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

gebracht, dat heäcn per postkwitantie over den abonnementsprijs 
voor den vijfden j aa rgang (met de invorderingskosten f5,25) is 
beschikt. Aan hen , wier kwitantie onbetaald mocht terugkomen 
en d e nalatig blijven het verschuldigde vóór 10 Januaii a.s. 
over te maken, zal het blad niet meer worden toegezonden. Voor 
eventueele toezending van den abonnementsprijs gelieve men 
zooveel mogelijk gebruik te maken van den Postcheque- en 
Girodienst, door overschrijving of storting op onze Rekening 
no. 37183. 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden verzocht, den 
abonnementsprijs ä f6,— per postwissel over te maken. Indien 
daaraan op 10 Februar i a.s. nog geen gevolg is gegeven, zullen 
zij van de abonnentenl i js t worden afß^evoerd. 

De Administrateur, Breda, 2 December 1925. L. C. A. .SMEULDERS. 

Waarschuwing. 
Op verzoek van den heer F. R. van Dam te Zwolle moet ik de 

lezers van dit blad waarschuwen voor de Firma J. MENDELSOHN, 
Rue de Maubeuge 24, PARIS, die in »l'Echo de la Timbrologie« 
adverteert. 

Genoemde heer zond in October aan bovenvermelde Fransche 
firma een aangeteekenden brief met f4,50, doch kreeg hierop 
geen antwoord. Ook op verdere aanmaningen vernam hij taal noch 
teeken. Ieder philatelist zij dus op zijn hoede en zendt in géén 
geval geld vooruit. 

De beheerder van 't Bonds-Informatiebiireau, 
J. A . K.-VSTEIN, 

Hendr. Jacobsstr. 19, Amsterdam. 

Postzegeltentoonstelling den Haag. 
De penningmeester van het Uitvoerend Comité der Internationale 

Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage, gehouden van 6—17 
September 1924, maakt bekend, dat tot ultimo December alsnog 
gelegenheid bestaat de aandeelen van het waarborgfonds bij hem 
in te wisselen tegen f6,— per aandeel; nä i Januari bij den 
penningmeester van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. De penningmeester voornoemd, 

J. F . VAN STRIJE^f, 
Lange Vijverberg 5, den Haag. 

Brievenbus. 

Heeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hunne 
nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 1925, 
vóór 27 December a.s te willen inzenden aan de Administratie. * * * 

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

Redactie en Administratie. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erlitnd by Kon. 
Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

BONDSBESTDURSVERGADERING, gehouden te 's Qravenhage op 
Zondag 15 November 1925. 

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, deelde hij 
mede, dat hij het Bestuur in spoed had bijeengeroepen naar aan
leiding van een onderhoud, hetwelk hij met het Hoofdbestuur 
der Posterijen had gehad in verband met het voorkomen van de 
nieuwe z.g. portzegels op de laatst gehouden Rijksveiling. De 
voorzitter las een verklaring voor, opgesteld door het Hoofdbestuur 
omtrent de wordingsgeschiedenis dezer zegels, welke verklaring 
later zal worden gepubhceerd. Aan de hand van deze verklaring 
kwam men tot de slotsom, dat de bewuste zegels niet als port
zegels waren te beschouwen, doch een zeer speciaal karakter 
droegen en alleen in een speciaalverzameling thuis behooren. 
Voorts werd besloten van het eventueel aanbod door het Hoofd
bestuur om deze zegels tegen een nader overeen te komen prijs 
ter beschikking van het Bondsbestuur te stellen, slechts in zooverre 
gebruik te maken, dat het Bondsbestuur zijne bemiddeling zou 
verleenen tot het verkrijgen der zegels voor de leden van de bij 
den Bond aangesloten vereenigingen. Hieiover zal eene nadere 
mededeeling in de pers worden gedaan. 

Het Bondsbestuur liet zich J)ij het nemen van dit besluit leiden 
door de overweging, dat, nu de zegels eenmaal en detail waren 
verkocht, het kwaad niet meer geheel te keeren was en het er 
zich toe moest beperken de speculatie en prijsopdrijving zooveel 
mogelijk tegen te gaan, alsmede een herhaling in de toekomst 
te voorkomen. 

Ingekomen was een schrijven van de Haagsche Philatelisten-
Vereen'ging, inhoudende een bedanken voor het l idmaatschap 
van den Bond tegen het einde van het vereenigingsjaar. Bevreem
ding werd uitgesproken over het feit, dat de Bond noch vooiaf 
in de gelegenheid was gesteld kennis te nemen van de aanleiding 
tot dit betreurenswaardige besluit, noch ook in het schrijven zelf 
eenige motiveering van het besluit werd gegeven. 

Naar aanleiding van een schrijven van den heer Heijmans ie 
Rotterdam over een op te richten persbureau werd besloten, dat 
de voorzitter daarin zitting zoude nemen. 

In verband met de hooge reiskosten der afgevaardigden, werd 
de wenschelijkheid uitgesproken de Philatelistendagen meer in 
het midden des lands te houden. 

De voorzitter bracht nog verslag uit omtrent de door hem in 
Brussel gevoerde besprekingen betreffende de commissie voor 
internationale aangelegenheden. 

