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Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné's m het B i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat 111 het begin der volgende maand per ^ottkdJitantte 
over den abonnementspr i j s voor den volgenden j aa igang (met 
de invorderingskosten f5,25) zal worden beschikt. Aan hen, wier 
kwitantie onbetaald mocht terugkomen en die nalatig blijven het 
verschuldigde voor 10 Januari a s . over te maken, zal het blad 
met meer worden toegezonden. Voor e\entueele toezending van 
den abonnementspri js gelieve men zooveel mogelijk gebruik te 
maken van den Postcheque en Giiodienst, door overschrijving 
of storting op onze Rekening no. 37183 

De abonné 's m het B u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs a f6 ,— per postwissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februar i a s nog geen gevolg is gegeven, zullen 
ZIJ van de abonnentenlij 'st worden afi^evoerd. 

Breda, 15 November 1925 De Administrateitr, 
L. C A. SMEULDERb. 

Aan de Adverteerders. 
De vóórpagina van den omslag komt met het einde van dit 

jaar v a c a n t . Gegadigden kunnen zich om inlichtingen wenden 
tot de Administratie. 

Inhoudsopgave van het Maandblad. 
iJe inhoudsopgave van den vierden jaargang /al aan het De

cember n u m m e r vvoidcn toegevoegd. 

' B E R I C H T . 
Ter kennis van de vereenigmgssecretarissen woidt nogmaals 

gebracht, dat, ingevolge een reeds eenige jaren geleden genomen 
besluit van den Raad van Beheer, in de ter publicatie in het 
ALiandblad aangeboden notulen geen kwesties van fcr^oonlijken 
aard of bLSthiitdiguigoi tegen met name genoemde personen mogen 
wolden o p g e n o m e n Dergelijke mededeelingen hebben vooi den 
buitenstaander m het algemeen geen be'ang en de publicatie 
ervan IS in strijd met het streven, om den toon in het Maandblad 
aani^enaam en zakelijk te houden. Aan de hoofdredactie is uit
dru'^kelijk het recht verleend, gedeelten uit de notulen, die met 
bovenstaande bepal ing m stiijd /ijn, te schrappen 

D E R A 4 D V A,M B E H E E R . 

Waarschuwingen. 
De heer mr. J. B de la Faille, te Blovniendaal, vei zoekt mij 

de lezers van dit Blad te waarschuwen voor Fr. Bercovici, Fa
brikant te Piatra (Rumcnie), die een groote rui lannonce plaatste 
in 't Haagsche Fhilat adveitentieblaadje «De Postiljon». Dit 
personage antwoordt op geen enkele ruilzendmg of aanmaning. 

I n ' t September nummer van ons Maandblad kwam een waar
schuwing voor tegen de firma Bruno Hofmann te Leipsig. 

Deze deelt mij thans mede, dat de afrekening met den heer 
de Joode, te Rotterdam, inmiddels heeft plaats gehad waarom 
wij genoemde Duitsche firma bil dezedusweer kunnen rehabiliteeren 

Ieder wordt hierbij gewaarschuwd vooi H ENDEMAN & Co , 
Boek en Postzegelhandelaai , Kloosterstraat 2, Schoten bij Haarlem, 

omdat deze hrma trots herhaalde aanmaningen een ruilzendmg 
van postzegels noch afiekent, noch terugzendt. 

N. M. NIELSEN, 
Poslbeambte en Leider der 

«Korsor PhilatClub» Denemarken. 
Bijschrift: 

De firma Endeman iS. Co. is aan den heer Nielsen voor fr. 323,95 
aan zegels schuldig en heeft ondanks mijn tusschenkomst ge
weigerd aan haar verplichtingen te voldoen. Reeds meeimalen 
werd ik, ook van uit het buitenland, voor genoemde firma ge
waarschuwd. Als ze haai schuld aan den heer Nielsen niet regelt, 
zullen we genoodzaakt zijn Endeman & Co. evenals Aug. v. d. 
Velde te Amsterdam een permanente plaats op de zwarte lijst 
te geven. 

De beheerder van 't BondsInformatiebnreaii, 
J. A. K A S T E I X , 

Hendr Jacobsstr 19, Amsterdam 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: A. VAN D A M , Wilhelminastr . 4 9 , / / « « r / « « . Tel. 10793. 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secr : J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Secr : P. G. Keijser, Overtoom 27/29. 
Atnhem en Omstr. : Secr.: J. R. de Joncheere, Arnhemsche 

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr. : G. \V. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. T r o m p Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi en Eemland: Secr. . C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 9, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr. J. J. Deggel le i . Schuytstraat 151. 
Haarlem: Secr. : dr. J. M. van üls t , Wilhelminast iaat 14. 
'sHertogenbosch : Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Sec i : J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr. . dr. M. Heyer, Canisiussmgel 3. 
Tiventc: Secr . : Ch. A. Struyck, Almelo 
WeitFriesland: Secr . : P. C Korlevveg, Westeivvcg 91, Alkmaar. 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Prijs f9,50, voor 

leden f8,50. 
Van deel I zijn nog exemplaren beschikbaar. Prijs f6. — . voor 

leden f 5 , — . 
BIJ bestelling van deel I en II samen, bediaagt de prijs f14,50. 

voor leden f 12,50 
Bestellingen i.an den boekhandel of bij de Uitgevers t i i m a 

Enschede & Zonen te Haarlem. 
Het Handboek is te P a r ij s met GOUD bekroond. 

Nieuwe leden. 
880. J. A. M. Albretht , planter, 7~ocren bi) Malang (N.I ) 
881. E. C. van Holtz, Deli Havenbedrijf, Paleisweg, Medan (N.I.) 
882. J. W A. van Welsum, Leeraar, At;«èfl«_n bij Bandoeng (NI.) 
883 mr. P A Offers, Oude Gracht 275, Alkmaar. 
884. C. de Ruvter, Prins Maunts laan i, den Haag. 
885. C. F. Heinen, Heuveüaan 35, Hilversum V. 
886. J W. F. Bunge, St. Annastraat i4, Nijmegen. 
887. mevr. A, Smit, Waverstiaat l o ' , Amsterdam 

Aanmeldingen. 
ir. J W. J. Beek, iVIagazijnstiaat 10, Bandoeng (N.I,) 
mej. Toos Be' tman, Keizerstraat 26, Deventer. V. 
L. J. S Ciousaz, pred.. Kerkstraat 22, Strijen. V. 
A P. F. Duvnstee, Insp. P. & T., Raamweg 42, den Haag. 
J C. Lutkie, Esdoornst iaat 32, den Haag. 
mevr A E M. de Vos van Nederveen CappelModdeiman, 
Emmalaan 11, Aniersfooi t. V. 
F. Edixhoven, politieopz le kl , Tebmg Ttnggi (Deli, N.I ) 
H. Zirks, ISootenmakerstiaat 129A, Zaandam. 
dr. VV. van Heijningen, Groot Hertoginnelarn 126, den Haag 
I G. Smits, Heerenstraat 33, Pasoeroean (N I), oud lid. 
P. F. Wille, techn. ambt , p a Gemeentehuis, Scmarang (N 11. 
dr. D. G, Winkler , Achter de Vest, Hoo?n. 

679. J. M. Heeres 
453. H. Snoek. 

Bedankt. 
338. G F. H. Giesberger. 
443. J F. de Hofson. 

WATERGRAAFSMEER * ^ 1 ■ T / V ^ V M L ö» W DIR. L E O N DE RAAY 
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Adresveranderingen. 
379. G. J. C. Aveling, thans Singel 53, Bnssum. 
509. P. Cornets de Groot, thans Naripan Binnen 1, Bandoeng (N.I.) 
792. J. Lobry, thans P. C. Hooftweg 9, Hilversum. 
753. J. van der Rijst jr., thans Walstraat 7, Oostburg. (Zl ) 
878. H. Scheurleer, kapt . Inf., thans Kanonstraat 20, den Haag. 
736. W. Wilton, thans Mathenesserlaan 435, Rotterdam. 
425. J. A. Fleischer, kap. Inf., Matramanweg 106, Meester Cor

nells (N.I) 
150. J. C. Kunzel, adj . O. O. Int., Senen 16, Weltevreden (N.I.) 
175. W. J. Wijsmiiller, t hans Koninginneweg 94, Haarlem. 
461. F. Anient, thans Nederland. 
AGENDA der Algemeene Vergadering op Zondag 22 No

vember 1925, 's namiddags 2 uur, Hotel „Monopole", 
Stationsplein, te Amersfoort. 

1. Opening. Mededeelingen. ■; 
2. Verslag der Alg. Vergadering op 30 Nov. '24 te Amsterdam' 

(Zie mededeelingen Ned. Maandblad voor Philatel ie Decern" 
ber '24). 

3. Verslag over 1924 (zie jaarboek 1925). >., 
4. Rekening en Verantwoording 1924, Rapport en conclusie 

der Financieele Commissie (zie j aa rboek 1925). 
5. Rekening en Verantwoording der Intern. Tentoonstel l ing 

te 'sGravenhage 1924, indien mogelijk. ■'' 
6. Begrooting 1926. , 
7. Ingekomen motie : ' 

De Afd. Amersfoort in vergadering op D o n d e r d a g a v o n d 
15 October '25, gezien het weinige contact, dat toestaat 
tusschen het hoofdbestuur en de afdeelingen, gezien het 
weinige dat het l idmaatschap vaa 02ze vereenigifig den 
leden biedt , spreekt den vvensch ujt dat uw Bestuur in 
overleg met de vergadering naar middelen uitziet, om in 
dezen toestand verander ing te brengen en gaat over tot 
de orde van den dag. 

Toeliehtino (verkort). De afd. opgericht in 1919 met 14 
leden, zag haar ledental niet toeneinen ondanks propa
ganda . Zij neemt als oorzaak daarvan aan, dat de voor
deelen van het l idmaatschap niet in verhouding staan tot 
de contributie. Als middelen om hierin verandering te 
brengen, worden aangegeven : het houden van lezingen 
in de afdeelingen, algemeene verlotingen, bezuinigingen 
op uitgaven, die geen direct nut afwerpen, verlaging van 
de kosten van het tijdschrift, meer samenwerking van 
Bestuur en Afdeelingen. 

Praeadvies van het Bestuur : 
Het Bestuur is overtuigd, dat da groote toename van 

het ledental der Vereeniging hare verklaring vindt in de 
belangrijke v o o r d e d e n , die het l idmaatschap eener groote 
vereeniging geeft, het wijst slechts op de afdeeling «Verkoop», 
verreweg de beste hier te lande. Tentoonstell ingen, Hand
boeken, enz. zijn ten slotte, zij het indirect, van niet te 
verwaarloozen belang voor den verzamelaar. 

Door de voor eenige j a ren verhoogde retr ibutie is het 
bestaan van kleine afdeelingen mogelijk gemaakt . 

Verzekerd van de goede bedoeling der afdeeling en in 
de meening, dat eenige punten zeker overdenking ver
dienen, stelt het Bestuur voor: De Algemeene Vergadering 
benoeme eene Commissie om na te gaan op welke wijze 
het contact tusschen de leden onderling en tusschen de 
leden en het bestuur kan worden verhoogd, en op welke 
wijze de belangen der leden kunnen worden bevorderd. 

8. Verkiezingen: a. periodiek aftreden der bestuursleden 
A. van Dam en H.J . Boeken Jzn.; (5. financieele Commissie: 
aftreden van het lid A. Kriebel en van het plaatsverv. lid 
C. van Vreeden. 

9. Aanwijzing van den tijd, waarop en de plaats , waar de 
volgende Alg. Vergader ing zal worden gehouden. 

10. Royement wanbetalers . 
11. Rondvraag en sluiting. 

De Secretaris, A. \ 'AN D A J I . 

Begrooting 1926. 
Zie Mededeelingen October 1925. 
Gezien de Financieele Commissie : 

(w. g . ) : G. J. Stork, L. van Essen, A. Kriebel. 

Afdeeling Amsterdam. 
De afdeeling heeft besloten, ten e inde de bijeenkomsten aan

trekkelijker te maken, bij wijze van proef voor de vergacenng 
van 17 December a.s., een concours uit te schrijven voor hel 
fraaiste exemplaar van het zegel Neder l and No. 1 gebruikt en 
worden daar eenige prijzen voor besch ikbaar gesteld. 

De Secretaris, P. G. KEIJSER. 

Postzegelvereeniging , ,Breda", te Breda. 
Ie S e c r e t a r i s : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr . 18, Breda, Tel. 1397 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
2 November 1925, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „ßeurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 30 leden. Na opening der vergader ing door den voor
zitter, den heer Singels, worden de notulen der vergadering van 
5 October 1925 goedgekeurd en vastgesteld, nadat de heer Colen 
er opmerkzaam op gemaakt heeft, dat daarin, tot zijn bevreemding, 
niets vermeld is omtrent het in die vergader ing gesprokene over 
het onwaarschijnlijke oplagegetal van 2000, 2I/2 op 3 c. roodlila, 
Ned.hidië, in het artikel des beeren Korteweg. 

Vervolgens heeft ballotage plaats van een 7tal candidaatleden, 
die allen met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 
(Zie hunne namen aan het slot van dit verslag). 

Door den heer Hendriks worden ten behoeve van het falsifi
catenalbum geschonken een 3tal valsche zegels, terwijl voor 
hetzelfde doel van den heer Heijmans te Rotterdam 13 valsche 
exemplaren zijn ontvangen. 

Het lid, de heer ƒ. Th . M. Smelt, Pauwlaan 28, te Eindhoven, 
heeft kennis gegeven gaarne in correspondent ie te willen treden 
met verzamelaars van Nederl . formulieren (postwis^els en adres-
kaarten). 

Ter vergadering circuleert de nieuwe catalogus van de geheele 
wereld in één deel van Stanley Gibbons , welke door belang
hebbenden bij den bibliothecaris in bruikleen kan worden bekomen. 

Tot leden van den Raad van Beheer van het Maandblad voor 
het jaar 1926 worden hierna benoemd de beeren J. C. Cramerus 
en L. C. A. Smeulders en tot p laa tsvervangend lid de heer A. 
F. Singels. 

In het bekende drukraampje gaan vervolgens rond een 5-tal 
nieuwe herinnerings-zegels van IJsland, e igendom van den heer 
Olrée. 

De voorzitter brengt alsnu ter sp rake de onlangs gehouden 
rijksveiling, waar o.m. verkocht zijn een klein getal van de tot 
dusver nog niet bekend geiueest zijnde portzegels van 11 op 22'/j 
en van 15 op i7 ' / j cent. Nie t tegens taande het nauwe con
tact, dat in den laatsten tijd tusschen den ]5ond en het Hoofd
bestuur der P. en T. bestaat, heeft het Bondsbestuur van deze 
nieuwe porten n o o i t i e t s g e w e t e n en zijn deze aangemaakt 
z o n d e r e e n i g e v o o r k e n n i s of m e d e w e t e n van den 
Bond. 

De heer Smeulders zegt, dat in de verzamelaars wereld een storm van 
verontwaardiging is opgegaan over het onverwacht .verschijnen 
dezer zegels, welker gebruik reeds dag teeken t van Augustus 1924 
af; omtrent de redenen waarom zij werden aangemaakt tast men 
tot nu toe in het duister. 

De heer Siegmund houdt vervolgens een lang en uitvoerig 
betoog over de verschijning dezer zegels en stelt o.m. de vraag, 
of de postzegels van l7 ' / j en 22'/ä cent nog niet verbruikt waren, 
nadat men ze in 1923 had overdrukt met 10 cent. Waarom moest 
men, indien er werkelijk gebrek (?) aan bes tond, nu juist zegels 
van II en 75 cent hebben, daar de waarde hiervan toch heel 
gemakkelijk kon gemaakt worden door combinat ie van 2 of meer 
zegels van lagere waarden? Waarom nu juis t opdrukken van / / 
cent, daar bij nazending van een b innenlandsch postpakket het 
minimum-port al 40 cent is en de bui tenlandsche port steeds 
afgerond wordt op 2'/i cent of een veelvoud daarvan? Het ligt 
er in het bericht in het Maandblad der vorige maand duimen 
dik op, dat het Hoofdbestuur der P. en T . s p e c u l e e r t o p 
d e n z a k d e r v e r z a m e l a a r s . N a a r sprekers meening, 
wordt er met de verzamelaars «gesold» en wordt het hoog tijd, 
dat er uit den boezem dezer vergader ing een krachtig protest 
uitgaat tegen de treurige uitgifte van deze niet noodige zegels. 

Spreker leest hierna een motie voor, in krachtige bewoordingen 
opgesteld, welke hij aan het Hoofdbestuur — en zoo dit niet 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR &e o « OIR. UEON DE RAAY 
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mocht kunnen, dan aan het Bondsbestuur — zou willen inzenden. 
Deze motie maakt vervolgens een punt van langdurige be

spreking uit, waaraan door verschillende leden wordt deelgenomen 
en niet het minst door den heer Siegmund zelf. Op voorstel van 
den voorzitter wordt eindelijk besloten de motie niet verder in 
behandeling te nemen, doch aan te houden tot de volgende 
vergadering, nadat nog verdere inlichtingen zullen zijn ingewonnen. 

De heer Siegmund, wederom aan het woord komende, geeft 
op aanschouwelijke wijze aan, hoe door sommige veil inghouders 
— om toch maar zooveel mogelijk geld ervan te maken — ge-
heele velletjes verkocht worden. Is er b.v. een velletje van 25 
stuks te veilen, dan worden eerst verschillende blokjes en stripjes 
geveild en daarna het geheel in massa. Bedraagt de laatste op
brengst méér dan die van de .ifzonderlijke blokjes afzonderlijk, 
dan wordt den laatsten bieder de koop gegund, terwijl in het 
tegenoi^ergestelde geval de hoogste bieders der blokjes eigenaars 
worden. 

De heer S iegmund doet hierna toezegging in de volgende 
vergadering eene bespreking te zullen houden over de »groote 
verdienste der post». 

Tot slot heeft onder de aanwezige leden de gewone maande-
lijksche verloting van eenigezegels plaats, aangekocht voor ƒ3 ,60 , 
waarbij nog worden gevoegd enkele zegels, len geschenke ont
vangen van de beeren Homs, Olrée en Tombrink. Aan een 12-lal 
leden valt een prijs ten deel. 

Waarna de vergadering is uiteengegaan. 
Breda, 2 November 1925. De ie Secretaris, 

L. C. A S M E U L D E R S . 

Nieuwe leden. 
488. A. L. Th . baron Quarles de Quarles, p/a Firma Coster van 
E. Voorhout & Co., te Soerabaja (Java). 
218. R. Maasbommel, Zomerhofstiaat 40 B te Rotterdam. (V). 
E.Z.R. 
252. C. C. J. Verschure, Van Bergenstraat 7, te Breda, Tel. 238. 
E.Z. (I) 
266 W. van Egmond, Frans van Mierisstraat 134, te Amster-
EZ.R. dam. (Vil). 
460. M. van de Weg, Plantagelaan 3, te Rotterdam. (Vj. 
EZ. 
p . [Qriekenl.] 
489. K. M. L. ter Horst, te Gallia Estate, Postkantoor Bangoen 
E. Poerba (Sumatra) . 
461. G. vaT Dijk, Tuins t raat 59, te Wormerveer. (Vil). 
EZ. 

Candidaat-leden. 
T j n K i n ? Swan, p/a Tan Kiong Wan, Tjojoedanstraat, te Solo 

(Java). (Eigen aangifte). 
F. Demmenie, Beneden Dorpsweg 64, te Oosterbeek. (Eigen 

aangifte). 
mevr. Barse F . CoUot d'Escury-van Doorninck, te Kloosterzande 

(Zeeland). (Voorgedragen door A. F. Singels, te Breda). 
\ . J. Hilverink, Accountant, Rustenburgerstraat 355, te Am

sterdam. (Eigen aangifte). 
A. J. J. Wolterbeek, winkelier, Nieuwe Ginnekenstraat 33, te 

Breda, T 199. (Voorgedragen door A. Filius, te Breda). 
G. M. van Riemsdijk, leeraar h b.s. en gymnasium, Teteringen-

straat 32 a, te Breda, Tel . 1422. (Voorgedragen door Th . M. F . 
M. Siegmund, te Breda.) 

]. F. de Hosson, gep. commies post.. Spuistraat 268, te Am
sterdam. (Eigen aangifte.) 

K. A. Schimmelmann, Directeur, Henegouwerlaan 26a, te Rot
terdam. (Voorgedragen door P. Gordon, te Rotterdam). 

Bedankt als lid. 
218. mevr. A. van Gastel-Smits, te Dongen. (III). 
266. T h . P. H. J. Meeuws, te Vento. (VI). 
252. A. J. Kuselbos, te Breda. (I). 
392. K. M den Hartoe, te Venlo. (VI). 

32. P. Veen, te Breda. (I). 
276. J. Ph. Regeer, te Rotterdam. (V). 
376. Th . A.J Ziedses des Plantes, Regentesselaan 266,ic's-Gra-

venhage. (V). 
Adresveranderingen. 

294. P. A. M. Davyt, thans Schelmsche weg 24, te Oosterbeek. 
Z. (IV) 

I. W. Mijs van Rotterdam naar Statenlaan 39, te 's-Graven-
hage. (V). 

Bekendmakingen. 
I. 

Voordegrenen, die zich (hans by een der bestuursleden als 
l id aanmelden voor het Tereenigingr^jaar 1926, gaat het iid-
maatschap reeds na In en behoeven zg voor het (Qdrak tot 
en met 31 December a s . nog geen contrJbntie Ie betalen, 
terwijl zg recht hebben deel te nemen aan de groote alge-
meene verloting (zonder nieten) in de Januari-vergadcring. 

IL 
De groote toevloed van boekjes noopt den administrateur der 

rondzendingen de gelegenheid tot het inzenden van boekjes, met 
ingang van December a.s., tot nader bericht te sluiten. 

Aankondigingen. 
BESTÜÜRS-VERGADEEING op Vrfldag 4 December 1925, 

des avonds te 8 uur, in de , ,Beurs van Breda." 
LEDKM-VEKGJLDERINU op Maandag 7 December 1925, des 

avondd te 8 uur, iu de bovenzaal van de , ,Beurs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

Ver. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
31 October 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 58 leden en i candidaat-lid. Dr. Reedeker, die voor 

het eerst aanwezig is en speciaal verwelkomd wordt, heeft een 
prachtexemplaar IVederland No. i op brief met afstempeling H. 
Spoorweg als extra-prijs voor de verloting beschikbaar gesteld 
en de heer Max van Praag schonk een fraai stockboek, waarvan 
de opbrengst voor de Jubileumskas bestemd is. Een en ander 
wordt met groote ingenomenheid vernomen. 

Een der in de vorige bijeenkomst geballoteerde leden heeft, 
nadat hij vernomen had, dat er schriftelijk bezwaren tegen hem 
waren ingebracht, voor het lidmaatschap bedankt . 

Gewezen wordt op de strooming tegen den Bond, die vooral 
\n den Haag merkbaar i s ; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
heeft reeds besloten uit den Bond te treden. Gehoopt wordt, dat 
dit voor den Bond een prikkel tot grootere krachts inspanning 
moge zijn. 

De voorzitter wijst nu op de in de Rijksveiling van 29 October 
geveilde noodportzegels van II op 22V1 cent en 15 op 17V1 cent, 
een paar tot nu toe onbekende zegels, waarmede het Hoofdbe
stuur tot aller verwondering zeer geheimzinnig gehandeld heeft. 
De Nederlandsche Posterijen hadden toezegging gedaan aan den 
Bond, dat laatstgenoemde op de hoogte gehouden zou worden 
van alle nieuwe zegeluitgiften, doch van deze, geheel onnoodige 
noodportzegels, is de Bond onkundig gelaten. 

Aan den Bond zal opgedragen worden bij het Hoofdbestuur 
der Posterijen krachtig te prolesteeren tegen deze uitgifte en aan 
de buitenlandsche postzegelbladen en catalogus-uitgevers zal worden 
verzocht ze niet te catalogiseeren. 

Nadat medegedeeld is, dat het gewijzigde huish. reglement 
ter perse is, wordt overgegaan tnt ballotage van de beeren Max 
Carsch en A. J. Korff, die beiden als lid worden aangenomen. 

De heer Bols zal een begrooting maken van een toontafel, 
waarop de te demonstreeren zegels, enz. beter tot hun recht 
kunnen komen. 

Ten einde de drukkei s leekens der Nederlandsche postzegels 
sedert 1899 en de formulieren en adreskaarten te kunnen cata
logiseeren, wordt door den heer Zwolle aller medewerking in
geroepen. 

De beeren Schmid, Van Gastel en Van der H u r k worden bij 
acclamatie lot leden der kas-commissie benoemd en nemen hunne 
benoeming aan. 

De veiling voor de Jubileumskas van een Ederzeel-album brengt 
/ 1 5 , — op, het stockboek van den heer Van Praag / 4 , — en een 
3-tal postzegels door den heer Goossen tot dit doel geschonken 
/ 6 , 7 5 . 

Na veiling van 43 kavels volgt de verloting van 20 fraaie prijzen 
onder de aanwezigen, waarna sluiting omstreeks 11 uur. 

De 2e Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

WATERGRAAFSMEER • I ^ B W ^ ^ ^ r ^ ö ' * ! » DIR. LEON DE RAAY 
iNr.rEu. ZUID e2f,s 
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Drukkersteekens en oplage-cijfers der Nederlandsche postzegels 
sedert 1899. 

Ten einde een nauwkeurige catalogiseering mogelijk te maken, 
woiden verzamelaars dezer teekens beleefd verzocht opgave van 
de in hun bezit zijnde soorten te verstrekken aan den heer W. 
G. Zwolle, Ger. Terborgslraat 28 ", Amsterdam. 

Genoemde heer houdt zich eveneens ten zeerste aanbevolen voor 
opgave van verzamelaars der Nederlandsche formulieren en 
adreskaarten. 

Aangenomen als lid. 
Max Carsch, Joh. Verhulststraat i 7 i , Amsterdam 

(Voorgesteld door J. A. Kastein). 
A.J. Korflf, J. J. Cremeiplein 13 huis, Amsterdam. 

Bedankt als lid. 
C. Verhoop, Hilversum. J. P. van Harencarspel, den Haag. 
U Bastenhofjr. , Amsteidam Fr. Schumacher, Haarlem. 
L. D. Gerharts , Amsterdam. W. H A Steenman, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
347. W. P. Coolhaas, Parallelweg 4, Semaratif^ (N.O. India) 
354 G J. Stork Gzn , 2e Helmersstr. 50^, AmHerdam. 
241. H. T. Liem, Ger. Brandtstr 24 huis, Amsterdam. 
176. G F Tels, Antonie Heynsiusstr 6, den Haag. 
20 J. W. de Vos jr , Mosplein 24, Amsterdam. 

Candidaat-leden. 
mevr. G J. van Eek-van Loon, Dam B 85, Ztertkzee. 

(Voorgesteld door mevr. Van der Hoeven-Kok) 
J. Th . Heins, Kap Adj. Politietroepen, Pieier Bothstr. 36, den 

Haag. (Voorgesteld door E. Donath) 
Vergaderingen. 

BESTüURSV'ERGADEKlJf« op / a i e r d a g 21 November 1925, 
des aTonds te 8 nur, iii Cafe „ S u i s s e " , KalTerstraat, 
Amsterdam. 

LEDENVERGAÜERING op Zaterdag: 28 NoTfmber 1925, des 
avonds te 8 nur, in Hotel „Krasnapolskj" , Warmoes
straat , Amsterdam. 

De ie Secrctai is, J A K A S T E I V . 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, bngi t t ens t iaa t 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 27 October 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 
Aanwezig 30 leden Om ongeveer 8 ' j uur opende de voorzitter 

deze vergadering, heette allen welkom en meer in het bijzonder 
de aanwezige eereleden M de Rooy en J W. Spruit en het lid 
VV Golu i t Hilversum Nadat de notulen der vorige ve igadenng 
onveranderd goedgekeurd waren, werden de ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Bij de bestuursverkiezing stelde 
de heer W Gol voor de aftredende bestuursleden, n 1 de secre
taris, de directeur van verkoophandel en het sectiehoofd III die 
zich herkiesbaar gesteld hadden, bij acclamatie te herkiezen Met 
dit voorstel kon de heer Stuurman zich met vereenigen, hij zag 
liever nieuw bloed in het bestuur en stelde candidaten, zoodat 
tot s temming werd overgegaan Deze s temming had tot resul
taat, dat alle aftredende bestuursleden met groote meerderheid 
herkozen werden 

Nadat bij de rondvraag eenige vragen van leden beantwoord 
waren en de voorzitter had medegedeeld, dat de voortzetting \ a n 
de beursavonden een der punten op de agenda voor de volgende 
vergadering zal uitmaken, werd, na verloting van eenige prijzen, 
overgegaan tot de veiling, waarna de vergadering om 101/4 uur 
werd opgeheven. D( Secretaris van de U. Ph-V, 

K H. J VAN HULSSEN 

Candidaat-lid. 
J. J Roelants, Van Hasseltlaan 37, Apeldoorn 

Adresveranderingen. 
T. Fo-eman, Utrecht, wordt Dorpstraat, Maartensdijk. 
L. J Smeets, Gouda, wordt 'sGravelandscheweg t^y, Hilversum 

Vergaderingen. 
BESTDURS-VERÖADERING op Dinsdag: 17 NoTember 1925. 
ALftRHEENE VERG VOERING op Dinsdag: 24 NoTember 1925. 
BEURSAVOXD op Dinsdag 8 Deeemher 1925 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Wnd secr. : K N KORTEWEG, Beeklaan 518, ^s-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der bijeenkomst van Donderdag 
22 October 1925, 's avonds te 8' 4 uur, in Café „Bosch
lust", ßezuidenhout 2, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 1 dameslid en 21 heerenleden. De voorzitter, de heer 
Deggeüer , opent de bijeenkomst met de mededeeling, dat het 
in de bedoeling van het bestuur ligt, den heer C J. Coeland, 
wegens zijn bijzondere verdiensten tegenover de Vereenigmg, 
tot eerelid te benoemen Met algemeene stemmen wordt hiertoe 
besloten. De notulen van de vorige bijeenkomst worden onver
anderd goedgekeurd en enkele ingekomen stukken voor kennis 
geving aangenomen. 

Daarna komt het punt »Lidmaatschap van den Nederl. Bond 
van Vereenigmgen van Postzegelverzamelaars« aan de orde. De 
voorzitter vermeldt nog, dat het bondsjaar 31 December eindigt 
en dat het l idmaatschap eventueel een maand van te voren moet 
worden opgezegd. De heer Latour vraagt naar de voordeden 
van dit l idmaatschap, waarop de voorzitter antwoordt, dat deze 
voor de Vereeniging nihil zijn en dat het eenige tastbare, dat 
de Bond tot dusver heeft verricht, z 1. bestaat m de uitgifte van 
den »Leiddraad«, waarbij wordt opgemerkt , dat het twiifelachiig 
mag worden geacht of de uitgifte van dit werk zonder Bond niet 
tot stand ware gekomen. Daar niemand verder iets in het midden 
heett te brengen, wordt met algemeene stemmen besloten voor 
bedoeld lidmaatschap te bedanken. 

Hierna komt het punt bestuursverkiezing aan de beurt , waarbij 
al de tegenwoordige functionarissen worden herkozen, terwijl tot 
secretaris de heer A Starink jr. wordt benoemd. Voorzoover 
aanv/ezig zijn allen bereid hunne functie te aanvaarden. Op voor
stel van den diiecteur van den verkoophandel worden thans 
enkele artikelen van het huish. reglement gewijzigd. 

Te ruim 9 uur komt de heer Coeland ter vergader ing De 
voorzitter draagt hem, in een hartelijke toespraak, als blijk van 
waardeering voor hetgeen de heer Coeland g e d u i e n d e d e S jaar, 
dat hij secretaris van de H. P. V. was, voor de H. P V heeft 
gedaan, namens eenige leden een leunstoel als aandenken ovei. 
benevens een door den voorzitter zelf vervaardigd diploma als 
eeielid van de Vereeniging. De heer Coeland is ten zeerste ge
troffen door beide blijken van waardeering, herdenkt de aange
name medewerking, die hij steeds heeft mogen ondervinden en 
zal in zijn nieuwe woonplaats steeds met genoegen op zijn contact 
met de H. P. V terugzien en hoopt ook m de toekomst nog 
wel eens ter vergadering te kunnen verschijnen 

Na eenige. kleine opmerkingen, een verloting en een kleine 
veiling, gaat de vergadering weldra uiteen 

De wnd. Secretaiis, K N. K O R F E W J G 

Nieuwe leden. 
mr. G W J. Jonker, Barentszstraat 17, den Haag. 
Th. Hondius van Herwerden, t r ankens lag 317, den Haag. 

