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8e TAARGANG! BREDÄT^elo 

DE ZEGELS VAN WENDEN (LIJFLAND) 1 
EN DE HERVORMING DER RUSSISCHE I 

POSTERIJEN NA 1861 
door J. B. ROBERT. 

Een uitspraak over de hieronder behandeld wordende zegels \ 
van Wenden, voor zoover het betreft de gelijkstelling met die 
algemeen erkende staatsuitgiften en hierdoor niet slechts het ' 
recht, maar ook de plicht v,an eklen liefhebber, wiens beurs j 
het tO'Slaat, ze in zijn verzameling zoo voltallig mogelijk op te 
nemen, acht ik voor iedeneen, die niet geheel en al op de 
hoog'te van de toenmalige Russische rijkspost is, volstrekt on
mogelijk. En leeft er op dit oogenblik wel iemand, die dit kan 
beweren en „bewijzien"? Het begrip van het woord „Semstiwo" 
is zoo vaag, dat elke gevolgtrekking, welke ook het inzicht 
v,an een postzegelverzamelaar zij, onjuist is. Daarom eerstens 
eens vastgelegd, wat dit Russische woord bsteekent. Ik meen 
dit het beste te kunnen doen, door den schrijver van „His
torisch-statistische Notizen über die russischen Ruralmarken", 
afgedrukt in den eersten jaargang van „Das Postwertzeichen", 
orgaan der „Bayerischen Philatelisten-Verein", d.d. 1 Mei en 
1 Juni 1888, het woord te laten, daar deze hieer, baron W. von 
Rosen-Swiridowo, op de hoogte was van de toestanden en de 
regeeringshandelingen van het Russische keizerrijk, en bijge
staan werd door de afdeeling der Dresdener I. P. V. te Moskou, 
welker leden zich beijverden deze zegelsoort te onderzoeken en 
door de verkregen verblijdende resultaten de eer toekomt, 
daarin orde te brengen. Hij schrijft: 

„Na de opheffing van de- lijfeigenschap in 1861 begon in I 
Rusland een tijdperk van binnenlandsche bestuurshervorming. I 
Onder al de nieuwe instellingen is die der in 1864 ingevoerde 
„Semsfcwo" voor ons de belangwekkendste. Het juiste begrip 
van dit woord kan men moeilijk weierge<ven, in het Duitsch 
komt het woord „Landschaft" er het dichtste bij. Het beduidt 
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©en zelfbestuur, een kleine oppervlakte van het gebied met 
een volksvergadering, aian welke het welzijn der inwoners in 
economisch opzicht toevertrouwd is. Dit parlement bestond uit 
afgevaardigden der boeren, der steden en der grootgrondbe
zitters; de adel, zoomede de burgers en de geleerden konden 
slechts worden gekozen, zoo zij tevens grootgrondbezitters of 
eigenaars van huizen waren. De bevoegdheid der vergadering 
was ondergeschikt o.a. aan het gezondheids-, school-, ver-
plegings- en bouwbestuur, aan de verplichte verzekering en 
aan het verkeer. Alle besluiten der vergadering moesten den 
gouverneur worden voorgelegd; hij had het recht ertegen te 
protesteeren, zoo iets erin voorkwam, dat met de staatswetten 
streed; in zulke gevallen besliste de senaat, evenals deze de 
verkiezingen der vrederechters had goed te keuren. (Dit is, 
hoop ik, voldoende ter verduidelijking van het woord 
„Semstwo")." 

De hervorming bracht mede, dat de Wolostbesturen een ver
plichte postverbinding met de zelfbesturen der districten moes
ten onderhouden. Vóór dien tijd wierden de „dienstbrieven", 
zooals wij ze zouden noemen, welke de gemeenten onderling 
wisselden, altijd door de oudere tot de jongere politiedienaren 
verder vervoerd, totdat eindelijk de jongste, wieder door be
middeling der gemeente, het papier den geadresseerde, zoo 
deze niet gestorven was, toekomen liet. Iedereen zal begrijpen 
dat, toen eenmaal de stad een geregelde postverbinding met 
de Wolostbesturen verkregen had, deze den particulieren, die 
soms 100 en meer kilometer van het regeeringsbureau verwij
derd waren, ten goede kwam. Op de eerstvolgende algemeene 
volksvergadering wierd besloten, alle particuliere posten, zon
der verdere kosten, den geadresseerden te doen toekomen; 
alleen het district Schüsselburg (gouv. St. Petersburg) besloot 
in 1865 ten gunste van een zegelafdruk, om de meerdere 
kosten te dekken. Dei schrijver vervolgt: 

„Locale zegels waren er reeds voor dien tijd in Rusland, 
namelijk in Wenden (Lijfland), alwaar ze in 1862 ingevoerd 
werden: men kan deze dus beschouwen als eerste Russische 
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„Ruralmarken". Nu kan wel worden aangevoerd, dat de pro
vincie Lijfland, bestaande uit leen zeer gemengde, grootendeels 
tot de Luthersche berk behoorende bevolking (Estlanders, 
Lithauers, Letten, Russen en Duitschers), verdeeld in 9 dis
tricten (het woord „kantons" kan tot misverstand leiden, daar 
de Zwltsersche, de meest bekende bij de postzegelverzamelaars, 
in werkelijkheid provinciën waren) met Riga tot hoofdstad en 
met Dorpat, Pernau, Wenden en Abensberg op het eiland Gesel 
als voornaamste plaatsen, een der Oostzeeprovinciën was, 
maar hierop antwoord ik, dat de toenmalige „posterijen" over 
het geheele Russische rijk door de regeering te St. Petersburg 
werd beheerd en, in dit geval, het allerminst een plaats in een 
provincie, al was zij ook de hoofdstad van het district Wenden 
(Russisch „Kess", Estisch ,.Wenno") en de oud-residentie van 
de grootmeesters der teutonische orde, wier slot reeds vóór 
1850 een puinhoop was, officieele zegels kon uitg&ven. Dit 
alles-overheerschende vraagstuk is onbetwistbaar zonder eeni-
gen twijfel op te lossen in ontkennenden zin. Ik stem dan ook 
ten volle in met de woorden van genoemden heer baron Von 
Rosen-Swiridowo: „Muggenzifters (haarklovers) kunnen te
genwerpen, dat het geen „Semstwo-zegeils" zijn, daar deze 
nog niet ingievoerd waren, evenmin als in Finland, Polen, Li
tauen, Kiew, Volhynie, Podolië, Astrakan, Archangel, in den 
Kaukasus en in de Aziatische provinciën, en dat bij de invoe
ring van Wendische zegels de „Semstwo" in het geheel niet 
bestond, de benaming zelfs nog niet uitgevonden was. Dit alles 
is wel juist, maar bij een soortverdeeling van alle postzegels, 
kan men ze in geen geval onder de particuliere uitgiften 
rangschikken, maar wel onder zetgels, uitgegeven door de 
staten of kantons en dgl., welke niet tot de intei-nationale 
Postvereeniging behoorden." — Het kan van belang zijn, hier
bij op te merken, dat de schrijver niet bedoelt de z.g. „Wereld
postunie". — 

Zooals boven reeds gezegd, waren alle districten op één na 
dezelfde meening toegedaan, dat ẑ j de „kosten" zouden dragen, 
d.w z. uit de inkomtsen zouden de kosten bestreden worden. 
Locaalzegeils bestonden reeds, ook in Rusland, en werden niet 
gerekend te behooren onder de officieele uitgiften; men her
innere zich slechts de lokaalzegels 1863 van St. Petersburg 
5 kopek blauw en zwart mét, en 5 k. rood 'zonder waarde
aanduiding, met het stedelijk wapen evenals de meeste andere 
en evenzoo te geibruiken ter frankeering van correspondentie 
binnen en buiten de stad; die zonder waarde was van Novem
ber 1864 en werd alleen gebruikt door de minerale water
inrichting te St. Petersburg, ter frankeering van hare bestel
lingsformulieren. Hieruit blijkt onomstootelijk de zeer eng 
begrensde franikeergeldigheid dezer zegelsoorten, niet te ver
gelijken met de sfcaatszegels; ze zijn het best te vergelijken 
met „bestellingszegels" of wel met een stedelijk „rechtszegel", 
ter bestrijding van kosten, welke de bezorging van poststukken 
der groote maatschappijen met zich bracht. Tevens dienden die 
zegels ook ter bespoediging van de bestelling. Het zeer slecht 
bevolkte, grootste wereldrijk kon, vooral toen er nog geen 
vliegtuigen bestonden, welke voorbereid worden om „ijsbaden" 
op de maan te kunnen nemen, onmogelijk een snel vervoer 
instellen, niet alleen ontbraken de vervoermiddelen, maar ook 
het personeel; er waren toen nog geen „arbeidsbeurzen", 
overtuigend beiwijs van den „vooruitgang". De heer baron Von 
Rosen levert daarvan ook een bewijs, door bekendmaking van 
het regeeringsbesluit van 3 September 1870 aan de gouver
neurs der provinciën, waarschijnlijk toen uitgevaardigd naar 
aanleiding van een in 1869 ter goedkeuring aan den gouver
neur van Woronesch toegezonden ontwerp. Hierin wordt bloot
gelegd, dat de algemeene landsvergadering voornemens is, ge
zien de hoogst onvoldoende postverbinding in dit gouverne
ment (provincie), een post voor het geheele landschap in 
grootschen stijl in te richten, welke alle districten der provincie 
zal omvatten. Dit voorstel werd door den gouverneur niet 
goedgekeurd, op grond der Russische wet, waarbij verboden 
was, postverbindingen tot stand te brengen met plaatsen, 
waar regeeringsbureaux gevestigd wanen (dit werd door den 
senaat bevestigd). Een andere aanleiding tot het regeerings-
besluit was de onthouding van goedkeuring tot opening van 
plaatselijke posten door vele gouverneurs. Om de daardoor 
ontstane vertragingen in den vervolge te voorkomen, werd den 
gouverneurs medegedeeld, dat de plaatselijke post gemachtigd 

werd: la ) van de keizerlijke post te bestellen, de gewone cor
respondentie zoomede kranten, advertentiën, geldzendingen, 
aangeteekende brieven en andere zendingen binnen alle meer 
of minder verwijderde plaatsen van het district; Ib) de ver
schillende correspondentie uit heit district naar de naaste 
keizerlijke postbureaux; Ic) die tusschen de plaatsen zonder 
postverbinding; 2) en 3) regelen de verantwoordelijkheid resp. 
de bestelling der stukken; 4) de locale post heeft het recht 
zegels uit te geven, welke echter in teekening moeten veT-
schillen met die van het rijk; en 5) den brievenbestellers dezer 
post is het geoorloofd, op den brieventasch het wapen der 
provincie of van het district te hebben, maar zonder den post
hoorn. — Ten slotte wordt den gouverneurs verzocht, na de 
noodige verordeningen getroffen te hebben, de gezamenlijke 
provinciale hoofden daarmede in kennis te stellen. Uit dit re-
geeringsbesulit blijkt zóó duidelijk, dat geen enkel deel van 
het gebied zelfstandig zegels mocht uitgeven, dat dit geen 
twistvraag kan opleveren. 

Dit uiteindelijke, door den minister van binnenlandsche za
ken, vorst Zabanow-Rostowsky, geteekend regeeringsbesluit, 
voor afschrift ondenteekend door baron Velio, doet duidelijk 
uitkomen, dat niet één provincie, noch eenig begrensd gedeelte 
ervan, noch veel minder een enkele stad, zooals Wenden, toen
tertijd met nauwelijks 3000 inwoners, gemachtigd was eenig 
„postzegel" uit te geven. Opmerkelijk is tevens, dat alle eerste 
door Wenden in verkeer gekomen frankeerstukken Duitsche 
Inschriften dragien en voor alle brieven, al of niet aangetee-
kend, met of zonder aanduiding van waarde, slechts 2 kop. 
verschuldigd was; het Inschrift luidde: „DES WENDEN-
SCHEN KREISES", hetgeen, dunkt mij, aanduidt, dat de stad 
alle binnen het district Wenden te bestellen brieven deed „be
zorgen" voor 2 kopeken; de „PACKENMARKE", uit boek
drukletters siamengesteld, kostte 4 kop., is langwerpig en ver
scheen in 1862. Het is mogelijk, dat binnen Wenden-stad de 
meerderheid der briefwisselende bevolking uit Duitsche zaken
lieden bestond en dat deze bewerkten, dat Duitsche i.p.v. Rus
sische Inschriften mochten worden gebezigd, daar men de 
Russische taal niet verstond. Het is wel wat ver gezocht, dit 
erken ik zelf, want er was in den beginne slechts één etiketje, 
rose en zwart, en het moest betaald worden met 2 kop., zoo
dat zelfs een analphabeet het kon zien en kennen. Jammer 
dat de genoemde belwerker van de historisch-statistische aan-
teekeningen dit punt niet aanroert, waar hij enkele woorden 
aan de „locale" van Wenden wijdt. Daar Lijfland een Rus
sische provincie was en het lijfeigenschap m 1862 nog den 
hoofdtoon voerde, kan nooit worden verondersteld, dat de 
Russische taal binnen Wenden door de Duitsche mocht ver
vangen worden. Onder al de mij bekende, trouwens zeer. zeer 
weinige stukjes, welke over dezen postkring inlichtingen 
trachten te schenken, hoofdzakelijk ziin ze van Duitschers, is 
door niet één hunner dit taalverschil aangevoerd; niemand 
bespreekt of besprak deze eigenaardige uitzondering. Toch is 
zij de aandacht waard. Lijfland was een Russische provincie 
met Wenden tot hoofdstad. Het is bijna zeker, dat de toen
malige gouverneur der provincie, op verzoek van de groot
meesters der teutonische orde, een ,,germaansche" orde, de 
uitgifte van plaatseliike z'egels met Duitsche inschriften voor-
loopig toestond en bij de invoering der „Semstwo's" die toe
stemming zooal niet officieel gehandhaafd Weef, dan toch 
oogluikend werd toegelaten. Later werd deze goedgunstige 
toestemming, welke ook een politiek tintje kan hebben gehad, 
ingetrokken. 

Het regeeringsbesluit had in elk geval het buitengewoon 
gunstige gevolg, dat er niet minder dan 30 nieuwe positkringen 
binnen één jaar, 1871, bijkwamen. Een drietal, Patest (gvt. 
Kursk) 1870, Kasan 1871, en Toropeiz (gvt. Pskow) 1871, 
gaven geen zegels, maar briefomslagen uit in de jaren, welke 
op den plaatsnaam volgen, terwijl er 7 waren, welke benevens 
zegels ook briefomslagen in verkeer brachten. Bogoródsk 
(Moskou) had in 1871 daarbij nog kruisbanden. 

Dat de plaatselijke of semstwo-zegels der oudste uitgiften 
zeldzaam zouden zijn geworden, doordat ze niet verzameld 
werden, zooals men waagt te verklaren, is onwederlegbaar 
oniuist. In dien oertijd der liefhebberij leefde ik, en ik ver
klaar, dat er slechts hier en daar één enkele gevonden werd, 
die iets van „zegelsoorten" begreep, althans aich eenig begrip 
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van zegelsoort in zeer begrensden zin had gevormd. Allen wa
ren kinderen of schoolknapen, met enkele jeugdig gepromo
veerden, die niet Vie«l meer ervan wisten dan de kinderen. 
Velen konden niet eens alle namen der verschillendö landen 
ontcijferen, slechts door hulp van leeraren in geschiedenis en 
aardrijkskunde kwamen „weetgierigen" op de hoogte. De 
Semstwo-zegels werden even vriendelijk ontvangen en netjes 
behandeld als de Noorsche büpost-zegels, de afschuwelijke 
prentjes van Goldner te Hamburg, de Napoleon's, de Vic
toria's, enz.; ze leken op zegels en het waren immers „post
zegels"; was dit niet voldoende! De zeldzaamheid van ver
schillende plaatselijke en Semstwo-zegels ligt hoofdzakelijk in 
de begrenzing van het gebied, terwijl de kleine hoeveelheden, 
welke ervan gedrukt werden, bewijzen, dat het „igebruik" al 
zeer beperkt moet ziJn geweest. 

Beeds bij de uitgifte der eerste Russische zegelwaarden 
(1848), had Finland zijn briefomslagen (1845). In de keurige 
bewerking der geschiedenis van de brievenpost en van de 
postzegel (Hisitoire de la Poste aux lettres et du Timbre Poste, 
depuis leurs origines jusqu'a nos jours. Paris 1876), betoogt 
de schrijver, Arthur de Rothschild, dat „in het ontzaggelijke 
Russische ryk, waarin nog heden zoovele nationaliteiten zich 
beiwegen, het gebruik van de postzegels een zeer bescheiden 
gelegenheid was, te protesteeren tegen de aanvaarde of de 
opgelegde eenheid" (dl. VI, blz. 270). Ik betwijfel de juistheid 
der opvatting op meerdere gronden. Eerstens zou dat papiertje 
qua protestmiddel, zoo het al door het zoo bitter treurig ont
wikkelde volk van die tijden begrepen werd, hetgeen wel niet 
door een redelijk denkend wezen zal worden onderschreven, 
geen „propagandanmiddel van eenige beteekenis" zijn geweest; 
tweedens voerde Finland omslagen in, 11 jaren vóór dat het 
keizerrijk ze deed uitvoeren; derdens kwam Polen, met zijn 
wapen voor de locale posit Warschau, 10 jaren na de uitgifte 
der Rijksizegels en, om niet verder te gaan, een paar woorden 
van de regeering aan de gouverneurs waren voldoende om die 
„protest-^middelen" te vernietigen. Neen, de regeering was in
genomen met deze locale posten, welke niet alleen bare on
overkomelijke taak ten voordeele van de bevolking der ver
schillende plaatsen buitengewoon verlichtte en effende, maar 
tevens de algemeene uitgaven verminderden, een voordeel 
Voor het geheele rijk. 

In elk geval zien we uit evengenoemd werk, dat alle Rus
sische zegels, ook volgens de daaraan voorafgaande geschied
kundige navorsching van den heer Samuel Koprowski, dat die 
talrijke plaatselijke zegeluitgiften geschiedkundig behooren 
tot de z.g. „Semstwo-zegels", welk woord met „locale" of 
„plaatselijke" zegels het duidelijkst en meesit juist vertaald is. 
Postkringen, ook die in veel kleinere staten dan Rusland, om-
watten ook deelen van gehuchten, dorpen, enz., m.a.w. de grens 
is niet de stad, hetgeen veelal onder het woord „locaal" ver
staan wordt. Alle kleinere plaatsjes, waarin geen pos'tkantoor 
gevestigd is, worden door de post vanuit het naastbijgelegen 
postkantoor bediend en bij uitgiften van zegels door het post
kantoor van zulk een kring zijn en bly'ven die zegels niets 
meer dan „locaal-zegels". Dit worde goed begrepen! 

De beer W. Svenson, een reeds bejaarde en oude zegellief
hebber, oud-voorzitter van de „Rigaèr-Phil. Ver." te Riga, die 
o.a. in Kosack's „Berliner Briefmk. Ztg." zijn verhandeling 
over de Wendensche zegels deed opnemen en die als hoofd
medewerker van den heer Carl Schmidt, architect, Cbarlotten-
burg 5, Neue Kantstrasse 16, die over deze zegels vóór 3 jaren 
een werk uitgaf, dat bij hem voor 1 Mark plus porto kan be
steld worden, schreef miJ: „Het Lijflandsche landsraadcollege 
verklaart, dat de Wendensche kringpost (letterlijk vertaald) 
niet berust en niet berusten kan op de wet der Se-mstwo'sj 
deze wet kon op de Oostzeeprovinciën van Rusland, dus ook 
op Lijfland, niet toegepast worden, want reeds in 1860 was de 
Wendensche kringpost bij verordening van den minister van 
binnenlandsche zaken in het leven geroepen." — Dit worde 
goed gelezen, het is niet hetzelfde als wat de heer Adelstein 
als grond van het niet bestaan van een Semstwo aanvaardt. — 
Dieze verklaring van dit college, dat niets van die oude uit
giften afweet, ja, zelfs niets begrijpt van den politieken toe
stand dier dagen, berust hoofdzakelijk op de zegels, welke vóór 
de algemeene wet zijn in verkeer gesteld; die eerste uitgave 
was op 1 Januari 1863. Er bestond geen Wendensche post. Dat 

de minister deze zou „in het leven geroepen hebben" en Wen
den aan dit „bevel" niet zou hebben voldaan, is te belachelijk 
om te betwisten: de Duitschers daar doen thans voorkomen, 
alsof ziJ „boven de autocratische wetten" stonden. Meer dan 
2 jaren verliepen, alvorens één etiketje door die post werd 
verkrijgbaar gesteld. Best mogelijk heeft in 1860 de gouver
neur, wien 't reeds door imij genoemd venzoek vani Duitsche za
kenlieden, gesteund door ridders der teutonische orde, weillicht 
ook zakendoende menschen, tot inrichting van een kringpost 
toekwam, dit verzoek aan den minister toegezonden met 
goedgunstig advies. Waarde dient echter alleen gehecht te 
worden aan den woordelijken inhoud van des ministers last-
geving. Verklaringen (?) van onbekenden, ongeveer 70 jaar 
nä de machtiging tot uitgifte van de bedoelde zegels, boven 
door miJ aangehaald, en in strijd daarmede — het door den 
heer Svenson medegedeelde ontving ik een maand vóór het 
daaraan voorafgaande •— acht ik volstrekt onaannemelijk. De 
strijd om het bestaan is niet het minst bij liefhebberijen aan 
de orde van den dag. De heer Svenson, dit moet ik hier zeer 
beslist verklaren, is nóch poatzegelhandelaar, noch bezitter 
van de besproken wordende zegels, nóch belanghebbende, 
maar, zooals velen kunnen begrijpen, als zoon van de provincie 
Lijfland, een bepleiter van de waardigheid der Wendensche 
zegels. Hij veronderstelt dan ook, dat deize zegels in alle ca
talogi zijn opgenomen, omdat er bestonden vóór de wet, 
waarbij de „Semstwo's" werden ingesteld. De gronden waarop 
de veronderstelling rust ziJn niet juist. In de eerste plaats 
volgen de bewerkers elkander na, zoodat op die „opneming" 
van zekere zegeds een verzaimelaar nooit iets mag bouwen. 
Vervolgens werden reeds voor tientallen jaren, in het bijzon
der door Duitschers, pogingen in het werk gesteld, de Wen
densche zegels als „officieel" te beschouwen. In het „Neder-
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde", Mei 1901, blz. 8, 
heb ik reeds dadelijk een bericht in „111. Brfmk. J." weder-
legd, dat voor Wenden op 1 Februari 1901 een „officieel" 
zegel zou zijn uitgegeven; de redactie van het Duitsche tijd
schrift uitte den vreugdekreet: „de philatelistiische strijdvraag 
is eindelijk opgelost in den zin: officieel« regeeringszegels". 
In het Decembernummer van he(t „Ned. Tijdschr." vindt men 
op blz. 100-101 de antwoorden van den heer A. Adelsheim en 
dr. med. E. A. H. von Rochmann, de welbekende voorzitter van 
de Ver. te Riga en befaamden schrijver van het schitterende 
werk „Die Postmarken von Russland, Leipzig 1895". Beiden 
vernietigen den droom der onwetenden: Wenden zelfstandig 
postbestuur! De eerste schrijft: 

„Doordat in de Oostzeeprovinciën een „Semstwo" — d.w.z. 
een „zelfbestuur van een district" — niet in dien vorm be
staat als in vele andere Russische gouvemementsdistricten, 
maar dat zelfbestuur onder een anderen naam wordt gevoerd, 
kan ook het nieuwe zegel het Inschrift „Semstwo" onmogelijk 
dragen, hoewel het niets anders voorstelt dan de zegels der 
overige Russische districten met eigen administratie. Daarom 
het inschrift „Districts"- i.p.v. „Semstwo"-post. In Rusland 
bestaan n.l. verschillende besturen enz. O.a. hebben wij 8 aan 
Duitschland en Oostenrijk grenzende gouvernementen zonder 
een eigen adminisibratie, dus ook zonder „Semstwo"-zegels. 
Deze zijn niets meer dan die van een bijzondere maatschappij 
of van particulieren. Het districtsbestuur geeft ze uit (nu 
volgt ongeveer hetzelfde als wat ik, zonder dit gelezen of her
lezen te hebben, reeds boven aanvoerde; de heer A. voegt er 
echter nog bij: „Zoodra de brief door de staatspost wordt ver
voerd, dus b.v. per spoor, dan moeit naast het „S6mstwo"-zegel 
ook dat van den staat komen. Dit ten bewijze, dat de zegels 
van Wenden hetzelfde doel hebben, en ziJ districtszegels 
heeben, omdat er geen „Semsitwo" bestaat. Elke nieuwe in
voering, waar en hoe zij ook moge zijn, moet altijd door den 
minister bekrachtigd worden. Daar men wenschte, dat in de 
Oostzeeprovinciën de Russische taal meer ingang zou vinden, 
werden alle mogelijke stappen daartoe gedaan; Russische amb
tenaren, onderwijzers, enz. werden daarom naar Lijfland ge
zonden; vermoedelijk is dit dan ook de oorzaak van de ver
vanging door Russische Inschriften")". 

„In „I. B. J." 1901, nr. 7, wordt opnieuw getracht de Wen
densche distrietszegels tot staatsuitgiften te verheffen, wat 
alleen personen op een dwaalspoor kan leiden, die met den 
stand van zaken aldaar onbekend ziJn. De zaak is geheel an-
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ders dan de berichtgever haar voorstelt. Het zegel is niet in
gevoerd op last van het ministerie van binnenlandsche zaken; 
de lastgeving betrof alleen de vervanging van de Duitsche 
door de Russische Inschriften; hieraan werd door het ridder-
college voldaan, doch het veranderde tevens de teekening. De 
zegels worden eiVenizooals voorheen, op last en op kosten van 
dit college vervaardigd en worden door de districtsambtenaren 
verkocht; zy dienen enkel en alleen ter bestelling en vervoer 
van brieven in het district Wenden door de Wendensche 
districts-(niet „staats"-)-post. De opbrengsit vloeit in de rid-
derschappelijke, niet in de staatspostkas. 

De Wendensche zegels, al of niet met Russische Inschriften, 
blijven aldus hetgeen zij altijd ziJn geweest: disitrictspostzegels 
van de soort der „Semstwo's"." (Een andere onpartijdige en 
belangelooze gevolgtrekking als die in het begin aangehaald, 
uit hetgeen daaromtrent baron Von Rosen uiteenzette, is be
paald onmogelijk). 

De heer Svenson zal uit walt voorafgaat bemerken, dat se
dert talrijke jaren reeds de binnensmokkeling van Wenden's 
zegels op velerlei wijzen, hoofdzakelijk door Duitsche hande
laars, is beproefd; allerlei middelen werden aangewend; de 
algemeene dUiSternis die het Russische locaalpoststelsel om-
gai, maakte het den meesten onder de vooraanstaanden on
mogelijk, die- duisternis voldoende weg te vagen, waardoor het 
den smokkelaars niet aMiJd moeilijk viel, hun waar als echt 
ofticieele staajspostwaarden af te Z'Bibten. Dat onze op blz. 101 
van het „Ned. 'iudschr.", 1901, uitgesproken verwachting niet 
werd beschaamd, is voornamelijk te danken aan onze reëele, 
solide handelaren, die den jeugdigen verzamelaar ontrieden 
deze zegelsoort te koopen, en die zegels nieit inkochten om ze 
later te verkoopen. De Nederlandsche verzamelaars badden 
buitendien het voorrecht, een tijdschrift te bezitten, dat hun 
belangen onpartijdig en deskundig met de hulp van vele zaak-
kundigen kon bevorderen en zich slechts op het algemeen 
philatelistisch gebied bewoog, zonder zich in de voor dwaling 
zoo talrijke zijpaden te verliezen en met de wetenschap, dat 
aan allerlei bijzondere wenscmen, verlangens, begeerten e.d. 
door niemand kan worden voidaan, zonder ju'lst het „alge
meen" belang vaak ernstig te benadeelen. In België had men 
den algemeen bekenden J. B. Moens, die de fisoaal-zegels e.d. 
in een afzonderlijk maandblad behandelde. In 't bijzonder 
Belgiè en Frankrijk telden indertijd vele verzamelaars van deze 
groep en van de telegraafzegels, welke in Nederland ten 
naasoenoij geüeel overzien werden, ik meen ,yniiet ten onrechte" 
(in Nederliand waren toenmaals post en telegrafie twee af
zonderlijke- afdeelingen van het ministerie). Vooral ziJn de z.g. 
locaal- en fiscaal-zegels lastig te verifieeren, en het gebied 
overtreft dat der officieele postzegels. Ik spreek dan ook thans 
de verwachting uit, dat geen onzer lezers zich door onkundige, 
onvolledige beweringen zal doen verleiden tot het verzamelen 
van deze zegeltjes van Wenden, zonder of met waarde, en dat 
onze eerlijke, solide postzegelhandelanen degenen die ernaar 
mochten vragen, in het belang der verzamelaars zelf zullen 
voorlichten! 