Nadat besloten was tot uitbreidiug van de bestaande keurings
commissie werd de vergadering gesloten. » * * 

Het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, kennis genomen hebbende van de ver
klaring van het Hoofdbestuur der Posterijen betreffende de nieuwe 
zoogenaamde portzegels — men zie onder »Nederland« elders in 
dit blad — geeft als zijn meening te kennen, dat de bedoelde 
zegels noch als frankeerzegels, noch als portzegels, noch als dienst-
zegels zijn te beschouwen, doch evenals telegraaf-, postbewijs-en 
andere dergelijke zegels slechts in speciaal-verzamelingen thuis 
behooren. Het Bestuur zal van deze opvatting aan de voornaamste 
uitgevers van calalogi in binnen- en buitenland kennisgeven. 

Het Bestuur verklaart zich echter bereid voor die verzamelaars, 
leden van de bij den Bond aangesloten Vereenigingen, welke de 
genoemde zegels toch in hunne verzamelingen wenschen op te 
nemen, zijne bemiddeling te willen verleenen tot het verkrijgen 
daarvan tegen een prijs ongeveer overeenkomende met het bedrag, 
hetwelk de bedoelde zegels op de eerste veiling hebben opgebracht . 

Het is het Bestuur voorts bekend, dat het restant der zegels 
in grootere hoeveelheden op de Rijksveilingen zal worden verkocht . 
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Het Bestuur waarschuwt bijgevolg de verzamelaars zich bij den 
aankoop der genoemde zegels niet te overhaasten en zijn nadere 
mededeel ingen af te wachten. 

* * * 
De beeren generaal H. F. W. Becking, te VCrat/^jw^«^«, G. A T. 

Keiser, te sGraTenhage en P. Waller, te Üverveen, hebben zich 
bereid verklaard op te treden als keurmeesteis van den Bond voor 
zegels van Nederland en Koloniën. (De heer Waller uitsluitend 
voor de portzegels 1881.) 

Inzenders van te keuren zegelsworden verzocht dit voorloopig 
te doen via den isten secretaris van den Bond. 

De iste Secretaris, A. F. S I N G E L S , 
Tet . Molenstraat 37, Breda 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge

noodigd, hunne contributie 1926 (f 6.50) vóór i Februari te voldoen. 
Na dien datum zal op hunne kosten over het bedag beschikt 
worden. De leden in Ned.Indië worden verzocht hunne contri
but ie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J. J. Roeloffs Valk, 
Dagoweg i i i , Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1926 (f6.50) avant Ie ler Fevrier. Au de 
la de cette date on en disposera ä leurs frais. 

Membres are kindly remembered according to the rules tfiat 
their subscription for 1926 (f 6.50) has to be paid before the 
is te of February. Beyond that date larger expenses for corres
pondance are to their charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmungen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbeitrag für 1926 
(f6,50) vor dem len Februar an den Kassenwait zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
T H . H . KLINKHAMER, Zevenhuizen. (Z.H.) 

Nieuwe leden. 
ir. J. W. J. Beek, Magazijnstraat 10, Bandoeng (N.I.) 
mej. TOOS Beltman, Keizerstraat 26, Deheuter. V. 
L. J. S. Crousaz, pred., Kerkstraat 22, Strijen. V. 
A. P. F. Duynstee, Insp. P. & T., Raamweg 42, den Haag. 
J. C. Lutkie, Esdoornstraat 32, den Haag. 
mevr A. E. M. de Vos van Nederveen CappelModdeiman, 
Emmalaan 11, Amersfoort. V. 
H. Zirks, Bootenmakerstraat 129A, Zaandam. 
dr. W. van Heijningen, Groot Hertoginnelaan 126, den Haag. 
]. G. Smits, Heerenstraat 33, Pasoeroean (N.I.) oud lid. 
dr. D. G. Winkler . Achter de Vest, Hoorn. 

Overleden. 
J. van Woudenberg Jr. 407. Joh. G. Haas. 

Afgevoerd 
447. mr. Johs. Jonker P. H.zn . 872. Seuneke. 
412. G. A. L. Visser. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
441. H. Raaymakers. 394. C. Verhoop. 
472 A. L. J. de Vries. 

Bedankt met 31. 12. '25. 

Giro no. 33805. 

893 

894 
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897 

282. 

855. H. F. Hotk . 
420. A. Hulshoff Pol 

68. D. O. Kirchner j r . 
277. W. J. D. Posthumus. 
402. W. Richrath. 
862. R. Meuwissen. 
316. F. A. La Rose. 

456. P. Spruit. 
506. J. Spruyt. 
368. T. M. J. van Woerkom. 
548. Th. J. indewey Gerlings. 
368. T. M. J. van Woerkom. 
494. mr. J. Hingst. 
238. mej. M. Pijnacker Hordijk. 

Aanmeldingen. 
F. Edixhoven, politieo^z. ie kl., Tebing Tinggi (Deli, N.I.) 
P. F. Wille, techn. ambt. , p/a Gemeentehu 's , Semarang (N.I.). 
J. van de Graaf, Aiuba 'aan, Hilversum (corresp. adres: post

bus 42). 