Candidaat-leden. 
Th. H. Mac Gillavry, Soesterbergsche straat 35, Soest. 
] N. van Rijswijk, Groot Hertoginnelaan 129, den Haag 
(Beiden voorgesteld door A Stannk j r . en K N. Kortevveg) 

Bedankt als lid. 
M, Jacobs, arts, L. de Colignyplein 17, den Haag. 
], W. van Leeuwen, L. Nieuwstraat 52, Utrecht. 
Leon de R a a j , Watergraafsmeet. 
mevr. L J. van den Akker-Leith, 's Gtavensande. 
F F. Borel, Eschdoornstraat 20 

Vergadering. 
Algemeene vergadering op Donderdag 26 NoTpmber 1925. 

'savouds te 8'/» nur. in Café »Boschlust«, Bezuidenhoni 2, 
te 's-Gravenhage. 

Opening. Notulen. Mededeeling 
Ingekomen stukken Verloting 
Rallotage nieuwe leden. Rondvraag. S'uiling. 
Financieele begrooting 1926 Veiling. 

Vl-ArtRGRAAFSMEE R •N.YAAR &e DIR. LEc?N D E RAA^ 
m r . T E L . ZUID Ä?s.-
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Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secretaresse : J. G. SchuurmanMeesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 27 October 
1925, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

Aanwezig 22 leden. Na opening der vergadering worden de 
notulen gelezen en goedgekeurd. Het candidaatlid wordt als lid 
aangenomen. Na de verloting sluiting der vergadering. 

De Secretaresse, 
J. G. S C H U U R M A N  M E E S T E R S . 

Nieuw lid. 
22. F. Flipse, Koningstraat 10, Arnhem. 

Bedankt als lid voor 1926. 
9. H. Jordaan. 77. G. Bierhofif. 

50. D. G. Koning. 86. C. R. Gerbrands. 
38. C. Huijser. 123. S. P. Vlastra. 
70. mej. M. Hendr iks . 

A dresveran der ingen. 
128. R. van W a a r d vvordt Boulevard 135, Arnhem. 
129. H. J. P. van der Kolk wordt Mariaweg 52, Oosterbsek. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 24 November 1925, 
S0CIETEITS,4.VOND op Dliisdfigr 8 December 1925. 
beide 's avonds te % uur in Restaurant , ,Nat ional". 
De secretaresse verzoekt den leden, die voor het l idmaatschap 

bedankt hebben, de nummerstempels "óór 15 Januari e.k. terug 
te zenden Dengenen , die staangeld hebben betaald, zal dit dan 
teruggezonden worden. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P.C .ZN. , Beatrijsstraat ^d, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 13 October 1925, 
des avonds te 73̂ 2 ""•■> i" Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 30 leden. Voorzitter de heer De Ruiter, die de ver
gadering opent en de nieuwe leden verwelkomt, alsmede den 
heer Van den Broek, als gast door het bestuur uitgenoodigd. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedge
keurd, Het candidaatlid wordt tot lid aangenomen, terwijl ook de 
gast als lid toetreedt. D ; ingekomen stukken worden voor ken
nisgeving aangenomen. Ter bezichtiging wordt gesteld de zeer 
mooi gespecialiseerde verzameling België van den heer Groen
huizen, waarbij vooral uitblinken de eerste emissies, de Roode
Kruis en de spoorwegzegels, geheel compleet, alles opgezet op 
speciaal daarvoor vervaardigde cartons. Met groote belangstelling 
wordt een en ander bezichtigd, waarna de heer Groenhuizen 
door den voorzitter onder applaus wordt dank gezegd. 

Hierna heeft de gewone zegelverloting plaats, gevolgd door een 
geanimeerde veiling, waarbij ongeveer 50 kavels onder den ha
mer komen. Omtrent de bestelde Yvertcatalogi 1926 wordt eenige 
mededeeling gedaan . 

De heer den Outer zegt voor de volgende bijeenkomst eenige 
Europalanden ter bezichtiging toe. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rondvraag 
de vergadering. De secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Aangenomen als lid. 
J. C. Sterk, Bergschelaan 89, Rotterdam. 
A. G. van den Broek, Schietbaanlaan 91, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
L. de Raaij, Ceintuurbaan 137, Amsterdam. 
E. B. Datema, West laan 153/17, Pijnacker. 

(Deze laatste met 31 December 1925). 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secretaris: J. N, H. VAN R E S T , Fultonstraat 69, 'sHage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 28 
October 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 'sGravenhage. 

Aanwezig 73 leden, waarvan 6 dames plus een introducé. De 

voorzitter opent de vergadering en doet na den welkomstgroet 
mededeel ing van het overlijden van ons medebestuursl id, den 
heer O. van Houtum. Hij wijdt eenige woorden rouw aan den 
h joggeachten overledene, waarna de vergadering hem door opstaan 
en stilte herdenkt . 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren Van 
der Houwen, Gerritsen en mevr. Jeneron; door den hee rManus 
kowsky 3 afleveringen voor de bibliotheek. 

De door de post bekend gemaakte porten 11 op 22'/2 en 15 
op 17' / , zijn dus pakketzegels, geen postzegels of gewone port
zegels, dientengc;volge door deze aanbieding op de Rijksveiling 
objecten van reine speculatie. 

Door het bestuur worden eenige noodzakelijk gebleken veran
deringen in het huishoudelijk reglement voorgesteld en na voor
lezing en toelichting door de vergadering goedgekeurd. 

Besloten wordt de feestvergadering ter eere van ons 15jarig 
bestaan te zullen houden op een Zaterdagavond. 

De notulen worden hierna goedgekeurd. Zegels met gedeelte
lijke tanding aan de zijkanten, hoewel automaatzegels, zegels 
met apar te s tempel ingen: »Wordt lid van het Roode Kruisc 
(Voorburg Z.H.) en »Heerlijke groenten. Prachtig fruit« (Naald
wijk) circuleeren terwijl. 

De ledenverkiezing wijst aan 62 vóór, 2 van onwaarde, 5 blanco; 
stembriefjes met »accoord« zijn ongeldig. 

Bij de verloting krijgt de heer J. van Opijnen den is ten prijs. 
Na de veiling, rondvraag, waaraan wordt deelgenomen door 

de beeren De Graaf, Van Leijden, dr. Ham en Kirchner. Er 
wordt gewaarschuwd voor de vele vahche opdrukken 50 c. en 
f I,— De Ruijterport, \.elke uit het buitenland geïmporteerd 
worden; ook voor opdrukken op onze Indische zegels. 

De bibliothecaris verzoekt ieder beleefd hem te helpen ter 
completeer ing no. 12, jaarg . 1917 van 't Nederlandsch tijdschrift 
voor Phil. 

Aangewezen wordt nog de heer W. van Dop, als sectiehoofd 
voor Duinoord in Den Haag. Besloten wordt mede in te schrij
ven op de Rijksveiling, welke inschrijving intusschen is mislukt . 

De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
198. mevr. H. J. M. v. d. Sluijs van Maanen, Joan Maetsuyker

straat 124, Den Haag. 
211. P. A. F. Bloys van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17, 

Den Haag. 
278. C. J. van Zanten Jut , Heerenstraat 157, Voorburg. 
279. M. Toorens, de Carpentierstraat 59, Den Haag. 
431. L. C. Jullien, Irisstraat 4, Den Haag. 
432. mevr. de wed. E. Rieth, Stadhouderslaan 149, Den Haag. 

Bedankt. 
211. Leon de Raay, Watergraafsmeer. 
1ji,. R. Keidel, Den Haag. 
D 3 9 1 . Fr. Eggink, Dordrecht. 
332. P. V. d. Brugh, Tiel. 

Adresverbetering. 
D 4 i o . A. B. van Pelt, Crispijnsche weg i77rood, Dordrecht. 

Adresveranderingen. 
D385. W. Ferdinandusse, Hooftstraat 36 rood, Dordrecht. 
333. J. van Dalen, Noordeinde 37, Leiden. 

57. G. F. MirandoUe ??? 
i84. Chr. Chilie jr., Willem Beukelzoonstraat 66 i5, Rotterdam. 
250. C. F. Ruben, Groshansstraat 4o, Rotterdam. 
378. B. Derksen, Boksdoornstraat 33, Den Haag. 

Candidaatleden. 
J. A. K. Aldenhoven, Rijksboekhouder, Anna van Buerenstraat 

297, Den Haag. (Voorgesteld door H. Schnabel en Reijerse). 
C. M. A. Huart, Klimopstraat 67, Z)(?«//(ZÏT^. (Voorgesteld door 

W. J. Eckhard jr. en A. E. Kramers.) 
H. van Buuren, Lusthofstraat 44«, Rotterdam. (Voorgesteld 

door dezelfden.) 
G. F. Tels, Antony Heinsiusstraat 6, Den Haag. (Voorgesteld 

door Reijerse en Van Rest.) 
P. van Oosten, St. Raphaëlstraat 23, Veur. (Voorgesteld door 

P. 01ie>'ier en Hoeijenbos.) 
H. H. Slagter, Daguerrestraat 197, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Mijs en A. Kapsenberp), 
DIR. L E O N D E RAAY 
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Flor La Roche, Roodborstlaan 10, Den Haag (Voorgesteld 
door W. Lenzen en Reijerse ) 

H van Woerden, Hugo de Grootstraat 102, Delft (Voorgebteld 
door S van der Heide, Delft) 

F. J Bruggeman, Ant üuycks t raa t 8, Den Haag (Voorgesteld 
door W G. Verhoeff en P L Backer ) 

H Foppele, Bloemfonleinstraat 165, Den Haa^ (Voorgesteld 
door J Verlegh en P Backer ) 

H F W van der Graaf, ambt P en T , Van Hogenaorpslraat 
4, Den Haaß, (Voorgesteld door A Gregoire ) 

M Kuiper, Zuiderparklaan 127, Den Haag (Voorgesteld door 
Geijzeman en Kramers ) 

Vergaderingen. 
BESTÜÜRS- en ALGEMEENK yLKGÄDEBI>G op Woensdag 

25 November 1925, respect ieve lyk te 1 n n r e n t e S u n r , 
in Ciife «Ilol laudals», Groenmaikt , te 's-Grarenhage. 

Opening. Ledenverkiezing 
Mededeelingen Verlot ing. 
Notulen Veihng 
Verkiezing van een bestuurs Rondvraag 

lid (Commissaris) Sluiting 
LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 

(secretaris W. Perdinandusse , Hooftstraat 36 ""oodj den Isten 
Woensdag: van de maand 

In 't begin der maand hield »Dordrechtc haar jaarvergadering, 
waar o a ook haar opgewekt leven en voortdurende bloei uit 
kwamen 

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : G HAMÏ;R, Verspronckweg 123, Haatlem, Tel 2691 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
27 October 1925, des avonds te 8 uur, in het ge. 
bouw van den Haarlemschen Kegelbond, te Haarlem. 

Er zijn slechts i4 leden aanwezig, als de waarnemend voor 
zitter, de heer Robbers, de vergadering opent 

De notulen \ a n de vorige vergadering worden gelezen en 
goedgekeurd Ingekomenis een schrijven van den heer Oostwald, 
houdende mededeeling, dat op deze vergadering geen veiling 
kan plaats vinden wegens gebrek aan materiaal Er wo dt op 
aangediongen, dat de leden hun zegels ter veiling zoo vroegtijdig 
mogelijk aan den heer Oostwald inzenden Vooits is ingekomen 
een schrij\en var den secretaris van de Philatelis en Club 1 iel 
met verzoek om bericht, onder welke voorwaarden deze Club 
in haar geheel tot onze Vereeniging kan toetreden Na enkele 
besprekingen waaraan de heeren Traanberg Stolp, Rol en Ger 
meraad deelnemen, wordt besloten dit schrijven ter afdoening 
in h i n d e n van het bestuur te stellen 

Doordat de heeren Wildschut en Traanberg (de laatste waar 
ne Tiend voor den heer Amesz) als sectiehoofden hebben bedankt , 
häeft het b^ituur naar nieu ve functionarissen omgezien en als 
zoodanig bereid gevonden de heeren Versteeg, Voorhoeve en 
Oostwald, die thans bij acclamatie tot sectiehoofden »o rden ge 
kozen De heer Oostwald zal voorloopig 2 secties waarnemen, 
tot ongeveer medio Januari a s , wanneer mej Reerink van 
Cheribon eveneens gelegenheid zal hebben als sectiehoofd op te 
treden Voorts wordt met a lgemeene stemmen besloten, dat de 
sectiehoofden in het vervolg geen bestuurslid meer zullen zijn 
en daardoor vervalt het onder 6 ' in art 7 van het H R ver
melde 

Thans wordt overgegaan tot de verkiezing van een bibliothe
caris BIJ d^ eerste stemming verkrijgen de heeren Tet terode 5, 
Wildschut 4 en Germeraad 3 stemmen Bij de herstemming tus 
sehen de heeren Tet te iode en Wildschut, verkrijgen beide 7 
stemmen, zoodat het lot moet beslissen De heer Tet terode is 
de gelukkige, doch waar hij met aanwezig is, zal hem zijn be 
noeming worden medegedeeld Mocht de heer T zijne benoeming 
niet accepteeren, dan verklaart de heer Wildschut zich bereid 
de functie van b bliothecaris op zich te nemen 

BIJ de rondvraag vraagt de heer I r aanberg de aandacht voor 
het feit, dat door het Hoofdbestuur der Posteriien en Telegrafie 
op 29 October a s. o m zullen worden geveild portzegels, op 
d ruk op frankeerzegels, 200 van II op 22'/» en 100 \ an 15 op 
17V1. waarvan de oplaag resp 63600 en 22600 exemplaren zou 

bedragen De heer Traanberg doet over deze zegels uitvoerige 
mededeelingen, en het komt hem vreemd voor, dat het Hoold 
bes tuur zulke kleine hoeveelheden van bij waarschijnlijk 950/ 
der verzamelaars onbekende «noodportzegels» laat veilen Het 
speculatieve karakter dezer zegels komt wel zeer sterk op den 
voorgrord en waar ons land op het gebied van noodzegels, op 
drukken, enz een minder goeden naam begint te krijgen, stelt 
hij voor de aandacht van het bestuur van den Bond op deze 
aangelegenheid te vestigen 

Wordt eenparig besloten te dezer zake ons schriftelijk tot het 
Bondsbestuur te wenden 

Nadat de gebruikelijke verloting onder de aanwezigen heeft 
plaats gehad, wordt de vergadering gesloten 

De secretaris, G HAMER 

Aangenomen als lid. 
52. J F Buissink, Saenredamstraa t 18 rood, Haarlem 
54 W A de Vroom, Nieuwe Binnenweg 342 a, Rotterdam 
59 B Amelung, Prinsen Bolwerk 28 zw, Haarlem. 
67 H M Braam, Oude Delft 215 A, Dtlft 
68 L A S Hageman, Leidschevaartweg 139, Heemstede 

Candidaat-leden. 
J Germeraad , Brederodeweg 80, Santpoort 
P. Steenmeier, Spionkopstraat 6, Schoten. 

(Belden voorgesteld door lid no 4 i , L Germeiaad ) 
C. H. Keuker, Vaartweg 141, Hilversum 

(Voorgesteld door lid no 43, P Lngelenberg ) 
J H H. M Specken, Maastr ichterlaan, Beek (L ) 

(Voorgesteld door lid no 29, C Vogels ) 
Adresveranderingen. 

2 W J WijsmuUer wordt Koninginneweg 94, Haarlem 
21 Hub van ds Griendt wordt Dreef 28, Haai lern 
42 J H kers ten jr wordt Heemsteedsche Dreef 280, Heem 

stede 
72 A. H \ a n den Berg wordt Burgemeester Sandbergstraat 

bij de Zijlbrug, Haarlem. 
Vergadering. 

LEDENVERGADERING op Vródag 27 NoTcmber J92ó. des 
avonds te 8 unr, in het Gebouw van den Haarlemsellen Kegel 
b nd, Tem|ieIier»straHt, te H a a r l e m 

Den leden iu Haarlem en omstreken zul len nog: courocaties 
gezonden worden. 
ÜJ^ De secretaris veizoekt beleefd om terugzending \ a n de 
geteekende formulieren inzake het rui lverkeer d tn ledtn met de 
laarboekjes toegezonden 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretar i s : C M E I J E R , Oude Botenngestraat 39, Groningen 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 12 
October 1925, in Café-Restaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig 20 leden De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd Daar er geen ingekomen stukken zijn en \erder 
geen onderwerpen te behandelen, wordt direct tot de verloting 
overgegaan 

Nog wordt medegedeeld, dat bij den secretaris verkoopboekjes 
voor de rondzendingen a 5 en 10 cent verkrijgbaar zijn, terwijl 
er ook nog dringend op gewezen wordt toch vooial goede gom 
papiertje« te gebruiken, waartoe de Fa Van Herwerden voor de 
leden de 1000 stuks a 12 cent verkrijgbaar stelt Daarna sluiting 

Nieuwe leden. 
93 A. J. Hilverink, Rus tenburgers t raa t 355, Amsterdam. 
94 P van Zanten, Vischmarkt 42, Groningen 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 14 December 1925, te %Vi 

iinr, in de bovenzaal van het Café-Restaarant „Suisse", 
Heerestraat , te Groningen. 

RUILAVOND op Maandag 30 November 1925, te 8V2 «nr. in 
de bovenzaal van Hotel „Victor ia", Groove Markt. Groningen. 

De Secretarie, C MEIJER. 

WATERGNAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. LEÓ>N DE RAAr' 
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Ï 0 1 E E « ( 1 MMlBLi fOOß PIATEUE. 
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
te 'sGravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" te 'sGravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
de PhilatelistenVereeniging „Groningen" te Groningen; de PhilatelistenVereeniging „ZuidLimburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging 
„Helder" te Helder; de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.); de PostzegelverzamelaarsVereeniging „Zwolle", te Zwolle en den 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". :: " " " 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922. BRONZEN MEDAILLE BRüNN (TSJECHO
SLOWAKIJE) 1923. ZILVEREN MEDAILLE W E E N E N 1923. VERGULD ZILVEREN EN 
ZILVEREN MEDAILLE ' s GRAVENHAGE 1924. ZILVEREN MEDAILLE PARIJS 1925. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac
tioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
redacteur J. D. VAN BRINK, Hoek van Holland; al wat Nederland en 
Koloniën betreft, aan A. M. Benders en G. W. A. de Veer, Bürgern. 
Reigerstraat 67, Utrecht (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Een
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); alles op het gebied van Post
stukken, aan W. P. COSTERUS Pzn., Edam. Afstempelingen aan 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 r, Haarlem. :: :: 

Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

~_ ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post f 5,—. 
Buitenland, » » » » » » 6 . 
Afzonderlijke nummers » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

4e JAARGANG. 

Beperking en Specialiseering. 
I. 

Wel nimmer zal de bekende hervormer van het Engelsche 
postwezen, Sir Rowland Hill, de baanbreker van grooie ge
dachten, die een ommekeer beduidden in het postveikeer, ver
moed hebben, dat de kleine stukjes papier, die onze liefhebberij, 
of naar men wil het voorwerp van onze philatelistische weten
schap uitmaken, binnen minder dan een eeuw aanleiding zouden 
geven tot een specialisatie, die zelfs de stoutste verwachtingen 
van de »ouden« onder ons verre en verre overtreft. 

Naar den lezer wel bekend zal zijn verkeerde het Engelsche 
postwezen in de jaren, kort vóór het optreden van Rowland Hill 
in een weinig rooskleurigen toestand. Willekeurige, zeer hooge 
tarieven, buitengewoon lastig voor het publiek, waren de hin
derpalen, die een sterke uitzetting van het postaal verkeer belet ten. 
Heldere koppen trachtten reeds lang een oplossing te vinden, 
maar veel stuitte af op het belang der schatkist, daar in die 
dagen de post in het Vereenigd Koninkrijk en elders vooral 
beschouwd werd als een pracht van een fiscaal middel, waarvan 
men vóór alles verwachtte een groot netto provenu. De klachten 
tegen dit systeem werden evenwel hoe langer hoe talrijker en 
wat voor de machthebbe is het ergste was, meer en meer personen 
en lichamen van invloed drongen aan op verbeteringen en ver
eenvoudigingen. 

Het gevolg was, dat een speciale commissie werd ingesteld, 
belast met het onderzoek naar de fouten, die den postdienst 
aankleefden en met het doen van voorstellen, die h'erin verbetering 
zouden brengen. 

Het was voor dit l ichaam, »Commission of Post Office Enquiry«, 
dat in den aanvang van het jaar 1837 Rowland Hill zijn plannen 
ontvouwde, plannen, die uitliepen op de invoering van het 
pennyport en het gebruik van den postzegel. 

Wat dit laatste betreft, hier maakte Rowland Hill, toen hij 
deze papiertjes introduceerde met »bits of paper just large 
enough to bear the stamp and covered at the back with a 
glutinous wash«, handig gebruik van de gedachte, aan l iet 
brein van den Schot James Chalmers ontsproten, den man, die 
reeds in 1834 in jijn eigen drukkerij proeven van opplakbare 
zegels van zeer eenvoudige makelijk vervaardigde. 

Komt Chalmers de eer der uitvinding toe, aan Rowland Hill 
is de verdienste niet te onthouden, dat hij de gedachte van den 
Schot omzette tot de daad, die de kiem is geworden van de 
Philatelie, om te zwijgen van haar groote sociale beteekenis. 

Het jaar 1840 is het geboortejaar van den eersten, officiëelen 
postzegel en wij, kinderen van dezen tijd, zijn er getuige van, 

Vaste medewerkers: j . A. KASTEIN, H. C. MILIUS, LÉON DE RAAY, 
G. V. VAN DER SCHOOREN, A. C. VOSS, P. VREDENDUIN jr, 

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. S M E U L D E R S , S c h o o l s t r a a t 18, te B R E D A . 
Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183. :: :: 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Vi pagina / 3°.— V« pagina . / 75° Vu pagina . / 4,— 
Vi » * 17,50 V. ' ■ » 6— Vu » • » 3 , 

»/, » . 12,50 V, » . » 5,50 Bii 3, oen 12ma8l plHt
i/j . » 10,— Vu » • » 4.50 sing 5,10 in 15'/o reductii 

No. 11 (47). 

dat imeer dan vijfenveertig duizend verschillende zegels in dat 
vijfentachtigjarig tijdvak hun opwachting bij de menschheid 
hebben gemaakt 

Met dit cijfer voor oogen behoeft het geen nader betoog, dat 
den hedendaagschen verzamelaar beperking wordt opgelegd, 
waar hij deze met vrijwillig aanvaardt . Opgelegd door geldelijke 
noodzaak, daar slechts een enkele onder ons zich de buitensporige 
weelde kan veroorloven «alles» te verzamelen. Aanvaard door 
eigen verstandelijk inzicht,door welbegrepeneigenbelang,dal bij de 
keuze beslissend was, wilde men zijn liefhebberij er niet aan 
geven en derhalve verloren gaan voor de phildtelie. 

Laten wij den Croesus buiten beschouwing, die zich de weelde 
van het completeeren eener algemeene verzameling veroorloven 
kan, doch zien wij thans eens hoe de noodzakelijke bepe ik i rg is 
tot stand te brengen, waarbij het geluk van den verzamelaar in 
zijn schatten en het belang der philatelie worden gediend. 

Het woord van Pruissen 's koning« Ein Jeder soll selig werden 
nach seiner Fagon» geldt zeer zeker voor den postzegelverza
melaar, daar, waar hij zich verdiept in zijn philatelistische schatten; 
wij zouden dan ook over dit onderwerp niet het een en 
ander schrijven, ware het niet, dat er tal van «zoekenden» zijn, 
die zich bij het verzamelen een beperking wenschen op te leggen, 
doch die geen beslissing weten te nemen. Mogen zij dan met 
enkele der hier volgende aanwijzingen hun voordeel doen. 

De tijd is lang voorbij, dat het verzamelen van postzegels be
stond uit het inplakken van een zoo groot mogelijk aantal zegels 
in een album, keurig in vakjes veideeld en voorzien van de 
noodige aanwijzingen door afbeeldingen, beschrijving van kleuren 
en waarde, aanduidingen, die haar groote verdienste h e b b e r , doch 
die niet vrij te pleiten zijn van grove onjuistheden en dikwerf 
zware fouten. Toch is een dergelijk album voor ons allen ge
weest de mentor, die ons voerde door het labyrinth van de tal
rijke uitgiften; het schiep orde in een chaos, die anders niet te 
overzien ware geweest. Zelfs al kon men den gewonen voordruk
albums geen andere verdienste toekennen dan de genoemde, hun 
bestaansrecht is daardoor alleen reeds verklaard en gewettigd. 

De hedendaagsche philatelie stelt andere eischen; het is niet 
meer voldoende, dat men verzamelt, het is eisch, dat men weet, 
wat men samenbrengt . Dit dieper doordringen tot de kern der 
dingen maakt reeds het algemeen verzamelen voor den weetgierigen 
en onderzoekenden philatelist — een enkele hooge uitzondeiing 
daargelaten — tot een onmogelijkheid. Het terrein, dat de 
algemeene verzamelaar bestriiken wil is te uitgestrekt om hem 
tijd te gunnen voor een dieper ingaan op het wezen der objecten, 
die hij vergaart. Geen dag gaat bijkans voorbij die niet zijn 
oppervlakkige aandacht vraagt voor de pas verschenen zegels. 
De begrippen »algemeen verzamelaar« en »philatelist« zijn der
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halve, op een zeer enkele uitzondering na, niet met elkander 
te vereenzelvigen. Wil men in den hedendaagschen tijd met 
zijn duizenden en duizenden zegels een waar philatelist zijn, iets 
anders dan de inplakker van een zoo groot mogelijk aantal 
papiertjes, dan is als de hiervoren genoemde motieven tot be
perking niet aanwezig zijn, deze ook zelfs daaidoor gebeden. 

Het gulden woord van Goethe »In der Beschränkung zeigt 
sich erst der Meister«, dient zieh elk waarachtig philatelist tot 
het zijne te maken. 

Hoe nu deze beperking uit te voeren ? Er was een tijd, nog 
kort achter ons, dat het inluiden van de twintigste eeuw en het 
einde van haar voorgangster den verzamelaars een gereede aan
leiding was tot het afsluiten van hun verzamelingen of tot het 
aanleggen van een nieuwe collectie die tot op heden wordt 
vooitgezet. Het groote bezwaar tegen een dergelijk bruut afbre
ken is, dat men in zijn album bijna nimmer een afgerond geheel 
aantreft, daar van nagenoeg alle landen ook nä 1900 de zegel
uitgiften blijven verschijnen. Een der eerste voorwaarden der 
Philatelie komt daardoor onherstelbaar in 't ged rang : uit de ver
zameling naar voren doen treden de postale ontwikkelingsge
schiedenis van het land, zooals deze zich aan ons, verzamelaars, 
openbaart door zijn postzegels. Begint men met het jaar 1900, 
dan ontbreekt het eerste deel van deze geschiedenis ; dus lijdt 
een dergelijke verzameling aan hetzelfde euvel. De verzamelaar, 
die den overgang van de negentiende op de twintigste eeuw als 
afsluitteeken onder zijn collectie plaatste zal met zijn antwoord 
niet verlegen staan: »die nieuwe uitgiften interesseeren mü niet.« 
De andere, die met de nieuwe eeuw begon z?l zeggen »die dure 
oude zegels kan ik toch niet krijgen«. Wij zullen strakd deze 
antwoorden eens nader bekijken, na eerst nog enkele andere 
beperkingen van het verzamelgebied te hebben gememoreerd. 
Er zijn verzamelaars, die hun liefde hebben verpand aan Oud
E u r o p a ; anderen aan NieuwEuropa (Danzig, Memel, Yougo
Slavië, Litauen, etc.) Een categorie verzamelt uitsluitend Engelsche 
koloniale uitgiften; een andere een of meer werelddeelen of 
Portugal met de koloniën ; weer anderen Duitschland en koloniën 
of onafhankelijke overzeesche staten als Siam, Japan, China etc. 
De laatste jaren met de vele gelegenheidszegels of met de ont
wikkeling van de luchtpost brachten verzamelaars, die daarin 
hun liefhebberij vonden. Zoo zouden er nog tal van andere ver
zamelgebieden te noemen zijn; het is met recht »zooveel hoofden, 
zooveel zinnen«. Tal van verzamelaars gaat deze beperking nog 
niet ver genoeg; zij verzamelen alleen de zegels van een enkel 
land, bij voorkeur het land hunner inwoning of geboorte. Heeft 
dit bovendien een niet te groot aantal koloniën, dan worden 
deze in de verzameling opgenomen. Zoo is natuurlijk het aantal 
verzamelaars van Nederlandsche en koloniale zegels hier te lande 
zeer groot. Door deze zeer ver doorgevoerde beperking komen 
wij evenwel als regel op een ander terrein, dat der specialiseering, 
waaraan het vervolgartikel zal worden gewijd. 

Laat ons thans eens zien, in hoeverre de antwoorden van de 
19e en 20 eeuwsche verzamelaars, hierboven vermeld, juist ziin. 

De man, die van de twintigste eeuw niets weten wil, die het 
houdt met de «klassieke» zegels, zal wellicht nog zeggen, dat al 
die nieuwbakken staten met hun talrijke, aanvechtbare uitgiften 
hem in het gelijk hebben gesteld en dat hij zich telkens opnieuw 
feliciteert, dat hij zoo verstandig is geweest onder het jaar 1900 
een afsluitstreep te hebben getrokken. Wij zouden zoo'n verstokt 
aanhanger van het «klassieke» wel eens willen vragen, wat hij 
b.v. doet met de zegels van Malta verschenen na 1900, van Gi
braltar , Luxemburg, Zwitserland of zijn eigen land. Hij kan dit 
alles toch maar niet beschouwen als waardeloos goedje, niet 
thuishoorend in zijn «klassieke» collectie? Welk beeld geeft een 
verzameling van een dezer landen, bruusk beëindigd met 1900? 
Bij het beschouwen van een dergelijke collectie kan een gevoel 
van nietbevrediging kwalijk worden onderdrukt , hoe enthousiast 
rnen ook moge zijn over de fraaie oude uitgiften, waarop de be
zitter zich beroemen kan. Geen enkel land is — op een enkele 
uitzondering na — tot een eind gebracht; de staart van de ver
zameling is zoek. 

Komt men met een dergelijke gedenatureerde collectie voor 
het voetlicht op tentoonstellingen of elders, äan kan wellicht 
de groote geldelijke waarde van de stukken den beschouwer 
doen verbazen, het zuiverphilatelistische ontbreekt er a a n : het 
toonen van een geheel. 

Thans het argument van den verzamelaar, die »die dure, oude 

zegels toch niet krijgen kan«. Zijn klacht is gerechtvaardigd; 
het is van iemand met bescheiden geldelijke middelen een 
onmogelijkheid de kostbare stukken, die eiken dag nog in prijs 
stijgen, te bemachtigen. Hij wordt in zijn verzamelen belemmerd 
door de hooge prijzen, die hem niet convenieeren. 

Wij kunnen het betreuren of toejuichen al naar gelang het 
standpunt , dat wij innemen, dat de postzegels zijn geworden 
handelsobjecten, met het feit hebben wij rekening te houden 
en onze nietbemiddelde verzamelaar doet dit ook ter dege en 
afdoend: hij begint met de nieuwe eeuw, in het vertrouwen, 
dan beter en goedkooper te slagen bij den opbouw van zijn 
collectie. 

Dat de prijzen der »klassieke* zegels hem afschrikken of een 
onoverkomelijk beletsel vormen, is begiijpelijk, maar heeft onze 
twintigsteeeuwer wel eens becijferd, wat de »nieuwe« tijd hem 
kosten zal, wanneer hij in de zegels zijner keuze het tot iets 
brengen wil? Wij hebben daartoe eens een berekening gemaakt 
van de zegels der Europeesche landen \óór en r a 19C0 en deze 
onveideeld in enkele rubrieken. Met opzet kozen wij daartoe 
een catalogus, waarvan de munt niet aan schommelingen onder
hevig is, den nieuwsten catalogus van Zumstein te Bern. 

In het volgend artikel zullen wij dit leerrijk staatje opnemen. 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 
te zenden aan den hoofdredacteur. Zoo mogelijk onder over
legging van de te melden exemplaren. Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk vergoed. 

Readers and correspondents all over the world are kindly 
invited to forward early information regarding new issues and 
discoveries, accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by return mail. 

Die Leser werden gebeten alle Neuheiten zu melden unter 
Einsendung derselben. Der Betrag wird umgehend vergütet. 

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu
reux de coiinaïtre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaires, 

Tous les frais seront remboursés par retour du courrier. 
J. D. VAN BRINK, Hoek van Holland. 

De aanduiding van maand en jaar achter den land^naam ver
wijst naar de jongste mededeeling, betrekking hebbende op 
hetzelfde land. 

Gebruikte afkort ingen: S. C. = Stamp Collecting. 
B. M. = Bulletin Mensuel. 