Ten slotte de boven door mij betwistte oorzaak van zeld
zaamheid der Wenden-districts- of locaal-zegels. Voornoemde 
heer W. Svenson beeft deize zegels ook vanuit het oogpunt 
zeldzaamheid bezien en schrijft deze, volgens mij zeer juist, 
toe aan de geringe hoeveelheid welke ervan gedrukt is. Er 
zouden 10 uitgiften met in het geheel 13 zegels geweest ziJn. 
Of de opgave van den heer Svenson juist is, waag ik geens
zins te bevestigen, althans niet voor zooverre het de oplagen 
der uitgiften 1863 (Januari) tot en met 1876 betreft, Senf nr. 
1 tot en met 5, Yvert nr. 2 tot en met 6 (nr. 1 van Yvert is 
nooit in het verkeer gekomen, was ongegomd en werd in 1862 
gedrukt; de Senf vermeldt het onder nr. I met de noodige in
lichting; de Yvert echter prijst aeilfs „gebruikte" (!) stukken, 
dus bedriegelijk vernietigde! M'en moet dan ook de catalo
gi als afgoden dienen; de wilden dienen eveneens afgoden, 
maar zonder die soort boeken!). De oplagen van de 4 eerste 
uitgiften zijn onbekend, maar moeten zeer gering geweest 
zijn. De heer Svenson betoogt, dat van Senf nr. 1 het aantal 
nauwelijks 40 bereikt heeft; van Senf nr. 2 en nr. 2a acht hij 
de zeldzaamste die uit de drukkerij Burchard Stahl, geelgroen, 
type I, terwijl de oorspronkelijke type I, helder en zuiver ge
drukt in blauwgroen bij Plate, evenzoo tot de zeldzaamste 

behoort; Senf nr. 3 en 4 bereiken ten naastenbij een gelijken 
zeldzaamheidsgraad; de overgebleven stukken van elk schat 
hij op 80; van Senf nr. 5 zouden er 4 ä 500 overgebleven zijn. 
Dezelfde heer ontdekte ook een kleurfoutdruk van Senf 1, 
n.1. „groen" (welke groene t int?) evenals de pakketzegels 
i. p. V. rood, en stijgt in zijn geestdrift zoo hoog, deze fout-
druk, welke in geen enkelen catalogus geboekt werd (was 
daar reden voor?) de grootste zeldzaamheid ter wereld te 
noemen, dien gelijk te stellen met het zeldzaamste stuk der 
wereld, dat alleen te vinden was in de Ferrari-venzameMng, 
n.1. de 1 cent van Britsch-Guyana (Senf nr. 1). De beer Sven
son verzuimde echter de „zeldzaamheid" te bezien van het 
standpunt: vraag en aanbod! Ook is het hem bepaald onmoge
lijk het aantal zegels te schatten, welke nog in oude verzame
lingen verborgen zijn, enz., m.a.w. een waardeschatting van 
een niet-officieel z.g. zegel, niets anders dan een „bestelzegel", 
is eveneens onmogelijk. Ze zijn in geen enkel opzicht te verge
lijken met de staatsuitgiften der posterijen. Dat dit vooral 
in het hoofd der Nederlandsche verzamelaars gegrift blijve 
en de speculatie-waanzin geen hunner bevange en verleide tot 
betaling van zulke categorieën zegels! 

ALGIERS. 
De koerseerende 75 centimes, karmijn, type moskee, ver

scheen in blauw. 
ANDORRA. 
De nieuwe definitieve serie is thans verschenen in de vol

gende waarden en kleuren: 

2 centimos, olijf groen; kiekje op de hoofdstad. 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 

) 

1 peseta. 
4 pesetas. 

10 „ 

wijnrood; citadel. 
groen; regeeringsgebouw. 
grijsblauw; toren van Santa Colombo. 
violet; als de 10 centimos. 
rose; als de 15 centimos. 
bruin; als de 2 centimos. 
donkerblauw; als de 5 centimos. 
oranje; als de 10 centimos. 

leiblauw; groep volksvertegenwoordige 
wiJnrood; als de 1 peseta. 
bruin; als de 1 peseta. 

20 centimos, rood; arend boven de vallei van Andorra. 
De zegels zijn gedrukt door de Nationale Munt te Madrid. 
ARGENTINIË. 
De in het vorige nummer aangekondigde serie bestaat uit 

de volgende waarden: 
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^̂ w 
2 centavos, roodbruin; toorts

drager, de Nieuwe Wereld be
lichtend. 

5 centavos, rood; symbool van 
de vriendschap tusschen Ar
gentinië en Spanje. 

12 centimes, blauw; vrouwefi
guur, een krans opheffend 
naar het standbeeld van Co
lumbus. 

De zegels dragen alle den datum 12 October en de jaar
tallen 14921929. De oplaag loopt in de millioenen. 

AUSTRALIË. 
' Ter herdenking van het eeuw

feest der grondvesting der „Swan 
Colony", waaruit later WestAus
tralië ontstond, werd de hierbü af
gebeelde zegel uitgegeven in de 
waarde 1% penny, rood. 

De zegel brengt den tooht in 
herinnering van het Britsche schip 
„Parmelia", dat een eeuw geleden 
uitvoer met de eerste landverhui
zers. Aanvankelijk bleef het met 

de kolonisatie sukkelen, tot het vinden van goud biJ de Zwaan
rivier de landverhuizers van alle kanten deed toestroomen. 

Den heer Cola^o Belmonte te Sydney hartelijk dank voor 
toezending. Genoemde heer meldt in een later schrijven nog, 
dat de oplaag in korten tijd geheel uitverkocht was, niettegen
staande er heel wat van deze zegels zijn gedrukt. 

Sedert eenigen tiJd is het watermerk der koerseerende serie 
gewijzigd in kleine letter A met kroon (meervoudig). Te 
melden zijn: 

3 pence, donkerblauw. 
6 „ bruin. 

AZOREN (Nov. '29). 
Opdruk op frankeerzegels in het koers'eerend type: 

20 c. op 25 centavos, rose. 
BELGIË. 

«»«■■>m 

—. — ̂ .^^.^^^   . . . . 

» » » » » » « » ■ » » » » » ■ » » » » » » ' 

f«fiifiiriniiMir~""iinYrtir'^' 

De jaarlijks terugkeerende antituberculose zegels zijn thans 
verschenen in de volgende waarden en teekeningen: 

5f 5 centimes, bruin; waterval van Coo. 
25115 „ blauwgrijs; rots Bayard bij Dinant. 
35tlO „ groen; Meenenpoort bij Yperen. 
60115 „ wijnrood; promenade d'Orléans bij Spa. 
1 fr. 75125 c , blauw; gez. o. d. Schelde bij Antwerpen. 
5 fr.|5 fr., lila; Groene kade te Brugge. 

BRAZILIË. 
De eerstelingen der nieuwe luchtpostze

gels zijn verschenen: 
200 reis, rood. 
300 „ blauw. 
500 „ violet. 

De zegels zijn gedrukt in langwerpig, 
staand formaat. 

Op de eerste waarde ziet men het lucht
schip van Santos Dumont, „No. 6", koer
send om de Eiffeltoren. In boogvorm 
is de datum „19 De Outubro de 1901" aan
gegeven. 

Het luchtschip „Fax" is afgebeeld op de 300 reis, waarmede 
de Braziliaansche pionier op luchtvaartgebied Augusto Severo 
den dood inging op zijn vlucht op 12 Mei 1902. 

De 500 reis draagt den datum „12 de Novembro de 1906", 
met een afbeelding van het vliegtuig „Biplano 14 Bis". 

Aan den voet is op de 200 en 500 reis de naam „Santos Du
mont" vermeld. 

In de koerseerende teekeningen, op papier met het water
merk E. U. Brasil (één of twee letters per zegel) ziJn te 
melden: 

Frankeerzegels: 
20 reis, violet. 

100 „ blauwgroen. 
400 „ geel. 
500 „ ultramarijn. 
700 „ lila. 

Portzegel: 
1000 reis, blauwgroen. 

BRITSCHINDIE. 
Luchtpostzegels, opschrift 

„Air Mail" in boogvorm, aan 
den voet „India Postage": 

3 annas, blauw. 
4 „ olijfgroen. 
6 „ bruingeel. 
8 „ violet. 

12 „ karmijn. 
Het zegelbeeld wordt ge

vormd door een vliegtuig bo
ven een berglandschap, met 
rechts, in medaljon, den kop 
van den koning van Engeland. 

COSTA RICA. 
Opdruk „Correos" en waarde op telegraaf zegel van 1927: 

13 centimos op 40 centimes groen. B. M. 
GUATEMALA. 
Luchtpostzegel, opdruk „Servico Postal Aero Ano de 1929" 

en waarde op frankeerzegel van 1924: 
0.03 op 2 p. 50, violet. 

HONDURAS. 
Luchtpostzegels op frankeerz.egels der uitgifte 1924, opdruk 

„Servicio aéreo 1929" en waarde: 
5 centavos op 30 c, bruin. 

10 „ „ 50 „ rood. 
15 ,, „ 1 peso, geelgroen. B. M 

JAPAN. 
Ter gelegenheid van de opening van de luchtpostroute Tokio

Dairen op 6 October j.1. verschenen voor de eerste maal onder
staande luchtpostzegels: 

83^ sen, brum. 
16K „ geelgroen. 
18 „ ultramarijn. 
33 „ grijs. 

Het zegelbeeld geeft een vliegtuig weer boven een berg
landschap met een meer. 

KISHENGARH. 
Met de beeltenis van den Maharadjah Maden Singh, ziJn te 

melden de frankeerzegels: 
2 rupees, geel. 
5 „ purperbruin. S. C. 

MEXICO (Nov. '29). 
Luchtpostzegels in de koerseerende teekening: 

1 peso, zwart en blauw. 
5 pesos, karmijn en blauw. 

10 „ violet en bruinolijf. 
NIEUWE HEBRIDEN. 
De koerseerende 'A penny en 5 centimes zijn thans ver

schenen in grijslblauw, inplaats van in zwart. De zegels in 
deze nieuwe kleur zijn uitsluitend in de kolonie verkrijgbaar 
gesteld. 
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NEWFOUNDLAND. 
Zooals wü reeds meldden is het vervaar

digen der zegels aan een nieuwen drukker 
opgedragen. De platen zijn daarbij her
graveerd, zoodat meerdere verschillen op 
te merken z\jn. WiJ beelden hierbij de 4 c. 
af in de hergraveerde teekening. 

Te melden ziJn: 
1 cent, groen. 
2 „ karmijn. 
3 „ bruin. 
4 „ roselila. 
5 „ grijsgroen. 

De volgende verschillen ziJn op te merken: 
1 cent. Tekst „C Bauld Cnorman" is gewijzigd in „Cnorman 

C. Bauld". 
2 cent. De laatste D is smaller, de arceering om deze letter 

grover. 
3 cent. Koningskroon in het midden van het zegel aan den 

top voorzien van een kruis, voorts nog enkele an
dere kleine verschillen. 

4 cent. Kop van den kroonprins smaller. De neus ,>wipt" 
min of meer. 

5 cent. Waardecijfer 5 is gewijzigd. 
OOSTENRIJK. 
De nieuwe serie met landschappen enz. is thans verschenen 

in teekeningen, afkomstig van den kunstenaar R. Junk, wiens 
naam, alsmede die der graveurs, aan den voet van elk zegel 
is vermeld. 

f ■ U I I I « f « l | | V < « « « l l 

M«*a««ikft*<i^M«i*l 

l ^ ^ w ^ n n n w ^ n ^ v 

>»«*Éa« 
De serie bestaat uit de waarden: 

10 groschen, geelbruin; Cussing. 
15 
16 
18 
24 
30 
40 
60 

1 
2 

schilling. 

lila; burcht Hochosterwitz. 
grijs; Durnstein. 
blauwgroen; Traunsee. 
karmijn; citadel van Salzburg. 
violet; Seewiesen. 
blauw; Innsbruck. 
grijsgroen; Hohenems. 
bruin; Nationale Bibliotheek te Weenen. 
groen; St. Stephanusdom te Weenen. 

PORTUGAL. 
Van de Camoensserie van 1924 verschenen onderstaande 

waarden, voorzien van den rooden opdruk „Porto franco 1930" 
en kruis: 

40 centimos, ultramarijn. 
50 „ rood. 
96 „ karmijn. 

1 esc. 60, blauwgrijs. 
3 escudos, iblauwgroen. 

20 „ violet op mauve. 
RUSLAND (Nov. '29). 

mdLÊMatÊk I ^f M 

Frankeerzegels in bovenstaande teekeningen: 
7 kopeken, roodkarmijn. 

14 „ blauwgroen (Lenin). 
Eerstgenoemde waarde is gedrukt op papier met watermerk. 
SORUTH. 
In nieuwe teekeningen, kop van den Maharadja, landschap

pen, enz., verschenen de frankeerzegels: 
3 pies, grijsgroen. 
yij anna, blauw. 
1 
2 
3 
4 
8 
1 r upee. 

rose. 
geel. 
rose. 
violet. 
geelgroen 
blauw. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
De 20 haleru, rood, der koerseerende wapenserie verscheen 

in uitsluitend verticale tanding. 
TURKIJE. 

• • « I I I I U I I I • • ! 

M«i * *A*M 

De eerstelingen der serie met 't opschrift 
in Latijnsche karakters zijn verschenen in 
de teekeningen van de thans nog in koers 
zijnde uitgifte: 

2 kurus, grijs; spoorwegbrug over de 
KizilIrmak. 

3 „ bruinpaars; idem. 
6 „ violet; Boscourt met den wolf. 

Het opschrift luidt: „Turkiye Cumhuri
yeti"; aan den voet is „Posta" vermeld. De 
zegels zijn gedrukt bij Bradbury Wilkinson 
& Co., te Londen. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 
Ter gelegenheid van het beëindigen 

der kanalisatiewerken van de Ohio, ver
scheen nevenstaand zegel: 

2 cents, rood. 
Dit waterbouwkundig werk, het groot

ste, dat de V. S. deden uitvoeren na het 
Panamakanaal, kostte pl.m. 125 mil
Loen dollars. De kanalisatie omvat vijf
tig sluizen en stuwen en maakt de Ohio 
thans gedurende het geheele jaar goed 
bevaarbaar. 

YOUGOSLAVIE. 
In 925 werd Tomislav gekroond als koning van Kroatië, het 

land waaruit na eeuwen het tegenwoordige YougoSlavië ont
stond. Het duizendjarig bestaan van het riJk had dus reeds in 
1925 moeten zijn gevierd, doch verschillende omstandigheden, 
niet m het minst de gespannen binn«nlandsche toestand, be
letten zulks. Hoewel deze laatste ook thans niet veel verbeterd 
is, heeft men toch een serie van drie waarden uitgegeven ter 
gelegenheid van deze gebeurtenis. 

^ V ^ ^ r w i u n a 

i t t a i i yMilfc>a*É ■ 1 ■ » m i 

■ ■ » ■ ■ » ■ » » ^ ^ ^ w ^ 

»»»»»»»^Ê^UÊA»^», 

Te melden zijn: 
50f50 paras, groen; kathedraal, waarin de Servische ko

ningen worden gekroond. 
1 d. f50 p., rood; beeltenissen van Tomislav.en Alex

ander I. 
3 d. + 1 d., blauw; Tomislav, gezeten op de troon. 

De extratoeslag is bestemd voor de restauratie van de 
kroningskerk. 
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De zegels zijn geteekend door professor Marko Peresch te 
Zagreb; zij blijven zes maanden in koers. 

ZWITSERLAND. 

De in het vorige nummer beschreven Pro Juventute-zegels 
ziJn verschenen in de volgende waarden en kleuren: 

5+ 5 oentimes, violet en bruin; meer van Lugano. 
10+ 5 „ bruin en blauwgrijs; Engstlensee. 
20+ 5 „ vermiljoen en blauw; Lyskamm. 
30+10 „ blauw; Nikolaus von der Flue. 

De zegels zijn in rotogravure vervaardigd door de firma En
schedé en Zonen te Haarlem, op papier zonder watermerk. 

De 5 centimes is vervaardigd naar het project van den 
kunstschilder Gos te Geneve; de- twee volgende waarden zijn 
van de hand van Ed. Boss te Bern, terwyl Ant. Stockmann uit 
Sarnen de hoogste waarde teekende. 

De extra-opbrengst is dit jaar bestemd voor de schoolgaande 
jeugd en voor het stichten van schoolbibliotheken. 

De firma Zumstein & Co. te Bern hartelijk dank voor de 
spoedige toezending. 

V. B. 

îeuH^c llit^ifter 
Opka^ci/ffrs.ea).; 

AFGHANISTAN. 
Van de in het vorige nummer aangekondigde zegels met 

de beeltenis van den nieuwen emir Habib Ullah, zal niet veel 
terecht komen, aangezien hij reeds weder het veld heeft 
moeten ruimen voor een anderen candidaat der troon. 

BELGIË. 
Van de Orval-serie worden de vijf laagste waarden door het 

comité voor den wederopbouw der abdij verkocht, voorzien 
van een dubbele perforeering van het zegelbeeld. Deze zegels 
hebben volledige frankeerwaarde, doch de verzamelaars zullen 
goed doen er geen geld aan te besteden; de zegels zijn door 
deze perforeering geschonden. De bedoeling van een en ander 
is, de niet doorboorde zegels op prijs te houden. 

Volgens Belgische bladen is dit een beloonmg van de ver
zamelaars, die bij verschijning der zege's onmiddellijk de 
noodige exemplaren kochten en op die wijze het werlt van 
het comité steunden. 

„La Revue Postale" schrijft in haar nummer van November 
j.l. nog, dat te verwachten is, dat de ongeschonden Orval-
zegels ibinnen korten tijd beduidend in prijs zullen stijgen, daar 
geen voorraden van beteekenis zijn opgekocht. 

Opgemerkt wordt nog, dat vanaf 14 September j..l de 
Orval-zegels niet meer aan de postkantoren verkrijgbaar 
waren. 

CUBA. 
Een speciale serie is te verwachten ter gelegenheid van de 

opening van den „Nationalen weg" of „Carrebera Central", ter 
lengte van 1100 kilometer, op het eiland aangelegd. 

DUITSCHLAND. 
De in het vorige nummer vermelde weldadigheidszegels zul

len aan de postkantoren verkrijgbaar zijn tot 15 Januari a.s. 
De oplaag bedraagt: 

5+ 2 pfenning, 10 millioen. 
8+ 4 „ 12 „ 

15+ 5 „ 12 
25+10 „ 2 
50+40 „ 800.000. 

ITALIAANSCHE KOLONIEN. 
Van de in het vorige numm^er vermelde Monte Cassino-zegels 

van het moederland, overdrukt met den kolonie-naam, bedraagt 
de oplaag 13000 series in totaal. 

PORTUGEESCHE KOLONIEN. 
Naar aanleiding van het in het vorige nummer in deze 

rubriek vermeMe, schrijft de heer C. George, consul-generaal 
der Nederlanden te Lissabon, ons het volgende: 

„Op 27 October j.l. is de concessie van de Nyassa-Maat-
schappij geëindigd; die van de Mo?ambique Maatschappij 
heeft nog een aantal jaren looptijd. 

Hierdoor houdt de Nyassa-Maatschappjj op een zegel-uit
gevend land te zijn; er zullen dus geen Nyassa-zegels meer 
verschijnen. 

De landen zijn echter weder onder het algemeen beheer van 
de provincie Mogambique gesteld; er worden dus de gewone 
Mogambique-zegels gebruikt; nieuwe zullen niet verschijnen." 

Genoemden heer onzen dank voor de nadere gegevens. 
ROEMENIE. 
Het voornemen bestaat een serie dienstzegels uit te geven. 
SALVADOR. 
Ter vastnageling van het belangrijke feit, dat de spoorweg

verbinding tusschen Salvador en Guatemala tot stand is ge
komen, zal binnenkort een serie verschijnen in de waarden 
1, 3, 5 en 10 centavos. 

SENEGAL. 
Volgens „L'Echo de la Timbrologie" is een prijsvraag uit

geschreven voor een serie luchtpostzegels, die in de waarden 
1, 2, Sy,, 5, 6'A, 7, 10, 15 en 20 francs zal verschijnen. 

URUGUAY. 
Een herinneringsserie voor het eeuwfeest van de invoering 

der grondwet van 1830, is binnenkort te verwachten. 
V. B. 

Neclerlard 
en. •ïvoloiiiein 

NEDERLAND. 
De 21 op 221^ cent. 
Dit zegel is op omstreeks 15 November verschenen. De op

druk bestaat uit het getal 21 in cijfers met dubbele lijnen, en 
is in rood aangebracht. 

In het vorig nummer konden wü reeds melden, dat dit zegel 
niet met rolperforatie ve-rschijnen zal; we ontvingen ook nog 
een persbericht met dezelfde mededeeling. 

De nieuwe weldadigheidszegels. 
Bij het verschijnen van dit nummer zijn de nieuwe Kerst

zegels reeds aan de postkantoren verkrijgbaar. 
De aankondiging geschiedde bij Dienstorder H 841 van 20 

November. Wij ontleenen eraan, dat, zooals reeds bekend was, 
de zegels verkrijgbaar zijn van 10 December tot en met 9 
Januari. De verkoop geschiedt weer ten bate van den Neder-
landschen Bond tot Kinderbescherming. De zegels zijn ook in 
het buitenlandsch verkeer geldig; de geldigheidsduur is on
beperkt. 

De serie bestaat uit de volgende waarden: 
I K + I K cent, grijs. 
5 + 3 „ groen. 
6 + 4 „ rood. 

12 K + 3 34 „ blauw. 
De zegels verschijnen ook met r o l p e r f o r a t i e . 
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Hierbij gaat de vergroote afbeelding van een der zegels. In 
afwijking van vorige jaren werd er dit jaar geen plaat met 
gekleurde, vergroote afbeeldingen gemaakt. 

Het ontwerp der zegels is van den heer H. H. Kamerlingh 
Onnes te Sehe-veningen. Deze heeft getracht, het zegel zoo 
doelmatig mogelijk te maken, d.w.z. met een gemakkelijk lees
baar cijfer en een voorstelling, welke in de eerste plaats 
moet toomen, dat het om „Het Kind" gaat, terwijl in de tweede 
plaats het idee „Bescherming" moest worden weergegeven. 
Dit bracht den ontwerper op de gedachte, het kind te midden 
van de gevaren van het leven naar zijn bestemming te laten 
brengen op den rug van een zeedier. De dolfijn is het symbool 
van vriendschap en veiligheid. 

Tevens worden verkocht voor hetzelfde doel twee series 
briefkaarten, één naar teekeningen van Felix Timmermans en 
één met lichtdruk-afbeeldingen naar Nederlandsche schilde
rijen uit de 17e eeuw. Deze kaarten zijn niet aan de loketten 
verkrijgbaar, wel bij de speciale stalletjes in de groote kantoren 
en bij ds plaatselijke comité's. 

De toeslag per serie is grooter dan die van het vorig jaar, 
toen een inzinking in de stijgende lijn der ontvangsten was te 
bespeuren. Wij verwachten, dat in de grafische voorstelling 
der ontvangsten de lijn voor 1929/1930 steil naar boven zal 
loopen! 

De zegels verschenen op 10 December. Zij zijn van het for
maat der gewone zegels en hebben kamtanding 12)4. De druk 
is blijkbaar offsetdruk. De zegels hebben het watermerk krin
getjes, dat wij tot dusver uitsluitend horizontaal (als bij de 
gewone zegels) vonden. 

De vellen zijn groot 100 stuks. Op een dubbele lijn om het 
geheele vel na zijn de randen blanco. 

De Vi cent rol. 
Van dit zegel, dat de vorige maand aan enkele verzamelaars

loketten niet meer verkrijgbaar was, is een nieuwe voorraad 
gearriveerd, ook nog van oplaag B. 

Postzegelboekjes. 
De postzegelboekjes, bevattende 24 frankeerzegels van 6 

cent, en de gemengde postzegelboekjes, bevattende 6 zegels in 
elk der waarden van 1, 1>2, 5 en 6 cent, zijn voor verstrekking 
gereed en zullen op aanvraag aan de directeuren worden toe
gezonden. Ambtshalve verstrekking vindt derhalve niet plaats. 

Wij ontvingen een persbericht, dat meldt, dat de boekjes 
van 6 cent en de nieuwe gemengde boekjes omstreeks half De
cember op de kantoren verkrijgbaar zullen zijn. 

Hetzelfde bericht meldt nog, dat het overdrukken van de 
postbladen met „6" in verband met den varieerenden stand 
van het zegel zeer veel werk meebracht; de' opdrukken zullen 
echter vermoedelijk reeds in December klaarkomen. De nieuwe 
briefomslagen met zegelafdruk van 6 cent zullen echter niet 
voor Januari a.s. kunnen worden geleverd. 

Nieuwe oplaagletters. 
3 cent F, met randlijnen van dubbele strepen; 21 op 22K 

cent A. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent I: R 226, tanding r o 1 (Gl) p s r f. 
6 „ F : L 247, „ Gr. 

R 247, „ Gr. 

L 250, 
R 250, 
L 251, 
R 251, 
L 254, 
R 254, 
L 240, 
L 242, 

140, ï» 

Gl. 
Gl. 
Gl, Gr «n Grl5. 
Gl. 
Gl. 
Gl. 
Grl5. 
Gl. 
Nb. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
V-i cent B: Van dit zegel is een nieuwe voorraad in rolperf. 

aangemaakt, nu met de nieuwe r o l ( G l ) p e r f . 
1>2 cent C: nummers 11 en 12, tanding Gl (als alle overige). 
3 cent F : cijfer 5. 
Dubbele perforatie. 
Wij zagen «en vel van de 1)4 cent C met een dubbele per

foratie aan de rechterzijde van het vel, ongeveer Y^ cm. van 
de normale af. Met deze afwijking zijn 2 vellen gevonden. 

Valsche rolzegels! 
In de „Echo" van 15 November worden vervalschingen ge

signaleerd van onze rolzegels, met name van de 10 en 15 cent 
zonder watermerk. 

Het is natuurlijk niet moeilijk, deze valsche zegels van echte 
te onderscheiden. Voor de vervalschingen heeft men van ge
woon getande zegels boven- en onderrand afgeknipt, en daarna 
in den vorm der roltanding twee nieuwe rijen gaatjes aan
gebracht. Het gevolg is, dat de vervalschte zegels bijna 2 mm. 
korter zijn dan de echte. De zegels met kam-, en dus ook met 
roltanding, zijn steeds even groot; slechts bij zeer hooge uit
zondering hebben wij zegels gezien, die een tandje korter of 
iets langer zijn dan de gewone, en in elk geval hebben wij 
nog nooit zooiets bij rolzegels ontmoet. Niemand behoeft hier 
dus in te vliegen! 

NEDERL.-INDIE. 
Weer nieuwe luchtpostzegels! 
Een Aneta-telegram uit Bandoeng van 6 Decemiber bericht 

het volgende: 
„Alle luchtpostzegels der vijf soorten zijn voorzien van op

drukken. Hierdoor is het oude model per 31 Januari a.s. buiten 
dienst gesteld te achten en met ingang van 1 Maart a.s. waar
deloos verklaard. Deze beslissing is genomen omdat gebleken 
is, dat de oude soort onduidelijk was, hetgeen meebracht, dat 
de postzegels dikwijls niet werden onderkend als luchtpost
zegels." 

Nadere gegevens ontbreken nog; we hopen ze spoedig te 
kunnen mededeelen. 

Postzegel-proeven. 
Het bedrijf der Indische posterijen neemt pro«ven met de 

daar te lande door het reproductiebedrijf van den Topogra
fischen Dienst vervaardigde verschillend gekleurde proef-
postzegels in twee soorten, namelijk ten eerste de in offset-
druk met loslatende kleuren vervaardigde, welke de voorstel
ling vertoonen van een schip op de baren, en ten tweede met 
de in rotogravure met vaste kleuren vervaardigde postzegels, 
welke het portret bevatten van Jan Pietersz. Coen. De post-
waarden-commissie zal, aan de hand van het resultaat van deze 
proefnemingen, spoedig een beslissing nemen. 

De zegels zijn in verschillende kleuren uitgevoerd. Er worden 
op het oogenblik te Bandoeng allerlei proeven miee genomen 
wat betreft de kleur, gom, stevigheid, enz. 

Bovenstaande proeven zijn dus geen „proeven" in philate
listische bsteekenis, maar slechts proeven van bekwaamheid 
in het drukken, die allee.n maar toevallig den vorm van post
zegels hebben. Wij vermelden ze dan ook hier slechts, opdat 
men, wanneer dergelijke „zegels" onder de verzamelaars 
mochten komen, weet wat de oorsprong ervan is. 

Ingetrokken opdrukzegels. 
Aneta meldt, dat ingetrokken zijn zes soorten postzegels 

met opdrukken, aangezien deze zijn uitverkocht. De eenige 
frankeerzegels met opdrukken, die na 31 Januari a.s. iii Indië 
nog gebruikt worden, zijn de 32)4 op 50 cent en de 60 cent op 
1 gulden, beide van de serie 1922. 
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Het bericht meldt niet, welke opdrukzegels zijn ingetrokken. 
Zeer waarschijnlijk zullen dit zijn de 30 cent op 1 gld. van 
1917/18 en de 12^ op 17K cent, 12K op 22K cent, 20 op 
2234 cent, 40 op 50 cent, en 80 cent op 1 gld. van 1922. 

SURINAME. 
Portverlaging. 
Dienstorder H 859bis van 27 November meldt, dat het port 

voor brieven tot een gewicht van 20 gram, verzonden uit 
Suriname naar Nedsrland (en koloniën) verdaagd is van 7J4 
tot 6 cent. Elke 20 gram meer blijft 5 cent kosten. 

Ook het binnenlandsch tarief is 6 cent geworden. 
De nieuwe weldadlgheidszegels. 
Ten vervolge op de mededeeling in het vorig nummer ont

vingen wij van het ministerie van koloniën een vergroote af
beelding van de nieuwe zegels voor het Groene Kruis. 