W. F. Janssen, Marthastraat 4, Hengelo {O) V.A. 
J. S. de Jongh, Schildersplein 2, Maastricht. 
Adr. Kooman, Eigen Erve, Epe. 
Ch. W. Lancel, B^esdelsche laan 15, Velp (Q) lid U. Ph.V. 
Adolph Lang, 33 Aberdare Gardens, HampsteEd. Lenden. N.W. 6. 
ir. W . A . B . Meiborg, Noorderslationsstraat 39, Groningen. A. 
J. Slormer, Oosteinde 2, Bandoeng, (oud'lid.^ 
F. H. Dückers, ie comm. Phil. V. Z.Limburg, Maastricht. 
Oei Kiem Kiat, c/o Javasche Bank, Solo. (Java, N.I.) 
C. H. H. Magermans, werkt. Gouv. Mar. p/a Lep. v. Marine, 

Weltevreden (N.I.)^ 
A. J. van Pesch, empl. Batang Nanggar Estate, bij Medan (N.I.) 
J. J. Roestenburg, empl. Delimij ond, Soengei Sikambirg bij 

Medan (N.I.). 
Jozef Ashiku, Tirana (Albanië). 

Adresveranderingen. 
335. J. P. de Borst, thans Wassenaar. 
721. mevr.wedw. H. EilbrachtWilkens, thans v. Boelselaerlaan 

171, den Haag. 
420. A. Hulshoff Pol, thans Waldeck Piermontkade 148, den 

Haag. 
2. M. Huyghe, thans Rue de Chênée 5, Angleur (Liège). 

688. D. de Leeuw, thans kapt. art.^ Stationsstraat 9, den Helder. 
242. A. van der Loo, thans Molensteeg 17, Rotterdam. 
254. C. Maathuis, thans t.v. notaris, Ngaivi (Java, N.I.) 
358. E. Martini, thans onbekend. 
690. Th. M. Oort, thans p/a Kooy & Co , Tawang, Semarang. 

(N.I.) 
393. C. Pohlmann, thans Diepenveenscheweg 203, Deventer. 
585. P. Elshout. thans Billilonstn 17, den Haag. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 22 No
vember 1925. 

1. Bespreking punten agenda Alg. Vergader ing. 
2. Voor 1926 worden aangewezen tot leden van den Raad van 

Beheer van het Ned. Maandblad voor Philatelie de beeren 
W. P. Costerus P.zn. en A. Van D a m en als plaatsverv. lid 
de heer G. V. van der Schooren. 

3. Volgens schrijven van den adminis t ra leur zal de opname in 
het .Maandblad van de voordracht van mr. Bonn over zijn 
ervaringen als secretaris der Int . Postzegelienloonstfhing in 
haar geheel f 74.75 kosten. Het bestuur meent, dat deze 
kosten niet ten laste van de Ned. Ver. behooren te komen, 
aangezien de publicatie van dit voor ons ai chief beschikbaar 
gesteld stuk niet geschiedt ten onzen maar ten algcmeenen 
nutte. Mr. Bonn zal zich met den Hoofdredacteur in ver
binding stellen om de voordracht in gedeelten, zonder kosten 
voor ons, op te nemen. Bij niet slagen zal de tusschenkomst 
van den Bond worden ingeroepen. 

4 Besproken worden de plotseling opgedoken en op de Rijks
veiling verkochte overdrukte portzegels, die geen frankeer, 
port of dienstzegels zijn. 

5. Uiterlijk vóór i April 1926 zullen onze leden kunnen reflec
teeren op 80 stel nog voorhanden tentoonslellingszegels, in 
het geheel of in gedeelten, met opgaaf van den te besteden 
prijs bij den penningmeester der Intern. Tentoonstelling, 
den heer J. F. van Stiijen, Lange Vijverberg 5, den Haag. 

VERSLAG der Algemeene Vergadering op 22 November 
1925 te Amersfoort. 

Aanwezig het Bestuur, uitgezonderd de heer W. P. Costerus 
P.zn. wegens verblijf buitenslands, de afgevaardigden der 13 af
deelingen en 6 belangstellende leden. 

De voorzitter gaat, na opening der vergadering, over tot be
handeling der agenda. Bij punt 5 deelt hij mede, dat de definitieve 
rekening der Intern. Tentoonstelling 1924 viijwel geheel over
eenkomt met de voorloopige, die op de vorige Alg. Verg. werd 
medegedeeld. De laatste afrekening met Brussel en Parijs moet 
nog geschieden. Het tentoonstell ingsmaterieel is door »Hollandia« 
gekocht, onder voorwaarde, dat de Ned. Ver. v. P. het eventueel 
voor een vast te stellen prijs zal kunnen huren en voor den
zelfden prijs later zal kunnen te iugkoopen. 

Mr. Bonn deelt mede, dat de eindrekening van den Franschen 
Bond is ingediend; tegenover deze kosten, hebben wij echter 

WATERGRAAFSMEER ^ 1 ^ ■ ■ . * * * * ■ * " ^ ^ ^ 
DIR. LEON O E RAAY 
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verschillende baten, het eindresultaat is dan ook, dat de Ten 
toonstelling ons f527,50 heeft gekost, waarvoor wij materieele, 
ongeveer 100 nieuwe leden, en groote ideeele voordeelen hebben 
verkregen IJe rekening zal aan de Fmancieele Commissie worden 
overgelegd, die verzocht woidt daartoe m den Naa^, v,Rar éehc 
legstukken zijn, samen te komen Daarna zal de geheele Rekening 
en Verantwoording in het Maandblad worden gepubliceerd 