ALBANIË. 
In het vorige nummer vermeldden wij den »republiek opdruk 

op portzegels. Dezelfde opdruk is thans verschenen op de koer
seerende zegels : 

1 op 2 quint oranje. 
2 » » 
5 » geelgroen. 
0 » rood. 

25 quint blauw. 
50 » blauwgioen 

I franc violet. 
2 » olijfgroen. 

BULGARIJE. 
In teekening, volgens afbeel

I w r v r w Q W W T V w w T a ding, welke wel eenige nadere 
" —— ■ toelichting vereitcht wegensden 

slechten druk der uitgifte, ver
scheen de 4 Lewa, wijniood en 
geel. 

Het zegel vertoont een oogst
tafereeltje: maaien van koren, 
terviijl op den achteigrond een 
vrouw uit een kruik drinkt. 

Wij hebben hier, evenals met 
de andere, kortelings beschreven 

uitgiften, te doen met lokale drukken, wat duidelijk naar voren
komt door de mingeslaagde uitvoering. 
BOLIVIA. 

De I centavo, van de uitgifte 1919—21 werd ovei drukt met 
Habilitada 

5 ets. 

WATERGRAAFSMEER • N  Y A A R \ ^ « ^ ï DIR. LEON D E; R A A Y 
INT.rEL. ZUlU SIS ' ; 
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a'dus meldt »Stamp Collecting « 
ü e in het vorige nummer aangekondigde serie met afbeeldin

gen van motieven van de »Zonnepoort,« is verschenen in de 
waarden V2, i, 2, 3. 5, 10, 15, 20, 22'/2, 25, 30, 40, 50 en 60 
centavos, i , 2, 3, 4 en 5 Boliviano's. 

De geheele serie bestaat derhalve uit 19 waaiden. 
Als curiositeit zij vermeld, dat het met 43 excmplaien moge

lijk IS een model van de Zonnepoort in elkander te zetten, 
waarbij dan de lage waarden in strooken van 3 stuks moeten 
worden aangewend 

Wij komen binnenkort op deze belangwekkende uitgifte teiug. 
Voorts gaf men hier, in navol

ging o a. van Poi tugal een speci
aal Zondagszegel uit in de 
waarde 1 Leu (groen). Corres
pondentie, niet voorzien \ an dit 
exirazegfl wordt des Zondags 
niet besteld. 

De opbrengst van den vei koop 
dezer zegels komt ten goede aan 
het fonds, ingesteld voor den 
bouw van een Sanatorium voor 
zieke post en telegraafambte

naren. 
Met deze uitgifte snijdt deihalve het mes van twee kanten : 

men bevordert de zondagsrust van het postpersoneel en het 
wordt mogelijk gemaakt zieke ambtenaren te hulp te komen. 
CANADA. 

In het Koningstype verscheen de 8 cents, blauw. 
DANZIG. 

In het wapentype verscheen de 35 pfennig, blauw. 
DUITSCHLAND. 

Van den, in het vorige num
mer vermelden 5 Mark zegel, 
groen met de afbeelding van de 
Romaansche kerk te Speyer, 
geven wij hierbij het cliché. 

FINLAND. 
De 1 Mark in koerseerende teekening is thans verschenen in 

oianje. 
FRANKRIJK. 

Maison Fischer te Parijs zendt ons 
de eerste nieuwe waaide, de i franc 05 
in het zaaisterlype; kleur karmijn rood. 

De in het vorige nummer aangekon
digde kleurwijzigingen en nieuwe waar
den zullen nu binnenkort wel volgen. 
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IJSLAND. . „ _ _ . . . , 
Als gevolg van de por

toverlaging was de uitgifte 
van eenige nieuwe waarden 
noodzakelijk en Ier afwis
seling besloot men nu eens 
te breken met den oudrn 
sleur van koningskoppen. 

De tot dusverre versche
nen waarden zijn verdeeld 
over drie onderscheiden 
typen : 

Landing van een vis
schersbark op de door sterke branding omgeven zuidkust van 
het eiland ; 
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gezicht op de hoofdstad 
Reykjavik ; nationaal mu
seum in genoemde plaats. 

In de eerste teekening 
veischenen : 7 Aur groen 
en 50 Aur, gl oen en bi uin ; 
in de tweede 10 Aur, blauw 
en bruin en 35 Aur blauw ; 
in de laalste 20 Aur rood. 

De fiima G. Keiser & 
Zn. te 'sHage vriendelijk 
dank voor toezending der 
exemplaren. 

ITALIAANSCH E R Y T H R E A . 
Met den opdruk »Colonia Eritrea« verschenen : 
20 centimes groen, 
30 >> grijs, beide koningstype van het moederland. 

ITALIË. 
Pakketpostzegel Lire 3 op lo Lires. 

GIBRALTAR. 
In het koerseerend type, gioot formaat, verschenen de fran

keerzegels: 
2 shilling 6 pence, groen en zwart. 
5 » karmijn en zwart. 

10 » lichtblauw en zwart. 
5 Pond violet en zwart. 
Alle dragen het watermei k in sierschrift. 

JAPAN. 
In de teekening der uitgifte 1913 verscheen de 13 Sen, sepia. 

KENYA. 
In nevenstaande teekening ver

schenen de frankeerzegels: 
2 shilling 50 cent bruin. 
4 » grijs. 
7 » 50 cent oranjegeel. 
2 Pond lila en groen. 
3 » geel en violet. 
4 » lila rood en zwait. 

20 • groen en karmijn. 
Alle dragen het watermerk in 

sierschrift. 

LETLAND. 
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De herinneiingsserie is volgens 
»Sammler Woche« thans ook on
g e t a r d verschenen.Dezelfde bron 
meldt, dat slechts 1500 series 
ongetand werden uitgegeven. 

In hoeverre wij hier met maak
u'erk te doen hebben, kan dezer
zijds niet worden beoordeeld . 

MAROKKO (Britsche Kantoren). 
De koerseerende z'/j pence blauw van GrootBritannie, werd 

voorzien van den tweeregeligen opdruk 
Morocco 
Agencies 

NICARAGUA. 
De koerseerende serie frankeerzegels werd voorzien van de 

• N . Y A A R SC DIR. LEC'N DE RAAY 
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opdruk »Oficial« om te worden benut als dienstzegels. Te mel
den zijn : 

1 centavo violet. lo centavos geel. 
2 » karmijn. 15 » roodbruin. 
3 » olijfgroen. 20 » l ichtbruin. 
4 » rood. 25 » oranje. 
5 » zwart. 50 » blauw. 
Uen heer A. O. Ti t tmann te Pitney vriendelijk dank voor 

bericht. 
De I centavo violet der uitgifte 1922/23 werd overdrukt met 

R. de C. 1925. B. M. 

NIEUW ZEELAND. 
Als nieuwste nieuwtje produceert dit land de zegels met het 

»watermerk« N Z en ster, gedrukt op de achterzijde. 
Als eerstelingen zijn te melden de '/2 penny, groen en i penny 

rood George type. Het »watermerk« is in boekdruk aangebracht . 
Met denzelfden opdruk aan de achterzijde verscheen het dienst

zegel I penny, rood. 

PERU. 
De 10 centavos rood der uitgifte 1924, werd overdrukt met 

»Plebiscito«. Dit geschiedde ter gelegenheid van het plebisciet, 
dat beslissen moet over de bestemming van eenige grensstrooken 
tusschen Peru en Chili. 

RUMENIË. 
In de koerseerende teekening verschenen de frankeerzegels: 
10 Bani l ichtgroen. 
25 » roodbruin. 
3 Lei karmijn. 

Eerstgenoemde waarde verscheen aanvankelijk in olijfgroene 
k leu r ; de geheele oplaag (100,000 stuks) werd door speculanten 
opgekocht . Het postbestuur besloot toen, om de beeren dat grapje 
af te leeren, een nieuwe oplaag te laten verschijnen in dezelfde 
kleur. Helaas werd deze niet goed getroffen en verscheen deze 
nieuwe oplaag in l ichtgroen. Gelet op het vrij groot aantal — 
100000 stuks — in de olijfgroene kleur, zal ook dit, door de 
speculatie opgekocht zegel, wel niet al te duur op de markt 
verschijnen. 

RUSLAND. 

Maison' Fischer zendt ons de volgende 
frankeerwaarden alle op papier met water
merk : 

I kopeke 
2 « 
3 « 
5 
7 
8 
9 

14 » 
15 
30 

, oranje. 
groen. 
roodbruin, 
lila. 
bruin. 
olijf bruin. 
karmijn, 
blauwgroen, 
geel, 
violet. 

typ« 
» 
» 
» 
» 
X 

» 
» 
> 
» 

; werkman. 
boer. 
soldaat. 
werkman. 
soldaat. 
werkman. 
boer. 
werkman. 
boer. 

» 

TSJECHO SLOWAKYE. 
In nevenstaande teekening verscheen 

de 3 kronen, bruin. 
Het blijkt, dat van het i Kroon zegel 

in nevenstaand type, drie verschillende 
oplagen bestaan, die zich van elkander 
onderscheiden door de afmetingen, te 
weten : 

■9'/* X 22V2 m.m. 
i9'/4 X 22 m.m. 
181/2 X 21'/2 m^ni
Zooals nieft ziet, is het verschil tel

kens '/2 m.m. De beide uilersten zijn 

gemakkelijk met het bloote oog zichtbaar; het type 191/^ X 
22 m.m. onderscheidt zich door de grove tanding to. 

TRINIDAD. 
De serie portzegels werd uitgebreid met de 3 pence zwait, 

watermerk in sierletters. 

TUNIS. 
Maison Fischer te Parijs zendt ons de volgende waarden in 

de teekening der uitgifte 1906: 
60 centimes karmijn en donker violet, ruine ; 
1 franc donkerblauw en blauw. 
2 » groen en karmijn. 
5 » paars en groen. 
De drie laatstgenoemde in het scheepstype. 

URUGUAY (Oct. '25). 
Nog meer herinneringszegels zijn te melden : 
a. 5 centimos, beeltenis van Generaal Rivera. 
45 centimos luchtpostzegel, uitsluitend benut op het traject 

MontevideoRincon. Beide zegels dienen ter herinnering aan den 
slag bij Rincon. 

b. 5, 12 en 20 centimes ter herinner ing aan den slag bij 
Sarandi . 

In het volgend n u m m e r komen wij op deze uilgiften terug en 
hopen dan tevens de afbeeldingen, mede die van de in het 
Octobernummer beschreven exemplaren, te kunnen geven. 

ZWEDEN. 
In het type, kroon en posthoorn, verschenen de frankeerzegels : 

90 Ore ultramarijn. 
120 » zwart. 
In het koningstype zijn voorts te melden : 
15 ore, rose. 25 ore, blauw. 
20 » oranje. 30 » bruin. 
In het leeuwentype . 
5 ore groen (watermerk golflijnenl. 

10 » purper (zonder watermerk). 
Alle waarden zijn alleen vertikaal getand (tanding 10). 

ZWITSERLAND. 
In het Teiltype verscheen de frankeerkeerzegel 25 rappen, 

bruin op grijs. 

TER BESCHERMIMQ 
— V A N 

VERznMELnnRS ü HnriDELnnRs 
— DOOR 

J. B. ROBERT. 

VII. 
Kenmerking van gerepareerde zegels. — De bond van Duitsche 

Postzegelhandelaars in TsechoSloiuakije heeft het van kiacht en 
eerlijkheid getuigende besluit gevat, in het reglement op te nemen 
een § 13, l u idende : 

»Voor zoover de verkooper »gerepareerde zegels» als zoodanig 
erkent, moeten deze zonder uitzondering op de achterzijde met 
onoplosbaar schiift gekenmerkt en aldus verkocht worden. De 
Bondsleden, die bewust gerepareerde zegels zonder dit kenmerk 
verkoopen, zijn als bedriegers aan te merken en worden uit den 
Bond gesloten.» 

Betreffende «gerepareerde», of «gelapte, geflikte, herstelde, bij
of opgewerkte zegels«, welke s tukken door de wijze van bewer
king de meest gevaarlijke in onze liefhebberij zijn, volgen hier 
de antwoorden op verschillende mij gedane verzoeken om be
spreking. 

Allen worden opmerkzaam gemaakt op het «groote» gevaar, 
dat gelegen is in de openbaarmaking van de namen dergenen, 
die dat bedriegerswerkje verrichten. Een van de allerlaatst, door 
tusschenkomst van den heer Hoofdredacteur mij toegekomen ver
zoeken, betreft den «Directeur» van een gevestigd «atelier mo
derne de REPARATIONS DE TIMBRES P O S T E . Ie Parijs. Deze 

POiTZECELHANDEL _ B ^ Y A ^ R )L C 
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inrichting, waarin alle denkbare «vernieuwingen» plaats vinden, 
kon door de medewerking van «specialisten» opgericht worden 
Monsieur Ie Directeur verzuimde, zeker door overdrukte , achter 
het woord «specialistes« «en ourberie» te stellen, een klasse 
schelmen welke zich in alle landen met den dag uitbreidt De 
eer van deze schelmerij behoort aan Duitschland te worden ge 
gund. Indertijd heb ik voor menigen Duitscher, reparateur van 
zegels, in het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde ge
waarschuwd en bedacht niet, dat ik hierdoor bronnen aanduidde, 
waarvan «eerlijke» en «oneerlijken postzegelverzamelaars gebruik 
konden maken De ervaring leerde mij dit Dï «eerlijke» wenschte 
alleen voor zich een of meer minder frissche exemplaren te doen 
«schoonmaken» (opfrisschen). Een handelaar vertelde mij toen, 
dat een van zijne klanten^ die enkele betere zegels met dat doel 
aan . . . toegezonden had, x mark meer had moeten betalen 
voor de «reparatie», doordat aan een zegel een paar nieuwe 
tanden (dus geen geheel nieuw gebit, dat ook geleverd kan 
worden') aangebracht was, aan een ander, herinner ik 't mij goed, 
de ontbrekende bovenrand, alles zoodanig dat niets ervan gezien 
kon worden En het s lo t ' De vreugde, zoo z'jn zegels terug te 
krijgen, deed he Tl besluiten, alle minder fraaie zegels van eenige 
waarde eveneens aan dien »heelmeester« en «opfnsscher» op te 
zenden ' 

Met den inzender, wien dank wordt gebracht voor zijne be
langstelling, zullen alle onbevoo'oordeelde verzamelaars en han
delaars begrijpen, dat het «gevaar» van bekendmaking van de 
bronnen veel, zeer veel grooter is dan het doel waarnaar ge 
streefd wordt, n 1 de «Bescherming» 

Het artikel 13, inden aanvang genoemd, zal echter zeer moeilijk 
kunnen worden toegepast «Valsche» zegels zijn te herkennen, 
door alle die de echte «kennen», gerepaieerde echter in geen 
enkel opzicht bij afwa^sching van eenig stempel schijnt het zegel 
ongebruikt , om eiken twijfel den pas af te snijden, wordt het 
«gegomd» en wel op zoodanige wijze, dat de gom de oorspron
kelijke gelijkt BIJ vervalschingen is vaak de gom reeds een 
,v\aarschuwing»' 

Tevens moet worden ba lacht , dat den reparateurs het hand
werk nooit door eentg wetsartikel ontnomen kan worden Dit 
zou een algemeen en eeuwenoud gebruik aantasten, zonder het 
ooit te kunnen uitroeien W e s tukken van waarde beztt, al of 
niet antiquiteiten, kunstwerken, e d , waaraan door de tand des 
tijds of wel door andere oTrzaken, gebreken, beschadigingen, 
verkleuringen, enz het oorspronkelijk fraaie ontnomen is, kan 
die, desgewenscht, laten «repareeren» Zou men veilangen, dat 
voor «zegels» een uitzondering werd gemaakt? Even als deze 
kunnen die evengenoemde voorwerpen veikocht worden en evenals 
bij «zegels» kunnen de «herstelling», de «bijwerking», de «ver
nieuwing«, enz doo bedriegers met doel om te bedriegen, be 
werks 'e ' l igd wo'd n, maar niet met hen kunnea worden vergeleken 
ZIJ, die het doen om aan persoonlijke gevoelens van smaak, netheid, 
enz vo doen, hun is niets of weinig te verwijten Het eenige 
middel s de lamenwerking van alle postzegelverzamelaars en 
hdridelaar,b inden, om al e gerepareerde, of op eenige wyze van 
aanzicht verbeicrde en daardoor in waarde gestegen zegels, aan 
de achterzijde te stempelen met «gerepareerd en dit woord m 
' tOu i t s cha l s «repaurt» en niet als «ausgebessert», te gebiuiken. 
Dai r het Latijnsche «reparo» aan de woorden «reparer» {(r), «10 
repiir» (eng ), «repar re \deensch), «reparare» (ital en spaansch), 
■ reparar» (portug^esch) e n z , het leven schonk, kan de landstaal 
geb zigd wirden , zorider de Philatelisten, voor va ik voor hen 
raaibclachtige termen te stellen Dat daartoe onuitwischbare inkt 
moet worden gebruikt zal wel elk Bondsbestuur bij de invoering 
van zulk een «allen beschermend, alleen der gauwdievenbednjf 
doodend« besluit, als vanzelfsprekend toevoegen. Indien de ver
eenigingen wat krachtiger «actief» waren en wat minder op be
trekkelijk kleine uitgaven letten, zouden de Bonden, met werk 
zame besturen, veel meer uitrichten. 

Of al dan met de «herstelling» kan vastgesteld worden, is niet 
met een enkel woord afgedaan Er bestaan middelen ter ont
dekking j a ' maar enkele zijn van dien aard, dat men ze niet 
gebruiken kan zonder machtiging van den verkooper of aanbieder . 
Deze machtiging moet schriftelijk worden verleend, daarin moet 
duidelijk worden bepaald, dat met het te onderzoeken stuk mag 
worden gedaan, wat de keurmeester beslist noodig acht en bij
gevolg geen op of aanmerking kan worden ingediend, noch 
eenige vergoeding kan worden geeischt, mdien de uitslag ver

kregen werd door b v het uiteenvallen, dus de algeheele waarde
vernietiging, van het exemplaar dat tot onderzoek afgegeven 
werd Men zij vooral niet goedgeloovig ! 

In warme spiritus gelegd komen verschillende reparaties aan 
het licht, ook bijgewerkte kleuren worden zichtbaar Edoch . . . 
in elk geval «een machtiging», bedenkt di t ' 

Er zijn ook «machinale» ontdekkers . Of deze altijd en in alle 
gevallen voldoen, kan ik niet verzekeren Persoonlijk heb ik geen 
proeven ermede genomen en op gezegden van derden mag ik 
niets vaststellen. Zoodra ik zelf onderzocht heb, zeer uiteenloopende 
reparaties — by tandingen is het niet altijd mogelijk, veronder
stelt eens, dat er by de Nederlandsche 5 en 10 c , waarvan onge
tande vellen in kleinere plaatsen ter uitgiften aankwamen, twee 
tandingen, een zeer zeldzame en een heel alledaagsche voorkwamen, 
en ongetande «kunstmatig» geperforeerd werden in de zeer zeld
zame, dan geven geen van de bovengenoemde middelen uitslag 

Wil men de velschillende bedriegers en falsarissen het hand
werk onmogelyk maken, dan beginne men van alle — hier zyn 
geen uitzonderingen te maken — vereenigingen en bonden te 
eischen, dat «ALLE» gevaar opleverende postwaarden, dus o a 
«vervalschte>, «gerepareerde , «particulier herdrukte» en alle 
dergelyke zegels, voor goed te kenmerken, zooals boven reeds 
by «herstellingen» aangegeven Eenige vrees voor «geldehjke 
schade» by vergissingen behoeft niet te bestaan Eerstens moet 
een keurings commissie, niet een persoon, oordeelen, tweedens 
kan de reglementsbepaling zoodanig worden gesteld, dat inzen
dingen van twyfelachtige stukken uitbly ven of met «aanteekeningen» 
door de inzenders worden voorzien, als b v. by inzending van de 
«zoogenaamde nooduitgifte van het kantoor te Reval», alwaar met 
de vrlendehjkst beloonde medewerking van een of meer post
beambten, het «Eesti Post» op Russische postwaaiden, in gehe Ie 
vellen door den speculant aangeboden, werd gesteld en enkele 
bekenden gedurende 60 minuten (') daarmede eenige brieven 
mochten frankeeren De meeste overige werden op omslagen 
«zonder adres» geplakt en afgestempeld, herinner ik 't me » e l , 
met den dubbelcirkelstempel, waarin, vanaf het miden links tot 
in het midden rechts te lezen is «TALLINN —SADAM» en on
deraan «EESTI» tusschen twee «rt> ' s , in het binnenrond 7 5 19» 
Ik ontving er toen met alle acht waarden bovenaan op den om
slag en een rooden a mteekeningstempei links onderaan Ik had 
er «myn naamt op kunnen schryven, (naam en adres ontbiaken ' ) 
ten bewyze ik toen in «Reval» ( f a l i n n ) was ( s i c " ' ) Zoo zullen 
zeker talryke omslagen getuigen voor een «zegelgebrek• (') Jammer 
dat de voorraad Estland zegels op het kantoor te Tallinn toen 
in de tienduizenden van elke waarde liep en aldaar dan ook 
voortdurend aan de niet ingewyden in de oplichtersstreek, ver
kocht werden Heeft de speculant de zegels op omslag aldus 
verkocht, dan heeft elke kooper op eiken omslag een ander adres 
kunnen stellen, niet slechts geschreven met eigen hand en an
derer hand, maar ook getypt op verschillende schryfmachines ' 
Welk een grond'^tof voor de «wetenschap» ( s i c " ' ) en de jury's 
kunnen deze omslagen niet leveren • — Een zeer klein jaarlyksch 
bedrag van het voordeelig saldo van ten verkoop ter circulatie 
ingezonden zegels kan worden gereserveerd voor een zeker zeer 
zeldzaam geval van vergissing (ook een comité kan feilen), zoodat 
«onvoorziene» verliezen door een vergissing van het comité niet 
kunnen leiden tot onaangename debatten, direct of (en) indirect 
door belanghebbenden aangestookt by elke hunne beurs rakende 
«zuivering» Op deze wyze alleen kunnen de «gevaren» voor leden 
van vereenigingen en bonden geheel verdwynen en hun een «waar
borg» worden geschonken, welke zy thans tevergeefs m vereeni
gingen zoeken waarom dan ook talryke liefhebbers met wenschen 
toe te treden tot een vereenigmg, niet alleen in Nederland, o 
neen ' hier gaat 't nog, mdien hier met inachtneming van de 
verhoudingen, het buitenland zou worden vergeleken De Duitsche 
bonden hebben besloten, de "^tempelmg aan de achterzyde door 
de benoemde keuringscommisie verplichtend te stellen voor 
«valsche« en «gerepareerde» zegels. Waarom niet dadelyk de 
nietswaardige herdrukken erin b e g r e p e n ' 

WATERGRAAFSMEE R 
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De nieuwe zegels van Syrië en Grootlilianon. 
In het nummer van i6 April jl. meldden wij onzen lezers de 

verschijning van de nieuwe zegels voor deze deelen van het 
Fransche, koloniale rijk. 

Het betreft hier een uitgifte van buitengewone belangwekkend
heid, niet om de philate istlsche waarde dezer zegels, doch om 
hun voorstellingen, die ons terugvoeren naar het land, waar 
gebeurtenissen zich afspeelden, nauw verbonden aan onze heden
daagsche beschaving. 

Wij vonden onzen getrouwen lezer, den heer F. J. J. Loeff, 
te Breda, bereid, een beschrijving van de onderscheiden zegels 
dezer uitgifte te geven, voor welke bereidwilligheid wij gaarne 
dank betuigen. 

Wij geven thans het woord aan den heer Loeff. 

SYRIË. ' 
I. 

Da zegels van o P. lo, o P. 75 en 't strafportzegel van o P. 50 
hebben betrekking op Hama, 't oude Hamath uit den bijbel, 
een bekende stad aan de rivier Orontes. De stad lag buitengewoon 
schilderachtig op de steile en hooge oevers der rivier ten Noor
den van den Hermon of AntiLibanon (jozua 13:5 en Richteren 
3 : 3). Bijna in 't midden der stad verheft zich een kunstig aan
gelegde berg, waarop eens de citadel lag, waarvan nu geen 
overblijfselen meer te vinden zijn. De meeste woningen zijn ver
vaardigd van klei en hebben kegelvormige koepeldaken (zie 't 
zegel van o P. 75). Aan de groene oevers van den Orontes 
werken een paar honderd kolossale waterraderen (een ervan is 
duidelijk te zien op 't strafportzegel van o P 50), die het water 
van den stroom in de stad en haar huizen brengen. Zonder deze 
waterwerken zou de rijke omgeving van Hama haar vruchtbaar
heid verliezen en de stad door gebrek aan water in groote on
gelegenheid komen. Hier en daar zijn nog stukken van zuilen, 
kapiteelen, architraven enz. te vinden, die op vroegere grootte 
en luister van Hama wijzen. 

Hama is de voorraadschuur van NoordSyrië. De weilanden in 
den omtrek hebben geen eigenaar en bieden aan doortrekkende 
karavanen overvloedig voeder voor hun vee. De bevolking van 
± 30.000 zielen legt zich toe op wijn, boomwolen zijdecultuur. 
Ue stad zou gesticht zijn door Kanaänieten, afstammelingen van 
Hamathi , den zoon van Kanaan (Genesis 10: 18). In den tijd van 
koning David werd de stad geregeerd door koning Thoi, die met 
Israels koning in vrede leefde, terwijl zij samen optrokken tegen 
hun vijand Hadadezer van Zoba. (2 Samuel 8:9) . Hama heette 
gedurende de griekschmacedonische heerschappij Epiphania, 
misschien naar koning Antiochus IV Epiphanes van Syrië. In 
de Middeleeuwen speelde Hama een gewichtige rol, vooral onder 
den beroemden Arabischen vorst, dichter, aardrijkskundige en 
geschiedschrijver Abulfeda (1310—1331 na chr,). Sedert i5 i7 , s tond 
het onder Turksche heerschappij . Tengevolge van de afpersingen 
van de gouverneurs werd haar bloei geknakt. Mogelijk zal 't 
mandaat , dat de Franschen uitoefenen, verbetering brengen. 

Het zegel van o P. 25 ste't Merkab voor. Prof. Obbink schrijft mij : 
y>{S\)Merkab ( = wachttoren) is een dorpje van i 1500 inwoners. 
»Vlak bij ' t dorp (dat ligt tusschen Banyas en Tyrus, 10 K.M. 
»benoorden de wateren van Merom) ligt een hooge rots, waarop 
>een toren van 25 M. hoogte, gebouwd van groote granietblokken. 
»In de toren is een Gothische kapel, tegenwoordig als moskee 
»in gebruik. Men weet niet, wie dien toren (vesting) bouwde. 
»In 1285 werd hij op de hospitaalridders veroverd door Sultan 
»Kilawun.« 

Alexandrttte (zegel o P 50) ook wel Iskanderun genaamd, is 
gesticht ter herinnering aan den slag in de vlakte van Issus 
tusschen Alexander den Groote en Darius 333 v. Chr. ' t Ligt 
aan de Middellandsche zee 15 K.M. van Beilan. Op het zegel 
is ook het Taurusgebergte op d e i achtergrond te zien. De 
geniale blik van Alexander zag hier een voor een stad zeer 
gunstige liggine;, want hier was tevens de beste haven van de 
Syrische kust. Ziover heeft Alexandrette het echter niet kunnen 
brengen. De opvolgers van Alexander verlegden de residentie 
naar Antiochië met de havenstad Seleucia, waaraan groote sommen 
zijn ten koste gelegd en die toch te gronde ging, omdat de haven 
telkens verzandde. Tegenwoordig telt Alexandrette 2000 inwoners, 
' t Is de eenige havenstad aan de noordelijke kust , waar stoom

schepen zonder gevaar dicht aan den oever kunnen aanleggen. 
Het is de haven voor Aleppo en 't aanvangspunt voor karavanen 
naar Mesopotamie. 

De Duitschers hadden Alexandrette door een zijspoor met den 
Bagdadspoorweg willen verbinden, waardoor deze door de oorlog
voerenden van 1914—1918 zoo begeerde spoorweg van Europa 
naar de Perzische golf ook aansluiting zou gehad hebben met de 
Middellandsche zee. Vermoedelijk heeft ook de apostel Paulus 
hier het evangelie gepredikt. Handelingen 1 5 : 4 1 . 

De zegels van i P. en 1 P 50 hebben betrekking op Damas 
= Damascus . Dat van i P. geeft de TekkijeMoskee te zien, 
een lang met vele koepels en twee slanke minarets versierd 
gebouw. Het werd jn 1516 door Sultan Selim I vooral voor arme 
pelgrims naar Mekka als hospitaal gesticht. Ook in den laatsten 
tijd worden hier nog veel armen gespijzigd. 

Het zegel van i P. 50 zal wel een van de mooiste bazaars van 
Damascus voorstellen. Op 9 meter afstand vindt men 19 door
gangen in boogvorm. Hier worden allerlei koopwaren verhandeld: 
manufacturen, waarvoor ' t oosten zoo beroemd is, tapijten, wapens 
(Damascener klingen), zadels, vruchten, suikerwerken, goud en 
zilverwerken ; veel hiervan wordt door karavanen van soms 5000 
kameelen aangevoerd. De Arabieren hebben groote bewondering 
voor de oude kalifenstad. Damascus wordt ' t oog of de parel 
van ' t oosten genoemd; ja zelfs sommige Mahomedanen meenen, 
dat het ' t verloren paradijs is. 't Behoort tot de oudste steden 
der wereld. De wateren van de Barada geven aain de omgeving 
groote vruchtbaarheid en maken ' t mogelijk, dat in Damascus 
in alle huizen frisch water verkrijgbaar is. In den bijbel wordt 
't zoowel in 't O. als in 't N. Testament telkens genoemd. Niet 
alleen Abraham de aartsvader, maar ook koningen en profeten 
van Israël zijn er geweest. Israël voerde onder Achab langen tijd 
oorlog met Syrië, waarvan Damascus de hoofdstad was. 

Uit de geschiedenis van Paulus is bekend, dat 't chris tendom 
er reeds vroeg ingang vond en er zich meer en meer uitbreidde. 
De straat, genaamd de rechte, Hand. 9 : 1 1 , wordt er nog aan
gewezen. In 635 kwam Damascus in de macht van Kalif Omar, 
en werd de residentie van de kalifen uit ' t huis Umaija. Van de 
kruisvaarders had de stad weinig te lijden. De stad is geboorte
plaats van den beroemden geograaf en historicus Abulfeda. 

Lalakieh, (zegel van i P. 25) is het oude Laodicea ad mare, 
wel te onderscheiden van Laodicea in KleinAzië, en ligt 20 
mijlen van en tegenover de oostelijke punt van 't eiland Cyprus, 
op de noordelijke grens van Phoenicie bij de ui tmonding van de 
Orontes. De kruisvaarders hebben de stad bij hun eersten tocht 
naar ' t Heilige Land reeds veroverd en bij latere tochten zijn 
hier heel wat kruisvaarders ontscheept. In 1822 werd ' t door een 
aardbeving voor een groot deel verwoest. 

De ruïnes van Palmijra vindt men op de zegels van 2 P en 25 P. 
Palmijra heeft grooten bloei gekend onder koningin Zenobia, die in 
271 oorlog moest voeren met keizer Aurelianus en verslagen werd. 
Zij vluchtte naar Palmyra terug, doch de stad werd belegerd en 
veroverd ; Zenobia werd gevangen genomen, medegevoerd naar 
Rome, waar zij luister moest bijzetten aan den tr iumftocht van 
Aurelianus. De stad Palmyra is nooit weder tot haar ouden bloei 
teruggekeerd, maar integendeel geheel vervallen. 

De genoemde zegels van 2 P en 25 P geven iets te zien van 
de geweldige ruïnes van den zonnetempel te Palmyra, die een 
vierhoek besloeg van 240 M. in ' t kwadraat, 't Zegel van 25 P. 
geeft de westelijke helft van de groote kolonnade te zien. De 
Mahomedanen, die beelden haten, hebben de beelden en voor
stellingen, die op de zuilen gevonden werden, zeer beschadigd. 

Twee andere zegels, die van 5 en 10 P. herinneren aan ^ / é / / ö . 
Op ' t eerste zien wij een groot gedeelte van de stad, o p ' t andere 
de vestmg, waartoe een mooie, groote brug toegang geeft. De 
brug bestaat uit vijf bogen, waardoor men een schilderachtig 

• uitzicht krijgt over de omgeving, Halverwege komt men aan een 
tweede poort met een arabisch opschrift en dan komt nog een 
derde poort, waardoor men den top van den heuvel , waarop de 
eigenlijke vesting ligt, bereikt. 