De zegels, die „in de maand De-cember" zouden verschijnen, 
waren er bij het schrijven van deze regelen nog niet, maar 
zouden, naar wij vernamen, medio December aan de verzame
laarsloketten verkrijgbaar worden gesteld. 

CURACAO. 
Portverlaging; een opdruk van 6 op 7J/. cent. 
Naar Dienstorder H 859bls meldt is het port voor brieven, 

verzonden uit Curagao naar Nederland (en de koloniën; ook 
voor het binnenlandsch verkeer), verlaagd tot 6 cent voor 
brieven tot 20 gram; elke verdere 20 gram blijft 5 cent. 

In varband hiermee is in Curagao een opdrukzegel ver
schenen, dat tijdelijk in "de behoefte van 6 cent-zegels zal 
mos ten voorzien. Het is, zooals bijgaande afbeelding laat zien, 
een opdruk „6 et." op het koerseerende zegel van TA cent. 
Door de bovenste helft van de waardeschi'djss en door het 
woord CENT loopt een dunne lijn, die ook tusschen de zegels 

6ct. 

doorloopt, tw£e zwarte blokjes bedekken de onderste helften 
van de waardeschildjes, terwijl rechts onderaan de nieuwe 
waarde gedrukt staat. 

De opdruk is zwart, en blijkbaar in boekdruk uitgevoerd. 
De hesr Preiss zond ons d.d. 7 November een ongebruikt 

eX'C-mplaar uit Curasao toe, met de mededeeling, dat het zegel 
spoedig in gabruik genomen zou worden. Van den heer Dord-

regter uit Den Haag zagen wij een op 7 November afge
stempeld exemplaar, zoodat wij dezen datum als dag van 
uitgifte kunnen aannemen. 

De opdruk geschiedde in Curasao zelf; het zegel zal hier 
niet aan de verzamalaarsloketten verkrijgbaar worden gesteld. 
De oplaag moet zeer groot ziJn. 

Zeer waarschijnlijk zullen wij binnenkort een definitief zegel 
van 6 cent kunnen verwachten. 

De oplaag der opdruk-Iuchtpostzegels. 
Het ministerie van koloniën zond ons een communiqué over 

de luchtpostzegels van den volgenden inhoud: 
„Op 15 Juli werden in Curagao, ten behoeve van de fran

keering van per luchtpost te verzenden poststukken, tijdelijke 
zegels uitgegeven in de waarden van 50 cent, 1 en 2 gulden, 
welke zegels waren verkregen door een in Curasao vervaar
digden opdruk respectievelijk op da buiten gebruik gestelde 
zegels van 12J4 cent (rood) en 20 cent (blauw) — be-de van 
de uitgifte van 1922 — en 15 cent (oHjf) van de uitgifte van 
1913/15. In verband met het gevaar voor vervalsching zijn 
de bedoelde zegels met ingang van 15 October 1929 buiten 
gebruik gesteld en zijn de overgebleven voorraden verbrand. 

Van de aangemaakte oplagen, te weten: 
9800 stuks van 50 cent, 

14800 stuks van 1 gld., 
7800 stuks van 2 gld, 

zijn verkocht; 
8934 stuks van 50 cent, 
8855 stuks van 1 gld., 
6962 stuks van 2 gld. 

De firma Hekker ontving van het Beheer der Posterijen te 
Curagao echter een eenigszins andere mededeeling. Volgens 
deze zouden de verkochte aantallen bedragen respectievelijk 
9580, 9504 en 7607 stuks, dus een vrij belangrijk verschil! De 
door het min'sterie verstrekte opgaven zullen echter onge
twijfeld de juiste zijn. 

Naar d. heer Van der Willigen ons mededeelt, geschiedde di> 
verbranding der overgebleven zegels op 16 October. 

De „Echo" van 15 October bevatte over deze serie het 
bericht: „On signale dé ja des faux", er worden reeds verval-
schingen gesignaleerd. Het zou ons niet verwonderen, als de 
beeren vervalschers zich aan deze serie gingen vergrijpen, 
gexien de zeldzaamheid ervan. We houden ons steeds aanbe
volen voor mededeelingen hierover. 

Er is reeds vanuit Cura?ao aangevraagd om tot aanmaak 
van definitieve luchtpostzegels over te gaan. We hopen op wat 
beters dan de Indische. 

De 2J^ gulden Jubileum. 
Wij ontvingen deze maand ter inzage een Jubileumzegel 

van 2% gulden van Curacao in de tanding 11:111^. De inzender 
meende, een even groote vondst gedaan te hebben als die van 
de 5 gulden in deze tanding, twee jaar geleden. Het is daarom 
goed, er hier op te wijzen dat alle ons bekende exemplaren 
van dit zegel deze tanding hebben, en dat ons niet bekend is 
dit zegel in de tanding 11^:1134, welke tanding als eenige in 
den Mebus-catalogus is opgenomen. De opgave daarin is dus 
een drukfout, en dient in de volgende uitgifte veranderd te 
worden. 

diEÖeïil 
m 

NEDERLAND. 
Dordrecht. 
Van da handstempelmachine zagen wij dd. 27 November j.1. 

rechts van den dagteekeningstempel, tusschen dubbele flauw 
gebogen golflijnen de 3-regelige tekst POSTZEGELS RECHTS 
BOVEN IN DEN HOEK! VLUGGER VERZENDING. 

Ingevolge d.o. 448 worden ons nog de volgende hulp-stempels 
gemeld: 1-regelige kantoornaamstempels van: Amstenrade 
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(Lb.), Assendelft, Boekei (N.Br.), Didam, Herwen, Steggerda, 
Stoppeldijk (Zl.), Ulrum, Voorburg, Warffum, Wehe. Van den 
reeds gemelden nood^stempel Frederiksoord werden vele dub
bele afdrukken aange1;roffen, diagonaal over het postzegel; 
Voorburg had zijn stempel zelfs driemaal op 1 zegel geplaatst. 
Kantoornaamstempel plus datum: Mechelen (N.Br.), Nieuwe 
Tonge (Z.H.), Rhoon, Zonnemaire, de beide laatstgenoemde 
in violetten inkt. De nieuwe postwisselstempel WTLNIS 
werd o.a. 12 October j.l. te Wilnis gebezigd. MYDRECHT 

Sommige kantoren schiinen wederom gebrek aan zwarten 
stempelinkt te hebben, de heer Smallenbroek legt ons stukken 
over uit Pernis dd. 20.X.I in violetten, «n uit Oud-Beyerland 
dd. 6 en 20.X.I in blauwen inkt. 

Het Passagebureau van de K.L.M., Leidscheplein, Amster
dam, waar men stukken kan posten ter verzending per lucht
post, beschikt o.a. over de volgende poststempels: 1. dag-
teekeningstempels van het koerseerende- type, met 24-uurs-
indeeling. Stempelnummer 2 en jaartal onderin AMSTERDAM-
LEIDSCHEPLEIN, 2. 2-regelige kantoornaamstempel AM
STERDAM- / LEIDSCHEPLEIN, 3. administratieve stempel 
2-regelig BIJ AIR / EXPRESS. De IJ in plaats van Y doet 
vreemd aan in dezen stempel in de Engelsche taal. 

Het op 1 October'j.l. geopende postagentschap Delft-Rotter-
damscheweg heeft nog geen eigen stempel en aanteekeneti-
keties, doch bezigt die van het vanaf 14 Mei t /m 31 December 
1928 bestaan hebbende postagentschap Delft-Hertog Govert-
kade, dat in de onmiddellijke nabijheid van het nieuwe agent
schap gelegen was. 

Geopend 16 December 1929 het postagentschap Hilversum-
Huygensstraat. 

Het postagentschap Eindhoven-Oslciusplein is met ingang 
van 1 November j.l. opgeheven. 

's-Gravenhage. 
Wij zagen dd. 13.XI.1929 3 afdrukken van den machine

stempel met 3 golflijmen en 3 open 6-stralige sterren in den 
dagteekeningstempel, alle tusschen 21-22 afgestempeld. 

NEDERL.-INDIE. 
Van den heer W. Hajénius ontvingen wii dd. 4.9.29 een af

druk van den biffage-stempel POSTAGENT * BATAVIA-
AMSTERDAM * en gearceerde segmenten, met de volgende 
mededeeling: „Het gearceerde gedeelte wijst er op, dat dit een 
afstemneling is van het sorteerkantoor, dat op maildagen 
Woensdagmorgens in de portiersloges van de stoomvaart-
maatschappijen, dus afwisselend in de portiersloge van de 
S.M.N, en in die van den Rott. Lloyd wordt ondergebracht. De 
arceering is dus de aanwijzing dat men met een Indisch stem
pel te maken heeft: de poststempels waarmede de postagenten 
aan boord der mailstoomers afstempelen, worden door de Ne-
derlandsohe Posteriien verstrekt. Tot de instelling van die 
sorteerkantoren te Tandjong Priok is overgegaan, omdat van 
de vroeger bestaande gelegenheid om op het laatste nippertje 
stukken in de brievenbussen aan boord te doen bezorgen een 
dusdanig gebruik werd gemaakt, dat de postagenten met de 
stempeling en behandeling dier stukken aan boord te veel 
werk kregen. De Indische Postadministratie heeft toen de 
stempeling en sorbeering overgenomen en in de portiersloges 
op de emplacementen der maatschapüiien een sorteerkantoor 
ingericht. Men kan nu daar alleen stukken posten; de brieven
bussen aan boord worden Woensdagsmorgens tot het vertrek 
van het schip afgesloten. Wegens het zeer drukke gebruik, dat 
er van deze postgelegenheid gemaakt werd, is men er ten slotte 
toe overgegaan om het uiterste tijdstip van aanbieding op 11.30 
v.m. te stellen. 

De heer Benders meldt ons den ronden stempel N.V. STOOM-
VAART-MAATSCHAPPIJ - NEDERLAND - MOTORSCHIP 
POELAU ROEBIAH en op een brief uit Las Palmas den 1-
regeligen stempel s.s. Maaskerk. 

Wij danken mevr. bsse. Van Heerdt-Kolff en de beeren L. 
Barentsen, A. M. Benders, A. Dunnebier, W. Hajénius, J. H. 
Nieuwenhuyzen, F. Smallenbroek, Van Tilburg, W. H. P. van 
Truyen en J. de Vries jr. vriendelijk voor de spoedige melding 
der nieuwe stempels en houden ons steeds beleefd aanbevolen. 

J. P. TR. 

DRUKWERKROLSTEMPELS. 
„De Philatelist" d.d. 1 November 1929 meldt: Nieuw ontdekt 

rolstempeL De heer W. K. Rutgers te Amersfoort meldt ons 
het rolstempel Koog-Zaandijk, gebruikt in 1915. 

Welk type genoemd stempel is, meldt het blad niet. Eigen
aardig is, dat we ook voorafstempelingen kennen zonder post
zegels — iets wat in België, Luxemburg, Frankrijk en Amerika 
niet kan voorkomen. 

Mevr. bsse. Van Heerdt-Kolff hartelijk dank voor de voor
legging van dergelijke stukken, courantenstrookjes aan mili
tairen geadresseerd, met rolstempel Wyhe, zonder jaartal, en 
Kampen, afwisselend 17 en zonder jaartal. 

De stempels zijn nog bekend geworden op Jubileum 1913: 
2 ^ , 5, 10 en 12J^ cent. dank zij meldingen van de beeren 
Traanberg en Van der Willigen. 

J. DE VRIES jr.. Wilhelminadorp. 

Frankeermachines. 
NEDERLAND. 

Massa-baarfrankeering. 
De machinale frankeering van poststukken, welke op 4 No

vember j . l . aan het postkantoor Amsterdam CS. is ingegaan, 
van voor het binnenland bestemde stukken, bracht ons reeds 
enkele nieuwe afdrukken. 

Daar de voor deze frankeering thans in gebruik zijnde 
stempelmachine van Duitsch fabrikaat, welke de waarden met 
golflijntjes "stempelt, defect was, werd tijdelijk met de Krag-
stempelmachine gewerkt. 

Zoo ontvingen wij de afstempelingen „Amsterdam Centraal-
Station" en in kastje de waarden 1%, 3 en 8 cent. 

De kleur van deze stempelafdrukken was ditmaal violet, in-
plaats van rooH. 

NEDERLAND 
2/2CENT 

Wegens het defect zijn van bovengenoemde stempelmachine 
werden thans ook de drukwerken uit Hillegom afkomstig en 
voor het buitenland bestemd, met de Krag-stempelmachine (te 
Amsterdam) gestempeld. 

Hiervoor is tevens een nieuw stempelrondjs aangemaakt en 
zoo zagen wij den hierboven af geheelden stempelafdruk *) op 
drukwerkcouverten van Hillegomsche firma's afkomstig. 

De kleur van dezen afdruk was eveneens violet. 
Frankeermachines. 
Volledigheidshalve plaatsen wij hieronder een afschrift van 

Dienstorder 860 dato 27 November 1929, welke overigens voor 
ons verzamelaars we'nig belangrijks inhoudt. 

Do. 860 luidt dan: „Frankeermachines". 
Ter verzekering van een eenvormige behandeling wordt 

medegedeeld, dat de kosten, welke voortvloeien uit de aan-
WiSzigheid van een postambtenaar bij het nazien en schoon
houden van frankeermachines, waarbij ontsluiting der machine 
noodig is, ten laste van het Bedrijf worden genomen." 

Universal Postal Franker. 
Gezien de tariefwijziging voor binnenlandsche brieven van 

1 November 1929, zijn in den loop dezer maand de verschil
lende nog in gebruik zijnde U.P.F, machines in samenstelling 
van waarden gewijzigd. 

Voorzoover wij hiervan opgaaf hebben bekomen, doen wij 
hieronder mededeeling van de waarden, welke deze machines 
thans kunnen stempelen. 

De dik gedrukte cijfers zijn waarden, welke ditmaal nieuw 
in deze machines zijn geplaatst. 

*) Daar de violette afdruk zich niet voor reproductie leende, 
hebben wij van dezen stempelafdruk een zoo goed mogelijke 
teekening gemaakt, welke wij hierbij reproduceeren. 

http://13.XI.1929
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VERZOEK. 
In verband met het feit, dat van het April-nummer van dit 

jaar geen exemplaren meer voorradig zijn, worden degenen, 
die op het bezit of behoud daarvan geen prijs stellen, beleefd 
verzocht hun exemplaar aan de administratie, Wilhelmina
park 128, Breda, te willen terugzenden. 

AAN DE ABONNE'S. 
Ter kennis van de abonné's in het binnenland wordt ge

bracht, dat heden p e r p o s t k w i t a n t i e over den abonne
mentsprijs voor den negenden jaargang (met de invorderings
kosten ƒ 5,25) is beschikt. Aan hen, wier kwitantie o n b e 
t a a l d mocht terugkomen en die nalatig blijven het ver
schuldigde vóór 10 Januari a.s. over te maken, zal het blad 
n i e t m e e r worden toegezonden. Voor eventueele toezending 
van den abonnementsprijs gelieve men zooveel mogelijk ge
bruik te maken van den postcheque- en girodienst, door over
schrijving of storting op onze rekening nr. 37183. 

De abonné's in het buitenland worden verzochl, den abonne
mentsprijs a. f 6,— per postwissel over te maken. Indien daar
aan op 10 Februari a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen zij 
van de abonnentenlijst worden a f g e v o e r d . 

Breda, 2 December 1929. De administrateur, 
L. C. A. SMEULDERS. 

BERICHT. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hun 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 
1929, vóór 27 December a.s. te willen inzenden aan de Ad
ministratie. 

* * 
* 

De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige in
lichtingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onder
werpen van den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe 
alleen dan een antwoord te zenden, wanneer het retour-porto 
is bijgevoegd. 

Redactie en Adminisitratie. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

RECTIFICATIE VERSLAG DER BONDSBESTUURS
VERGADERING (zie November-nummer). 

De zin, voorkomende op iblz. I, 2e kolom, 4e regel: 
„2. Zijn benoeming tot lid van den Raad van Beheer van het 

„Postmuseum, enz." 
moet gelezen worden: 
„dat door hem een schrijven van den Minister was ont-

„vangen, of hij een eventueele benoeming tot lid van den Raad 
„van Beheer van het Postmuseum zou willen aanvaarden." 

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

VOORVERGADERING. 
De vóórvergadering van het Bondsbestuur met de vertegen

woordigers der aangesloten Vereenigingen is bepaald op Zon
dag 9 Maart 1930 te Utrecht. Plaats en uur zullen nader 
worden medegedeeld. 

Namens het Bondsbestuur, 
mr. J. H. VUIJSTINGH, secretaris. 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars 
worden door het Bonds-Informatiebureau 

inlichtingen verstrekt. 
J. F. Dugn, Jansstraat 16, Haarlem. 
The Saturday Afternoon Stamp Club, New York (Penning

meester: H. A. Fonda). 
The Rutherford Stamp Club. New York (Sales Manager: 

W. O. Staeb). 

J. B. Doedens, Oudestraat 131, Kampen. 
Schwaben, Würzen (in Saksen). 
A. Kik, Jacobstraat, Goes. 
The Inland Stamp Co., Kansas City, Missouri (U.S.A.). 
J. H. Donnai, Schenkkade 305, le étage. Den Haag. 
G. P. J. Bes, Loenenschestraat 107, Den Haag. 
P. J. Lukwel, Schenkstraat 236, Den Haag. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat, Groningen. 
K. Brans, Aleidastraat, Schiedam. 
M. E. Bouwmeester, Haitsma Mulierstraat 32, Haarlem. 
Aug. V. d. Velde, Ruysdaelstraat, Amsterdam. 
H. Endeman & Co., Schoten bij Haarlem. 
J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Th. Haentjes Dekker, 2e Balistraat, Den Haag. 
H. H. Overduijn, Hilversum. 
Willem Paret, Beggen (Luxemburg). (Leider der Int. Ver-

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

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

Koninginneweg 200^ Amsterdam, Z. 

Nederlandsche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: J. H. ALBRECHT, Hatertscheweg 19, Nijmegen. 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uit-

genoodigd, hun contributie 1930 (ƒ 6,50) vóór 1 Februari te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag 
beschikt worden. De leden in N e d . - I n d i ë worden verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger 
J. J. Roeloffs Valk, Dagoweg 111, Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont priés de bien vouloir ac
quirer leur contribution pour 1930 (ƒ 6,50) avant le Ier Fé-
vrier. Au de la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembred according to the rules that 
their subscription for 1930 (ƒ 6,50) has to be paid before the 
1st of February. Beyond that date larger expenses for corres-
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimungen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1930 
(ƒ 6,50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu ent
richten. Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten 
verfugt. 

De penningmeester, 
TH. H. KLINKHAMER. 

Giro-nummer 83805, Zevenhuizen (Z.-H.). 

Nieuwe leden. 
1032. C. W. Hessing, autohandelaar. Hotel Tegal, Tegal. 
1033. A. van Wijnen, onderwijzer Mulo-school der S.C.S. Mij., 

Tegal. 
1034. J. N. Optendrees, Wagenwegstraat 5, Paramaribo. 
1035. P. S. Hana, employé Ruhaak & Co., Speelmanstraat 27, 

Soerabaja. 
1036. mevr. J. J. 't Hart-Poortman, p /a Dell Mij., Deli Toewa, 

Medan. 
1037. M. Toorens, Stationsweg 2, 's-Gravenhage. 
1038. Kurt Weber, Sponholzstrasse 31, Berlin-Friedenau. 
1039. J. H. van Hoboken, Rotterd. Rijweg 143, Overschie. 
Il040. A. J. Metz, Pelanieweg 75, Pangkalan Brandon (S.O.K.). 
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Bedankt als lid. 
190. G. H. Voerman. 
305. P. L. Stumpf. 
451. dr. M. van der Hoeve. 
517. E. J. de Ve'er. 
733. G. W. Schweneke. 
562. C. Luttik. 
709. L. F. C. Alers, arbs. 
333. O. S. Bastiaans. 

786. Ch. F. Seeger. 
802. mr. J. H. van Peursem. 
936. mr. A. J. Dumon Tak. 
715. H. Amesz. 
662. mej. E. J. Alsbaeh. 
448. H. W. Tersteege. 
738. A. Zatskoy. 
643. P. J. Seelig. 

Adres wvj zigingen. 
212. W. O. Gansert, thans „Leybourne", Battlefield Road, 

St. Albans (Herts). 
53. J. E. van Gogh, thans Julianalaan 25, Overveen. 

604. H. E. Meulman, thans postbus 9, Ginneken. 
372. dr. W. Kersten, thans Van der SpiegeJlaan 29, He«mstede. 
765. A. J. Kuijl, thans Prinsengracht 489, Amsterdam, C. 
832. J. van Toorenbergen, thans Batjanstraat 35, Den Haag. 
207. J. van der Veer, thans p / a Departement van Oorlog, 

Bandoeng (N.-L). 
517. E. J. de Veer, thans Sielstrasze, Brake, Oldenburg. 
746. P. W. Modderman, thans Deli Mü-, Medan (Sumatra). 
942. mevr. H. J. Scherf t-Van Haastert, thans Egelantierstraat 

61, Den Haag. 
976. A. G. A. Stakenburg, thans Topogr. Dienst, Weltevreden 

(Java). 
260. J. van der Veer, thans Dep. van Oorlog, Bandoeng (Java). 
884. C. de Runter, thans Acaciastraat 4, Den Haag. 
383. J. Nederhorst Hzn., thans Antoniusstraat 5, Waalwijk. 

Aanmeldingen. 
J. F. Buissink, Pijnboomstraat 139, Haarlem. 
Joh. de Jong jr., Gorredijk. 
mevr. C. Neelmeijer Kolthorn, te Heerde (oud-lid). 
dr. W. Weigand, Nassaulaan 54, Bandoeng. 

Afgevoerd wegens absolute onbekendheid van adres. 
908. L. Meulemans. 
700. E. A. de Meijier. 

3. F. C. M. de Ridder. 
610. jhr. A. de Rotte. 
706. G. J. Rijken. 
645. L. Snoey Kievit Azn. 
938. A. A. Sweep. 
801. A. Leijdesdorff. 

115. Alb. Ankersmit. 
183. H. Broekhuis. 
400. jhr. A. J. A. Calkoen. 
485. C. A. van Daalen. 
409. D. P. J. N. Gaijmans. 
650. F. O. Groeneveld. 
778. IJ. van Heekeren. 
559. J. van der Hoeven. 
358. E. Martini. 

Overleden. 
174. D. L. Keur. 258. J. Vujjk. 
178. E. J. Branbergen. 

Vergadering afdeeling Apeldoorn. 
Vergadering op Dinsdag 17 December 1929, des avonds te 

8 uur, in Odd-Fellowhuis, Deventerstraat. 
Verloting voor alle leden. 

De jaarlijksche verloting heeft plaats gehad, waarvoor een 
bedrag van ƒ 250,— beschikbaar was gesteld. Hiervoor werden 
aangeschaft een 100-tal prijzen, welke bereids aan de recht
hebbenden zijn toegezonden. 

VERSLAG van de bijeenkomst der afdeeling DORDRECHT 
op 28 November 1929. 

Donderdagavond 28 November 1929 hield de afdeeling Dord
recht haar maandelijksche bijeenkomst in „American". De voor
zitter liet zegels van enkele Amerikaansche staten circuleeren. 
Brazilië, waaronder nrs. 1, 2 en 3, trok bijzonder de aandacht. 
Ook werden nog eenige bladen met zegels van de Oud-Duitsche 
staten bezichtigd. 

Daarna was het oogenblik aangebroken, dat een der ver
dienstelijkste leden en medeoprichter der afdeeling Dordrecht, 
de heer E. J. de Ve«r, wegens vertrek naar het buitenland, 
afscheid van zfn medeleden nam. 

Een der bestuursleden bracht in herinnering wat de heer 
E. J. de Veer gedurende ziJn negenjarig lidmaatschap voor de 
Vereeniging heeft gedaan. De prettige omgang met zijn mede
leden maakte hem tot een graag geziene persoon in de club. 

Als aandenken werden hem eenige koloniale zegels aange
boden en werd daarbij de wensch uitgesproken, dat hij nog 
menigmaal moge terugdenken aan den gezelligen tijd, welken 
hiJ in de afdeeling Dordrecht heeft doorgebracht. De heer 
E. J. de Veer drukte zijn spijt uit, geen lid meer te kunnen zijn 
van de Dordtsche afdeeling, waar hij altijd met het grootste 
genoegen de bijeenkomsten had bijgewoond. Hij dankte voor 
de vriendschap, van zijn medeleden ondervonden, en sprak den 
wensch uit, dat het de Vereeniging goed moge gaan. 

De secretaris, 
G. W. WESSELMANS. 

VERSLAG van de vergadering der afdeeling GOOI- EN 
EEMLAND. 

Op 14 October j.l. was het 12 >4 jaar geleden, dat de afdeeling 
„Gooi en Eemland" te Hilversum werd opgericht. Ter herden
king van dit jubileum vereenigden zich een groot aantal barer 
leden met hun echtgenooten op een gezellige bijeenkomst, ge
volgd door een gemeenschappelijk diner, dat 12 October in het 
„Palace Hotel" te Hilversum gehouden werd. Onder de aan
wezigen bevonden zich o.m. de beeren G. V. van der Schooren 
en H. J. Boeken Jzn., respectievelijk voorzitter en waarnemend 
secretaris van het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars. BiJ het begin van de bijeen
komst huldigde de voorzitter, de heer L. van Essen Mzn., de 
leden van de feestcommissie en reikte aan ieder hunner een 
fraaie legpenning uit, speciaal ter herinnering aan dezen 
avond geslagen. 

De leiding van het feest was verder in handen van den heer 
mr. dr. J. H. H. Hülsmann, voorzitter van de feestcommissie. 

Ettelijke telegrammen met gelukwenschen kwamen in den 
loop van den avond binnen, alsook de telefonische geluk
wenschen van den heer Th. Klinkhamer, penningmeester van 
het hoofdbestuur. De heer Van der Schooren wenschte de af,-
deeling namens het hoofdbestuur geluk en bracht een dronk 
uit op den voortdurenden groei en bloei van „Gooi en Eem
land". Het keurig verzorgde menu en vooral de uitstekende 
wijze, waarop door de feestcommissie voor afwisseling en ver
rassingen was gezorgd, maakte dat er den geheelen avond de 
meest prettige en opgewekte stemming heerschte. Het feest 
mag dan ook bijzonder goed geslaagd genoemd worden en zal 
zeker bijgedragen hebben om de philatelie bij de diverse echt
genooten der leden meer populair te maken. 

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

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

Aanwezig 33 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
den heer Van der Schooren, eere-lid onzer Vereeniging en voor
zitter van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamealars. Hij dankt hem bij voorbaat voor zijn 
welwillendheid heden avond een causerie over de Fournier-
vervalschingen te houden. Van ds. Loeff is bericht van ver
hindering ingekomen. 

De notulen van de vergadering van 28 October worden zon
der op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 7 candidaat-leden met 
algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

De heer Van der Schooren schenkt eenige fraaie zegels voor 
de verloting; de heer t ' Sas staat ook enkele zegels af, terwijl 
van ons lid Weber te Berlijn een serie nieuwe weldadigheids-
zegels van Duitschland tot dat doel is ontvangen, waarvoor 
hun middels den voorzitter dank wordt gebracht. 

De vergadering besluit op voorstel van het bestuur te roy-
eeren wegens wanbetaling het lid Gerpentier. 

Ingekomen is een schrijven van den heer dr. Van Gittert, 
waarin hij onze Vereeniging dankt voor den telegrafischen 
gelukwensch, hem ter gelegenheid van zijn 10-jarig voorzitter
schap der U. Ph. V. gezonden. 
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Van den Bond is ingekomen nr. 1 der „Vertrouwelijke mede-
deelingen", alsmede een schrijven, dat hü gaarne gebruik zal 
maken van ons voorstel zegels uit ons falsificaten-album in 
bruikleen af te staan. De vertrouwelijke mededeelingen wor
den door den secretaris voorgelezen. 

De heer W. van Egmond, Frans van Mierisstraat 134, Am-
, sterdam Z., schrijft de complete jaargangen van het Maand
blad 1925/29 gratis te willen afstaan. (Gegadigden gelieven 
zich met genoemden beer in verbinding te stellen). 

De heer J. Ordelman, Groenmarkt 1, Zutphen, vraagt te koop 
kleurnuances, tandingsverschillen e. d. voor ziJn speciaalver
zameling Liechtenstein en schenkt eenige zegels voor het fal
sificaten-album, alsmede voor de verloting eenige Zwitsersche 
Kinderzegels, waarvoor de vergadering hem dankbaar is. 

Van den „Haagsehe Postzegelhandel" is in dank ontvangen 
voor de bibliotheek een geschriftje „De geschiedenis van Li
tauen op de postzegels", terwijl de heer Smeulders .schenkt 
„Le classement des timbres Grecs" par Georges Brunei. 

