrief uil 
Brussel. 

Sterkamp bij Ommen. 
Op het tijdelijk bijkantoor Sterkamp waren gedurende het 

Congres van 30 Juli t.m. 9 Augustus 1929 wederom de speciale 
stempels nrs. 1 en 2 en de twee-regelige administratieve 
stempel STERKAMP 

BIJ OMMEN 
in gebruik. Wij danken den he-er G'ordon voor de toezending. 

Dienstorder H 573 van 14 Augustus luidt: 
Afgifte van stukken aan de bagagebureaux. Medegedeeld 

wordt, dat de regeling inzake verzending van briefpostzendin
gen door tusschenkomst der bagagebureaux van de stations 
der Nederlandsche Spoorwegen mede geldt voor de door de 
N.S. geëxploiteerde tramwegen. 

De naam van het bijkantoor 's-Gravenhage-De la Reykade 
is op 1 Augustus veranderd in De Ia Reyweg. 

Nieuwe postagentschappen. 
2 Sept. IJmuiden-(Oost)-Zeeweg. 
2 Sept. Oostérbeek-Utrechtscheweg. 

16 Sept. Amersfoort-Julianalaan. 
Het postagentschap 's-Gravenhage-Multatulistraat is 28 

Juni j.l. voor het laatst geopend geweest. Naar wij vernemen 
is de postagent 's naahts, wegens verduistering van Rijkskas-
gelden, in hechtenis genomen. Aan dit postagentschap werden 
per week meer spaarbankgelden gestort, dan op alle andere 

agentschappen te samen. Deze weelde heeft de man waar
schijnlijk niet kunnen verdragen! 

Ter gelegenheid van de Jaarbeurs zal in het vaste Jaar
beursgebouw te Utrecht van 2 tot en met 13 September a.s. 
een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn geves
tigd op werkdagen opengesteld van 9 tot 17 uur. 

DAGTEEKENINGSTEMPELS AMSTERDAM E. 

In het werkjs van Schreuders is de kleinrondstempel opge
nomen onder de treinstempels en is daaromtrent het volgende 
medegedeeld: „Voor den mailtrein Amsterdam-Vlissingen in 
aansluiting op het zeepostkantoor Vlissingen-Queenborough, 
voor zendingen van en naar Londen". Dit is er geheel naast. 

In treinstempels werd de route tijdens het gebruik van dezen 
stempel aangegeven door vermelding van het begin- en het 
eindpunt, zoodat de opneming van slechts één plaatsnaam 
reeds dadelijk twijfel doet rijzen, of hier wel sprake kan zijn 
van een treinstempel. Als men hieraan blijft denken, valt het 
op, dat geen stempel met 'cijfer bekend is, daar de treinen in 
heengaande richting door een cijfer en in teruggaande richting 
door leen letter werden aangegeven. In heengaande richting 
(Vlissingen) zoude dan niet zijn gestempeld. 

Het noodige licht geven ons stukken, welke uit Engeland 
naar Amsterdam zijn gezonden in 1893 en later (het zeepost
kantoor is 1 Mei 1894 in werking getreden). Als er sprake kon 
ziJn van een treinstempel, had deze moeten worden aange
bracht op de voorzijde en op de achterzijde de gewone aan
komststempel van Amsterdam, de dagteekeningstempel met 
uuraanwijzing. Echter is Amsterdam E afgedrukt op de ach
terzijde en ontbreekt de gewone aankomststempel, waaruit 
volgt, dat de kleinrondstempel en de sterstempel speciale aan
komststempels te Amsterdam zijn geweest voor de Engelsche 
post. 

De kleinrondstempel wordt, in tegenstelling van den groot 
model stempel, op Nederlandsche zegels nogal eens aange
troffen. Misschien heeft de stempel ook dienst gedaan voor 
vernietiging van zegels op stukken, welke tegelijk met de 
Engelsche post werden ontvangen en waarvan de postzegels 
ongestempeld waren gebleven. VELLINGA. 

NEDERL. INDIE. 
De heer Scheepmaker zond ons een langstempel KEDOENG-

GEDEH in omlijsting, 10x58 mm., in blauwen inkt. Kedoeng 
Gedeh (Het groote huis) is een halte aan de lijn Bandoeng-
Batavia, dicht bij Krawang en zoo genoemd naar een groot 
Chineesch woonhuis van de millionnairsfamilie Tan Wie Siong, 
rijsthandelaars, die aan sawahs een oppervlakte van 13000 
bouw bezitten. Vriendelijk dank voor deze uitvoerige mede-
deeling! 

Van den heer E. R. Lim, Samarinda, mochten wiJ wederom 
4 nieuwe K.P.M.-boot-s tempels ontvangen, n.1. ovale en lang-
stempels van S.S. SIDAJOE en S.S. SINABANG. 

Aan -een schrijven, door één dei 
redactie-leden ontvangen van den heer 
W Hajénius, inspecteur P.T.T., ont
kenen wij het volgende belangrijke 
stempelnieuws. 

Biffagestempels. Den ISen April 
1912 werden bij wijze van proef, aan 
de kantoren Batavia, Semarang, Soe-
rabaja en Weltevreden zoogenaamde 
biffage-stempels verstrekt. Deze ver
schilden van de in gebruik zijnde 
stempels door den eenigszins vooruit-
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springenden rand en de vooruitspringende sterren, welke door 
hunne beitelvormiga bewerking even in de frankeerzegels 
dringen en den stempelinkt in de papiervezels voeren, waar
door het onmogelijk, althans zeer moeilijk werd de zegels met 
een of ander vooht schoon te wasschen, ook al waren de zegels 
vooraf met een beschermende laag (gom, ager-ager e-.d.) be
dekt. Tot dezen maatregel werd overgegaan, omdat dn die 
dagen veelvuldig de stempelafdrukken werden afgewasschen. 
De toenmaals gebruikte stempelinkt leende zich ook zeer goed 
daarvoor. Dit afwa&schen kon gemakkelijk plaats vinden daar 
de postzegels toen nog niet van afwaschbare kleuren waren 
voorzien. De proef met de biffagestempels (te zelf der tijd 
werd ook een ander soort stempelinkt in gebruik genomen) 
leverde gunstige resultaten op, zoodat op de kantoren gelei
delijk overal biffagestempels kwamen. Intusschen kwamen de 
zegels in de bekende afwaschbare kleuren. Bij de eerstuit-
gekomen zegels van dat type was de afwaschbaarheiid nog niet 
tot een hoogen graad opgevoerd, doch thans is die afwasch-
baarheid zoodanig, dat bij een poging tot het wegwerken van 
den stempelafdruk met een of ander vocht, de kleur absoluut 
loslaat. Aangezien voorts aan het gebruik van biffagestempels 
het nadeel kleeft, dat vooral bij gebruik van hamerstempels, 
de zendingen, b.v. prentbriefkaarten e.d. worden beschadigd, 
is, waar de loslatende kleuren voldoende waarborg bieden, dat 
pogingen tot het wegwerken van de stempelafdrukken van de 
daarvoor het meest in aanmerking komende frankeerzegels 
teneinde die zegels daarna opnieuw als echt en onvervalscht 
te gebruiken, niet het gewanschte succes zullen hebben, be
sloten tot afschaffing van de biffagestempels. De nieuwe 
stempels zullen derhalve weer de xolle buitenrand krijgen; de 
sterren blijven gehandhaafd, doch biffeeren niet meer. 

Frankeermachines. 
NEDERLAND. 

Massa-baarfrankeering. 
Van 's-Gravenhage mocht ik nog een omslag ontvangen van 

een brief, verzonden van Oldeboorn en voorzien van een zwar
ten afdruk van het baarfrankeerstempel 's-Gravenhage „NE
DERLAND TA CENT". Voorzoover bekend, is dit de eerste 
maal, dat zoo'n frankeerstempel in zwarte kleur voorkomt. 
Waar in binnenlndsch verkeer geen speciale kleur voor deze 
stempels staat voorgeschreven (in het buitenlandsch verkeer 
moet deze rood zijn), zal dit ongetwijfeld meer kunnen voor
komen. 

Bovengenoemd stempel heeft echter een verdere bijzonder
heid: het stempelrondje „'s-Gravenhage" met 5-stralige open 
sterren draagt als uur-, datum- en jaaraanduiding de cijfers 
15-16, 28 IV, 1929 en dit, terwijl de vierentwintigurige tijdsin-
deeling in de flierstempels met reclameteksten eerst voor het 
eerst op 29 V 1929 zijn gebruikt. 

Verder ontving ik een couvert, hetwelk was voorzien van 
den afdruk 

NEDERLAND 
7y, CENT 

Dit stempel in zwarte kleur en z o n d e r plaatsnaam
rondje kwam voor op een couvert, geadresseerd aan een te 
's-Gravenhage gevestigde firma. Het deed dus dienst als ge-
frankeeid antwoord-oouvert en werd op de plaats van afzen
ding vernietigd met een afdruk van het dagteekeningstempel. 

Zooals men hieraan ziet, kunnen wij van deze frankeer-
stempels nog allerhande aardige stukken verwachten. 

Hasler. 
Het is ons een genoegen hierbij een afbeelding te kunnen 

opnemen van de Hasler-frankeermachine; dit cliché werd ons 
welwillend ter beschikking gesteld door de importrice van deze 

machines, de N.V. Handel Mij. Adr. Koller & Van Oss, te 
Rotterdam. 

Voor verdere bijzonderheden zie blz. 131 en 148. 

Tevens kunnen wij hierbij een afbeelding geven van den af
druk van het datum- en waardestempel, zooals dat in de 
Hasler-machines zal worden geplaatst. 

mmm °°"̂  iMfrrpLMNt 

CEINT 
HII5 

Deze afdrukken zijn eveneens in roode kleur en zijn no^ 
heel wat fraaier dan dö tot heden in omloop zijnde Francotyp-
af drukken. 

Het nummer 115 lin boven afgebeelden afdruk is provi
sorisch; de nummers der Hasler frankeermachines zullen aan
vangen met 501, elk nummer wordt voorafgegaan door een 
letter „H" ter aanduiding van het fabrikaat Hasler. 

Een reclame-, firma- of handelsmerkstempel kan tusschen 
datum- en waardestempel worden aangebracht. 

Ongetwijfeld zullen de eerste machines nu niet lang meer 
uitblijven. 

Francotyp. 
Machine 138. Model C (max. cap. 99K), in gebruik genomen 

omstreeks einde Augustus 1929 bij de N.V. Ma
chinefabriek Gebrs. Stork & Co., te Hengelo, O. 
Tusschen datum- en waardestempel een in tee-
kening der stempels uitgewerkte rechthoek ca. 
48x18 mm., waarin aangebracht een driehoek, 
met het handelsmerk der N.V., zijnde een Ooie
vaar, met de letters G. S. & Co. 

Machine 154. Model C (max. cap. 99}^), in gebruik genomen 
omstreeks einde Juli 1929 bij de N.V. Ruys' 
Handelsvereeniging te Tilburg. 
Tusschen datum- en waardestempel de twee-
regelige tekst: 

RUYS' 
HANDELSVEREENIGING. N.V. 

Machine 155. Model C (max. cap. 99}^), in gebruik genomen 
omstreeks einde Juli 1929 bij de firma H. E. 
Oving Jr.'s IJzer en Staalhandel, Geldersche-
kade 31-32, Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel een afbeel
ding van een ijzeren balk, waarin in roode let
ter de naam „OVING" geplaatst. 

Machine 172. Model C (max. cap. 9934), in gebruik genomen 
omstreeks einde Augustus 1929 bij de N.V. Ma
chinefabriek G. Dikkere & Co., te Hengelo, O. 
Tusschen datum- en waardestempel een groote 

letter „D" waarin het woord „DIKKERS". 
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NEDERL. INDIE. 
Francotyp. 
Machine 1. (Dus model C). In gebruik genomen bij de 

N.V. Alg. Mij. tot Expl. der OEI TIONG HAM 
Suikerfabriek te Semarang. 
Tusschen datum- en waardestempel een twee-
regelige tekst in gewone letter als volgt: 

OEI TIONG HAM 
CONCERN. 

NEDERLAND. 
Dienstorder H 518 van 10 Juli regelt de inruiling van post-

bladen: „Postbladen van 9 cent, welke voor het gebruik on
geschikt zijn geword3n, kunnen tegen nieuwe formulieren van 
dezelfde soort worden ingeruild tegen bijbetaling van 134 cent 
per stuk". 

Volgens een persbericht van het hoofdbestuur der P. en T. 
zijn geïllustreerde briefkaarten met een S;egelopdruk van l'A 
cent aangemaakt, waarop een afbeelding van den Groenburg
wal te Amsterdam voorkomt. Deze briefkaarten zullen binnen
kort op de postkantoren verkrijgbaar worden gesteld. 

BELGIË. 
De Orval-kaarten verschenen in 2 andere kleuren; ook werd 

de voordruk iets gewijzigd; de waardestempel bleef dezelfde. 

LIBIË. 
„Die Ganzsache" meldt de Italiaansche kaart van 30-1-30 c. 

bruin met den zwarten opdruk: LIBIA. 
Br. 30-1-30 c. bruin op zeemkleur. 

PANAMA. 
Hier verscheen een nieuwe serie poststukken met het wapen 

der republiek als waardestempel: 
Env. B 0,01 groen op wit. 

B 0,02 rood op wit. 
B 0,05 blauw op wit. 

Env. voor aanget. br. 10 C. de B. rood op zeemkleur. 
Kbf. B 0,02 rood op grijs. 

B 0,05 blauw op grijs. 
Br. B 0,01 groen op wit. 

B 0,02 rood op wit. 

ZWITSERLAND. 
De kaarten van 10 c. (duif met cijfer) en 20 c. rood 

(Helvetia) verschenen elk met 16 ansichten. 
Br. 10 c. bruin op roomkleur. 

20 c. rood op roomkleur. 
Mevr. Bar.esse Van Heerdt is zoo vriendelijk mij de kaarten 

van den Nationalen Feestdag te zenden (hartelijk dank). Het 
doel is „Für die Schweizexische Nationalspende". De prentjes 
stellen voor: a. een thuiskomend soldaat, ontvangen door 
vrouw en kinderen, van E. Hovel; en b. twee jongens die de 
nationale vlag hij sehen, van S. Courvoisier. Zij komen voor 
met de waardestempels: 

Br. 10 c. bruin op wit; a, b. 
25 c. blauw op wit; b (vliegpost). 
40 c. groen op wit; a (vliegpost). 

Gedurende het laatste philatelisten-congres verschenen en
kele privaat-poststukken: 

Env. 10 c. blauwgroen, 20 c. rood, 30 e. blauw. 
Br. 734 c. geelgroen, 10 c. blauwgroen, 20 c. rood. 

XL. 
VLIEGTOCHTEN NEDERLAND-INDIE 1929. 

Dienstorder nr. 614bis van 21 Augustus 1929 meldt omtrent 
deze vluchten het volgende: 

1. In het laatste kwartaal van het loopende jaar zullen we
derom vliegtochten van Nederland naar Ned.-Indië worden 
uitgevoerd. De- vliegtuigen zullen des morgens te 6 uur van 
Amsterdam Schiphol vertrekken op 12, 19 Sept., 3 October en 
vervolgens om de 14 dagen. 

2. Met vorenbedoelde vliegtuigen zal alleen gewone en 
aangeteekende luchtcorrespondentie (met uitzondering van 
stukken met aangegeven waarde) voor Nederlandsch-Indië 
worden verzonden. De correspondentie zal door Amsterdam 
CS. worden opgenomen in brievenmalen voor Medan, Palem-
bang, Batavia en Bandoeng. Verwacht wordt, dat deze plaat
sen worden bereikt op onderstaande data: 

Medan: 21, 28 Sept., 12, 26 Oct., 9, 23 Nov., 7, 21 Dec, 6 Jan. 
Palembang: 22, 29 Sept., 13, 27 Oct., 10, 24 Nov., 8, 22 Dec, 

7 Januari. 
Batavia en Bandoeng: 23, 30 Sept., 14, 28 Oct., 11, 25 Nov., 

9, 23 Dec, 8 (Bandoeng 9) Januari. 
3. Het voor vorenbedoelde luchtcorrespondentie boven de 

gewone porten en rechten verschuldigde luchtrecht bedraagt, 
evenals voor de in 1928 uitgevoerde vliegtochten: 

voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk; 
voor brieven en andere stukken 75 cent per 20 gram of ge^ 

deelte van 20 gram. 
4. Dit luchtrecht moet worden verantwoord door middel 

van de bijzondere luchtpostzegels (van ƒ0,40, ƒ0,75, ƒ1,50, 
ƒ4,50 en ƒ7,50). 

5. Het is gswenscht dat de stukken van etiketten „Per lucht
post, par avion" worden voorzien. 

6. De post izal op de dagen van vertrek des morgens te pl.m. 
5 uur worden gesloten. 

7. De thuisvluchten zullen om de 14 dagen plaats vinden. 
Vertrek van het eerste vliegtuig: 
van Bandoeng en Batavia 8 Oct.; 
van Palembang 9 Oct.; 
van Medan 10 Oct.; 
en vervolgens om de 14 dagen. 
Door de Indische postadministratie zal voor het luchtver

voer van Ned.-Indië naar Nederland een luchtrecht worden 
geheven van 40 cent per briefkaart of postwissel en van 75 
cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor de overige 
stukken. Dit luchtrecht zal moeten worden voldaan door mid
del van Indische luchtpostzegels. Nederlandsche luchtpost
zegels mogen voor dat doel niet worden gebezigd. 

8. Personen, die luchtpostcorrespondentie naar Ned.-Indië 
wenschen te verzenden, doch aldaar geen relaties hebben, kun
nen deze stukken adresseeren aan het Hoofd van de afdeeling 
Vervoer Posterijen Bandoeng. De Indische dienst is beerid aan 
verzoeken om terugzending van het stuk of van den omslag 
ta voldoen, mits de daarop vallende kosten (indien teurg-
zending per vliegtuig wordt verlangd ook het luchtrecht) zijn 
bijgevoegd, of tijdig afzonderlijk zijn toegezonden, waarvoor 
o.a. gebruik kan worden gemaakt van Indische frankeer- en 
luchtpostze?els, of van antwoordcoupons. 

9. De bedoelde Indische zegels zijn, wat de gewone frankeer-
zegels betreft, in verschillende waarden tot ƒ 2,50 en wat de 
luchtpostzïgels aangaat in waarden van 10, 20, 40, 75 cent en 
ƒ 1,50 verkrijgbaar ten kantore Amsterdam, Arnhem, Bergen-
op-Zoom, Breda, Dordrecht, Eindhoven, Goes, 's-Gravenhage, 
Groningen, Den Helder, Hengelo (O.), Leeuwarden, Maas
tricht, Middelburg, Neuzen, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen 
en Zwolle. Zij kunnen schriftelijk worden aangevraagd; ook 
aanvragen van minder dan ƒ 5,— worden uitgevoerd. 
REIS OM DE WERELD LUCHTSCHIP „GRAF ZEPPELIN". 

Dienstorder nr. 574 van 7 Augustus 1929 meldt hieromtrent; 
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1. Het luchtschip „Graf Zeppelin" zal omstreeks 15 Augus
tus a.s. van Friedriehshafen (Bodenmeer) uit een tocht om de 
wereld maken; geland aal worden te Tokio (Japan), Los An
geles (Californië) en Lakehurst (New Jersey). 

2. De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ter-
postbezorgde niet-aangeteekende brieven en briefkaarten voor 
Japan en de Vereenigde Staten van Amerika en voor de lan
den, waarvoor de stukken in het gewone verkeer via Japan en 
de Vereenigde Staten van Amerika worden verzonden, met < 
genoemd luchtschip te doen vervoeren. Daarvoor moet aan de 
navolgende voorwaarden worden voldaan: 

a. de brieven mogen niet zwaarder wegen dan 20 gram; 
b. de afzenders moeten hun volledig adres op de stukken 

vermelden; 
c. de stukken moeten van de navolgende opschriften worden 

voorzien: 
afgifte Tokio: Mit Luftschiff „Graf Zeppelin" bis Tokio". 
afgifte Los Angeles: Mit Luftschiff „Graf Zeppelin" bis 

Los Angeles; 
afgifte Lakehursl: Mit Luftschiff „Graf Zeppelin" bis 

Lakehurst; 
afgifte Friedrichshafen (Bodenmeer): Mit Luftschiff „Graf 

Zeppelin" um die Welt. 
d. het boven het gewone internationale port verschuldigde 

luchtrecht bedraagt: 
tot Tokio brieven ƒ 2,25, briefkaarten f 1,15 per stuk. 
tot Los Angeles: brieven ƒ4,50, briefkaarten ƒ2,30 p. stuk. 
tot Laksihurst: brieven ƒ5,65, briefkaarten ƒ2,85 per stuk. 
tot Friedrichshafen (Bodenmeer): brieven ƒ7,90; brief

kaarten ƒ 4,— per stuk. 
Dit luchtrecht moet worden voldaan door middel van Neder-

landsche frankeerzegels; 
e. de stukken moeten van een luchtpostetiket worden voor

zien. 
3. Te Friedrichshafen (Bodenmeer) zullen de stukken van 

een afdruk van een bijzonderen stempel .,Luftschiff Graf Zep
pelin. Weltrundfahrt 1929" worden voorzien. 

4. Uiteraard kan gsen zekerheid worden gegeven, dat de 
stukken over den geheelen afstand per luchtschip worden 
vervoerd. Voor het geval de tocht mocht worden afgebroken, 
vindt geen terugbetaling van het luchtrecht plaats. 

5. De ondeTwerpelijke correspondentie moet, nadat de zegels 
door middel van een afdruk van den dagteekeningstempel van 
het kantoor van afzending onbruikbaar zijn gemaakt, door 
dit kantoor, o n d e r o m s l a g , voorzien van de aanwijzing 
„Tocht Zeppelin, spoed", naar Bureel Expeditie Amsterdam 
C.S. worden gezonden. Genoemd bureel zal voor geregelde 
doorzending naar Friedrichshafen (Bodenmeer) zorg dragen. 

Hoewei de tocht van het luchtschip reeds tot het verleden 
behoort, vermelden wij toch een en ander volledigheidshalve. 

VLIEGDIENST CURACAO EN VER. STATEN VAN N.-A. 
Te laat helaas voor het Augustus-nummer (6 Augustus) 

ontving ik van mijn correspondenten uit Curagao de volgende 
berichten omtrent dezen nieuw ingostelden dienst en de des
betreffende zegels. 

Per 22 Juni arriveerde de eerste vliegmachine der Pan 
American Aircraft Inc. vanuit Christobal (Canal zone) met 
de mail vanuit Miami (U.S.A.) De eerste heen- en retour
vlucht was ongeveer 3000 poststukken. Er zal een wekelijksche 
dienst worden ingesteld en zullen dan speciale vliegpostzegels 
worden uitgegeven. Met deze mail d.d. 6 Juli ontving ik drie 
brieven via New York uit Curasao, verzonden via Canal zone 
d.d. 7 Juli, gearriveerd te Miami 11 Juli en te New York 
13 Juli. 

Zij waren gefrankeerd met de onderstaande zegels van 
Curasao, voorzien van den overdruk „Luchtpost" met daar
onder de nieuwe waarden, n.1.: 

Uitgifte scheepjesitype 1915/1926, nr. 61, 12^ et. oranje, 
met 50 et. 

idem nr. 64, 20 et. blauw, met 1 gld. 
idem nr. 62, 15 et. olijf, met 2 gld. 
Het port voor Canal zone bedraagt 50 et., voor Miami ƒ 1,— 

en voor Neiw York f 2,—. 
Deze overdrukte zegels worden met ingang van 6 Juli, 

Publicatieblad 1929 nr. 57, in gebruik gesteld en mogen ook 

in het gewone verkeer verbruikt worden. Of dit echter lang 
zal duren betwijfel ik sterk. De overdruk is zeer eenvoudig, 
n.1. in gewone boekdrukletter, kan dus gemakkelijk nagemaakt 
worden, en dan een zegel van lagere waarde te verhoogen tot 
een van hoogere waarde maakt de verleiding van namaak wat 
al te groot! 