De aardbeving van 1822 heeft ook te Aleppo groote verwoes
tingen aangericht. Van boven vac de vesting overziet men geheel 
Aleppo, de ruines der oude stadsgedeelten, eenige nieuwe stads
kwartieren en in de verte sneeuwbergen. De rivier Koik, waaraan 
Aleppo ligt, kende Xenophon reeds, die vertelt, dat zij een groote 
menigte visschen bevatte, die door het volk als heilig werden 
beschouwd en daarom niet gegetenjwerden. 
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Het 3 P. zegel stelt de brug van Daphne voor. De inwoners 
van Antiochie waren bekend om hun zucht naar genot, en de 
plek, waar zij zich 't liefst daaraan overgaven, was 't wereldberoemde 
Daphne , tegenwoordig 't eenzame Bet el Mä. 't Munt te oudtijds 
uit door zijn tuinen en boomgaarden in de nabijheid van Antiochie. 
Langs een weg van iv-j uur tusschen tuinen en villa's en fon
teinen door werd 't bereikt. Daphne ( = laurierboom), de naam 
alleen reeds deed 't hart dei inwoners van Antiochie sneller 
k loppen. Kunst en natuur reikten hier elkander de hand en de 
te ,ipel van Apollo werkte mede om velen tot een bezoek aan 
Daphne op te wekken. Maar achter al dat schoone stond helaas 
de oostersche zinnelijkheid, die hier hoogtij vierde op de meest 
ontzettende wijze. Antiochie, in welks nabijheid Daphne dus te 
vinden is, is afgebeeld op 't i P. portzegel. Op den voorgrond 
ziet men de rivier Orontes en in de veite de bergen met den 
ouden romeinschen vestingmuur. 

Antiochie werd gebouwd tegen 't einde van de 4de eeuw voor 
Chr. door Seleucus Nikator. Het lag in de groote en vruchtbare 
vlakte, die de Orontes doorstroomt. In 64 voor Chr. werd 
Antiochie hoofdstad van de nieuwe Syrische provincie der 
Romeinen en hoog steeg haar roem onder de romeinsche keizers. 
Herodes de Groote liet een straat van een uur lang met marmer 
plaveien en met een zuilengang versieien. De bevolking zocht 
haar vermaak in Grieksche spelen, circus- en amphitheater-
vertooningen, maar gedroeg zich dikwijls ook onrustig, zoodat 
oproeren geen zeldzaamheid waren. Behalve heidenen woonden 
er heel wat Joden, en spoedig ontwikkelde er zich een van de 
aanzienlijkste christengemeenten, welker leden hier 't eerst den 
naam van christenen verkregen. Hand. 11 : 26. Hier werkte langen 
tijd Barnabas, die met Paulus de eerste zendingsreis naar Klein-
Azië ondernam. 

De gemeente stond in levendig verkeer met de moedergemeente 
te Jeruzalem. Later werd de bisschopsstoel van Antiochie inge
nomen door mannen als Ignatius en den grooten Chry^ostomus. 
In 6j7 werd he t door de Mahomedanen veroverd. Thans is het 
een onbeduidend stadje, dat nog slechts een vijfde van de lu imte 
van de oude stad beslaat. 

Het 2 P. portzegel wijst ons op Tartous, zoo genoemd door 
de Mahomedanen ; 't zelfde als Tortoso van de kruisvaarders ; 
de Awadieten noemden het Auharadus. De ruines , die 9 ä 10 
uur in noordelijke richting van Tripolis verwijderd liggen, gevfn 
ons den best bewaarden eigenaardigen voim van oud-phoenicischc 
bouwkunst te zien. 

Banyas, (portzegel 3 P.) ligt aan den voet van een van de 
zuidelijke uitloopers van den Hermon. Niet ver van de stad 
komen beekjes uit de rotsen, die de bronnen van den Joidaan 
vormen. Er zijn nog oude nissen met opschriften, die 't waai-
schijnlijk maken, dat hier de god Pan werd vereerd. Bij Banjab 
is veel oorlog gevoerd, 't Was 't tooneel van den strijd tusschen 
de Seleuciden van Syrië en de Ptolomeeën van Egypte ; later 
kwam het in 't bezit van Herodes den Groote. Het is in 't N. 
Testament bekend onder den naam van Caesarea Filippi. Jezus 
bezocht het meermalen. Math. 16: 13 Marcus 8 : 2 7 . In de nabij
heid ligt de kalat Banias, het kasteel Banias, ver
moedelijk gebouwd om den grooten weg te 
beheerschen, die van Huleh naar de vlakte van 
Damascus loopt, 't Is de grootste vesting van 
het geheele land en was waarschijnlijk eens een 
grensvesting van de Sidoniërs, aan wie deze land
streek vroeger toebehoorde. 

Over Kalat Yamoen en Krak des Chevaliers 
heb ik niets kunnen vinden in de l i t teratuur, 
die mij ten dienste stond. 

Geraadpleegde bronnen : 
Georg Ebers und Hermann Guthe, Paläst ina 

in Bild und Wort 1882. 
Dr. Ed. Riehm, Bijbelsch Woordenboek 1890. 
D. L. Schneller, Tarsus und Damascus 1913. 
D. L. Schneller, Antiochia, Cypern, Galatien 

1914. 
D. L. Schneller, Von Syrien bis Macedonien 

1916. 
T. M. Chevalier Lycklama ä Nyeholt, Voyage 

en Russie, au Caucase et en Perse, dans la 
Mésopotamie, Ie Kurdistan, la Syrië, la Palestine 
et la Turquie pendant les années 1865—1868. 
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11 
Korten tijd nada t mijn artikel over de stempels van Nedlndie 

geplaatst was (Maandblad Juli 1924, no 7) ontving ik van ons 
medelid den heer T H.Beer van Dingstee uit Malang een schrijven, 
waarin Z Ed mij mededeelde, dat hii in het bezit was van stempels 
van nog oudeien datum, die allicht ook voor verzamelaars be
langrük waren en verzocht Z Ed. mii of hiervoor plaatsruimte in 
het Maandblad beschikbaar kon worden gesteld. Uit de ontvangen 
mededeeling bleek mij, dat zii geheel aanslolen bii het eerst ge
plaatste stuk en daarmede een aaneengeschakeld geheel uitmaak
ten. Gaarne neem ik dus het aanbod aan en kunnen de lezers 
hieronder vinden, wat de heer Beer van Dingstee hieromtrent 
schrijft: 

Van eenig spoor van postdienst in NedIndië \s. vóór 1700 niets 
te vinden, hetgeen niet wegneemt, dat zich toch door de toe
neming van het veikeer, de opkomst der sleden en de daarmee 
gepaard gaande ontwikkeling van den handel meer en meer de 
behoefte aan een geregelde onderlinge gemeenschap deed gevoe
len, ook vooral voor het overbrengen van l egeer i rg 'dépêches . 
Ten tiide van de Veieenigde OostIndische Compagnie geschiedde 
dit alles per open brief. Men stelle zich die brieven niet voor 
als te zijn ingevouwen in eerv nette enveloppe, zooals dat tegen
woordig geschiedt, neen. eeuwen lang heeft men het zorder deze 
nuttige hulpmiddelen moeten doen. De brieven uit Nfderlcgtd 
naar Indic en omgekeerd moesten in een verzegeld pakket, met 
leer benaaid, gefloten worden. 

De eerste brief'^tempels dagtefkenen uit de dagen van het 
beleid van Jacob Mossel (1753), doch tijdens het bewind van 
Petrus Alber tus van der Parra werden ze veelvuldiger gebezigd. 

No. I is het oudste mij ten dienste staande origineele schrijven, 
een stuk blief d a t e e r e n d e 1 7 5 6 , waarop voorkomt een 
stempel van de Vereenigde OostIndische Compagnie. De^e brief 
uit Makasser had een afzonderlijk stempel, waarop behalve de 
gebruikelijke initialen van de V.O.C, en de waarde van het zegel, 
nog voorkomt de let ter M, een afkorting van den plaatsnaam 
Makasser. De let ters bijzijden de letter M zijnde 5 Rd. (Rüks
daalders) is het porto in die dagen van een brief van Holland 
naar Iiidië en omgekeerd . 

No. 2, 3 en 4 nog eenige afbeeldingen van de V . O . C , stem
pels uit die tijden, alle afkomstig uit Makasser. 

No. 5 is een brief, geschreven «in het Gasteel te Batavia, den 
15 A p r i l A n n o 1 7 6 2 , » in dit stempel staat «6 St.», zes 
stuivers, waaronder de initialen van de V. O. G. 

No 6 is het stempel , voorkomende op een schriiven, afkomstig 
uit Semarang, geadresseerd naar Timor en gedagteekend den 
25 N o v e m b e r 1 7 9 6 . 

No. 7 een stempel gedagteekend Semarang, A n n o 1 8 0 0 . 
No. 8 een stempel voorkomende op een brief, gedagteekend 

Batavia 1 0 J a n u a r i 1 8 0 6 en doorgezonden naar Ambon. 
Het porto van een brief van Java naar de Buitenh''zittingen of 
omgekeerd bedroeg 2 Rijksdaalders. 

No 9 is een brief afkomstig uit Semarang, gedateerd Semaranz 
den 6 F e b r u a r i A n n o 1 8 0 6 . met het ' t empel van de V. O. G 

Het verschuldigde port werd door middel van zwarte ronde 
V. O. G. stempels op de brieven afgedrukt. 

Een uniformport. zooals we dat tegenwoordig kennen, bestond 
toenmaals niet, doch het port werd berekend naar den afstand 
en de grootte der brieven. Een brief van Indië naar Holland 
kostte 5 Rijksdaalders. Een brief van Java naar de Buiteiibesit
tingen of omgekeerd bedroeg het porto 2 rijksdaalders. (Zie boven.) 

In deze strekten tot de bepaling van het brievenvervoer de 
voorschriften van het tarief, zooals dat door de Oo^tlndische 
Comp was vastgesteld bij resolutie der vergadeung van Zeven
tien ddo 29 Maart 1791 Bij het Provisioneel Reglement waren de 
vroeger vastgestelde porten verhoogd met 100" j , maar bij het 
Reglement gearresteerd bij Staatsbesluit der Bat: Rep: ddo Janu
ari 1806 werd het port van een enkelvoudigen brief (tot èèn lood 
wegende) bepaald op 7I2 tot 15 stuivers naar mate van den af
stand. Voor zwaardere brieven liep het tarief op tot 3 rijksdaalders. 
Voor brieven, uit Holland of andere overzeesche landen aange
bracht, werd een port berekend van i tot 273 rijksdaalder. Voor 
brieven van meer dan gewone dikte was dubbel port verschuldigd. 

No. 10. Een stempel d a t e e r e n d e 1 8 1 0 Deze brief dateeit 
uit de dagen van GouverneurGeneraal Daendels. 

Al deze (n i / io) V . O . C , stempels zijn in zwart afgedrukt. 
Na het in gebruik stellen van de oude Compagnie

stempels kregen we het Engelsch tusschenbe^tuur onder Luite
nantGouverneur Thomas Stamford Raffles ( i 8 r i —1816). Het 
Engelsche tusschenbestuur bediende zich eveneens van stempels, 
maar met een eenigszins gewiizigd karakter Er werden totnmaals 
reeds twee stempels op het adres van den brief gedrukt, een van 
de plaats van afzending en het andere van die \ a n aankom't . 

No. I I . een brief, afkomstig uit Semarang gedateeid 6 F e 
b r u a r i 1 8 1 3 . Dit stempel is in rood afgedrukt en bestaat 
uit twee concentrische cirkels, lerwijl dit porto bedroeg 10 Dollar 
stuivers. Voor stempelverzamelaars hebben ook deze brieven 
hooge waarde. Voor couranten, gedrukte stukken, enz. was een 
lager port vastgesteld. Dit is de eerstemaal, dat van een port voor 
drukwerken sprake is. 

(Zie verder het artikel in het Maandblad Juli 1924, no. 7, A.C. V.) 
Onderling gevoerde briefwisseling, uit den aard van het feit> 

dat Indië een eilandenrijk is, geschiedde de verzending per zeil
schip. Toendertijd was er natuurlijk geen sprake van een ge
regeld verkeer, zelfs niet van vaste lijnen en van de gelegenheid, 
dat een fregat hier of daar werd heengezonden, of een koop
vaarder naar een eiland ging om handel te drijven en producten 
te halen, werd gebruik gemaakt , om brieven mede te geven. Maar 
ook met piauwen of b a ' k (pantjallan) werd zulks bewerkstelligd. 
Het spreekt vanzelf, dat een en ander op zeer ongeregelde tijden 
geschiedde. 

Hoe gebrekkig toendertiid de middelen van verkeer nog waren 
kan hieruit bliiken. dat bet overbreneen van brieven tusschen 
Holland en Indië in de Comraeniedagen minstens 7 maanden 
duurde, terwijl brieven, afkomstig van Batavia voor Makasser 
bestemd, ruim 130 daeen deed. 

Ook in die dagen was men in de Buitenbezittingen altiid wat 
ten achter bij de op Java heerschende toestanden en gewoonten 
en te verwonderen valt het dan ook niet, dat op Sumatra en 
C^/(;i^« en nog veel minder op Borneo sprake kan zün van brieven
vervoer onder controle der regeering Daar geschiedde het met 
den privé looper en om er een'ge contró'e op uit te oefenen, 
werd dan wel eens op verzoek door een ambtenaar op den brief 
afgeleekend het uur en de datum van aankomst en vertrek. Regel 
was dit niet, het was, voor zoover onze informaties terzake hebben 
uitgewezen, slechts een onderl inge be'eefdheid, die men elkander 
bewees, zoowel in het ambtelijke als in het particuHeie. 

Het was in de eerste halve eeuw na 1800 mogelijk het porto 
voor een brief te betalen bij het aanbieden, of den brief orge
frankeerd te verzenden en den geadresseerde dit porto te doen 
betalen. Zulks werd dan op den omslag aangegeven door middel 
van een stempel, waarop behalve de plaatsnaam, vanwaar de 
brief afkomstio was, stond vermeld «FRANCO» dan wel «ON
GEFRANKEERD» 

Waren brieven voor de Buitenbezittingen bestemd of vandaar 
afkomstiff. zoo werd in dat stempel nog gevoegd het woord 
«ZEEBRIEF. . 

ledere plaats had een eigen stempel, soms rond, een andere 
keer vierkant of rechthoekig, ovaal, ja er waren misschien nog 
andere vormen, terwijl tevens verschillende inktsoorten weiden 
gebruikt, zoodat men heeft roode, zwarte, blauwe en groene stempels. 

Met deze mede leeünsen heeft de heer J. H. Beer van Dingtsee 
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de Philatelie een grooten dienst bewezen en is het door zijn arbeid 
mogelijk geworden, dat thans m het Maandblad een, zoo met vol
ledige dan toch althans een zeer uitgebreide, opgave voorkomt 
van de poststempels onzer Kolomen van af 1756 en bieng ik 
gaarne ook namens vele verzamelaars, Z Ed mijn dank voor het 
belangrijke werk A C Voss. 

w Afstempelingen. 
ßi 

NEDERLAND. 
Amsterdam — Centrail Station De 4 regelige continueerende 

machinesfempel in omlrs t ing f INSLUITING  VAN  GELD IN 
NIET  AANGETEEKENDE  STUKKEN  IS  VERBODEN f, welke 
WIJ slechts uit Amsterdam en Zandvoort kend tn , is nu ook op 
het C 5 in gebruik Bij laatstgenoemd stempel is echter de 
dagteekeningstempel anders nl een duhbelnngs lempel met 
omschrift AMSTERDAM  CENTRAAL STATION onderin éen open 
5stialige ster en in den dwarsbalk de datum, b v 1.10.25 7. N 
dus met Arabisch mamdcijfei , terwijl deze stempel bij ^^«j'/^rß'«;« 
en Zandvoort den plaatsnaam in het bovenste segment hetft en 
drie sterren in het onderste segment Hiervan zijn de linksche 
en rechtsche ster gevuld, de middelste open en veider de maand 
cijfers Romemsch, b v. 28.IX. 23 67 N. 

Voorschoten Idem m den dubbel r ing VOORSCHOTEN « AAN
GENAAM WONEN, over de segmenten veideeld LAGE BELASTING 

Ede 4 Dubbelrmgstempel met omschrift GUNSTIG GELEGEN 
IN MOOIE STREEK. 

Vootburs; i idem WORDT LID ROODE KRUIS MINIMUM 1 GLD 
verder twee groote kruisen tusschen plaatsnaam en jaartal 

Bennelom 2 Groot dubbelrmgstempel , in he^ bovenste segment 
boven den datumdwarsbalk BOSCH EN HEIDE, in het onderste 
STILTE EN RUST 

NEDER L. INDIË. 
Ir A Wulff zond ons uit Passarmtngoe een halte aan den 

Staatsspoorweg Westerlijnen tusschen Batavia en Buitenzorg een 
[afstempeling, waarin datum en jaar geheel ontbreken, nl 

PASSARMINGOE | Vroeger kwamen dergelijke stempels zeer 
veel voor, doch de laatste jaren zagen we ze niet meer Voor 
zoover wij weten zijn het administratieve stempels der spoor 
wegen die door den haltechef, tevens posthouder, ook voor 
kaartjes en vrachtbrieven worden gebezigd 

B E L G I Ë . 
Bouillon Enkelr ingstempel , groot model BOUILLON VISITEZ 

BOUILLON ET SON VIEUX CHATEAU FORT BEZOEKT BOUILLON 
EN ZIJN OUD VERSTERKT KASTEEL. 

Wenduytie idem 
BEZOEKT \ A / F M n | | V M P PRINSES ONDERDE BADSTEDEN 
VISITEZ VV L IM U U T IM C PRINCESSE DES PLAGES. 

D U I T S C H L A N D . 
Düsseldorf Handstempel Jubiläumsausstellungen MaiOktober 

1925. Heer Dercksen legt ons een stempel over van het jaar 
1952, nl 31.8.52 23 N dus een stempelfout ' 

Frankfurt (Main) 9 idem INTERNATIONALE KOCHKUNST
AUSSTELLUNG 24.10.  4.11.1925. 

Leipsiü Plagwitz Mach st FIM FRANKFURTER MESSE 4.7. 
OKTOBER 1925 

Leipzig I Handst 1. DEUTSCHER REICHSKRIEGERTAG 1719. 
OKT. 1925 

NiedurSahbrunn idem Porzellan industrie geniesst Weltruf. 
Pommern, {Mosel) idem in het midden groote druiventros 

met omschrift . Anerkannte wiederholt preisgekrönte Qualitatsweine 
Trier i K m q idem Verkehrsmittelpunkt für Hochwald und 

Südeifel 

F R A N K R IJ K. 
Dijon 4 regelig machinestempel DIJON SA CELEBRE FOIRE 

GASTRONOMIQUE 720 NOVEMBRE 1925 

Grenoble zeshoekig handstempel GRENOBLE EXPOSITION 
Lyon Terieaux 4 regelig machines tempel VISITEZ LA FOIRE 

INTERNATIONALE DE LYON 114 MARS 1925. 
Les Sables d Olonne Handst in kastje LES SABLES D'OLONNE 

LA PLUS BELLE PLAGE D'EUROPE. 
Marseille Gare Mach st m kastje MARSEILLE PORTE DE 

L'ORIENT SA MER, SON SOLEIL SON CIEL BLEU. 
Nimes Handst in kastje NIMES VILLE D'ART ET LE GARD 

PITTORESQUE. 
Orleans Gare Mach st ORLEANS 4e FOIREEXPOSITION 

514 JUIN 1925 
Oyonnax (Am) Handst in kastje OVONNAX SES PEIGNES 

SES ARTICLES DE FANTAISIE. 
St Servan s\Mer idem PASSEZ L'ÉTÉ A ST SERVAN s/MER 

CoTE D'EMERAUDE 
Toulon si Mer Mach st TOULON PORTE DE LA CóTE D'AZUR 

SA RADE 
Tonrcomg. idem VISITEZ LE SALON REGIONAL AUTOMOBILE 

DE LILLE 418 OCTOBRE 
20 October stempelde Towcoing echter nog met dezen stempel, 

daarna : TOURCOING MARCHE LAINIER. 
Iroyes idem TROVES SES MONUMENTS SES VIEILLES RUES 

E N G E L A N D . 
Het succes van de fakkeloptochten met taptoe in het Wimble ) 

Stadion moet, naar vvij vernemen, zoo groot geweest zijn, dat 
men besloot ze, zoo'ang het wedtr dit toeliet, ook na 10 October 
te houden Een datum komt in de diverse stempels niet meei 
voor Onder het 2 regelige machinestempel TORCH LIGHT TATTOO 
STADIUM WEMBLEY staan nu bij de Z:ö«rfd!//Jt/;6 stempels 7 giooie 
punten . • . * . • . of 2 punten tusschen 2 lijren  . .  , bij 
Birmingham, Bintol, Edinburgh Glasgow, Leeds, Liverpool, 
\Tani,hester, Newcastle 3 dikke evenwijdige lijnen en in den 
s tempel van Plymouth is de datur r ru imte geheel blanco gelaten 

O O S T E N R I J K . 
Hofgastem HanJs tempel met o m ' c h r ft THERMALBAD 

BäDERGEBRAUCH WäHREND DES GANZEN JAHRES 
St Johann im Pongau idem 
Liechtensteinklamm Wintersportplatz 

Z W I T S E R L A N D . 
I^ocarno De besprekingen ovei het ^ eilighe dî ] acl m dit 

sshoone plaat'sje van llaliaansch Zwiiserland Lezoigdtn 11 ■ een 
hdfidstempel in omlijsting CONFERENZA. PATTO SICUREZZA LO 
CARNO 

Hartelijken dank aan mevr Bsse Van Heerdt Kolff en de H H 
A W Brave A Bzn , J D van Brink, J P Brinkman, W P 
Costerus P / n , W J Dercksen H Mzn Goosstn Jchn Robbers, 
G J Schouten, Prof S Stiowski, ir H Fi eitel, W ï van der 
Vlugt, N E Wallis, A V d Wiel, J C Wildschut, ir A Wulff, 
K Zirkenbach en Int W G Zwolle vooi hunne spcedige toe
zending der nieuue stempe's 1 rg 

! 
Brievenbus. 9 

Verschillende inzenders. 
Wegens plaatsruimte moesten meerdere ingezonden ' tukken en 

ait ikelen blijven liggen Hope" deze achtereenvolgens teplaatsen 
Bibliothecarissen der vereenigingen. 

De hoofdredacteur ver2oekt beleefd toezending \ an een cata 
logus der Vereenigings Bibliotheek Bij voorbaat dank 

Oplagecijfers en Appreciatie. 
(Slot). 

Wij zijn thans genadeid tot Nederland zelf Van de oplage
cijfers IS helaas maar zeer v\einig bekend Terwijl wij van 
Suriname, Curagao en Indie slechts een gedeel te van het voor 
handen materiaal gebruikten^ n l van de zegels met de kleinste 
oplagen, zijn de gegevens omtrent de jongere Nederlandsche 
zegels zoo ger ng, da ' zij alle hieronder k u n n e n woiden afgedrukt 

P 0 5 T Z E C E L M A N D E L 
WATERGRAAFSMEER •N.YAAR &e DIR. L E ö N D E RAAY 
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Yvert 
1926. 

118 
121 
120 
I 12 
119 
I ' 3 
I I I 
122 
114 
115 

82.84 
125 
123 

T 69 
152 
153 

T 70 
124 
95 
94 

83.85.86. 
129 

i i 6 . 117. 
70.71.72. 

156 
T 71 
154 

T 6 5 
T 6 7 
155 

T 68 
87.88 

126 
106 A 
T 66 
5 1 A 
T 64 
130 

89.90 
'31.132 

S 5 
91.92 

S I 
97 

S 6 

149.150.151 
S 7 
S 2 
96 
S 3 
127 
S 4 

128 
93 

S 8 

Oplage. 

I I I 411 400 
104 920 000 
28355 100 
24 000 000 
20 637 960 
18 000 000 
16 120 000 
12 390 700 

5 600 000 
5 494 000 
3 000 000 
2 940 500 
2 708 500 
2 547 000 
2 071 500 
I 985 400 
I 931 000 
I 726 200 
I 615 400 
I 580 700 
I 500 000 
I 115 200 
I o4o 000 
I 000 000 

970 000 
773 000 
770 OOo 
74o 000 
672 000 
570 000 
558800 
500 000 
426425 
380 000 
354 000 
350 000 
320 000 
281 000 
200 000 

± 165 000 
117 807 
100 000 
93005 
76 000 
62 217 

60 000 
56747 

± 55 797 
51 800 
5 ' " 3 
51 025 
50565 
37050 
24 coo 
23252 

± 19 176 

Gewone Frankeerzegels. 

2 et. Jubileum 1923 
10 et. » » 
7'/^ et. » » 
2/1H et. 1923 
5 et. Jubi leum 1923 

10/3 et. 1923 
2/1 et. 1923 

20 et. Jubi leum 1923 
10,5 et. 1923 
10 /12^ et. 1923 
2 4 en 5 et. Jub. 1913 

50 et. Jubileum 1923 
25 et. » » 

35 et. Jubileum 1923 
60/30 et. 1919 
40/30 et. » 
3 ct., loct . , i2!/2Ct.Jub.'13 
i o / D i e n s t / 3 et. 1923 
io/i7!/2 en 10/2214 '23 

"* 

20 et. en 25 et. Jub. '13 
f i Jubileum 1923 

f 1/Dienst /I7l /J et. '23 
50 et en f I Jub. 1913 

f 2 4 en f5 Jub . 1913 

f 2,50/f 10 Jub. 1913 

f 2,50/f 10 1905 

f 21/2 Jubileum 1923 

f 5 Jubileum 1923 
f 10 Jubileum 1913 

Gelegenheidszegels. 

2 et. Redding Mij. 
10 et. » » 

I et. a) 3 et. i) 5 et. c) 
Tuberculose 1906 

lp et. Kind 1924 

2 et. Kind 1924 

7^ et. Kind 1924 

10 et. ongetand '23 

5 et. ongetand '23 

2 et. (/) en 10 ti) Toorop 

10 et., 15 et., 35 et. 
Tentoonstelling '24. 

groen interneeringszegel 

Dienstzegels. 

3 et. Armenwet 

I et. » 

5 et. » 

10 et. » 
ll/^Ct. 

zw. opdr. e) 
2 et. Armenwet 

214 et. » 

i ' /^ct .A. rd .opd . ( / 

Portzegels 

5/1 et. frankzgl. '24 

l o ' i ' i et. frkzgl. '24 

I2 l4 /5c t . frkzgl.'24 

2I4/7 portzegel '24 
25/71/2 

4/3 et. frnkzgl '24 

2SJ1I4 et. portzgl '24 

1/3 et. portzgl '24 

Opmerkingen. 

^ 

a) waarvan 600 000 
St. massaal gestemp. 
d) waarvan 820 000 

St. massaal gestemp. 
c) waarvan 770 000 
St. massaal gestemp. 

ä) oplage 500000 st 
waarvan + 2/3 

gedeelte vernietigd 

e) max. 58 200 
min. 54973 

/■^ max. 20 000 
min. 16773 

Behalve voor de portzegels, waarvan wij reeds zagen, dat deze 
in het algemeen een eijjen, afzonderlijke, appreciatie hebben en 
die wij dus afzonderlijk indeelden, bleek het noodzakelijk ook 
een rubriek «Gelegenheidszegels» te openen, ten einde eenige 
regelmaat in den chaos te brengen Dit soort zegels schijnt zich 
blijkbaar niet tot volwaardige hoogte te kunnen opwerken : 
niemand zal t rouwens één der 3 tentoonstellingszegels 1924, 
durven vergelijken met een f2 i 2 / f io opdruk, of de tentoon
stellingsserie eomp'eet durven te taxeeren op i Vj maal de waarde 
van de beide opdrukken f2l '2/f 10 te zamen. Ook de Toorop
zegels en de zegels van het Kind kunnen onmogelijk in den 
eers'en kolom blijven staan, tenzij hun waarde eensklaps eenige 
veelvouden zou stijgen, hetgeen wij ten sterkste betwijfelen. Men 
ziet hieruit dat het buitenland slechts gedeeltelijk interesse heeft 
voor dit soort zegels. Toch blijkt uit dezen kolom ten duidelijkste 
de zeldzaamheid van onze eerste Kerstserie, de Tooropzegels, 

ten opzichte van andere soorten. Het slechtste is het wel met 
de waardeering van de Tuberculosezegels 1906 gesteld, die in 
de eerste plaats geen internationale frankeerwaarde hadden, maar 
zulks zal giootendeels moeten worden toegeschreven aan de 
leelijke, ontsierend zware en veel te dicht op elkaar gezette 
massai ls tempels (sterstempel Amsterdam, 31107, 1012 N.). 

Men zou de opmerking kunnen maken, dat in den eersten 
kolom toch ook niet veel meer dan gelegenheidszegels overblijven. 
Dit is inderdaad zoo, doch we hebben hier zegels, die gedurende 
zóó geruimen tijd in koers zijn geweest, dat het gelegenheids
cachet er toch practisch geheel aan ontnomen is. 

Voor wat betreft Jubileum 1923 valt ons op hoe groot de 
oplagen zijn voor de lagere soorten, zelfs nog voor de 20 et. De 
7J/J ct., ofschoon het laatst uitgekomen, komt nog veelvuldiger 
voor dan de 2 / 1 1 ^ et. 1923. De 50 et. en de 25 et. zijn onge
veer gelijk, de 35 et. is de beste der drie. Dit zou men zoo 

WATERGRAAFSMEER • ^ ■ ■ ¥ # % # \ r * O» W 
DIR.LEON DE RAAY 
INT.TEL. ZUID 6255 
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oppervlakkig niet denken, maar de 50 et moet nog van de rijks
veilmgen, d i van de adreskaarten der postpakketten, loskomen 
en de 20 et werd natuurlijk veelvuldig als frankeerzegel voor 
het buitenland gebruikt De hoogere waarden Jubileum 1923 
zijn reeds dadelijk veel beter, de f 2^2 behoort , evenals de f5 , 
tot de beste Nederlandsche postzegels 

Jubi leum 1913 neemt een waardige plaats op de lijst in Van 
de meest voorkomende waaiden (2Vj et en 5 et ) bestaan even 
veel exemplaren als van de 50 et Jubileum 1923 De 3 e t , 10 
et en 12I/3 et '13 zijn onderling gelijk en hun oplage is kleiner 
dan van de 191Q opdrukken 6 0 3 0 en 40/30 Voor de 12^/^ e t , 
het buitenlandsch briefporto van destijds, geldt vooral nog de 
opmerking dat een groot gedeelte niet in het land gebleven 
zal zijn 

De f2 5 o / f i o 1913 en de f 2 , 5 o / f l o 1905 werden jarenlang 
tezamen als «serie» verkocht Waar de oplage van de eerste 
anderhalf maal de oplage van de laatste is, is hieruit hetgroote 
overschot van de overdrukte Jubileumzegels verklaard, welk 
zegel overigens geenszins overschat was Integendeel, de f 2,50/f 10 
1905 IS aanzienlijk veel beter dan kon blijken uit de waarde, 
die aan dit zegel werd toegekend 

De ongetande zegels van 5 et en lo et van 1923 staan op de 
plaats, waar wij hen zouden verwachten Het is verklaarbaar dat 
deze zegels ietwat m de verdrukking komen, doordat zij min of 
meer specialistisch zijn 

Vreemder en nog minder begrepen dan de Indische dienst
zegels, zijn onze Nederlandsche Dienstzegels, de Armenwet zegels, 
aan wier prijzen, in verband met hunne oplagen, werkelijk geen 
touw IS vast te knoopen Wij maakten er maar een afzonderlijke 
groep van In onderling verband zijn de zegels ook geheel ver
keerd geprijsd De oplagecijfers dezer zegels werden gepubliceerd 
door den heer H Y Gatsonides in het Decembernummer 1923 
van dit Maandblad 

Ook de portprovisorien mogen in onderling verband nog wel 
eens nader bekeken worden door hen, die de prijzen vaststellen 
De 1'3 et is zeer zeker terecht gezocht, maar dat er half zooveel 
van dit zegel als van de 25/754 et zijn en de 1/3 et ook beter 
IS dan de 25/iV^ et zou men thans uit de prijzen niet kunnen 
opmaken En m algemeen verband blijken de portzegels weer 
niet die waardeermg te ondervinden welke de postzegels genieten 
Zulks blijkt reeds uit de nieuwere portzegels van bovenstaande 
lijst, maar nog beter, als wij de zeldzaamste Nederlandsche 
postzegels gaan vergel.iken met de oplagen van de portzegels 
van 1881, welke hieronder volgen 

Aan de hand van bovenstaande lijst hebben wij ons thans 
eenigermate een idee kunnen vormen, welken «norm» men aan 
de Nederlandsche zegels ten opzichte hunner relatieve zeldzaam
heid, toekent Enkele gegevens danl ten wij den heer A C Vo«s 
En laten wij thans overgaan tot de oudeie portzegels in onder
staanden tabel, welke ingewikkelde rekenpartij de heer D C Paraira 
wederom zoo welwillend was te controleeren Indien wii hierna 
prijzen zonder meer noemen, zi)n deze ontleend aan den Leid 
draad \oor den speciaalverzamelaar van Nederland, in navolging 
waarvan andere pmscouranfen ontstonden die sorrtijds de fouten 
vergrootten, of ook de fouten reeds eenigermaie heisielden Doel 
dezes is om geen critiek op den Leiddraad uit te oefenen, welk 
werk als pioniersarbeid zijn groote verdienste gehad heeft dnrh 
opbouwend mede te werken tot een betere appreciatie onzer 
portzegels 

•*> 

>

3 
\ 
5 
8 
9 

10 
I I 

Waarde 

I et 
114» 
2 4 » 

izli » 
15 » 
20 . 
25 , 

I 

15 004 
15 oo4 
15268 
15268 
1 5 2 2 4 
15 048 
15 180 

II 

Tand ing 

14663 
14663 
14 921 
14 921 
14878 
14706 
14835 

III 

'3V2 13V4 

34 100 
34 100 
34700 
34700 
34600 
3 4 2 0 0 
34500 

IV 

^^433 
4433 
4511 
4511 
4498 
4446 
4485 

^ 
> 
> 

3 
4 
b 
6 
■/ 

8 
9 

JO 

I I 
12 

3 
4 
5 
8 
9 

1 0 
11 
12 

8 

3 
4 
5 

6 
■/ 

8 
9 

1 0 

n 
12 
4o 
2Ö 

1 3 
l 4 

15 
1 6 
4 2 

43 
4 ' 

f 1 7 
18 

2 5 
1 9 
2 0 
21 
2 2 

2 3 
2 4 

Waarde 

I e t . 
11.J» 
2 H ' 
5 ' 

10 » 
1214 . 
I5 . 
20 » 

2? » 
f i 

I e t 
i h » 
2K2» 

I 2 l / j » 
15 » 
20 » 
25 • 

f I 

1 2 ^ . 