Aan de orde is punt 6 der agenda, Begroottng jgzó 
Ontvangsten \. i De heer Vakiuink wenscht de contributie 

vast te stellen op f5,—, als voor den oorlog De vooizitler meikt 
op, dat het a lgemeen levenspeil nog met tot dat van voor den 
ooilog IS te iuggekomen, bovendien vmdt men o a in de con
tributie een grens om het gehalte dei leden op goed peil te 
houden 

II I De heei Voss klaagt over den te hoogen p-ijs door 
den adminis t ra teur van het Maandblad berekend voor enkele 
ontbrekende nummers 

De secretaris verzoekt zich in het vervolg eerst tot hem te 
wenden, d a i r hij de leden veelal aan de gewenbchte nummers 
kan helpen 

n i I Ainersfoo)t wenscht de afdeelingen financieel te 
steunen door deze een klein peicentage toe te staan van de 
opb engst verkoop uit de rondzendingsboekjes in de betreffende 
afdeeling De voorzitter ziet de moeilijkheid in het feit, dat de 
veikoopsectie niet identiek is met de afdeeling, een reglements-
heiziening zou bovendien noodig zijn Het bestuur zal echter dit 
idee onder de oogen zien 

Ihtgaven De post Reis en vei blijf kosten Besiuuris iegenovei 
het vorig jaai ve rhagd , de post Onderhoud Bibliotheek verhoogd, 
omdat een boekenkast is aangeschaft De heer Voss verzoekt 
aanschaffing \ a n goede standaardwerken tei studie Ofschoon de 
taal, waarin deze werken, uitgegeven in het betrokken land, zijn 
geschreven, wel moeilijkheden opleverf, zal met den Bibliothecaris 
hierover worden overlegd. 

De post leescirkel is verhoogd, de deelname neemt steeds toe, 
in Indie is men begonnen De heer Deggeler klaagt ovei on 
regelmatige toezending in den Haag, hetgeen volgens den vooi 
zitter te wijten was aan een lid, d i t nu van de deelneming is 
uitgesloten Verschillende middelen om de regelmaat te bevoi 
deren worden besproken 

BIJ art IV i lijdschiift wenscht de heer Valewink tekening 
en verantwoording door den Raad van Beheer De voorzittei 
vmdtd i t verlangen gemotiveerd, het bestuur heeft zijn aandacht 
reeds geschonken aan de duui te van het tijdschrift, het wenscht 
geen uitbreiding meer, ook met het oog op de kleine vereent 
gingen Wel is eenige verandeiing van den inhoud noodig De 
heer Albrecht wil veel van de verslagen der vereenigingen doen 
verdwijiren Da voorzitter merkt op, dat de plaatselijke vereent 
gingen daaraan hechten voor haar propaganda 

De Haa i lemsche afgevaardigde, de heer Van Bilderbeek, brengt 
de meening der afdeeling over, dat in het Maandblad de afdeeling 
Nederland en Kolomen minder goed is verzorgd, dat de rubriek 
afstempelingen dient te worden ingekort en dat meer aandacht 
moet worden besteed aan de opbrengst in veilingen De afdeeling 
dringt er bij het Bestuui op aan het Tijdschrift als e i g e n orgaan 
Ie herstellen (Applaus) 

De voorzitter merkt op, dat de veizorging der rubriek Nedeiland 
slechts tijdelijk onderbroken is, dat de opvatt ing overafs tempe 
lingen verschillend is, maar dat de gulden middenweg moet 
worden gevonden In den Raad van Beheer hebben wij als cén 
der vijf e igenaiessen betrekkelijk weinig te zeggen 

De heer Deggeller bepleit de wen=chelijkheid verslagen dci 
afdeelingen in het Maandblad op te nemen De secietaris vestigt 
de aandacht der afdeelingssecretaris^en erop, dat deze verslagen 
aan hem en n e t aan den administrateur dienen t e w o i d e n i n g e 
zonden Zij worden dan, soms met onbelangiijke verkorting, in 
de rubriek, waarover de Ned Ver beschikt, opgenomen 

Bij ar t V 3, lidmaatschap van den Ned Bond, zegt de heer 
Deggeller, dat in de afd den Haag de wenscheli)kheid \Tn 
bedanken voor den Bond ernstig is geuit en ook het feit, dat 
de voorzitter van de Ned Ver v P tevens voorzitter is van den 
Bond, is besproken Het Bestuur van dien Bond i=, naar het 
inzien der afdeeling, bij het door het Rijk in verkoop brengen 
der nieuw op:redoken portzegels, niet zoo actief geweest als 
gewenscht was Hij vraagt vergunning om bii dezen post ovei 
d»ze Bondszaak vragen te stellen, hetgeen verleend wordt De 

heei Deggeller zegt dan, dat het afkeuring verdient, dat de Bond 
niet tijdig, dus voor de veiling, gewaaischuwd heeft 

ü s voorzitter zegt, dat hij eenige dagen voor de kennisgeving 
der Rijksveiling, ongesteld /ijnde, werd opgebeld, waarbij hem 
het veibchijnen dier zegels werd medegedeeld Hij waarschuwde 
direct en \erzocht vermelding der oplage Buiten de betrokken 
ambtenaren was aan niemand iets van deze zegels bekend De 
Bond heeft gepubliceerd, dat zij geen frankeer-, port of dienst-
zegels zijn Voor den verzamelaar, die ze toch wil opnemen, wil 
de Bond bemiddeling verleenen om ze, in stellen van drie, te 
verkrijgen tegen den prijs, dien ze op de laatste veiling hebben 
opgebrach t , men poogt daardoor de speculatie den kop in te 
drukken De eindbeslissing hieromtrent moet echter nog afkomen 