De poststukken van de eerst aangebrachte mail waren voor
zien van een hand-rubberstempel vanuit Christobal, luidende: 
„First Flight Cristobal Canal Zone to Cartagena and Barran-
quilla Colombia and Curacao D. W. I.", in het midden een ge
bouw, en daaronder: „Juni 21 1929 P. A. M. 5", terwijl de van
uit Curasao afgezonden mail als afstempeling kreeg „Eerste 
Luchtpostverbinding Cura?ao-Christobal-New York" en verti
caal daaronder „Juni 1929". 

Dit stempel werd dadelijk na sluiting der luchtpost op Zon
dagmorgen verbrand. A. C. VOSS. 

DE OUDSTE, DE V.O.C, DE LODEWIJK 
NAPOLEON EN DE ENGELSCHE 

TUSSCHENREGEERING-STEMPELS 
door PIERRE VOS. 

Nu erkende deskundigen zooals de beeren A.' C. Voss en 
J. _P. Traanberg in het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie van 16 April 1929 hun meening ten beste gaven over de 
V.O.C.-stempels. is men, hoewel de definitie nog niet geleverd 
is, toch een stapje vooruit gekomen. 

Het artikel van den heer A. C. Voss in het Maandblad van 
16 November 1925, bewerkt naar de gegevens van den heer 
J. H. Beer van Dingstee, leert ons, dat de eerste V.O.C.-brief-
stempels dateeren van 1753. 

Genoemde heer Voss deelt ons ook mede in het Maandblad 
van 16 November 1927 het schrijven van den heer Waller te 
Overveen. Hierin worden de 2 oudstbekende, afgestempelde 
brieven vermeld, n.1. van 23 en 26 Februari 1676, van Den Haag 
verzonden en geadresseerd aan den vaandrig Jean Deelen te 
Amsterdam, welke in het Postmuseum berusten. 

Holland staat dus bovenaan, gevolgd door den brief uit het 
jaar 1698 van Edinburg-Londen,*) op den voet gevolgd door 
den zich te Weenen in het Postmuseum bevindenden brief met 
een stempelafdruk van 3 Augustus 1703. 

De V.O.C.-brieve-: zijn dus niet de oudste. 
In het jaarboekj: van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzam.'aars 1891-1892 komt zelfs een w a a r 
s c h u w i n g voor over de z.g. ontdekking van zeldzaamhe-
den, n.1. omslagen met het opschrift: zeebrief, zeepost, postory, 
betaald . . duiten, betaald . . stuivers, enz., zulks naar aan
leiding dat door circulaires bekendheid eraan werd gegeven. 

In April 1909 zoekt M. Z. Booleman landmail portzegels, 
zoowel los als op geheelen brief. 

Voor het goede verband keeren wij weer tot de V.O.C-
brieven terug. 

De overtuiging van den heer Voss, dat alle stempels op 
oude brieven voorkomende, een aanduiding zijn van de kosten 
die de geadresseerde moest betalen bij uitreiking van het post
stuk, lijkt dan ook zeer aannemelijk. Conclusie: Dat de V.O.C.-
stempels het karakter hebben van een te betalen port zegel. 

De verklaring van den heer Traanberg dat zij port-stempels 
zijn, is ook te aanvaarden. 

Ter voldoening aan het verzoek van den heer Traanberg, 
vermeld ik hier nog eenige V.O.C.-brieven, welke mij bekend 
zün: 

6 stuivers zwart op een brief van Kaap de Goede Hoop den 
Januari 1793 verzonden, ontvangen 9 Mei 1793 te Ba

tavia. 
6 stuivers zwart op een brief verzonden 16 December 1793 

uit Amsterdam, ontvangen te Batavia 20 July 1794. 
6 stuivers zwart op een brief uit Nieder-Peterswaldau den 

12 July 1799 verzonden, te Batavia ontvangen zonder datum 
van aankomst. 

*) A. C. Voss, Maandblad 17 October 1927. 
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De V.O.C.-stempels worden zoowel op de uit het binnenland 
als op de uit het buitenland aangebrachte brieven aangetrof
fen, ofschoon voor de binnsnlandsche brieven andere typen 
van stempels werden gebezigd. 

Bij de binnenlandsche brieven schijnt gedeeltelijke frankee
ring reeds mogelijk te zijn geweest. Immers op den brief, 
31 October 1811 uit Soerabaya verzonden, komt de V.O.C. 10 
stuivers voor en het Engelsche tusschenbestuur-stempel met 
ingeschreven porto 31 stuivers. Vermoedelijk is dus reeds 10 
stuivers te Soerabaya 'betaald. 

Voor het goede verloop dienen wij nog even stil te staan bij 
de Lodewijk Napoleon-stempels, waarvan slechts enkele exem
plaren bekend zijn. Aangezien zij zeer kort in gebruik zijn 
geweest, behoeft het goen betoog dat deize dus zéér zeld
zaam ziin. 

A. J. Warren, de groote specialist van Nederland en koloniën 
schriift in het Nederlandsch Maandblad van 16 Juli 1924 het 
volgende: 

De Engelschen namen klaarblijkelijk de postregeling zorg
vuldiger ter hand, enz. 

Uit dezen tiid en later dateeren de aanwijzingen zooals: 
BEARING POSTAGE en POSTPAID stempels. 

Behalve de reeds genoemde zijn mij nog bekend in de typen 
7 en 8 een stempel CHERIBON 9 (in cirkel), met bijvoeging 
van het port in stuivers, en het General Post Office stempel 
Batavia. 

DE vermelding in inkt (Bearing Postage) duidt aan, dat de 
ontvanger 9 stuivers port moest betalen, aangezien de stuivers 
op het Engelsehe tusschenbestiTur stempel niet zijn ingevuld. 

Deze brief was geadresseerd W. van Borcum, secretaris van 
Boedelmeesteren Batavia. 

Van den brief, geadresseerd aan Charles Assey Esqr., Se
cretary to Governement Batavia (BUITENSORG 11, in cirkel), 
is het port direct voldaan, wat blijkt uit de vermelding in inkt 
P.P., waarmede Post Paid bedoeld is. Blijkbaar waren de ta
rieven toen reeds beter vastgesteld. Het Porto Manuscrite en 
P.P. is met denzelfden inkt geschreven als het adres. 

Een eigenaardige brief is die, welke geadresseerd is aan 
T. Meyer, Indramoyo. Deze draagt het stempel POSTPAID (in 
vierkant), het General Post Office stempel Batavia, waarvan 
ingevuld 9 stuivers, en een uitgespaard stempel Indramajoe 
met 3 stuivers. 

Het e-erste FRANCO stempel is mij bekend uit 1818 op een 
brief, geadresseerd aan den WelEdelen Gestrengen Heer C. van 
Naessen, oud Resident, Grisfse. Deze brief draagt het En
gelsche tusschenbestuur stempel Soerabaya, ingevuld 2 stui
vers, blijkbaar de vooruitbetaalde port van Soerabaya naar 
Grissee. 

In ons bezit is een brief uit PASSOUROUANG (in vier
kant), 2 Maart 1820 verzonden naar Batavia aan Messr. van 
Rvck Prediker en Co., Batav'a, met een omlijsten stempel 
FRANCO 22 STU. 

Een aan dezelfde firma ger'ehte brief, 4 Ostober 1819 uit 
Rotterdam verzonden via Londen en ontvangen 28 Februari 
1820 draagt de Post Paid Sch'p Lt. stempel met krooti. Het 
porto manuscrite is een a^r-vijz'ng, dat vermoedeMjk het port 
tot Londen betaald is. 

De naam Pathy Melpomine is vermoedelijk de naam van het 
schip en de tint van den mkt is dezslfde als het geschreven 
porto. Merkwaardig en opvallend is, dat de ingevulde ge
schreven porten meestal dezelfde tint van den inkt vertoonen 
als die, waarmede adres en inhoud geschreven zijn. Zou de 
post vooruitgestempeld, al dan niet gefrankeerd briefpapier 
verkocht hebben ? 

Vóór de invoering der landmailetiketten zijn b.v. brieven be
kend t.m. 450 duiten van Soerabaya naar Batavia. 

De hoop is nu gevestigd op het Postmuseum. Volgens mij 
verstrekte, betrouwbare gegevens, moeten in het Postmuseum 
V.O.C.-stempels berusten welks t.m. 1820 hebben geloopen. 

Engelsche tusschenbestuurstempels zijn ook met lateren da
tum bekend; de laatste mij bekende is verzonden van Semarang 
7 November 1823, dus ongeveer 7 jaar na het vertrek der 
Engelschen. De brief draagt het watermerk Ruse & Turners 
1821, is dus authentiek. 

Het is te betreuren dat er zooveel is verloren geraakt en 
vernietigd. Wijlen de heer W. G. Wolbers, oud-administrateur 

van een suikerfabriek te Solo, heeft mij persoonlijk verteld, 
dat Z.Ed. het geheele archief heeft laten verbranden; hier
onder waren vele V.O.C.-brieven. Later verzamelde genoemde 
heer deze brieven. 

Ik ben niet gerechtigd meerdere namen te noemen van ver
zamelaars, die hiervan belangrijke collecties bezitten, maar 
wie weet, of het Postmuseum niet een aansporing is, ook nog 
gegevens te verstrekken. 

VOORAFSTEMPELINGEN. 
Het gebied der voorafstempelingen is een dier deelen der 

Philatelie, welke op de grens liggen tusschen de postzegels en 
de afstempelingen. Hoe vele postzegelverzamelaars nemen de 
„opdrukken" van Luxemburg en Frankrijk niet in hun ver
zameling op ? Ook aan de Belgische wordt tegenwoordig veel 
aandacht geschonken. Ook de Nederlandsche zijn die aandacht 
ten volle waard, en de drukwerkrolstempeltjes worden dan 
ook vrij druk verzameld. Wie evenwel zou meenen, dat de 
drukwerkrolstempel de eerste en eenige Nederlandsche voor
afstempeling is, vergist zich in "hooge mate. De oudere z^'n 
evenwel moeilijker te herkennen, en wel alleen door bijkomstige 
omstandigheden. We willen thans even nagaan hoe er gestem
peld werd. 

Ie methode. Geheele vellen adressen, gedrukt op kleine 
strookjes van pl.m. 8 bij 2)4 cm. werden gefrankeerd ter af
stempeling aangeboden. De zegels konden hier ternauwernood 
opgeplakt worden en werden bij het losknippen b\jna steeds 
stukgeknipt. De afstempeling kon ook niet op één strookje 
blijven en kwam dan gedeeltelijk op een naastliggend strookje 
terecht. Werden nu later de strookjes op de banden geplakt 
dan loopt de afstempeling daarop niet door, maar breekt 
eensklaps af. Dit feit bewijst de voorafstempeling. Deze me
thode komt relatief weinig voor; ik vond op deze wijze be
handeld: Amsterdam, Heerlen, 's-Hertogenbosch, Gendringen 
en Maastricht. 

Het scheiden van de strookjes geschiedde niet steeds met 
de schaar; vrijwel algemeen mag verondersteld worden dat 
de Bossche tanding bekend is. Deize ontstond, doordat men na 
het opplakken der zege-ls de strookjes perforeerde. Deze pri
vate perforatie loopt uiteen van 12 tot 13 Ĵ  en is biJ de fijne 
soort zeer onregelmatig. 

Minder'bekend zal het zijn, dat men ook in Gendringen op 
dis manier handelde. De tanding is daar regelmatig, maar 
veel grover dan in 'is-Hertogenbosch Cn.1. 1 0 ^ ) . 

Ook deze dubbele tanding is een bewijs van voorafstem
peling. 

2e methode. Meer toegepast werd de methode, dat geheele 
vellen banden (varieerend tusschen 4 en 8 cm.) ter afstempe
ling aangeboden werden. 

Dat op deze breedte het verknippen der zegels practisch 
uitgesloten moet worden geacht, ligt voor de hand. Verknipte 
ze?cls op geheelen kruisband komen dan ook maar sporadisch 
voor. Evenzoo komt het weinig voor, dat de afstempeilng op 
den volgenden band terecht kwam, maar indien dit gebeurd is, 
dan is dit een bewijs van voorafstempeling. Immers bij gewone 
behandeling zou het over den band heen vallend gedeelte van 
den stempel op de courant, en niet op een anderen kruisband 
terecht gekomen zijn. 

Komt het hier dus weinig voor, dat men de voorafstempe
ling aan de voorzijde van den kruisband kan kennen, hierdoor 
moeten wij ons niet laten ontmoedigen, want we hebben nog 
een zeer duidelijk kenteeken aan de achterzijde van den band. 
Het afstempelen geschiedde n.1. meestal met goed bevochtigde 
stempelkussens (het komt meer op de vernietiging dan op de , 
dagteekening aan), en de afgestempelde vellen werden weer 
op elkaar gelegd, terwijl de stompelinkt nog niet geheel droog 
was. We krijgen dus een stempelvlek ongeveer op de hoogte 
van den zegel op de achterzijde van den band. Dit bewijst on
feilbaar de voorafstempeling, immers biJ gewone behandeling 
zou de stempelvlek wel ergens anders, maar nooit daar te
recht kunnen komen, daar die plaats naar binnen tegen de 
courant gevouwen is. 

Welke afstempelingen vinden we nu zoo al? 
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Ik durf hier haast op te antwoorden: nagenoeg alle. Ik ver
moed (meer dan een vermoeden is het niet, en zekerheid is 
hier boven alles gewenscht), dat de oude stempel Amsterdam 
(Schreuder nr. 114) er een geweest is. Verder vindt men veel 
klein rondstempels, groot rond en sterstempel, balkstempels 
(met arabische en romeinsche maandcijfers, ook met gear
ceerde segmenten) en zelfs de radeTstempels van 1916. 

Amsterdam komt o.a. veel voor; hierdoor wordt het weinig 
voorkomen van den rolstempel verklaard. Deventer had ook 
geen rolstempel, maar deed alles met ziJn handstempels af 
en komt nogal eens voor. 

Wij zeiden boven reeds dat het meer op de vernietiging 
dan om de dagteekening ging (een beginsel waarvan de druk
werkrolstempels ook uitgaan), en men sprong dan soms ook 
vrij raar met de stempels om. 

Het interessantste is Groningen in zijn groot rond stempel. 
Dit komt voor tot de jaren 1900 dat het geheel normaal is. 
Daarna keerde het zijn uurblok om, zöodat dit geheel zwart 
afdrukte (mij zijn afdrukken bekend van 1905 en 1911). Ver
der komt het voor, dat jaar- en maandkarakter zwarte vlek
ken afdrukt en het uurblok geheel uitgevallen is, en ook nog 
dat zoowel dag, maand en jaar als uur zwarte vlekken geeft. 

Verder geeft Kollum ons een zwarte vlek inplaats van een 
jaartal, en bezit ik een exemplaar dat den dag aangeeft als 
01 inplaats van 10. 

Deze kopstaande karakters komen verder ook nog voor in 
de stempels: Amsterdam 1 Dec. 97, dat luidt: 1 'oaCE 97 
en ook bjj 's-Hertogenbosch is het maandkarakter omgedraaid 
dd. 1 Dec. 03 en 22 Jan. (of Jun.?) 06. 

Het gebied is te uitgebreid om nu reeds een overzicht te 
geven van He verschillende plaatsen en hun diverse hand
stempels welke zij gebruikten. Daartoe zal het noodig zijn, 
dat elk zijn kilowaar eens grondig onderzoekt en opgave doet 
van ziJn vondsten aan ondergeteekende, die dan zal trachten 
een samenvatting daarvan te geven, en daarin misschien nog 
op te nemen de jaren, waarin de onderscheidene stempels 
gebruikt werden. 

J. DE VRIES jr.. 
Wilhelminadorp. 

GELEGENHEIDSZEGELS 
door H. W. BOREL. 

VI. 

OESTERREICH. 
1908. Regeeringsjubi'eum. 

1 heller tot 10 kronen (17 waarden), uitgegeven 1 Janu
ari 1908 bij de viering van het 60-jarig regeeringsju-
bileum van keizer Franz Josef. 
De verschillende zegels geven een chronologisch over
zicht van de regeerders sinds begin 1700. 

1 h. Karel VI, 1711-1740. 
Deze wilde de verschillende erflanden der Habs
burgers, die zich uitstrekten tot over Holland, 
Duitsohland «n Spanje, tot één geheel behouden, 
maar was genoodzaakt om afstand van Spanje te 

do3n. Om zijn erfopvolging te verzekeren, vaar
digde hij de z.g. Pragmatieke Sanctie uit, waarbij 
werd bepaald, dat de Oostenrijksche erflanden on
verdeeld zouden blijven en bij gemis van een man-

. lijken opvolger de regeering over zou gaan top zijn 
dochter Maria Theresia. 
Na een ongelukkigen oorlog tegen de Turken 
stierf hii 20 October 'en volgde 

2 h. Maria Theresia hem op, 1740-1780. 
Zij had haar erfdeel tegen tal van vijanden te ver
dedigen in den Oostenrijkschen successie-oorlog 
(1741-1748), waarbij Preussen, Spanje, Frankrijk 
en Beieren tegen haar opstonden en zij gesteund 
werd door Engeland en Holland. Bij den vrede van 
Aken bleef zij in het bezit harer bezittingen, al
leen Schlesien, dat zij reeds aan Friedrich der 
Grosze verloren had, bleef zij missen. Bij haar po
gingen om ook dit gebied terug- te krijgen, kwam 
zij weder in oorlog met Preussen, den 7-jarigen 
oorlog (1756-1763), waaraan een einde werd ge
maakt door interventie van Catharina van Rus
land. 
Opgevolgd werd zii in 1780 door haar zoon 

3 h. Joseph II, 1780-1790. 
Deze wilde met alle geweld en onverwachts aller
lei belangrijke hervormingen invoeren, eenheid in 
taal, zeden en bestuur in de verschillende deelen 
van de monarchie, waardoor groote ontevreden
heid en verwarring ontstonden: in België uitte zij 
zich in een opstand, in Hongarije kwam het bijna 
tot een oorlog. Ziin broeder 

6 h. Leopold II, 1790-1792, 
wist door toegeven de rust we-er te herstellen. Op
gevolgd door zijn zoon 

12 h. Franz I, 1792-1835. 
Maakte moeilijke tijden door, eerst de Fransche 
revolutie, daarna Napoleon. Deze versloeg de 
Oostenrijksch-Russische legers in den slag bij 
Austerlitz, waarna Frp"7 gedwongen was den 
vrede van Presburg te sluiten, 1805. De Duitsche 
vorsten sloten zich aaneen tot het Rijnverbond en 
Franz moest de Duitsche keizerskroon neerleggen 
en was van nu af alleen keizer van Oesterreich, 
1806. Ook de Nederlanden gingen verloren. 

20 h. Ferdinand I, 1835-1848. 
Oneenigheid in Oesterreich; de Hongaren trach
ten tevergeefs zich vrij te maken. 2 December 1848 
deed hij afstand van d'e regeering ten behoeve 
van zijn neef 
Franz Josef, die 2 December aan 't bewind kwam. 

30 h. vertoont hem als 18-jarig jongeling. 
35 h. geeft zijn portret op 35-jarigen leeftijd. 
5, 10 en 25 h. op heden. 
50 h. in uniform. 
60 h. te paard. 

1 kr. als ridder van het Gulden Vlies, de in Januari 1429 
door Philips de Goede, hertog van Bourgondië, bij 
zijn huwelijk met Isabella van Portugal ingestelde 
orde. 

2 kr. Het bij Wien gelegen keizerlijk paleis Schlosz 
Schönbrunn. 

5 kr. De idem in het centrum van Wien gelegen Hof-
burg. 

10 kr. Keizer Franz Josef. 
De zegels werden ook uitgegeven voor de Oostenrijksche 
kantoren in de Levant (9 waarden) en voor die op Greta 
(6 waarden). 

1910. Franz Josef. 
Op 18 Augustus 1910 we^-den dezelfde zegels uitgegeven, 
maar voorzien van een verlengstuk onder en boven met 
de jaartallen 1830 en 1910 ter viering van den 80en ver
jaardag van den keizer. 
In omloop tot 31 December; oplaag: 1, 2, 3, 6, 12, 20, 
30, 35 heller 100 duizend; 5 heller 7 millioen; 10 heller 
7800 duizend; 25 heller 780 duizend; 50, 60 heller 70 
duizend; 1, 2, 5 kr. 17 duizend; 10 kr. 11 duizend. 
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Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

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

Bondsmededeelingen. 
De voorzitter is van 6 tot 30 September buitenlands. 

De penningmeester deelt mede, dat bij hem verkrijg
baar zvjn t a n d m g m e t e r s , uitgegeven door den Bond, 
tegen betaling van ƒ 0,37 per stuk, te storten op zijn postgiro-
rekemng 133182; voor handelaren is de prijs ƒ0,20 per stuk. 
Vereenigingssecretarissan kunnen grootere hoeveelheden voor 
hunne leden tegelijk ontvangen ä ƒ 0,35 per stuk en porto. 

De Bondspenningmeester, 
W. P. COSTERUS Pz., Edam. 

Sinds 3 maanden heeft de heer M. E. Bouwmeester niets 
meer met den Postzegelhandel „Philadelphia" uit te staan. 
Deze zaak is nu een N.V. onder directie van den heer J. M, 
Gosse, Jansweg 31, Haarlem. 

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

Koninginneweg 200, Amsterdam. 
(Zie ook de advertentie elders in dit nummer. Adm.), 

Het hoofd van den Keuringsdienst verzoekt beleefd aan in
zenders van te keuren zegels, de valsch gekeurde stukken 
gratis af te willen staan ten behoeve van het Bondsfalsificaten-
album, en worden van deze stukken dan geen keuringskosten 
berekend. 

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

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 
(Voor aangeteekende stukken: Bijkantoor Avenue Concordia). 

KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zaterdag 
24 Augustus 1929, des voormiddags te 9% uur, in Hotel 
„De Twee Steden", te Den Haag. 

Aanwezig het voltallig bestuur, te weten de heeren Van der 
Schooren, mr. Vuijstingh, mr. De Beer, Costerus, eramerus. 
Kästeln en Jorissen. Voorzitter de heer Van der Schooren. 

De besprekingen loopen hoofdzakelijk over de punten, welke 
vermeld staan op de agenda der Bondsvergadering. 

De voorzitter erkent, dat hij verizuimd heeft, in zake de 
aanbeveling door enkele Vereenigingen (in strijd met het 
Bondsreglement) van den heer Van Brmk tot lid van den Raad 
van beheer van het Postmuseum, de leden van het Bondsbe-
stuur te hooren, en alleen als zijn meening heeft bekend, zich 
daar buiten te willen houden, als zijnde van persoonlijken aard. 

Het standpunt van het bestuur omtrent uitgave „Handboek 
Warren" is deze in 2 deelen te splitsen: a. de eerste 5 emissies, 
b. de latere emissies. Echter geen uitgaven vóór de gelden biJ 
elkaar zijn. 

Voorts wordt besproken het ontwerp Poncelet (bestrijding 
der falsificaten), zooals dit is ingediend bij de Federation, en 
zou een vertaling daarvan opgenomen worden in het Maand
blad. 

De heer Costerus dankt den heer Van der Schooren voor 
zijn toespraak op de Fédération-vergadering te Bern. 