I e t 
H / j » 
2 ^ » 

5 » 
10 » 
12V2 » 
15 • 

20 » 
25 . 

f I 
3 c t / f i 
50 et /f I 

V2 et 
I » 
l ' /2 • 
21/2 » 
3 » 
4 » 

4 61/2 » 
5 » 
61/2 » 

6>/2/20C 
7 " j c t 

10 Cl. 
12V, et 
'5 » 
20 » 
25 » 

I II III IV 

T a n d i n g 12I/2 12 

1 0 0 4 5 ' 
10 127 ? 
55 5 4 0 ' 
56952 
77 488 
1 9 5 5 7 ' 
1 0 0 8 6 ? 
10 127? 

Max 31474? 
Min 27 658 ? 

9 3 3 8 ' 

8 0 8 5 ? 
8 151 ? 

3 6 8 3 1 ? 
41 802 
61 772 
15 741 ? 

8 118? 
8 1 5 1 ? 

Max 28 949 ? 
Mm 18455? 

7 5 1 6 ? 

23 275 ' 
23465? 

187 501 ? 
194 161 
245 872 
4 5 3 ' 5 ' 
2 3 3 7 0 ' 
23 465 ? 

M a x 92 846 ? 
M i n . 77 105 ? 

2 1 6 3 6 ? 

2 6 9 5 ' 
2 7 1 7 ' 
5368? 
1485 
2868 
5 2 4 7 ' 
2 7 0 6 ? 
2 7 1 7 ? 

Max 4 152 ? 
Min 2 721 ? 

2 5 0 5 ? 

T a n d i n g i i ' / s 12 

7 3 5 ' 
7 4 1 ? 

1 4 6 4 ? 
I 431 ? 

7 3 8 ' 
74 i ? 
7 3 8 ' 
6 8 3 ' 

2 4 5 0 ? 
2 4 7 0 ? 
4 8 8 0 ? 
4 7 7 0 ? 
2 4 6 0 ? 
2 4 7 0 ? 
2 460 ? 
2 2 7 8 ? 

I 225 ? 
I 2 3 5 ' 
2 4 4 0 ? 
2 3 8 5 ' 
I 2 3 0 ? 
i 235 ' 
I 2 3 0 ? 
1 139? 

T a n d m g i 2 V j k l e i n e ga t en 

1 7 5 6 8 1 0 2 4 8 69784 

T a n d i n g 1 2 ' j g r g 1881 

59835 
67583 

Max 64 500 
Mm 62 572 

226986 
244 381 

38345 
Max 35445 
Min 32 520 

2 0 0 9 4 
Max 50753 
Min. 48 847 

8587? 
5518? 
7750? 

35+95 
38793 

147 971 
i4o 797 

23 199 
Max 20 675 
Min 18725 

II 518 
29 145 

5263? 
3382? 
4750? 

293 870 
332 824 

M a x 3 2 6 4 2 6 
Min 3 2 4 4 9 8 

I 0 1 6 7 1 1 
I 244 Ê22 

182656 
Max i45 75^ 
Mm i4o88o 

1 0 2 9 8 8 
VIax.250 208 
Min 248 302 

41 550? 
2 6 7 0 0 ? 
3 7 5 0 0 ' 

T a n d i n g i 2 ' / 2 1894, 1 8 9 6 / i c 

I 068 000 
4 1 3 4 4 0 0 
3 285 000 
3 668 200 

583 0 0 0 
1 159965 

1 5 4 0 0 0 
1 2 0 3 7 800 

3 9 2 0 0 
360 000 

I 5 5 4 7 0 0 
3 275 800 

970 4oo 
I 136 200 

1 2 8 8 0 0 
6 7 2 6 0 0 

196 800 
194 ('00 
281 4oo 

585 000 

411 000 
143 400 
145 000 
98 200 

244 000 

4 9 0 ' 
494? 
9 7 6 ' 
9 5 4 ' 
4 9 2 ? 
494? 
4 9 2 ? 
4 5 5 ' 

■2532 

10 

In dit cijferlabyrinth zullen wij den belangstellenden lezer 
gaarne rondleiden. Men zal van de eene verbazing in de andere 
vallen. 

Tand ing 13V2 : 13V* Van type I en II zijn \ oor alle waarden de 
oplagen ongeveer gelijk, prijsvariaties van —,30 tot f 3 , — zijn 
niet gewettigd Type III verdient ook een pi ijs voor alle waarden, 
minstens de helft zoo goedkoop als den standaardprijs van type 
I en II. Waarom een prijzengamma van 25 ets. tot f1,50 ontstaan 
IS, zal wel een onopgehelderd raadsel blijven En ook type IV 
verdient een standaardprijs voor alle waarden (het grootste ver 
schil in prijzen onderling is thans f i4 25) Alleen de verhouding 

^^sm D I R . L E C N DE R^AY 
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tusschen gebruikte en ongebruikte zegels kan kleinere pi ijsfluc-
tuaties wettigen, maar niet te verdedigen zijn de prijzen van 
gebruikt èn ongebruikt , beide van eenzelfde soort en dan veel 
goedküoper dan deze beide prijzen van een andere waarde. Wij 
durven hier gedecideerd te zijn in onze opinie, omdat alle zegels 
op gelijken da tum verschenen en alle zegels nog in 1881 (in 
tanding i2Vj : 12 B) werden aangevuld. Alle zegels hebben dus 
nog gelijke kansen gehad. Niets wordt dus uit zijn verband 
gerukt, alle factoren waren gelijk. 

Want met nadruk willen wij verklaren dat zij, die uilsluitend 
naar cijfers kijken en de prijzen slechts aan de hand der oplage 
gaan «omrekenen^, daardoor vaak totaal misrekenen. Niets is 
moeielijker dan het bepalen van den prijs, hoewel men geneigd 
zou zijn te zeggen dat 'appreciatie» en «prijs» identiek zijn en 
omgekeerd evenredig aan de oplage. In het volgend nummer 
hopen wij op deze aangelegenheid nog dieper in te gaan. Wij 
volstaan hier dus met de opmerking dat de uitgifte in tanding 
131/2 . ' i s ' / i een filatelistische zeven-ling is, waarvan dezege l s 
onderling slechts zeer weinig uiteen kunnen loepen. 

Tanding i 2 ' / j : i 2 . Meenden wij hierboven voor de tanding 
iS'/z- ' isV* gedecideerd te kunnen zijn, de moed ontzinkt ons 
om commentaar te leveren op de tanding i2'/2 : 12. In theorie 
zouden de oplagen van 1 e t , l ' / i ct., 15 ct. en 20 ct. practisch 
in alle typen gelijk moeten zijn, in de werkelijkheid is het echter 
anders. 

Zeer gering is de oplage van de 5 c. type IV. De prijs (Leiddraad 
f 18, Mebus f35) moge te laag zijn, toch is wellicht van dit zegel 
nog meer aanbod dan van de 5 c. type IV tanding i2 ' / j , wèl een 
bewijs hoe dit laatste zegel met recht, letterlijk 'gedecimeerd» 
werd. Bij den tekst van tanding i2'/2 zullen wij zien hoe de 5 c, 
type IV tanding 12V2 zoo zeldzaam kon worden. 

Ten opzichte van de f i, zijn a'le prijzen, de oplagen in aan
merking nemend, zeer billijk te noemen. Waarschijnlijk zijn 
hiervan het grootste aantal zegels bewaard geb 'even. 

Men zal zich verbazen hoe wij van den aanval (ot de verde
diging zijn overgegaan. Maar hoe oneindig- gemakkelijker was 
dan ook die aanval, bijvoorbeeld ten opzichte van de leemiss ' e 
Suriname en Curagao por ten, dan deze veidediging van de zeld
zaamheid van eenige zegels dezer emifsie bij theoretisch niet 
opvallend kleine op lage! 

Tanding I i ' / 2 : I 2 . Met onze cijfers zitten wij weer in het 
droomland Lilliput. Alleen type II dat veelal vooraanstond. als 
eerste ze?el in de rij, heeft nog een oplage, die wat grooter is. 
Type II is dan ook het eenigste zegel dat prarti'^ch genomen 
bekend is, bij de l','2 cents waarde. In theorie hebben de i et , 
lV2Ct., 15 ct., 20 ct. en thans ook ongeveer de 25 et per type voor 
alle waarden gelijke oplagf. Maar wat wi'iki de praktijk hier van af! 

Met deze totaal onverklaarbare zaak hebben wij ons tot den 
heer P. W. Waller gewend. O^k hem blijkt dit versch i l 'uss rhen 
theorie en p-akfiik reeds veel hoofdbiekens (?ekost te hebben, 
evenals aan den heer Manus Sr. De heer Waller nu, oppert de 
mogelijkheid dat om den een of anderen reden een gedeelte 
van den aanmaak van de vellen met b'aiiwgekleurde zege'randen, 
die met de machine is ' / j : 12 B geperforeerd werden, gehalveerd 
werden. Toen men de i ' / j et. zegels noodig had, nam men 494 
halve vellen (de oplage der i ' / j et. in r2Vj : ' 2 B iszooalsb'"kend 
is, 49400 zegels). Maar dat waren geen 247 vel ad 200 zegels 
zetting B ! Die 494 halve vel'en zouden dan bestaan uit eeri 
onbekend aantal halve bovenvellen en uit een onbekend aantal 
halve ondervellen, waarop de waarde «i>/j cent» eerst toen in 
zwart werd intrcdrukt. 

Inderdaad, dit zou van het onverklaarbare, ieer veel verklaren. 
De zettingen B ' en B " loopen kolossaal ui leen. Voor de eerste 
zegels der rij ( tanding i iV j . ' i 2 ) bestaan deze 10 zegels derhalve 
velletjes bij 

B I u i t : 10 zegels type II. 
Bli uit: 3 type I, 5 type III, 2 type IV. 
Als bij de i>/2 et. onevenredig veel velletjes Bi gebruikt zouden 

zijn (de heer Waller noemt in zijn voorbeeld zelfs 400 bovenvellen 
tegen 94 ondervellen!) werden er even zooveel velletjes B " minder 
gebruikt. Het gewoonste type 11 vergrootte zich, ten koste van 
typen I, III en IV. Dit klopt met de werkelijkheid: type II is 
zeldzaam, maar toch te vinden; typen I, III en IV ontbreken 
practisch op het appèl. 

En verder. Indien dus onevenredig veel B ' voor de T^/J cent 
gebruikt zou zijn, terwijl de i V2 et. te weinig B " had, zou dat 
niet gebruikte gedeelte B ' ' dus «ten goede» gekomen zijn aan 

andere waarden, bijv. aan i ct., 2i/j ct., 15 of 20 et. Deze onge
lukkige greep van den drukker voor de typen I, 111 en IV der 
i>/2 e t , zou dan meteen verklaren dat deze typen van andere 
waarden niet zoo zeldzaam zijn als het oplagecijfer zou doen 
verwachten, omdat deze greep voor de andere waarden, juist een 
gelukkige was! Bij de andere waarden, waren wellicht de vellen 
B' immers in de meerde ihe id! 

In verband met deze hoogst belangrijke mogelijkheid (of waar
schijnlijkheid?) waarmede theorie en piactijk zouden komen te 
kloppen, wat zij thans aan de gegevens van het Handboek niet 
doen, achten wij het geraden alle theoretische uitkomsten van 
de tanding I2i/ä : 12 B in zetting B van een vraagteeken te voorzien. 

Wel zouden wij weer met maxima en minima kunnen ga^n 
werken, maar deze zouden bij I i ' / 2 ; I 2 nietszeggend worden. 
Immers de minima zouden nihil aangeven. Voorts slaat de 
hypothese van den heer Waller niet vast, al vinden wij den 
onbekenden reden tot het scheuren in halve vellen, misschien 
wel bevestigd in de halve vellen van de Suriname en Curasao 
porten. 

Tanding i2'/2 kleine gaten. Stiefmoederlyk bedeeld was deze 
l2'/5 ct., N.B. in eene aparte tanding en met een eigen specifieke, 
grijsblauwe kleur. Een onbekende in prijscouranten, slechts te 
vinden in den tekst van Handleiding en Handboek. Het wordt 
tijd, dat aan dit zegel een plaatsje wordt ingeruimd. 

T a r d i n g i2 ' / j uitgifte 1881. Het eerste waar men natuurlijk 
naar kijkt, is de 5 c type IV. Een oplage van 12,532 stuVs had 
men zeker niet verwacht. Diverse factoren spelen hier een rol 
bij dit toch zeldzame zegel, al zal de f 100 Leiddraadnoteering 
wel topprijs blijven. Vergelijk met dit zegel eens de 5 et. type 
IV I 2 ' / 2 ; I 2 met 1485 ex. en genoteerd voor f 18. Maar geenszins 
mag men zeggen dat dit zegel thans «ontmaskerd» is en bijv. 
de zelfde waarde zou hebben als de s tandaardwaaide van l y p e l 
tanding l3'/2 : 13V4. Met de 13V2:I3V4 tanding kwam in 1881 
immers de serie voor het eerst uit, met nieuwe waarden, waarbij 
zeer lage en in een nieuw pakje, twee attracties voor verzamelaars 
èn niet-verzamelaars om hen ongebruikt te koopen en gebruikt 
te bewaren, zoodat van tanding i3'/2 ; i3'/4 gebruikt èn ongebruikt , 
weinig verloren ging. 

Op tandingen en typen lette men toen niet of nauwelijks. Nadat 
nu de «nieuwe» serie reeds jarenlang ge'oopen had en de «aar
digheid» er dus al af raakte , kwam in 1886 de allergewoonste 
waarde, de 5 ct., in tanding i2'/2 uit. Dit zegel ging dus voor 
een groot gedeelte thans de prul lemand in, er werd veel minder 
aandqrht aan besteed dan toen de 5 c in 1881 uitkwam Boven
dien werd, a's er op tanding verzameld werd, alleen gelet op de 
horirontale tandmg, waardoor men «i3'/2», ' i2 ' /2» en «11'/j» 
onderscheidde. Nu was in tanding I 2 ' / 2 : I 2 B de 5 et. reeds in 
I 8 8 T uitgekomen, zoodat ieder belangstellende ««i2'/j» had. Wie 
lette op tanding 121/, : I2';4, die ook «i2Vj» was, in een tijd dat 
men niet eens naar type IV keek? En later, toen men tandingen 
en tvpen uit ging zoeken, kwamen de eerstelingen van de emissie 
1881 (tanding 13V2 : IS'A) verhoudingsgewijs in grooten getale 
voor den dag. tanding «i2Vä' splitste zich in l 2 ' / j : ' 2 en 12V2 : i2'/2, 
en enkele thans zeldzame zegels ontbraken eerst toen op het appel. 
De 5 et. type IV werd zoowel de dupe van de één millioen stuks 
type III, als van de tweeslachtige tanding «12V2». 

Wij wezen zoo juist reeds op het groote aantal zegels in type 
III der tanding 121/ , : i2Vj- De meeste zegels type III lijken ons 
overschat. De i2'/2 ets. waarde heeft een zekere reputatie van 
zeldzaam zegel, maar voor type III in deze tanding is deze ver
maardheid toch zeker sterk misplaatst. Nauwelijks een dubbeltje 
be 'aaU men voor de 15 et. type III, waatvan de oplage kleiner 
is. r>e 1V2 en 2Vj et. type III hebben ongeveer de zelfde oplage, 
maar de noteeringen wiiken nog al wat af. Onderschat zijn weer, 
bijv. de 20 et. tvne II (11518 stuks) en de 15 et. type II ( + 1 9 0 0 0 
stuks, beide officieel verkrijebaar voor tien ä twaalf heele centen. 
Dat zijn andere prijzen dan + f1,50 voor een i2Vj ct., waar 
ruim 180.000 stuks van zijn uitgegeven. 

Bespreken wij thans nog de f i , met zijn nakomelingschap, de 
50 c t . / f i en de 3 ct./f i. De blauwe randen werden gedrukt 
in zetting F in vellen van 200 zegels. Deze vellen werden in 
vieren gescheurd, horizontale blokken van tien zegels breed en 
vijf zegels hoog, en deze blokken werden met 50 zetsels «een 
gulden» in rood bedrukt . Nu werd een gedeelte als f i portzegel 
gebruikt, een ander gedeelte werd in 1906 met 50 ets. overdrukt 
en het restant ten slofte in 1910 met 3 ets. overdrukt . Maar nu 
is de v raag : hoe waren de blokken van 50 (FI, FH, FUI, FIV) 
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verdeeld bij de zegels van f 1.50/f i en 3/f i ? 
Dit is niet uit te maken. Gaan wij weer met maxima en minima 

werken, zoo zouden de minima vaak nihil zijn. Toch bestaan 
alle typen van alle drie de zegels, dus de mogelijkheid is uitge
sloten dat alle blokken F ' opgebruikt werden, alvorens de blokken 
F " werden aangesproken en deze werden gebruikt (resp. over
drukt) alvorens F " aan de beurt kwam, enz. 

Deze moeilijke zaak lijkt weer wat op die der vellen BI en 
BI ' van de i»/, et. (zie bij 11I/2: 12). Ook hier dienen vraagtee-
kens geplaatst te worden. Toch rekenden wij de typen uit, alsof 
indruk «een gulden» en overdruk «50 et.» resp. «3 et.» op heele 
vellen van 20c, zetting F, zouden zijn uitgevoerd. Deze uitkomsten, 
thans zuivere theorie dus (het is niet langer de vraag of de cijfers 
wel juist zijn, maar deze cijfers zijn dit maal willens en wetens 
met veronachtzaming van de bekende feiten uitgerekend), voor
zien wij dus van viaagteekens. Maar ondanks deze, onze kennis 
ter zake negeerende, cijfers met vraagteekens, achten wij deze 
gegevens toch méér veidedigbaar dan de respectieve oplagen 
met vraagteekens van tanding i 2 ' / j ; 12 en 11V2: 12. 

Als des beeren Wal le r s idee juist mocht blijken te zijn, zijn de 
heele vellen zetting 13 middendoor gescheurd. Dit zal zijn geschied 
uit de hand. Links en rechts van den stapel vellen B, stapelden 
zich dus langzamerhand de vellen BI en B'I op. Het is dus zeer 
wel mogelijk dat groote partijen B ' op elkaar te liggen kwamen, 
en evenzoo groote partijen BI ' . De theorie van den heer Waller, 
dat bij de i ' / j et. zelfs 400 vel BI gebruikt zou kunnen zijn, kan 
dus zelfs technisch verklaard worden. 

Keeren wij thans terug tot het f i portzegelin zetting F. Alleen 
de blauwe randen waren gedrukt in vellen van 200, zetting F . 
Deze vellen werden dus, evenals de vellen B, destijds uitgespreid 
en de arbeider kreeg tot taak hiervan te maken velletjes FI. FH, 
Fill. FIV. Is het nu logisch dat hooge torens FI, FH, Fill, FIV, 
onts tonden? Neen, niet waar, het ligt voor de hand dat al dat 
kleine goed veel eerder bij elkaar werd opgenomen en opgeruimd ! 
In dat geval zouden dan ruim gesproken en niet al te veel op 
den keper beschouwd, de vellen FI, F H , FIH, F'V in de uiteen-
gescheurde opgestapelde «oplage» blauwe randen ongeveer regel
matig verdeeld geweest zijn. Dan zou de roode opdruk «een 
gulden» wellicht geplaatst zijn ongeveer op evenveel blokken 
F , als F l l , als F»!, als F'V. Dan is de kans gioot dat ook de 
partij 5 0 / f i bij het opdrukken zijn evenredige porties Fl , FH , 
Fill, FIV kreeg en dan is de kans niet uitgesloten dat de met 
3 et. overdrukte restanten (inplaats van geheel uit FIV bv. te 
bestaan) ook de typen in ongeveer juiste verhouding bevatten. 

Zooals gezegd, vraagteekens zijn ten zeerste gewenscht, want 
type II 50/f I is bijv. aanzienlijk zeldzamer dan uit het oplagecijfer 
met vraagteeken, zou zijn af te le iden. 

Uitgifte 1894. Ook hier bij de lage prijzen, zelfs aanzienlijke 
fouten. Bij type III noemen wij slechts de i2'/2 cis. en de 15 
ets. met gelijke oplage. Tegenover de millioenen zegels in type 
I: voor de waarden van de l, l '/a, 2V2, 5 en 10 cts., valt de 
kleine oplage der 1/2 et. op, een oplage vrijwel genoteerd van 
den prijs der 4 et. zou de dubbele oplage moeten hebben ' maar 
heeft er de helft van. 

En hiermede zou ons artikel ongeveer ten einde zijn, indien 
niet vele brieven interessante kwesties opwerpen, zoodat wij op 
een en ander in het volgend nummer nog nader terugkomen, 
speciaal op de factoren, die behalve de oplage, den prijs bepalen. 
Eén belangrijke mededeeling willen wij aan het einde dezes leeds 
doen. n.l. dat zij, die denken dat de cijfers onjuist zouden zijn, 
doordat vergeten zou zijn, dat vele zegels later door het rijk 
in veiling gebracht werden, i'olkotiien dwalen. Onze cijfers immers 
betreffen de door de controle in totaal afgeleverde hoeveelheden, 
dat zijn dus de. zegels die ten postkantore verstrekt werden, maar 
ook de op de markt gebrachte of te brengen restanten op rijks-
veilingen. 

Alkmaar, Augustus 1925. P. C. KORTEWEG. 
ERRATA, biz. 138, eerste tabel. 

I et. 1883 staat 23343200, moet zijn: 25343200 
5 et. 1902 » 13333800, » » : 18333800 

30 et. Java » 275 000, » » : 273 000 
10 et. D.'Prinses » 593 600, » » : 598 600 
O p m e r k . / ) » i 116400, » » : 1450000 

met beleefde excuses van het drukfoutenduiveltje. 
Noot der redactie. 
De oplaag van de 2Vj et. op 3 cent roodlila van Ned. Indië 

is 2000 stuks (Handboek deel I, pag. 51). Dit aantal klopt met 
het totaal der telling der overdrukte zegels. Dit naar aanleiding 
van de opmerking, gemaakt door den voorzitter van »Philatelica«. 
(Zie Maandblad van 16 Oct. j.1.) 

Te verwachten Nieuwe Uitgiften, 
:: Oplaagcijfers, enz. :: 

BULGARIJE. 
Nieuwe Lewa waarden zijn te verwachten; naar verluidt zullen 

dit zijn de 5, 6, 10 en 12 Lewa. 
CHILI. 

Op gezag van »Stamp Collecting« wordt medegedeeld, dat de 
I, 2 en 4 centavos buiten koers zijn gesteld, daar deze waarden, 
als gevolg van het gewijzigd posttarief, overbodig zijn geworden. 

CYPRUS. 
De volgende kleur-wijzigingen zijn aanstaande : 
'/2 piastre groen (thans zwart). 
•ä/j » zwart ( » groen). 
I'/2 » rood ( » oranje en zwart). 
Voorts verschijnt de tot dusverre ontbrekende waarde z'/z 

piasters, blauw. 
Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat in de hiervoren ge

noemde l'/2 en 2>/2 piasters de breukslreep ihans horizontaal 
zal voorkomen. 
EGYPTE. 

Luchtpostzegels, ten gebruike op de route Cairo-Bagdad-Britsch 
Indië zijn in aanmaak Zij worden gedruk t op de Staats-drukkerij 
te Cairo. 

Ter gelegenheid van het, in 1926 te houden Internationaal 
Scheepvaartkundig congres, zullen eenige speciale zegels ver-
chijnen. 
LUXEMBURG. 

Een nieuwe serie met het portret van de Groot Hertogin is 
hier in voorbereiding. 

Ons bekend lid, de heer H. W . Borel schrijft ons over d>2 
Luxemburgsche zegels nog het v o l g e n d e : 

»De tegenwoordige zegels worden gediukt in vellen van 100 
stuks, aan vier zijden omgeven door een witten rand, terwijl op 
den onderrand een oplaagcijfer voorkomt, evenals bij de Neder-
landsche Jubileumzegels het geval i s ; in den rechterbovenhoek 
vond ik een controle-cijfer. 

Wanneer deze vellen moeten worden ovei drukt, dan schijnen 
zij ie groot te zijn voor de daartoe te bezigen machine en worden 
eerst de linker- en onderranden van het vel verwijderd. Ik heb 
mij hiervan kunnen overtuigen bij de onlangs uitgegeven op
drukken van 5 centimes op de ingetrokken 10 centimes groen, 
terwijl ook alle vellen met de dienstzegels linker- en onderrand 
missen.« 

Vriendelijk dank voor bericht ! 

MALTA. 
Binnenkort verschijnt de frankeerzegel i shilling 6 pence met 

de beeltenis van St. Publius, den eersten Bisschop van Malta. 
Deze waarde zal worden gevolgd door andere, o m. met afbeel
ding en van plaatselijke monumenten etc. 
NOORWEGEN. 

In het September-nummer vermeld
den wij onder het hoofd »Spitsbergen« 
de verschijning van het viertal gele-
genheidszegels, uitgegeven ter eere van 
het feit. dat Noorwegen dit land defini
tief in fiezit nam. 

De bekende firma Whitfield King te 
Ipswich meldt van deze uitgifte de op
laagcijfers, zijnde : 

2.000.000 voor elk der 10, 15 en 45 Ore; • 
5.000,000 voor de 20 Ore. 

ROEMENIË. 
Onze geachte correspondent, de heer Felix Gruen te Bucarest 

rneldt ons, dat de postadministratie de restanten van de »Kro-
nings serie« van 1922 heeft verkocht voor de somma van 605.000Lei. 
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Deze verkoop omvat te de volgende waarden en aantallen : 
5 Bani 361 950 stuks. 

25 » 34 200 » 
50 » I 953 272 > 

1 Leu 168 466 » 
2 Lei 331 467 » 
3 » 7 14; , 

Den berichtgever hartelijk dank. 
TURKIJE. 

De nieuvk'e serie, o.a. vertoonende het poitret van Musiapha 
Kemal Pasja, he t fort van Angorra etc. is te Londen in aanmaak. 
ZWITSERLAND. 

De in December te verwachten Kerstzegels, uitgegeven ten 
behoeve der Vereeniging Pro Juventule, zullen ons bi engen de 
wapens van St. Gallen (5 rappen), Appenzell (10 rappen) en 
Graubunderland (20 rappen). De hoogste waaide, de 30 rappen 
vertoont het federale wapen. 

(^f Poststukken. ('^f^ 
Nederland. Ik weet wel, dat onderstaande kaart eigenlijk niet 

in ons Maandblad behoort te worden opgenomen, maar het sym-
phatieke doel in aanmerking gCf omen, nou dan durf ik toch wel! 
Het nationale Comité ter leniging van de s toimrampschade heeft 
de gewone kaart van 7}/^ cent links van de deeelstrfep bedrukt 
met een teekening van liraakensiek ; hieronder en hierboven enkele 
toepasselijke woorden. De verkoopprijs is 10 ets. ik hoop, dat 
iedere philatelist deze kaart gebruikt en ongebruikt in zijn col
lectie opneemt, al was het maar om de 2 X 2 ' / 2 ets, die dan het 
Comité in kas krijgt. Ik dank den heer Zwolle voor deze Bor-
culo-kaart. 

Naar men mij mededee lde bestaan bij het Olympisch Comité 
ook plannen, een dergelijke t aa r t uit te geven. Ook een sym-
phatiek doe l ! 

Ceylon. Zooals ik reeds van enkele enveloppen der laatste 
uitgiften kon melden , verandert de snede langzamerhand eenigs-
ziiis, het formaat blijft hetzelfde. Voor mij ligt nu bijv de 3 ets. 
groen op zeemkl. met spitse bovenklep en rechte zijkleppen 
( i p . v . ronde bovenklep en rond uitgesneden zijkleppen bij No. 48). 

Verder een env. van 6 c. (form, e) met een onderklep en boven
klep van 59 m.M. (i. p. v. 62) en korte zijkleppen. Als nieuw in
gekomen s tukken kan ik catalogiseeren een enveloppe van 3 c. 
(form, g) en een groote van 6 c. (als No. 49b), maar op zeemkl. 
papier. 

^ r l c ^ : f a r : ^ j n r o s e ' T l } veranderde snede. 
« 3 c. olijfgeel op zeemkl. form. g. 
« 6 c. karmijnrose op zeemkl. « f. 

Duitschland. Ik ontving van Prof. Stenger, de groot-formaat 
kaart : zelfde waardestempel als de laatste: zeer breede deelstreep. 

Br. 5 pf. groen op zeemkl. 
Ook hier begint men met officieele prentbriefkaarten uit te 

geven, die, naar men mij mededeelde, echter alleen verkrijgbaar 
aan de postkantoren der plaats op het prentje afgebeeld: tot 
heden ken ik alleen maar «Bad Salzschlirf mit Söderwald»; 
waardestempel Rijnburcht met Rheinland. 

Br- 5 pf- groen op roomkl. (met prentje). 
Hongarije. De heer Colago Belmonte zendt mij het nieuwe 

kaartformulier met de maaiers als waardeslempel zonder waarde; 
het is vermoedelijk de eerste kaart in het nieuwe vergrootte for
maat 1 4 9 X 1 0 5 l ï iM. Vriendelijk dank! 

Br. —, groen op zeemkl. Jaarcijfer 1925. 
Oostenrijlt. Ook dit land is er snel bij met de groot-formaat-

kaarten; de nieuwe waardestempel (van V. Schufinsky) is weer 
de adelaar, bovenaan de waarde, ondeiaan de landsnaam. 

Br. 8 gr. groen op zeemkl. 
» 24 gr. rood « « 

NEDERLAND, 
— Bij het ter perse gaan was het nieuwe zegel van 9 cent 

nog niet verkrijgbaar. 

— Volgens het nieuwe posttarievenboekje worden verkrijg
baar gesteld postzegelboekjes van : 24 zegels van 2 cent, 24 van 
10 c , 24 van 15 c , en van 6 X i; 6 X 2, 6 X 5 en 6 X 10 cent. 
De zegelvellen, waaruit deze boekjes saniengesteld worden, be
staan uit 3 blokken, elk van 60 zegels, alles met blanco-randen. 
Van elk blok van 60 zegels staat de eene helft kopstaand t o . 
van de andere helft, zoodat telkens 10 paren horizontale lête-bêche 
vertoonen (verticaal bij de zegels in 't liggend formaat), dus 
anders dan bij de tête-bêchr-vel len der vorige serie. 

Volgens bovenstaande opgaaf zal de 7V2 c. niet in boekjes 
verschijnen, hoewel hij hiervoor wel was aangemaakt . Dit is 
waarschijnlijk de verklaring ervoor, dat de oplaag hieivan in 
blokken van 30 aan de kantoren is verstrekt. 

— Er loopen geruchten, dat het zegel van 35 c. niet meer 
aangemaakt zou worden. Naar het Hoofdbestuur schrijft, is van 
de eerste oplaag van dit zegel een niet onbelangiijk gedeelte 
nog in voorraad; in verband met het geringere debiet na i Oct. 
wordt de herdruk daarom voorloopig geslaakt. Ook de 35 c. in 
rolperforatie kan derhalve nog niet worden verst iekt . 