De heer Deggellier constateert, dat de Bondsvoorzitter niet 
heeft geprotesteerd tegen het in veiling brengen, hetgeen hijzelf 
wel heeft gedaan 

De voorzitter merkt op, dat er geen zegels mogen woiden 
vernietigd zonder de Rekenkamer, het Bestuur der Posterijen is 
gebonden Wij kunnen slechts onze meening zeggen Hij ver
meldt nog, dat de nieuwe weldadigheidszegels de wapens der 
provinciën zullen dragen en dat dit idee afkomstig is van den 
secretaris c'er afdeeling Amstudam 

De post wordt daarna zonder s temming goedgekeurd 
Post VI I Afloscing kenine; iQii De heer Voss wil de leening 

nu reeds in haar geheel aflossen Aangezien het Handboek geheel 
IS betaald en gelden voor de Tentoonstell ing zijn gefourneerd, 
wil de penningmeester het volgend jaar komen met een voorstel 
de beide leeningen geheel af te lossen 

De Begrooting, sluitende in ontvangsten en uitgaven met een 
bedrag van f6600,—, wordt nu in stemming gebracht en goed
gekeurd 

Het bestuur stelt vooi van de winst 1924 f900 te bes temmen 
voor een Reierc'efoiids Tentoomt'lling, waaraan de vergadering 
hare goedkeuring hecht 

Aan den wensch der afdeeling 4mersfoort, neergelegd in hare 
motie, wil het Bestuur zooveel mogelijk tegemoetkomen De voor
zitter releveert de vele vooideelen aan het l idmaatschap eenei 
groote vereenigmg verbonden met haie bloeiende afd Veikoop 
en afd Aankoop enz , en wijst erop, dat slechts de kleinste helft 
der leden in afdeelingen is vereenigd en de groots 'e helft niet 
in btaat is van deze te profiteeren Pot leden der voorgestelde 
Commissie worden aangewezen de beeren Valewink, Kriebel en 
\ a n Dam 

De aftredende bestuuisl t den A van Dam en H J Boeken Jzn. 
worden herbenoemd, evenals de beeren A Knebel en C van 
Vreeden, resp 1 d en plaatsverv lid der Financ Commissie 

Als plaats der volgende Alg. Vergadering wordt Amsterdam 
verkozen, tijd aan het bestuur over te laten, nadat een voorsiel 
Aymei^en om daarvoor geen Zondag aan te wijzen, niet wordt 
ondersteund 

Wegens luanbetaltng worden geroyeerd lid 394 C Verhoop en 
472 A L J de Vries 

BIJ de Rondvraag klaagt de heer Voss over een niet opname 
in het Maandblad, terwijl er wel ruimte was voor advertentie^, 
wordt door den heer Van de Weg aansluiting van een soctiehoofd 
bi] den Postgiiodienst veizocht, en docr de afd Nijmegen meer-
dere tegemoetkoming verzocht , het blijkt, dat deze afdeeling 
geen contributie van haar leden heft 

De heer Van der Horst vraagt of de Ned Ver v P bereid 
zou zijn het boekje vin Schreuders over afstempelingen op de 
postzegels van Nederland, dat zeer zeldzaam is geworden, te 
hei drukken en te vervolgen Deskundigen zijn te vinden en 
de kos'en zijn op te geven De voorzitter wil gaarne deze opgaven 
tegemoet z ien, het auleursiecht is na 30 jaar vervallen, zoodat 
dit vermoedelijk geen bezwaar oplevert , en het Hoofdbestuui 
der Posterijen kan opgave der moderne stemppls verschaffen, 
voor zoovel de post daarvan notities heef t , een boekje met de 
stempels uit het midden der \ o r ige eeuw is aldaar gevonden 

De heer dr van den Berg vraagt of circulatie der verkoop-
boekies op korter termijn mogelijk is De heer Boeken antwoordt, 
dat dit bg de duizenden ingezonden boekjes zeer bezwaarlijk is 

De vergadering wordt gesloten 
De Secretaiis, A VAN D A M 

T e n t o o n s t e l l i n g s z e g e l s 
Tot uiterlijk i April 1926 kunnen uitduitend leden der Ned 

Ver V Poslz verz reflecteeien op ?o s'el nog voorhanden ten-
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toonstellingszegels. Men wende zich daarvoor, met vermelding 
van den prijs, dien men voor het geheel of voor een gedeelte 
zou willen besteden, tot den Penningmeester van het Tentoon
stellingscomité J. F. van Strijen, Lange Vijverberg 5, den Haag. 

A f d e e l i n g 'sG r a v e n h a g e . 
De leden van de Afdeeling, vereenigd in hun maandelijksche 

vergadering op 18 Nov. '25, drukken hun afkeuring uit over het 
feit, dat de voorzitter van den Nederl, Bond v. Vereenigingen 
V. Postzegelverz. niet tijdig stappen heeft gedaan om den verkoop 
in Rijksveiling van de portzegels van 11 cent op frankeerzegels 
van 22'/j cent en van 15 cent op frankeerzegels van 17V1 cent, 
te voorkomen. 