Ten slotte leest de secretaris voor een schrijven van de 
Nieuwe Philatelisten Vereeniging te Groningen, waarin zij in
stemming betuigt met dat gedeelte van het verslag onzer 
Vereeniging van 30 September j.1., waarin wordt gesproken 
over de uitgifte der nieuwe luchtpostzegels van 1%, 4'A en 7>̂  
gulden en vraagt of het niet gewenscht zou zijn zich ter zake 
te wenden tot den Minister. Dezerzijds is daarop, na bespre
king in de laatste bestuursvergadering, geantwoord, dat wij 
zulk een stap volgens reglement moeten overlaten aan den 
Bond, dat deze zich reeds herhaaldelijk tot de autoriteiten heeft 
gewend, doch men slechts tot antwoord krijgt, dat de zegels 
noodig zijn. De heer Van der Sehooren deelt mede, dat hem uit 
officieele bron bekend is, dat deze luchtpostzegels niet door 
verzamelaars gevraagd werden, doch door den handel, welke 
zegels van hooge waarde noodig heeft voor de verzending van 
postzendingen naar Indië. Later heeft men van dezelfde zijde 
gevraagd ook gewone frankeerzegels te mogen gebruiken ter 
voorkoming, dat spoedbrieven niet tijdig meer zouden kunnen 
worden verzonden in het geval, dat men eensklaps geen lucht
postzegels in voorraad zou hebben. Hem ziJn betreffende 
brieven getoond. 

Daarna komt aan de orde bestuursverkiezing wegens be
danken van mevrouw Hanegraaff van der Golff als hoofd van 
secties VI en VII. Namens het be&tuur heeft de secretaris me
vrouw Hanegraaff schriftelijk bedankt voor haar werk in het 
belang onzer Vereeniging. Door het .bestuur worden candidaat 
gesteld de beeren Molenaar en Quirijnen. Het is den voorzitter 
ter oore gekomen, dat enkele leden zouden wenschen, dat een 
vacature te voren werd bekend gemaakt, opdat de leden can-
didaten zouden kunnen stellen. Daartoe zou echter reglements
wijziging noodig zijn, daar volgens art. 10 door het bestuur 
een dubbeltal van candidaten moet worden gesteld, waaruit 
door de vergadering de benoeming kan geschieden. Door de 
beeren Ooien en Smeulders wordt het woord hierover gevoerd 
en wordt er besloten de verkiezing thans te laten doorgaan 
ter voorkoming van stagnatie in het rondzendverkeer en deze 
aangelegenheid in de volgende bestuursvergadering te be
spreken. In verband hiermede deelt de voorzitter reeds thans 
mede, dat in Januari a.s. aan de beurt van aftreden zijn de 
beeren Cramerus als voorzitter. Van den Berg als le secre
taris, Brantjes als sectiehoofd II, t ' Sas als sectiehoofd V en 
Van den Berg als sectiehoofd N.K. By de daarop volgende 
stemming voor de vacature mevrouw Hanegraaff krijgt de 
heer Molenaar 17, de heer Quirijnen 7 stemmen, terwijl 8 stem
men in blanco werden uitgebracht (een lid verscheen ter ver
gadering na deze stemming). Op een desbetreffende vraag van 
den voorzitter, deelt de heer Molenaar mede, dat hiJ zijn 
benoeming aanneemt. 

De voorzitter deelt voorts mede, dat den heer Smeulders en 
hem de eer te beurt gevallen is te zijn aangezocht zitting te 
nemen in het eere-comité van de Postzegeltentoonstelling van 
4-7 September a.s. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de Philatelistenclub „Rotterdam". 

Daarna krijgt de heer Van der Sehooren gelegenheid tot het 
houden van ziJn causerie over de falsificaten Fournier, welke 
met aandacht door de aanwezigen wordt gevolgd. Onder ap
plaus der vergadering dankt de voorzitter hem voor ziJn inte
ressante lezing en spreekt de hoop uit, dat hij op ander gebied 

ons nog eens een avond zal willen voorlichten. 
Na verloting en rondvraag wordt de vergadering door den 

voorzitter gesloten. 
Breda, 25 November 1929. De le secretaris, 

J. C. G. VAN DEN BERG. 

Nieuwe leden. 
111. (E.). J. A. A. van Berkom, Baronielaan 96, Breda (giro 

16565). (II) . 
268. (E.Z.). G. Th. Ruberg, Assendorperstraat 166, Zwolle. 

(IV). 
311. (E.Z.BE.). J. Soutendam, Tramsingel 73, Breda. (II) . 
230. (E.Z.BE.). mej. M. H. M. Uljée, Coimeniuslaan 21, Bus-

sum (giro 44951). (VII). 
37. (-). M. J. H .Toorens, Stationsweg 2, 's-Gravenhage 

(giro 120543). (V). 
248. (E.Z.BE.). M. E. van Montfoort, Directeur der Gem. 

Arbeidsbeurs, Prinsenstraat 3, Breda. (II) . (Voorgedra
gen door L. C. A. Smeulders, Breda). 

187. (-). mademoiselle E. Defer, 50 Avenue Prince Ibrahim, 
Ibrahimieh, Alexandriè (Egypte). 

Candidaat-leden. 
241. H. B. Kieft, afdeelingschef, Hooikade 10, 's-Gravenhage. 

(Eigen aangifte). 
P. C. C. Engelbregt, directeur van het post- en telegraafkan-

toor, te Doetinchem. (Eigen aangifte). 
W. Stirler, boekhouder, Boschstraat 18, te Breda. (Voorge

dragen door G. H. P. Polke, te Breda). 
Nummerwüziging. 

25 wordt 205. G. J. Chr. M. J. Smagghe, te Breda. (I) . 
Bedankt als lid. 

237. mr. N. van Hasselt. 307. C. J. Moelijker. 
273. A. J. Harting. 286. J. Sikkens. 
266. W. van Egmond. 204. dr. W. L. A. Weigand. 
205. A. H. Hansen. 154. J. T. J. M. Theunissen. 
254. P. T. van den Berg. 473. A. Gaakeer. 

Geroyeerd als lid. 
235. C. A. Cerpentier. 

Adreswijzigingen. 
488. H. Haspers, te Wassenaar, thans Groot Haesebroeksche-

weg 39, aldaar. (V). 
451. B. van der Reijden, te Meester Cornells, thans Matraman-

weg 126, aldaar. 
270. B. R. Larroque, te Weltevreden, thans Heveaweg 9, 

Meester Cornells (Java). 

Bekendmakingen. 
I. 

Ter vervanging van mevrouw Hanegraaff is tot hoofd van 
sectie VI en VII benoemd de heer J. Molenaar, Marksingel 23, 
Breda (postrekening 138302 ten name van de Postzegelver-
eeniging „Breda"). 

II. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (secties 

I en II) wordt biJ deze kennis gegeven, dat in de vergadering 
van 27 Januari a.s. voor hen gelegenheid zal bestaan tot vol
doening der contributie ä ƒ 4,— voor het vereenigingsjaar 1930. 
Aan de leden niet aanwezig op die vergadering en de leden 
buiten Breda (secties III, IV, V, VI en VII) wordt verzocht 
hun contributie voor 1930 aan den penningmeester, den heer 
A. J. Jacobs, Weth. Romboutsstraat 12, te Breda, over te 
maken vóór 1 Februari a.s., door overschrijving of storting op 
zijn postrekening 88101. Mocht hieraan niet worden voldaa^ 
dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 voor incasso
kosten, per postkwitantie worden beschikt. Na ontvangst van 
de contributie zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het 
zegel uit de verloting, worden toegezonden. 

III. 
Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 27 Januari 

a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de groote algemeene 
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verloting (zonder nieten), waarvoor eten bedrag van ƒ400,— 
is uitgetrokken. 

Philatelistenloket. 
Geopend op Zaterdag 21 December 1929, des namiddags van 

3 tot 5 uur, in het bijkantoor Parkstraat. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 30 December 1929, des 
avonds te 8 uur, in de bovenzaal van „De Beurs van Breda", 
te Breda (ingang St. Janstraat) . 

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

VERSLAG van de algemeene jaarvergadering, gehouden op 
30 November 1929, des avonds te 8 uur, in Hotel „Kras-
napolsky", te Amsterdam. 

Te ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de jaarvergadering, 
welke door 41 leden bezocht werd. Hij begint met het voor
lezen van een brief van den voorzitter, waarin deze de beste 
wenschen uit voor onze jaarvergadering. Omdat er zoo vaak 
gezegd wordt: „Wat doet de Bond toch?" heeft de Bond be
sloten om na elke vergadering een vertrouwelijk schrijven aan 
alle aangesloten vereenigingen te richten. Dit schrijven wordt 
door den len secretaris voorgelezen. De notulen der vorige 
vergadering worden daarna goedgekeurd. Hierna brengen de 
Ie secretaris, de penningmeester en het hoofd afd. verkoop 
hun jaarverslag uit, waarvoor wordt verwezen naar het jaar
boekje. De algemeene indruk is, dat het jaar kalm verloopen is; 
er is niet veel bijzonders gebeurd, de vereeniging is vrij sta-
tionnair gebleven; onze financiën zijn alleszins bevredigend. De 
heer Vrielink brengt namens de kascommissie verslag uit: de 
boeken van den penningmeester en van het hoofd afd. verkoop 
zijn in volmaakte orde bevonden. Daar de heer Donath zich 
voor particuliere zaken in het buitenland bevindt, komt het 
jaarverslag van den keurmeester dus eerst in de Decemfoer-
vergadering. 

De aftredende bestuursleden, n.l. de vice-voorzitter, de Ie se
cretaris en de keurme-ester, worden biJ acclamatie herbenoemd. 
Eveneens tot leden van den Raad van Beheer van het Maand
blad de beeren Kastein en Vredenduin, met als plaatsvervanger 
den heer Zwolle. Als vertegenwoordigers van den Bond worden 
eveneens herbenoemd de beeren Van den Hurk, Van Kooten, 
OnderwijzeT, Voss, Vredenduin en Zwolle. 

Ondertusschen gaat in het drukraampje rond het nieuwe 
opdrukzegel 6 op 7j4 cent van Curaeao. Besproken wordt 
daarna de eigenaardige vrijspraak van de beide postzegel-
vervalschers; er is blijkbaar leen fout in de aanklacht begaan. 
Bij het bespreken van de weldadigheidszegels, welke we weer 
in December in verschillende landen tegemoet kunnen zien, 
wordt op voorstel van den heer Van Praag besloten om de 
convocatiebiljetten van December en Januari te voorzien van 
een weldadigheidszegel. De heer Van Kooten vertoont uit het 
tijdschrift „Focus" van 1911 een pracht-afbeelding van een 
kind op een dolfijn. De afbeelding, welke wij nu op onze kinder
zegels zullen krijgen, is hiervan een zeer slecht plagiaat. 

Gedurende de geanimeerde pauze worden gelden bijeenge
bracht op voorstel van den heer Van Praag, om onzen voor
zitter een St. Nicolaas-verrassing te bereiden. Na de pauze 
komt ter sprake de Nationale Postzegeltentoonstelling te Rot
terdam. De vice-voorzitter wekt tot zeer groote deelname op 
en raadt een ieder aan reeds nu de in te zenden objecten klaar 
te maken. Als blijk van belangstelling wordt besloten f 25,— 
ter beschikking van „Rotterdam" te stellen. 

Na de veiling van 15 kavels volgt de algemeene verloting 
van 25 prijzen, waarvan de gelukkigen zijn de nrs. 95, 45, 60, 
261, 251, 108, 2, 305, 268, 17, 123, 273, 131, 182, 283, 38, 172, 
62, 36, 15, 66, 92, 288, 50 en 162. Tegen half elf wordt de ver
gadering gesloten. 

De 2e secretaris, 
W. G. ZWOLLE. 

Adresveranderingen. 
J. Goede, Brederodestraat 46, Amsterdam, W. 
G. Hertling, Nd. Amstellaan 38 III, Amsterdam, Z. 

Nummeropgave. 
108. A. H. Bennewitz, Bloemendaal. 
100. M. K. J. M. Müller, Baarn. 
136. H. L. Rotteveel, Amsterdam. 
157. S. J. Ween, Overveen. 

Candidaat-lid. 
J. F. de Hosson, Bilderdijkstraat 3, Amsterdam, W. (Eigen 

aangifte). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Zaterdag 21 December 1929, des 
avonds te 8 uur, ten huize van den heer K. H. Boeg, P. C. 
Hooftstraat 72, Amsterdam, Z. 

Ledenvergadering op Zaterdag 28 December 1929, des avonds 
te 8 uur, in Hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amster
dam. 

De Ie secretaris, 
J. A. KASTEIN. 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op 26 No
vember 1929, in het Hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 

Aanwezig 25 leden en 1 introducé. Om ongeveer 8,10 uur 
werd deze vergadering door den voorzitter, den heer Van Git
tert, geopend, die meer in het bijzonder welkom heette den 
aanwezigen introducé, den heer Nieuwenihuijzen. Nadat de 
notulen der vorige vergadering onveranderd goedgekeurd 
waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken voor 
kennisgeving aangenomen. De heer Van Gittert deelde mede, 
dat hiJ de uitnoodiging van de Philatelistenclub „Rotterdam", 
om zitting te nemen in het te vormen eere-comité voor de te 
houden Postzegeltentoonstelling in 1930, had aangenomen. 

Medegedeeld werd, dat de Bondsvoorzitter, de heer Van der 
Schooren, op verzoek van de U. Ph. V. op de algemeene ver
gadering van 17 December a.s. een voordracht zal houden over 
het „Pournier-album" en dat het album van den Bond op dien 
avond ter bezichtiging aanwezig zal zijn. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" werd een boekwerk 
„De geschiedenis van Litauen op de postzegels" voor de 
bibliotheek ontvangen, welke schenking in dank aanvaard werd. 
Het boekwerk circuleerde onder de aanwezigen tegelijk met 
een drukraampje van den heer Burgersdijk, waarin een echt 
gevlogen brief verzonden met de „Postduif", aan beide zijden 
voorzien van zegels. Eveneens circuleerden eenige druk-
raampjes van den heer Sluijp met een nieuwen overdruk 6 cent 
op 7)4 cent van Cura?ao, een vliegcouvert Amsterdam-Curagao 
en een vliegcouvert Paramaribo-Amsterdam met den rubber
stempel. Beide beeren werden namens de aanwezigen door 
den voorzitter bedankt voor het ter bezichtiging stellen dier 
interessante bijzonderheden. 

Hierna werden de voorgedragen candidaatleden H. Vriens 
en M. J. H. Toorens met ailgemeenie stemmen tot leden der 
Vereeniging aangenomen. 

Vervolgens werden de aftredende bestuursleden, de secre
taris, de directeur van den verkoophandel en de sectiehoofden 
I en III bij acclamatie herkozen; allen namen de herbenoeming 
aan. Hierna werden tot leden van de verificatie-commissie 
benoemd de beeren Benders en Evers en tot plaatsvervangend 
lid de heer Van den Hout en tot leden van den Raad van 
Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de 
beeren dr. P. H. van Gittert en K. H. J. van Hulssen en tot 
plaatsvervangend lid de heer H. Kaub. 

BiJ de rondvraag deelde de heer Van Gittert mede, dat voor 
de veiling ten bate van het jubileumfonds zegels waren ge
schonken door de beeren Picnot, Kaub, Burgersdijk en Van 
Maaren, en op welke wijze het bestuur alle leden der Ver
eeniging zal opwekken tot bijdragen aan dat fonds ter viering 
van het 25-jarig bestaan der Vereeniging. Eenige stempels 
voor de circulatielij sten werden den aanwezigen ter bezich
tiging aangeboden. 

De heer Van den Hout vroeg inlichtingen omtrent de ver-
valschingen door Donnai in omloop gebracht. Na de verstrekte 
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inlichtingen door den voorzitter deelde de heer Van den Hout 
mede, dat hij gaarne in het Maandblad aangetroffen had, 
welke zegels vervalscht zijn. Voorgesteld werd den hoofd
redacteur van het Maaindblad te verzoeken een volledige lijst 
van de vervalsehingen in dat orgaan te publiceeren, welk voor
stel werd aangenomen. 

Hierna gaf de heer Van Gittert een uitlegging hoe door be
lichting, radeeringen, kleuren van opdrukken of gerepareerde 
zegels aan het licht gebracht kunnen worden. 

De verloting, waairvoor door de beeren Kaub en Raatgever 
prijzen waren geschonken, had tot uitslag, dat de bon ter 
waarde van ƒ 3,50 ten deel viel aan den heer Cortenbach, die 
het bedrag schonk voor het jubileumfonds, welke schenking, 
evenals die der zegels voor de veiling, in dank aanvaard werd. 

Hierna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld de 
drie aangeboden collecties voor den landenwedstrijd: frankeer-
zegels van België van nr. 126 af, te beoordeelen. De aan
geboden collecties bleken keurig verzorgd. De collectie van 
den heer Raatgever verwierf den eersten prijs, terwijl aan 
den heer Van den Hout de tweede prijs toegekend werd. Ouder-
gewoonte had de heer Moesman ter opluistering medegebracht 
zegels op brief van dit land, voor welke interessante collectie 
de noodige belangstelling betoond werd. De voorzitter bedankte 
namens allen den heer Moesman voor het ter bezichtiging 
stellen zijner collectie. 

De veiling voor de jubileum-kas bracht t 6,05 op. 
Na de zichtzending werd de vergadering om 10 uur op

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

K. H. J. VAN HULSSEN. 
Nieuwe leden. 

(e). H. Vriens, Troyentenhoflaan 5, Berchem, Antwerpen, 
(e) M. J. H. Toorens, Stationsweg 2, Den Haag. 

Candidaat-leden. 
A. Nieuwenhuijzen, Oudegracht 57, Utrecht. 
E. Verthoren, Catharijnesingel 128, Utrecht, 
mevr. H. Staverman-Van Steeden, Tesselschadelaan 6, Hil

versum. 
P. N. LoesbêTg, Lavendelplein 15, Hilversum. 

Bedankt als lid. 
H. A. M. Immink, notaris. Houten. 
dr. C. Schoute, Wilhelminalaan 16, De Bilt. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 10 December 1929. 
Algemeene vergadering op Dinsdag 17 December 1929. 

Bekendm aking. 
Den leden wordt bekend gemaakt, dat de Bondsvoorzitter, 

de heer Van der Schooren, op de algemeene vergadering van 
17 December een voordracht over het „Fournier-album" zal 
houden, terwijl dit album tevens ter bezichtiging aanwezig 
zal zijn. 

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

KORT VERSLAG van de bijeenkomst op Donderdag 28 No
vember 1929, des avonds te 8K uur, in Café „Het Gouden 
Hoofd", te 's-Gravenhage. 

Dat, niettegenstaande het zeer slechte weer, 36 leden deze 
vergadering hebben bezocht, pleit zeker voor het opgewekte 
leven en de gezelligheid, die de laatste jaren onze vergade
ringen kenmerken! 

Nadat de vergadering met een welkomstwoord van den voor
zitter geopend was en de notulen der vorige vergadering, 
zonder op- of aanmerkingen, waren goedgekeurd, worden de 
ingekomen stukken behandeld, die geen aanleiding gaven tot 
bespreking. Alleen brengt de voorzitter dank aan onzen keur
meester, den heer Blok, van den Haagschen Postzegelhandel, 
die wederom onze bibliotheek heeft verrijkt met een boek
werk over Litauen en de door dat land uitgegeven zegels. Dan 

wordt door den voorzitter verslag uitgebracht over de bijge
woonde vergadering van den Raad van Beheer van het Maand
blad en de medewerking onzer Vereeniging verzocht en ver
kregen over de eventueele uitgave van een gedenkboek ter 
gelegenheid van het in 1931 te vieren 10-jarig bestaan van het 
Maandblad, de band die de Nederlandsche Philatelisten te 
zamen houdt! 

In verband met het vallen van den vierden Donderdag in 
December op Kerstdag, wordt besloten onze vergadering die 
maand te houden op den 16en, en waar tevens uit de verga
dering stemmen zijn opgegaan, om weder eens een ruilavond 
te hebben, die de vorige maal zoo uitstekend is geslaagd, be
sluit men met algemeene stemmen dien avond daaraan te 
wilden en dus alle huishoudelijke beslommeringen dien avond 
achterwege te laten, behalve de gewone verloting. 

Dat zal, volgens den voorzitter, evenwel tengevolge hebben, 
dat wij den sluitingsavond van het jaar, die tevens de sluitings
avond is van het werk van den tegenwoordigen secretaris, geen 
afscheid van hem kunnen nemen en daarom doet hij dit met 
hartelijke woorden thans reeds en memoreert het in de af-
geloopen jaren verrichte werk, dat veel is geweest, ook al mee 
door den strijd tegen den Bond, beter gezegd het Bondsbe-
stuur, waarbij vooral de nadruk is te leggen op onze brochure 
Bondsbelangen, die den laatsten tiid weder veel ter sprate 
wordt gebracht. De vergadering gaf door applaus hare in
stemming te kennen. 

De secretaris dankt voor den in moeilijke tijden van de ver
gadering ondervonden steun en volle medewerking, memoreert 
hoe de aangestipte strijd tengevolge heeft gehad een nooit 
gekenden bloei onzer Vereeniging, een zich be-ter en ten volle, 
ook op de vergadering wijden aan philatelistische belangen en 
zegt dat, waar er den laatsten tijd vele moeite wordt gedaan 
ons weder tot den Bond te doen toetreden, wij daarmede toch 
alle voorzichtigheid moe-ten betrachten, omdat, sinds onzen 
striid tegen het Bondsbestuur, deze nóg minder heeft kunnen 
presteeren dan het vroegere weinige. 

De ballotage heeft als resultaat, dat de voorgehangen 8 can-
didaten allen met algemeene stemmen zijn aangenomen. 

De voorzitter zegt dan, dat wij thans over zullen gaan tot 
de verloting,waartusschen door de bezichtiging zal plaats 
hebben van de collectie zeldzaamheden van Nederlandsche en 
Engelsche koloniën. Alvorens daartoe over te gaan, wil hij de 
vergadering nog even het volgende mededeelen. In het Maand
blad van November 1.1. komt voor onder punt 2 de benoeming 
van den Bondsvoorzitter tot lid van den Raad van Beheer van 
het Postmuseum en dat de aanwezigen hem met deze onder
scheiding hebben gelukgewenscht. „Van die benoeming, zegt de 
voorzitter, is geen woord waar!, en die gelukwenschen waren 
dus niet op hun plaats. Intusschen blijkt hieruit alweer en 
voor de zooveelste maal, dat men in den Bond altijd nog veel 
sterker is in de verderfelijke „adoration mutuelle" (van onze 
brochure) dan in het behartigen van de belangen der leden, 
sterker ook in de „adoration mutuelle" dan in het vervaardigen 
van een tandingmeter, die ook maar eenigszins op juistheid 
boffen kan." (Gelach en vroolijkheid!). 

De bezichtiging der zeldzaamheden nam heel wat tijd, maar 
die was wélbesteed! Dat was geen wonder; blokken van 8 en 
van 4 met den kopstaanden opdruk 1 7 ^ cent op 223^ cent 
Ned.-Indië, met de overtuigende bewijzen van echtheid, zijn 
al zulke zeldzaamheden om van de* andere maar te zwijgen, 
dat het begrijpeliik werd, dat het hartelijke dankwoord van den 
voorzitter aan den vertooner, die zijn naam onvermeld wil 
laten (óók al een zeldzaamheid!) met een dankbaar applaus 
werd ondersteund! 

De veiling had een geanimeerd verloop; ook hier waren zeld
zaamheden: een compleet vel 2}^ cent Ned.-Indië oplosbare 
kleuren en een complete serie kroontjes-zegels (oftewel Pock-
zegels) van Suriname, plus een 50-tal fcavelingen! Daarna 
sluiting. 

De secretaris, 
A. STARINK jr. 

Nieuwe leden. 
H. Bakker, Groot Hoefijzerlaan 39, Wassenaar. 
L. C. Breebaart, Goudsbloemlaan 84, Den Haag. 
A. M. J. A. Hijmans, Amalia van Solmsstraat 63, Den Haag, 
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P. P. C. Kaulbadi, Zijdeweg 38, Wassenaar. 
J. Paree, Delft. 
dr. Th. J. van Stockum, Beeklaan 395, Den Haag. 
H. J. Visser, Ericalaan 1, Den Haag. 
P. A. P. Bloys van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17, Den 

Haag. 
Adresverandering. 

mevr. J. Huizinga-Boels wordt Nieuweweg 137, IJsselmuid^n. 
Vergadering. 

RUILAVOND met gratis verloting op Donderdag 19 De
cember 1929, des avonds te 8K uur, in de bovenzaal van het 
Café „Het Gouden Hoofd", Groenmarkt, Den Haag (ingang 
aparte deur Hoogstraat). 

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

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

Aanwezig 15 leden, o. w. 3 dames. Na goedkeuring der no
tulen van de vorige vergadering, doet de voorzitter mede-
deeling van inge'komen mededeelingen 'van het Bondsbestuur 
en een verslag van de heeren Traanberg en Heidenreich inzake 
de vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad. 

De candidaat-leden, de heeren Van Vledder en Rotteveel, 
worden met algemeene stemmen tot het lidmaatschap toe
gelaten. 

Wegens het slechte bezoek der societeitsavonden, wordt be
sloten deze na December niet meer te houden. De vergadering 
van December wordt vastgesteld op Maandag 30 December. 

Besloten wordt, ter ondersteuning der actie tot ledenwerving 
een advertentie in een plaatselijk blad te plaatsen. 

Aan den heer Steensma werd, wegens zijn benoeming tot 
notaris te Eindhoven, een gelukwensch gezonden. 

Voor den wedstrijd tjjdens de Januari-vergadering worden 
de nummers 1 en 2 van België aangewezen. De wedstrijd met 
de nummers 1 en 2 van Indië had tot resultaat, dat de prijzen 
werden gewonnen door den heer Van de Sandt, mevrouw 
Schuurman en den heer Te Winkel; er waren 5 inzendingen. 

De secretaris, 
H. J. VAN BALEN. 

Candidaat-lid. 
J. de Vries, Geitenkamp 136, Arnhem. (Voorgesteld door het 

lid A. F. Bruil). 
Adresveranderingen. 

86. Th. L. J. Janssen, van Oeverstraat 78 naar Dullert-
straat 40, Arnhem. 

139. G. D. Ketting, Ie luit. inf., van Groningen naar ,Off. 
Kampement 5 E, Poerworedjo (Ned.-Indië). (Hersteld 
als lid). 

Bedankt als lid. 
11. mevr. J. H. Croockewit-Evers. 

Aangenomen als lid. 
77. P. W. van Vledder, Borne. 
27. J. W. Rotteveel, Stationsstraat, Epe. 

Boekjes voor de rondzendingen. 
De heer Te Winkel, Dalweg 17, Arnhem, vraagt toezending 

van boekjes voor de sectie Nederland en Koloniën. 
Mevrouw Schuurman, Apeldoornscheweg 57, Arnhem, zal 

gaarne boekjes voor de rondzendingen ontvangen. 

Dringend verzoek. 
De leden worden dringend verzocht, bij het koopen van 

zegels uit de rondzendingen: 
1. hun stempel af te drukken op de plaats der gekochte 

zegels; 
2. bij remises sectie-nummer en zending-nummer te ver

melden. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 30 December 1929, des avonds 

te 8 uur, in „National", te Arnhem. 
Op dezen avond wedstrijd met de nummers 1 en 2 van 

België. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 November 1929, 
des avonds te 73^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 17 leden en één gast. Voorzitter de heer Van 
Harderwijk. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na 
een kleine opmerking goedgekeurd. Onze gast en candidaat-
lid, de heer W. L. Immink, wordt als lid aangenomen, waarna 
de voorzitter de heeren Borghouts en Immink als nieuwe leden, 
met eenige toepasselijke woorden, verwelkomt. 

De prijzen van de Postzegeltentoonstelling te Heerlen zijn 
gevallen op de loten, behoorende aan de heeren Croes, De 
Heer en Tinkelenberg, welke laatste zijn prijs, zijnde een 
Zumstein-catalogus, aan de bibliotheek afstaat. Voorts wordt 
dank gebracht aan den heer J. van Hoek, te Rotterdam, voor 
geschonken falsificaten. 

De voorzitter deelt hierna mede de verschillende werkzaam
heden, door het Uitvoerend Comité der tentoonstelling reeds 
verricht, en worden programma en reglement der Tentoon
stelling vastgesteld. 

De voorzitter geeft thans de leiding over aan den vice-
voorzitter, den heer Van den Hoven van Genderen, aangezien 
hü de vergadering moet verlaten. 

Ter bezichtiging gaan rond de verzamelingen van den heer 
Den Outer, bestaande uit verschillende Europa-landen, zooals: 
Italië, Kreta, Monaco en Oud-Italiaansche staten, alles gerang
schikt op Schaubek-bladen. Nadat deze verzamelingen met 
zeer groote belangstelling zijn bezichtigd, wordt de heer Den 
Outer door den voorzitter bedankt voor het genotene. 

Hierna heeft de maandelijksche verloting plaats. Van den 
heer L. W. Immink ontvangt de Club ten geschenke een velletje 
van de Tentoonstelling te Straatsburg, hetwelk op de volgende 
vergadering ten bate der tentoonstellingskas zal worden ver
kocht. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de ver
gadering. 

De secretaris, 
P. JORISSEN P.Czn. 

Aangenomen als lid. 
W. L. Immink, Diergaardelaan 46b, Rotterdam. 

Bedankt als lid met 31 December 1929. 
B. Prestel, Eendrachtsweg 40a, Rotterdam. 

Internat. Vereen. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secret.: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 
(Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Copernicusplein). 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 No
vember 1929 in Café „Hollandais", Groenmarkt, Den Haag. 

Aanwezig 52 leden, waaronder een dame. De voorzitter opent 
de vergadering. Zegels voor de verloting zijn geschonken door 
den heer Scharrenburg e.a.; voor het falsificatenalbum door 
den heer Gregoir. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" onder dank ontvangen 
„De geschiedenis van Litauen op de postzegels", door mr. 
Van Peursem. 