— Sedert eenigen tijd zijn de contróle-knipmerken C met cijfers 
bij sommige waarden vervangen door een kn ipmeik in den vorm 
van een figuurtje. Wij zagen r eeds : zcsstralige ster, kruifjr, en 
vijfhoek. 

— Nieuwe p laa tnummers : Op de vellen met 
5 c. B 46. 10 c. B. L. 47, R. 47 ,L .48 , L. 49. rolperf. komen voor: 
6 c. A 59. 15 c. C. 41, 44. 6 c. 45 
7V2 c. B 34. 7'/2 c. 2 

I2 ' / 2 C. I 
15 c. 14 
20 c. 24 
25 c. 3 
30 c. 10 
4o c. 27 

De andere waarden 
hebben geen nummer . 

Belangrijk Bericht. 
De Bondsvoorzitter deelt, in verband met den verkoop op de 

laatste Rijl<sveiling van tot dien, ook liem onbekende zegels van 
11 en 15 cent op resp. 17'/, en 22';2 cent, mede, dat binnenkort 
zal verschijnen een officieele mededeeling van het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie omtrent de totstandkoming van deze 
zegels ; dat deze zegels naar zijn meening en volgens philatelistische 
opvatting geen (te betalen) portzegels zijn; 

dat hij de verzamelaars aanraadt deze zegels, in afwachting 
van bovenbedoelde mededeeling, niet te koopen. 

Nog zij medegedeeld, dat het Bondsbestuur over deze aange
legenheid op 15 November j .1 . in spoedvergadering bijeenkwam. 
Het rejultaat dezer vergadering wordt vermeld in het December
nummer . 

Nieuwe waarden. 
Binnenkort zullen verschijnen de f i , — en f 5,— frankeerzegels 

n het type J. Veth. In verband met den voorraad van f 2,50 
zegels der vorige emissie (1898) is he t ui tkomen van deze 
waarde voorloopig niet te verwachten. 

Brandkastzegels. 
Van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie mochten wij 

onderstaande belangrijke mededeel ing ontvangen : 
Ik heb de eer U mede te deelen, dat het in de bedoeling ligt 

met de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Van Blaadeien 's 
Drijvende Scheepsbrandkasten een overeenkomst te sluiten inzake 
verkoop aan deze Maatschappij van i i6oo series N t d . Brandkast-
zegels. Voordat tot levering van deze zegels zal worden over
gegaan, worden de boven genoemd aantal in het magazijn aan
wezige Ned. brandkastzegels vernietigd. De ontweipen en de 
platen, welke voor de vervaardiging van de Ned. brandkastzegels 
zijn aangemaakt , worden door de Maatschappij aan den Staat 
afgestaan. Deze ontwerpen en platen zullen in het Postmu^evm 
worden geplaatst. De overeenkomst is nog niet geteekend. 

Het in het Aneta-persbericht genoemde jaartal 1923 is— zooals 
U uit het vorenstaande zal zijn gebleken — onjuist en fok niet 
van het Hoofdbestuur der Posteiijen en Telegrafie afkomstig. 

De Directeur-Generaal, 
's-Gravenhage, 6 November 1925. (w.g.) DAMME. 

i^I^llli?l!Ji?lil^,NI-YA A R .& C ^f"'-"^"" °^ "̂"̂  
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— Rolperforatie. Zooals reeds in het Mbl. van April 25, 
blz. 42, is vermeld, worden de fran
keerzegels tot en met 60 cent voor ge
bruik in automaten en contrólekassen 
op aanvraag verstrekt in rollen van 
500 of 1000 stuks, in een speciale per
foratie, »waardoor de t rekkracht met 
ruim ioo<>/„ wordt verhoogd. 

Voor het vervaardigen van de rollen 
worden gewone vellen geperforeerd met 
een normale kamtandingsmachine, waar
bij uit de basis van de kam zooveel 

pinnetjes zijn weggenomen, dat tusschen ieder zegelpaar aan de 
korte zijde twee groepen van 4 gaatjes zijn overgebleven (zie 
afbeelding). Daarna worden de vellen in 10 strooken gescheurd, 
en de randen verwijderd op een klein stukje van de bovenrand 
na, waarmee de strooken aan elkaar bevestigd worden. 

De oorspronkelijke mededeel ing (Febr. '25) vermeldde, dat alle 
waarden t.e.m. 60 cent aldus zouden verschijnen. Echler is de 
35 c. nog niet in die tanding verschenen, en zal voorloopig (zie 
boven) ook niet aangemaakt worden. De andere waarden zijn 
langzamerhand alle geleverd, het laatst de i cent, in Sept. 

In sommige groote kantoren waren de rolzegels ook ten ver
koop van kleinere hoeveelheden aan het loket verkrijgbaar. Het 
was echter voor de beambten een tijdroovend werk, om bij het 
opmaken van hun kas hun voorraad rolzegels na te tellen. 
Daarom werd medio Sept. er toe overgegaan, de zegels in rol
peiforatie in vellen verbrijgbaar te s te lkn, waai bij nu het wooid 
rc/perf. wel eenigszins vreemd aandoet . Engelsche bladen spreken 
zeer juist van »syncopated perf.«, maar dit laat zich moeilijk 
vertalen. 

Zoowel in rollen als in vellen bestaan d u s : 
I, 2, 2V2, 3. 4, 5.6, 7' ' i , 10, I 2 V J , 15.20, 25,30,40. 50 en 60 cent. 
— Wij kwamen dezer dagen in het bezit van een blok der 

koerseerende 10 cent, waarbij vóór het bedrukken het geheele 
vel in de breedte was doorgescheurd, en beide deelen daarna 
over elkaar waren geplakt, zoodat twee horizontale rijen op papier 
van dubbele dikte gedrukt zijn. Bij afweeken der zegels zouden 
twee geheel onbedrukte rijen te voorschijn komen. Voorzoover 
wij weten is dit verschijnsel bij Nederl. zegels nog nooit opge
m e r k t ; Kohl's Handboek vermeldt dergelijke curiositeiten bij de 
uitgiften 1911 en 1914 van Beieren (blz. 216). 

— De oplaagletters der opdrukportzegels 1924. — Wij geven 
hierbij de lijst der ons bekende oplaagcijfers en letiers dezer 
serie, ter aanvulling van hetgeen hierover reeds in het Mbl. 
verscheen : 

4 op 3 c e n t : 10, A, B, C, D, E. 
5 op I cen t : 9, A, C. Het vel met kopstaanden opdruk draagt 

het cijfer 9. 
10 op iVj cent : uitsluitend met blancorand (van de tctebêche 

vellen). 
i2 ' / j op 5 c e n t : met blancorand, en de letters E. en F. 
Drukkersteekens. 
Het ligt in ons voornemen, binnenkort een lijst te geven van 

alle voorkomende drukkersteekens, gecomb'necrd met de oplaag
letters, zoowel van de uitg. 1899 als van latere uitgiften Verza
melaars, die een en ander bezitten van de uitg. 1899 en de uitg. 
IQ2I (cijfertype), worden vriendelijk verzocht, hiervan nauwkeu
rige teekeningen óf bewijsexemplaren in te zenden (steeds oplaag
letter te vermelden!) 

KOLONIËN. 
Ned. Indië. De heer H. W. Borel te Merano maakt ons op

merkzaam op het zonderlinge feit, dat de Ned Indische b'ieft 
kaarten in Indjë verkocht worden met den toeslag van i een
voor elke kaart, terwijl zij te Amsterdam aan het philatelisten
loket voor nominaal verkrijgbaar zijn. 

Veilingprijzen. 
43e veiling J. K. Rietdijk. 
Nederl. 1852. 5 c. melkblauw, strip van 5 f 45 —• 

1867. 550 c. ongeland, ongebruikt f 170. — . 
1924. Port. 5 op I cent kopstaande opdruk f 56. — . 

4 e Veiling Hekker. 
Nederl . 1852. 10 c. met hoorn, ongebr. blok van 20 f 1500.—. 

15 c. ongebr. blok van 20 f 2400.. 

Ned.Indië 1923. Jubileumserie, ongebr . 
Suriname 1911. Kroontjesserie met porten 

1923. Jubileumserie ongebr. 
1891/95. Port 20 c. Strip T III, I, 11, ongebr. 

Port 25 c. idem idem 
Curagao 1923. Jubileum^erie, ongebr . 

212e veiling J. L. van Dieten. 
Nederl. 1852. 5 c. ongebr. blok van 4 

10 c. id. id. 
1867. 5 c. ongebr. blok von 20 
1924. Brief Vliegtocht Nederl . lndië 
1870. Port 5 c. ongebr. op geel papier 
1912. 3 ENT 

Ned.Indië 1911. Dienst 30 c. groen 
1874. Port l ó c. ongebr. blok van 4 

Curagau 1889. Port 30 c. T II 
Suriname 1889/9. Port." 25 c. T IV 

4o c. .T IV 
Veiling Harmer (Londen), 9 Nov. 
Ongebr. half vel der 15 cent 1852 van Nederland (100 stuks) 

£ 450. 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 29 October 1925. 

3 0 .  . 
5 1 .  . 
90.—. 
42.-. 
4 6 .  . 
7 8 .  . 

300.— 
35°--

I35---
78.-

III.— 
58.-

47.--

155-
50.—. 
50.-

4o.—. 

Nr. 
den 

I. 
2. 
3 
4. 
5 
6. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

. i4 

van 
cavel. 

Bin 
6600 
8000 
7000 
7500 
4800 
2000 
5200 
3800 
42O0 
1500 
1000 
10 

600 
2300 

Omschrijving van den kavel. Hoogste 
inschrijving 

gemengde frankeerzegels 

9 6 . 

1 4 4 , 
112,50 
182,82 
1 4 5 
174, 
8 5 . 
52,02 
61 ,— 
7 5 , 
6 8 , 

127,50 
47,50 

190,85 

ä f 10,— 
ongetande frankeerzegels . . 
diverse opdrukken 

L u c h t p o s t z e g e l s . 
15. 1200 stuks 

J u b i l e u m z e g e l s 1 8 1 3  1 9 1 3 . 
16. 120 stuks in 10 complete f.eriën. . . . 
17. 50 « van f 10,— 
18. 400 « « « 5,— 
19. 300 « < » 2,50 
2 0 . 4 0 0 « « 1 1 , — 
21. 100 « « « 0,50 « 60,60 
22. 800 <■ gemengd « '98,02 

J u b i l e u m z e g e l s 1 8 9 8 — 1 9 2 3 . 
23. 2100 stuks gemengd 

P o r t z e g e l s . 
24. 6600 stuks gemengd 
25. 5200 « « 
26. 2250 « ^ . . . .
27. 925 « diverse opdrukken 
28 *) 475 « ♦ « o p frankeerzegels 

F r a n k e e r z e g e l s v a n d e N e d . K o l o n i ë n . 
29. 7500 stuks gemengd « 4o,— 
30. 3715 ♦ ♦ « 47.52 
31. 3200 « met opdruk «Java», 'Buitenbezit» 

en diverse opdrukken . . . . « 167,60 
32. 1060 « Suriname en Curafao « 231,70 

J u b i l e u m z e g e l s N e d.I n d i ë 1 8 9 8 — 1 9 2 3 . 
33. 495 stuks gemengd .' 230,20 

J u b i l e u m z e g e l s S u r i n a m e e n C u r a g a o 1 8 9 8 — 1 9 2 3 
34. 80 stuks gemengd «211,11 

B u i t e n 1 a n d s c h e f r a n k e e r z e g e l s . 
35. 9000 stuks gemengd < 89,07 

24i,75 

2 4 4 , 

9 0 2 , ~ 
5 2 0 , 

2 4 5 . 
I I O , — 

225,10 

2 3 5 . 
176,15 
96,65 

160,— 
531.31 

POSTZECELHANOEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R & e DIR. LEON D E RAAY 

INT.rEL. ZUID 6255 
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36. 7000 stuks gemengd . . . . . « 87,09 
37 5000 « » . . . . . « 5 1 , 1 1 

Z e g e l s a f k o m s t i g v a n h e t 
D e p a r t e m e n t v a n B u i t e n l a n d s c h e Z a k e n 

38 2403 s tuks gemengd . . « 36,40 
* Deze kavel beva t t e 
25 zegels van 4 op 3 cent 
25 « « 5 * ^ 1 '̂  
25 « « 10 « i ' / j « 

100 zegels van i2 ' / jOp 5 cent 
200 « « I I « 22'/} « 
100 « (t 15 « 17I/. < 

0£ DRUKPLATEN DER UITGIFTEN 1867 EN 1869. 
(Naar een voordracht, gehouden door den heer Warren, tijdens 

de Bondsvergadering te Maastricht). 
Dooi onzen geachten voorzitter is het mij toegestaan om, in 

aansluitmg op mijn schrijven, opgenomen in het April nummer 
van het Mbl (biz 49), de lezers op de hoogte te brengen van 
mijn verdere bevindingen. 

In verband met de «kleine foutjes» dooi mij bij de zegels van 
1872/91 genoteerd, gevonden in alle tandmgen, steeds op dezelfde 
plaats van het vel, deed mij mijn vriend Kapt Haas — wiens 
vroege overlijden zeer te betreuren is  het idee van galvano
plastielt aan de hand Hierover klopte ik aan bij onzen vriend 
Pull, die echter in he t archief van de beeren Enschede geen op
lossing vond WIJ wendden ons daarop tot den heer fresling, die 
dadelijk bereid was ons te helpen en mij spoedig kon verzekeren 
dat mijn «foutje No 3 . in zijn blokken te zien was als het derde 
zegel onder de «kop met witte vlek» (Leiddraad fout No i, de 
eenige fout van de 5 cent, daarin aangegeven') , en ook als het 
tweede zegel boven de «kop met witte vlek», wj hebben dus 
vijf rijen, die het «Moeder blok» vormden Mijn twee rijen van 
20 en 30 zegels geven dus dit «Moeder blok» te zien Alleen 
missen WIJ zegels met bovenrand, zoodat wij met weten welke strip 
bovenaan moet komen te staan Voorloopig zal het het beste zijn 
om no I, de «kop met witte vlek», bovenaan te plaatsen In 
deze strips hebben wij zes primaire fouten, eenige jaren geleden 
in Engeland door den heer Wetherell onder onze aandacht ge
bracht en g e n u m m e i d Als WIJ de door hem gegeven nummering 
behouden, komen ze op de rijen voor in de volgorde 2, i , 4, 6, 
3, 5 en hun ontstaan zal zeker te danken zijn aan kleine korrel
tjes in het grafiet, waarmee de wasvorm werd bestreken. (Zie 
Handb deel II, pag 30) 

WIJ zien dus de beeren Enschede voor de emissie van 1872 
werken met het nu algemeen bekende systeem van «galvano
plastiek» 

Werkten zij dan anders met de emissie's van 1867 en 1869'' 
Zeer onlangs kwam ik in het bezit van een vel van de ' / j cent 

«Wapen» van Jan 1871 en een blok van 45 (met onderrand) van 
de 2V2 cent van Dec 1870 Deze naziende voor «foutjes», vond 
ik er op de 1/2 cent , twee door Gatsonides genummerd 6 en 10, 
een afronding der rechteronderhoek en een witte vlek tusschen 
het cijter en het hoekornament , geen van beide opgenomen in 
den «Leiddraad». Beide komen tweemaal voor op de rij en dus 
acht maal op het vel. De heer Post maakte mij erop at tent , dat 
WIJ hier te doen hadden met een vel van 8 X 25 cliche's terwijl 
dit in 1872 4 X 50 was. 

Het blok van de 2i/j cent scheen op dezelfde manier te zijn 
gemaakt , de boven en benedenhoeken van een der zegels der 
bovenste rij (de 12e) kwam overeen met de daaronder staande 
m de 17e n j . 

De beeren Enschedé begonnen hun eigen «galvano plastiek»
werk voorzichtig met een moeder blok van 25, om later over te 
gaan tot het gebruikelijke van 50 Alle vroegere proefblokken 
zijn, ook bij den heer Tresl ing aangeduid als zijnde van de firma 
J W van Kempen te Voorschoten 

Maar nu te rug tot 1869 en 1867 
Van de 2 c. van 1869 (Wapen) had ik het geluk te kunnen 

koopen twee strips van 50 zegels (min een viertal). Deze twee 
blokken dupliceeren elkaar m elkaar in elk geval met, geen 
spoor van blokken van 50 noch van 25 ' Mogelijk hebben wij 
hier te doen met een der blokken van 100, welke volgens den 
«Leiddraad» «naast elkaar» zouden zijn geplaatst, ofschoon niemand 
dit zou doan, die ze te perforeeren had met een lijntanding van 
14 kleine gaten 

Nog steeds op meer materiaal hopend, gaan wij nu de emissie 
J867 onderzoeken 

Hier ZIJ het mij vergund mijn voordracht een beetje om te 
werken 

Eerst dan de plaat met type I Te Parijs had de heer Tres 
Img een blok tentoongesteld van elf rijen der 5 cent, type I. 

I e 'sGravenhage liet hij ons (mij en mijn zoon) dit vel zien 
Aan een paar kleine afwijkingen te zien, bleek het te bestaan 
uit 2 X 5 ° plus een rij en aangeduid als te zijn van Van Kempen 
De proefdruk bleek goed te zijn, doch iedereen weet welke slechte 
en geretoucheerde zegels van type 1 te vinden zijn Van deze 
plaat kunnen wij onmogelijk materiaal genoeg vinden om een 
reconstructie te ondernemen Bij type II wel. 

Mijn vriend Mr R W Wilkinson van Gateshead had 2 jaar 
geleden een poging gedaan om het vel van de 5 et type II te 
reconstrueeren en liet dit te Londen zien (tentoonstelling Mei) 
Met behulp van deze studie heeft mijn zoon het vel geheel klaar
gemaakt. De heer Wilkinson had ontdekt, dat een zeker aantal 
zegels van dit type II een speciaal merk droegen, zooals hier 

weergegeven Laat ons de «zuivere» A noemen, 
die met het «foutje» B op een vel komen 
dan i4o A voor en 60 B Doch er is meer 
Het vel bestaat uit 4 afdeehngen van 50, 
waarvan nos. i en 3 dezelfde plaatsing van 
de B's verioonen, elk heeft er 11, terwijl nos. 
2 en 4 op dezelfde manier geiijk zijn, met elk 
19 B Verder komen een viertal exemplaren 
van «CE» in No 2 op overeenkomstige wijze 
in 4 voor dus dit foutje, op No 63, komt 
eveneens voor op no 163, enz Het verschil 
tusschen zegels van i en 3 of 2 en 4 is alleen 

vast te stellen dooi afwijkingen van de buitenlijnen, die, geluk
kig genoeg, zich in de drukkerij slecht schijnen te hebben 
gehouden 

Hier zijn dus wel twee deelen van 100, zooals de «Leiddraad« 
zegt, doch onder, en niet naast elkaar geplaatst Het komt ons 
voor, dat wij hier te doen hebben met twee «moeder blokken» 
(laat ze ons X en Y noemen), waarvan, van het eerste de vakken 
i en 3, en van het tweede tie vakken 2 en 4 zijn gemaakt 
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WIJ kiijgen in elk geval een heel anderen indruk van de samen 

stelling dezer platen, dan de beschrijving van den «Leiddraad« 
geeft Hoe de punt 1! ontstaan is, weet ik met, doch ik moet 

^■0•i^Z E G E U H A N O E L 
W A T E R G R A A F S M E E K • N . Y A A R &C D I R . L . E O N D E R A A Y 
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nog opmerken, dat een deigelijke kleine fout, zooals hierbi) ge
geven, op beide platen te vinden is Deze 
is te vinden, niet alleen op beide typen 
van de 5 cent, doch op alle waarden 
van beide typen, moet dus zijnooisprong 
hebben gehad bij de Berhjnsche ont 
werpen en mag dus genoemd worden 
een «foeroude» fout of een «betover 
grootmoederli jkei fout 

WIJ hebben de plaat van de 5 cent, 
■Cyr, j type II, gereconstrueerd, doch blijven 

in het bezit van een blok van 9, wat 
paren en enkele losse zegels, die daar niet in thuisbehooren 
Er moet dus een 2e plaat zijn gemaakt uit «Xt en «Y», doch 
naar ik meen niet in dezelfde o r d e ' Retouches vaneeren, enz 

Onze werkelijke plaat b e a t zegels geland 1 2 V 2 X ' 2 , i o V i X ' ° i 
i3 ' / j kam, 13V1 X 14» H X ' ^ ' ^"^ ' '3V4 X "̂̂  De door ons aan 
genomen tweede plaat kreeg eventjes de 13V2 kam, deelt de twee 
volgende, en neemt meestal voor zich de tandmg 131/j X '4

Ik ben er blij om, dat ik zooveel heb kunnen vertellen om
trent deze oude uitgiften, doch beken ronduit, dat er hier en 
daar nog geheimenissen bestaan, waarover ik misschien later 
wat te zeggen zal hebben 

Epsom, Sept. 1925 

De Postzegels van Veflezuela. 
Uitgifte 1924 Dekreet? 

Staaldruk van de hrma Waterlow Sons &. Co, London, in bijna 
geheel dezelfde teekening als de vorige uitgifte. Wit hard papier 
Tanding 14 

265 5 centimos, kastanjebruin 
266 10 « groen 
267. 15 « olijfgroen 
268 25 « lichtblauw. 
269. 50 « zwartblauw 
270 I Bolivar, zwartgrijs 

Uitgifte 1924, ter herdenking van den slag van Avacucho Por
tretten van Holiv ar en Sucre Steendruk van Litografia del Comer
cio, Caracas Wit papier Tanding 11 »/4. 

271 25 Centimos, blauw 
Het aantal uitgegeven zegels IS beperkt geweest Oplage giootte 

nog onbekend 

DIENSTZEGELS. 
Uitgifte 1898 Bij dekreet van Generaal Joaquin Crespo van 

20 Januari 1898 vastgesteld Staaldruk van de American Bank
note Cy te NewYork Wapenschild en Oficial zwart m gekleurde 
omraming Wit papier Tanding 12 

I. 5 Centimos, groen 
2 10 « rose 
3 25 « blauw 
4 50 « geel. 
4. A 50 « « tete bêche. 
5. I Bolivar, violet (mauve) 
5. A. I « « tete bcche 
Aanvankelijk was het voornemen het wapenschild droog m te 

slaan, doch werd dit ontwerp afgekeurd wegens onvoldoende 
duidelijkheid Inplaats werd het voorstel der drukkers om het 
wapen en het woord OFICIAL zwart in te drukken aangenomen 
Naar mijne meening zijn deze beide in e tn gang in de omraming 
gedrukt zoodat ik geloof aan eene mystificatie te moeten denken, 
waar b v. Stanley Gibbons schrijft dat zegls voorkomen waarop het 
woord »OFICIAL« kopstaand. 

Uitgifte 1899. De 50 Centimos en i Bolivar der vorige uigifte 
overdrukt met een gummi handstempel in violetten of paarschen 
inkt door de »Direcc on General de Corrtos« te Caracas, boven 
»1899« onder aan de nieuwe waarden 5 of 25 Ctms Deze opdruk 
was noodig tengevolge der revolutionnaire beweging welke in 
1899 plaats vond en waarover reeds geschreven bij de zegeluit 
gl ften van dat jaar. 

6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

2^; 
2S 
2=; 
2S 
2ï 
25 

5 Ctms/50 Ctms, geel 
/50 « « kopstaand 
/50 ♦ « opdruk tete beche 
/ I Bolivar, violet 
/ I « « kopstaand 
/ I « « opdruk tete beche 
/50 Ctms, geel 
/50 « « kopstaand 
/50 « « opdruk tctebeche 
/ I Bolivar, violet 
' I « « kopstaand 
/ I « « opdruk tetebtche 

Zooals te verwachten bij handstempelopdrukken komen ook 
hier veel afwijkingen voor Men vindt s tukken waarop het stempel 
schuin inplaats van horizontaal geplaats t is, met 2 stempels 
voorzien, met verticaal op i zegel het jaar ta l en op het daar
naast liggende zegel, de waarde, etc etc 

Uitgifte 1900 Bij dekreet van Generaal Cipnano Castro van 
26 Januari 1900 vastgesteld Nieuwe uitvoering in staaldruk door 
de American Banknote C> te New York in dezelfde teekening 
doch in andere tinten als de uitgifte van 1898, in zwait m de 
bovenhoeken het jaartal 1900. Wit papier Getand 12 

10 5 Centimos, groen 
11 10 « rose 
12 25 « blauw. 
13 50 « geel 
14 I Bolivar, violet 
Er bestaan van deze uitgifte proefdrukken op carton 

Uitgifte 1904. Bij dekreet van Generaal Cipnano Castro van 
23 Augustus 1903 vastgesteld Staaldiuk van de American Bank
note Compy te New York Wit papier T a n d m g 12 

5 Centimos, 
10 

groen 
rood. 

25 « ultramarijn. 
50 « roodbru in 

8 A 50 « (1907) chocoladerood 
I Bolivar roodbruin . 
I « 11907) chocoladerood 

Deze uitgifte werd, evenals de vorigen, in 2 drukgangen ge
drukt, echter minder zorgvuldig, zoodat verschoven midden
tukken veelvuldig voorkomen, 

s 
Uitgifte 1911 Bij dekreet van Generaal Juan Vicente Gomez 

van 23 November 1910 vastgesteld Steendruk door de Litografia 
del Comercio te Caracas Witgeglansd papier Tanding i i ^ . 

20 5 Centimos, groen 
21. 10 « rood. 
22. 25 « blauw 
23. 50 « lila/violet. 
23 A 50 ' « middens tuk dubbel ingedrukt 
24 I Bolivar citroen tot oranjegeel 
De kleurverscheidenheid is gering, behalve voor de 50 Ctms. 

en I Bolivar De teekening is dezelfde als die van vorige uit
giften, behalve dat boven het wapenschild geen sterren voorkomen 

Uitgifte 1923 In dit jaar zijn de koerseerende Oficial zegels 
buiten gebruik gesteld en voor »Dienst« frankeering in gebruik 
genomen de loopende uitgifte der postzegels waarin een G N 
geperforeerd werd Hoogstwaarschijnlijk wordt deze perforatie al 
naar behoefte aangebracht , daar de letters G N ip alle denk
bare standen, ook ten opzichte van elkander op aaneenhangende 
zegels voorkomen Hoogte der geperforeerde letters 10 m M Mij 
zijn bekend 
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REVOLUTIONNAIRE ZEGELS. 
Ofschoon, zooals ik reeds in den aanvang schreef, de uitgiften 

der revolutionnairen tusschen 1902/3, geen officieel karakter dragen 
zoude een beschri jving der zegels \ a n Venezuela niet volledig 
zijn, indien aan deze niet eenige woorden gewijd werden 

In 1902 brak een revolutie uit onder leiding van Generaal 
Matos en behaalde deze al didehjk zoo\eeI succes dat het grootste 
deel van de NoordOostpunt van het land onder zijn bestuur kwam 
In der haast moest in den n euwen postdienst voorzien en post
zegels gedrukt worden, zoodat de verschillende uitgaven dan ook 
een zeer primitief karakter dragen Meestal zijn ze geboekdrukt, 
soms ook slechts gekleurde papieren strooken met rubber be 
Stempeid t i k e Staat op zich zelf gaf uit wat hij noodig dacht 

Toen het den toenmaligen president Castro, einde 1902, gelukte 
de revolutie den kop in te drukken, bleven er massa's dezer zegels 
ongebruikt achter, welke zegels voor een spotprijsje later in Eu 
ropa verkocht zijn !• cht door de post gegane zegels hebben dus 
een zekere cunoaitei tswaarde, de overigen weinig of niets E r zijn 
bij deze uitgiften verschillende plaatzettingen te constateeren 
blijkend uit de lengte , der waarde aanduidingen etc Officieele 
gegevens omtrent deze uitgiften ontbreken geheel, waardoor het 
niet mogelijk is u i t t e maken of deze oorspronkelijk zijn of slechts 
ontstaan tengevolge van de nadrukken die van deze uitgiften 
later te Port of Spain vervaardigd zijn 

Hieronder volgt eene opsomming dezer uitgaven 

Uitgifte 1902 Carupano Boekdruk in verschillende gekleurde 
drukinkt op gekleurd papier 

1 Correos B 005 violet/oranje 
2 « o 10 zwart/oranje 
2 A < o ïo zwart/oranje tete beche. 
3 « o 25 violet/groen 
4 « o 50 groen/geel 
5 « I 00 blauw/lila rose 
6 Instruccion i 00 zwart/geel 
6 A o I 00 « tete beche. 

Uitgifte 1903 Handstempeldruk op gekleurd papier 
7 Correos, B o 05 rood/geel 
8 « « o 10 groen/geel 
9 «t « 0 2 5 groen/oranje 

10 «■ c o 50 blauw/lilarose 
11 « « I 00 violet/grijs 
12 « « 2 00 rood/groen 
13 « « 5 00 violet/blauw. 

Uitgifte 1903 Guyana. 7wart boekdruk op gekleurd papier 
Groot formaat Getand 12 

14 Correos 5 Centimos, rose 
14 A « 5 • * t t te beche 
15 « 10 « oranje 
16 « 25 « groenblauw 
17 » 50 « stroogeel 
18 « I Bolivar grauwgnjs 
Meestal zijn deze zegels voorzien van een controle stempel m 

blauw, luidend »Fiscalia de Instruccion publica, Estado Gu>ana«, 
in een cirkel om het wapenschild van Venezuela Buitendien 
komen voor zegels met de handteekenmg van den generaal An
tonio J Sucre als waarmerk, alsmede diens initialen stempel in 
blauw 

Uitgifte 1903 Zwarte boekdruk op gekleurd papier. Getand 12 
19 Correos. 5 Centimos, grauwgnjs 
20 « 10 « donkerrood 
20 A «• 10 « oranje (foutdruk) 
21 « 25 « rose 
22 « 50 «• blauw 
22 A « 50 « donkciiood (foutdruk) 
23 « I Bolivar, stroogeel 
In eenigszins ande ic teekening, op wit papier. 
24. Instruccion. 50 Centimos, rood 
25 « I Bolivar, blauw 
2 6 « 2^ ^ <t groen 
27 « 5 « zwartgrijs 
28 « 10 « violet 
Ook deze zegels dragen den controle opdruk der vorige uitgiflc 

verdeeld telkens over 4 zegels 

Uitgifte 1903 Maturtn Zwarte boekdruk op gekleurd papier 
Getand 12 

29 Correos 5 Centimos, rose 
30. < 10 « blauw 
31 « 2 5 « stroogeel 
32 « 50 « donkerrood 
33 « 50 « oranje (foutdrukl 
34 « I Bolivar, grijs 
35 Instruction 10 Bolivar, violet/wit papier 
Deze zegels zijn overdiukt met controle stempel in blauw Cor 

reos in halven cirkel, daaronder Matuiin 

Uitgifte 1903 Marmo. Zwarte boekdruk op gekleurd papier 
Getand 12 

36 Correos 5 Centimos, donkerrood 
37 « 10 « stroogeel 
38 ♦ 25 « grijs 
38 A « 25 . . tete beche 
39 « 50 <t rose 
40 « I Bolivai, licht blauw 
41 Instruccion 10 Bolivares, violet/wit papier 
Dezelfde uitgifte met opdruk in magenta »Correos« in hi lven 

cirkel, diaronder horizontaal »GUIRIA« 
42 Correos 5 Cenlimos, donkerrood 
43 « 10 « stroogeel. 
44. « 25 « grijs. 
44 A » 25 « « tete beche. 
45 « 50 « rose 
46 « I Bolivar lichtblauw 
Dezelfde uitgifte met opdruk m magenta »Correos« in halven 

cirkel, daaronder horizontaal »Yrapa« 
47 Correos 5 Centimos, donkerrood 
48 « 10 < stroogeel 
49 « 25 « grijs 
49 A « 25 « » tete beche. 
50 « 50 < rose 
51 « I Bolivar, lichtblauw. 

SEMIOFFICIEELE POSTDIENST. 
Teneinde in den postdienst te voorzien tusschen de Venezuela 

havens en de Deensch West Indische eilanden (San Tomas) werd 
in 1863 een vervoercontract gemaakt met Kapitein Roberto Todd, 
waarbij dezen toegestaan werd zegels uit te geven ter voldoening 
der door het publiek te betalen porto kosten De voor dit doel 
uitgegeven zegels, hoewel aan deze niet te ontkennen is een zekere 
curiositeitswaarde, kunnen naar mijne meening met beschouwd 
worden als eene officieele uitgifte Langer dan 10 jaar bleef dit 
vervoercontract in werking 

Volledigheidshalve memoreer ik de verschillende uitgiften 
hieronder 

Uitgifte 1864 Steendruk door Waterlow & Sons, London 
Zwart op gekleurd papier Ongetand. 