Naar aanleiding van bovenstaande motie ontvingen wij het 
volgend schrijven van den voorzitter van den Bond: 

Op de Alg. Verg. der Ned. Ver. v. P. te Amersfoort is den 
heer Deggeller duidelijk gemaakt, dat een optreden als in de 
motie wordt verlangd, niet de minste kans op succes had ; dat 
de verzamelaars niet van het Hoofdbestuur der P. & T kunnen 
verlangen, dat het aan eischen voldoet, maar dat samenwerking 
nuttige gevolgen heeft. Hiermede zijn verschillende resultaten 
bereikt en dan is het zaak van hem of hen, die de leiding geven, 
te zorgen, dat met takt bereikt wordt, wat te bereiken is, terwijl 
diezelfde takt ook meebrengt , dat onnoodige échecs voorkomen 
worden. 

A f d e e l i n g G o o i  e n E e m l a n d . 
De vergaderingen worden gehouden op den tweeden Dinsdag 

der maand beurtelings te Bussitm (Hotel de Rozenboom), en te 
Hilversum (Het Hof van Holland). 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretar is : L. C. A. S M E U L D E R S , Schoolstr. 18, Breda, Tel. 1397 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
7 December 1923, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 33 leden en als introducé de heer A. J.J. VVolterbeek. 
Bij afwezigheid van den voorzitter, den heer Singels, wegens 

ongesteldheid, wordt de vergadering gepresideerd door den heer 
Cramerus, die, na opening, de aanwezigen welkom heet. De 
notulen der vergadering van 2 November 1.1. worden hierna 
zonder op of aanmerking goedgekeurd en vastgesteld. 

Vervolgens heeft ballotage plaats over een 8tal candidaatleden, 
d'e allen met algemeene stemmen — de bui tenlander had één 
stem tegen — als lid worden aangenomen. (Zie hunne namen 
aan het slot van dit verslag). 

Op voorstel van het bestuur worden daarna met algemeene 
stemmen als lid g e r o y e e r d wegens ■wanbetaling: H.J. Bakker 
te Venia, J. W. Bierens te Middelburg, Ph. S. Dordregter te 
Amsterdam, J. van Eijkelenburg te 'sGtavenhage, C. C. van der 
Hoop te Djamboedipa, P. M. Kwantes jr. te 'sGravenhage, J. de 
Mink te Rotterdam en J. Reelick te 'sGravenhage. (Het door 
hen verschuldigde zal langs gerechtelijken weg worden ingevorderd.) 

Op voorstel van het bestuur worden evenzoo van de ledenlijst 
a f g e v o e r d : A. D. Fokkens, A. de Klerck, J. S c h o u t e n , ] . P. 
IJsselstein en J. M. Obreen. 

De voorzitter zegt, dat na deze «groote schoonmaak» en het 
bedanken van een 24tal leden — een verschijnsel, dat aan het 
eind van elk vereenigingsjaar voorkomt en waarover men zich 
geenszins ongerust behoeft te maken — de Vereeniging nog440 
leden telt. (In December 1924: 42i.) 

Ten behoeve der bibliotheek is van den heer Spitzen ten ge
schenke ontvangen het Staatsblad, bevattende het op 28 Augus
tus 1924 op het Congres der Algemeene Postvereeniging te 
Stockholm geteekend verdrag en de aldaar geteekende overeen
komsten (553 bladzijden). 

Alsnu brengt de voorzitter ter tafel de begrooting van ont
vangsten en uitgaven voor 1926 en licht de verschillende posten 
der geraamde ontvangsten en uitgaven uitvoerig toe. De be
grooting wordt daarna met algemeene stemmen aangenomen en 
in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op f3008, — . (Zie slot dezer 
notulen.) 

Tot leden der commissie, belast m3t het nazien der rekening 
en verantwoording 1925 van den penningmeester , worden hierna 

door den voorzitter benoemd de beeren M, J. Olrée en L. van 
Reijen en tot plaatsvervfangend lid de heer W. C. M. Chatrer. 

Nadat de voorzitter nog eens in her inner ing heeft gebracht , 
dat voor de groote verloting (zonder nieten) in de Januariver
gadering een bedrag van f450,— is uitgetrokken, wordt besloten 
deze op dezelfde wijze te doen plaats hebben als in vorige jaren. 

T e r vergadering gaan hierna rond de zooveel besproken nieuwe 
portzegels, waarvan het eene in 2 verschillende tandingen, en de 
nieuwe weldadigheidszegels van 2, 7'/s en 10 cent met de vvfapens 
respectievelijk van de provincies NoordBrabant, Gelderland en 
Zuid Holland. 

De heer Siegmund komt hierna nog eens terug op het ver
handelde in de vorige vergadering over die z.g. portzegels. Hij 
brengt den heer Singels, Bondssecretaris, openlijk dank voor de 
wijze, waarop deze met de meeste voortvarendheid de zaak be
handeld heeft en becritiseert vervolgens het in de dagbladen 
door het Hoofdbestuur der P. en T. geplaatste relaas over het 
ontstaan der zegels. Op verzoek van het bestuur trekt hij daarna 
zijne in de vorige vergadering aan de orde gestelde motie in, na 
in het Bondsbestuur zijn volkomen vertrouwen gesteld te hebben, 
daarbij de hoop uitsprekende, dat dit zal blijven voortgaan de 
belangen der verzamelaars te behart igen. 