HiJ stelt voor in het reglement van de Federation de bepa
ling op te nemen, dat de secretaris van de Federation zal ge-

candidateerd worden door den Bond van het land van den 
voorzitter. 

Ten slotte wordt de opmerking gemaakt, dat het Bonds-
bestuur te weinig vergadert, waarna de vergadering door den 
voorzitter wordt gesloten. 

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

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

Apeldoorn. 

Nieuwe leden. 
1024. mevr. M. F. L. Hisgen, White Bodjong 36, Semarang. 
1025. A. E. Bosman, Vondellaan 19, Baarn. 
1026. J. Ohr. Regenbardt, gep. majoor Nederl. leger, Joh. 

Verhulststraat 87, Amsterdam. 
Aanmeldingen. 

F. F. Venema, Tjiboanoet Binnen 1, Bandoeng. 
Bong Khoen San, Corn. Trompstraat 49, Delft, 
mevr. B. R. Weijerman-jkvr. De Villeneuve, Villa Woldyne, 

Oenerweg, Epe. 
mr. M. J. J. Campioni, makelaar fa. Dunlop & Kolff, Embong 

Tandjong 28, Soerabaja. 
Ch. Wolff van Wulfmg, vertegenw. fa. Du Croo & Brauns, 

Rozapark, Semarang. 
Adreswijzigingen. 

940. R. J. J. Biemond, thans inspect, b. h. kantoor van Arbeid, 
Soekaboemiweg 29, Weltevreden. 

75. J. V. Buitenhuis, thans Zaanstraat 9, Utrecht. 
120. F. W. H. G. L. Edixhoven, ond. comm. van politie. Gang 

Kadji 8, Weltevreden. 
397. F. A. M. Harterink, Ie luit. inf. O.-I. leger. Dep. van 

Kolonien, 's-Gravenhage. 
457. C. H. M. van Wiermgen, Ie luit. inf., Tarakan (Borneo). 
298. jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, Palembang. 
125. J. W. Logtenbsrg jr., p /a den beer Praay, Adm. de 

Ruijterweg 200 III, Amsterdam (W.). 

556. B. B. Paans. 
Bedankt. 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Zondag 20 October 1929, des na

middags te 2 uur, in „De Vereeniging", Keizer Karelplein, te 
Nijmegen. 

Agenda: 
1. Opening en mededeelingien. 
2. Verslag der algemeene vergadering van 25 November 1928 

te Arnhem (zie mededeelingen Maandblad December 1928). 
3. Verslag over 1928. 
4. Rekening en verantwoording 1928. Rapport en conclusie 

der financieele commissie. 
5. Begrooting 1930. 
6. Verkiezingen: 

a. periodiek aftreden der bestuursleden J. B. Robert en G. V. 
van der Schooren. 

b. vervullen der vacature, ontstaan door het overlijden van 
dr. A. van Dam. 

c. periodiek aftreden van het lid E. J. Martens en het 
plaatsvervangend lid H. Cloeck der financieele com
missie. 

(Alle aftredenden zijn herkiesbaar). 
7. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement 

(zie hieronder). 
8. Aanwijzing van den tijd waarop en de plaats waar de vol

gende algemeene vergadering zal worden gehouden. 
9. Beraadslaging over ingekomen voorstellen. 
10. Rondvraag en sluiting. 

De wnd. secretaris, 
H. J. BOEKEN Jzn. 
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B E G R O O T I N G 19 3 0. 

ONTVANGSTEN. 

Hoofdstuk I. — L e d e n . 
Art. 1. Contributiën ƒ 5850,— 

„ 2. EntréeigeWen ƒ 65,— 

Hoofdstuk II. — V e r k o o p . 
Art. 1. Winst ƒ 250,— 

Hoofdstuk III. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Advertentiën Jaarboekje f 35,— 

„ 2. Verkochte Handboeken ƒ 25,— 
„ 3. Toevallige baten ƒ 15,— 

ƒ 5915,-

ƒ 250,— 

ƒ 75,— 

ƒ 6240,— 

Aldus vastgesteld 1929. 
De voorzitter, 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 
De penningme-ester, 

TH. H. KLINKHAMER. 

Toelichting op de begrooting 1930. 
Gezien de uitgaven in 1928 en 1929, vî ordt de begrooting ge
raamd precies als ten vorigen jare. Ledenaantal volgens den 
tijd.-secretaris 938, afgerond op 900. 

UITGAVEN. 

Hoofdstuk I. — A l g e m e i e n e u i t g a v e n . 
Art. 1. Reis- en verblijfkosten bestuur . . ƒ 350,— 

„ 2. Locaalhuur f 50,— 
„ 3. Porti, secretariaat en archief . . . . ƒ 500,— 
„ 4. Algemeene vergadering f 100,— 

ƒ 1000,— 
Hoofdstuk IL — B i b l i o t h e e k . 

Art. 1. Onderhoud / 80,— 
„ 2. Aankoop f 25,— 
„ 3. Berging ƒ 65,10 
„ 4. Assurantiepremie f 5,80 
„ 5. Leesoirkel ƒ 150,— 

ƒ 325,90 
Hoofdstuk III. — A f d e e l i n g e n . 

Art. 1. Retributie ƒ 650,— 
ƒ 650,— 

Hoofdstuk IV. — T jj d s c h r i f t. 
Art. 1. Redactie, drukken, expeditie (na 

aftr. opbrengst advertentiën, enz.) ƒ 1800,— 
ƒ 1800,— 

Hoofdstuk V. — D i v e r s e n . 
Art. 1. Jaarboekje ƒ 300,— 
„ 2. Propaganda ƒ 100,— 
„ 3. Lidmaatschap Nederl. Bond ƒ 400,— 
„ 4. Verloting ƒ 250,— 

ƒ 1050,— 
Hoofdstuk VI. — B u i t e n g e w o o n . 

Art. 1. Tentoonstellingsfonds ƒ 1000,— 
ƒ 1000,— 

Hoofdstuk VII. — O n v o o r z i e n . 
Art. 1. Onvoorzien ƒ 414.10 

ƒ 414,10 

ƒ 6240,— 

WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT, 
VOORGESTELD DOOR DE COMMISSIE. 

Art. 1. 
4e en 5e regel: achter „instellen" toevoegen „en instand

houden". 
6e regel: „uitgeven" vervangen door „verschaffen". 
7e regel: achter „oprichten" toevoegen „en instand houden". 

Art. 4. 
De eerste twee alinea's te wijzigen als volgt: 
„Ieder candidaat ontvangt van het bestuur ter beantwoor

ding een daartoe vastgesteld vragen-formulier. Het ingevulde 
en onderteekende formulier bindt hem in rechten". 

8e regel: „mededeelingen" te vervangen door „tijdschrift". 
11e regel: „vier" te wijzigen in „drie". 
Laatste alinea te wijzigen als volgt: 
„De redenen, die tot een afwijzende beschikking hebben ge

leid, behoeven den candidaat niet te worden medegedeeld". 
Art. 6. 

5e regel: het woord „mededeelingen" te laten vervallen. 
Art. 8. 

Laatste alinea te wijzigen als volgt: 
„Eereleden betalen geen contributie. Zij hebben dezelfde 

rechten als de gewone leden". 
Art. 10. 

5e regel: het woord „mededeelingen" te vervangen door 
„tijdschrift". 

Art. 12. 
6e regel: „mededeelingen" te vervangen door „tijdschrift". 
Laatste gedeelte te wijzigen als volgt: „terwijl den betrok

ken persoon hiervan per aa,ngeteekenden brief mededeeling 
wordt gedaan". 

Art. 14. 
Laatste woord „mededeelingen" te vervangen door „tijd

schrift". 
Art. 15. ' 

Te lezen als volgt: 
„Het bestuur bestaat uit zeven leden: 
a. een voorzitter. 
b. een secretaris. 
c. een penningmeester, 
terwijl de volgende functiën: 
d. onder-voorzitter, 
e. tweede secretaris, 
f. bibliothecaris, 
g. directeur afdeeling „Aankoop", 
h. directeur afdeeling „verkoop", 
onder de vier overige leden worden verdeeld, met dien ver

stande, dat niet mser dan twee functiën in één bestuurslid 
vereenigd kunnen zijn. 

Een bestuursvergadering kan slechts besluiten nemen, wan
neer de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. Elk lid 
heeft slechts één stem; bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter". 

Art. 16. 
Ie alinea te lezen als volgt: 
„De bestuursleden worden uit de meerderjarige, gewone en 

eereleden voor den tijd van drie jaren gekozen. De voorzitter, 
secretaris en penningmeester worden door de algemeene ver
gadering benoemd". 

Art. 17. 
Tusschen Ie en 2e alinea in te voegen: 
„Wanneer meer dan twee bestuursleden niet meer in functie 

zijn, moet bedoelde vergadering binnen twee maanden worden 
bij eengeroepen". 
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Art. 19. 
Laatste zin te wijzigen als volgt: 
„Alles behoudens nadere goedkeuring der algemeene ver

gadering". 
Art. 22. 

Aan dit artikel een 3e lid toe te voegen, luidende: 
„Het bestuur geeft hem voorschriften omtrent de inrich

ting van de boekhouding, zoodanig, dat het overzicht voor de 
leden zoo gemakkelijk en duidelijk mogelijk is". 

Art. 23. 
2e regel, de vi^oorden: „Hij legt daarvan een catalogus aan" 

te wijzigen in: „Hij houdt daarvan een catalogus bij". 
Art. 24. 

3e regel, „aangewezen" te wijzigen in „aan te wijzen". 
Art. 28 

Laatste woord „mededeelingen" te wijzigen in „tijdschrift". 
Art. 31. 

3e regel „de mededeelingen" te wijzigen in „het tijdschrift". 
4e regel, tusschen „alle" en „gebeurtenissen" in te voegen 

„belangrijke". 
Art. 32. 

4e lid, laatste gedeelte te wijzigen als volgt: 
„5-10 leden brengen 1, 
11-15 leden brengen 2, 
16-20 leden brengen 3, 
21 en meer leden brengen 4 stemmen uit". 

Art. 33. 
4e regel ƒ 0,50 te wijzigen in ƒ 1,—. 
2e alinea, de eerste zin „Dit geldt" enz. tot „gemeenten" te 

laten vervallen. 
Art. 38. 

Art. 38 en 89 omwisselen. 
Dus art. 38 begint: „De jaarlijksche enz.". 
Achter e. van het nieuwe artikel 38 toevoegen: „Bedoelde 

vacaturen moeten minstens drie maanden vóór de te houden 
vergadering in het tijdschrift worden medegedeeld". 

Laatste regel „mededeelingen" te wijzigen in „tijdschrift". 
Onder letter b. de woorden „de aan haar oordeel onderwor

pen rekening en verantwoording" te wijzigen in „het aan haar 
oordeel onderworpen financieel beheer". 

Art. 39. 
Wordt conform oud artikel 38. 

Art. 40. 
3e regel, het woord „mededeelingen" te wijzigen in „tijd

schrift". 
Art. 41. 

Het hoofd „Van de stemmingen" te wijzigen in „Van de 
stemmingen en verkiezingen". 

Na art. 41 volgt een nieuw: 
Art. 42. 

„Bij de verkiezing voor elke bestuursvacature moeten min
stens twee personen op de voordracht staan; de leden hebben 
het re-cht oandidaten te stellen, die ook op de voordracht 
moeten voorkomen". 

Artt. 43, 44, 45. 
Als oude artikelen 42, 43, 44. 

Art. 46. 
„Bij stemming over personen hebben er zooveel stemmingen 

plaats als personen te benoemen zijn. Wanneer een te ver
kiezen persoon enz.", conform oud artikel 45. 

Art. 47. 
Als oud artikel 46 (oud artikel 47 vervalt). 

Art. 51. 
Voorlaatste regel „de mededeelingen" te vervangen door 

„het tijdschrift". 
Art. 53. 

De Ie en 2e alinea te vervangen door: 
„De financieele commissie bestaat uit drie gewone en drie 

plaatsvervangende leden, die door de algemeene vergadering 
worden gekozen. 

Jaarlijks treedt een gewoon en een plaatsvervangend lid af. 
De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar". 

Art. 54. 
Aan dit artikel een 4e lid toevoegen, luidende: 
„d. toestemming te verleeiien over de belegging der gelden". 

Art. 55. 
Te wijzigen in: „De Vereeniging verschaft aan de leden een 

tijdschrift". 
Art. 56. 

Ie regel: „len April" te wijzigen in „len Juli". 
Art. 63. 

Aan het slot van dit artikel toe te voegen: „en worden ter 
kennis gebracht van de leden". 

Artt. 65 en 66. 
De commissie geeft aan het bestuur in overweging, deze 

artikelen te schrappen uit het huishoudelijk reglement en over 
te brengen naar de statuten. 

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

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

Aanwezig 30 leden. Afwezig met kennisgeving ds. Loeff. De 
voorzitter, de heer Cramerus, opent de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Terwijl de vergadering staande ziJn 
woorden aanhoort, herdenkt hij de groote verdiensten voor 
onze Vereeniging van den heer Janzen, die 3 Augustus is 
overleden. Hij herinnert eraan, dat de heer Janzen, eere-lid 
onzer Vereeniging, meer dan 17 jaar een bestuursfunctie be
kleedde en o.a. jaren geleden het geheels rondzendverkeer 
regelde en reorganiseerde. Zijn nagedachtenis zal in dankbare 
herinnering blijven. Een deputatie der Vereeniging, alsmede 
enkele leden, hebben den heer Janzen naar zijn laatste rust
plaats vergezeld. 

De notulen van de vergadering van 29 Juli 1.1. worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

De ballotage van het candidaat-lid, den heer Van Zinnicq 
Bergmann, heeft tot uitslag, dat deze met algemeene stem
men als lid wordt aangenomen. 

Voor de verloting schenkt de heer De Jong te Oisterwijk 
een complete serie Vaticaanze'gels, hetgeen met applaus wordt 
vernomen. De heer Hekking schenkt een partzegel van Suri
name voor hetzelfde doel, terwijl voor de bibliotheek is ont
vangen van den „Haagsche Postzegelhandel" eeiT door haar 
uitgegeven boekje „De geschiedenis van Hawaii op de post
zegels". De voorzitter dankt de milde gevers. 

De heer Broeders brengt verslag uit van de algemeene ver
gadering van den Bond op 24 en 25 Augustus j.1., waarvoor 
hem door den voorzitter wordt dank gezegd. 

De voorzitter doet bovendien nog enkele mededeelingen, 
naar aanleiding waarvan wordt besloten 1000 sluitzegels van 
de Federation Internationale te bestellen voor de leden en de 
Vereeniging zelve. (Prijs 1 cent per stuk). 

Voorts deelt de voorzitter mede, wat hem bij het bezoek aan 
het Postmuseum zooal is opgevallen en brengt hulde aan den 
directeur, den heer Tresling, voor hetgeen deze in korten tijd 
reeds heeft tot stand gebracht. Uit den aard der zaak kon de 
heer Tresling ons slechts een klein gedeelte van de schatten 
van het Postmuseum toonen, maar dat was dan ook in één 
woord schitterend en buitengewoon interessant. 

Ten slotte kan de voorzitter mededeeling doen, dat de heer 
Van der Schooren in de November-vergadering ziJn lezing 
over de Fournier-vervalschingen zal houden. 

Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 
voorzitter gesloten. 

Breda, 26 Augustus 1929. 
De Ie secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuw lid. 
169. (E.Z.). G. J. B. M. van Zinnicq Bergmann, Taaistraat 

A 136, Vught. (III) . 



IV NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1929. 

Candidaatlid. 
Ernst Pollak, koopman, Schmalzhofgasse 1 B, Wien VI. (Voor

gedragen door Em. Tyl, te Mähren). 

Overleden. 
245. J. A. J. Voet, te Rotterdam. (V). 

Bedankt als lid. 
400. mevr. A. J. Loijens, te Breda. (I) . 
138. dr. J. J. W. R. van Dijck, te Eindhoven. (III) . 
37. P. Kamphuis, te Amsterdam. (VII). 

Nummerwöziging. 
241. C. A. van Dongen te Waalvirijk, wordt 182. 

Adres w^zigingen. 
152. H. G. Homs, te BergenopZoom, thans Wouwscheweg 

243, aldaar. (III). 
41. (Z.). L. J. van de Pol, voorheen te Apeldoorn, thans 

Hamstraat 3, Roermond. (Van IV naar III) . 
385. J. Th. C. M. Heijmans, voorheen te Batavia, thans Java

weg 58, Weltevreden (Java). 
211. mevr. wed. W. F. G. VeldhuijzenMulder, te 'sGraven

hage, thans leplaan 36, aldaar (V). 
489. K. M. L. ter Horst, voorheen te Deli, thans admiinistra

teur, Sri Pinang Estate, Post Kota Pinang, S. O. K. 
415. F. A. Witlich Hoek, voorheen te Utrecht, thans Utrecht

scheweg 196a, De Bilt. (IV). 
465. mr. G. W. A. de Veer, voorheen te Utrecht, thans Vlis

singschestraat 177, Middelburg. (Van IV naar III) . 
Philatelistenloket. 

Geopend op Zaterdag 28 September 1929, des namiddags van 
3 tot 5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 30 September 1929, des 

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

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

Adresveranderingen. 
J. A. Hoekstra, Kamerlingh Onneslaan 170b, Schiedam. 
drs. J. Seln»an, Akerstraat 5, Heerlen. 
F. J. van der Sman, Jacobü'nenstraat 4a, Groningen. 
mr. G. W. A. de Veer, Vlissingschestraat 177, Middelburg. 
D. Bastenhof jr., Ferdinand Bolstraat 26 I, Amstedram, Z. 

Bedankt als lid. 
H. P. Oudt, Van O stad es tra at, Amsterdam. 
J. W. Steens Zijnen, Krugerlaan, Baarn. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Zaterdag 21 September 1929 (des 

avonds te 8 uur, in Café „Suisse", Kalverstraat, Amsterdam. 
Ledenvergadering op Zaterdag 28 September 1929, des 

avonds te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstr. 17, Utrecht. 

CandidaatIeden. 
H. de Vroede, Trans 6, Utrecht. 
B. Macola, Udine, Venetië. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Bedankt als lid (op 1 Augustus 1929). 
H. F. D. Odijk, M. de Klerkstraat 42, Zuilen. 

Adresverandering. 
H. van Riezen wordt Willem Arntzkade 58, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 17 September 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 24 September 1929. 

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

Haagsche'Philatelisten Vereen., te 'sGravenhage. 
Secretaris: A. STARINK Jr., Olijf straat 40, 'sGravenhage. 

Mededeeling. 
Direct na het verschijnen van het Maandblad van Juli 1.1., 

waarin de mededeeling van den Bond inzake het voorgenomen 
bezoek aan het Postmuseum, hadden de secretaris van „Phila
telica" en teekenaar dezes een ondeThoud met den directeur 
van het Postmuseum, waarvan het gelukkige resultaat den 
leden der beide Vereenigingen is gebleken uit de uitnoodi
gingen tot een bezoek op Vrijdag 30 Augustus 1.1. 

Het deed ons bestuur groot genoegen, dat zoovelen onzer 
leden van de'ze vriendelijke en zeer gewaardeerde invitatie 
gebruik hebben gemaakt, en stellig hebben zij van de per
soonlijke uiteenzettóngen en verklaringen van den directeur, 
den heer Tresling, op de rondwandelingen in de zalen van 
het Postmuseum genoten. 

Het beizoek beeft ongetwijfeld aller verwachting overtroffen 
en het bestuur der H. P. V. voelt zich dan ook gedrongen den 
heer Tresling ■— die ons ten gerieve zelfs een reis had uit
gesteld — van harte dank te zeggen voor het genotene en 
voor de meer dan aangename wijze van ontvangst. 

Namens het betusur der H. P. V., 
A. STARINK jr., 

secretaris. 
Vergadering. 

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING op 
Donderdag 26 September 1929, des avonds te 8% uur, in Café 
„Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage 
nieuwe leden. Bespreking contract Maandblad. Mededeelingen 
en rondvraag. Verloting. Veiling. Sluiting. 

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

Candidaatlid. 
P. J. Hekker, Rokin 42, Amsterdam. (Eigen aangifte). 

Adresverandering. 
72. P. Erkens van Utrecht naar Dorpsweg, Maartensdijk. 

Bedankt als lid. 
46. H. Segers, Klarenbeekstraat 91, Arnhem. 

Vergaderingen. 
Societeitsavond op 10 September 1929, des avonds te 8 uur, 

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

uur, in „National", te Arnhem. 
Deze vergadering is tevens de eerste vergadering van het 

nieuwe vereenigingsjaar, in welke dus bestuursverkiezing en 
de goedkeuring der verschillende jaarverslagen moeten plaats 
hebben, om welke reden druk bezoek der leden zeer op prijs 
zal worden gesteld. Tevens heeft op dezen avond de eerste 
onderlinge wedstrijd plaats, en wel met de nummers 1, 2 en 3 
van Nederland, gebruikt, van elk nummer één zegel, in te 
zenden biJ den vereenigingssecretaris (retourporto bijvoegen!) 
of ter vergadering in te leveren. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
Het hoofd van de rondzendingen, mevrouw J. G. Schuurman

Meesters, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, verzoekt toezending 
van nieuwe boekjes voor de rondzendingen. 



16 SEPTEMBER 1929. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. V 

Verzoek. 
De penningmeester, J. C. Heidenreich, Bürgern. Weerts-

straat 53, te Arnhem, verzoekt toezending van de verschul
digde contributie, thans weder voor een vol jaar (1 September 
1929-1930) aan zijn adres of storting op postrekening 9692. 
In den loop van October a.s. zal per postkwitantie word«n be
schikt over contributie, welke alsdan nog niet mocht ziJn vol
daan. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 Au
gustus 1929, in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 43 leden, waarvan 1 dame. De voorzitter opent 
de vergadering met er zijn vreugde over uit te spreken, dat 
nog zoovelen, trots vacantie en pracht-zomeravond, aanwezig 
zijn. Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Taenzer en Scharrenburg. Ter circulatie zfn aanwezig: van 
den heer Kiirchner poststukken met stempels van den Twin
tigsten Philatelistendag, van de Haagsche Coferentie, van het 
Sterkamp; van de bibliotheek de tijdschriften en de „Geschie
denis van Hawaii op de postzegels"; ©en zegel (?) van het 
jongste Zionistenoongres. 

De voorzitter deelt mede, dat ons bestuur een uitnoodig'ing 
ontvjing om aanwezig te zijn bij de opening van den Twin
tigsten Philatelistendag van den Ned. Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars met daarbij aangesloten bezoek 
aan het Postmuseum. 

Onze voorzitter en onze secretaris zijn aldaar tegenwoordig 
geweest. De voorziter heeft ongeveer het geheeie Congres 
medegemaakt, mede als lid eener aangesloten Vereeniging, 
waartoe de secretaris, ook wegens een andere officieele ge
legenheid, niet in staat was. 

De zooeven genoemde tijdelijke openstelling van het Post-
museum was voor ons bestuur en het bestuur der H.P.V. 
reden om zich met den directeur van het Postmuseum in ver
binding te stellen, ten einde te verkrijgen, dat de Haagsche 
Philatelisten, vereenigd in deze twee Vereenigingeii, niet aan
gesloten biJ den Bond, mede dn de gelegenheid gesteld zouden 
worden het voorloopig tentoongestelde in het Postmuseum te 
bezichtigen. Als resultaat dier besprekingen was bereikt, dat 
Vrijdag 30 Augustus te 2K uur in het Postmuseum alles nog 
juist zou zijn opgesteld als op 24 Augustus en dat de direc
teur dan de leden der beide Vereenigingen zou ontvangen. 
(Deze datum is bjj dit schrijven gepasseerd. Hoewel dag en 
uur, bovendien na zoo'n korten tijd van convocatie, niet bij
zonder gunstig waren, was een flink getal belangstellenden 
verschenen, die allen, zoowel door het tentoongestelde, slechts 
een greep uit den voorraad, als door de vriendelijke ontvangst 
en explicatie van den directeur, zeer voldaan waren.). 