1 Medio centavo, wit papier 
2 Un « rose papier. 
3 Un « violet papier 
4 Dos centavos, groen papier 
5. Tres « geel papier 
6 Cuatro « blauw papier 

Uitgifte 1866 Steendruk als boven Wit papier Getand 12 en 
doorstoken 9 1054 

7 Medio reale, rose 
8 « « grijs (Voor gebruik van uit St. Thomas) 
9 Dos reales, groen 

10 « « geel « « « « « « 

Uitgifte 1869. Steendruk als boven Wit en geel papiei Ge
tand 10 en 12^8 

11 Medio real, groen 
12 Dos reales, rose 
Van de 2 laatste uitgiften is een nadruk verschenen 

POSTZECELHANDEL 
WATEnCRAAFSMEEtl • N . Y A A R &C D I R . L E O N DEL R A A Y 
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Denemarken. De voorloopige uitgiften der Faroër-eilanden, 1919 
De «officieele« Faroer-uitgave is door de meerderheid de"̂  

hoogerataande philatelisten betwijfeld er werd algemeen aange 
nomen, dat de toenmalige postmeester aldaar, welwillend was 
tegemoet gekomen aan de te dien tijde heerschende »cuuosueiten-
sctieppings-epidemie«. Ter opheldering van de juiste toedracht 
stelde de firma Stanley Gibbons Ltd , Londen, een onderzoek in 
De heer A Brend heeft het door hem ingestelde onderzoek ter 
kennis van genoemde firma gebracht, hetwelk in haar orgaan, 
»St Gibbons Monthly Journal« vau Maart j 1 op blz. 131, den 
lezers is bekend gemaakt 

De heer A Brend verklaart, dat hem persoonlijk de telegram
men, gewisseld tusschen het Hoofd-postbestuur te Kopenhagen 
en den toenmaligen postdirecteur op de de Faroer, vooigelegd 
zijn Met I Januari 1919 werd het locale posttarief verhoogd van 
5 op 7 ore, maar er waren geen 7 ore zegels, dus moest met 
meerdere waarden gefrankeerd worden De voorhanden voorraad 
2 en 3 ore-zegels was gering, zoodat telegrafisch verzocht werd 
om inlichting betreffende frankeeiwijze Het draadbericht van het 
Hoofdbestuur luidde, dat de gehalveerde 4 ore-zegels en kruisband 
stempels moesten worden gebruikt Binnen weinige dagen waren 
de gehalveerde zegels opgebruikt (aantal onbekend) en daar de 
4 ore kruisbanden eveneens in slechts geringe hoeveelheid aan
wezig wes, werd telegrafisch om nadere orders verzocht, waarop 
de machtiging pei draad hem toekwam, de 5 ore-zegels met 2 
ore te doen overdrukken (hiervan werden verscheidene duizenden 
uitgegeven). 

OFFICIEELE E E R S T E uitgiften zijn bijgevolg de GEHAL 
V E E R D E 4 ore-frankeerzegels en de uitgeknipte kruisbandstem-
pels Wat de gehalveerde 5 ore-stempels van omslagen betreft, 
waarvan de heer B er een in zijn bezit heeft en dien den tegen-
woordigen postmeester liet zien, deze zijn »NIET officieel«, ze 
werden in die dagen in enkele dorpen gebruikt zonder officieele 
macht iging, die wemige werden toen door het postkantoor door
gelaten. J B R 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:- Catalogi, enz. ' : 

Paul Ohrt. Handbuch aller bekannten Neudrucke Staatlicher 
Postfreimarken, enz. 

Als bijlagen wordt den abonnenten op «die Postmarke, Wien 
IX, Kolingasse 2», het 4e deel van voornoemd eenig grootsch 
werk — zie ook ons Jul i -nummei , blz 93 - in afleveringen, 
geheel kosteloos geleverd Dit laatste deel omvat Paraguay tot 
Zanzibar (Flansche post), zoomede de aanvullingen, enz op alle 
vier deelen In zijn voorwoord wijst de schrijver op de zorgvul
digst opgemaakte , in «Germania Benchfe 1906, blz 109», ver
schenen statistiek, die hij uit meerdere duizendtallen hem tei 
keuring toegezonden zegels tusschen 1898 en 1905 opgeteekend 
had. Gemiddeld berekend was er een «herdruk» onder de 12 
gekeurde stukken. 5 a 6 < echte» en 5 a 6 «valsche«, m a w «de 
helft was waardeloos» 

De bewerker heeft een zeer moeilijk teirein gekozen hij moest 
kiezen tusschen de «volle, zuivere waaiheid« en den «ver';ierden 
schijn van waarheid» Hij koos den eersten weg, dit zij tot zijne 
eer gezegd ' Maar «die» weg heeft hem veel haat opgeleverd, 
vee lmeer haat dan dank. De groote menigte die door zijn werk, 
wairin de strijd werd aangevangen tegen de taliijke bedriegers, 
onder welke ook hoogst aangeschreven Duitsche personen zich 
bevinden, werd benideeld, heeft m Duitschland een verbittering 
doen ontstaan, welke door praten of redeneeren, zelfs op met-
belanghebbenden, op onkundigen en dommen, hare uitwerking 
niet miste Den heer P Ohrt dient dan ook eer en lof te worden 
betuigd, voor zijn moed, zijne onverschrokkenheid, dien weg tot 
den einde toe te zijn blijven bewandelen ' 

De afl I en 2 bevatten: Paraguay, Pa rma , Patiala, (Perzie e.a. 
herdrukken uitgegeven hebbende landen, volgen later,eerst zullen 
de Duitsche Staten, waarin de meerderhe id meer belang stelt, 
alfabetisch volgen,) Pruissen, hetwelk zoo veel bevat, dat een 
geheele afl niet voldoende is en dus in afl. 3 moet worden ver
volgd. Degenen die weten, dat een enkel zegel hun meer geld 
kan doen verliezen dan een tienjarig abonnement op, m dit ge
val het Oostenrijksche tijdschrift hun zou kosten, afgezien van 
de groote voordeelen, door het grondig lezen van verschillende 
tijdschriften ons worden gebracht, zullen zeker niet dialen zich op 
genoemd tijdschrift te abonneeren Wee t men dat, b.v Pruissen, 
van zekere zegels en briefomslagen drie ambtelijke ( = door de 
bevoegde autoriteiten gelaste) herdrukken ons heeft geleverd en bo 
vendieneen particulieren herdruk, zonder lastgeving noch weten 
van de bevoegde macht, dan begrijpt men hoe licht men kan 
worden misleid het bovengenoemde «Handbuch», wordt het door 
U geraadpleegd, behoedt U, door de daaruit door U geputte 
kennis. Dat vele wijzen onder onze Nederlandsche lezers zich 
mogen bevinden, die een jaarlijksche uitgave voor zulk een werk 
en tijdschrift over hebben J. B. R. 

Michel-Katalog. Monats Nachträge 
D P jongste vervolgen op den Catalogus 1925 (dl I en IIj be 

vatten benevens de aanvullingen, die van de nieuwe uitgiften en 
veranderingen 111 prijzen, enz , verschil lende belangwekkende bij
zonderheden e m , voor verscheidene verzamelaar«. Onder meer 
mde jun i -a f l Wurtemburg 's 70 Kr , een blok van 6 st , gebruikt, 
in kleur afgebeeld op omslag, wordt op blz 34 en 36 behandeld, 
zoo ook een geheel onbekende foutdruk uit den inflatie-tijd, n 1. 
D R «10 Milliarden» 1. p v «5 Milliarden» op 50 miUioen schar-
lakenrood, te Frankfort gedrukt een vel in het zegelpakket ge
vonden, een Zuid-Duitsche Zendingspost China-Sudsee beneden, 
10 Pf. boven in linker resp rech te rhoek , de beschrijving van de 
valsche Poolsche 20 Mk enz In die van Augustus, in kleur op 
omslag, de 12 Kr Landpost van Baden 4 st op omslag, beschreven 
op blz 50 en een uitvoerige behandel ing van het veelvuldig on
begrepen, en hierdoor verkeerd toegepaste «Mischfrankierung», 
waar de bedoeling is «verplichte bijfrankeering», zooals die in 
vroegere tijden meervoudig voorkwam Bezitters en koopeis van 
den Michel catalogus wordt in het bijzonder geraden deze ver
volgen op eiken nieuwen catalogus te bestellen Bij uitsnijden en 
ter plaatse inplakken, kunnen zij h u n n e n catalogus voortdurend 
op de hoogte blijven houden van de nieuw uitkomende post-
waarden. J. B R 

Stanley Gibbons Catalogus 1926 
IS verschenen De uitgevers hebben zich aan hun belofte gehouden 
en de beide gewone deelen a Engeland en Koloniën en 6 alle 
andere landen, gelijktijdig doen veischijnen en dat wel in eén 
band, die, dank zij het dunne, maar goede en sterke, papier, niet 
vtel dikker is dan het vroegere 2e deel alleen Een aanbeveling 
is feitelijk overbodig De verzamelaars kennen sinds jaren de uit
voerigheid, waarmee de zegels hier zijn beschreven 't Spreekt wel 
van zelven in grootere mate m deel I, Groot Brittannte en zijn 
»Kolomen« (zooals we nog altijd de deelen van het <Empi'e« 
in de andere werelddeclen noemen) W e verwijzen daarvoor bij
voorbeeld naar pag X en XI, vooraan, waar de twee platen der 
Kolomen zeer duidelijk de verschillen aangeven, naar de uit
voerige weergegeven pi aatnummers der Victoria uitgiften, naar de 
vele cli( hefouten, die wo den opgenoemd en geprijsd, enz 

Maar ook bij de zegels der andere landen heeft men niet alleen 
de verschillende tandingen aangegeven (zie bijv de Oostenrijksche 
zegels.zekerwelmee van de moeilijkste wat tandmgen betreft), zie ook 
onze zegels, maar bovendien de aandacht aan diverse t jpen ge
wijd, bijv bij de V% cent rose, is m illustratie zeer duidelijk de 
bekende korte en lange breukstreep aangegeven, evenals de 2 typen 
van de i gulden groen Koningin Ook clichefouten te vermelden 
hebben de uitgevers met beneden zich geacht, bijv de i . cent, 
de gebroken krul m de i cent groen en anderen 

Vermelden we nog, dat vele landen geheel en terdege zijn her
zien, zooals bijv. Dansig. Porttigal en Kolomen Ook vele prijzen 
zijn veranderd en in overeenstemming gebracht met de tegen
woordige waarde 

De beide deelen tellen ongeveer 1800 pagina's. De prijs franco 
17/6 In keurigen linnen band gebonden, IS het een in ieder opzicht 
aanbevelenswaardige, zeer rijk geï l lus t reerde catalogu's, dien we in 
vele handen wenschen S. 

r E C E L H A N D E L 
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G. Keiser 6 Zoon, Passage 25, 's Gravenhage. Prijslijst van 
Nederland en Koloniën, enz. 

De nieuwe lijst, nr. 15, met de f rijzen voor uitsluitend mooie, 
gave exemplaren van Nederland en Koloniën, zoomede van series 
van verschillende landen, voor het ingetreden seizoen, October 
1925 —September 1926, is in boekformaat einde September ver
schenen en, zoolang voorraad reikt, op aanvrage gratis te bekomen 
door «ernstige verzamelaars». Het boekje telt 61 blz. De typen van 
de portzegels van ons geheele Rijk zijn zeer praktisch in kleine 
tabellen opgesteld en, voor zoover de voorraad het toeliet, geprijsd 
ongebruikt en gebruik t . Hoewel voorhanden, werden verschillende 
typenen tandingverschillen, enz , enz., niet in de lijst opgenomen; 
deze kunnen grootendeels op aanviage geleverd worden; bij de 
aanvragen omtrent prijs verzoekt de firma beleefd het antwoord
porto bij te voegen. Tennaastenbij alle zegels onzer koloniën zijn 
geprijsd zoowel gebruikt als ongebruikt. J. B. R. 

Ricliard Borek, Braunschweig. BriefmarkenPreisliste, Nr. 6. 
Deze nieuwe prijslijst, uitgegeven 5 Oct. j.1 , bevat de sedert lijst 

C 26 ingekomen nienwigheden, inlichtingen, bepalingen, mede
deelingen e.d. betreffende de verschillende philat.benoodigdheden, 
de levering van nieuwe uitgiften bij abonnement, enz. De aan
vulling van lijst B 87, waarschuwt voor de meer en meer opdagende 
«ongetande» zegels van Duitschland, gestolen uit de Rijksdrukkerij, 
waar de welbekende orde na den oorlog en in de tijden der in
eenstorting van de Duitsche bankwaarden geheel verstoord werd; 
vervolgens prijsveranderingen, ontdekkingen en verdere wetens
waardigheden. Dan volgt de lijst o.a. van alle vanaf 1925 ver
schenen Europazegels (3 blz.), die van het D. Rijk vanaf i Aug. 
1914 tot 31 December 1924 en die van het overige Europa over 
hetzelfde tijdvak (40 blz.) en eindelijk de Europa zegels tot einde 
1924, dus een voltallige Europazegelcatalogus tot op nagenoeg 
October 1925, met prijzen voor ongebruikt en gebruikt. Zeer aan
bevelenswaardige, duidelijk gedrukte en overzichtelijke prijslijst, 
de beste en meest volkomene tot heden mij bekend. Een ieder 
kan voor een niets beduidende uitgave (80 pf.) op de hoogte komen, 
bij abonnement op de hoogte blijven. (5 ä 6 afl. per jaar) . 

J. B. R. 

Prijscourant van Nederland en Koloniën van J. Mebus, N. Z 
Voorburgwal 264, Amsterdam. Een nieuwe uitgave (1925/26) van 
de welbekende gelï lustreerde prijscourant der zegels van Nederland 
en Koloniën, uitgebreid met de sinds den vorigen druk verschenen 
zegels niet al leen, maar ook met kleurtinten (bijv. de eerste 5 
cent in 4 t in ten geprijsd), met clichefouten (bijv. bij de eerste 
10 et. is het hoornt je geprijsd, evenals type V en VI der port
zegels) enz. De prijzen zijn in stijgende r ichting; vooral zeer sterk 
komt dit uit bij de portzegels van Suriname en Ciiragao, en bij 
de jubilézegels. Met de door den heer Korteweg gegeven oplage
cijfers is wel degelijk rekening gehouden. 

Prijs als vroeger 25 cent . 
Aanschaffing is zeer aan te raden. Cliënten trouwens der firma 

ontvangen het grat is . S. 

Geïllustreerde Catalogusprijscourant over Nederland en Koloniën 
door H. C. Correljé, Nobelsttaat, Utrecht. Een nieuw zeer ver
meerderde druk v a n de bekende prijscourant. 

Thans zijn — nu meer en meer— zegt de uitgever in het voor
woord, men gaat specialiseeren in Nederland en Koloniën, ook 
opgenomen prijzen voor gebruikt en ongegebruikt, en de typen 
der portzegels. Ér staan een honderdtal cliché's in en heel het boekje 
kost een kwart je ; redenen genoeg om het aan te schaffen. S. 

LEES DIT! 
Bij adresverander ing gelieve men niet al 'een het nieuwe, doch 

ook steeds het oude adres te vermelden en die mededeeling «z>; 
te doen — zooals herhaaldelijk gebeurt — aan de Administratie 
van het blad, doch aan den S e c r e t a r i s d e r V e r e e n i g i n g , 
van welke men lid i s ; abonné's zijn hiervan natuurlijk uitge
zonderd. 

* 
Aan vereenigingssecretarissen, redactieleden en verdere mede

werkers wordt verzocht, het papier slechts aan ééne zijde te 
beschrijven. Het komt nog herhaaldelijk voor, dat de kopij aan 
twee zijden beschreven is. 

Enkele malen ontvingen wij nummers van ons Blad terug 
wegens »dubbele zending.« Indien zich het geval mocht voordoen, 
dat U tdiee exemplaren ontvangt, wordt U beleefd verzocht or.s 
één ervan terug te zenden. Men bezige daartoe hetzelfde adres
strookje, frankeere dit niet, doch schrijve erop : »Terug wegens 
dubbele zending.« 

A D V E R T E N T I E N. 

"̂  D[PIAM[I 10 gid Nederland 1905 . . f 11,50 f 
f ntllLAint! 10 gid. Jubilé 1913 . . . . 18,50 f 
® en f 0,25 voor aanteekenen, in prachtexemplaren. ® 
© ^ 
(Sj Na ontvangst van Postwissel. (3 
I S P U I 1 3 , A M S T E R D A M , | 
l J'. J . . a . E l N T © B i & E Ä M l ? . (13*) | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i!iiiiliiiiiitiiiiiiiiiiiiii:iliili;i»i»iiiiuiiiiiiiiiini»i iliiliiniliiliili 

I LUXEMBURG. | 
I Nummers volgens Yvert 1925. | 

* 87, 88 . . . 
* 95—109, Adelaide . . . 
* n o —118, opdrukken 

119—>33< gebru ik t . 
* 1 3 7  1 3 9 • ■ . 
' 142144 . . . 
* 1 4 6  1 4 9 . . . 

100 verschil lende 
50 

Memel, * i —17, Gerr 
• 4 5  5 1 • • • • 
* 52—71 • • • 
* 7 2  7 7 , 79—82. 
* 8 3  9 6 . . . 
* 97 — 106 . . . 
* 107—111 . . 
* 112—122 . . 
* 129 . . . . 
• 141 —143 • • 
* 184—196 . . 
Danzig, * i — i 5 
* 16—20 . . . 
• 4 7  5 9 • • • 
* 7 3  8 3 , 97 • • 
* 165—176 . . 

n. 

* 100 verschillende, heel moo 
250 » » » 

* 186—190 
Beieren, * 72 — 75 . . 
* 7 6  9 1 
OpperSilezië * 48 — 58 
Duitsche Rijk, * 204 . 
* 160—T92, 196—203 
* 138—159, 193195 
• 220—236 . . . . 
Dienst * 62 — 67. ■ • 

Geld vooruit of tegen r e m i 
Bij bestelling beneden fl 5,

porto extra 
Philatelistische frankeering. 

laars en wederverkoopers st: 
zendingen ter beschikking. 

Vraagt mijn prijscourant. 

KARL WALTEF 
Gabelsbergerstrasse 7, Ascha 

(BEU SR EN ). 

fl 
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» 
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ours 
 3c 

HE 
ïan 

i, 

1.55 
5,4° 
1,15 
0,70 
0,21 
0,72 
2 , 
6,70 
0,80 
7,40 
8,40 
1,80 
0,85 
1,80 
0,70 
0,40 
o,48 
0,60 
1,60 
3,30 
2,90 
0,36 
3,60 
2,25 
8,40 
0,7« 

17,40 
2,50 
2,15 

15,95 
2,40 
0,T0 
0,90 
0,90 
0.26 
1,08 

cent 

inde

iicht

ffenburg 
(211) 

iPOSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEEU k ftYi;iy^Tft' 
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UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenigingen. 

Phil brieven van Ver. Ned. 1780 A'dam 
en Gouda met postlioorn 1795 tot 1850 
alle voorradig, alsmede Ned. en Kol. 
in tandiHi^en, poststukken en wissel
zegels. F. H BRINKMAN, Witte de with
straat 148', Amsterdam. [190] 

m r . O A B O N T E K O E , Sneek, zoekt 
te koopen oplaael A der 60 c. [Yv. 81a] 
in de tnnding U'/ iXl l ' / i , oplaagc. 10 
der 2 op 1 c , de letters i_ tot en met F 
van Vv.no. 105 en vele andere oplaagl. 
cijfers en drukkersteekens. Alles on
gebruikt en hovemaml van het vel. [192] 

Tekst dezer Annonces 
vóór den lOn in te zenden 

aan de Administratie. 

ZICHTZENDINOEN. 
Eiigros zichtzendingen voor wederverkoopers en zichtzendingen voor verzame
laars worden op aanvrage gaarne toegezonden aan soliede personen. Fraaie samen
stelling en billijke prijzen. Te vermelden of gij alleen Europa of alle landen 
verzamelt. Geen levering op mancolijst Zie ook mijne annonces elders in dit blad. 

P o s t z e g e l h a n d e l „ T H t ï G L O B E " , Z a a n d a m . [206] 

Bod g e v r a a g d op 5 cent Nederland 
bovenkant nngetand, waaivan 15 stuks 
bekend, Michel Cat. 175 O. M. 2 stuks 
voorhanden, postfrisch Zeldzame af
wijking. Pos tzege lhande l >,THE 
G L O B E " , Z a a n d a m . [205] 

BOD GEVRAAGD. 
op Liberia, Dienst, Yvert 103a [Ceets] 
fr. 400, echt gebruikt, prachttxemplaar. 
J. A TEGELAAR, Corn. Kruse
manstraat 44, Amsterdam. (203) 

Profiteert van de gelegenheid! 
Ooor engrosruil met hel buitenland 
kunt U'dikwijls in het bezit komen van 
zeer goede zegels. Koopt hiervoor 5 
kilo onuitgezochte zegels ad f 350, in
houd pi. m. 35000 zege s. Catalogus
waarde pi m. fr. 1500, — . Proefkilo f 1,
Porto extra. 

Maakt uiterst billijk genoteerde zicht
zendingen tegen depot of referenties 

J O H N G O E D E , [195] 
SloterCiJk B 179, AJVISTERDAM. 

S e r i e B r a n d k a s t ze g e l s 
Nederland ongebr in ruil gevraagd 
voor serie BrandkastzegelsNed.Indie, 
ongebr. 
Beeklaan 454, ' s G r a v e n h a g e [208] 

A a n g r b o d e n België R. Kruis 1918,com
pleet è f45,—. Ook kleine senen. Te
vens aangeboden betere Ned. en Kol.; 
ook in ruil voor mankeerende Ned. en 
Kol ,portenCur. , Sur. Ned.Indie in ty
pen enz. C. W. M. Baars , Boschstraat 
12, Assen. (207) 

P « K K E T T E N . In alle steden Depots 
en wederverkoopers gevraagd voor een 
geheel nieuw pakket, waarvan de proef 
schitterend slaagde. Groote verkoop 
verzekerd, flink labat. Inlichtingen 
door H. Teun i s se , D a c o s t a s t a a t 17, 
D o r d r e c h t [ 189] 
6 series Danzig, Kogge, 4756, zwaar 
gestempeld, Yv. fr 367.50, voor f 13,— 
fr. aanget. 
Slechts 1 maal voorradig. 

L W E R U M E U S BUNING, 
E E F D E bij Z u t p h e n . [202] 

Gezamenlijke Inschrijving op gebr Postzegels 
(Zie adv. Meinr.) Restanten van vroe
gere veilingen voor 8 cent per Yv.fr. 
plus porto ter inzage. H. F. G. GUDDE, 
Tooropstr. 259, Nijmegen. (Lid No. 350 
N. V. V P.) (176) 

J. E. L. DE J O O D E, 
V I J V E R H A N 3, ROTTERDAM, 
— VERZENDT OP AANVRAGE 

ZICHTZENDINGEN 
in E u r o p a en oudDui t sch land . 
PRIJZEN ZEER BlbkliK. 
Lid „Breda", 448. 
Ook levering op mancolijst. (146) 

Te koop aangeboden voor meestbiedende 
navolgende gebruikte zegels van Ned., 
en bloc af ie ge\en : 
1000 s tuks Yvert no. 98, CO no. 75a. 7C0 
no. 102, 600 no. 107, 200 no. 108, 5C0no. 
109, 600 no. HO, 400 no. 111,500 no. 112.600 
no. 113, 50 no. 114, 100 no 115,50 no. 
116, 35 no 117. 860 no 118, 700 no. 119, 
600 no. 120, 13C0 no. 121. 600 no 133, 
100 no. 136, 150 no. 152, 150 no. 153. lOO 
no. 79, 500 no. 61. Alle uitgezochte licht 
gestempelde exempl. J . H. Frerks , 
S a p p e m e e r . [191] 

B. B. PAANS, Postzegelhandel, Werkendam, 
geeft aan soliede personen postzegels in depot op ruime provisie. 
t t S " KOOPT STEEDS NEDERLAND EN KOLONIËN. (199) 

Te koop aangeboden: 
Luxemburg 10 fr. groen, gestempeld, 
prachtstuk, in geheel vel, 1000 fr. Yvert, 
voor fl. 67,50. 
R. LOOIJ, Oud Beierland. (200) 

R U I L 
gewenscht per 20—50 van één soort 
naar laatste Yvert door H. H. BUIJS, 
Avenue de la Couronne 442, Brussel. 
Geen zegels beneden 0,50 Geen zen
dingen beneden 100 fr (185) 

Prijs dezer advertenties: 
75 cent per keer, 
bij vooruitbetaling. 

DE GIBBONS' ■ 
CATALOGUS 
:: 1926 IS :: 
NU GEREEO! . 

1  DE BESTE EN MEEST COMPLETE CATALOGUS. 

De geheele wereld in één deel (1634 pagina's). 17 sh. 6 p. franco. 
Deel 1. Britsche Rijk (487 pagina 's) . 7 sh l p . franco. 
Deel II. Overige der wereld. (1147 pagina's) 10 sh. 10 p. franco. 

. STANLEY G BB0N8 LIJ., DEPT. P, 391 STRUNO, LONDON, W C. 2. i 
niiiiiiiiiiiiiifiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiiiiiliilliiliil«^ illiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiliiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiii^ 

' ^ j POSTZEGELS PORTZEGELS | ^ | 
al op 
der 

aldaar, Kortenaerkade 12, 4de étaQ;e, Kamer 172, bij inschrijvlDg verkoopen: 

i j ^ v w ä De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sGravenhageza] op Woensdag 16 December i^xVi 
i r ^ J j l 1925, 's namiddags te 2 uur, in het Hoofd Gebouw van het Hoofdbestuur der Pottcrijen en Tflegjafie lL>Sc/ 
| ^ = ^ j aldaar, Kortenaerkade 12, 4de étage, Kamer 172, bij inscbrijvlDg verkoopen: l ^ s : ^ _ 

5̂ 1 Gebruikte Frankeeren Portzcgels. 1̂ 1 
| r 5 j J j i NOTITIËN zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (niei aan het kantoor van den Ontvanger). (174) iRSr l j l 
iiil>iiiiii:ii[|iiliili!iiiiiiliiliiiiliilliliiiniiilNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiij|[i|i|iiiiiii!iiiiii!iNiiiiiiiiii!iiiiiiiiii|[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii 

Philatelisiische Boeken en C a t a l o g i . 
Direct uit voorraad leverbaar : 

Catalogus Yvert fii Tellier 1926 f 3,75 
Supplementen 12 nummers per jaar . . . r,lO 
Caialogüs Zumstein 1926 » 3,25 
Catalogus Sf. Gibbons . . . . Prijs op aanvraag. 
Nederlandsch PhilalelistenAdresbcek . . . f 2,75 
Stamp Collecting Year Book 1925 . . » 0,75 
Stamp Collectors Annual 1925 /.25 
Who's Who in Philately 1925 2,25 
Handboek Curasao en Suriname (Voss) . . . . » 2,10 
Holland XIX Century (Jos, Leavy) » 6,— 

Franco na ontvangst van postwissel of overschrijving 
op Postrekening 11070. (155) 

K A. H E I J M A N S Jr., 
Vijverhofstraat 161, ROTTERDAM. 

̂ n 

LiO 

'aanbieding voor Handelaars. 
Yvert 1926. per 10 per 100 
ü a n z J g " 1  1 5 fl 24,— fl —,— 
* 60 — 7 1 , 161 —164 1,75 . 15.— 

7 3  9 3 • 16.50 .  ,  

* 9 4 — 1 1 9 '' >. 2,10 » 18.50 
* 1 2 6  1 3 2 >, 4,20 . 3 9 , 

* 1 3 3 — ' 3 5 . . . » 2,10 • 18,50 
• 1 4 1 — 146 » 6,80 . 61,50 
* 147 —160 X 2,90 » 25,— 
* 100 ver. '^chi l lende • 6,60 » 60 ,— 
M e m e l * 9 7 — 1 0 6 » 4,6o » 42,— 
* 1 1 2  1 2 2 . 3,95 . 3 4 , 

* 1 2 3  1 4 0 » 1 3 ,  »  , 

50 v e r s c h i l l e n d e op F r a n c e » 8,10 » 72.50 
G e l d v o o r u i t in b a n k p a p i e r of t e g e n l e m b o u r s . (212) 

KARL WALTER, Gabelsbergerstr 7, Aschaffenburg (Beieren). 

A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. (128) 

http://Vv.no
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S P E C I A L E ST. N I C O L A A S - A A N B I E D I N G . 
De lots uit mijn voiige offerte zijn uitverkocht, alleen van lot Superbe zijn nog eerige bij spoedige bestelling ve 'k i i jg taar , voor details, zie vorig 

Maandblad Een nieuwe sorteering, wat een groot succes zal zijn, is met het oog op a s. Si. Nicolaa« zoodanig samengesteld, dat deze zeer geschikt 
IS voor Sr. N i c o l a a s - C a d e a u . De kans zeldzame zegels te vinden, is zeer groot, zegels a 5 tot 200 fr. Yvert. Een dergelijke samenstelling kan 
alleen gegeven worden bij een grooten omzet. Ik raad U van de hieronder geannonceeide iffeite te piofiteeien Bezwaarlijk kunt gij iets me oieis 
geven aan een postzegellief hebber, met een dergelijk lot is elk postzegelliefhebber in de welken Talm niet, dcch schryt nog l iedenUw postgiio of 
postwissel, waarop vermeld U gelieve mij te zenden 

Lot SERIEUX 
Een samenstelling van vele complete en aan

gebroken goede seilen, zegels van alle oorden 
der wereld, gelegenheidsuitgiften en weldadig-
heidszegels. Een groot aantal opdrukken, oude 
zegels plaatjeszegels, in 't geheel een prima soi-
teenng van minimum 500 soorten, Nyassa, Libe
ria, Oostenrijk comple te series, Veldpost, 
Bosnië, id. Zuid-Amerika, Eng Kolomen, enz , 
enz Oit Lot omvat 1375 zegels in piiiiia conditie, 
zeer hooge waarde Yvcrt en kost slecht Fl 15 - , 
frdnco aangeteekend 

Gratis premie op Lot Séricux lOCO zegels ge-
soiteerd, of. 

Lo t St NICObAAS. 
Zeer interessant samengesteld, speciaal gelet 

op mooie zegels, doch tevcrs waardevol, van 
alle landen een mooie sorteering en ook door 
gevorderde verzameloais nog s l i e c s gezochte 
zegels in fraaie uitvoeiing Een overzKht van 
den inhoud te geven is niet n ogeli]k. ik noem 
slechts Turque.Eplris Bosnië 1906.1912, etc , 
Nicaragua, Salvador, Victoria (Queen) . 
Spanƒe (Madrid en Servantei) . Scai dlnavlê . 
Mexico. Cuba, Inge imenland elc , e lc. 

Een ongewone doch solide panbiei 11 g concur-
renlie is uitgesloten. Cit lot rmvat 1EC6 zegels 
Tip-Top St N i c o l a s s c n i e a u ; de prijs, zoo laag 
mogelijk gesteld, is slechts Fl. 16,50, fiai co aan
geteekend Een verrassende premie woidt elk 

L o t S P E C U b A r i E F . 
Iets voor wedeiverkoopcrs of luilers, wat men 

noemt een koopje Onder dit soitinieni bevinden 
zicli vele zeer goede zegels, met enkele zegels 
kunt gij uw geld teiug hebben, ongeacht de 
andere zegels, welke eveneens uw tevredenl eid 
en het goedkoope van dit lot zullen bevestigen 
Een mooie samenstelling van Flansche en Engel-
sche Kolomen, vele Nooid-en Zuid-Amen ka, pi inia 
soitcering Euicpa, te uitgebitid om hier alles te 
noemen. Als gij dit ontvangt zult gij bekennen, 
dat commentaar hier oveibodigwas Het kan met 
als »en kans beschoi wd worden, dat gij iets goeds 
koopen zult , het is zeker, koopt gij dit niet, dan 
bet tekcnt du een hasco voo ' U. Het lot omvat 2750 
zegels in min 750 soorten, kost slechts Fl 15,—, 
franco aangeteekei d. Elke kooptr ontvangt een 
premie ter waarde van ICO Fr Yvert 1926 pakket gratis bijgelegd, tf 

Exceptionneele offerte. Elk kooper van deze DRIE lols te zanien betaalt h icnco i s le i ' ' l s Fl 40,— en ontvangt bovendien gratis een premie van 1500 
zegels in 500 soorten, waarde f 10,—. Op elke dezer vier a-inbiedirgen wordt als extra St Nicolaas premie nog cadeau gegeven 5 pracht qualiteit postzegel-
boekje«, 1000 prima postzegelschainiertjes en zakstcckboekjc Op veibngcn wridt LW bestelling aan een dooi U op te geven adres in solide en luxe 
verpakking aan dit adres verzorden op 4 December. In dit geval spocdif heelellcn 3 u b Toezending ra ontval gst van het bedrag, verzoeke be
talingen op mijn postrekening 118330 of per fostwissel. U^ Al mijn zege l s zijn gegarandeerd tcl i t en in prima condit ie 

Postzegelhandel „THE GLOBE", ZAANDAM. Adres Corr. Krugerstraat 39. - Kantoor en winkel Stationstraat 7. (is8) 

' G R A T I S ' 
voor fr. 2 5 , - , volgens Yvert 1926, aan 
postzegels ontvangt ieder kooper van 
1000 versch. postz. ad fl.2,50!!! 
Eik pakket verschillend van inhoud. 