Ter bezichtiging zijn aanwezig: Opdruk 6 c. op 7K c. Cu
rasao van den heer Dordregter; Warschau 1928 van den heer 
Rosseel; de tijdschriften der bibliotheek. De voorzitter deelt 
mede, namens den heer Van der Schooren, dat inzake be
noeming lid van den Raad van Beheer van het Postmuseum 
in het Maandblad een foutief verslag voorkomt; verder, dat 
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hij (de voorzitter) en ondergeteekende in Utrecht oen verga
dering hebben gehouden met den voorzitter en den secretaris 
van den Bond, waarover te zijner tijd meer zal medegedeeld 
worden. 

Tot leden der verlotingscommissie voor onze groote jaar-
lijksche verloting in 1930 worden aangewezen de beeren C. 
van der Willigen, Boogaard en Kirchner. De notulen worden 
goedgekeurd, onder opmerking van den heer Kirchner, dat de 
Orval-zegels met overdruk van de vorige vergadering niet 
van hem waren, zooals in het Maandblad vermeld staat. 

De ledenverkiezing levert 40 stemmen vóór, 2 blanco en 4 
van onwaarde. 

Hierna neemt de heer Reijerse het woord voor ziJn aange
kondigde lezing: „De richting in het toekomstig verzamelen". 
De oorlog heeft veel kwaads op zijn geweten. De nervositeit 
op alle gebied deed ook een ziekelijke beweging ontstaan in de 
Philatelie, met als voornaamste gevolgen: 1. een te fijn kijken 
naar en angstig afkeuren van elk oud zegel, 2. een zucht naar 
het zoeken van alle mogelijke fouten en foutjes op zegels (als 
sterk voorbeeld hiervan de fouten in de De Ruijter-zegels). 
Dan kregen we de geldgebrek-uitgiften van verschillende 
staten. Gevolgen hiervan o.a. de groote prijsschommelingen, 
meest dalingen, b.v. Ie serie Fiume van ƒ 200 tot ƒ7 ä ƒ8. 
Ook de stroom van nieuwe uitgitfen. Spreker geeft een heel 
lijstje van aantallenvermeerdering per land (zonder dienst-, 
port- en andere niet speciaal postzegels) na 1914, b.v. Turkije 
klom van 176 met 567 stuks op. De onnoodige uitgiften deden 
ook veel schade aan de philatelie en aan de zakken der Phila
telisten. Wij komen nu langzamerhand weer in den tijd eener 
rustiger beschouwing. We kunnen de postzegels naar den tijd 
verdeelen in drie tijdvakken, n.l. dat tot 1900, dat van 1900-
1914, en dat nä 1914. Evenmin als iemand een oud schilderij 
zal verwerpen om een kleine bijwerking, dun plekje, lichte 
beschadiging, of iets dergelijks aan een antiek meubelstuk of 
echt porcelein, zal men toch niet veel hoogér eischen kunnen 
blijven stellen aan een stukje papier, op zich zelf al zoo teer. 
Natuurlijk zal er altijd onderscheid gemaakt dienen te worden 
voor prachtvolle stukken en minder kwaliteit, doch niet op 
zoodanige wijze als de laatste jaren geschiedde. De oude zegel 
houdt dus zijn waarde en heeft toekomst; met de zegels uit 
het tijdvak 1900-1914 is dat nog eenigszins het geval. Doch de 
huidige zegels zijn zoo goed als geen verzamelobjecten. Het 
zijn massa-producten, vaak als zoodanig nog slecht verzorgd 
en feitelijk alleen van waarde voor den dienst, zooals de ge
wone massa-producten in de economie voor sieraad of gebruik. 

Deze lezing vond blijkens het applaus veel bijval. De heer 
Friederich meende dan ook met alle recht namens de ver
gadering zijn dank aan spreker te mogen overbrengen voor 
deze rede. 

Bij de verloting krijgt de heer Van Kan den len prijs. Hier
na een veiling van 35 kaveltjes, die alle een nieuwen eigenaar 
vinden (de veiling op 12 November heeft een bevredigend ver
loop gehad, met een verkoop van meer dan 200 kavels). 

Bü de rondvraag wordt nog heel wat gesproken over de 
vervalschingen. De heer Kirchner dringt er zeer sterk op aan, 
dat er, behalve wat de couranten reeds mededeelden, een lijst 
zal worden opgemaakt van alle vervalschingen, die in de 
laatste jaren hebben plaats gehad, en die te publiceeren. Dit 
zal een moeilijk werk zijn, doch zal toch dienen te gebeuren, 
al zal men zelfs later de hulp van den minister moeten in
roepen. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor 
de flinke opkomst en de belangstelling. 

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

. Nieuwe leden. . 
77. Max L. Spier, Aert van der Goesstraat 21, Den Haag. 

335. Walther Foltz, Tollensstraat 138, Den Haag. 
113. C. van der Hoeven, West-Zuidenschestraat, Tiel. 
337. P. de Jong, Papesteeg, Tiel. 

19. M. G. Plattel, Perponcherslraat 85, Den Haag. 
246. L. van Roosendaal, Dordrecht (tot heden adspirant-lid). 

Candidaat-leden. 
J. A. Meeuse, commies biJ het Departement van Defensie, Joh. 

Camphuijsstraat 181, Den Haag. 

C. F. Poortvliet, adj.-commies biJ idem. Waldeck Pyrmont-
laan 1, Rijswijk (Z.-H.). 
(Beiden voorgesteld door Van Tilburg), 

mej. J. J. M. Sohoonemeijer, onderwijizeres, Alex. Boersstraat 
41, Amsterdam. 

H. Altena, boekhouder, Alexanderstraat 6, Zwolle. 
(Beiden eigen aangifte). 

A. Hofman, boekhouder, Borneostraat 90, Zwolle. 
C. L. van Osch, landmeter van het kadaster, Roggenstraat 31, 

Zwolle. 
(Beiden voorge-steld door L. H. Slothouwer). 

J. Valstar, Stephensonstraat 78, Den Haag. (Voorgesteld door 
H. A. Maas). 

A. Koster, Dubbeldamscheweg 59, Dordrecht. 
A. Smit, Krommedijk 72, Dordrecht. 

(Beiden van de af deeling Dordrecht). 
Adresveranderingen. 

209. J. O. Buisman wordt Parkstraat 16, Zwolle. 
134. L. van Nieuwenhoven wordt Guido Gezellestraat 37, Den 

Haag. 
313. P. Hagemeüer wordt Kroesenpark 10, Soerabaja (Java). 
564. ds. H. C. Hoogendijk wordt Sittard. 

Bedankt met 31 December 1929. 
431. L. C. Jullien, Den Haag. 343. G. H. Ekering, Den Haag. 
164. J. Lazonder, Den Haag. 423. Aug. Grégoire, Voorburg. 
133. D. A. Kozel, Den Haag. 246. P. Raumann, Rijswijk. 
D. 385. J. van der Lee, Dordrecht. 

97. ir. F . Kaufbach, Wassenaar. 
176. mej. L. J. Huisman, Den Haag. 
441. H. Hanekamp, Amsterdam. 

58. G. A. van Rijswijk, Den Haag. 
529. mevr. Van den Have, Kapelle. 

Mededeelingen. 
De penningmeester wijst erop, dat nä 15 Januari 1930 over 

de contributie wordt beschikt, plus inningskosten. Adres pen
ningmeester C. van der Willigen, Beeklaan 454, Den Haag, 
gironummer 25142. 

De tijd van bedanken voor het jaar 1930 was, volgens sta
tuten en reglement, op 1 December j.l. voorbij. 

Voor de verloting kunnen zegels met prijsopgave aange
boden worden bij de verlotingscommissie, adres den heer 
C. van der Willigen, zie hierboven. 

Let s.v.p. op datum van December-vergadering, met het oog 
op het Kerstfeest; vergadering op 27 DECEMBER 1929. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 1% uur, waarna algemeene verga

dering te SVi uur, op Vrijdag 27 December 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 afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt), den 
2en Donderdag der maand in Hotel „Corbelijn". 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: J. M. 
Meljler, Eversdijkstraat 3, Goes), den Sen Woensdag der 
maand. 

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

KORT VERSLAG van de ledenvergadering op Vrijdag 29 No
vember 1929. 

Als de secretaris biJ afwezigheid van den voorzitter de ver
gadering opent, blijken ditmaal 25 leden en 1 introducé aan
wezig. Van het bestuur ontbreekt, behalve de heer Robbers, 
ook de heer Amelung, die eveneens verhinderd is. De notulen 
van de vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. 
Van de ingekomen stukken circuleeren de prijslijst van Neder
land en Koloniën van den H.P.H, en de pas verschenen Europa
liste van Borek. Voor het laatste werkje melden zich 10 lief-
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hebbers aan, die het daardoor voor R.M. 1,20 kunnen betrekken. 
De voorzitter leest verder voor het verslag van den heer 
Traanberg over de vergadering van den Raad van Beheer van 
het Maandblad. De heer Traanberg geeft op verzoek van den 
voorzitter nog eenige toelichtingen. Het verslag van de 
Bondsbestuursvergadering wordt vervolgens besproken, zonder 
dat dit tot veel discussie aanleiding geeft. 

Meer bealngstelling geniet het antwoord van het Bondsbe-
stuur op de door ons gestelde vragen inzake den tandenmeter. 
Hieruit toch blijkt, dat de prijs slechts ƒ 0,16 bedragen heeft, 
terwijl het Bondsbestuur verder schrijft „op grond hiervan" 
den prijs op ƒ 0,35 te hebben gesteld, een conclusie, die ieders 
begrip te buiten gaat. Zoodra de voorzitter aan het einde van 
den brief is, breekt een storm van verontwaardiging los, die 
verschillende leden in vaak heftige bewoordingen uiten. Het 
blijkt, dat verschillende leden uitstekende middelen weten, om 
de moeilijkheden, die voor het Bondsbestuur bestonden, te om-
zijlen, doch hiermede valt thans geen rekening meer te houden, 
wij dienen te handelen naar de omstandigheden, zooals die 
thans zijn, en uit dien hoofde stelt de heer Van Waard voor 
een protest-motie aan het Bondsbestuur en de aangesloten 
Vereenigingen te zenden. Op één na alle leden zijn het hier
mede eens. De volgende motie wordt daarop aangenomen met 
één stem tegen. 

„De Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop 
„van Zegels", in vergadering bijeen op 29 November 1929, 

,.kennis genomen hebbende van de gevoerde correspondentie, 
„gehoord de besprekingen inzake den door den Nederlandschen 
„Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars uit te 
„geven tandenmeter, 

„spreekt hare zeer groote verontwaardiging uit over de 
„wijze, waarop de prijsbepaling beeft plaats gevonden, waar-
„in zij een ongemotiveerde achterstelling harer leden ziet, 

„besluit deze motie ter kennis te brengen van de bij den 
„Bond aangesloten Vereenigingen en van het Bondsbestuur, 

„en gaat over tot de orde van den dag." 
Hiermede zijn de ingekomen stukken afgehandeld. Omtrent 

den bewusten tandenmeter wordt door een der leden nog de 
opmerking gemaakt, dat deze door de verzamelaars geboycot 
moet worden, evenals dat gelukkig reeds een enkele maal met 
z.g. zwendel-zegels geschiedt. 

De secretaris deelt mede, dat het hem waarschijnlijk tot zijn 
spijt niet mogelijk zal zijn bij de a.s. bestuursverkiezing in 
Maart zich herkiesbaar te stellen. 

De verloting van ruim 20 prijzen brengt aan bijna alle aan
wezigen een prijs. 

Bi) de rondvraag vraagt de heer Van Waard, of het bestuur 
pogingen in het werk wil stellen, om te Haarlem een philate-
listenloket te krijgen. Als gebleken is, dat alle aanwezigen 
hierop prijs stellen, zegt de voorzitter maatregelen toe. 

De veiling, die daarna plaats vindt, heeft weliswaar een vlot 
verloop, doch ds ontvangst bedraagt slechts ruim ƒ 16,—. 

De secretaris, 
L. GERMERAAD. 

Aangenomen als lid. 
233. P. J. Bogaiert, De Genestetstraat 38, Haarlem. 
234. A. J. Reurts, Jacob van Lennepkade 225 III. Amsterdam. 
235. mevr B. Engers, Nieuwe Binnenweg 185b, Rotterdam. 

Voorgesteld als lid. 
W. Saalberg, St. Agathastraat 12a, Rotterdam. (Eigen aan

gifte). 
Adresverandering. 

174. J. Scholten wordt Hoogewieg 105, Amersfoort. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 December 1929 in den Haar-
lemschen Kegelbond, Tempelierstraat. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 25 No
vember 1929, des avonds te 8% uur, in „Suisse" te Gro
ningen. 

Om 8.20 uur wordt de vergadering, waarop 22 leden aan

wezig z\jn, door den vice-voorzitter, den heer L. H. Wachters, 
geopend met een woord van welkom aan de leden en in het 
bijzonder aan den heer J. Elzerman te Groningen, die als 
nieuw toegetreden lid voor het eerst de vergadering bezoekt. 
De secretaris leest de notulen der vorige vergadering voor, 
die onveranderd worden goedgekeurd. 

De voorzitter doet eenige mededeelingen omtrent schenkin
gen en legaten van leden aan het Postmuseum en benevens 
omtrent belastingaangelegen'heden, die van het Bondsbestuur 
zijn ontvangen ter kennisgeving aan de leden. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" is nr. 2 van een serie 
werken over philatelie en geschiedenis, n.1. „De geschiedenis 
van Litauen op de postzegels", door mr. J. H. van Peursem, 
ontvangen, welk exemplaar wederom in dank is aangenomen 
en in de bibliotheek zal worden bewaard, om bü gelegenheid 
onder de leden te circuleeren. Ook is een exemplaar ontvangen 
van „Das Tauschregister". 

De beeren R. B. de Jonge en K. A. Cleü stellen verschil
lende zegels ter beschikking voor de tombola, waarvoor de 
voorzitter deze beeren dankt. 

Daarna heeft ballotage plaats van de 2 candidaat-leden, de 
beeren F. J. van der Sman en D. Bronkhorst jr., die beiden 
met algemeene stemmen als lid der Vereeniging worden aan
genomen. 

Voor den wedstrijd van de zegels van Bulgarije tot 1914 zijn 
weder ©enige keurige en belangrijke inzendingen ingekomen. 
Door de vergadering wordt er de voorkeur aan gegeven een 
jury te benoemen ter bepaling van de waarde der inzendingen, 
in tegenstelling met het toekennen der prijzen door de leden, 
zooals dit op de vorige vergadering is geschied. Als jury
leden worden benoemd de beeren J. Beukema, K. A. Cleij en 
J. H. van der Linden, die de benoeming aannemen. De jury 
heeft geen gemakkelijke taak; als grondslag wordt de vol
ledigheid der verzamelingen aangenomen en vervolgens de 
uitgebreidheid van typen en tandingen, enz. 

Gedurende de beoordeeling door de jury worden de ter tafel 
zjjnde boekjes met zegels doorgezien, waarvan verscheidene 
worden gekocht. 

Bij monde van den heer Beukema wordt medegedeeld, dat 
de jury eenstemmig heeft besloten den eersten prijs toe te 
kennen aan de verzameling van den heer K. F. Kielman, den 
tweeden prijs aan die van den heer dr. D. H. Wachters, en 
den derden prijs aan die van den heer L. H. Wachters. De 
prijzen bestaan weer uit eenige series waardevolle zegels. 
Ook de inzendingen van de beeren J. van der Warf en A. van 
Delft zijn zeer uitgebreid en keurig verzorgd. 

De vergadering wordt dan eenigen tiid geschorst, om de 
leden gelegenheid te geven de verschillende inzendingen te be
zichtigen; het is een lust nader kennis te maken met de mooie 
zegels van dit land, en de leden kunnen zich met de uitspraak 
van de jury wel vereenigen. 

De vergadering wordt dan weer geopend en geeft de voor
zitter het woord aan den heer K. F. Kielman, die een causerie 
zal houden over de zegels van Bulgarjje. In chronologische 
volgorde geeft de heer Kielman een overzicht van het ontstaan 
der zegels, na eerst op de geschiedenis van dit land nader te 
zijn ingegaan, het ontstaan van het koninkrijk, enz. De ver
gadering volgt met groote aandacht de uiteenzettingen van 
den spreker, waarna de voorzitter den heer Kielman dankt 
voor de zeer interessante en uitgebreide mededeelingen en de 
aangename wijze van voordracht. Deze lezing zal de leden 
tot de overtuiging hebben gebracht, dat de philatelie een „we
tenschap" is, en dat wel ter dege de mogelijkheid bestaat tot 
„wetenschappelijk" verzamelen. Wetenschap is het leeren 
kennen van de nadere gegevens omtrent het ontstaan, de eigen
schappen en het gebruik van een object. En na de ingaande 
studie, welke de heer Kielman heeft gemaakt van de zegels 
van Bulgarije, kan met recht van een „wetenschappelijke" 
lezing worden gesproken. 

Er wordt besloten op de kamende vergadering in December 
een wedstrijd te houden tusschen de zegels van Bosnië. 

Daarna heeft nog een verloting plaats van eenige aardige 
zegels. De heer J. van der Warf verzoekt om de zegels, be
stemd voor de veiling, vóór het begin van de vergadering uit 
te stallen ter bezichtiging, aan welk verzoek zoo mogelijk zal 
worden voldaan. 
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Intusschen is het reeds laat geworden en wordt besloten 
dezen avond geen veiling te houden. Om 10.20 uur sluit de 
voorzitter deze zoo zeer geslaagde en leerrijke vergadering. 

Nieuwe leden. 
136. F. J. van der Sman, Jacobijnerstraat 4a, Groningen. 
137. D. Bronkhorst jr., Mathenesserweg 22a, Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
62. K. F. Kleiman thans Wouter van Doeverenplein 3a, Gro

ningen. 
125. T. Lups, thans Nieuwe Boteringestraat 45, Groningen. 
134. J. Elzerman, thans Hortensialaan 3a, Gronittgen. 

Bedankt als lid. 
20. H. J. Bartelings jr. 100. dr. F. Tydens. 
51. G. W. van Westering. 102. dr. H. Posthumus. 
78. F. Gleij. 106. J. M. Homan. 
90. W. Hemmes. 113. A. Wildschut. 

Vergadering. 
De eerstkomende vergadering zal worden gehouden op 

Maandag 23 December 1929, des avonds te 8K uur, in „Suisse", 
te Groningen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 22 
November 1929, in de zaal van de wed. Van Os. 

Te ongeveer half negen opent de secretaris, de heer J. Pol
ling, wegens ziekte van den voorzitter, met een kort woord 
van welkom de vergadering, zijn teleurstelling uitsprekende 
over de slechte opkomst. De waarnemend-voorzitter deelt mede, 
dat de heer De Jong wegens ziekte de vergadering niet kan 
bijwonen en spreekt den wensch uit, dat de heer De Jong 
spoedig hersteld moge zijn. 

Ballotage wordt gehouden over het candidaat-lid J. Brand, 
die met algemeene stemmen als lid toegelaten en, aanwezig 
zijnde, door den voorzitter welkom geheeten wordt. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van mevrouw 
Buhse, waarin zij opgave vraagt van hen, die de Zwitsersche 
Pro Juventute-zegels willen hebben, waarvan een druk gebruik 
gemaakt wordt. 

Een verslag der beeren Traanberg en Heidenreich van de 
vergadering van den Raad van Beheer van het Maandblad 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Ten geschenke is ontvangen voor de bibliotheek een boek
werk van den „Haagsche Postzegelhandel", behandelend de ge
schiedenis van Litauen op de postzegels", door mr. J. H. van 
Peursem, hetwelk in dank wordt aanvaard. 

De heer Polling had een aantal eeht gevlogen brieven mede
gebracht ter bezichtiging, welke de aandacht trokken. Voor de 
maandverloting waren een 5-tal prijzen beschikbaar. Te onge
veer half elf behoorde ook deze avond weer tot het verleden. 

De secretaris, 
J. POLLING. 

Nieuw lid. 
J. Brand, Bre«waterstraat 8, Helder. 

Adresverandering. 
G. J. A. Lemmens wordt serg.-.schrijver a. b. Hr. Ms. Arend, 

Curasao. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secr.: P. SCHOENMAKERS, Oranje Nassaustraat 9, Heerlen. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 No
vember 1929, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om ruim 8 uur opent de vice-voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom. De notulen van de vorige verga
dering worden voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. Bü 
de ingekomen stukken is het verslag van de najaarsvergade

ring van den Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, uitgebracht door de vertegenwoordigers 
Traanberg en Heidenreich. Van den „Haagsche Postzegel-
handel" werd voor de bibliotheek ontvangen: „De geschiedenis 
van Litauen op de postzegels" door mr. J. H. van Peursem, 
welk keurig verzorgd werkje in dank wordt aanvaard. Tevens 
werd ontvangen Borek's Europa-lis te für Briefmarken 1930, 
welke verkrijgbaar is voor 1,50 Mark; bij 10 stuks 1,20 Mark. 

Het candidaat-lid wordt met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Bij monde van den heer Bloemen wordt verslag 
uitgebracht van ons bezoek aan de zustervereeniging te Aken, 
waar wij zeer hartelijk ontvangen werden. De voorzitter van 
Aken sprak den wensch uit, dat de aangeknoopte vriendschaps
banden, zoowel op philatelistisch als op ander gebied, hecht 
mochten zijn en niet spoedig verbroken mochten worden. Op 
de Januari-vergadering zal de Aachener Verein ons een tegen
bezoek brengen. Dus, leden van „Heerlen", houdt den avond 
van Maandag 27 Januari vriJ, en weest allen present, opdat 
onze Duitsche vrienden ook den indruk krijgen, dat ziJ hier 
welkom zijn. 

Tenslotte is er nog gelegenheid op te geven, welke weldadig-
heidszegels men wenscht te ontvangen, teneinde deze gezamen
lijk te kunnen bestellen. Nadat de gewone maandelij ksche ver
loting heeft plaats gehad en nog eenige kienpartijtjes, wordt 
de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
P. J. Valkenberg, Teutstraat 33, Venlo. 

Candidaat-leden. 
A. Bellefroid, Geleenstraat 71, Heerlen. 
Otto E. Poock, Aachen, postadres Postbus 14, Vaals. (Voor

gesteld door M. D. H. Haenen, Heerlen). 
Bekendmaking. 

De leden worden beleefd uitgenoodigd, hun contributie 1930 
(ƒ 4,—) vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun 
kosten over het bedrag beschikt worden. 

De penningmeester. 
Gironummer 144344, Heerlen. P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 16 December 1929, des avonds 

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

De Haagsche Postzegel-Kring, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: P. C. DOZY, Hooidrift 36a, Rotterdam. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 25 No
vember 1929, in Café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Geconstateerd kan worden, dat de opkomst der leden wedex-
om grooter is dan de vorige keer, zoodat men wel kan aan
nemen, dat het plaatsen van het officieele gedeelte aan het 
einde der agenda in den smaak valt. Bovendien heeft de heer 
Randoe wederom zeer fraaie collecties medegebracht, o.m. 
een verzamelmg afstempelingen, w.o. de schaarsche Franco 
zonder rand en plaatsnaam in balkstempels, rondstempel „On-
derdendam" op de blauwe, lichtblauwe en oranje 1852-ers; 
afstempelingen Hollandsche Spoor, Warmond, Slochteren e.d. 
De heer Rinders vertoont de nieuwe Belgische dienstzegels^ 
5, 10, 35 ets. opdruk op le-euwtype en op de 1,50 fr. Albert. 

Nadat ook druk gebruik gemaakt was van de geboden ge
legenheid onderling te ruilen, volgde een gratis verloting, 
waarna de voorzitter, het officieele gedeelte van den avond 
openend, het woord verleende aan den secretaris ter lezing 
der notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Hierna 
verkrijgt de heer Korteweg het woord, om als penningmeester 
een verklaring af te leggen naar aanleiding van het door den 
heer Van Hulssen in het Maandblad van 16 November vermelde 
in het verslag van den Raad van Beheer. In de eerste plaats 
kreeg niet de H.P.K. ƒ 100,—, doch de afdeeling der Neder-
landsche Vereeniging samen met den Kring, om eenige uit
gaven ten bate van de Bondsontvangst te doen. Men heeft dit 
bedrag niet geheel behoeven te besteden en er was dus geen be
zwaar de vordermg van den heer Van Hulssen te voldoen. Een 
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protest is dus niet gegeven; als jongste bü den Bond aange
sloten vereeniging zouden wiJ dat misplaatst hebben gevonden 
bovendien; alleen is op de vergadering van den Kring ophel
dering gevraagd over den post, te onzen laste gedeeltelijk, van 
een verslaggever, niet door ons aangesteld, en ook niet go-
conditioneerd, inzake het geven van een verslag ten bate van 
het Maandblad, welk verslag naar onze meening toch geheel 
ten laste der administratie van dat blad moest komen, tenzij 
vooraf anders was afgesproken. Indien de afdeeling der N. V. 
én de H.P.K. hun ƒ 100,— geheel hadden uitgegeven, wat dan? 
Intusschen werd ook bij de administratie van het orgaan daar
over niet „geprotesteerd". De Bond verstrekte niet ƒ 100,— 
met verzoek ƒ 38,— aan den heer Van Hulssen af te dragen. 
Ware dit geschied, dan was alles in orde geweest. Op de vóór
vergadering van den Bond achtte men een korte bespreking 
afdoende. 

Met groote voldoening wordt vernomen, dat de heer H. J. 
van Brink te Den Haag hersteld is en op de volgende ver
gaderingen weder zal verschijnen. 

De heer Korteweg heeft van den secretaris van den Bond 
vertrouwelijke mededeelingen ontvangen, waarvan met zeer 
veel genoegen wordt kennis genomen. Alles getuigt van veel 
meer activiteit dan voorheen. 

De heer Cremer Eindhoven deelt mede, dat het voornemen 
bestaat om in de Februari-vergadering een zeer zeldzame, met 
goud bekroonde collectie van een onzer belangstellenden te 
exposeeren. Na enkele besprekingen hierover wordt de ver
gadering te 10.15 uur gesloten. De secretaris, 

P. C. DOZY. 
Vergadering. 

Algemeene vergadering op Maandag 23 December 1929, des 
avonds te 8 uur, in Café „Boschlust", Den Haag. 
Ruil verkeer, verloting, veiling, notulen, besprekingen, sluiting. 

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

Bedankt. 
C. J. Verweij, Ploraliastraat 27, Oss. 

Adresverandering. 
J. C. Meijboom, van Ploraliastraat 10b naar Heuvel 72, Oss. 

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

VERSLAG der vergadering van 28 November 1929, des avonds 
te 834 uur, in Restaurant „Suisse". 

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt den secre
taris de notulen van de vorige vergadering voor te lezen, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 
Van Richard Borek, Braunschweig, een uitgebreide, zeer 

practische Europa-catalogus, tegen een matigen prijs ver
krijgbaar. Het werk zal bij de leden worden rondgezonden en 
kunnen de leden, die den catalogus wenschen te ontvangen, op 
de bij te voegen inteekenlijst dit aamgeven. 

Van mr. Biberian, te Nice, een schrijven, om aan onze Ver
eeniging boekjes met postzegels ten verkoop te mogen zenden; 
hiertegen ziJn geen bezwaren. 

Van de Postzegelvereeniging „Breda" een antwoord op ons 
schrijven betreffende de uitgegeven luchtpostzegels en wordt 
dit voor kennisgeving aangenomen. 

Van den „Haagsche Postzegelhandel" wederom een keurig 
boekwerkje voor onze bibliotheek, n.1. „De geschiedenis van 
Litauen op de postzegels". De gift wordt door de vergadering 
ten zeerste op prijs gesteld en betuigen wij hiermede onzen 
vriendelij ken dank. 

Daarna heeft een verloting plaats van een drietal mooie 
series postzegels. 

De heer Frerks stelt bü de rondvraag vóór, om bij de leden 
te laten circuleeren een Ijjst van de voorkomende boekwerken 
in onze bibliotheek, opdat de leden van deze lectuur ruim
schoots gebruik kuimen maken. Aan den bibliothecaris zal 
worden verzocht dit in orde te maken. 

Het verdere gedeelte van den avond had een geanimeerd 
verloop en sloot de voorzitter te 10.15 uur de vergadering. 

De secretaris, 
H. STIENSMA. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 19 December 1929, des avonds 

te 8>^ uur, in Restaurant „Suisse". 

L=_[ A D V E R T E N T I Ë N lil 
Prijs dezer advertenties: 
f 0,75 bij vooruitbetaling. 
P o i t z . w o r d e n n ie t i n be ta l ing e e n . 

Vraagt mijn prijscourant van 
P A K K E T T E N , 
SERIES ZEGELS 
van 10 en 100 stuks, 

tosen zeer schappelüke prezen. 
Gratis toezending. 

C R E S T E N , 
I S b i s R u 0 d e M a u b e u g e , 

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

H . H . B U I J S , 
A v e n u e d e l a C h a s s t 63 , B r u s s e l , 

f U i l t (geen koop of verkoop) per 10 & 
25 van ééo soort volgens laatste Yvert. 
Geen zegels beneden 50 cta, geen zending 
beneden fr. 250,—. Niet naar nianco-lijst. 

(292 

A l l é é n p l a a t s i n g 
bij vooru i tbeta l ing. 