Na deze mededeelingen kwam onze positie ten opzichte van 
den Bond ter sprake. Daarna is de vergadering genoodzaakt 
over te gaan tot royement van ons lid, mejuffrouw M. Badoux, 
nadat deugdelijk is geconstateerd, dat ongeoorloofde ruiiling 
van zegels in de rondzendboekjes voor verantwoordelijkheid 
van genoemde komt. Besloten wordt hiertoe, met vermelding 
te dezer plaatse. 

Daarna is de vergaderng genoodzaakt ons lid nr. 337 af te 
voeren, wien, hoewel regelmatig door ons als lid aangenomen, 
't niet mogelijk is lid te blijven en aan zijn verplichtingen te 
voldoen, omdat 't hem vanwege zijn «chtgenoote wordt ver
boden, althans belemmerd, waarmee, mede getuigd door onzen 
penniingme-ester en een sectiehoofd, niet te gekscheren valt. 

Eindelijk komen de notulen aan de orde, welke zonder aan
merkingen worden goedgekeurd. 

Bij de maandelijksche verloting krjjgt de heer Boogaard 
den len prijs. Een veiling van 28 kaveltjes brengt bijna ƒ 65,— 
op. 

Bij de rondvraag brengt de heer Dordregter de uitgifte van 
Rembrandt-zegels ter sprak«. HiJ gevoelt er veel voor daar
tegen stelling te nemen. De voorzitter doet daaromtrent eenige 

mededeelingen en meent, dat heden voor ons nog geen reden 
bestaat in dezen iets te doen. 

Hierna wordt de vergadering opgeheven. 
De secretaris, 

J. N. H. VAN REST. 

Geroyeerd. 
113. mej. M. Badoux, Den Haag. 

Afgevoerd. 
337. H. J. Kamphuis, Scheveningen. 

Candidaat-Ieden. 
J. S. G. Loncke, ass. landmeter B.P.M., Columbusstraat 192, 

Den Haag. (Voorgesteld door B. Meslier en J. W. Michon). 
J. D. Boss, Hofstraat 1, Den Haag. (Voorgesteld door D. O. 

Kirchner en W. J. Eckhardt jr.). 
dr. F. Emmerling, Larinxlaan 86, Den Haag. (Voorgesteld 

door dr. W. Ham). 
J. Bijl, Hugo de Grootstraat 74, Den Haag. (Voorgesteld door 

B. Meslier en G. W. Michon). 
J. M. C. van de Berge, Krispijnscheweg 151, Dordrecht. (Van 

de afd. Dordrecht). 

Adresveranderingen. 
489. B. Meslier, Valkenboschlaan 195, Den Haag. 
354. W. J. van de Sant, Greenside Cottage, Greenside Rytan 

near New-Castle upon Tyne (Engeland). 
333. H. J. de Bres, van Den Haag naar Culenborg. 
D 408. Joh. Visser, Steegoversloot 3, Dordrecht. 
553. L. Urie ? ? Hasselt ? ? 

Bedankt. 
D 472. J. P. van der Weijden, Dordrecht. 
D 398. J. Brand, Dordrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7K uur, waarna algemeene verga

dering te 8M uur, op Woensdag 25 September 1929, in Café 
„Hollandais", 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. Rouwen
horst, Celebesstraat 29), den len Woensdag der maand. 

Vergadering af deeling Tie! (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

Vergadering af deeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 
Meijler, Eversdijkstraat 3, Goes), den 3en Woensdag der 
maand. 

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

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

Aangenomen als lid. 
231. G. Kamphuijs, Amstelveenscheweg 860, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
15. H. Ph. J. Amesz, Aerdenhout. 

200. E. Koiter, Heemstede. 
21. Hub. van de Griendt, Haarlem. 
86. J. Kolf, Rotterdam. 

Adresveraiideringen. 
87. M. Taudin Chabot wordt Minervalaan 39, Amsterdam, Z. 
76. dr. W. Kersten wordt VaR Mr Spiegellaan 29, Heem

stede. *) 
84. H. W. van Marie wordt Titiaanstraat 36, Amsterdam. 

*) Komt niet voor in de cartotheek; wèl: J. H. Kersten jr., 
Heemsteedsche Dreef 280, tieemstede. Adm. 



VI NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 16 SEPTEMBER 1929. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag 27 September 1929, des avonds 

, te 8,15, in het Gebouw van den JBHarlemschen Kegelbond, 
pT Tempelierstraat, te Haarlem. 

K Op de agenda Icomt o.m. voor Wedstrijd Monaco. Desge-
^' wenscht is ondergeteekende bereid verzamelingen van dege

nen, die de vergadering niet kunnen bijwonen en wel aan den 
?* wedstrijd wenschen imede te doen, daags te voren in ontvangst 

te nemen. 
Mededeelingen. 

Voor de goede orde wordt er nog eens op gewezen, dat de 
betaling van de bedragen voor in het afgelioopen seizoen ver
kochte zegels eerst kan plaats vinden, nadat de koopers hun 
rekeningen hebben voldaan. 

De commissaris, belast met het toezicht op de ruilzendingen, 
verzoekt nogmaals op voor hem bestemde aangeteekende stuk
ken te vermelden: „Postagentschap Wagenweg, Haarlem". 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 26 Au
gustus 1929, des avonds te 8}/. uur, in „Suisse", te Gro
ningen. 

Aanwezig zijn 16 leden en ean gast, geïntroduceerd door 
den heer P. C. W. Jongebreur. De voorzitter der Vsreeniging, 
de heer P. L. Buschmann, heeft aan den secretaris mededee-
ling gedaan, dat hij wegens huiselijke omstandigheden, een 
langdurige ziekte zijner echtgenoote, genoodzaakt is als voor
zitter te bedanken. Ds heer Buschmann is niet ter vergadering 
gekomen en bij ontstentenis van den vice-voorzitter opent de 
secretaris om kwart voor negen uur de vergadering. De waar
nemend-voorzitter spreekt zijn groot leedwezen uit over het 
besluit van den voorzitter en dankt hem voor al hetgeen hij in 
zijn kort voorzitterschap voor de Vereeniging heeft gedaan. 
In de September-vergadering zal een nieuw bestuurslid wor
den gekozen. Daarna heeft ballotage plaats van nieuwe leden; 
de beeren G. Bibérian, H. ten Horn en A. C. Sietinga worden 
als lid der Vereeniging aangenomen. De heer J. Beukema fetelt 
nog eenige nummers van verschillende tijdschriften ter be
schikking, welke met dank worden aangenomen en in de bi
bliotheek zullen worden ondergebracht. „De Haagsche Post-
zegelhandel" te Den Haag zond een present-exemplaar van een 
kleine brochure, bevattende een geschiedkundige beschrijving 
van de postzegels van Hawaii, die ook ten gebruike voor de 
leden in de bibliotheek zal worden bewaard. 

De heer K. F. Kielman, die als afgevaardigde den Twintig
sten Philatelisfaendag te Den Haag op Zaterdag 24 en Zondag 
25 Augustus in „De Twee Steden" bezocht, brengt verslag uit 
over het verloop der daar gehouden besprekingen, waarna de 
waarnemend-voorzitter den heer Kielman dankt voor ziJn dui
delijk te volgen uiteenzettingen. De heer Kielman brengt een 
exemplaar van den officieelen tandingmeter mede, waarvan 
eenige leden een exemplaar wenschen te ontvangen. Van de 
Postzegelvereeniging „Heerlen" zijn een 25-tal loten gekocht 
voor de aldaar te houden tentoonstel'ing, waarvan 17 stuks 
onder de leden werden verkocht. Een verloting heeft daarna 
plaats van een 4-tal mooie zegels. Om 10 uur sluit de waar
nemend-voorzitter de vergadering. 

Nieuwe leden. 
131. Grégoire Bibérian, Avenue de la Californie 122, Nice. 
132. H. ten Horn, Postweg 23, Veendam. 
133. A. C. Sietinga, Tuinbouwstraat 25a, Groningen. 

Bedankt als lid. 
54. J. ter Braake, Korreweg 86a, Groningen. 

Adresverandering. 
50. D. M. Botje te Groningen, woont thans Buiten Damster-

diep 5. ' 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal plaats hebben op Maan

dag 23 September 1929, des avonds te 8% uur, in „Suisse" te 
Groningen. pg secretaris, 

S. J. KONING. 

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

Candidaat-lid. 
J. Lemmens, Maastricht. 

Adresveranderingen. 
2. P. J. J. Vroom, Guido Gezellestraat 2, Eindhoven. 

113. dr. E. J. A. H. Verzijl, Breedestraat 1, Maastricht. 

Vergaderingen. 
Maandag 30 September 1929 beurs, 
Maandag 14 October 1929 vergadering, 
Maandag 28 October 1929 beurs, 
telkens te 8 uur, in de Sociëteit „Momus", Vrijthof, Maas

tricht. ]3g secretaris, 
J. W. JONKERS. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 26 
Juli 1929, in de sociëteit der wed. Van Os. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer A. de Jong, met 
een kort woord van welkom de vergadering. In 't bijzonder 
wordt welkom geheeten mevrouw Buhse uit Zwitserland. De 
secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Enkele ingekomen stukken worden voor kennisgeving aan
genomen. Voor de veiling in Bandoeng krijgt het bestuur mach
tiging te handelen naar goedvinden. 

De ingekomen loten der Postzegelvereeniging „Heerlen" 
worden in een oogenblik verkocht; van de aangeboden pro
visie zal geen gebruik gemaakt worden. 

De secretaris geeft een uiteenzetting der werkzaamheden 
en daarop ingekomen brieven omtrent ons voorstel voor de 
algemeene vergadering van den Bond, hetwelk algemeens te
vredenheid geeft. 

Besproken wordt de mogelijkheid, om wederom een tentoon
stelling te houden in de maand October. Besloten wordt dez« 
wederom te houden. 

BiJ de rondvraag werpt de heer Witte de vraag op of het 
mogelijk is om voor onze leden in Indië een rondzendings-
verkeer te openen. Het bestuur had de kwestie reeds onder 't 
oog gezien, doch moest op de groote moeilijkheden wijzen. 
Dr. Van der Sluijs wijst tevens nog op het feit, dat onze leden, 
wij algemeen marine-raenschen, zoo weimig een vaste bestem
ming hebben, en nu hier en dan weer daar zitten. 

Hierna wedstrijd over portzegel Nederland nr. 2, welke ds. 
Witkop het grootst aantal stemmen opbrengt, alsmede den 
prijs. 

De maandverloting brengt twee gelukkigen. Hierna veiling, 
welke de kas een kleine bate oplevert. 

Te ongeveer 11 uur behoort ook deze avond weer tot het 
^«^l^'ien. Dg secretaris, 

J. POLLING. 
(Wegens ziekte van den secretaris eerst nu geplaatst). 

Adresveranderingen. 
G. C. Broeke wordt Pahudstraat 1, Soerabaja (Java). 
dr. H. C. Redeke wordt Westhaven 42, Gouda. 
dr. M. van der Sluijs wordt Prins Hendriklaan 12, Helder.*) 

") Dr. M. van der Sluijs komt niet voor in de cartotheek; wèl: 
R. van der Sluijs, Koningstraat 118, Helder. Adm. 
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Bedankt. 
M. J. Drijver, Binnenhaven 100, Helder. 

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

Nieuw lid. 
D. Bronkhorst jr., Mathenesservs^eg 22a, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
G. Verbeek, Huskensweg 79, Heerlen. 
M. J. H. R. Dahmen, Willemstraat 56, Heerlen. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 September 1929, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Roberts, Stationstraat, te Heerlen. 

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

Nieuw lid. 
40. G. A. G. Thoolen, airpos t-specialist, 's-Gravenhage. 

De secretaris, 
H. RELIJVELD. 

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

BEKNOPT VERSLAG der vergadering van Woensdag 21 
Augustus 1929, des avonds te 8 uur, in de Lunchroom 
„Het Port", te Oss. 

In deze vergadering werd een poststuk verloot van de 
,,Mittelmeer-Fahrt 1929" va,n de „Zeppelin", welk stuk door 
ie Vereeniging voor dit doel was aangekocht. De gelukkige 
winner werd de heer W. Wagner. 

Adresverandering. 
V. van Will, thans Schiedamschesingel 93b, Rotterdam. 

De secretaris, 
A. OTTEVANGER. 

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

k'̂ ERSLAG der vergadering op Donderdag 22 Augustus 1929, 
's avonds te 8>2 uur, in Restaurant „Riche". 

Bij afwezigheid van den voorzitter opent de heer Kuitert 
lis vice-voorzitter, met een woord van welkom, de verga-
lering, welke ondanks het mooie zomerweer vrij goed bezocht 
)leek. 

Van den Gouvernements Postdienst te Bandoeng zijn eenige 
ixemplaren ingekomen van ds kavelbeschrijving van den te 
louden verkoop op 7 November 1929 te Bandoeng. Voor be
angstellenden zijn deze beschrijvingen bij den secretaris ver
dij gbaar. 

Voorts ontvingen wij van den „Haagsche Posbzegelhandel" 
en boekwerkje over de „Geschiedenis van Hawaii op de Post
egels" en werd dit dankbaar voor onze bibliotheek aanvaard. 
De heer D. M. Botje demonstreert een microscoop, die circa 

O-maal vergroot, en is het resultaat verrassend. Gegadigden 
oor zulk een instrument kunnen izich vervoegen bjj genoem-
en heer, die gaarne het adres zal opgeven. 
Hierna volgt een verloting van een tweetal nieuwe series 

ostzegels van Roemenië en blijken de beeren Beukema en 
ioelens de gelukkigen te zijn. Tot slot een aardige veiling, 
relke ƒ 1,75 ten voordeele der kas opleverde. Daarna sluiting. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 26 September 1929, des avonds 

> Si4 uur, in restaurant „Riche". 

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

ZICHTZENDINGEN ! 
Ik rnaak z i ch tzend inoen C ^ ^ t 

pr i jzen ve r beneden c a t a l o g u s -
pr i js t van pos tzege ls van Europa, 
Koloniën, A merlkaansche Staten, Over
zee, enz. aan v e r z a m e l a a r s , ver - * 
een ig jngen en clubst t e g e n 
goede r e f e r e n t ! ë n . 

A f r e k e n i n g d e r zend ingen b i n 
nen 2 a 4- w e k e n . 

G. R E S T E N , 
I S b i s R u e d e M a u b e u g e , 

(246) P A R I S C I X ) . 

Neder landsche Postzegelbeurs, 

S ta t i onsweg 2 . — Den H a a g 

Te le foon 17133. 

V r a a a t c a t a l o g i v a n o n z e n n a a n -
d e l l j k s p l a a t s v i n d e n d e v e i l i n o e n . 
O r d e r s w o r d e n z o n d e r k o s t e n 
b e r e k e n i n g w a a r g e n o n n e n . 
V o o r k o o p e r s zoo^A/el a l s v e r -
k o o p e r s z i j n d e z e v e i l i n g e n e e n 
d o o r s l a a n d s u c c e s . 
D e 3 2 e v e i l i n g v i n d t e i n d e S e p t . 
p l a a t s . (275) 

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

OPNIEUW OPZETTEN 
COLLECTIES. 

Een oude verzameling, met ken
nis van zaken opnieuw opgezet, 
vermeerdert voor den liefiiebber 
50 "/o in waarde. De kosten be
dragen slechts 3 tot 5 % der uit
gerekende francs-waarde. 

Interessenten schrijven onder 
no. 270, Bureau van dit blad. 

Jub. Zegel 1923, 50 et. 11 : 1234 
(Mebus f 15,—). Eenige stukken 
en blokken van 4 (ongebr.) .voor 
slechts f 5,— per stuk. (274) 
P. Gordon, Dijkstr. 60b, R'dam 
T r y i l f i n ^ Mooie postz verzameling pl.m. 
IL MlUl . 9000 «uk». KOOPJE f 300.-. 

Te bevragen bij JANSEN, 
Brederodestr. 122̂ , Amsterdam, 
's avonds na halfacht. (273) 

Z W B D I B I V I S iVLOOI ! 
Landstorm I Yv. 76-85 f 1,60 

II op Porto » 87-95 „ ■»,
III. .. 112 121 ,. 1.50 

Luchtpö« ., H8150 „ 1.— 
Gustaf W a s a ., 151153 „ 1.60 
PostCongres, 580 ore .. 163174 „ 4.60 
Pos t  Jub . 580 „ „ 178189 „ 4.60 
85,90.115. 120.145 ., » 200204 „ 1 , 
Geef mij eens op wat U mist van Zweden, 
Voor eenige guldens per maand help ik U 
Uwe vakjes vullen. Mooie boekjes met 
billijke prijzen zonder verplichting op zicht, 
ook naar N e d I n d i ë H e o r y T e u o i s s e , 
Oacostastraat 17, DORDRECHT. (271) 

Te koop aangeboden (wegens deeling moet 
weg): Prachtige colt. postzegels Ned. en Kot., 
compl tot 1926; verder 4 albums der geh. 
wereld ook met meest oude zegels en bloc, 

f 1 0 0 0 .  . 
Brieven J . v . d . V e e r d o n k , 

Boekhandel. Kcizerstraat. 's Bosch (269) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen

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. Prtjs 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. a. ABRAHAiViS, 
Den Ha&é, Amsterd. Veerkadee. 

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

Nos. Yvert B E L G I Ë . 
84—107 fr. 60,— (nieuw) 
132—134 fr. 17,— 
108—125 fr. 55,— 
165—178 fr. 700,— 
190—210 fr. 35,— 
221—233 fr. 75,— 
234—244 fr. 26,— 

Prijzen in Belgische francs. 
Geld met bestelling. 

Zichtz. en catalogus België 
en Congo op aanvraag. 

F. S W E R T S , 
O O S T E N S T R A A T 3». 

A N T W E R P E N . (245) 
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WIE NIET HOOREN WIL, MOET VOELEN, d.w.z. aan Uw portemonnaie. 
Bij den aanvang van het a.s. seizoen .1929-1930 hebben wij gezorgd een prima samenstelling gereed te hebben, zoo moge
lijk nog mooier en beter dan de voorgaande. Voor hen, die onze lots reeds eerder kochten, is een verdere aanbeveling 
overbodig; zy weten wat dit zeggen wil. 
Het is geen kunst een nieuwen cliënt te winnen, doch dezen te behouden. Elke koop bij ons gedaan bewust, dat wö dit be
seffen. Ons devies is: „Een tevreden kooper komt terug". 
Ieder, die iets in zegels verdienen wil, verzamelaar, beginnend of gevorderd, wederverkoopers, voor zichtzendingen, depots, 
of zij, die voor andere doeleinden een prima partij postzegels kunnen gebruiken, koope onze lots. 
Alle lots, hoewel van inhoud en Yvert-waarde varieerend, zijn zonder uitzondering van prima inhoud en ver beneden de 
verkoopwaarde geprijsd, afgezien nog van de premiën, waarvoor niets berekend is. 
Een belangrijk voordeel is ook, dat onze lots alleen prima kwaliteit bevatten, ongebruikt: postfrisch, gebruikt: prima papier-
vrij; daarbij met zorg samengesteld, zoodat U waarschijnlijk op 3 lots nog geen 3 geperforeerde zegels zult vinden, uit
gezonderd de officieele perforaties, zooals „Officiel" Luxembourg 1899, O.S. in Australië-zegels, enz. 
Van de vele gunstige ter inzage liggende brieven onzer cliënten slechts één: 
„Voor de vierdemaal in vier achtereenvolgende jaren verzoek ik U mü een sortiment lots te zenden („Special", „l'Europe", 
„Superbe"). Ik weet geen welsprekender antwoord te geven op Uwe vraag, vervat in Uw schrijven van 20-9-'28, hoe mijn 
meening is omtrent Uwe lots. P. J. DUINKER, Arts, Tholen." 

Wij bieden aan: 
Lot „SPECIAL". 

Zeer interessante inhoud. Bevat 1500 
zegels, gedeeltelijk Fransche en En-
gelsche Kol., verder Anatolië met op-
dr. 1337 (1921), hooge Yvertwaarde, 
Saargebied, Turkije div. uitg., Rus
land, Chili, Tsjecho-Slowakije, bijv. 
Jubileum 1928 tot 3 Kronen, Tunis, 
Australië, Costa-Rica, Perzië, Scandi
navië, enz., enz. Bijna alle landen van 
Europa en vele interessante zegels 
van overzeesche landen. Dit Lot toe-
vat steeds vele mankeerende, schaar-
sche zegels, pl.m. 1000 francs Yvert. 
Daarbij gratis premie van 150 ver
schillende Nederland en Indië. Prijs 
slechts ƒ 12,—, franco aangeteekend. 

Lot „L'EUROPE". 

Dit sortiment bevat 4000 zegels van 
prima kwaliteit, een enorme verschei
denheid van vrijwel alle landen van 
Europa. Uit den rijken inhoud noe
men wij slechts: Lithauen 1919, 3 se
ries compleet e.a., Letland, Danzig, 
Scandinavië, Turkije, div. uitgiften 
Provisorien en sterrenopdrukken, enz. 
Tsjecho-Sl. tot de hoogste waarden 
(236, 237), nieuwe uitg., Bosnië 1916, 
ook de zeldz. 72 h., Spanje oud en 
nieuw, Saargebied, Luxemburg, enz. 
Yvert-waarde enorm. Prijs van lot 
„l'Europe" slechts ƒ 15,—, franco 
aangeteekend. 

Lot „SUPERBE". 

Eveneens schitterend sortiment, be
staande uit 2500 Z'egels. Dit lot bevat 
vele betere Overzee, Fransche en En-
gelsche Kol., Italië en Kol., Piume, 
Marocco, gebr. en ongebr., Algerië tot 
de hoogste waarden 5 fr. opdrukken, 
enz., mooie zegels, Argentinië, Chili, 
Tsjecho-Slowakfle, Doplatit proviso-
riën bijna compleet, ook de zeldzaam
ste, Montenegro, Senegal, Perzië, 
schitterende zegels, Yougo-Slavië, 
vele zeldzame nummers, Servië op 
veldpost Oostenrijk, enz., enz. Dit lot 
„Superbe", extra mooi, kost ƒ 12,—, 
franco aangeteekend. 

Nieuw Lot „MILLE FRANCS". Gelegenheidsaanbieding. 

Wie maakt izichtzendingen, ruilt? 
Dit Lot is zeer geschikt voor hen, die- zichtzendingen maken of ruilen, ook voor verzamelaars, die op deze wijze hun ver
zameling uitbreiden willen. 
Voor weinige centen zal Uw voorraad niet onbelangrijk vermeerderen. Lot „Mille francs" bevat alleen betere zegels, hoofd
zaak Europa, van 1 tot 50 exemplaren van één soort. Zeldzaam koopje. 

IN TOTAAL 1000 FRANCS YVERT 1929 ! ! 
Wij leveren, zoolang de voorraad strekt, deze ongewone aanbieding voor slechts ƒ 12,50 plus 50 cent voor porto (aan-
gete-ekend) en verpakking. Om een dergelijke partij zegels te bekomen uit het buitenland geeft U ongetwijfeld reeds 

ƒ 12,50 porto uit. Wordt nergens aangeboden. PROFITEERT ! 

ALLE LOTS BEVATTEN UITSLUITEND BUITENLANDSCHE ZEGELS. 