De heer Siegmund deelt mede zijne in de vorige vergadering 
aangekondigde causerie uit te stellen tot de aanstaande Februari
vergadering. 

Tenslotte wordt overgegaan tot verloting onder de aanwezige 
leden van een aantal zegels, aangekocht voor f3,4o. Voor het
zelfde doel waren nog ten geschenke ontvangen van den heer 
dr. Van der Wal, thans te Rijswijk, een lytal zegels, den heer 
A. S. van Creveld te Antwerpen eenige zegels ter waarde van 
f2 ,  en van den heer Olrée een serie van 9 stuks van Epinis. 
Aan bijna ieder lid kon een prijs worden toegekend. Door de 
bereidwilligheid van den heer Slik gewerd elk lid bovendien een 
fraaie maandkalender der Nationale LevensverzekeringBank. 

Aan alle milde gevers wordt door den voorzitter de welge
meende dank der vergadering gebracht. 

Nadat de voorzitter heeft medegedeeld , dat de Januaiivcrga
dering reeds te 7'/j uur zal aanvangen, sluit hij de vergadering. 

Breda, 7 December 1925. De ie Secretaris, 
L C. A SMEUf.DRRS. 

Nieuwe leden. 
(Met ingang van i Januar i 1926.) 

233. Tan King Swan, p/a Tan Kiong Wan, Tjojoedanstraat, te 
V,. Solo (Java). 
376. F. Demmenie , Beneden Dorpsweg 64, te Oosterheck. (1\") 
K.Z. 
116. mevr. Barse F. CoUot d'Escuryvan Doorninck, te Kloosier
E. zande. (Zeeland). (III) 
392. .A. J. Hilverink, Rustenburgerstraat 355, te Amsterdam. 
E.Z.R. (VII) 
276, A. J. J. Wolterbeek, Nieuwe Ginnekenstiaat 33, te Breda, 
E.Z. Tel. 199. (I) 
349. G. M, van Riemsdijk, Teteringenstraat 32 a, te Breda, 
E.Z. Tel . 1422. (II) 
253. J. F. de Hosson, Spuistraat 268, te Amsterdam. (VII) 

150. K. A. Schimmelmann, Henegouwerlaan 26a, te Rotterdam. 
E.Z.R.P. (V) 

Nummerverandering. 
Het nummer van den heer D. J. Sanders , Kenaupark 28, 

Haarlem, is veranderd van 254 in 310. (Vil) 
Candidaatleden. 

J. L. Vrij, iste Luitenant Plaatselijke Adjudant, Harddiaverstiaat 
136, Rotterdam. (Voorgedragen door P. C. Kort e weg, ie Alkmaar.) 

Ph A. D. A. van Rees, gepensionneerd ie luitenant, p/a Oberst 
J. Weichert , Margarethengürtel 46, Wien V. (Osten eich.) 

(Eigen aangifte.) 
Jos. K. M. Bohnen, Correspondent, Baronielaan 37, te Breda. 

(Voorgedragen door Th. M. F. M. Siegmund, te Breda ) 
J. Melissen, Mecanicien, Ginnekenweg 74 bis, te Breda. 

(Voorgedragen door J. C. G. van den Berg te Ginneken.) 
M. van der Vliet, Dierenarts, te Kruiningen. 

(Voorgedragen door H. Th. Derex ie Hansweert.) 
F. Otten, Correspondent, St. Martinusstiaat 24. te Eindhoven. 

(Voorgedragen door W. G. Geurts, te Eindhoven.) 
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Adresveranderingen. 
424. mr. P. J. A. Boot van Breda naar Villa «Veia», te Xoord
'L. wijk aan Zee. (Van II naar V.) 
372. G. van de r Lip van Heerlen (L.) naar Achlerom 6, te 

Hilverstim (Van VI naar Vil.) 
486. J. N. Optendrees van Leiden naar Fort «Zeelandia», te 

Paramaribo. (WestIndië). 
122. C. E. P. Lenshoek van Kerkwijk, van Kloetinge naar Ka

felle, bij Goes. (Ill) 
118. H. J. E. MoU, thans Controleur B. B., te TandjongPinang 

(Riouw), via Singapore. 
202. E. van Duijl, te Rotterdam, thans Nauwe Kerkstraat 13, 

aldaar . (V) 
65. B. Macola van/'rtd^«« naar Via Belloni 12, te Udine (Italië). 

314. M. J. Kerst jens, te Breda, thans Boschstraat 24, aldaar. (I). 
292. H.J . L. van Leeuwen van Bredc\ naai Prins Hendrikstraat 

157, Ginneken. (11) 
Bedankt als lid. 