B A N D E N S C H W A N E B E R G E R 
T e k o o p eenige banden in luxe-uitvoering, 
rug en hjfken v. leer. kosten nieuw ol.m. f 10, 
z g als nieuw, voor f 4. Ook nog enkele 
Kosmos, ook leer. voor f 5. alles plus port. 

W. B . B R O C X , B e r g s c b e l a a n l i l a . 
R o t t e r d a m . (317) 

Te koop: Pracht-colicctie 
Deensch W , Indië. 51 versch.. Yv. fr. 928,25, 
voor f 34— : verder vele zeer gezochte zegels 
der Eng. koloniën ( alle postfrisch ). w, o 
Antigua, Yv 36 f 6,—. 37 f 5.35, Jamaica 
40 f 5.30, 52 f 4.40, Virg. Eil. 7 f 8.50. 
17 I 4.75. 28 t. e. m 36 f 1 5 . - . enz.; 
tevens fraaie zegels van Oenemarken, IJsland 
en Siam Ook ruil tegen betere zegels 
Malta. Montserrat . St. Vincent. Falkland 
en Bermuda. 

m r W J. O O S T E R T H O F F . 
H a r l i n g e r s t r s a t w e g 18, L e e u w a r d e n . 

(315 

Verzameling 
der geheele wereld in 
9 prachtbanden, Yvert, 
2 5 0 0 0 St., cat. waarde 
fr. 216.000, ter over
name aangeboden. 

Aanvragen onder No. 3 2 0 , 
bureau van dit blad. 

De ooedkoopste zegels der ge
heele wereld per 100 te koop 
gevraagd. 

Aanbiedingen aan; 
PoatzegeU en Albumhandal 

M. A MANUSKOWSKI, 
Wagenstraat 92, Dan Haag. (312) 

l l C t l gebr., per 100 en 1000 

" * \i^ /2 «evraaéd. 
Q r l e v e n m e t p r i j s o p g a a f a a n 

R K O R M O S , P o s t z e g e l f i a n d e l , 
D e n H a a g , A m v S o l m s s t r . H l . 
Lid Ned Ver v Postzegelhandelaren (321) 

S t e e d s t e k o o p g e v r a a g d ; Gebr. zegels 
van Ned. en Kol. per lUO en lOOJ: ook 
koerseerende zegels. Koop ook betere zegels 
van Ned. en Kol. gebr en ongebr. 
Aanbiedingen met prijsopgaaf R. K O R M O S . 
Postzegelh. Den Haag. Am. v. Solmsstr. 21. 
Lid Ned Ver. v. Postzegelhandelaren. (322) 

D e n k t U er o m , dat de schaarsche 115 
öre van Zweden veranderd isl De prijs is 
nu nog 30 cent per stuk. 
Landstorm I Yv . 76-85 f 1.60 

II op Porto . 87-95 „ 4 — 
III „ 112-121 „ 1.50 

Luchtpost. 3 stuks „ 148-150 ,. 1.— 
Gustaf W a s a „ „ 151-153 „ 1.60 
P o s t - C o n g r e s , 5-80 öre . . 163-174 ., 4.60 
P o s t - U n i e , 5-80 öre „ 178-189 .. 4.60 
5 Kr No. 50 f 0.80 70 öre N o 13 „ 0,35 
Dienst 13 + H . „ 1.70 Col. Post 1-|-2., 1.40 
Alles (r Ook boekjes o z. ; ontbr. No . opg. 
s- V. p. Prompte verz. n. Ned. Indië (319) 
H . T E U N I S S E , D a c o s t a s t r . 17, D o r d t . 

Tekst dezer Annonces 
voor den S«« in te zenden 
aan de Administratie. 

Aangeboden een compl. serie Be lg ië 1918. 
postfr ä f. 65.—. alsmede lagere waarden 
en een serie c o m p l . post fr . in b l o k k e n . 
Prijs op aanvraag. 

C . W. M. B A A N S , N i e . B e e t s s t r a a t 8, 
A r n b e m . C327) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Engeland Post - Congres 1929, 
2Hd, gebruikt, per lOO of lOOO. 
Aanbiedingen aan P. GORDON, 
DIJKSTRAAT 60b, R O T T E R D A M . (324) 

Ned. en Kol. Te koop coli geraogscfa_ in 3 
banden De zegels bev zich in 2 Borekbanden 
met bl. bladen. Band 3. met afst en eenige 
tand div. doubl en phil. liter W a a r d e pl.m. 
f 450, te koop voor f 300. Steller dezes houdt 
op verzamelaar te zijn. 
Brieven onder No 325. bureau van dit blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van LEDEN 
der aangesloten Vereen 
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XIV. INTERNAT. POSTZEGELVEILING IN ZÜRICH. 

TWEE GROOTE 
ALGEMEENE VERZAMELINGEN 

6-11 JANUARI 1930. 

onderverdeeld in honderden kleinere aanlokkelijke 
lots — het grootste gedeelte gevormd door afzonder
lijke landen ten naasten bij of geheel compleet. Brit-
sche Koloniale zegels bijzonder interessant en groo
tendeels bestaande uit complete ongebruikte series 
uit de 19e en 20e eeuw. Ook Fransche Koloniën, waar
bij alle Palm-series compleet en vele andere. Een niet 
te versmaden gelegenheid voor handelaren, die hun 
voorraad voor het komend seizoen wenschen aan te 
vullen. Ook nog een uitgebreide en byzonder gespe
cialiseerde verzameling van 

OOSTENRIJK-LOMBARDIJE. 
Op aanvraag wordt de rijk geïllustreerde catalogus gratis toegezonden. 

E. Lnder-Edelmann&Co. Bahnhofstrasse 76, Zürich. 
(316) 

^ É f c ^ ^ ^ A ^ ' i f e i ^ É ^ k F'^i-

KERSTGESCHENKEN. 
^ » " 1 » mß^F^mf^mm ^r^f^lf^t^ } 

De Haaosche Postzegelhandel, 
NO0RDEINDE9O, 
D E N H A A G . 

TELEFOON 13157. GIRO 110104. 

m^^^jÊk 

ZOO JUIST VERSCHENEN: 
r 

M r . V A N P E U R S E M , 

De geschiedenis van Litauen 
op de Postzegels. 
PRIJS VOOR LEDEN 

S L E C H T S ff 1 , - - . 

^ ^ ^ ^ V ^ P ^ ^ V ^ P " ! 
(171) 

wwm 

^ ^ ^ ^ '-
f W W 9 \ 

DE UITGEBREIDSTE KEUZE 
in SCHWANEBERGER-, SCHAUBEK-, 

KA-BE- en YVERT-ALBUMS. 
in NEDERLANDSCHE, DUITSCHE, EN-

GELSCHE en FRANSCHE BLANCO
ALBUMS. 

in Albums voor POSTSTUKKEN. 
in FRANSCHE, DUITSCHE, ENGEL-

SCHE, AMERIKAANSCHE en ZWIT-
SERSCHE catalogi. 

in vergrootglazen, dradentellers, enz. 
in pincettes, gomstrookjes, tandingmeters, 

opdrukmeters, voorraadboeken, zak
boekjes, ruilboekjes, KORTOM ELK 
ARTIKEL, dat een philatelist noodig 
heeft. 

AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL. 

HILVERSUM, AMSTERDAM, 
Gravenstraat 17, 

aan de Nieuwe Kerk. 
(181) 

Postbus 1, Giro 1700, 
Telefoon 1323. 

l i a t e ^ irfbi 
^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ " V i ^ P ^ ^ « ^ ^ " W ^ " ^ A A <fci<i rf^ 
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P. HOOGERDIJK | 
MOLENSTRAAT 22. - DEN HAAG. | 
Telefoon 12874. - Postrekening 92993. § 
Steeds voorhanden alle soorten i 
Schaulek-, Scbwaneberg- u i K. I.-AIBUMS. | 
Alle benoodigdheden verkrijgbaar. 1 

No. Yvert Aant Prijs = 
1925, België, Postjubileum 221/233 13 *ƒ 6,— i 
1922, Fiume 159/169 11 ƒ 1,90 1 
1915, Luxemburg 95/109 15 ƒ 4,50 1 
1916/24, „ opdrukken 110/118 13 ♦ƒ1,25 1 
1924, „ Caritas . . 146/149 4 *ƒ 1,50 1 
1921/24, „ . . . . 119/131 151/156 19 */0,90 f 
1923, „ 142/144 3 *ƒ 0,90 1 
1925, „ Weldadigh. 160/163 4 *ƒ 0,40 i 
1926/28, „ 164/168 18 *ƒ 1,20 1 
1926, „ Weldadiffh. 182/186 4 *ƒ 0,70 1 
1926/27, „ Dienst 158/173 16 *ƒ 1,10 1 
1928, „ Dienst 174/186 13 *ƒ 0,65 i 
1915, Hongarije. 142/158 17 *ƒ 0,95 1 
1921, Italië, Dante-serie, 110/112 3 */0,65 1 
1923, „ Christus-serie 124/127 4 */2,75 1 
1921, Nicaragua, Jubileum, 417/423 7 *ƒ 0,90 = 
1923, Polen, porto, 51/61 11 ƒ0,50 1 
1928, Canada 130/139 10 ƒ1,60 = 
1928, „ Roode Kr. 1929 38/43 6 »ƒ0,90 = 
1923, Rusland, ongetand 223/226 4 »ƒ0,90 g 

Bestell ingen boven 5 g id. franco. 1 
Catalogus YVERT & TELLIER 1930 ƒ 4,25-l-/ 0,25 porto, i 

(168) 

Het Toppunt. 
Een der vooraanstaande verzamelaars heeft, tengevolge van beurs
speculaties, zijn collecties Holland en Overzeesche Gebieden direct 
moeten realiseeren. 
Behalve zeer zeldzame stukken, waren er een overweldigend groot 
aantal doubletten bij. wearvan in een moment niet nauwkeurig de 
waarde was te taxeeren. Nu het blijkt dat ik voordeelig heb Ingekocht, 
kunt U hiervan profiteeren. 
Wij willen, dat U de zegels von Uw land zult kennen en waardeeren 
vandaar de uiterst laag gestelde prijs. Deze zeldzaam voorkomende 
aanbieding is beslist zonder concurrentie en wordt slechts éénmaal 
geannonceerd. U behoeft dit niet te gelooven, doch oordeelt zelf. 
Wij verkoopen deze lots in boekjes met firmanaam en verplichten 
ons het geld te restitueeren, indien het gekochte niet voldoet, mits 
terug zooals ontvangen. Het lot „Gonfiance" werd soms 4 maal 
nabesteld, andere verzamelaars bestelden 6 tegelijk, dus vertrouwden 
zij ons. Be prijs van het lot „Non Plus Ultra" is bepaald op 
f. 10,21, franco aangeteekend. 
Het bevat alleen gezochte oude zegels van Holland en zijn 
Overzeesche Gebieden in uitsluitend onberispelijke exemplaren. 
Wij garandeeren U voor minstens f 30,— waarde (Mebus uit
gebreide catalogus), behalve de andere trouvailles, welke wij cadeau 
geven. 

PIERRE VOS, Prins Mauritslaan 108, BEN HAAG. 
Aangeteekende stukken „Wijkkantoor Willem de ZvAjgerlaan". 
Telefoon 55481. Postgiro 133631 (125) 

**************************************** 
NIEUWE POSTZEGELCATALOGI VOOR 1930 * 

* MICHEL — Europa-catalogus ƒ 3,25 
SENF — Overzee-catalogus ƒ 4,25 
SENF — compleet, z.g. „Taschenausgabe" ƒ 3,25 
STANLEY GIBBONS — deel I ƒ 4,25 
STANLEY GIBBONS — deel II ƒ 6,25 
YVERT & TELLIER — Catalogus 1930, compl. ƒ 4,25 

Franco toezending 20 c. extra per exemplaar. 

* * 

* 
* 
* * 
* 

* 
* 

* 
* * * 

G.KEISER&ZOON 
POBtzecslliBiidel 

Passage 25, DSN HAAO. 
Talsfooo 13488 - FoitrekenlDK 4393 

Vil koopcn en verkoopen leldumc Poilieeelg ptr Stuit en ook per {eTieele 
CollKtIa — Wl] tnaten nt ontvonni van Mincolllit tn goed« Referenticn 
ilditundlngtn door gwh«! Nederlifld en de Kolonien 

^ ^ — ~ Vraagt onze Prljslljitcii -n—!-■ 

iSrrrlB 

* 
* 

I v,u I V,|I I II J ■ f 
iTrtiTrrtTTriTriTrrrrfrrri"'*Ti"P t 

Deze zeer nauwkeurig en juist bewerkte TANDEN-
METER (6x1314 C.M.) kost ƒ0,25 (plus 2 cent porto). 
Albums YVERT & TELLIER zijn voor uwe verzameling 
het meest geschikt. Steeds in alle soorten en prijzen 

voorhanden. 
SURINAME, eerste Vliegpost: Paramaribo—New-York. 
Zeldzaam stempel (echt gevlogen brief) ƒ3,50 

Postzeoelhandel G . K e i S e r & Z O O R 
PASSAGE 25. — DEN HAAG. — TELEFOON 12438. 
Postrek. 4262. - Bankrek. De Twentsche Bank. - (172) 

* 
* 
* 
* 

Pastzegelhandel 
ANT. FGRSTER, 
PflPESTR.24, DEN HAAG. 
België 1925, Postjubileum, ong., 
Bulgarije 1924/29, Express, ong., 
Denemarken 1921/28, 10 Kr., gebr., 
Denemarken 1927, geibr., 
Italië 1923, Ohristus-serie, ong., 
Italië 1923. 5 lire, gebr., 
Luxemburg 1924, Caritas, ong., 
Nederland, 2% gulden, rood, gebr., 
Nederland, 5 gulden, grijs, gebr., 
Nederl.-Indië 1921/22, overdr., gebr., 
NederL-Indië 1913/14, 2K gulden, rood, 
Nederl.-Indië, Jaarbeurs Bandoeng, gebr. 

Groote sorteering albums en philatelistische benoodigdheden. 

221/283, 
1/9, 
149, 

183/188, 
124/127, 

139, 
146/149, 

125/131, 
gebr.. 
i 

13, 
9, 
1, 
6, 
4, 
1, 
4, 
1, 
1, 
8, 
1, 

11, 

ƒ5,75 
-1,10 
-1,50 
-0,25 
-2,50 
-0,45 
-1,50 
-0,25 
-0,10 
-0,30 
-0,15 
-6,25 

Alle nieuwe supplementen „KA-BE", Schwaneberger 
en Schaubek verkr^gbaar. 

Bestellingen boven ƒ 5,— franco. (167) 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE, 235 

Machine 1 (Tw. Bnk., A'dam). m, 3, 5, 6, 12, 1 2 ^ , 
Machine 10 (G.E.B., 's-Hage). 1}^, 5, 6, 10, 15, 20. 
Machine 12 (N.I.H., A'dam). 2, 2%, 6, 10, 12"^, 15, 
Machine 15 (H.B.H., Lisse). IVs, 3, 5, 6, 10, 15. 
Machine 16 (Wyers, A'dam). 1%, 5, 6, 7K, 10, 15, 
Machine 17 (C.B.v.A.v.B.v.R., 's-Hage). 1%, 3, 5, 6, 10, 15. 
Machine 23 (N.I.H., A'dam). 20, 30, 40, 50, ƒ1 ,—, ƒ2,50. 
De nog in'gebruik zijnde U.P.F, machines 6, 8, 18, 20 en 21 

zijn tot heden niet gewijzigd. 

De in diverse machines aangebrachte cijfers 6 zijn te ver
deden in twee typen, welke onderling geheel verschillen en 
waarvan wij hierboven een afbeelding geven. 

Het hoekige en breede cijfer „6" is geplaatst in de machines 
nrs. 1, 12, 15 en 16. Het kleinere en rondere cijfer „6" in de 
machines nrs. 10 en 17. 

Ook mochten wü vernemen, dat U.P.F, machine nr. 18 
(N.C.B, te Veghel) binnenkort buiten gebruik zal worden ge
steld en vervangen door een frankeermachine van het mesT 
volmaakte type. 

Machine 8 (Bakhuis, Olst) zal ook haar längsten tyd wel 
hebben geloopen, aangezien deze firma, naar zij ons mede
deelde, in onderhandeling is voor aanschaffing van een meer 
moderne machine. 

Machine 24 (N.V. Steenkolen-Handelsvereeniging, Utrecht) 
is reeds geruimen tijd geleden vervangen door een Francotyp 
(max. cap. 9,99K). Daar deze Francotyp thans ter reparatie 
is, kunnen wij hierover geen nadere mededeeling doen, In ons 
volgend nr. komen wij hierop uitvoeriger terug. 

Hasler. 
Machine H. 501. Op 29 Nov. 1929 in gebruik genomen bjj de 

N.V. Handel Mij. Adr. Koller & Van Os te 
Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel den vjjf-
regeligen tekst: HASLER / FRANKEERMA
CHINE / ADR. KOLLER & VAN OS / 
R'DAM - A'DAM / DEN HAAG. 

Machine H, 505.1. Op 5 Dec. 1929 in gebruik genomen biJ 
de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Eind
hoven. 
Tusschen datum- en waardestempel een wapen
schild, waarin tusschen drie golfbanen de woor
den „PHILIPS" en „RADIO". 

Francotyp. 
Machine 119. II. Alg. Ver. Radio Omroep, A'dam. Deze ma

chine is sedert 25 October 1929 in het nieuwe 
model gaan stempelen. Thans eveneens zonder 
tekst tusschen de stempels. 

Machine 143, Model C (max. cap. 9,99M), op 11 Dec. 1929 in 
gebruik genomen bij de Friesche Coöperatieve 
Zuivel Export Vereeniging te Leeuwarden. 
Tusschen de stempels het woord: 

FRTCÖ 
Bij afdrukken beneden 100 wordt op de plaats 
van het eerste cijfer een stervormige figuur 
afgedrukt. 

Machine 146. Model C (max. cap. 99>2), sedert 8 Augustus 
1929 in gebruik bij de N.V. Hollandsche Alge-
meene Verzekeringsbank te Schiedam. 
Tusschen datum- en waardestempel: 

HAV 
H/g D A M ] 

lA/vii 

Machine 147. Model C (max. cap. 99»^), sedert 1 Nov. 1929 
in gebruik bij het Hoofdconsulaat van den 
A.N.W.B. te Amsterdam. 
Tuisschen datum- en waardestempel een gevleu
geld wiel in welks vleugels de letters A N W B 
in uitgespaarde letters aangebracht; daaronder 
links en rechts een zwaluw in vlucht en ver
der de tekst als van machine 171 (October-nr., 
blz. 196). 

Machine 150. Model C (max. cap. 99K), sedert 26 Sept. 1929 
in gebruik bij de Coöp. Inkoopvereeniging „St. 
Homobonus" te Rotterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel een cirkel 
waaromheen geplaatst „COÖPERATIEVE IN
KOOPVEREENIGING" en waarin 

„St. HOMOBONUS 
ROTTERDAM" 

alsmede een gevleugelde helm en een mer-
curiusstaf. 

Machine 152, II. Omstreeks Augustus 1929 is deze machine 
bij de N.V. R.H.V. te Enschedé in gebruik, ge
wijzigd. 
De aanduiding „Ruys' Handel svereeniging 
N.V." tusschen de stempels is thans in een an
deren vorm uitgevoerd en wel in het model 
als in machines 153, 154, 174 en 195 geplaatst 

RUYS' 
HANDELSVEREENIGING. N.V. 

II. N.V. R.H.V. Eindhoven, omstreeks 20 Nov. 
1929 wederom in gebruik genomen, thans met 
datumstempel „Eindhoven". 
Model C (max. cap. 99 >^), sedert 12 November 
1929 in gebruik bij de N.V. v. d. Graaf & Co., 
Keizersgracht 410, Amsterdam. 
Tusschen de stempels in verticale richting de 
letters A B R; deze letters ziJn de beginletters 
van de plaatsen in Nederland en België, waar 
deze N.V. eigen kantoren heeft, te weten: Am
sterdam, Brussel en Rotterdam. 
Deze machine stempelt bij afdrukken beneden 
10, op de plaats van het eerste cijfer een ster
vormige figuur. 

Machine 192. L Model C (max. cap. 99K). Op 16 November 
1929 in gebruik genomen bij de N.V. Emaille 
& Metaalwarenfabriek „Gelria" te Amsterdam. 
Tusschen datum- en waardestempel een vier-
hoekje als hieronder afgebeeld. 

Machine 154 

Machine 175, 

De ovale vorm in dit cliché is echter een fout 
van den clichémaker. De bedoeling was, dat 
deze een schaaltje zou maken, zooals deze door 
de N.V. „Gelria" worden gefabriceerd en zoo
als nog te zien is, is geprojecteerd. 
Inplaats echter van het schaaltje uit te sparen 
heeft men het bmnenvlak alleen uitgespaard. 
Het betreft hier dus een misdruk, en er is een 
nieuw cliché in bewerking, he+welk thans bin
nen korten tijd in deze machine zal worden ge
plaatst. 
Deze machine stempelt bij afdrukken beneden 
10, op de plaats van het eerste cijfer een ster
vormige fi?uur. 

Machine 195, Model C (max. cap. 9 9 ^ ) , sedert half Nov. 
1929 in gebruik bij N.V. Ruys' Handelsvereeni-
ging te Rotterdam. 
Tusischen de s^-empels den tweeregeligen tekst 

RUYS' 
HANDELSVEREENIGING. N.V. 

Deze machine stempelt bij afdrukken beneden 
10, op de plaats van het eerste cijfer een ster 
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NEDERL.-INDIE. 
Francotyp. 
Machine 2. II. Ned. Ind. Escompto My. te Batavia. Om

streeks einde September is deze machine in 
haar tweede type gaan stempelen, en wel met 
den aanduiding 

ESCOMPTO 
in 5 m.M. hooge letters tusschen datum- en 
waardestempel geplaatst. 

Machine 204. (Type A) Den 2 Oct. 1929 in gebruik genomen 
bü de Ned. Ind. Handelsbank N.V., Batavia 
(in plaats van Weltevreden). Onder het datum
stempel den tekst 

NED. IND. HANDELSBANK. 
BATAVIA. 

Machine 205. IV. R.H.V. Weltevreden. Onlangs ontvingen wij 
een afdruk van het vierde type, thans met 
„GF Allsteel". 

Machine 206.1. Den 15 Oct. 1929 in gebruik genomen bü 
R.H.V., Soerabaja. Naast het waardestempel 
den aanduiding „Ruys Hvg" en onder het 
waardestempel „Francotyp" in sierletter. 

tucThtpos" 
XLIII. 

NEDERLAND-VLUCHT PER ZEPPELIN. 
De heer G. A. G. Thoolen te 's-Gravenhage toont ons een 

briefkaart, verzonden per „Graf Zeppelin" op 13 October j.1. 
en die hem bereikte via Amsterdam. De kaart draagt den af
druk van een l a n g w e r p i g stempel in rood, waarin „Mit 
Luftschiff „Graf Zeppelin" befordert". De kaart draagt den 
bekenden luchtpoststempel voor aankomst van Amsterdam in 
rood (13-X-29). Ds afstempeling te Friedrichshafen geschiedde 
met den ge-wonen luchtpoststempel (Friedrichshafen Bodens'ee 
Luftpost) met in den balk den datum 13 Okt. 29 12-1 V. 

MEETING BRUSSEL 29 SEPTEMBER 1929. 
Ter gelegenheid van de meeting der Aéroclub te Brussel 

op bovengenoemd en datum, werden de per vliegtuig te ver
zenden stukken afgestempeld met den stempel in zwart: 
„Bruxelles-Aéroport" „Brussel Luchtvaartstatie", met daarin 
den datum 29 15-16 1929. 

IX 

Op het ons door den heer Thoolen voorgelegde stuk prijkt 
het nieuwe luchtpostetiket in rood, volgens afbeelding, dat 
het één-talige zal vervangen. 

De kaart is door Rotterdam voorzien van een afdruk in 
zwart van het bekende luchtpoststempel voor aankomst. 

Genoemde heer bericht nog, dat slechts een 30-tal stukken 
werden verzonden, die bovenomschreven afstempeling dragen. 

ZWITSERSCHE BALLONPOST OCTOBER 1929. 
Ter gelegenheid van de jongste Bondsfeesten werd een spe

ciale kaart uitgegeven, waarvan de bovenste helft hierbij is 
afgebeeld. 

KBD 

wnatarréHfnai—»-—^y:Ui«iiiii:lJ«miia 
BUNDesFeieR 

9 FéTe MATIOMAie 2 9 
FeSTA HAZIOtlALe 

ItNt« 1 
irGRC 
tlNEAl-

von ou-oo. 1 VIII 1939 

Landung |eiT8gerfeldenj 

De tekst is in blauw, de vernietigings- en landingsstempels 
in rood aangebracht. Het stempel van Zürich in zwart. Aan 
den voet is in het Fransch, Duitsch en Italiaansch vermeld: 
„Voor de nationale bedrage". 

De- achterzijde dezer kaart wordt geheel ingenomen door 
een tweetal iongens, die de Zwitsersche vlag hijschen. 

Den heer Thoolen dank voor toezending. 
KANAAL ZONE. 

Onze geachte correspondent, de heer J. 
Preiss, zendt ons een enveloppe, te be
nutten bü het vervoer van luchtpostcor
respondentie. 

Het ingedrukte waardemerk, in rood, 
hierbü afgeibeeM, geeft in het midden 
het zegel weer van „The Canal Zone 
Isthmus of Panama". 

Over de geheele lengte van den omslag 
zün twee strepen aangebracht in blauw, 
daaronder rood, met tusschen beide een 
even breede strook in wit. Het opschrift 
„Via Air Mail" is in duideHjke letters in 
blauw links bovenaan gedrukt. 

VENEZUELA. 
Dezelfde heer Preiss meldt ons van uit La Guaira, dat tus

schen Trinidad en Caracas (Venezuela) binnenkort een vlieg-
dienst zal worden geopend door de „Compagnie Générale 
Aéropostale". Er zullen geen speciale vliegpostzegels worden 
gebruikt, doch wel de speciale enveloppen, thans reeds benut 
voor de luchtpost Maracaibo-Caracas. 

Deze enveloppen, van grüsblauw papier, dragen links boven 
in den hoek drie evenwüdige balken in geel, blauw en rood 
(kleuren der vlag van Venezuela). Aan den voet is tusschen 
een blauwe en een roode lün in blauw gedrukt „Par Avion — 
Via Aéropostale". 

Den berichtgever hartelük dank. v. B. 
LAATSTE NIEUWTJES. 

CANADA. 
15 Juli vond de eerste postvlucht op de Hjn Toronto-Hamil

ton-London-Windsor-Detroit plaats, waarvoor 4 büzondere 
landschapstempels gebruikt werden. 

GRIEKENLAND. 
Bü de eerste vlucht Bcyroubh-Athene-Marseille ontving de 

Grieksche luchtpost, behalve een Wjzonderen luchtpoststempel 
met de woorden „Athnai-Aepoh-eyet" op de zegels een spe
cialen stempel ter herdenking aan de inwüding van dezen 
dienst. 

HONDURAS (BRITSCH). 
De stukken, welke verzonden werden per eerste vlucht 

Belize-Miami, ontvingen bü aankomst de volgende afstempe-
Img: „First Flight Belize-Miami-Panama". 

NICARAGUA. 
Een speciaal stempel met de woorden „Primer Correo de 

Mangua al Etranjero — Mayo 15 1929" werd gebruikt op den 
eersten tocht Managua-Miami. 

IJSLAND. 
Binnenkort hoopt de Duitsche luchtvaartmaatschappü, wel

ke concessie voor het luchtverkeer op IJsland heeft, een dienst 
op de Faroer- en Sylt-eilanden te openen. De in gebruik zünde 
Hjnen zün momenteel de volgende: 1. Reykjavik-Stykkishols-
Saudiarkroks-Siglufjardar-Akureyrar-Husa-Vikur, Thorshfnar-
Seydisfjardar-Nordfjardar- en Elsfjardar. 
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2. Reykjavik-Westmannaeyjar. 
3. Reykjavik-Stykkolms-Isafjardar. 
O OST-AFRIKA. 
Een luchtvaartmaatschappij is opgericht (Wilson Airways) 

om binnenkort den dienst Mombassa-Dar es Salem in gebruik 
te nemen, welke men hoopt tot Beira te verlengen. 

ZUID-AFRIKA. 
De nieuwe Zuid-Afrikaansche luchtlijnen, waarvoor 2 nieuwe 

luchtpostzegels van 4 d. groen en 1 sh. oranje ziJn uitgegeven, 
zijn 26 Augustus geopend. Major Miller vervoerde de mail 
van de Kaap naar Port Elisabeth; Lt. Bellin vloog van Port 
Elisabeth naar Bloemfontein, en Casparthus verbond Port 
Elisabeth met Durban. 

Ongeveer 8000 brieven werden verzonden, en wel: 81 lbs. be
stemd voor Johannesburg; 33 lbs. bestemd voor Durban; 24 lbs. 
bestemd voor Port Elisabeth; 16 lbs. bestemd voor East 
London. 

ZWEDEN. 
Een vijfhondertal brieven, verzonden per .eerste vlucht 

Stockholm-Kalmar-Stettin-Berlijn-Weenen, ontvingen ©en bij
zonder cachet, waarop afgebeeld het koninklijk paleis te 
Stockholm en het woord „Luftpost". 

YOUGO-SLAVIE. 
De nieuwe compagenie „Druztvoza Vazdusni Saobracaj" 

hoopt binnenkort de volgende diensten te openen: Belgrado-
Cettinje; Belgrado-Weenen (reeds in gebruik door de Deutsche 
Lufthansa); Belgrado-Saloniki. 