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 betaims op onze postrekening 118330 of per postwissel. Nederlandsch-Indië alleen tegen vooruitbetaling en 50 % 
der portokosten extra. — Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. Op verlangen ook onder rembours. 

P O S T Z E G E L H A I N D E L „ T H E G L O B E " . — K r u g e r s t r a a t 3 9 , — ZAAIMDAIU. (213) 

ONBETWIST NEDERLAND'S GOEDKOOPSTE POSTZEGELHANDEL. 
P.S. Bij uitstek ook voor verzamelaars in Ned.-Indie de meest serieuze gelegenheid tot koopen van Europa-zegels en andere. 
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De regeering van Franz Josef 

f >»■»«■ W H , , , , , , . , , , , jg ̂ g] 2.ggj. bevsrogen geweest; be
fflffi^^j'f!W*«lg^WttJO I halve met groote binnenlandsche 
niü^^ERtJ^^Nll /y^ 3 moeilijkheden tengevolge van de 
wE^KoNicrrrHRKllHRl zeer uiteenloopende bevolkings

groepen en familietragedieën, 
werd het rijk in 1864 met Preus
sen in oorlog tegen Denemarken 
gewikkeld over de erfopvolging 
in Schleswig; hierna kregen de 
bondgenooten zelf oneenigheid 
over de verdeeling van dit ge
bied, hetgeen tot een nieuwen 

?&!»•*:>»■ wifÉ'iar'SKMJ oorlog leidde, waarbij bovendien 
f s ^ t ^ ^ U s ü J ^ ^ l ^ i ^ Italia de zijde van Preussen koos. 
M É « « * A * M M M M ^ ^ ^ M B J ^^ '^^^ ^^^S ^V Königgrätz werd 

't Oostenrijksche leger verslagen 
en bij den daarop volgenden vrede van Praag in 1866 moest 
Oesterreich het omstreden Schleswig Holstein en nog ander 
gebied aan Preussen afstaan en verloor het zijn laatste be
zitting in Italia, n.! Venozia, dat aan Italia moest worden af
gestaan; tevens ging alle invloed van Oesterreich in Deutsch
land verloren. 

Hierna volgde een rustiger tijd, totdat de keizer in 1889 den 
dood van zijn eenigen zoon en troonopvolger Rudolf te betreu
ren had, die bij het drama van Mayerling den dood vond. In 
1898 werd .zijn echtgenoote, keizerin Elisabeth, vermoord in 
Geneve. 

Troonopvolger was 'een neef geworden, Franz Ferdinand, 
die in 1914 tegelijk met zijn gemalin Sophie op den 28en Juni 
vermoord werden in Serajewo, na kort tevoren nog aan een 
bomaanslag te zijn ontkomen. Deze aanslag gaf den stoot tot 
het uitbreken van den grooben oorlog, waarvan Franz Josef 
het einde niet meer heeft beleefd; hij ove^eed 21 November 
1916 in den leefltid van 86 jaar, nadat hij 68 jaar aan de re
geering was gewe6."st. 

Na zijn dood kwam een neef op den troon, in Oesterreich als 
Karl I, in Ungarn als Karl IV, die tengevolge van revolutio
naire woelingen gedwongen werd afstand van de regeering te 
doen, 11 November 1918. 

UNGARN. 
Na den opstand van 1849 wê d Ungarn tot een kroonland 

van Oesterreich; de Hongaren bleven zich echter steeds ver
zetten, maar eerst door den OesterreichPreussen oorlog kwam 
hierin verandering en kreeg het land bij de z.g. Ausgleich in 
1867 zijn zelfstandigheid, zij het ook ten deele. 
1916. Kroning. 

10, 15 filler, uitgegeven 30 December bij de kroning van 
Karl IV en Zita van Bourbon Parma tot koning en ko
ningin van Ungarn te Budapest. 
Op de twee zegels beider beeltenissen. 

1918. Vliegpost. 
1,50 en 4,50 kronen, uitgegeven van 4 tot 24 Juli bij de 
opening van de eerste luchtpostverbinding Budapest
WienKrakauLemberg. De gewone zegels van 75 filler 
en 2 kronen voorzien van een overdruk. 
Tengevolge van twee ernstige vliegongevallen werd de 
dienst gestaakt. 

1919. Radenrepubliek. 

I« f^^Trr^ir^m 

fi^^ 

20, 45, 60, 75, 80 filler, uitgegven 12 Juni door de Ra
denrepubliek onder Bela Khun, die vanaf 21 Maart de 

macht in handen had genomen, tot zij 7 Augustus weder 
verdreven werden. 
20 f. Karl Marx, geb. 5 Mei 1818, overleden 14 Maart 

1883 te London, bekend socialist, grondvester der 
moderne socialistische leer. 

45 f. Alexander Potöfi, Hongaarsch dichter, nam dsel 
aan den opstand van 1848, sneuvelde op het slag
veld in 1849. 

60 f. Ignaz Josef Martinovics, een Franciscaner monnik, 
voorvechter der democratische ideeën, in 1795 te 
Budapest onthoofd. 

75 f. George Dozsa, was hoofd van den Hongaarschen 
opstand van 1514, door de Magnaten overwonnen 
werd hij met een gloeienden kroon op het hoofd 
op een gloeienden troon ter dood gemarteld. 

80 f. Friedrich Engels, overleden 5 Augustus 1895 te 
London, bekend socialist. 

1919. Horthy. 
5, 10, 15, 20, 25 heller, uitgegeven 24 November ter her
innering aan den intocht te Budapest van het nationale 
leger onder admiraal Horthy bij de bevrijding van het 
bolchewistisch schrikbewind op 16 November 1919; later 
tot hoofd der regeering benoemd. 

1925. Morice Jokai. 
1000, 2000, 2500 kronen, ter herdenking van den lOOen 
geboortedag van Morice Jokai, geb. 1825, overleden 1904, 
den grooten romanschrijver en dichter, medestrijder van 
Potófi in den Hongaarschen opstand van 1848. 

1925. Sportserie. 
100 tot 2500 kronen (8 waarden), ter bevordering der 
sport; de zegels werden voor de dubbele waarde ver
kocht, zoo als een opschrift aan de achterzijde aangeeft, 
ten behoeve van de sportvereenigingen, en vertoonen elk 
een verschillende tak van sport, zwemmen, schermen, 
enz. 

1928. Stephan. 
8, 16, 32 filler met de beeltenis van koning Stephan. 
Hij was de eerste koning van 997 tot 1038 en heeft een 
groot deel van zijn onderdanen tot het Christendom be
keerd, reden waarom hij later heilig verklaard is ge
worden. 
De zegels waren in omloop van 1 tot 31 Augustus. 

BOSNIEN. 
Op het Congres van Berlin in 1878, waar na den Turksch

Russischen oorlog de toestand op den Balkan geregeld was, 
kreeg Oesterreich het bestuur over Bosnien en Herzegowina, 
in naam van den sultan van Turkije. 

Bij de woelingen daar te lande in 1908, die tot invoering van 
de grondwet in Turkije leidden, ging Oesterreich over tot an
nexatie van deze landen. 
1910. Franz Josef. 

1 heller tot 5 kronen (16 waarden), bij de viering van 
den 80en verjaardag van den keizer. 
Het zijn de zegels van de uitgifte 1906, met onderaan 
een verlengstuk dragende de jaartallen 18301910. In 
omloop op 18 Augustus, den geboortedag, tot 31 De
cember. 
1 h. Doboj, klein plaatsje aan den linker oever van de 

Bosna in het noorden van Bosnië. 
2 h. Mostai, de hoofdstad van de Herzegowina, aan de 

Narenta, bekend door zijn wapenfabricage. 
3 h. Jajco, oude Bosnische koningstad, waar de Pliva 

Vrbas teizamen stroomen; op het zegel de Pliva
poort. 

5 .h. Mostar, Narentapas met gezicht op den Prenj. 
6 h. Ramadal. 

10 h. Dal van de Vrbas. 
20 h. Mostar, de oude brug over de Narenta, in 1500 

door de Turken gebouwd. 
25 h. Sarajewo, hoofdstad van Bosnië; op den voor

grond de Chazi Husrefbeg moske«. 
30 h. Postvervoer per lastdier. 
35 h. Jezero, een mohammsdaansch plaatsje aan de 

Pliva. 
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40 h. Postvervoer per postwagen. 
45 h. Markt in Sarajewo. 
50 h. Modern postvervoer per auto. 

1 kr. Sarajewo, het oude Turksche handelskwartier. 
2 kr. Jajee, de oude Lucastoren. 
5 kr. Franz Josef. 

De zegels geven wel bliJk van de buitengewtoon mooie 
natuur van het land. 

1912. Franz Josef. 
1 heller tot 10 kronen (21 waarden), uitgegeven voor 
den 82en geboortedag van den keizer, wiens goed ge
lijkend portret op de zegels voorkomt. 

De vroegere staten Servië, Montenegro, Kroatië, Slovenië, 
Slavonië, Bosnië, Herzegowina en Dalmatië vereenigden zich 
na den grooten oorlog tot één koningrijk onder koning 
Alexander. 

S.H.S., Srbija Hrvatska Slovenia = Vereenigd koninkrük 
der Serviërs, Kroaten en Slovenen. 

In afwachting van de gemeenschappelijke zegels, gaven de 
staten nog eigen zegels uit. 

HRVATSKA (KROATIË). 
1918. Onafhankeliikheid. 

10, 20, 25, 45 filler, uitgegeven 29 November 1918, ter 
herinnering aan de onafhankelijkheidsverklaring één 
maand geleden. 
De zegels vertoonen een slaaf, die zijn ketenen ver
breekt als symbool van die vrijheid, het wapen en den 
datum 29 Listopada 1918 (29 October). 
Oplage: 10, 20 filler 30,000; 25 filler 25,000 en 15 filler 
15,000. 

CESKOSLOVENSKO. 
Na den grooten oorlog nieuw ge

vormde staat, bestaande uit het vroe
gere Oostenrijksche gebied: Böhmen. 
Mähren, Schlesien en Slowakien, met 
de hoofdstad Praha (Praag). 

; 

^P^ 
^ ^ . 

^ ^ : 
^ : 

■rrtwwwinmiiwi 

I C H fSn&äitovtitiM'ÖSI 

1919. Onafhankelijkheid. 
15, 25, 50 heller, uitgegeven 28 October ter herdenking 
van de onafhankelijkheidsverklaring één jaar geleden. 
De zegels vertoonen een leeuw, die zijn ketenen ver
breekt en den datum 28.X.1918. In omloop gedurende 6 
dagen, alken voor het binnenland. 

1920. Masaryk. 
500, 1000 heller, in gebruik genomen bij de viering van 
den 50en geboortedag op 8 Maart van den president der 
republiek T. G. Masaryk, wiens portret op de zegels 
voorkomt. 

1925. Masaryk. 
40 heller tot 5 kronen (7 waarden), uitgegeven bij de 
viering van den 75en geboortedag. Ook deze zegels ver
toonen het portret van den president en werden op d«n 

verjaardag 8 Maart met een bijzonderen stempel in 
rooden inkt vernietigd. 

1925. Olympische spelen. 
50, 100, 200 heller, bij het congres van de Olympiade te 
Praag. 
De zegels zijn deels herinnerings, deels weldadigheids
zegels, daar de helft van de overwaarde bestemd was 
voor bestrijding van de kosten tot deelneming aan de 
Olympische spelen, die in 1928 in Amsterdam zouden 
worden gehouden en de andere helft ten bate kwam van 
een beambtenondersteuningsfonds. 
Het zijn de zegels van de weldadigheidsuitgifte van 1923 
overdrukt met „Congres Olymp, internat. Praha 1925"; 
ze werden verkocht voor de dubbele waarde. 

1926. Sokolcongres. 
50, 100, 200, 500 heller van dezelfde uitgifte als de vo
rige, nu overdrukt met „VIII Slet Vsesokolsky Praha 
1926", voor het te Praag gehouden Sokolcongres. Ook 
deze zegels werden voor de dubbele waarde verkocht. 
Sokol beteekent in het Tschechisch Nationale Turn Ver
eeniging; Slet Vsesokolsky = SokolCongres; dit wordt 
om de zes jaar gehouden en trekt honderdduizenden tel
ken male naar Praag. 

1928. Onafhankelijkheid. 
30 helleï tot 5 kronen (10 waarden), bij de viering van 
het 10jarig bestaan van den izelfstandigen staat; uit
gegeven 28 October, tot 31 December. 
30 h. Hradec bij Opava, een oud reeds in 1060 genoemd 

slot, in bezit van de Tchechische souvereinen, later 
in particulier bezit overgegaan (Deutsch Grätz). 

40 h. Levoca met het stadhuis (D. Leutschau). 
50 h. De telefooncentrale te Praha (D. Prag). 
60 h. Jasina met de kathedraal. 

1 kr. Hluboka, een van de mooiste kasteelen van Bo
hemen (D. Frauenburg). 

1,20 Velehrad kerk en klooster, dateerend uit de 13e 
eeuw, pelgrimsoord in Moravië. 

2 kr. Brno, met de kathedraal St. Pieter (D. Brünn). 
2,50 Tatry, het machtige bergmassief (D. Tatra). 
3 kr. President Masaryk. 
5 kr. Praha, links het oude raadhuis, op den achter

grond de kathedraal. 
1929. Wenceslas. 

50 heller tot 5 kronen (5 waarden), uitgegeven 15 Mei, 
ter herinnering van den dood van den H. Wenceslas vóór 
1000 jaar, waarvan de jaartallen 929 en 1929 op de ze
gels voorkomen. 
50 en 60 h. De H. Wenceslas te paard. 
2 Kr. De heilige zijn leer verkondigend. 
3 en 5 Kr. De martelaarsdood van den heilige. 
Hij was koning en tevens schutspatroon van Bohemen, 
werd door zijn broeder vermoord, omdat hij zjjn volk 
tot het Christendom trachtte te bskeeren. 

INLEIDING BIJ 
DANMARK, NORGE EN SVERIGE. 

Nadat de verwoestende tochten der Noormannen een einde 
hadden genomen, ontstonden er allengs in de noordelijke sta
ten kleine rijken, die later tot een grooter geheel vereenigd 
werden; zoo was het in Danmark onder Gorm de Oudere, in 
Norge onder Harald Haarfagar en in Sverig'e onder het ge
slacht der Ynglingers. 
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Ook het Christendom drong langzaam aan in deze streken 
door. 

Na veel onderlinge oneenig'heid kwam eindelijk in 1397 de 
Unie van Calmar tot stand, waarbij de drie rijken tot één 
koninkrijk — onder Margarethe — vereenigd werden, maar 
ledere staat een zekere zelfstandigheid zou behouden, eigen 
staatsregeling, rechten enz. 

Wederom onderlinge oneenigheid en inmenging van de na
buurstaten, o.a. de Hanzesteden, maar Danmark wist meer en 
meer de overhand te krijgen — onder Christiaan I in de 
eerste helft van 1400 — en Norge werd vrijwel tot een Desn
sche provincie, geheel in de macht van Danmark. 

Alleen Sverige bleef zich verzetten tegen de tyrannie van 
dit rijk en trachtte zich vrij te maken, waarbij na de inneming 
van Stockholm het aldaar aangerichte bloedbad in November 
1520, waarbij 94 edelen laaghartig vermoord werden, het af
scheidingsproces verhaastte. 

Gustaaf Wa«;a riep het volk te wapen, wist de Denen terug 
te drijven en Stockholm te hernemen, waarna een einde kwam 
aan de Deenscbe overmacht. In 1521 verbrak Sverige da Unie 
van Calmar en vormde voortaan een zelfstandig rijk onder 
Gustaaf Wasa als eerste koning. 

In later jaren breidde het rijk zich gestadig uit, vooral on
der Gustaf Adolf en Karel Gustaf, die Polen veroverde, tot 
het land onder Karel XII (16971718) op het hoogtepunt van 
zijn macht kwam, maar tevens ook ten onder ging. 

De Noorsche oorlog, waarin Rusland zich met Danmark te
gen Sverige keerde, verliep in het begin voor de bondgenooten 
slecht. Karel was krachtiger dan men van den jongen vorst 
had verwacht; na een landing op Seeland werd Danmark tot 
den vrede gedwongen en in den slag bij Narwa werden de 
Russische legers verslagen. 

In der. tusschentijd, dat Karel zich tegen Polen en Sachsen 
wendde en ook dit land aan zich wist te onderwerpen, had 
Czar Peter zich zoo versterkt, dat hij aan Karel een verplet
terende nederlaag kon toebrengen bij Poltawa, zoodat deze 
gedwongen was te vluchten naar Turkije. Na nog een latere 
mislukte poging door een inval in Norge den toestand te 
redden, vond Karsl den dood op het slagveld. Sverige was ge
noodzaakt vrode te sluiten — vrede van Nystadt, 1721 — 
waarbij Estland en Lifland aan Rusland kwamen. 

Bij den vrede van Abo, 1743, moest het Finland aan Rusland 
afstaan. 

In den Napoleontijd begon Danmark een oorlog tegen Eng
land en Sverige, die in het nadeel van Danmark verliep en 
waarna bij de vrede van Kiel, 14 Januari 1814, Norge aan 
Danmark werd ontnomen en toegewezen aan Sverige. 

Norge, dat tot dusver geregeerd werd door stadhouders van 
Danmark, nam met deze toewijzing geen vrede, riep een volks
vertegenwoordiging bijeen te Eidsvold, die een grondwet op
stelde en den laatsten Deenschen stadhouder prins Christiaan 
Fred:rik tot koning uitriep. 17 Mei 1814. Hiermede was Sve
rige natuurlijk weer niet tevreden, gevolg oorlog met Norge, 
9 Juli; deze was van korts^ondigen duur, want reeds 14 Au
gustus weder geëindigd. Op den lOen October deed Christiaan 
Frederik afstand van de regeering en bij de daarop volgende 
onderhandelingen werd eindelijk overeenstemming bereikt in 
de vormin» van een Unie tusschen beide landen onder den ko
ning van Sverige. Karel XIII, 4 November 1814. 

Later is deze Unie weder opgeheven en vormde ieder land 
weder een zelfstandig rijk onder zijn eigen koning. 

DANMARK. 
1920. V:reenigingszegels. 

10, 20, 40 ore (later kleurveranderingen van de 10 en 
40), ter viering van de wedervereeniging van Noord
Sehleswig met Danmark, nadat de volksstemming de 
aansluiting bij dit land had ui gewezen, 14 Maart 1920. 
De zegels verschenen op 5 October, den dag waarop de 
afgevaardigden van het nieuwe gebied voor de eerste 
maal aan den Rijksdag deelnamen. Zij geven weer: 
10 o. het slot Kronborg bü Helsingör op Seeland. 
20 o. het slot Sonderburg op het eiland Alsen (zuidelijk 

slot). 
40 o. kathedraal van Roskilde op het eiland Seeland; 

vroegere residentie van de Deensche koningen. 

1924. Invoering postdienst. 
10, 15, 20 ore, van iedere 
waarde 4 verschillende 
teekeningen, uitgegeven 
ter herdenking aan de in
voering van den geregel
den Deenschen staatspost
dienst door koning Chris
tiaan IV in 1624. 
Op de zegels het portret 
van den toenmaligen ko
ning Christiaan IV met 

het gezicht naar rechts en naar links, en den tegenwoor
digen Christiaan X, ook naar rechts en naar links ge
keerd. 

1926. Postzegeljubileum. 

■ H>»P1»»»H>| 

10, 20, 30 ore, ter herdenking van de invoering van de 
eerste postzegels voor 75 jaar. Voor deze zegels werden 
de motieven van de eerste zegels genomen. 

ISLAND. 
1911. Sigurdsson. 
4 aur (de andere waarden 1, 3, 6, 15, 25 aur 
werden later uitgegeven), December 1911, ter 
herdenking van den lOOen geboortedag van 
Jon Sigurdsson, geb. 17 Juni 1811 te Rafn
seyri op Island, gestorven 7 December 1879, 
den geleerde en staatsman, schepper van het 
zelfbestuur van Island. 

SVERIGE. 

20 ore. Bij de herdenking van het 300jarig 
bestaan van de Zweedsche post, opgericht 
28 Juli 1620 onder koning Gustaf Adolf II 
wiens beeltenis op het zegel voorkomt. In 
omloop op 28 Juli. 
1921. Bevrijding. 
20, 110, 140 ore, uitgegeven 2 Juli, toen 
het 400 jaar geleden was, dat Zweden on
der^Gustaf Wasa zich vrij wist te maken 
van" Denemarken. 

1924. Postcongres. 

1920. Postjubileum. 

^^^^ 
. [ ■ ^ 1 ^ 
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Op 4 Juli werd een serie postzegels uitgegeven van 5 ore 
tot 5 kr. (15 waarden), bij de opening van het 8e congres 
van de Wereldpostunie, dat te Stockholm gehouden werd. 
De zegels in ore vertoonen de torens van het stadhuis, 
van de Riddarholm en de Storkyrkankerk en het ko
ninklijk paleis; voor de kronenzegels de beeltenis van 
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den tegenwoordigen koning Gustaaf V. 
1924. Wereldpostunie. 

5 ore tot 5 kronen, ook 15 waarden, werden 16 Augustus 
uitgegeven ter herdenking van het 50jarig bestaan van 
de Wereldpostunie. 
De lagere waarden vertoonen een postillon uit de XVIIe 
eeuw, die met verbazing een vliegmachine ziet en de 
jaartallen van de postunie, 18741924, terwijl de kronen
waarden weergeven een aardbol met een duif met een 
brief in de bek, een spoortrein en een stoomboot, sym
boliseerende het wereldpostvervoer door de lucht, over 
land en te water. 

NORGE. 
1914. Onafhankelijkheid. 

5, 10, 20 ore, verschenen 17 Mei biJ de herdenking van 
de 100jarige onafhankelijkheid. 
De zegels, alle in eenzelfde teek«ning, zijn ontworpen 
naar een schilderij, dat voorstelt de volksvertegenwoor
diging te Eidsvold, geopend door stadhouder prins Chris
tiaan Frederik van Denemarken op 16 Februari 1814. 
Deze nam 17 Mei de grondwet aan en koos dezen Deen
schen stadhouder tot koning. 

1925. Noordpooltocht. 
2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 ore; in omloop ge
bracht 1 April ter werving voor der 
Noordpooltocht van Amundsen per vlieg
tuig. 
De oplage bedroeg totaal ruim 2 millioen, 
waarvan ruim 400,000 door de post wer
den uitgegeven en de rest ten bate kwam 
van de organisatie van den tocht, de 
Norsk Luftseil Adsforeinings. 

1925. Spitsbergen. 
10, 15, 20, 45 ore, ter gelegenheid van de inlijving van 
Spitsbergen bij Noorwegen. Op de in éénzelfde teekening 
uitgevoerde zegels de Noorsche leeuw en daarboven 
Svalbard (Spitsbergen). 

■l"» Ai 1928. Ibsen. 
10, 15, 20, 45 ore, ter herinnering aan den 
lOOen geboortedag van Hendrik Ibsen, den 
Noorschen dichter en tooneelschrijver; 
uitgegeven 20 Maart. 
De zegels in eenzelfde teekening vertoo
nen het portret van den schrijver en zijn 
handteekening. 

1929. Ab. 
10, 15, 20, 30 ore, in den trant van de Ibsenzegels, maar 
nu met de beeltenis van Niels Hendrik Abel en de jaar
tallen 18021829, geboorte en overlijden, ter herdenking 
van diens dood 100 jaar geleden. 
Abel was een bekend wiskundige, uitvinder o.a. van de 
theorie der elliptische functies. 

(wordt vervolgd). 