OCCASION! 
Porto 30 cent. Geld vooruit. 
— ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT — 
Postzegelhandel „The Globe", 

UBACHS3ËRG (Limb). 194 

DE EERSTE 
Philatelisiische Boekhandel 

in Nederland, 
die THANS NOG bestaat en die, be
halve eigen uitgaven, ALLE boeken, 
die, in welke taal ook, op philatelistisch 
gebied verschijnen, prompt en billijk 

_ levert, is 

AUF DER HEIDE'S 
Pliilatelistisclie Boekhandel 

en Intiquariaat, 
Postbus 1, HILVERSUM. 

ALLE Albums, ALLE Catalogi. 
Michel Europa 1926 en Scott 1926 zoo

even verschenen, piijs f5,— . 
John B. Leary's „Holland" in voorraad. 
Zumstein, Whitfield King, Bright & Son» 

Stanley Gibbons, Senf, etc, elc 
Kohl's Briefmarken Handbuch, aflev. 7, 

zooeven verschenen, prijs franco f 1,15-
Voor Philatel. Literatuur bekroond (e 

New-York 1913, Cassel 1914, Weenen 
1923. Briinn 1923, Brussel 1924, Kristi
ania 1924, Parijs 1925 (23) 

TE KOOP: 
P o ' t z e g e h e r z a n i e l i n g , b i jna u i t s l u i t e n d Europa> 
Neder land en Koloniën n a g e n o e g c o m p l e e t , 
N o o r w e g e n , Z w e d e n , Bu lga r i j e en R u m e n i e 
zee r m o o i + 6 0 0 0 zege l s , zeer vee l be tere . 
W a a r d e Y \ e r t 1925 + fr. 16000 Prijs b i l l i jk . 

F. RAVENSBERG, Pikeursbaan 58 , DEVENTER. (186J 

Copcyrreereide 

me 
» 
» 
» 

1, No. 
No. 
No 
No 

3? -44 . 
52—71 . 
97 -1C6 . 
141 — 143 . 

van eenige courante series. 
Nummers naar Yvert-Catalogus, 

f 0,55 
- 2,— 
- 0.90 
- 1,75 
- 3,25 
- 0,75 
- 3,75 
- 3,75 
- 1,25 
- 2,85 
- 1,75 
- 1,75 
- 0,70 

Marienwerder, No 30—43 . . 
Jougo-Slavië, No. 112—125 . . 

No. 87-104 
Porten No 36—48 

Wurtemberg, No 151-175 . 
Monaco, No. 73 -86 . . . . 
Griekenland, No 146-159 . . 

Porten No 25-38 
» » No. 65 -79 

Montenegro, No. 100— 111,expres 
No 6 en Poriën No. 24—27 2,75 

_ 

Franco na ontvangst van postwissel. 
Spui 13, AMSTERDAM, 

BJ.J.A Engelkamp., 

u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ , TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E, 
S P ü r 7, A M S 'I' E R ü A M 
'lELEFOON NOORD 4135. (113) 

L U X E M B U R G ! 
Pos t zege v e i z a m e l a a r s , v r a a g t mi jn pr i j ' ; couran t 
v a n L u x e m b u r g s c h e p o s t z e g e l s , w e l k e U g r a t i s 
e n f r a n c o w o r d t t o e g e z o n d e n . — 
C a t a l o g u s Y v e r t & T e l l i e r 1926, f r anco a a n 
g e t e e k e n d , pr i js 31 F r a n s c h e f r a n c s . — 

B. Deloyard, [selbem (Luxemburg]. 
Lid van de Intern. Postzege lhandelaren-Vereenl -
g lng te Parijs. (167) 

D A N Z I G . 
I Vliegp l,Yv. 44-46 (fr. 8—) . f 0,60 
: I uitg. 4 M.. N». 14 (fr. 11) . . »0,65 
! Or. Leeuw, 126 — 128 (fr. 11,65) »0,40: 
: Prov. 136-138 (fr 2,65) . . . .0.15 
Tuberculose 133—135 (fr. 6,75) . »0,35: 
500 Dinziggem (30-40 soorten) .2,50; 

Franco boven f3,—. 
L. WERUMEÜS BUNING, ! 

EEFDE bij Zutphen. (201) | 

Griekenland, Kreta, 
Epirus, Thracië. 

Ik c o m p l e t e e r v e r z a m e l i n g e n v o l g e n s 
m a n c o l i j s t e n . E n g r o s h a n d e l . P a k k e t t e n . 

P. DROSSOS, (184) 
2 st. Denys Place, Athene (Griekenland). 

POSTZEQELS 
IN PRACHT-EXEMPLAREN. 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
OCar GEEN LEVERING OP IWANCOLIJST. (30) 

I A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. (128) 



N E D E R L A N D S C H M A A N D B L A D V O O R P H I L A T E L I E . 

n a r J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " ^ f l .1 
<EÏ>T<S5>T<5) 

L E E S T DE G U N S T I G E P E R S B E O O R D E E L I N G E N O V E R 

U p n p album voor Neder land en K o l o n i ë n 
* * * ^ * ZONDER AFWIJKINGEN OF TYPEN. 
Uitgave D. EDERZEEL, N.Z. Voorburgwal 172. Teh 41472, AMSTERDAM. 

— (VOORHEEN ST. JANSTRAAT 18). 
De Telegraaf van 20 Augustus j.1. schrijft onder perskroniek 

dit in halflederen band gestoken album, waarvan ieder blad op linnen, beantwoordt geheel aan de eischen, 
welke ieder verzamelaar van Nederland en Koloniën kan stellen. Het is een album zonder afwijkingen of typen, dat 
door doelmatige rubriceering op een gemakkelijke wijze gevuld kan worden. 

Ked. Maandblad voor Philatelie: Het getuigt van den bloeienden staat der philatelie in ons land, dat meer dan 
één Nederlandsche handelaar in korten tijd zich waagt aan de uitgave van een specifiek Nederlandsch album. Het 
in het hoofd dezes vermelde werk ligt thans voor ons in een verzorging, die beantwoordt aan de hoogste eischen. 
Voor den verzamelaar van Nederlandsche en Koloniale zegel?, die niet let op typen, afwijkingen of tandingen, biedt 
dit album alles, wat hij verlangen kan. Wij wenschen den uitgever succes toe met dit keurig werk; ongetwijfeld zal 
het een eereplaats innemen in de rij van Nederlandsche uitgaven op het gebied der philatelie. 

Universum, uitgave J. Mebus, Amsterdam: inderdaad is het een fraai stuk werk, waarvan de uitgever 
ongetwijfeld groot succes zal beleven. 
EERSTE PRIJS OP DE TENTOONSTELLING TE MAASTRICHT. GEHEEL HOLLANDSCH FABRIKAAT. 

De prijs van dit inderdaad fraaie Postzegelalbum is zoo laag mogelijk gesteld, n.1. f 10,75 plus porto. 
Dit Album is bij uitstek geschikt als ST. NieOLAAS-GESCHENK en niet alleen bij den uitgever verkrijgbaar, 

doch ook aan onderstaande adressen: 
Amsterdam: 

J . C. Auf der Heide, Gravenstraat 17. 
W. Donaih & Co., N.Z. Voorburgwal 316 . 
»De Globe«, Postzegclüandel, 

Gasthuismolensleeg 12. 
N . V. Hekker 'ä Posizegelhandel, 

Rcguliersbreestraat 24. 
J . Mebus, Korte LijnbaaDsteeg 4. 
J . F . Norden. Rokin 121 . 
Gebr. van Praag, N . Doelenstraat 3 . 
N . Yaar <& Co., Linnaensparkweg 42 . 

Alkmaar: 
H . Pijpers, Koorstraat 1'>\. 

Apeldoorn: 
P . A. Kleekamp, Asselschestraat 37 . 

Breda: 
P . Veen & Zoon, Nienwe Ginnekcnst raat 1 1 . 

Deventer: 
P . Servaas Smits , Br ink 84. 

'sGravenhage: 
Haagsche Posizegelhandel, Toussainlkade 4 1 . 
P . Hoigerdi jk, Molenstraat 22 . 
M. A. Manuskowsky, Wagenstraat . 
K. H . Rentes, Kett ingstraat 8. 
Rootlieb & Co., Heerengracht o. 

Groningen: 
P . C. Dijbema, N . Kijk i n ' t Ja ts t raa t 114. 

Hilversum: 
J . C. Auf der Heide , Nassaulaan 5. 

Hoorn: 
R. van der Zaag, Nieuwsteeg. 

Leiden: 
Kleine, Roodenburgers t raat 6. 

Maastricht: 
P . Kamphuis , Prof. Thomassenstraat 10. 

Nijmegen: 
Busquet, Marienburgerstraat . 

Rotterdam: 
B. J . de He.°r, Kruis-kaie 4. 
H . van der Loo, Nieuwstraa t 2(i. 
Max Pool, Keizerstraat 22 . 
H . J . J . van Seventer , Keizerstraat 19. 

Utrecht: 
H . van Riezen, Kruisweg 4 1 . 

MEDEDEELING. De succesvolle verkoop van het Nederland en Koloniën-Album noopt mij tot uitgave der 
cartons voor erkende kleurverschillen en typen. Deze worden JANUARI e.k. in druk gegeven en FEBRUARI d.a.v. 
verkrijgbaar gesteld tegen billijken prijs. De banden kunnen buiten de reeds aanwezige bladen nog ± 35 cartons 
bevatten, zoodat het niet noodzakelijk is een aparten band bij te koopen. Verzoeke tijdige bestelling aan Uw 
leverant voor deze cartons, welke in een beperkte oplage worden uitgegeven. Deze opzet blijft in denzelfden trant, 
zoodat het geheel aan de hoogste eischen blijft voldoen. (210) 

"I 

<Q>I<iS!>rö 

C A D E A U 
is bet bijna wat wi; geven . 

50 verschillende Bosnië 
50 
25 
25 
75 
25 
13 

20 

Joegoslavië 

Bulgarije . 
Portugal . 

„ (Seres-type) 
Zuid-Ameiika (fraaie 
samenstelling) . 
Tasmanië Queensland 
en Victoria (zeldzaam 
koopje) slechts. 
Montenegro 
W. & Z. Australië . 
Albanië 

1 1,— 
- 0,45 
- 0,20 
- 0,20 
- 0,75 
- 0,15 

- 025 

0,75 
0,40 
0,50 
0,20 

albums In alle prijzen. — Philat. benoodigdheden. 
TOEZENDING NA O.XTV. V. POSTW. FRA^CO. 

G E B R . V A N P R A A G . 
N. Doelenstr. 3 — Amsterdam. 

Tel. 43240. (29) 

""TE KOOP: " 
Eene op enkele nrs. na 
complete verz. poststukken van Ned.-lndië 

(92 stuks), 
24 versch. poststukken van SURINAME. 
Idem, 7 versch. van CURASAO. 
Opgezet op cartons, volgens Costerus. 
2 ongebr. Arbeidslijslen van 2 en 3 et. 

van Nederland. 
, Br. fr. no. 193. adm. van dit blad. , 

Adverteert in dit blad. 

TE KOOPi 
Algemeene postzegelverza

meling met ruim 17000 ver
schillende exemplaren, waar
onder zeer vele zeldzame 
Europa,Ned en Kol.zeermooi, 
voor f 6500.— {zeer goed
koop). De koopsom behoeft 
nietineens voldaan te worden, 

Brieven onder No. 187, bur. 
van dit Blad. 

ftär A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264 "Sf l (128) 
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Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^6, Maastricht 

KORT VERSLAG van de vergaderingen van Maandag 19 
October en 9 November 1925, in de bovenzaal van 
de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Aanwezig 25 leden. Met een hartelijk woord van welkom tot 
mejuffrouw Doppler en de heeren Vliegen en Sonnevielle, als 
nieuwe leden voor het eerst op de vergadering aanwezig, opent 
de voorzitter te 8.15 de vergadering. 

Na goedkeuring der notulen heeft ballotage van nieuwe leden 
plaats en worden mevrouw Seijdlitz van der Maesen de Sombreff 
en de heer Jansen Heijtmajer met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. 

I n d e verlotingscommissie, voor de te honden jaailijksche ver
loting in Januari a.s., zullen zitting nemen mevrouw de Bruijn en 
de heeren Verzijl en Otten. 

De volgende vergader ing zal, in plaats van op 23 op Maandag 
30 November a.s. gehouden worden. Voor de verloting schenken 
de heeren Dückers en Verzijl eenige waardevolle zegels. 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
92. mevr. E . Seijdlitz van der Maesen de Sombreff, 

Burgemeester van Schaeck Mathonsingel 16, Nijmegen. 
93. J. Jansen Heijtmajer jr., Stationstraat 30, Zaandam. 

Candidaat-leden. 
L. Nellissen, Maastricht. 
P. Gillissen, Maastricht. 

Volgende Vergaderingen 
Maandag 30 NoTCmber 1926 
Maandag 7 December 1923 
Maandag 21 December 1925 

telkens te 8 nar , in de 
Soc ië te i t :>MomnB«, 

Tr^tliof, te Maastricht. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
33 October 1925, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Aanwezig 32 leden. De waarnemend voorzitter opent me teen 
kort woord van welkom de vergadering, te meer daar wij wederom 
voor de belangrijke gebeurtenis staan, n.1. de groote Octobtr-
verloting. De wasch hangt aan de lijn en de voorzitter is van 
meening, dat deze een der mooiste is, die wij tot nu toe gehad 
hebben. De voorzitter spreekt een woord van hartelijken dank 
aan den heer Labout voor de prachtige teekeningen gemaakt 
ter verfraaiing. Tevens heet hij de candidaat-leden, de heeren 
Zomerdijk en Gramberg , welkom en verzoekt den heer Kooiman 
met genoemde heeren zich even te verwijderen, om ballotage 
te doen plaats vinden. Beiden worden met algemeene s temmen 
als lid toegelaten. 

D i notulen worden onveranderd goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

De verkiezing van een voorzitter aan de orde zijnde, stelt 
zich niemand beschikbaar, totdat de heer Voetelink op aandrang 
uit de vergadering zich beschikbaar stelt en onder applaus wordt 
gekozen. 

De voorzitter deelt mede, dat het bestuur voorstelt om evenals 
vorige jaren eene St. Nicolaas-verloting te houden, onder voor
waarde, dat de leden hunne doubletten eens nazien en hier wat 
van afstaan, daar de kas begrijpelijkerwijze hier geen geld voor 
beschikbaar heeft. Het voorstel wordt aangenomen. 

Voorts krijgt de secretaris opdracht om in het maandverslag 
melding te maken van de waarlijk mooie prijzen, welke de ge
broeders van Praag uit Amsterdam ons voor deze verloting ge
schonken hebben . 

Na de hierna gehouden pauze vangt de verloting aan, welke 
in een aangename s temming plaats vindt. Vervolgens nog eene 
veiling, welke de kas eene kleine bate oplevert. 

PÖ5TZECEI.HANDEL _ « ^ Y A A R R. tL 

Men blijft nog geruimen tijd gezellig bijeen, waarna om 11 uur 
huiswaarts wordt gegaan. 

De .'Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Bedankt. 
J. M. Haemeles, Krugerstraat 5, Helder. 

Adresverandering. 
H. Brouwer van Breestraat 39 naar Javastraat 31, Helder. 

Candidaat-lid. 
W. Poldervaart , Draaisteeg 4, Helder. 

Postzegelvereeniging ,,Heerlen", te Heerlen. (L.) 
Secretar i s : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 26 Octo
ber 1925, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om ruim half negen opent de voorzittter de vergadering en 
heet de II aanwezige leden,alsmede een belangstel lende, welkom. 
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en on
gewijzigd goedgekeurd. 

Er hebben besprekingen plaats betreffende te voeren propa
ganda en de Rijks-zegelveihng. Besloten wordt in het vervolg op 
Maandag te vergaderen en ook de beursavonden op dien dag te 
bepa len . 

Na sluiting van de vergadering wordt de verdere avond aan
genaam doorgebracht met kienspel en beurs. 

Candidaat-lid. 
J. te Velthuis, Saroleastraat 31, Heerlen. 

Vergadering. 
VERG.IDERING op Maandag 7 Decemberl925, 's aTonds te 

S4 aar, In Hotel Roberts, Stationsstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: A. H O F M A N , Van der Helstst iaat 11, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Woensdag 21 Octo-
ber 1925, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Om 8 uur opent de voorzitter de door 19 leden en een ge-
noodigde bezochte vergadering en heet allen, inzonderheid den 
heer Exler, die als gast aanwezig is, hartelijk v\elkom, de hoop 
uitsprekend, dat de heer Exler, die een vergevoi derde verzame
laar is, aanleiding mag vinden, lid onzer vereeniging te worden, 
opdat wij van zijn kennis op dit gebied kunnen profiteeren. 

Vervolgens wordt den secretaris gelegenheid gegeven, de no
tulen der vorige vergadering voor te lezen, die onveranderd goed
gekeurd werden Verder werden eenige ingekomen stukken in 
behandeling genomer , die voor kennisgeving werden aangenomen. 

De heer S. Keiser overhandigde het bestuur daarna een schrijven 
van den heer J. W. Burghart , waarin deze zich aanmeldt als lid, 
zoodat, waar intusschen de heer Exler zich eveneens als lid op
geeft, over deze heeren geballoteerd wordt, met het resultaat , dat 
beiden als lid worden aangenomen. 

Hierna ontspon zich een discussie over het vieren van de ie 
jaarvergadering en wordt besloten, dat o.m. een mooie verloting 
op het programma zal komen. 

Vervolgens worden besprekingen van internen aard gehouden, 
waarna de verloting, waarvoor van verschillende zijden zegels 
waren b innengekomen, aan de beurt kwam. 

Nadat nog verschillende kavels werden geveild, gaat de ver
gader ing om ongeveer half elf met een opwekkend woord van 
den voorzitter uiteen. 

De Secretaris, H O F M A N . 

Nieuwe leden. 
J. W. Burghar t , Gasthuisplein 22, Zwolle. 
M. J. J. Exler, Huize de Gaesberg, Hattem. 

O m DIR. UEC?N DE RAAY 
i S : ~ , (NT-tEU, ZUID 6155 
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{ t S ° J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " ^ a j 

Het zegel, dat ge wenscht, 
is misschien in Londen. 

lederen verzamelaar onlbreekf iets, zichtbaar aan 
de open plekken in zijn album Een van de 
genoegens van de Philatelie is de jacht naar de 
ontbrekende stukken, om de"{verzameling te 
completeeren. 

De vraag naar mooie zegels overtreft thans 
het aanbod, vooral in het land van oorsprong. 
Zeldzame 

Europa, Britsche Koloniën, 
Yereenigde Staten en 
ZuidAmerikanen, = = 

om enkele gewilde groepen te noemen, zijn 
steeds moeilijker in fraaien toestand te vinden. 
De Nederlandsche verzamelaar, op zoek naar 
mooie aanwinsten voor zijn verzameling, koope 
in Sondstreet, LONDEN. 

De wekelijksche veilingen van iWr. H. R. HARMER 
zijn bekend om den hoogen eisch van kwa
liieit en de uitstekende bediening, waarvan 
èn verkooper èn kooper profiteeren. De catalogi 
worden met groote zorg saamgesteld, maar zou 
eenig stuk niet aan de beschrijving voldoen, dan 
kan het worden teruggezonden De verkoops
prijs wordt gaarne medegedeeld, bij vroegtijdige 
aanvraag. 

Het feit, dat de kooper geen Rijksbelasting 
betaalt, is nog een reden waarom de BONDSTREET
VEILINOEN in populariteit toenemen bij de ver
zamelaars van het vasteland 

Er worden veilingen gereed gemaakt voor 
de volgende datums: 

23 en 30 November, 7,14 en 21 December 1925 
Dan zullen verscheidene waardevolle 
: stukken worden aangeboden. : 

Uitvoerige, geïllustreerde Catalogi franco, op aanvraag 

H. R. HARMER, 
Pliilatelistiscli auctionaris, schatter en expert, 

Old Bondstreet Galleries (Oep. R. 4). 
6, 7 & 8 Old Bondstreet, 

LONDON, W i, ENGELAND. 
Telegramadres: PhistamselPiccy, LONDON. 

Koninklijk gepatroniseerd. 
(106) 

I S R O O P M Y E R K O O P . 
W I J K O O P E N EN V E R K O O P E N : 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Zijn liefhebber voor alles. 

Bijna alles uit voorraad leverbaar. 

OTTDDTTITSCHLAND. 
Specialiteit Randstukken, Paren, Strippen, Blokken, 
Zeldzame Stempels. 

DTJITSCHB KOLONIËN. 
Voortdurend gezocht ter aanvulling van onzen voor
raad. 

OTJDETJßOPA EN OVERZEE. 
Slechts prima kwaliteit zoowel gezocht als aangeboden. 

VERZAMELINGEN. 
Koopen en verkoopen wij steeds. 

Aanbiedingen en zichtzendingen met prijsopgave 
steeds gewenscht. Maak tegen depot of goede refe
renties gaarne zichtzendingen. 
Steeds vertejenwoordigd op de groote veilingeu in 
binnen en baitenlaiid. Ontvang gaarne opdracliten. 

Postzegelhandel Van Herwerden. 
Telef.3578. GRONINGEN (Holland). Postbus 62. 
Telegr.adres: Gronamarke, Bankier: Nationale Bankvereeniging, Groningen. ( 2 8 ) 

Een enkele Sovjet Rusland Aanbiedini. 
1921. 11000 roebel en 100—1000 roebel, Jubileum, 

Yvert, Nes. 139152, fr. 30,60. compleet, Hstuks 
Weldadigheidserie, compleet, 40 stuks, Yvert 
Nos. 153156, fr. 41,75 
Weldadiahei serie met opdruk, compleet O stuks 
Yvert No. 157157« 157Ä 158158« 1.58;̂  fr. 17,75 
Serie met overdruk 5000 en 10000 roebel, 
Yvert Nos. 159163, compleet 5 stuks. . . 
Zelfde serie met rooden opdruk, 
Yvert No. 159«163« fr. 38,50 
5000, 7500, 10000 zeldzaam, en 22500 roebel, 
Yveit No 164167, compleet 4 stuks . . . . 
Weldadigheidserie Rostow, compleet 4 stuks, 
Yvert No. 176179, fr. 80, —, zeldzaam . . . 
Serie, uitgegeven ten bate der noodlijdende kinderen 
Yvert No. 181184, 4 stuks, fr. 135,—, slechts 
Rouwserie Lenin, compleet, getand en ongctand, 
Yvert No. 266273, fr. 33,10, 8 stuks . . . . 
Vliegpostserie, compleei 4 stuks, 
Yvert Nos. 278281, fr. 16,— 
Herdenkingsscrie Lenin (Mousoleum), compleet 
get. en onget., 8 stuks, Yvert fr.66,—, slechts 
Herdenkingsserie200jarig bestaan der Universiteit 
Herdenkingsserie Popor. 
Beide series compleet slechts 
Porto, compleet, Yvert Nos. 1016 ■ 

Orders boven f 10 franco 
Toezending na ontvangst. Alle zegels gegarandeerd 

1922. 

1922. 

1922. 

1922. 

1922. 

1922. 

1922. 

1924. 

1924. 

1925. 

1925. 
1925, 

1925. 

f2,— 

» 3,25 

» 1,40 

»2,— 
» 2,75 

» 3,50 

» 2,50 

» 1,40 

. 4,50 

»1,-
» 1,25 

echt 
Postzegelhandel Jos La Pontré 

PRINS HENDRIKSTRAAT 61, 'sGRAVENHAGE. 
Postcheque en Giro no. 31822. (6) 
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I ikgr J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . -feJl j 

(TRAMLIJNEN 1, 6, 23, HALTE STARINGPLEIN), 
CORRESPONDENTIE-ADRES POSTBUS 280, 

A M S T E R D A M . 
V R A A G T T E K O O P : ongetande zegels der eerste uitgiften van diverse landen, voornamelijk 

Nederland, Engeland en Koloniën en Europa, 
in paren, strippen en blokstukken, doch uitsluitend in prima conditie; koopt verder postzegel
verzamelingen, partijen en rariteiten en biedt aan heeren verzamelaars, die hetzij in veiling of elders 
eene verzameling of zeldzame zegels wenschen te koopen, zijne bemiddeling aan. 

Door zijne talrijke connecties in binnen- en buitenland, hoopt hij aan speciale wenschen te 
kunnen voldoen, terwijl mancolijsten steeds gaarne worden ingewacht. 

^ ^ j Ê L v ^ ^ { " V I 1 ^ ^ ^ P " iiriiiTuiiiiii riMiiiiiriiir iiitci iiiiiii riiiiiiii iiiniiMiii tiMMitniiiri iiriiiiiiiiiiMMtiiiriniii i niiiiiiiiniiitiiiiiii ii MiiiitiiiijiDiiii i inii Ji I ^ \ jÊ ^ \ I I ka 

1 ( ta r A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. "SQ 028) / 



X NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. l6 NOVEMBER 1925 

ear J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . Tg« 

l | [ = ) l l 

N E D E R L A N D 
EN 

KOLONIËN. 
GROOTE VOORRAAD 

= PORTEN IN TYPEN, PAREN, STRIPPEN EN BLOKKEN, = 
m ZOOWEL GEBRUIKT ALS ONGEBRUIKT. [|| 
. 1 . Door mijn verbindingen met de geheele wereld heb ik steeds een uitgebreiden voorraad _ 

E U R O P A EN ANDERE WERELDDEELEN, 
BENEVENS ENGELSCHE KOLONIËN. 

M A N COlijsten worden nauwkeurig en uiterst billijk uitgevoerd. 
ZICHTZENDINGEN worden gaarne toegezonden. 

Edw. E. MEULMAN, 
NA/. VAN OUTHOORNSTRAAT 8 2 , D E N HAAG. 

■■ l l fS l I l  ■ 

I 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLIJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT. : 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ,, ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN, 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH, FRANSCH EN DUITSCH. 

ff. HOUTZAMER, m Soathampton Street (Strand), LDHDEH W. C. 2. 
(133) 

I 

ter AMSTERDAM, N. Z. VOORBURGWAL 264. "SU m 
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I 44^ Belangrijke Posfzegelveiling 
op Mflf lNDAG 23 tot en met VRIJDAG 27 NOVEMBER 1925, in 
: HótelRestaupant „VICTORIfi", Spuistraat, te 'sGRflVENHflGE. : 

DEZE VEILING BEVAT EEN Prachtige Collectie 

Nederland en 
ALSMEDE EEN GROOTE VERZAMELING EUROPA, 
WAARBIJ EEN GROOT AANTAL Zeldzaamheden. 

De Catalogus met Fotobij lage wordt op verzoek GRATIS en FRANCO 
toegezonden door den Auctionaris 

(197) 

J. K. R I E T D I J K , 
Kantoor: SCHERMLAAN 8. ROTTERDAM. TELEFOON 32581 

tt^g J. M E 8 U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . T g f l 

^ ^ x . 

m 

il 
■ 

■ ■ 

BELANGRIJK BERICHT. 
CORRELJÉ'S 

Catalogus Nederland en Koloniën heden verschenen 
in handig zakformaat, kunstdrukpapier, met ruim 100 cliché's, prijzen voor ongebruikt en gebruikt; 
tevens zijn alle typen der porlzegels daarin opgenomen. 

Onmisbaar voor lederen verzamelaar. Prijs franco 2 3 C C I l l . 

lÖT Voor wederverkoopers bij minstens 25 ex. met Z5 "/o 
korting, bij meerdere ex. 30 "/o. Porto extra. 

YVERT & TELLIER 1926, d i r e c t leverbaar. Prijs f3,50 + porto. 
ZUMSTEIN, Europa 1926, Prijs f2,75 + porto. MICHEL, Europa 1926, Prijs f3,25 + porto. 
Onze nieuwste prijscourant van vreemde zegels, tevens prijsopgaaf van albums en verdere philate
llstische benoodigdheden bevattende, gratis op aanvrage. 

Bezoekt ons magazijn, grootste en modernste Inrichting in Nederland. Speciaal 
adres voor zegels van Nederland en Koloniën. 

Int. Postzegelhandel H. C. C O R R E L J É , (2o4) 

NOBELSTRAAT 7, TELEFOON 2782, UTRECHT. W\ 

A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. ° ^ a (128) 
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Speciale ReclameAanbieding 
VAN DEN 

yyHaagsche Postzegelhandel", 
TOUSSAIFTKADE 41, DEN HAAG. 

België 1919, Staalhelm, Yvert N«. 178 (160 fr.,) pr. expl. gebr f 12 50 
» 5 en 10 fr, Staalhelm, ongebr , pr. expl,, per stel, Z. Z » 35,— 
» 1 fr., Staalhelm, ongebr, per expl, een zeldz. zegel » 5,— 

Spoorwegzegels N". 58—127, 3 series, comp!, gebr » 5,75 
Estland. Vliegpost, overdrukserie, compl. No. 62—66, zeldz. serie, ongebr » 4,75 

1924. Serie compl., N«. 69—73, getand, ongebr » 1,25 
1924. 30—70—100 en 300 mark, zeer lastige zegels, ongebr » 6,75 

Groenland. Pakketpostserie, compl, gebr. of ongebr » 0,95 
Frankrijk Olympiadeserie, compl, ongebr. (per 10 stel f4,—) per serie » 0,50 
Denemarken: Yvert N«. 117, f 7,50. NO. 119 f 1250. (kleine rariteiten!) ongebr. 

» 1924. Jubiléserie, compl. in blokken van vier, gebr » 0,75 
Danzig. KoggeSchip, serie compl. met lastige twee mark, ongebr » 4,75 ■ 
Noorwegen. Poolvlugt serie, compl., 7 waarden » 1 , 7 5 
IJsland 1925. 7ß—50a NIEUW serie compl. gebr of ongebr » 1,35 
Italië 1925. NIEUW Post Pneum, 20 c. op 15 c, violet (kleine oplaag), ongebr » 0,05 

» 1925. Reclamezegel, 15 c met Bitter CAMPARI, ongebr » 0 , 1 0 
» 1924. Zegels met overdr. Crociera Italiana, 10—30 en 50 c » 0,75 

1924. Als boven, 1030—50—60 en 85 c, No. 156—160, Zeldz. slechts » 2,25 
3 L. overdr. op 10 L. lila (colisPost.) wordt zeldzaam 1 en 2 > 0.65 

» 1925. 20 c. groen, NIEUW » 0,05 
Overdruk OLTRE GIUBA, 1 c—10 L., serie compl., 15 waarden, ongebr » 3,50 

» Overdruk als boven op PORTO, Serie (Zeldz.) compl. 10 waarden » 2,75 
» Aanvull. waarden met overdr. Oltre Giuba, 20 c. gr. en 30 c zw, ongebr » 0 , 1 5 
■» Aanvull. waarden met overdr Col. Eritrea, 20 c. gr. en 30 c. zw, ongebr » 0,15 

Portugal 1912—1917 1/4 c—1 E. (206221), serie compl, zeer lastig, gebr » 2,75 
» 19181921. 1 c—2 E. (228256), serie compl, zeer lastig, » » 2,95 

1923—1925. 2 c—1 E. violet (273—290), lastige serie, gebr » 1 45 
Rusland 1924. LENIN, serie compl, onget. f 1,25, serie compl. getand, ongebr » 1 , 2 5 

> 1925 7 k—40 k. (291—294) serie compl. f 1,90. (295—298) compl, ongebr » 1,90 
1925. 7 en 14 K. No. 104—105, serie 2 st , ongebr » 0,35 

Uruguay 1924. Serie vliegpost, compl, NO. 275—277., zeldz, ongebr. slechts » 2,50 
YougoSlavié' 1920. 5 p—10 d. NO. 112—125, serie compl., gebr., 40 fr., slechts » 1,25 

1920. PORTO, overdr. serie, compl. No. 49—55. 20 fr. slechts » 0,95 
ZOO JUIST VERSCHENEN: 

Prijslijst van NEDERLAND en KOLONIËN, 
waarin zijn opgenomen de typen der portzegels 
No 2. 1926. 

Prijs f 0,25 (franco). 
UITGAVE: DE HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL, 

TOUSSAINTKADE 41, DEN HAAG. 
Levering uitsluitend na ontvangst van postwissel of na overschrijving op giroNo. 110104 Bestellingen 

beneden f2,50 porto extra. Orders boven f 10,— worden franco aangeteekend verzonden. Buitenland 
porto steeds extra. (42) 