TH. 

DE FRANKEERMACHINES VAN NEDER
LAND EN NEDERLANDSCH-INDIE 

door A. VAN DER WILLIGEN. 
I. 

INLEIDING. 
Een geibied, dat onder de- postzegel- en poststempelverzame

laars den laatsten tijd meer en meer de aandacht begint te 
trekken, is dat der frankeermachines. Deze machines, die thans 
bijna over de geheele wereld gebruikt worden, danken haar 
ontstaan aan het streven naar vereenvoudiging in de veelal 
omvangrijke kantooradministratie van het moderne grootbe-
drijf. Een kort overzicht van hare geschiedenis volgt hier, sa
mengesteld uit artikelen, die in vroegere nummers van dit blad 
verschenen. 

Het idee en de uitvinding dezer machines komen uit Nieuw-
Zeeland. Reeds in 1896 nam men daar proeven met een fran
keermachine, terwijl eenige jaren later een zekere Mr. Moss, 
eveneens in Nieuw-Zeeland, zoo'n machine construeerde (1902). 

Ook in de Vereenigde Staten en in Noorwegen (Christiania 
1903) werden proeven genomen, die echter voorloopig weer op 
den achtergrond geraakten. Deze proeven vallen juist zoo on
geveer in den tijd, dat men hier te lande en ook elders proeven 
neemt om te komen tot mechanische afstempeling der fran-
keerzegels. Ook deze pogingen komen in dien tijd nog slechts 
sporadisch en onvolmaakt voor, totdat omstreeks 1910 deze 
ätempelmethode meer en meer geperfectioneerd wordt en men 
door toepassing van den electrischen stroom machines kan 
vervaardigen, die een groote besparing geven en dus voor 
practisch gebruik geschikt zijn. 

De hier te behandelen stempels komen echter pas later, en 
wel in 1920 weer meer op den voorgrond. In Nieuw-Zeeland 
bleek men ze niet te hebben vergeten, want reeds in 1920 ging 
men daar over tot het in bedrijf stellen van frankeermachines, 
waarvan er thans reeds honderden aldaar gebruikt worden. 

In hetzelfde jaar reeds kwamen zij op het Postcongres te 
Madrid ter sprake, en werden ook voor internationaal verkeer 
toegelaten. 

In Duitschland begint men dan ook reeds 20 December 1920 
met deze wijze van frankeeren. Het eerst wordt hier toege
past de z.g. baarfrankeering. Deze stempels worden door de 
p o s t k a n t o r e n op groote hoeveelheden correspondentie 

(voornamelijk drukwerk) afgedrukt in tegenstelling met die 
van de frankeermachines, die firma's, die een dergelijke ma
chine gebruiken, z e l f op hunne correspondentie plaatsen. 
In vele landen, waar de mechanische frankeering toegepast 
wordt, vindt men, naast de particuliere frankeermachines 
(„Selbststempel") de postale machines („Barfreimachung-" of 
„Freistempel"). In ons land is de laatste soort niet zooveel 
toegepast, aangezien men door de z.g. "frankeering bij abon
nement (zonder zegels!) een nog eenvoudiger oplossing ge
vonden had. De Nederlandsche baarfrankeering wordt dan ook 
vrijwel uitsluitend voor buitenlandsch drukwerk gebruikt, ter
wijl, nu de onlangs gehouden Postconferentie te Londen ook 
de Nederlandsche methode van frankeering bij abonnement 
voor internationaal verkeer goedkeurde, ook deze frankeer-
methode wel op den achtergrond zal raken, althans in Neder
land. 

Was oorspronkelijk omtrent de kleur der stempels niets 
voorgeschreven, in Duitschland zag men al spoedig, dat de 
zwarte en violette stempels, die men o.a. in Beieren en Wur-
temberg gebruikte, niet duidelijk genoeg onderscheid vertoon
den met de gewone stempels. Vandaar de bepaling, dat vanaf 
1 Augustus 1921 in Duitschland alle stempels van roode kleur 
moeten ziJn. Deze bepaling werd later door de Wereildpost-
vereeniging overgenomen. 

In de jaren 1922-'23 komen dan in verschillende landen de 
eigenlijke frankeermachines in gebruik, o.a. in Engeland, Ver
eenigde Staten, Duitschland, Frankrijk, Oositenrijk, Britsch-
Indië, enz. 

De meeste dezer machines worden electrisch gedreven en 
hebben dan een capaciteit van eenige tienduizenden afdrukken 
per dag. 

In Nederland zou het nog tot de tweede helft van 1925 duren 
eer men frankeermachines in gebruik nam. Wij zullen eerst 
deze bespreken en daarna de baarfrankeeringstempels. 

Men ibegon hier, evenals in de meeste andere landen, met 
machines met vaste eliché's, de z.g. Universal Postal Franker, 
waar slechts 6 eliché's op iedere machine voorkomen. Voor 
minder gebruikelijke porti had men dus steeds meerdere af
drukken noodig. Duitsche uitvindingen maakten het mogelijk 
elke gewenschte waarde door één afdruk te verkrijgen. Daartoe 
gaat men uit van het kasregister-systeem, zoodat men door 
aanslaan van 4 toetsen b.v. achtereenvolgens O, O, 7 en Ĵ  de 
waarde 7K et. stempelt. Deze machines worden Francotyp 
genoemd. Beide soorten worden hier door Ruys' Handeïs-
vereeniging geïmporteerd. 

Een tweede firma komt binnenkort met machines van ander 
(Zwitsersch) fabrikaat aan de markt, en wel de firma Adr. 
Koller & Van Os. Over deze machines hopen wij aan het einde 
van dit artikel nog eenige mededeelingen te kunnen doen. 

DIENSTORDERS. 
Thans zullen wij eerst in 't kort de dienstorders van het 

hoofdbestuur der P.T.T., die over de frankeermachines han
delen, vermelden. 

Dienstorder 59 van 28 Januari 1925 meldt het sluiten van 
een contract met NV. Ruys' Handelsvereeniging te Rotterdam 
voor het gebruik van frankeermachines. Inlichtingen worden 
door haar verstrekt; machtiging moet worden aangevraagd bij 
het hoofdbestuur der P.T.T. 

Dienstorder 487 van 19 Augustus 1925 behelst de beschrij
ving der machines: een rood waardestempel, waarin het num
mer der machine en het betaalde port benevens een datum
stempel. De stempelafdrukken moeten op de stukken zelf, c.q. 
de omslagen worden aangebracht. Onduidelijke afdrukken en 
zulke op losse stukken papier zijn ongeldig. Combinaties van 
frankeerstempels en postzegels zijn toegelaten. Een gedrukt 
adres van den gebruiker moet op de stukken voorkomen. Zij 
moeten worden afgegeven ten postkantore, doch worden niet 
afgestempeld, voorzoover er geen postzegels op voorkomen. 

Dienstorder 586 van 14 September 1927 maakt voor het 
eerst melding van de Francotyp, waarvoor dezelfde bepalingen 
gelden als voor de U.P.F. 

Dienstorder 653 van 12 October 1927 staat het gebruik van 
losse strooken papier met frank eerstempels toe. Deze strooken 
moeten een gedrukt adres van den gebruiker der machine dra
gen en het waardestempel daarop wordt ten postkantore af-
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gestempeld met den dagteekeningstempel. 
Dienstorder 679 van 26 October 1927 opent een nieuwe mo

gelijkheid van gebruik der frankeermachines. Gebruikers kun
nen „betaald antwoord" bijvoegen. Briefomslagen of kaarten 
kunnen worden voorzien van frankeerstempels en door degene, 
die het antwoord moet verzenden, gewoon in de brievenbus 
geworpen worden. Vooraf is opgave van aantal en frankeer
waarde der stukken a'an het postkantoor vereischt. Bü terug
zending worden dié stukken aan het kantoor van verzending 
afgestempeld. 

Dienstorder 753 van 23 November 1927 geeft bepalingen om
trent de inlevering der z.g. waardekaarten uit de Francotyp
machines. 

Dienstorder 856 van 28 December 1927 bepaalt, dat volledige 
naam en adres van den gebruiker niet meer op de adreszijde 
der stukken behoeft voor te komen, doch dat enkel adres vol
doende is. Machtiging hiertoe verleent de DirecteurGeneraal. 

Dienstorder 36Sbis van 13 Juni 1928 bevat eenige belang
rijke voorschriften. Naam en adres van den gebruiker behoe
ven niet meer op de stukken of op de losse strooken voor te 
komen. Wel moet in de afdrukken der machines, waarvoor 
vanaf 1 Augustus 1928 machtiging wordt verleend, een aan
duiding van den naam van den gebruiker voorkomen. Strooken 
met e n k e l waardestempel zijn voortaan ook toegelaten indien 
de vorm der stukken dat vereischt. 

Dienstorder 505 van 8 Augustus 1928 verbiedt het gebruik 
van strooken met frankeerstempels op stukken met aange
geven waarde. 

Dienstorder 150 van 20 Februari 1929 wijst nog eens op de 
noodzakelijkheid tot afstempelen van „betaald antwoord"
kaarten en enveloppen. 

DE U.P.F.MACHINES. 

a O V I i i 2 7 

Het systeem der U.P.F, komt in hoofdzaak hierop neer, dat 
op een „wijzerplaat" aan de bovenzijde van het toestel zich 
6 waarden bevinden, waaroverheen een wijzer loopt, die de 
waarde, die men wil stempelen, aan moet wijzen. Aan de 
achterzijde van de machine bevindt zich nu een cylinder, waar
op 6 rijen tandjes van verschillende lengte. Elke rij tandjes 
correspondeert met één der waardestempels. Deze cylinder 
staat in verbinding met den meter, die het afgedrukte bedrag 
registreert. De meter wordt op een bepaald bedrag ingesteld. 
Indien dit bedrag verbruikt is, valt de meter automatisch in 
het slot. De Wereldpostvereeniging schreef geheel roode af
drukken voor, maar aangezien ds dienstorders hierover nog 
seen voorschriften gaven, treft men bij de Nederlandsche 
U.P.F.machines aanvankelijk nog zwarte datumstempels aan, 
die wij in het hier volgende overzicht van gebruikte en nog in 
gebruik zijnde machines zullen aangeven door de letter Z, 
ds roode worden dan aangeduid met een R. 

Kleur 
Nr. Gebruiker. Datumst. Van—Tot. Waarden. 
1. Twentsche Bank, 

Amsterdam. 

2. Robaver, A'dam. 
Ruys' H.V., A'dam 

3. idem. idem. 
4. Ruys' H.V., 'sGra 

venhage. 

Z. 
Z. 
Z. 
Z. 
z. 

. z. 
z. 
z. 

■ z. 
R. 
R. 
R. 

X'25—VII'27. 
VII'27—II'28. 
II'28—XI'29. 
XI'29—heden. 
X'25—II'26. 
X'26—VII'27. 
VII'27—X'28. 
?'25—?'26. 
IX—X'25. 
X'25—VII'27. 
VII'27—II'28. 
II—VIII'28. 

2510152025. 
237K1012K15 
2357^^123^15. 
1^3561212 > .̂ 
2510152025. 
2510152025. 
2?7K??15. 
2510152025. 
2510152025. 
2510152025. 
257»^1015. 
1^573^1015. 

6. 

7. 

L Mij. „Nederland" Z. 
Amsterdam. Z. 
II. Aut. Screw R. 
Works, Nijmegen. R. 
I. Ruys' H.V., Utr. Z. 
II. Dr. & U.M. R. 
„De Vlijt", Arnh. R. 
III. Aut. Screw W. R. 
„De Nederlanden Z. 
van 1845", 'sGra R. 

9. 

10. 

12. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

venhage. 
I. ? ? ?, A'dam. 
II. R. Bakhuis & 
Zn., Olst. 
C. Misset, 
Doetinchem. 

R. 
Z. 
R. 
R. 
Z. 
R. 
R. 
R. 

IX'25—VII'27. 
VII—IX'27. 
I—II'28. 
II—VI'28. 
X'25—IX'27. 
III—V'28. 
V—XI'28. 
II'29—heden. 
X'25—VII'26. 
VII'26—VII'27. 
VII'27—X'28. 
Mrt. '26, 
I—VII'27. 
VII'27—heden. 

.—XI'26. 
XI'26—VII'27. 
VII'27—XI'28. 
XI'28—IX'29. 

I. Ruys' H.V., R'd, R .—X'27. 
II. G.E.B., 'sGra R. III'28—XI'29. 
venhage. R. XI'29—heden. 
N. I. Handelsbank, Z —XI'28. 
Amsterdam. Z. XI'28—XI'29. 

Z. 
I. Robaver, A'dam. Z. 
II. N.V. Holl. Bloem
bollenhuis, Lisse. Z. 

Z. 
J. P. Wijers, 
Amsterdam. 

Z. 
Z. 
z. 

Centr. Bur v. RiJ R. 
bewijzen, 'sGrav. R. 

R. 
Coöp. Handelsver., Z. 
Veghel. Z. 
I. Philips, Eind Z. 
hoven. R. 

R. 
II. Z. Ned. Spir. fabr. 
Bergen op Zoom. R. 
Kweekerij Z. 
„Moerheim". R. 
Dedemsvaart. R. 
Zendingsibureau R. 
„Oegstgeest". R. 
G. Dikkers, R. 
Hengelo (O.). R. 

XI'29—heden. 
IV'26—VI'28. 

VIII'28—XI'29. 
XI'29—heden. 

—III'28. 
III'28—XI'29. 
XI'29—heden. 
XI'27—II'28. 
II'28—XI'29. 
XI'29—heden. 

.—II'28. 
II'28—XI'29. 
IX'26— 

.—VII'27. 
VII—IX'27. 

V'28—heden. 
._...—VIII'26. 
VIII'26—II'28. 
II'28—heden. 

.—II'28. 
II'28—heden. 
X'27—II'28. 
II'28—VIII'29. 

N.I. Handelsbank, Z —^heden. 
Amsterdam. 
Steenkolenhandels Z —IX'26. 
ver., Utrecht. R. IX'26—heden. 

2310152025. 
237K1012>^20 
251%10121415 
1342357)^15. 
2510152025. 
235734123^15. 
13423573415. 
13423573415. 
2510152025. 
2510152025. 
237K1012 3415 
?.?.?.15?, 
2510152025. 
57)410152025. 
2510152025. 
2510152025. 
2357341015. 
1)423457)^10
12)^;. 
2510152025. 
1)457)4101520 
1)456101520. 
237)^1012)415 
?2)47):;10
12)415. 
22)461012)415 
237)41012)415 

1)4357)^1015. 
1343561015. 
2357)41015. 
1)4257)^1015 
134567)41015. 
2357)41015. 
1^357)415. 
1)^3561015. 
237)^1012)415 
134257)^1015. 
2310152540. 
237)4101525. 
237)41012)415

1)4257)41015. 
2357)41015. 
2357)41015. 
1)4357)^1015. 
237)41012)^15 
1)^257)41015. 
2357)412)415. 
114357)412)4
15. 
203040501,00
2,50. 
571^1015251,. 
57341015251,. 

Vele van deze waarden zijn zeer zeldzaam, in 't bijzonder 
natuurlijk de oudere soorten, maar ook van de nieuwere zijn 
er eenige zeer moeilijk te krijgen. B.v. van machine 5 A.S.W. 
zijn de waarden 10 en 12)4 slechts 1 maand gebruikt! 

Thans zijn dus alleen nog maar de nummers 1, 6, 8, 10, 12, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 en 24 in gebruik. 

De ontbrekende nummers 11, 13 en 14 zijn tot heden niet 
bekend geworden. Overigens zullen er geen nieuwe machines 
van dit type meer in gebruik genomen worden, daar de vele 
combinaties, die men voor minder voorkomende porti noodig 
heeft, ondervangen worden door de nieuwere Francotjrp
machines, die in het volgende deel van dit artikel behandeld 
zullen worden. 

Voor aanvullingen en/of verbeteringen op deze lijst houden 
wij ons steeds gaarne aanbevolen (adres; Beeklaan 454, Den 
Haag). (Wordt vervolgd). 
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EEN EN ANDER UIT HET FRANSCHE 
POST- EN TELEGRAAFWEZEN 

TIJDENS DE DUITSCHE BEZETTING 
1870-1871. 

II. 

I. DE KOERIERDIENST. 

Al spoedig nadat Parus ingesloten werd, onderzochten de 
Duitsche troepen de Seine en ontdekten op de bedding van den 
stroom den kabel, waardoor de verbinding tusschen Parijs en 
de omgeving tot stand was gebracht. Deze kabel *) werd den 
24en September doorgesneden, zoodat toen de connectie met 
de buitenwereld verbroken was. Deskundigen, die in 't geheim 
waren, hadden het reeds voorspeld en den leider van den tele
graafdienst verklaard, dat het halve millioen voor den aanleg 
vrijwel nutteloos was aangewend. De Seine-kabel heeft inder
daad slechts enkele dagen dienst gedaan. 

Er bleef nu niets anders over dan door middel van ver
trouwde boden dwars door de vijandelijke linies heen tele
grammen binnen de hoofdstad te brengen. 

Zoo ontstond dus door den drang der omstandigheden een 
koeriersdienst. De eerste koerier verliet Tours op den dag der 
onderbreking van den telegraafdienst, d.i. op den 24en Sep
tember 1870. HiJ heeft een rij van opvolgers gehad, van wie 
slechts een miniem klein aantal in Para's is aangekomen. Het 
meerendeel der pogingen om de belegerde stad binnen te drin
gen heeft jammerlijk schipbreuk geleden. 

De heer Steenackers vermeldt in zijn boek de namen van 
140 koeriers, die van Tours, en later, toen de zetel der regee
ring naar Bordeaux verlegd was, van deze stad met cjjfer-
telegrammen naar Parijs gezonden werden. Deze lijst is echter 
niet voltallig; het betreffende aktenmateriaal is niet meer 
voorhanden. Voorzoover de schrijver het zich herinneren kan, 
heeft het getal der uitgezonden koeriers ongeveer 200 be
dragen. Een deel dezer boden heeft over het resultaat hunner 
reizen verslag uitgebracht. Een 19-tal hunner berichten zijn 
woordelijk in het voor ons liggende boek opgenomen. 

De hoofdvraag bij het uitzenden van een koerier was altijd, 
op welke wijze men het hem toevertrouwde telegram aan zijn 
lichaam zou verbergen. We geven hierbij een opsomming van 
de middelen, die men aanwendde en volgen daarbij getrouw 
het boek van Steenackers: 

1. De schoenzolen. Men verwijdexde de buitenste zool, legde 
het kleine stukje papier, waarop de depêche geschreven was, 
tusschen de binnen- en buitenzooi en liet dan den schoen te-
zamennaaien. De chef van het koerierwezen, de heer Feillet, 
had daartoe zelfs een bijzondere soort van zolen laten ver
vaardigen, met in het midden een uitholling, dis' met lood was 
bekleed. 

Het middel was weliswaar niet kwaad bedacht; toch moest 
men bij een nauwgezette lichaamsvisitatie toch wel op de ge
dachte komen om de voetbekleeding te onderzoeken. 

2. De bodem van de pet. Men liet dezen uit elkaar nemen, 
legde tusschen de dubbele laag stof het in staniol gewikkelde 
telegram en stikte dan alles weer aaneen, zoodat biJ bezichti
ging geen argwaan werd gekoesterd. 

3. Een knoop van jas of overjas. De knoop bestond uit twee 
uitgeholde helften van koper, waartusschen het geheime be
richt verborgen werd. De knoop werd vervolgens overtrokken 
met dezelfde stof als die van het kleedingstuk. 

4. De garneering van de beenbekleeding. 
5. De kraag van de jas. 
6. De punt van den wandelstok. 
7. Een uitgeholde sigaar of een houten tabakspüp. 
8. Een boekje met cigarettenpapier. Men schrijft op een of 

meer blaadjes met onzichtbaren inkt de letters of cijfers, die 
het bericht samenstellen. 

9. De baleinen van ©en paraplu. 
10. Een tang om tanden uit te trekken, ofwel een valsche, 

holle kies. 
11. Een stemsleutel voor piano's. 

*) Het Rijkspostmuseum bezit een monster van dezen kabel. 

12. Het heft van een gewoon zakmes. Men holt den binnen
kant van het hoorn uit, le-gt daarin het telegram en klinkt de 
bedekking weer met spijkertjes vast. 

13. Een in tweeën verdeeld geldstuk. De beide helften wor
den uitgehold. Nadat de depêche er tusschen gelegd is, wor
den de beide deelen weer tezamen geperst en in wijnazijn ge
legd. Na eenige minuten zijn dan de helften zoo vast aanéén 
en vormen zoo'n ondeelbaar geheel, dat ze slechts met de 
grootste moeite te scheiden zijn. 

14. Holle sleutels, welke door een sterken wand in twee ge
lijke de-elen gescheiden kunnen worden. Het bovenste stuk 
met den sleutelring kon dan van het onderste deel worden af-
geschroefd en diende tot berging van het telegram. Dit middel 
werd veelvuldig aangewend. Het postbestuur bezit een heele 
verzameling van dergelijke sleutels in allerlei vormen en 
grootten. 

15. Een kleine ivoren kogel, ter grootte van een hazelnoot, 
dien de bode in geval van gevaar moest doorslikken. 

16. Een handschoen, die men nonchalant liet vallen en on
gemerkt weer oprapen kon, zonder achterdocht te wekken. Van 
dit middel bedienden zich meestal vrouwen. 

Ziehier een gansche riJ van voorzorgsmaatregelen, die de 
Fransche sluwheid tot eere strekken. 

Doch wat zouden — zoo roept de heer Steenackers uit — al 
onze kunstgrepen helpen tegenover een vijand, die een meester 
in deze kunst is en onze streken met gemak op het spoor 
komt! Hij verhaalt ons dan in scherpen humor op welk een 
lage wijze de Duitsche horden in de omgeving van Parijs de 
gevangen genomen koeriers onschadelijk maakten. De betref
fende mededeeling lijdt sterk aan overdrijving, maar toch wil
len we ze den lezer niet onthouden, daar hij er zich nog mee 
amuseeren kan. 

De eerste postkoeriers, die er in slaagden de Duitsche liniën 
te bereiken, werden gevangen genomen en voor een officier 
geleid. Na een volledig verhoor noodzaakte men den gevangene 
zich geheel te ontkleeden en begon dan, terwijl de man naakt 
voor hen stond, de gezamenlijke kleedingstukken, schoenen, 
pet en linnengoed uit elkaar te trekken. Gelijktijdig werd de 
gevangene van top tot teen aan het bloote lijf onderzocht. Na 
afloop dezer operatie gaf men den van kou klappertandenden 
man zijn in flarden gereten kleeren terug en voegde er, als hij 
het waagde zich over de behandeling te beklagen, een slag 
•met den kolf van het geweer aan toe. Ingeval men hem toch 
nog bleef verdenken, werd hij gedwongen een olifants-purgeer-
middel in te nemen en tegelijkertijd werd de klisteerspuit 
duchtig ter hand genomen. Eenige manschappen namen dan 
den ongelukkige over om de werking van het paardenmiddel 
af te wachten en te analiseeren. Vond men niets verdachts, 
dan wierp men den man na verloop van 8 dagen buiten de 
linie en beduidde hem, dat hij doodgeschoten zou worden als 
hij het nog e«ns waagde weer in de buurt te verschijnen. 

In latere tijden maakten de Duitschers, die ondanks alles 
praktische lui zijn, niet meer zoo'n grooben omslag. Ze hielden 
ieder individu, dat ze niet vertrouwden, gevangen, zoodat ze 
de zekerheid hadden, dat een bericht, dat hij mogelijk in bezit 
had, verouderd en waardeloos zou ziJn. Vervolgens liet men 
hem vrij. Beproefde hü dan nog weer naar de hoofdstad door 
te dringen, zoo werd hij zonder bedenken gefusilleerd. 

Thans keeren we terug tot de beschrijving der organisatie 
van het koerierwezen. Aan vrijwilligers voor dezen gevaar
lijken dienst ontbrak het niet. In 't begin boden zich veel lief
hebbers aan, doch toen later bekend werd, wat ze van de Duit
schers te verduren hadden en dat slechts enkelen hun doel 
bereikten, koelde de lust gaandeweg af. Kort voor de verplaat
sing van den regeeringszetel van Tours naar Bordeaux zag het 
postbestuur zich genoodzaakt aan de prefecten van de depar
tementen, die niet door Duitsche troepen bezet waren, een 
rondschrijven te richten, waarin geschikte personen voor den 
koerierdienst opgeroepen werden, 't Resultaat was, dat er 
zich een voldoend getal aanmeldden. 

Onder de koeriers was zoowel de hoogere als de lagere 
stand vertegenwoordigd. We vinden daaronder een candidaat 
in de rechten, een secretaris, een tandarts, een bewoner van 
een landgoed, meerdere postbeambten, een apothekersleerling, 
een gymnastiekleeraar, een landbouwer, een spoorconducteur, 
een handelaar in paraplu's, een reizenden zanger, den zoon 
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van een burgemeester, verschillende matrozen, enz. Ook eenige 
vrouwen meldden zich aan en werden in dienst genomen. Al te 
kieskeurig kon de postdirectie bij het aannemen niet ziJn. Als 
iemand goeden wil toonde, over de noodige lichaamskracht be
schikte en ziJn persoonlijkheid genoeg vertrouwen wekte en hij 
geen buitengewone geldelijke eischen stelde, werd hy in dienst 
genomen, zonder dat men, zooals in vredestijd geschiedde, door 
de politie informaties liet nemen naar zijn verleden, beroep en 
gedrag. Bovendien hadden de meesten zich al van aanbevelin
gen van gewichtige personen voorzien en konden zij zich dus 
legitimeeren. Niet alle koeriers waren Franschen; we treffen 
er ook Polen en Zwitsers onder, die op Franscben bodem 
woonden. 

Bü het meerendeel dezer lieden was de liefde voor het zoo 
zwaar bedreigde vaderland de drijfveer voor de intrede in 
zoo'n gevaarlijken dienst. Enkelen werden misschien aangelokt 
door het kruis van het legioen van eer, dat hun wachtte, in 
geval hun zending gelukte. Nog anderen wilden graag naar 
Parijs om zakenaangelegenheden te regelen. Lage, snoode 
winzucht en eigenbaat was slechts bij zeer weinigen in 't spel. 
De schrijver deelt ons hierover uit zijn herinnering eenige ver
makelijke anecdoten mee. 

Op zekeren dag meldde zich bij hem een elegante dame aan, 
die voor een gewichtige zaak aangediend wenschte te worden. 
Zü stelde zich voor als actrice van een groot theater te Parijs 
en bood zich aan om een depêche naar het bestuur van de 
hoofdstad over te brengen. ZiJ zou •— zoo meende ze — de 
depêche van buiten kunnen leeren, daar ze als tooneelspeelster 
een zeer scherp geheugen bezat. De heer Steenackers ant
woordde hierop, dat de regeering alleen cijfertekgrammen 
liet overbrengen. En het zou dan noodig zijn, dat de dame 
wellicht 500 ä 1000 en soms nog wel meer getallen in een 
vaste volgorde memoriseeren moest, en daartoe zou ze, met 
alle achting voor den tooneelspelersstand, toch wel niet in 
staat zijn. De candidate voor den koeriersdienst gaf dit toe, 
doch ze zou de depêche dan in haar corset verbergen; daarin 
zouden de- Duitschers zeker toch niet zoeken. „Daar zou ik 
maar niet te vast op rekenen", antwoordde de heer Steen
ackers, „en ik maak er u op attent, dat de Duitschers, indien 
ze u als spion herkennen, u met heel weinig galanterie zullen 
behandelen." 

„Dat is miJn zaak," hernam de ondernemende actrice, „ik wil 
in alle geval beproeven binnen Parijs te komien en waarom 
zou ik dan geen twee vliegen in één klap slaan." 

Toen stond de Directeur-Generaal der Posterijen toch ver
steld en vroeg om haar voorwaarden. 

„Ik verlang in geval van slagen 50,000 francs." 
De heer Steenackers moest zich vasthouden om niet van ziJn 

stoel te vallen. HiJ antwoordde: 
„Uwe toewijding en uwe waardige houding kunnen in dezen 

benarden tijd niet hoog genoeg betaald worden. Intusschen 
bedragen de geldmiddelen, die mij voor dat doel ter beschik
king zijn gesteld, niet meer dan 100,000 francs en daarvan is 
al een groot deel gebruikt. Ik wil u dus voorstellen er niet 
meer over te spreken, voordat ik er den minister in gekend 
heb." 

„Dat verzoek ik u vriendelijk en ik zal morgen het defini
tieve antwoord komen vernemen," was het antwoord van de 
tooneelspeelster. 

Minister Gambetta lachte, toen hij van de zaak hoorde, en 
wees zooals vanzelf spreekt, het voorstel van de hand; dit 
werd haar den volgenden dag door middel van een bode over
gebracht. 

Ik ben ervan overtuigd — zoo sluit de heer Steenackers zijn 
verhaal — dat die dame later in den kring harer bekenden 
verzekerd heeft, dat ze haar diensten aangeboden heeft om 
het vaderland te redden, doch dat ik haar verhinderd heb ze 
ten uitvoer te brengen. 