HISTORISCHE STIJLELEMENTEN 
IN DE PHILATELIE. 

Studie door JOH. H. LINT Pzn. 

Onze pos "zegeltjes zijn toch wel gewichtige papiertjes ge
worden, gezien de veelzijdige belangstelling die ze genieten. 
Er wordt toch meer aandacht aan besteed dan wel de meeste 
men=;chen denken, en verschillende wetenschappelijke beschou
wingen worden er aan gewijd, en daardoor worden de zegels 
nauwkeurig bekeken. Laat dit voor den ontwerper een vol
doening zijn en tevens een aansporing om van deze papiertjes 
iets moois en aantrekkelijks te maken. 

Men wil, dat het zegel niet aFeen het oog streelt, doch pakt, 
inslaat, doeltreffend en niet overbelast wordt met voorstel
lingen van verschillenden aard. 

Dit is nu niet het geval alleen met den postzegel, doch geldt 

voor alles. De gewone dagelijksche gebruiksvoorwerpen tracht 
men zoo practisch mogelijk te maken, smaakvol van vorm; 
zoo noodig met een toepasselijke decoratie te versieren. De 
versieringszucht is bij ieder individu een ingeboren iets, en 
bij den een in meerdere, bij den ander in mindere mate aan
wezig, die echter door studie en oefening ontwikkeld kan 
worden. 

Dat dit nu iets is van de 20e eeuw, is natuurlijk onzin; 
onze oudste voorvaderen, duizenden en nogmaals duizenden ja
ren vóór Chr. geboorte hadden deze, de zucht tot verfraaiing, 
reeds mede ter wereld gebracht. Het is nu juist deze studie 
die zoo interessant is door hare geweldig uitgebreide veel
zijdigheid, waarbij zich diverse elementen afspiegelen in het 
een of ander zegelbeeld, of het een fotografische reproductie 
van het een of ander bouw, beeldhouw of schilderwerk of wel 
een of ander deel van een der beeldende kunsten is. 

Het is tevens wel interessant om te zien, dat het land der 
pharao's andere elementen heeft dan het land der mythen en 
dat deze elementen toch weer met elkaar in verband zijn te 
brengen, omdat ze eenzelfde doel nastreefden, hetzij een gees
telijk of wereldlijk doel, met als grondmotief: „de versierings
gedachte". 

Het ontstaan, doel en toepassing is zoo automatisch juist 
dat het als het ware te vergelijken is met een plant die suc
cessievelijk van zijn zaadje opschoot tot een flinken boom, 
die wijd en zijd zijn takken, en deze wederom de vruchten 
over den geheelen aardbol verspreidt. 

De zucht tot versieren doet het individu zijn oogen te gast 
gaan bij planten zoowel als dierenrijk, goden zoowel als 
menschbeeld, wolken, zon, maan, sterren en andere hemel
lichamen enz. enz. De een past het op zoo'n manier ,de tweede 
wederom anders toe; het eene volk heeft een groote gemeen
schappelijke lijn, het andere een andere opvatting en toch in 
grondgedachte gelijk. Het tegenwoordige artistengeslacht ver
foeit het klassicisme en renaissancisme, het wil zichzelf zijn 
in zijn uitingen op allerlei gebied, en t och . . . . roepen vaak 
de afbeeldingen en voorwerpen van tegenwoordig ons voor
beelden voor den geest van Egyptenaren, Assyriers en Perzen, 
Grieken of andere oude volkeren. Niet dat het de bedoeling 
is geweest om deze te copieeren, vere van dien, doch de in
vloed blijft niet uit door het vele zien en bestudeeren van oude 
voorwerpen dat onwillekeurig door een inspiratie een treffende 
gelijkenis is te'maken van het voorwerp van nu met dat van 
het oude verleden. 

Het oudste individu, dat het eerst zijn versieringszucht bot
vierde, deed dit op de meest primitieve wijze. Het geometrisch 
ornament wordt aangenomen als het oudste versieringsmotief, 
dat wel zijn ontstaan aan een reflexhandeling heeft te danken, 
hetgeen we heel go:d bij een nog zeer jeugdig kind kunnen 
waarnemen wanneer we dit een potlood of iets van dien aard 
ter hand stellen. Streepjes, haaltjes en krasjes zijn dan de 
voortbrengselen. Deze kunnen ontstaan zijn ter onderschei
ding of merkteekens. De verschillende musea laten ons nog 
meerdere dezer voorwerpen zien, die door hunne kleur en ver
scheidenheid van toepassing een zeer aardig idee geven van 
het kunnen onzer voorvaderen. Zeer veel vaatwerk in klei of 
ander materiaal spreekt van overoude tijden tot ons. 

De bakermat van de schoone kunsten vinden wij bij de Oos
tersche volken, vanwaar ook de import plaats had. Zooals de 
zon in 't Oosten opkomt en haar licht en warmte over ons 
komt uitstralen, zoo is het ook met de schoone kunsten ge
gaan. 

De versieriigskunst is dus een zeer ou3e kunst, toegepast 
bij en door de primitiefste aardbewoners; naar gelang het 
volk een hoo?eren trap van den beschavingsladder beklom, 
stijgen ook zijn voortbrengselen in geraffineerdheid. 

De versieringskunst is het gewichtigste en onafscheidelijkste 
onderdeel van de bouw, beeldhouw en schilderkunst. 

Moest de mensch :ets hebben om izichzelf te beschutten, het
zij tegen klimaat of overval, zoo maakte hij zich een schuil
plaats, hetzij in de bergen — grotten— of op paalwoningen, 
en deze werden dan op hun manier bewerkt; door deze bewer
king en mede in verband met het doel ontstond er vanzelf een 
zekere regelmaat. Het opeenstapclen van brokken steen, klein 
of groot, bracht reeds een kleurschakeermg teweeg, het toe
passen van stutten — voorloopers der pijlers — bracht ver
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deeling en constructie met zich mede, het omheinen van wo
ningen leverde de leukste en primitiefste manier van om
heiningen op; het profiteeren van het van nature aanwezig 
zijnde materiaal bracht dit met zich mede, dat iedere land
streek in beginsel reeds zijn eigen stempel op deze voort
brengselen drukte. Ventilatiegaten, zoowel voor lucht als voor 
rook, waren de voorloopers van vensters e.d. Het bewaren 
van spijs en drank doet de voorraadvaten ontstaan en al naar 
gelang de behoefte zich deed gevoelen ontstond zoo succes
sievelijk het gemeubileerde heelal. Volksverhuizingen, oorlogen 
enz. waren oorzaak dat diverse volken met elkanders voort
brengselen kennismaakten, wat een geweldigen invloed op de 
ontwikkeling had, want overneming en combinatie brachten 
wederom andere elementen teweeg, vandaar de veelzijdigheid 
op het gebied der schoone kunsten. 

Dat hier eeuwen overheen moesten gaan, behoeft nauwelijks 
gezegd; verkeer was er niet ofwel zeer primitief. De eene stam 
kende als het ware het bestaan van de andere niet. 

Laten we nu de alleroudste tijdperken, zooals steen, ijzer 
en bronstijdperk buiten beschouwing, dan zien we het werke
lijk bestudeerde kunsthistorisch tijdperk tot pl.m. 3000 jaar 
V. Chr. terug gaan en spannen de tijden van de Egyptische 
pharaodynastieën de kroon. Hiervan is heel wat bewaard ge
bleven, en nog steeds is het land van den Nijl onuitputtelijk 
voor de archeologen. De geweldige tempels, graven en andere 
bouwwerken laten een groote bewondering na voor de hoog
staande ontwikkeling der Egyptenaren. Is het te verwonderen 
dat Egypte op zijn ziegelvelden gebruik he'eft gemaakt van 
diverse oudheidkundige afbeeldingen? Zelfs zijn ze nog ver
der gegaan; zie b.v. de uitgifte van 1866, waar we het water
merk der zegels in den pyramidevorm zien toegepast. 

De Pyramide van Gizeh is bekend genoeg wat den vorm 
betreft, wie vinden deze op het zegelveld van 1867, 1872, 
187981 afgebeeld. Deze pyramide is de hoogste en grootste; 
de oorspronkelijke hoogte was 145,8 meter, thans nog 137 
meter, vierkant van grondplan met een zij delengte van 233,3 
meter en ©en hellingshoek van 51 graden. Feitelijk staat bij 
Gizeh leen groep van pyramiden, n.1. 3 groote en 6 kleine. Als 
oprichters der 3 groote pyramiden van deze groep worden ge
noemd de koningen Cheops, Chefren en Mykerinos uit de 4e 
dynastie. 

De dynastiebepaling heeft als volgt plaats: De oudste tijd 
vóór 2500; het Oude Rijk, 4e'6e dynastie, 25002200; het Mid
denrijk, lle14e dynastie, 22001700; d'e tijd van overheersching 
door de Hyksos, 17001575; het Nieuwe Rijk, 17e21e dynastie, 
16001100; vreemde Aethiopische en Assyrische overheersching 
21e26e dynastie, 1100663; natijd en Perzische overheersching, 
26e31e dynastie, 663331. 

De pyramide van Cheops — de hoogste — stond steeds als 
het voorbeeld bij uitstek en uitnemendheid der grafteekens be
kend, hoewel de bestemming naar het schijnt ook mystieke en 
astronomische verklaringen betreft. 

Men ziet op deze genoemde zegelvelden 

I
JH^^^^gl»] ook de z.g. sphinx van Gizeh, een reusach

^ ^ ^ ^ ^ 3 » tig werk en in omvang geheel in evenredig
J J B B L ' | i ] heid met de pyramiden, die het bewaakt; 
^aB^H deze mag gerust als een der meest typische 

■ ^ ^ S H N B gewrochten der Egyptische beeldhouwkunst 
^M^^Hi] beschouwd worden. De hoogte bedraagt on

_i^^9Huj geveer 20 meter, terwijl het hoofd pl.m. 30 
Hff i^^Sa lÜ maal een menschenhoofd overtreft. Gehakt 

uit een rotsheuvel, die zich boven de hoog
vlakte verhief, is het beeld 'even onwrikbaar aan zijn plaats 
gebonden als de graven aan wier voeten het de eeuwige wacht 
houdt. 

Op het zegelveld van 1867 zien wij het medaillon waarin py
ramide met sphinx afgebeeld is, geflankeerd door een zuil en 
een obelisk. De teekening der zuil kan niet op een zuiver
Egyptischen vorm bogen. Men zou geneigd zijn het kapiteel 
een palmkapiteel te noemen, doch het is te veel Grieksch
Romeinsch, evenals het basement. 

De zuilen en haar onderdealen zijn bij de Egyptenaren zeer 
sober van vorm en ontleend aan de lotus, papyrus en palm. 
Prachtige voorbeelden van zuilen en zuilenrijen zijn nog be
waard en dezie zijn in groote verscheidenheid van styleering 
en opvatting. Deze zuilen zijn cylindervormig en in zeer mooie 

verhoudingen verdeeld. De voet van de zuil, basis of basement, 
bestaat in den regel uit een cirkelvormige plaat, waarop zich 
de schacht óf zuiver cylindeTvormig, óf met geleidelijke ver
dunning verheft. Deze schacht is effen en met schilderwerk 
versierd, of wel door ringvormige banden verdeeld, in welk 
laatste geval de schacht het voorkomen heeft van een bundel 
stengels, welke door die banden bijeen wordt gehouden. Het 
kapiteel gelijkt op geopende of gesloten bloemkelken. De zui
len van den lateren tiJd daarentegen herinneren aan de palm, 
zoowel door den vorm van de schacht als bladversiering aan 
het kapiteel. Ook treft men zuilen aan met menschenfiguren 
ervoor gehakt, veel me«r dan levensgroot de geheele kolom 
bedekkend. Zoowel uitdrukking als houding der lichaams
deelen zijn streng giestyleerd en zeer mooi sculpturaal opgelost. 
Als een bijzonderen vorm van kapiteel treffen we nog aan 
het Hatorkapiteel, samengesteld uit vier menschengezichten 
van de godin Hator, waarboven een tempelvormig tabernakel. 
Deze vormen zijn zonder constructieven oorsprong uit decora
tieve doeleinden ontstaan. Het veelkleurig polychrome waar
mede al de muurvlakken zoowel binnen als buiten aan de ge
bouwen versierd waren, stelt óf symbolische figuren voor, 
zooals goden, heilige dieren e. d., óf hieroglyphenschrift,, óf 
episoden uit het leven der pharao's, óf giefantaseerde voorstel
lingen uit het doodenrijk. 

De obelisken zijn vierhoekige, geleidelijk verdunde pijlers, 
van boven pyramidaal afgedekt. Voor den ingang van tempels 
vinden we in den regel een paar van deze pijlers, die zéér 
hoog zijn en geheel bebeiteld waren met schrift, en als her
denkingszuil dienst deden. 

De zegelvelden van de uitgifte 1914 zijn ook gedekt met 
vele dezer mooie voorstellingen: op de groene 2 m. zien wij 
de godin Isis afgebeeld; op de roode 4 m. het groepgedeelte 
van de pyramiden van Gizeh; terwijl op de 5 m. de sphinx van 
Gizeh; op de 10 m. blauw twee zittende statuen, van vorm en 
oplossing gelijk aan die van de 100 m. zwart, waarop we de 
dorpelwachters van den grooten rotstempel van Ramses II te 
AboeSimbel aantreffen. Op de 20 m. olijfkleur treffen we de 
afbeelding aan van de bekende poort van Ptolemaios Euer
getes II voor den Khonsoetempel te Karnak. Deze poort is 
gisheel bewerkt met de mooie „en creux" reliefs, waarboven 
in de kroonlijst de gevleugelde zonneschijf de geheele lengte 
vult. 

De uitgifte 1925 doet ons zien hoe de oude Egyptenaar zijn 
versieringszucht botvierde. Hier zien we een der Egyptische 
goden afgebeeld, die Horus zal moeten voorstellen, alhoewel 
de snavel te lang is; deze is een inscriptie aan het beitelen. 
Boven deze voorstelling zien we wederom de gevleugelde 
zonneschijf. 

Egypte treed in de geschiedenis met een afgerond staats
wezen, met een schrift, een kunst, een letterkunde, astronomie 
enz., met Menes als eersten koning. Deze koning vereenigde 
Opper en BenedenEgypte. Deze pharao droeg de dubbele 
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kroon, de witte van Zuid of OppeTEgypte, en de kegelvor
mige van Noord of BemedenEgypte. De gier was het zinne
beeld van Nechbet, het wapendier van het Zuiden, de Uraeus
slang, aan Urot gewijd, dat van het Noorden. 

Ben bijzondere regeering is die van Amenhetep IV, die met 
voorbeeldloozen ijver zich ten doel stelde de verschillende 
plaatselijke goden te vervangen door één god, den zonnedienst 
(Chuen'aten, glans der zonneschijf). 

Bezien we nu de gevleugelde zonneschijf, dan zien we rond 
de zonneschijf de Uraeusslang met de vleugels van den gier 
tot één embleem verwerkt. 

De Egyptische godsdienst was z'eer rijk aan goden en go
dinnen, en het loont de moeite om daar eens in te snuffelen. 
ledere voorname godheid had het een of ander dier aan zich 
gewijd, b.v. Ammon de ram (vruchtbaarheid). Ra de sperwer 
(vernietiging), Thot de ibis, Anubis de jakhals, de godin Hator 
de koe, Sebah de krokodil, Uzot de slang, Sechet de leeuwin, 
de godinnen Nechbet en Moet de gier, Horus de sperwer. 

De heilige Apisstier, die te Memphis 
in een kapel bij den Ptahtempel ver
blijf hield, en die voor de Egyptena
ren da hoogste uiting was van een 
godheid in een dierlijk lichaam, werd 
geacht een afstammeling te zijn van 
Osiris en Ptah, gemeenschappelijk en 
door een zonnestraal verwekt te zijn. 
Deze grillige gestaltenuitingen eener 
primitieve verbeelding blijven ken
merkend. In den laatsten tijd der 
Egyptische kunst ontstaat als incar
natie van een der godinnen van het 
moederschap de Toéris, half mensch 
half nijlpaard. 

Het motief van blijvende beteekenis is de sphinx geworden, 
waarin dierlijke en menschelijke vormen tot één geheel zijn 
vereenigd zonder stoornis en als van nature zoo geboren. 

De oorspronkelijke samenstelling is die, waarin een mensche
lijk hoofd, als zinnebeeld van het verstand en vernuft, is ver
eenigd met een leeuwenlijf, het symbool der kracht. Later 
werden de menschenhoofden vervangen door de koppen der 
heilige dieren, om de goden te symboliseeren. Zoo werd de 
sphinx met den ramskop het zinnebeeld van Ammon, wiens 
tempel te Karnak door een laan dezer beelden wordt vooraf
gegaan. 

Over de Egyptische kunst valt nog heel veel te zeggen, doch 
in verband met ons doel ben ik m.i. reeds uitvoerig genoeg 
geweest. 

TIENDE PRIJSVRAAG. 
De oplossing van deze Prijsvraag luidt als volgt: 
Vliegtuig: Rusland 1922. 
Vlag op rots: Peru 1925. 
Vulkaan met sterren: Salvador 1867. 
Man op berg: Vereenigde Staten 1898. 
Schip: Ohina 1913. 
Man in boot: Bolivia 1916. 
Hekwieler: Congo 1894. 
Sohip met bemanning: Liberia (lettres chargées) 1924. 
Schip: Nyassa 1921. 
Gebouw op heuvel: Armenië 1921. 
Prijswinnaars zijn: 
L. de Haan, Joh. Verhultsstraat 216, Amsterdam, Z. 
G. L. A. Jansma, Bioscoopweg 15, Buitenzorg (Java). 
W. P. Janssen, Marthastraat 4, Hengelo (O.). 
ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationstraat 39, Groningen 
J. M. G. Numans, Nieuwstad 50, Zutphen. 
M. D. Ramondt, De Witt HameTstraat 1, Goes. 
mevr. Rutgers van der Loeff, De Genestebweg 6, Bloemen

daal. 
G. J. Schouten, Koekioekstraat 20, Hilversum. 
B. Stoop, Haagweg 30, Breda. 
H. P. Verschuur, Balistraat 6a, Soerabaja (Java). 

ELFDE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt een ontwerp voor een volgend prijsraadsel 

op philatelistisch gebied. 
De prijsraadsels moeten aan de hand van den Yvertcata

logus oplosbaar zijn. 
Voor tien ontwerpen wordt een prijs in postzegels beschik

baar gesteld. 
De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor, alle, ook 

niet bekroonde, ontwerpen te gebruiken voor volgende prijs
vragen. 

Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd 
worden. 

Inzendingen, welke op de adreszijde het motto: „Elfde prijs
vraag" moeten dragen, vóór 15 Januari 1930 in te zenden aan 
dr. P. H. van Gittert, Maliebaan 72bis, Utrecht. 

EEN EN ANDER UIT HET FRANSCHE 
POST EN TELEGRAAFWEZEN 

TIJDENS DE DUITSCHE BEZETTING 
18701871. 

I. 
.,De telegraaf en de post tijdens den oorlog van 18701871" 

is de titel van een bij Charpentier te Parijs verschenen boek, 
geschreven door den vroegeren afgevaardigde F. F. Steen
ackers. 

De heer Steenackers, wiens vader een Belg was, werd in het 
jaar 1869 door het Departement HauteMarne tot afgevaar
digde gekozen. Hij had deze keuze hoofdzakelijk te danken 
aan een boek, dat een jaar tevoren door hem uitgegeven was 
en dat tot titel droeg: „L'invasion de 1814 dans la Haute
Marne". Door dit boek is hij in wijdere kringen en voorname
lijk in het genoemde departement bekend geworden. In het 
Wetgevend Lichaam schaarde Steenackers zich aan de zijde 
der oppositie, waartoe Picard, Jules Favre en Gambetta be
hoorden. Vooral tuisschen hem en den laatstgenoemde ont
stond een zeer vriendschappelijke verhouding, wat tot gevolg 
had, dat hem na den val der keizerlijke regeering en de in
stelling van het z.g. „Gouvernement de la Defence Nationale" 
(de regeering der landsverdediging) door den invloed van 
Gambetta de gewichtige post van DirecteurGeneraal der Tele
graaf en later ook nog van de Posterijen binnen de stad Parijs 
opgedragen werd. De ervaringen, welke de heer Steenackers 
in deze ambtelijke functie opdeed en de persoonlijke herinne
ringen uit dien bewogen tijd, heeft hiJ met gebruikmaking 
van het hem ten dienste staande materiaal, in het boven ver
melde boek neergelegd. Het levert ons een menigte interes
sante gegevens, die te voren ten deele nog geheel onbekend 
gebleven waren, ten deele nog niet met zekerheid vastgesteld 
konden worden, omdat de ambtelijke stukken niet ter be
schikking waren. 

Daar de schrijver in zijn werk meermalen op politiek terrein 
afdwaalt, zullen we de passages, die daarop betrekking hebben, 
achterwege laten en ons hoofdzakelijk bepalen tot het Post
en Telegraafwezen. 

Den 4en September 1870 kwam er in Parijs een eind aan de 
keizerlijke regeering en werd in haar plaats het „Gouverne
ment de la Defence Nationale" ingesteld. Generaal Trochu 
werd fcot president gekozen. De ziel van alles bleef echter de 
minister van binnenlandsche zaken Gambetta. Wie zou nu de 
gewichtig.ste staatsambten vervullen? Eenige leden der re
geering waren het er al over eens de leiding van het telegraaf
wezen aan hun medelid GlaisBizoin op te dragen. Gambetta 
wist echter zijn zin door te drijven en afgevaardigde Steen
acker werd tot chef van het telegraafwezen bestemd. Hij trad 
onmiddellijk in functie en bevond zich reeds op den dag zijner 
benoeming in het hoofdgebouw in de Rue de Grenelle in ge
zelschap van zijn vriend Le Goff, dien hij tot chef van zijn 
centraal bureau had uitgekozen. De keizerlijke DirecteurGene
raal De Vougy kon nu de plaat poetsen en liet alles aan zijn 
opvolger over, zonder dezen in de geheimen van den dienst in 
te wijden. Gelukkig stelde de oudinspecteur der telegrafie 
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PicTrot zich tot beschikking van den heer Steenackers en ver
leende hem den grootst mogelijken steun. En dat was noodig, 
want de nieuwe chef werd overstelpt met de meest dringende 
zaken, vooral op militair gebied. 

In Parijs was met het oog op de militaire telegrafie nog 
niets geregeld; een verzuim, dat alleen daaruit te verklaren 
is, dat de keizerlijke regeering een mogelijk verschijnen van 
den vijand voor de poorten der hoofdstad nooit ernstig onder 
de oogen had gezien. De gewichtigste en dringendste arbeid 
bestond daarin, dat de forten en de vooruitgeschoven posten 
door ondergrondsche draden met de binnenstad verbonden 
werden en dat de verschillende bastions met het centraal tele-
graafstation in verbinding gebracht moesten worden. Dit om
vangrijk werk werd met de grootste snelheid onder handen 
genomen. Verder verlangde de Gouverneur-Generaal Trochu, 
die zijn hoofdkwartier in het Louvre had opgeslagen, dat er 
een speciale telegrafische verbinding ingesteld werd tusschen 
het paleis het Louvre en de gezamenlijke vestingwerken. Ook 
deze hoognoodige installatie werd voltooid. In het kabinet van 
den generaal werd een tafel, voorzien van electrische knoppen, 
aangebracht, zoodat hü het in zijn macht had op ieder oogen-
blik van den dag met de enorm uitgebreide vestingwerken 
van de hoofdstad telegrafische gemeenschap te onderhouden. 
Een andere uitgebreide installatie was het aanbrengen van 
kabels ten dienste van de Parijsche brandweer. Daarcoe moes
ten door de riolen der straten draden gelegd worden om bij 
het naderend gevaar een verbinding in gereedheid te hebben 
tusschen de onderscheiden posten. 