Later deed zich e-en dergelijk geval voor. Den 27en Decem
ber 1870 telegrafeerde de onderprefect van Villeneuve a/d Lot 
aan de postdirectie te Bordeaux, dat hij twee dappere personen 
ter beschikking had om depêches naar de hoofdstad te brengen. 
Den volgenden dag dienden de beide mannen zich persoonlijk 
aan. Ze verlangden i e d e r 100,000 francs om één depêche 
naar Parijs over te brengen. De heer Steenackers bood hun 
voor vergoeding van reiskosten 55 francs aan; ze moesten zich 

dan maar zoo spoedig mogelijk ter beschikking stellen. De hel
den verdwenen echter zonder zich ooit weer te laten zien. 

Doch zulke gevallen, het moet ter eere van de Franschen 
gezegd worden, beperkten zich tot zeer enkele. Er staan an
dere voorbeelden van onbaatzuchtige, belangelooze diensten 
tegenover, welke de postdirectie haast niet durfde accep
teeren. Zoo meldde zich eens een oud-operaspeler uit Parijs 
aan, een man van zwakke gezondheid. Men overreedde hem 
ziJn voornemen op te geven, daar het ondoenlijk voor hem 
zou zijn in dit late jaargetijde de Seine over te zwemmen, wat 
toch noodzakelijk zou ziJn. 

Ook onder de schooljeugd waren er, die het bedreigde vader
land te hulp wilden komen. Een 17-jarig gymnasiast uit Laval 
bood zich voor koerierdienst aan onder voorwaarde, dat zijn 
familie niets van zijn voornemen mocht weten. HiJ wilde bij 
zijn studie blijven. 

Van de 200 koeriers is het slechts aan 7 gelukt door de 
interneeringslinie heen binnen Parijs te komen: een treurig 
resultaat, vergeleken bij de groote moeite en de hooge kosten, 
die er voor den staat aan verbonden waren. Daarbij komt nog 
in aanmerking, dat van de 7 genoemde boden 4 — en dat 
waren vermetele matrozen van de oorlogsmarine — eerst op 
den 28en Januari, dus kort voor de overgave der stad, in 
Parijs aankwamen. 

Per slot van rekening blijven er dus slechts nog 3 koeriers 
over, die in 't belang van de landsverdediging goede diensten 
hebben gedaan. Deze waren: 

1. de spoorwegconducteur Etienne Ayrolles uit Tours, die 
den 25en September 1870 uit deze stad vertrok en er den 28en 
met het hem toevertrouwde bericht aankwam, nadat hij de 
Seine was overgezwommen. In den loop van October deed 
Ayrolles meerdere pogingen om weer uit Parijs te komen, wat 
hem niet gelukte. Hü kreeg 13 Maart 1873 de zilveren medaille 
2e klasse en in Januari 1882 werd hij tot ridder van 't legioen 
van eer benoemd. 

2. een zekere Lucien Morel, die 7 November uit Tours ver
trok en eerst 16 December, dus na 40 dagen heen en weer 
trekken, in Parijs aankwam. Morel sloop in zekeren nacht in 
een dikken mist tusschen twe-e schildwachten, die slechts 80 
meter van elkaar verwijderd waren, door, en stak met behulp 
van een kleine boot, die hij op zijn schouders meegesleept had, 
de Seine over. 

3. Henri Richard, een echte koene, lustige jongen van de 
Parijsche boulevards, juist geschikt voor zoo'n gevaarlijke 
zending. Hij verliet Tours 9 November en slaagde er na veel 
vruchtelooze pogingen in 17 December door de Duitsche liniën 
heen te breken en Parijs te bereiken. 

(Wordt vervolgd). 

Voorburg, 24 November 1929. 
Met veel belangstelling las ik den titel van het stukje 

„Eenige zeldzame briefkaarten, door J. C. Pull, Oud-Contro-
leur der P. en T." in de vorige aflevering (16 November 1929) 
van het Maandblad. Eindelijk, dacht ik, komt er voor de lief
hebbers van poststukken van, zooals ik meende bevoegde zijde, 
weder eens iets in het Maandblad. 

De lezing van het artikeltje was echter een bittere ont
goocheling, en te vergeefs vraag ik mij af, waarin de „zeld
zaamheid" der beschreven halve (dus m.i. daardoor reeds ge
schonden) poststukken zou kunnen bestaan. De heer Pull heeft 
eenige, nog in Nederland geldige, meest oudere, briefkaarten 
met betaald antwoord mede naar het buitenland genomen, 
daarvan de antwoord-helft afgescheurd en de „-vraagkaarten" 
van uit het buitenland naar Nederland verzonden. Hü wist, 
dat die verzending onwettig was, want alléén de antwoord
kaarten kunnen natuurlijk op die wijze gebruikt worden. Dit 
is dus de eerste onregelmatigheid. Nu is gebleken, dat door 
onattentie der be-trokken postambtenaren die zendingen niet 



NEDEELANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 241 

met straf port zijn belast geworden (tweede onregelmatigheid). 
En als die zendingen dan tan huize van den heer Pull zijn 
^bezorgd geworden, noemt hij ze „bijzondere zeldzaamheden". 

Naar mijn meening, die wel door alle rechtgeaarde post
stukken-verzamelaars zal worden gedeeld, zijn die stukken 
het aankijken niet waard, en wel 1. omdat zij geschonden zijn 
(doorgescheurd), 2. omdat zij onwettig gebruikt ziJn, en 3. om
dat iederean, die naar het buitenland gaat, er op dezelfde wijze 
in kan slagen om zooveel van die „zeldzaamheden" te doen 
geboren worden als hiJ zélf wil. 

De echte poststukkenverzamelaar zal steeds alléén hart 
hebben voor ongeschonden, op regelmatige wijze, in den tijd 
van geldigheid geloopen hebbende, mooie stukken, en behoeft 
niet mede te doen aan het doen ontstaan of het apprecieeren 
van zulke m.i. (men vergeve mij het woord) „onbenullige" 
zeldzaamheden. 

W. H. DOORMAN. 

Bovenstaand stuk geeft miJ aanleiding het volgende mede 
te deelen. 

De geachte inzender maakt zich noodeloos boos! Dat ik, als 
oud-ambtenaar der P. en T., wil nagaan of de voorschriften 
in het internationaal postverkeer worden opgevolgd, is een 
aangelegenheid, waarvan hij, als buiten dat dienstvak staande, 
geen flauw „benul" heeft (dit woord in verband met het door 
hem gebezigde woord „onbenullige"). 

Ik zal de verschillende onjuistheden van bovenstaand schrij
ven weerleggen. 

1. De heer Doorman meent, dat een dubbele briefkaart ge
schonden is, indien de beide kaarten niet meer samenhangen. 
Dit is toch wel wat erg naïf; men zou, volgens hem, dus 
alleen maar ongebruikte, samenhangende, briefkaarten mogen 
verzamelen, zooals men Verkade's plaatjes e.d. verzamelt! 

Ik heb zoowel de vraag- als de antwoordkaarten vanuit het 
buitenland naar Haarlem gezonden. De twee aan het slot van 
mijn schrijven genoemde kaarten, uit Wiesbaden en Rothen
burg a/d Tauber verzonden, zijn, door den daarop aange
brachten overdruk, officieel enkele binnenlandsche brief
kaarten. 

2. Het verzenden van niet-geldige briefkaarten, of niet-
geldige internationale briefkaarten (hetzij vraag- of antwoord-
kaaren) is toegestaan, d u s n i e t o n w e t t i g ; die kaarten 
moeten echter in dat geval door het postkantoor van afzen
ding worden voorzien van de aanduiding T of „taxe", waaruit 
het postkantoor van het land van bestemming kan opmaken, 
dat er strafport moet worden geheven. 

3. De tweede onregelmatigheid, n.1. „de onattentie der be
trokken postambtenaren" (dat wil dus zeggen, der betrokken 
„buitenlandsche postambtenaren") is het punt, waar het mü 
juist om te doen was (zie den aanhef van mijn stuk in de No-
vember-afleverlng). Die onregelmatigheid kan dus niet mij 
worden aangerekend. 

4. Het derde punt, n.I. de „bijzondere zeldzaamheden", is 
een quaestie van opvatting. Ik noem die briefkaarten zelfs 
„buitengewoon bijzondere zeldzaamheden", waarmede ik vol
strekt niet wil te kennen geven, dat het „bijzondere uitgiften" 
ziJn. De heer Doorman behoeft dan ook niet bang te ziJn, 
dat die briefkaarten in den een of anderen catalogus zullen 
worden vermeld, want ze behooren immers niet tot een bij
zondere uitgifte! 

5. Bij leven en welzijn hoop ik het volgende jaar vanuit 
eenige andere Duitsehe plaatsen, zoomede uit Denemarken en 
Zweden, dezelfde proef te nemen, in de verwachting niet op
nieuw den toorn van den geachten inzender te verwekken. 
Gaarne wil ik hem dan ook een paar toezenden (indien hij ze 
het aankijken waard vindt) en het eventueel te betalen straf
port voor mijn rekening nemen. 

J. C. PULL 

DE TANDENMETER VAN DEN „BOND". 
In het Maandblad van 16 Juli 1929 kwam het bericht voor, 

dat tegen betaling van 37 cent de Bondstandenmeter verkrijg
baar was. 

In het Maandblad van November 1929 deed de Bond mede-
deeling, dat in dezen tandenmeter vele fouten voorkwamen, 
dus een onding was. 

Nu was m.i. de plicht van den Bond geweest, eiken kooper 
onmiddellijk bericht hiervan te geven, met verzoek den tanden
meter te retourneeren met belofte aan de koopers een volledige 
vergoeding der kosten, zijnde 37 cent, plus retourzending, 
plus kosten van remise, dus pl.m. 50 cent, te geven, en had 
de Bond in het Maandblad een flinke annonce moeten plaatsen 
in plaats van een paar regels tusschen den tekst. 

Een degelijk handelaar had deze zaak voorzeker beter aan
gepakt! 

Wiat is nu het geval? Verschijnt na jaar en dag een werke
lijk goede tandenmeter, dan zijn daarnaast de foutieve nog in 
omloop, en in plaats dat de Bond door het uitgeven van een 
tandenmeter verbetering brengt, sticht hiJ groote verwarring. 

De plicht van den Bond is, alle middelen in het werk te 
stellen, dit foutieve product zoo spoedig mogelijk weer in 
handen te krijgen en alle in omloop zijnde exemplaren te ver
nietigen. 

Het is treurig, dat de Bond in dezen door een verzamelaar 
op zijn plicht gewezen moet worden, en ik hoop dat dit stukje 
geen der bestuursleden van den Bond de opmerking doet 
uiten, dat ik als lid van den Bond „mijn boekje te buiten ben 
gegaan". 

November 1929. A. C. VOSS. 

Catalogi, en̂ . 
DE GESCHIEDENIS VAN LITAUEN OP 

POSTZEGELS, door mr. J. H. van Peursem. 
DE 

Als nummer 2 van de serie „Philatelie en Geschiedenis" ver
scheen bü den „Haagsche Postzegelhandel", in keurige uit
voering, een boekje van mr. Van Peursem onder bovenstaan-
den titel. De auteur, die zich in het bijzonder bezig houdt met 
de vraag, wat de afbteldingsn op de zegels ons te vertellen 
hebben, behandelt uitvoerig de oude en nieuwe geschiedenis 
van dezen bij ons zoo weinig bekenden Oostzee-staat, die de 
moeite van het lezen ten volle waard is! Ook is Litauen een 
postzegelland, waarbij een boekje als dit op den duur niet uit 
kon blijven; het heeft vele uitgiften met voor verreweg de 
meesten van ons onverklaarbare afbeeldingen; wie kent b.v. 
de groote mannen, die ons toelachen op de bontgekleurde 
emissie van October 1922? 

Het boekje is rijk geïllustreerd met alle daarvoor in aan
merking komende zegels; ook die van Midden-Litauen worden 
erbij behandeld. Het behoort in geen enkele philatelistische 
bibliotheek te ontbreken. Voor verzamelaars, die nog niet met 
een eigen bibliotheek begonnen zijn, vormt dit boekje een uit
stekend begin, samen met het eerste deeltje van deze serie 
(over de zegels van Hawaii). 

De prijs van het werk, dat verkrijgbaar is bij den „Haagsche 
Postzegelhandel", bedraagt ƒ1,50; voor leden der bij het 
Maandblad aangesloten vereenigingen echter slechts ƒ 1,—. 

In Februari zal nr. 3 verschijnen, handelend over de zegels 
van Tonga; in April komt nr. 4. 

B. 

Plpric^ci^fciu^ 

Wegens plaatsgebrek moet het stuk over de Haagsche 
postzegelvervalschingen blijven liggen tot het Januari-nummer. 
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Tertooïistellin^eii 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE ROTTERDAM 

van 4 t /m 7 September 1930, ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Philatelistenclub „Rotterdam". 

Een belangrijk moment in de geschiedenis van de Neder-
landsche philatelie kondigt zich aan: de Nationale Postzegel
tentoonstelling te Rotterdam, in September a.s. 

Velen van ons ligt de herinnering aan de Nationale Tentoon
stelling te Amsterdam in 1927 nog versoh in het geheugen. 
Hier bleek overduidelijk, waartoe Nederlandsche organisatie, 
Nederlandsch kunnen in staat waren. WiJ kennen de Rotter
dammers genoeg om er zeker van te ziJn, dat de Maasstad 
niet achter zal staan biJ haar zuster aan het IJ. 

Nederlandsche verzamelaars, aan u de daad om deze ten
toonstelling minstens te doen slagen als die van 1927. Laat 
den bezoekers door uw inzendingen zien, dat de philatelie hier 
te lande in geen enkel opzicht achter staat bij het buitenland. 
Geeft de Philatelistenclub „Rotterdam" een kans om te toonen, 
waartoe haar leden organisatorisch in staat zijn door veel en 
heel veel moois in te zenden, Weest er van verzekerd, dat 
onze Rotterdammers die kans zullen weten te benutten! 

Als in Januari a.s. het volledige programma wordt ver
zonden, vult dan uw biljet van aangifte terstond in; hoe eerder 
het uitvoerend comité weet, wat aan inzendingen te verwach
ten is, des te meer wordt ziJn zware taak vergemakkelijkt. 

EERE-COMITE. 
Voorzitters, 

mr. P. Droogleever Fortuyn, Burgemeester van Rotterdam. 
ir. M. H. Damme, Directeur-Generaal der posterijen, telegrafie 

en telefonie, te 's-Gravenhage. 
Vice-voorzitters. 

G. M. Busmann, Directeur van het postkantoor te Rotterdam. 
G. V. van der Schooren, voorzitter van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, te 
Arnhem. 

J. D. Tresling, Directeur van het Postmuseum, te 's-Graven
hage. 

Leden (dames). 
mevr. M. Bakker-Van Klinkenberg, Rotterdam. 
mevr. J, Costerus-Poederbach, Edam. 
mevr. C. S. Frenkel-Wiener, Rotterdam. 
mevr. M. J. baronesse van Heerdt-Kolff, Baarn. 
mevr. M. van den Hoven van Genderen-Prillevitz, Rotterdam. 
mevr. P, C. J. Jorissen-Zegers, Rotterdam. 
mevr. J, T. P. van der Schooren-Karseboom, Arnhem. 
mevr. M. J. Veder-Van Hoboken, Rotterdam. 

Leden (beeren). 
J. H. Albrecht, Nijmegen, 
luit.-gen. H. F. W. Becking, 's-Gravenhage. 
mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
H. J. Boeken Jzn., Apeldoorn. 
J. D. van Brink, Leeu-w arden, 
dr. P. H. van Gittert, Utrecht. 
W. P. Costerus Pzn., Edam. 
J. C. Cramerus, Breda. 
J. J. Deggeller, 's-Gravenhage. 
J. L. van Dieten jr., Rotterdam. 
R. H. Drtessen, 's-Gravenhage. 
mr. Jacq. Dutilh, Rotterdam, 
mr. H. J. D. D. Enschedé, Aerdenhout. 
W. F. Gerdes Oosterbeek, 's-Gravenhage. 
K. A. Heymans jr., Rotterdam. 
Th. H. van der Hurk, Amsterdam, 
mr. A. de Jong, Rotterdam. 

J. A-. Kästeln, Amsterdam. 
G. Kedser, 's-Gravenhage. 
P. C. Korteweg, Laren. 
P. J. Maingay, Brussel. 
K. P. Mianus, Amsterdam. 
J. van Nifterik, Haarlem. 
H. Nügh, Rotterdam. ' - -
J. C. Pull, Haarlem. 
C. J. Reijerse sr., 's-Gravenhage. 
J. B. Robert, 's-Gravenhage. 
C. J. L. Sitsen, Vlissingen. 
L. C. A. Smeulders, Breda. 
Jac. Visser, Rotterdam. 
H. P. van Vliet, Rotterdam. 
P. Vredenduin, Amsterdam. 
J. J. Vürtheim, 's-Gravenh>age. 
mr. J. H. Vuijstingh, Utrecht. 
P. W. Waller, O verveen. 
A. J. Warren, Epsom (Surrey). 

P.S. Van enkele genoodigden moet nog antwoord inkomen. 
UITVOEREND COMITÉ. 

P. J. van Harderwijk, voorzitter. 
P. Jorissen P.Czn., Ie secretaris, Prinses Julianalaan 73, Rot

terdam. 
L. W. Immink, 2e secretaris. 
G. N. Bakker, penningmeester, Diergaardelaan 45, giro 49432, 

Rotterdam. 
J. J. Backer Dirks. 
J. W. van Hoogstraten. 
dr. W. J. van den Hoven van Genderen, 
P. den Outer. 

JURY. 
mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
J. D. van Brink, Leeuwarden. 
W. P. Costerus Pzn., Edam. 
J. L. van Dieten jr., Rotterdam. 
dr. L. Frenkel, Rotterdam. 

TECHNISCHE COMMISSIE. 
P. Jorissen P.Czn. 
L. Klaphaak. 
L. van Schijndel. 

In Januari 1930 wordt het volledig programma der Tentoon
stelling verzonden. 

VEILING LUDER-EDELMANN & CO. 
Wij meenen onze lezers attent te mogen maken op de 

prachtveiling in Januari te houden door de firma Luder-Edel
mann & Co. te Zürich (zie advertentie in dit nummer), omdat 
we speciaal willen wijzen op de landsgewijs gerangschikte 
verzamelingen (aan 't slot van elk land te vinden in den ca
talogus), die mooi materiaal in uitstekenden toestand bevatten. 
Vooral de bijzonder mooie verzamelingen van Engelsche en 
Fransche koloniën verdienen de aandacht, daar ze meest com
plete series bevatten. 

UITSLAG VAN DE RIJKSZEGELVEILING OP 
29 OCTOBER 1929. 

Nr. V. d, 
kavel. Omschrijving van den kavel. 

Binnenlandsche frankeerzegels. 
1 250' stuks van ƒ5,— 1898/1899 

250 „ „ ƒ2,50 , 
2 250 „ „ ƒ5,— 

250 „ „ ƒ2,50 , 

Hoogste 
inschrijving. 

ƒ 28,— 

- 24,50 
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3 6000 „ „ diverse waarden - 33,90 
4 3500 „ „ „ - 21,65 
5 2670 „ „ „ „ - 48,50 
6 2400 „ „ „ „ - 48,12 
7 600 zegels van 30 cent, voorzien van den opdruk 

„zestig cent" resp. „veertig cent" - 23,25 
8 600 idem - 22,50 
9 1000 stuks reddingszegels van ƒ 0,10 - 22,56 

10 4000 „ diverse opdrukzegels opgehouden 
11 700 „ opdrukzegels op overdruk dienstz. enz. 
12 450 „ ongetande frankegrzegels, resp. 150 

van ƒ 0,05 en 300 van ƒ 0,10 
13 600 „ frankeerzegels van diverse waarden 

met gummistempeling 
Strooken van adreskaarten van de pakketpost. 

25 Kg - 83,31 
Luchtpostzegels 1921. 

300 seriën luchtpostzegels van 10, 15 en 60 cent 
300 idem idem 
200 idem idem 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

43 
44 
45 

46 

45,06 

18,37 

12,10 

VO,— 
70,— 
48,— 

Jubileumzegels 1813-1913. 
55 stuks (5 st. van elke waarde, behalve 3 et.) 
30 

300 
300 
100 

1000 

QQ 

van ƒ 10,— - 480^10 
„ ƒ 5,— -310,88 
„ ƒ 1,— - 62,10 
„ ƒ 0,50 - 59,60 
„ diverse waarden - 220,15 
Jubileumzegels 1898-1923. 

stuks van diverse waarden - 67,40 
>t j) )) „ " 4 y , i u 

Weldadigheidszegels. 
26 800 stuks van diverse waarden - 32,45 

3000 
2000 

Portzegels. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

500 
500 
3000 
3000 
600 
2000 
1800 
1500 

1500 
2000 

stuks van ƒ 1 , — 

37 1500 

38 
39 
40 
41 
42 

- 70,— 
- 28,— ƒ0,50 

ƒ0,25 van 1912-1922 
ƒ 0,25 van 1925 - 25,— 
diverse waarden - 30,-— 

- 15,50 
1921/1927 - 31,— 

134 en ly, ct., voorzien van den 
opdruk 25 cent opgehouden 
idem „ - 65,— 
diverse waarden, opdruk portze
gels op frankeerzegels - 37,50 

36 60 „ opdrukportzegels op frankeerzegels 
(z.g. postpakketverrekenzegels) opgehouden 
gemengd, w.o. opdrukzegels - 32,70 

Frankeerzegels van de Ned. Koloniën. 
8000 stuks gemengd zonder opdrukzegels - 34,50 
4400 „ „ v/.o. opdrukzegels - 33,17 
600 „ „ Jubileumzegels 1898-1923 - 58,61 
678 „ van Suriname en Curagao - 83,83 
440 „ „ idem - 58,58 

Buitenlandsche frankeerzegels. 
gemengd 8000 stuks gemengd - 96,10 

6000 „ „ - 77,— 
4000 „ „ - 45,45 
Zegels afkomstig van het Depart, van Buitenl. Zaken. 
3000 stuks gemengd - 48,15 

pjhilate^^^d^^erïei 

EEN VOORBEELD OM N I E T NA TE VOLGEN! 
Door het hoofdbestuur der posterijen, telegrafie en telefonie 

is onlangs een boekje in het licht gegeven, getiteld: „Amster-
dam-Batavia door de lucht". 

De bedoeling van deze uitgave is het publiek aan te sporen 
voor het verzenden van zjjn correspondentie wat meer gebruik 
te maken van de luchtpost. 

Het keurig uitgevoerde werkje, versierd met talrijke foto's, 
o.a. van onze pioniers op 't gebied der luchtvaart en de ver
schillende toestellen, die den dienst naar Indië onderhouden, 
geeft een duidelijk overzicht van hetgeen er al gepresteerd is. 
Er wordt gewezen op de snelle verzending tusschen Insulinde 
en 't moederland en vooral wordt er de nadruk op gelegd, dat 
er nu een geregelde 14-daagsche dienst ingesteld is, die de 
brieven en pakketten in 10 ä 12 dagen op hun bestemming 
brengt, terwijl de gewone mail er een kleine maand voor 
noodig heeft. Dit is natuurlijk een niet te ontkennen voordeel. 
Ik geloof echter, dat het briefvervoer op deze wijze op den 
duur niet eerder zal toenemen, dan dat men de ervaring heeft 
opgedaan, dat de post veilig per vliegtuig kan vereonden 
worden. 

Het werkje is als reclame bedoeld en zal als zoodanig zeker 
een goede uitwerking hebben. 

Er is echter op de uitvoering van het boekje wel het een en 
ander aan te meïken. Elk rechtgeaard Nederlander zal het 
tegen de borst stuiten, dat hij namen als Van der Hoop, Gey-
sendorffer, Nederlandsch-Indië, Batavia, Amsterdam, Aleppo, 
enz., als volgt geschreven ziet, zonder hoofdletters: van der 
hoop, geysendorffer, nederlandsch-indië, batavia, amsterdam, 
aleppo, enz. 

Opmerkelijk is echteT, dat op de tweede titelpagina de con
sequentie al faalt. In het opschrift: „ook post voor U", waarin 
het woordje „U" juist niet met een hoofdletter behoeft ge
schreven te worden, omdat het geen eigennaam is, treft men 
dat met een groote kapitaal aan! 

Is dit een uiting van modernisme op het gebied onzer 
schrijfwijze ? 'k Geloof niet, dat het zal inslaan. Dit voorbeeld, 
gegeven door het hoofdbestuur der posterijen, dat toch als 
regeeringslichaam een goed voorbeeld moet geven, moedigt 
hierdoor iets aan, dat, hoop ik, geen navolging zal vinden. 

J. A. KASTEIN. 

Noot van de redactie. 
Dat de luchtpostverbinding met Indië op heden nog niet 

werkt met de regelmaat van een uurwerk, is geen wonder. 
Hoe ver de techniek ook reeds gevorderd is, men moet niet 
vergeten, dat wij eigenlijk, wat de practijk van postvluchten 
op groote afstanden betreft, nog in het beginstadium verkee-
ren en dat wij in deze eeuw van technisch vermogen heden 
niet weten, waar wij morgen mede zullen opstaan. 

Wat de gewraakte schrijfwijze betreft, het zal den heer 
Kastein, en met hem vele anderen, goed doen te hooren, dat 
een desbetreffende opmerking bereids werd opgenomen in het 
Voorloopig Verslag der postbegrooting. Breken met sleur is 
prachtig, wanneer er wat beters voor in de plaats komt, maar 
buitenissigheidjes, vooral in dezen tjjd van vervlakking, die 
eigenlijk niets om de hakken hebben en bovendien onlogisch 
zijn, late men liever achterwege. 
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EEN WELVERDIENDE ONDERSCHEIDING. 
Onzen medewerker, den heer Léon de Baay te Watergraafs-

nie^er, viel de onderscheiding te beurt te worden benoemd tot 
correspondeerend lid van de „Académie de Philatelie" te Parijs 
als belooning voor zijn groote verdiensten, aan de internatio
nale Philatelie bewezen. 

Onze hartelijke gelukwenschen. 

DE TAPLING-MEDAILLE. 
Deze hooge philatelistische onderscheiding, uit te reiken 

door de „Royal Philatelie Society" te Londen, is dit jaar toe
gewezen aan den bekenden expert van de zegels der Oud-
Italiaansche staten, dr. Emilio Diena. Zulks als waardeering 
zijner studie over de couranten-zegels van Parma. 

Aan dr. Diena onze gelukwenschen. 

KONING FOUAD I ALS VERZAMELAAR. 
Pouad, koning van Egypte, kocht dezer dagen de beroemde 

verzameling van de zegels van zijn land, samengebracht door 
A. S. Mackenzie Low. 

Z. M. bezit een prachtige algemeene verzameling, benevens 
speciale collecties van Griekenland, Servië, Oostenrijk, Ru-
menië, Soudan, Argentinië, Palestina, Syrië, Hedjas en Trans-
Jordanië. 

Men ziet, dat de koninklijke verzamelaar ook het „nieuwe 
goed" niet versmaadt. 

POSTZEGELDRUKKER — LORD MAYOR 
Sir William Waterlow, de nieuwbenoemde Lord Mayor van 

Londen, is voor de verzamelaars geen onbekende, lid als hij 
is van de bekende drukkersfirma Waterlow & Sons, Ltd. 

i ADVERTENTIËN. | 

Nos. Yvert B B L G I C 
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 ia Belgische francs 
Geld met bestelling 

Zichtz. en catalogu« België 
en Congo op aanvraag 

F . S W B R T S , 
OOSTENSTRAAT 39. 

ANTWERPEN. (2'(5) 

% NEDERLAND EN KOLONIËN. % 
* Zwitserland en Engelsche Koloniën * 
% — zijn mijn specialiteit — * 
^ Steeds mooie zichtzendingeamet sterk concurreerende prijzen ter beschikking ^ 
* Vraagt mijn speciale prijslijst van ZWITSERLAND $ 
* '928 met prijzen in Nederlandsche munt. * 
I :-: W. WINDRATH, LUGANO (Zwitserland). :-: * 
^ - (Lid Nederlandsche Vereeniginfl van Postzegelverz) - (176) jk. 

Ongesorteerde en onuitgezochte 

Missiepostzegels 
aangeboden. 

Partijen per gewicht, tnassawaar, 
pakketten, kleine collecties, voor 

verzamelaars en handelaren. 
Prijslijst gratis. 

J. VAN DER GRAAF, 
Postbus 65x, Nijmegen. (132) 

De Amsterdamsche Pastzegelbeu 
HQUOT EIHDE JANUARI HAAR 

: 32e VEILING. : 
Inzendingen t. en m. 4 Januari a.s. 
lederen Donderdagavond v/an 8-11 
en Zaterdagmiddag uan 4-5 uur 
in de Beurs- en Weilingzaal, Hotel 
„de Pool", Damrak 43, Amsterdam 
Condities zeer uoordeelig - Vraagt 
onzen gratis catalogus. - Bezoekt 
Donderdag-av/onds onze Beurs. 
Gelegenheid tot koopen, uerkoopen, 
ruilen — Gratis toegang. — 
Zeer geanimeerd Alle gewenschte 
inl. verstrekken gaarne schriftelijk: 

PS I 

KOOPORDERS 
VOOR DE VEILINGEN: 

Luder-Edelmann & Co., Zürich, 
(6-11 Jan.). 

Bela Sekula, Luzern, (13-23 Jan.) 
H. Köhler, Berlijn, (Februari). 
Luder-Edelmann & Co., Zürich, 

(Maart), 
worden door mij streng vertrou
welijk behandeld en nauwkeurig 
uitgevoerd. - Vraagt spoedig catalogus! 

S. SPIELER. 
Bosschestr. 87, Scheveningen. 
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