Ten slotte had de telegraafdienst — en dat was wel een der 
voornaamste werken — te zorgen voor het aanbrengen van 
een kabel in de Seine tusschen Parijs, Rouen en Nantes. Men 
vleide zich met de hoop, dat de aanleg van dezen kabel geheim 
zou blijven en dat het op deze wijze gelukken mocht ook bij 
eventueele insluiting der stad, de telegrafische gemeenschap 
met het platteland in stand te houden. Het plan hiervoor was 
uitgegaan van den vroegeren keizerlijken Directeur-Generaal 
der telegrafie De Vougy, die den kabel bij een Engelsche fa 
briek besteld had, daar er in Frankrijk wellicht geen geschikte 
leveranciers zouden zijn. De koopprijs bedroeg 400,000 francs, 
onder voorwaarde, dat dit bedrag bij aflevering betaald zou 
worden. Een en ander geschiedde nog tijdig en het gelukte 
den kabel in de grootste geheimhouding in de Seine neer te 
laten en de gewenschte ve-rbindingen aan te brengen. 

Onder dezen arbeid was de 10e September aangebroken. De 
Duitschers naderden zóó gezwind, dat men het in den minister
raad reeds noodig oordeelde, een afdeeling der regeering naar 
het platteland over te brengen. Toen de heer Steenackers 12 
September 's morgens als naar gewoonte aan den minister 
van binnenlandsche zaken Gambetta zy'n rapport uitbracht, 
stelde deze hem voor, dat hij zich buiten Parijs moest be
geven om daar de leiding der telegrafie in handen te nemen. 
Toen de heer Steenackers te kennen gaf, dat hij zij*: x)Ost in 
Parijs liever niet verlaten wilde, omdat er zeer moeilijke tij
den zouden aanbreken, liet de minister hem ten duidelijkste 
blijken, dat hij op 't platteland beter op zijn plaats zou ziJn 
en dat hem daar naar alle waarschijnlijkheid geen sinecure zou 
wachten. Hij moest er dan ook maar op rekenen, dat hij ten 
spoedigste zou moeten vertrekken. Na dit beslist uitgesproken 
bevel rustte de heer Steenackers zich uit voor zijn nieuwe 
terrein van werkzaamheden. Hij droeg zijn vertegenwoordi
ging in Parijs aan een hoogeren beambte der telegrafie, den 
heer Mercadier, op, terwijl de vroeger genoemde inspecteur 
der telegrafie Pierret de hem aangeboden opperste leiding 
van den telegraafdienst op zich nam. In den nacht van den 
13en September verliet de directeur van den algemeenen tele
graafdienst met het noodige personeel de stad Parijs, om zich 
met den heer Laurier, den afgevaardigde van den minister van 
binnenlandsche zaken, diens secretaris Cazot en het overige 
deel van diens staf naar Tours te begeven. Den vorigen dag 
was de heer Rampont door het bestuur van de stad tot post
directeur benoemd. De chef van den postdienst bleef te Parijs 
en benoemde den heer Libor tot plaatsvervanger voor de op
perste leiding van het postbedrijf binnen de muren der hoofd
stad. 

Zooals we uit den loop dezer uiteenzetting zien zullen, was 
de omstandigheid, dat in de toenmaals voor Frankrijk zoo 

kritieke dagen de beide zoo nauw verwante takken van dienst 
niet in één hand gelegd werden, niet bevorderlijk aan de be
langen van dan dienst. Er ontsproten daaruit misversitanden, 
vergissingen en wrijvingen, die vaak ernstige gevolgen had
den en samenwerking tusschen de beide diensten soms on
mogelijk maakten. 

De minister van binnenlandsche zaken Gambetta zag alras 
het verkeerde van dezen toestand in. Toen hij vier weken na 
het vertrek van de algemeenen directeur der telegrafie na een 
zeer gevaarlijken tocht met een ballon Tours bereikt had, liet 
hij zich den toestand van zaken voorleggen. De heer Steen
ackers verheelde niet, dat de verwachtingen van de prestaties 
der tslegrafie teleurstellend waren, dat zijn voorstel tot in
stelling eener veldtelegraaf op tegenwerking stuitte en dat de 
samenwerking tusschen post en telegrafie veel te wenschen 
overliet. 

„Gij moet" — was Garrihetta's bescheid — „de leiding van 
beide takken van dienst ter hand nemen. Was het nog vrede, 
dan zou ik den spoorwegdienst er nog aan toevoegen en zelfs 
nog meer. Ontwerp ten spoedigste een besluit voor de ver-
eeniging van beide diensten; we zullen het morgen onder
teekenen." 

Den volgenden dag, den 12en October, verscheen in de Mo-
niteur een door Gambetta, Crémieux, Glais-Bizoin en admiraal 
Fourichon onderteekend decreeit, waarin post en telegrafie in 
één hand gelegd werden onder de opperste leiding van den 
heer Steenackers. Hiermede was, tenminste voor 't platteland, 
de zoo noodige centralisatie bereikt. 

Doch wij keeren terug tot den dag, waarop de heer Steen
ackers te Tours in functie trad. Zijn werkkring daar was in 
twee geheel onderscheiden takken te verdeelerg, 

1. de instelling van een verbinding tusschen het belegerde 
Parijs en den regeeringszetel te Tours; 

2. het ondersteunen van de militaire operaties, resp. de in 
't veld staande legers. 

De- taak, onder 1 genoemd, besitond hierin, dat de heer 
Steenackers instelde: 

a. een koeriersdienst; 
b. een postduivendienst. 
Ten behoeve van het onder 2 vermelde kwam tot stand: 
a. een telegrafische verkenningsdienst; 
b. een mobiele veldpost- en telegrafische afdeeling. 

(Wordt vervolgd). 

HET BEZOEK AAN HET POSTMUSEUM 
OP 24 AUGUSTUS 1929. 

Een der belangrijkste punten op het programma van den 
laatsten Philatelistendag vormde een bezoek aan het Post-
museum, in een van de gebouwen van het Hoofdbestuur aan 
de Koi-tenaerkade te 's-Gravenhage. Voor de bezoekers waren 
drie zaaltjes met een rijken, gevarieerden inhoud in gereed
heid gebracht. 

Van onzs oudste zegels waren aanwezig de goedgekeurde 
proeven, de eerste afdrukken van de drukplaten in de aan
genomen kleuren, in nagenoeg complete vellen en verder een 
onbedrukt vel van het watermerkpapier. De serie van 1864 
was eveneens vertegenwoordigd door eerste afdrukken van de 
drukplaten in da goedgekeurde kleuren, in vellen getand 
123'^:12A. Bovendien echter was er een op 16 zegels na com
pleet vel van de 10 cent rood, in de tanding 10}^:10K. Deze 
tanding was voor de proeven van de uitgifte 1864 tot dusver 
onbekend, ook Moens en Van Kinschot maken er geen melding 
van. Eveneens werd aangenomen (o.a. door den heer Gatso-
nides in het Handboek deel II), dat de tandingmachine 
10K:10K eerst in 1867 voor het eerst zou zijn gebruikt; hier
voor moet in het vervolg dus 1864 gelazen worden. Men zou 
kunnen aanvoeren, dat het bewuste vel eerst later, in 1867, 
getand zou kunnen zijn. Hiertegen pleit een met inkt op den 
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velrand geschreven opmerking: Proef blad van den Heer Hoofd-
Directeur Hofstede ontvangen 18 Maart 1864, uit de collectie 
stukken van wijlen den heer Pols. Het vel heeft dus zeer 
waarschijnlijk sinds dien tijd in de archieven der Posterijen 
berust. 

Van dê serie 1867 werden ons getoond van de origineele 
plaat gedrukte ongetande vellen in type I van da 5 cent zwart, 
10 oent zwart en 15 cent blauw. Van emissie 1872 waren aan
wezig de teekenino:en van Stam voor het medaillon voor deze 
zegels en verder ongetande kleurproeven voor de lagere waar
den in blokken. De ƒ 2,50 was in een compleet, „postfrisch" vel 
aanwezig, evenals enkele guldenwaarden van de volgende serie 
(hangend haar). Van deze serie zagen wij verder een compleet 
vel van de 5 cent in oranjegele kleur, lichter dan de kleur van 
den bekenden foutdruk, een kleurproef uit de fabriek van 
Gebr. Tänecke und Fr. Schneemann te Hannover, de inktleve-
ranciers voor'deze serie en voor de gelijktijdige portzegels, die 
ook de kleurproeven geleverd hebban. Van den echten fout
druk 5 cent, oranje, wekten onze begeerte op twee postpakket-
kaarten, met resp. 3 en 4 stuks van dit zeldzame zegel, alles 
door inktkruisen vernietigd. Ook was er weer te bewonderen 
het zegel van 10 cent met op den bovenrand gedrukt de woor
den: Niet bestellen op Zondag, welk stuk ook in de collectie-
Waller op de tentoonstelling van 1924 aanwezig was. 

Van de- uitgifte 1898 was er het bekende vel van de 5 cent 
tête-bêche, aangemaakt voor postzegelboekjes, dat in 1923 
met opdruk 12j/> cent als portzegel is uitgegeven. 

Onze oudste portzegels waren ook in kostbare stukken aan
wezig. Van de 5 cent nr. 1 was er 'een bijna compleet vel in 
type B, de l'A cent 1881 was er met een compleet vel in zet
ting G, evene^s een geheel vel van de 3 cent op 1 gld. (zet
ting F ) . Zeer interessant was een vel van de 5 cent zetting G 
in een kleur, die ongeveer overeenkwam met die van de serie 
van 1894, alleen iets lichter was. Zooals bekend is, werd in 
1894 besloten om de portzegels in donkerder kleur uit te geven 
en om nieuwe drukplaten daarvoor te maken, omdat de oude 
zooveel beschadigingen hadden opgeloopen. Met den ouden 
drukvorm (zetting G) werden de kleurproeven voor de nieuwe 
serie gemaakt; zij werden geleverd door de bovengenoemde 
firma Gebr. Tänecke und Fr. Schneemann, Hannover. Deze 
vellen, waarvan er dus zijn die in kleur niet geheel overeen
komen met de aangenomen tint, werden later tegelijk met de 
definitieve vellen in donkerblauwe kleur en in nieuwe zetting 
(alle zegels type III) uitgegeven; het zijn de z.g. p r o e f -
p o r t e n . Van deze nu was een geheel vel van de waarde 
5 cent aanwezig. 

De nieuwere uitgiften waren door een hoogst interessant 
materiaal aan teekeningen, proeven e.d. vertegenwoordigd, die 
duidelijk lieten zien, dat er heel wat bij de uitgifte van een 
nieuwe zegelserie komt kijken. Vooral van de Jubileumserie 
van 1913 was een groot materiaal aanwezig, dat aan de bezoe
kers gedeeltelijk al van de tentoonstelling te Amsterdam be
kend was. Naast proefdrukken in zwart en in de aangenomen 
kleuren waren er verscheidene koperstempels, w.o. met door
gehaalde waarde-aanduidingen, en twee onbruikbaar gemaakte 
drukplaten, van de 2>^ cent plaat 2 en van de 5 cent plaat 2. 
Van de Jubileumserie 1923 zagen wf proeven in de aange
nomen kleuren op Japansch papier, elke waarde met hand-
teekening van W. van Konijnenburg. 

De koerseerende guldenwaarden waren in proefdrukken van 
losse zegels in de aangenomen kleuren aanwezig. 

De 2 cent rood en zilver van de Kerst-serie 1926 werd in 
alle stadia getoond, alleen de roode druk, alleen de zilveren 
ondergrond, een vel ongetand en een vel in gewone en in rol-
perforatie. 

In een afzonderlijke vitrine lagen sterk vergroote afbeel
dingen, waarschijnlijk afdrukken van de oorspronkelijke stem
pels, van verschillende nieuwere zegels, als de 5 cent t.b.c. van 
1906, de „kersenmandjes" van 1923, de redding- en Roode-
Kruis-zegels, en teekeningen van de 5 cent Jubileum 1923 en 
van de 25 cent in het koerseerende type, waaraan te zien was, 
dat de cijfers oorspronkelijk anders van vorm waren geweest. 
Ook lagen daar de groote houtsneden voor de Olympiade
zegels, benevens de houtblokken, waarvan zij gedrukt waren. 
Van de zegels van Fokko Mees was het blok voor de 2 cent 
ongeveer 8 bij 10 cm. groot, voor de andere waarden (1)^, 

5, 15 cent) 6 bij 8 cm. Van de overige waarden, van Wencke
bach, waren te zien de- 3, 10 en 30 cent in blokken van onge
veer 6 bij 6 cm., waarvan de boven- en onderrand waren af
gesneden; da afdrukken vertoonden dan ook alleen de sport-
figuur en de waarde. 

Daarnaast lagen de teekeningen van onze laatste Kerst
serie, zooals Jan Sluijters ze zich oorspronkelijk had gedacht, 
in twse kleuren. De li4 cent was lila en groen, de 5 cent 
groen en grijs, de 714 cent rood en groen en de 12^4 cent 
blauw en grijszwart. 

Voorts waren er exemplaren van de boekjes, die door de 
Nederlandsche postadministratie aan de gedelegeerden op de 
laatste postcongressen zijn uitgereikt, als Den Haag 1927, 
Stockholm, Brussel en Londen, met ongebruikte exemplaren 
van onze zegels. 

De zegels van Ned. Indië waren vertegenwoordigd door de 
bekende blauwe proef van nummer 1, in een geheel vel, ge
tand 12>j:12A (1868). De portzegels waren om te water
tanden: een blok van 100 van de 5 cent nr. 1, een blok van 70 
van de 10 cent nr. 2 en een bijna compleet vel van 200 stuks 
van de 15 cent, nr. 3. De volgende serie- wis vertegenwoordigd 
door een vel van de 23^ cent in zetting A en een van de 50 
cent in zetting D. 

Van Suriname waren aanwezig complete vellen van de op
drukken 12}^ cent van 1926, van Cura<;ao oen vel van ds 5 »ld. 
Jubileum in tanding 11K:H34 en een aan de verzamelaars 
tot nu toe onbekend c o m p l e e t vel in de zeldzame, eerst in 
1927 ontdekte tanding 11:1134! Van diï zegel moeten verder 
slechts 12 exemplaren bekend zijn. 

Voor poststukkenverzamelaars van belang waren koper
stempels van ongeveer 12 bij 18 cm. met de beeltenissen van 
Hugo Grotius en De Witt, de ontwerpen van Hana voor de 
buitenlandsche briefkaarten. Ook wareii -jitgestald de brief
kaarten met opschrift „Carte postale avec réponse jDavée", het 
geschenk van den heer Pull, waarover hij indertijd in het 
Maandblad geschreven heeft. Verder waren er proefdrukken 
voor de briefkaarten van 2K cent uit de jaren 1871-78. 

Van afstempelingen was er een blad met puntstempels op 
geheele brieven en een met kantoornaamstempels op br'ef-
kaarten, verder een verzameling Ne-derland van 1852 af com
pleet, alle zegels met puntstempels, waaronder ook de volle
dige serie van 1899 tot en met de 5 gld.! Terecht staat hier
boven: wederrechtelijk afgestempeld, want deze zegels kunnen 
natuurlijk met puntstempel echt gebruikt niet voorkomen. 
Deze laatste serie heeft stempel nr. 5 (Amsterdam), waarmee 
na de intrekking nogal wat geknoeid moet zijn. De portzegels 
met puntstempels waren compleet tot en met de serie van 1894. 

Enkele verzamelingen van buitenlandsche zegels, waaronder 
een verzameling vliegpoststukken en een collectie Duitschland 
ongebruikt, compleet, tot omstreeks 1920, deden zien, dat het 
Postmuseum ook erkentelijk is voor schenkingen van niet-
Nederlandsche zegels. 

Behalve de postzegels waren ook nog verscheidene andere 
dingen geëxposeerd, die op andere wijze betrekking tot de 
post hebben: oude ordonnantiën en postkaarten, afbeeldingen 
van postkoetsen, modellen van -vroegere brievenbussen, foto's 
van de postvluchten naar Indië, «nz., enz.; er waren zeer be
langwekkende dingen bij. 

Voorloopig zal het Postmuseum nog niet voor het publiek 
toegankelijk zijn. 

Ook op deze plaats wordt den heer Tresling dank gebracht 
voor de moeite, die hij gedaan heeft om de bezoekers van den 
Philatelistendag reeds van dit buitengewoon interessante on
derdeel te kunnen doen genieten; moge binnen niet al te langen 
tijd het Postmuseum voor alle verzamelaars openstaan. 

A. M. BENDERS. 

I NEDERLAND EN KOLONIËN. % 
* Zwitserland en Engelsche Koloniën ^ 
$ — zijn mijn specialiteit — X 
j t Steeds mooie zichtzendmgeamet sterk concurreerende prijzen ter beschikking afe 
^ Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND jfi 
* 1928 met prijzen in Nedcriandschemunt. * 
I :-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-: % 
^ - {Lid Nederlandsche Vereeniging van Postzegelvcrz) - {'76) j t 
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DE GESCHIEDENIS VAN HAWAII OP DE POSTZEGELS. 
Wie de gebaarde koningen en schoone koninginnen met hun 

welluidende namen (Keohokolole, Liliuokalani) zijn, die op de 
zegels van Hawaii staan afgebeeld, weet slechts een hoogst 
enkele van de verzamelaars van dit gebied; nadere bijzonder
heden zullen wel aan niemand bekend zijn! Het is de verdienste 
van mr. Van Peursem, de geschiedenis van deze eilanden en 
hun koningshuis te hebben uitgevorscht; de resultaten zijn in 
een zeer leesbaar en ze^er goed uitgevoerd boekje neergelegd, 
dat verschenen is bij den „Haagsche Postzegelhandel", Noord
einde, Den Haag. Verzamelaars, die iets meer van hun zegels 
willen weten, zullen goed doen, het zich aan te schaffen. Het 
is de eerste geschiedoni«, die in onze taal verschiint hierover. 
Het bo?kje is geïllustreerd met afbeeldingen van de zegels, 
waarop de verschillende machthebbers staan afgebeeld. 

Het ligt in de bedoeling, in deze serie over eenigen tijd nog 
enkele andere landen te behandelen, waarvan de groote man
nen, die op de zegels staan afgebeeld, weinig bekendheid 
genieten. 

B. 

Ter bescherming 
Var Verzamelaars 

en Handelaren 
^ 

ALGEMEENE WAARSCHUWING VOOR „GEHAL
VEERDE" ZEGELS OP BRIEVEN. OM«!LAGEN EN 

GEDEELTEN VAN OMSLAGEN. 
De meeste, zoo niet lalle, zijn voor niet-postzegelkundigen 

„gemaakt", reeds in de dagen toen niemand aan „kennis" of 
„kunde" bij het verzamelen van zegels dacht. Een postambte-
naar zag er miets in, een doorgekn'pt zfgel, dus een voor het 
betalen van frankeering „waardeloos" geworden papiertje, 
dat op een omslag, of op een brief — men plakte toen de ze
gels op de ziide van het adres van de in drieën gevouwen ge
schreven brieven — ofwel op een stuk papier geplakt was, af-
te stempelen. Er waren zelfs hoofden van kleinere kantoren 
of oudst-aanwezenden, die een zegelhelft, voldoende het vast
gestelde tarief, op verzoek van een „bekende" zonder meer 
lieten doorgaan, welke stukken wel eens onopgemerkt ter 
plaatse van ontvangst zonder eenige portheffing afgeleverd 
werden. Deze werkelijke „manie" werd, kwam het ter oore 
van het hoofd van eenig groot kantoor, door een „verbod" 
bestreden, en er zijn voldoende rondzendbrieven van de hoofd
besturen der posteriien in enkele landen, waar heden ten dage 
de psychologie de maniakken in verschillende, zeer uiteenloo-
pende liefhebberiien enz. bii honderden vindt, in d© archieven 
voorhanden, welke den ambtenaren verbieden, veelal met be
dreiging van straffen, aan soortgeliike verzoeken tegemoet te 
komen, aan chefs „eigenmachtig" de geldende wetten, beslui
ten, voorschriften e.d. niet op te volgen. 

Hier volet een waarschuwing van „The Specialist" in ,,The 
American Philatelist" van Februari, blz. 313, naar aanleiding 
van twee aan den bäwerker voorgelegde niet-gecata^ogiseerde 
g8halve°rde zegels der V. S. v. N. A., n.1. de 4 c. blauwgroen 
van 1883 en de 4 c. karmijn van 1888, op een gedeelte van 
omslagen en vernietigd met de gewone N. York Station 
balken-afstempeline. de eene met „Dec. 7, 1888" en de andere 
met „Nov. 29th, 1890". Waarschiinlijk werden zii bij gebrek 
aan 2 ets. gehalveerd en aldus „zonder portheffing" afgeleverd. 
Hierop werd geantwoord, dat die omslagdeeltjes niets bewijzen 
omtrent de onbelaste aflevering, waarbij ik voeg, evenmin 
omtrent de „verzending". Kan één gek meer vragen dan tien 
wijzen kunnen beantwoorden, één gek kan meer bedriegen dan 

honderd wijzen kunnen verklaren! Vervolgens, dat de regeering 
nooit tot eenige balveering van zegels heeft gemachtigd. 
Verder, dat het grootste aantal van dergelijke stukken, welke 
zich in verzamelingen bevinden, philatelist'sche maaksels zijn. 
En eindelijk, dat de heer Luff in zijn standaardwerk verklaart, 
dat enkele door den postmeester (het kantoor is niet vermeld) 
aan de achterzijde werden gemerkt. Ik zou wel eens willen 
vernemen, waartoe dit geschiedde en op wiens last de zegels 
werden gghalveerd, of wie dien ambtenaar daartoe machtiging 
verstrekte. De kennierking van zulksoortige maaksels aan de 
achterzijde is volgens mii 'n bewijs van zwendelarij. Wordt zulk 
een mismaaksel op een brief of omslag geplakt, dan verdwijnt 
voor het oog die „kenmerking", waaraan een Luff nog eenige 
waarde schijnt te hechten a l s . . . . ja! als wat? Waarde kan 
het aldus verkrijgen voor den makelaar in bedrogstukken, 
maar niet voor den ernstigen verzamelaar, den man van be
ginselen en eer. In Nederland zal zeker geen geld uit dit pro
duct worden geslagen, m a a r . . . . er bestaan zoovele van andere 
landen, welke hier wel gezocht zijn. 

Hieronder volgen nog enkele „emotievolle" gehalveerden. 
Baden, Landpost 12 Kreuzer. „Gehalveerde" zijn, bij gebrek 

aan 6 Kr., wel gebruikt, maar nooit „loodrecht" doorgeknipt, 
zooals o.a. in den ouden Senf aangegeven stond (het is in de 
jongste uitgaven vervallen). Deze doorknipping was altijd 
waterpas of schuins, zoodat ook de geadresseerde kon nagaan, 
hoeveel hij te betalen had. Een ieder zal wel begrijpen, dat bij 
loodrecht doorknippen, men een „1" of „2" te zien kreeg, zoo
dat al dergelijke z.g. „curiositeiten" als volstrekt „vervalscht" 
en dus „waardeloos" moeten worden beschouwd. 

Beijeren, 1849/1858. „Gehalveerde" met stempel „Amts
gericht" enz. Den welbekenden Duitschen navorscher Rich. 
Bach, Chemnitz, viel bij de l i e veiling van de „Frankfurter 
Briefmarken-Auktions-Gesellschaft" van 6 en 7 Oct. 1926 op 
een aktestuk, waarop geplakt was: een „gehalveerde" 6 Kr. 
bruin, 1850, gestempeld met een dubbel-ovaalvorm, waar
binnen het staatswapen en daaromheen „Königl. Bayer. Stadt
gericht Regensburg". Hij verklaart deze „valsch", reeds in den 
ouden tijd gemaakt. Ook wijien Max Thier heeft ze als maak
sels of verval schingen gebrandmerkt. De vervalschers uit dien 
ouden tijd verzonnen toen reeds allerlei kunstjes, om gegadig
den te misleiden. Zelfs komen „combinaties" voor, b.v. halve 
6 Kr. blauw + 9 Kr. bruin, twee gehalveerde 6 Kr. (wel een 
bewijs van „gebrek", niet aan onzinnige verzamelaars, maar 
aan zegels van 6 Kr.!), een blauwe en een bruine, twee zelfde 
-|- een 3 Kr. rood, enz. enz. Al die bespottelijkheden zijn aan
vankelijk op aktenstukken geplakt, maar ook dit was den be
driegers niet zeker genoeg; zij namen zelfs de geheele vellen, 
33 cm. hoog en 20 cm. brfed, met ingedrukte waardestempel 
van 15 Kr., die ze met zwarten inkt doorstreepten; daaronder 
prijkt een prachtige 6 Kr. bruin gehalveerd, rood gestempeld. 
Bij alle, ook bij de groote, witte, dubbele aktenstukken ont
breekt, helaas! d e . . . . tijdsaanduidina;, ja! bij de groote, dub
bele aktenstukken zelfs de „inhoud met het gerechtelijk bevel", 
of zoo iets. Sterker kan het karakter van maakwerk niet wor
den bewezen. De eenige aanteekening op die groote akten
stukken is: „Adcassirt ( ?) zur Vollmachts-Abschrift". Daar
mede kon men nog niet genoeg geld binnenhalen; bij alle 
stukken heeft men daarom van verschillende stempelinkttinten 
gebruik g_maakt: deze moeten helpen verleiden! Mochten zul
ke stukkon in den handel onzen lezers worden aangeboden, dat 
zij die verval schingen achteloos voorbijgaan, zoo mogelijk den 
handelaar waarschuwen en ons hun eeredaad melden (zie „Die 
Postmarke", 109/110, van 7 Deo. 1925, waarin cliché's van 
vier verschillende stukken, met bovengenoemde gehalveerde 
stukken beplakt, zijn afgedrukt). 

Aan „Germania-Berichte", zie nr. 11, 1926, blz. 189, bericht 
de heer E. Sipmann te Marburg, naar aanleiding van het bo
venstaande, dat hij in den veilingcatalogus van Luder-Edel
mann, IV, Zürich, weder zulke zegels aantreft, maar niet ge
halveerd, n.1. de 3 Kr. met stempel „Amtsgericht" „Thingen" 
en de 6 Kr. op geheelen brief, zoomede de 12 Kr. op een ge
deelte, beide gestempeld „Aischach". De akten waren de vroe
ger gebruikelijke gestempelde papieren stukken, welke de 
kosten aanduidden; de zegels zijn dan ook tegelijk met het 
gestempelde papier vernietigd; het zijn geen postzegels, maar 
voorloop ers van de later ingevoerde „stempelzegels", hetgeen 
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ook duidelijk uit de aanteekening „Adressiert zur Vollmacht 
Abschrift" blijkt. De schrijver wenscht slechts aan te geven, 
dat door het Beijersche Getrecht in dien tijd wel eens als 
hulp-in-nood gebruik -werd gemaakt van zegels, welke voor 
postvervoer dienden, en niet ter betaling van portokosten, zoo
dat dit hulpmiddel niet beschouwd mag worden als hebjaende 
gediend voor de door de posterijen te verzenden brieven of 
stukken. Zijn zij waardeloos als zoodanig, wat zijn dan de 
„gemaakte" halfjes waard! 

„Gehalveerde" zegels 1849/62. Het schijnt in Beijeren nogal 
eens voorgekomen te zijn, het „maken van gehalveerde zegels" 
ofwel het „aardigheidshalve, na het gebruik van wat kruiken 
Münchener, doorknippen van zegels". De ontwijfelbaar ge
rechtigde gronden, zoo van het eene als van het andere, kun
nen niet geleverd worden dan in enkele gevallen. De toenma
lige brief was een dubbelvel 4o. papier, zeer dun en toch sterk 
en ondoorzichtig. Daar omslagen (enveloppen) niet bestonden, 
het decimaal gewicht niet was ingevoerd, en de porto's betrek
kelijk hoog waren, is het niet aanneembaar, dat in die dagen 
— ik spreek over de toen in vele landen ingevoerde postin-
richting — een brief meer kón kosten dan enkel port, hetgeen 
in het bijzonder geldt voor alle landen, waar onderlinge brief
wisseling nu juist niet tot de ontspanningen behoorde. Een 
brief in Beijeren kostte in den loop van de 50, 3 Kr. per 16 
gram van ons tegenwoordig gewicht voor een afstand van 12 
mijlen, iets minder dan 100 km. Het is dus zeer te betwijfelen, 
dat zulk een brief gefrankeerd werd in 1855 met b.v. drie 
3 Kr.-zegels en een halve 6 Kr., gelet op den afstand, welke 
nauwelijks 50 km. was en is. Een andere brief vanuit München 
naar hetzelfde plaatsje in het woud, afstand 150 km., waar
voor het port 2 x 3 Kr. = 6 Kr. bedroeg, is door „halve" zegels 
op 12 Kr. gebracht. De mogelijkheid van dubbel port bestaat, 
maar niet die, dat in de hoofdstad geen 3, 6 en 12 Kr.-zegels 
waren, al zullen de belanghebbenden en de door hen verbijs
terden allerlei onwaarschijnlijkheden als argumenten aan
voeren. Behoudens dit opmerkelijke feit, is van beduiding de 
dagteekening. April 1856, welke datum ook voorkomt op een 
brief vanuit München naar Würzburg, welke gefrankeerd is 
met een gehalveerde 18 Kr., een tarief, dat niet kan kloppen, 
daar de- afstand meer dan 12 km. is, dus, woog de brief meer 
dan 1 Loth (16 gr.), het port 12 Kr. moest zijn, niet 9 Kr.! 

ITALIË. BEZETTING CORFU: Ie UITG. 1923. 
Bij deze zoowel als bij de volgende en de hier niet ge

noemde talrijke overdrukte Italiaansche waarden, wordt aller 
aandacht gevestigd op de „,afstempelingen". Ik heb hier voor 
mij twee verschillende waarden met twee verschillende stem
pels. Op de 10 c. is de oorspronkelijke afstempeling onleesbaar, 
zelfs met den microscoop kan slechts een drietal letters ver
moedelijk juist worden weergegeven, eenig woord is er echter 
niet uit op te maken. Het heeft den schijn, dat dit stuk ge-
wasschen is en toen een grovere afstempeling, welke niets 
aanduidt, op die vooraf overdrukte (of overstempelde) waarde 
geplaatst is. Het eenige duidelijke in die „deelsgewijze" af
gedrukte afstempeli^g is een vierde cirkelboog (of minder 
nog) met het breede cijfergetal „18", waarvan re-chts een naar 
links omvallenden eivorm, het overige is niet verklaarbaar. 
Bij de 20 c. is de afstempeling slechts voor zooveel zichtbaar, 
dat niemand ooit kan te weten komen aan welk postkantoor het 
exemplaar vernietigd werd; de dagteekening is „23.7.23.20"(!) 
en in den dubbelcirkel staat beneden vermoedelijk „racoman-
date", hetgeen tezamen niets aanduidt. De verdere omschrij
ving van opdruk enz. is onmogelijk z'oodanig te leveren, dat 
zij van eenig degelijk nut kan zijn. 

ITALIË. POST CHINA 1919: 
PECHINO- RESP. TIENTSIN-OPDRUKKEN. 

Al zijn deze opdruk-vervalschingen vrij ongevaarlijk, toch is 
een waarschuwing voor de vele koopers van „pakketten" op 

veilingen, uit zichtzendingen enz., niet overbodig. Van de 25 c. 
blauw, met den in 1918 in Turijn erop gestelden opdruk „Tien
tsin" kan ik niets anders ophelderen, dan dat de geheele val-
sche opdruk te vet is en dat de hoofdletter „T" niet deugt 
(deze letter is bij de „echte" scherp en zuiver; de van den kop 
naar beneden loopende lijnen ziJn bij het begin iets dikker dan 
aan het einde, die van de „valsche" zijn zeer kort, aan de 
rechterzijde schijnt ze zelfs afgebroken, terwijl de voet be
neden, duidelijk bij de „echte", bij de „valsche" schijnbaar ge
heel ontbreekt. De onleesbare zwarte afstempeling maakt het 
onmogelijk verder in onderdeelen af te dalen. 

De 2 en 4 CENTS PECHINO resp. TIENTSIN op de 5 c. 
groen en 10 c. bruinachtig rose van Italië, z.g. „lokale" op
drukken, zijn „nooit" officieel geweest, zijn niets meer dan 
de door bedriegers op de markt geworpen zwendelproducten. 
Deze waarden met laatstgenoemden overdruk zijn afgestem
peld op 15.1.18 en bevinden zich op stukjes papier. De echtheid 
van die stempels kan ik niet nagaan; ze staan boven den op
druk; die op de met PECHINO overdrukte 10 c. valt erover, 
zoodat, zijn die stempels „echt", de postambtenaren hebben 
medegeholpen, zoo zij niet zelf de „bedriegers" zijn. Het eigen
aardige is, dat de afstempeling op die 10 c. zeer duidelijk, ook 
op 'n stukje papier — alles wijst uit dat ze voor de dwazen en 
de dommen zijn gemaakt — te lezen geeft: „20.8.17", dus. . . . 
toen er nog geen enkel overdrukje voor Italië was gemaakt; 
die op de 5 c. luidt: „20.3.18", evenals alle genoemde, vóór dat 
die overdrukken ter verspreiding onder de dwazen uitgedacht 
waren! 

OOSTENRIJK. DE „NIBELUNGEN"-UITGIFTE. 
Na drie jaren is deze uitgifte nog niet uitverkocht. Geen 

wonder! Het publiek vraagt niet, welk belang heeft het erbij? 
De verzamelaars zijn wis en zeker voor het overgroote gedeelte 
van die zegels voorzien en het aantal dat ze nog ter fran
keering wenseht te koopen is niet minder zeker buitengewoon 
gering. Het Postbestuur maakt nu propaganda voor den ver
koop. In alle Oostenrijksche postkantoren van badplaatsen en 
van het zomsrbuitenleven worden de reizigers attent gemaakt 
op de „Nibelungen-frankeerzegels"! Er staat niet biJ, dat de 
kuur dan beter zal uitwerken! 

J. B. R. 

Wij kochten den geheelen voorraad postzegels 
van den te Rotterdam overleden Postzegel
handelaar, den heer J. VOET. 

Beschikten wij tevoren reeds over de meest uitgebreide 
sorteering der oudste uitgiften, thans leveren wij even
zoo alle der laatste jaren uitgekomen zegels'^'tegen 
billijken prijs. 

RECLAME-AANBIEDING. 
S u r i n a m e , overdruk op Brandkast 1927, geheel 

compleet, slechts f 3 , 5 0 . 
Zendt mancolijst en vraagt zichtzending aan den 

P O S T Z E C E L r H A l V O E L „IIV S U L I ^ J D E " , 
DEN HAAG, Zoutmanstr. 14a. Telef 34929. Giro 462«6. (184) 
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P0STZE6ELHANDEL ANT. FORSTER, 
PAPESTRAAT 24, DEN HAAG. 

1925, 
1925, 
1926/28, 
1927/28, 
1927, 
1928, 

Jf 

1929, 
J9 

t> 

if 

— 

Noorwegen, 

Bestell 

ongebr., 
gebr., 
gebr.. 
gebr.. 
gebr.. 

Ibsen, ongebr.. 
gebr. 

Abel, ongebr., 
gebr., 

101/107, 
108/111, 
112/123, 
124/126, 

127, 
128/131, 

ï j 

overdrukken, ongebruikt 
inieuw (2 overdrukken) 

ingen boven ƒ 5,— franco. 

7 
4 

12 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
9 
4 

ƒ1,75 
ƒ0,55 
ƒ0,85 
ƒ0,45 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,40 
ƒ0,65 
ƒ0,45 
ƒ3,55 
ƒ0,40 
(167) 

DE CATALOG S YVClt & UUt 1930 
v e r s c h i j n t i n S e p t e m b e r . 

Indien U dezen catalogus d i r e c t n a v e r s c h i j n e n in Uw 
bezit wenscht te hebben, gelieve (J N U bij ons te bestellen. 
De nr"<! ' • ' 4 , 2 5 voor A m s t e r d a m en 

^ -̂  ■ f 4 , 5 0 voor buiten Amste rdam. 
Franco toezending tegen vooruitbetal ing of rembours ; 
frankeering geschiedt uitslui tend met rol tandingzegels . 

Amsterdamsche Postzegelhandel. 
St. Luciënsteeg 22, b/d Kalverstraat, 
AMSTERDAM. (197) 

Postzegelalbums: 
S C H W A N E B E R G E R . S C H A U B E K , Y V E R T 
& TELLIER, KABE in aüe soorten en 
prijzen in VOORRAAD Bijzondere prijs
lijsten dezer uitg. worden gaarne verstrekt. 

Blancoalbums: 
25 X 30 c M. 80 bladen, zwak geruit, 
papier f 3.75, loss bladen f 2.— p. 1O0, 
zwaarder pspier f 4 75, losse bladen f 3.50 
per 100. Geheel linnen band. rood linnen, 
75 cent per exempl. meer fl fl ^ fl 

Alle Catalogi: 
Yvert & Tellier, Micliel, Senf, Stanley 
Gibbons, Scott, ^f Q Cf CJ Q ^ Q 

Opdrukmeters: 
(Vroeger f 5 50) thans f 1 9 5 Schäufel
pincetten (die vasthouden) met lederen 
étui f 1.25 Bijzondsre prijslijsten over philat. 
artikelen gratis op aanvraag, flf CJ d 

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

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

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

RUILAANBIEDING! 
Ik wensch alle zegels van Nederland van 1852 tot 1920. Ik geef 
daarvoor in de plaats alle zegels van Oostenrijk van 1850 tot 
1920, of van Bosnië van 1879 tot 1918. Basis: Yvert of Michel. 
Zend mij Vw maneolijst en ischrijf mij welke zegels U kunt 
zenden. Ik beschik over prima Nederlandsche referentiën. 

RUDOLF HAUPTMANN, Realitätenburo, 
Wien XX, Klosterneuburgerstrasse 33 (Oostenrijk). (268) 

Goedkoope aanbieding!! 
Vaticaanstad, compl. f 4,25 
Ital ië , Montecassino, compl. ,, 1,50 
10 gld. Jubilé, prima kwaliteit „ 17 50 
Curasao, No. 28, „ 5,50 
Suriname, No. 111, 112, 113 „ 7,50 
Letland, ged. serie, get. en onget. 

compl. ., 1,60 
Oibraltar, iVi sh. 5 sh 10 sh ., II,— 

„ £ 1 „ 12,50 
Engeland, Postcongres compl ,, 13,50 
Spanje, Toledo, compl „ 7,50 

Santiago, ,, ,, 7,50 
Ned. Indië, Jub. 1923, compl., 

ongebr. „ 17,50 
Franco rembours of postwissel. 

J.J.A. ENGELKAMP, 
SPUI 13, AMSTERDAM. (234) 

B&QQ&WQMBBUBWSOBBBB&BBBBBBBB 
QIGIQQi0P8l0IQl!Ql!QJBIQ]QIIQI0QQ|iQiQ[S300Q|iQI0GIQI 

Missiepostzeyels aangebodon. 
Groote partijen per gewicht, massa 
waar, pakkeiten, kleine verzame

lingen, enz., voor handelaren en 
verzamelaars, G é é n a a n k o o p of 

B r u i l , u i t s l u i t e n d v e r k o o p . 
Q Aanvragen te richten aan 
1 J. v. d GRAAF 
1 Postbus 65, NIJMEGEN (182) 
»!fiEjaaaffiO0ai0a88Q[»B'' omasagoiDDä 
aoQiaaa0H8ssaisasQQisi80S8siQie0a 
QI8QI88ni88Q£> 8 0 0 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
0 
0 
8 
8 
8 

. 8 

PROFITEERT van deze prijzen. 
NEDERLAND, Jub. 1923, 1 Gulden f 0,30 
Vliegpost, 60 et. „ 0,15 
40 en 60/3U et, per serie „ 0,1.'̂  
Olympiade, compl, per serie „ 0,45 
Roltanding, 2zijdig, compl. m. waterm. „ 2,25 
4ztjdige roltanding, geheel compleet 

zonder 12J4 et. rood (23 waarden) „ 1,75 
1214 ct., rood, 4zijdig, zeldzaam „ 1,20 
NED INDIË, 5—1 gld., per serie „ 0,50 
Porten koerseerend, 2J^, 5, 1}4, 10, 

123^, 15, 20, 25, 40, 50, 75 „ 1,05 
Vraagt zichtzendingen, ook buiten Europa. 
— UEDERVERKOOPERS GEVRAAGD. — 
J O H I M G O E D B , S l o t e n 1 3 4 S , 
A i V i S T E R D A i V V ( W . ) . (276) 
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Europa-Catalogus. 

Ni 

11 
10! 

C j0i 
7 

/ 

r 

di^i 
¥5^ 
S T E I N 

l 
t 

/ Briefmarken 
Katalog 

iqso 

Elk zegel is afgebeeld. 
Tot weinige dagen 
vóór het verschijnen 

bijgewerkt. 
ACTUEELE PRIJZEN! 
Prachtvolle uitvoering. 

PRIIS SLECHTS f 2.-franco. 
Bestelling gelijk met 

de betaling op 
P o s l g i r o D E N H A A G 

(ZUMSTEIN & Co., BERN), 
No. 110750. 

ZUMSTEIN & Co., Bern (Zwitserland). 
(266) 

De POSTZEGELVERZAMELAAR 
van Dr. H. BRANDICKE. 

172 bidz., 400 afb. 
— Van de Duitsche uitgave — 
— reeds meer dan 50.000 exx. — 

verkocht. 
Da HoUandsche uitgave is door de 
geheele philatelistische pers, ook 

door dit blad, schitterend beoordeeld. Ben exemplaar is 
aangekocht voor de bibioltheek van het Hoofdbestuur 
der P. en T., Den Haag. 
Prijs ƒ2,—, voor abonné's op „Postzegelnieuws" ƒ1,50. 

Onmisbaar voor ieder degelük philatelist ! 
„POSTZEGELNIEUWS", 

met geïll. phil. Encyclopaedic, 30e jaarg., 24 pag. geïll., 
ƒ 2,— p. jaar, buitanl. ƒ 3,—. Proefnr. en prijslijst gratis. 
MEDEWERKERS. Voor onze rubriek Nederland en Ko
loniën zoeken virij eenige bskwame medewerkers tegen 
nader overeen te komen honorarium. 
SPECIAAL-CATALOGUS Nederland len Koloniën. Ook 
hiervoor zoeken wij iemand, om dien voor ons samen to 
stellen. Opgave honorarium zien wij gaarne tegemoet. 
Alle automaatzegels van Nederland zeer billijk af te 
geven. 15 et. zonder wm. ƒ2,25. 12>^ et. karmijn vierz. 
ƒ 1,75. Blokstukken zonder verhooging. Alle soorten in 
voorraad. Zichtzendingen ä 4 ct. de franc, bij 250 
fr. a. 3 ct. Nederland jubilé 1923, guldenwaarden, in 
vellen in voorraad. Prijs tegen dubbele kaart. 

REINOU KINGMA, 
Villa Philatelie, Emmalaan, APELDOORN. 
Tel. 1029, Postrek. 99018. Bankiers: Natio
nale Bk., Amsterd. Bk., en Geld. Credietver. (267) 

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l ! l l ! l | I IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII l>i 

P. HOOGERDIJK 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. 
S t e e d s voorhanden alle soorten 

Schaubek-, SchwanEberii- en K. B.-AIBUMS. 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 

No. Yveri 
1925, België, Postjubileum 221/233 
1922, Fiume 159/169 
1915, Luxemburg, 
1916/24, „ 
1924, 
1921/24, „ 
1923, 
1925, 
1926/28, 
1926, 
1926/27, 
1928, 

opdrukken" 
Caritas 
.... 119/131 

Weldadigh. 

95/109 
110/118 
146/149 
151/156 
142/144 
160/163 
164/168 
182/186 
158/173 
174/186 

^ i 

Weldadigh 
Dienst 
Dienst 

1915, Hongarije. 142/158 
1921, Italië, Dante-serie, 110/112 
1923, „ Christus-serie 124/127 
1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 
1923, Polen, porto 51/61 
1928, Portugal 468/483 
1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 
1923, Rusland, ongetand, 223/226 

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

(168) 
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A a n t 
13 
11 
15 
13 
4 

19 
3 
4 

18 
4 

16 
13 
17 
3 
4 
7 

11 
16 

6 
4 

Prijs 
♦ƒ6,— 
ƒ1,90 
ƒ4,50 

*ƒ 1,25 
*ƒ 1,50 
*ƒ 0,90 
*ƒ 0,90 
*ƒ 0,40 
*ƒ 1,20 
*ƒ 0,70 
*ƒ 1,10 
*ƒ 0,65 
*ƒ 0,95 
*ƒ 0,65 
*ƒ 2,75 
*ƒ 0,90 
ƒ0,50 

*ƒ 1,90 
*ƒ 0,90 
*ƒ 0,90 

n? 

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

* 

* 
* 
* 
* 

NIEUWE POSTZEGELCATALOGI VOOR 1930 
MICHEL — Europacatalogus ƒ 3,— 
MICHEL — Overzee-catalogus ƒ 4,50 
MICHEL — Wereld-catalogus ƒ 6,50 
SENF — Europa-catalogus ƒ 2,30 
SENF — Overzee-catalogus ƒ 4,25 
SENF — compleet, z.g. „Taschenausgabe" . . . . ƒ 3,25 
YVERT & TELLIER — Catalogus 1930, compL ƒ4,25 

(Bovenstaande prijzen bij franco toezending 
te verVioo^en mpt ?5 cent voor nortokosten). 

^Ujj^ij4i iUgg«ujLLy^w.4iü,u^iU[im 

G.KEISER&ZOON 
PottMgélhaodel 

Passage 25, DEN HAAG. 
T«l«föon 12438 - Postr e leaning 4263. 

<nt koopen en verkoopcn leJdzamc PostzcßcU per Stuk en ook per seheele 
CoHectie — Wij m«ken na onlvanesi van Mancolijit en goede Referentlen ' 
iichtzindingen door güirt] Nederluid en de Kolonien. 

— — Vrftatl onae Prijtlijnen ■■——
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* 
* 
* 

* 
* 
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De^e zeer nauwKeurig en juist bewerkte TANDEN
METER (6x l3K o.M.) kost ƒ0,25 (plus 5 cent porto). 
Prima vernikkelde Pincetten ƒ0,75 (plus 5 cent porto). 
Albums YVERT & TELLIER zijn voor uwe verzameling 
het meest geschikt. Steeds in alle soorten en prijzen 

voorhanden. 

I Postzegel G. Keiser & Zoon 
* * 
* * 

PASSAGE 25 — TELEFOON 12438 
Den Haag. (172) 

Posti-ekening 4262. Bankrekening: De Twentscbe Baak. 

* 

* * 
* * * * * * 

* * * 
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