150. dr. G. M. van der Wal, te Rijswijk. (Vj 
i4o. J. E. van Dijk, te Breda. (1) 
56. H. J. van Balen, te Arnhem. (IV) 

298. H. Y. Gatsonides , voorheen te Zeist, thans te Amersfoort. (IV) 
390. H. A. C. Halbers tadt , te Breda. (II) 
2o4. mevr, M. M. A. J, van Deutekomvan Hasselt, te Rijswijk. (V) 
399. A. van Vierssen, te Rotterdam. (V) 

80. A. I m k a m p , te Roermond. (VI) 
273. mevr. A. MutsaeisIngenHousz, Ie Tilburg. (III) 
337. C. M. A. H. van Rooij, te Roermond. (VI) 
411. J. I. Erkelens , te Eindhoven. (VI) 

73. Chr. Hendr iks , te Sittard. (VI) 
321, A. F. H. J. Smits, te Amsterdam. (VII) 
349. A. Th. Reijst, te Oosterbeek. (IV) 
238. M. H. KruissinkAsses, te Utrecht. (IV) 

43. L. W. J. Hol, te Sneek. (IV) 
16. mr. J. S. L. Aghina, te 'sHertogenbosch. (III) 

310. W. J. H. Joosten, te Venlo. (VI) 
116. K. A, van Brederode, te Schoten. (VII) 
253. J. A. Lindeman, te Breda. (I) 
357. Jos. Helsen, te Venlo. (VI) 
332. mr. H. Burgersdijk, te Leiden. (V) 
96. R. F. Bekaer t , te Blerick. (VI) 

187. J. H. M E. Hochstenbach, te Heerlen. (VI) 
Geroyeerd ais lid. 

(wegens wanbetaling). 
436. H. J. Bakker , te Venlo. (VI) 
438. J. W. Bierens, te Middelburg. qiH 

13
237
279. 
219. 
437. 
281. 

340. 
109. 
260. 
180. 

Ph. S. Dordregter, te Amsterdam. (Vil) 
J. van Eijkelenburg, te 'sGravenhage. (V) 
C. C. van der Hoop, te Dja}nboedij,a (Preanger). 
P. M. Kwantes jr., te 'sGravenhage. (V) 
J. de Mink, te Rotterdam. (V) 
J. Reelick, te 'sGravenhage. fV) 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
A. D. Fokkens, laatstelijk Rotterdam, thans adres onbekend
A. de Klerck, « Apeldoorn, « « « 
J. Schouten, « Rotterdam, « « ♦ 
J. P. IJsselstein, « 'sCravenhage « » « 

375. J. M. Obreen, te Bandoeng. (Java) 
Bekendmakingen. 

I. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (Secties I en II) 

wordt bij deze kennis gegeven, dat afrekening voor hen plaats 
heeft in de vergadering \ an 4 Januari a.s. en dat alsdan ook 
gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contr ibut ie ä f4,— 
voor het vereenigingsjaar 1926. Aan de leden niet aanwezig op 
die vergadering en de leden buiten Breda (Secties l i l , IV, V, VI 
en VII), wordt veizocht hunne contribuie voor 1926 aan den 2en 
penningmeester, den heer P.J. H. van Deventer, Tet . Koninginne
straat I I , te Breda, over te maken v ó ó r i F e b r u a r i a.s., 
door overschrijving of storting op zijne Postrekening i. ' . 41489. 
Mocht hieraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, 
verhoogd met f 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie 
worden beschikt. 

II. 
Aan degenen, die zich Tóór de Tergadering van 4 Januari 

a.s. nog als l id zal leu aanmelden bQ een der bestuursleden 
(doch bfl voorkeur bfl den l e n Seoretaris) , wordt kennis 
gegeven, äat zQ znl ien deelnemen aan de g r o o t e a l g e 
m c e n e v e r l o t i n g ( z o n d e r n i e t e n ) , waarvoor een 
bedrag van f450 ,— Is uitgetrokken. 

III. 
De groote toevloed van boekjes noopt den adminis t ra teur der 

rondzendingen de gelegenheid tot het inzenden van boekjes, tot 
nader bericht, te sluiten. 

IV. 
Hierbij moeten wij de voor ons onaangename mededeeling doen, 

dat de heer L. C. A. Smeulders zich om gezondheidsredenen, 
tot zijn spijt, genoopt heeft gezien te moeten bedanken als ie 
Secretaris, eene bet rekking , welke hij van de oprichting der 
Veieeniging af, alzoo gedurende meer dan 32 ja ren, onafgebroken, 
met groeten ijver en veel liefde en toewijding heeft vervuld. 

B^egrooting der Postzege lvereen ig ing „ B i e d a " voor het jaar 1926. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Contributie van 440—7 = 433 leden ä / 4 , — . . / 1732,
2. Contributie en entree van in 1926 aan te nemen leden  275,
3. IO'/Q van het verkochte in de rondzendingen . .  500,
4. Aandeel in de opbrengst der advettentiën, enz. 

van het vereenigingsorgaan  500,
5. Onvoorziene ontvangsten  i , 

Totaa l der O n t v a n g s t e n . . / 3008,

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 December 1925. 

U I T G A V E N . 
1. Aandeel in de kosten van uitgaaf van het ver

eenig ingsorgaan f 1400,— 
2. Kosten l idmaatschap van den Nederlandschen 

Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars  160,— 
3. Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . ■ 250,— 
4. Kosten van nummerstempelt jes en doosjes . .  15,— 
5. Porti en bureaubehoeften secretaris  75,— 
6. idem administrateur . . .  35,— 
7. idem twee penningmeesters  25,— 
8. idem acht sectiehoofden .  100,— 
9. idem bibliothecaris. . . . ■ 25, 

10. Zaalhuur en fooi kellner van het vergaderlokaal  20,— 
11. Kosten van elf maandelijksche verlotingen . .  4o,— 
12. Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 

Januari 1926  450,— 
13. Assurantiepremie  26,— 
14. Dertiende jaarlijksche bijdrage aan het Reserve

fonds (Besluit van 5 Mei 1913}  25,— 
15. Reis en verblijfkosten van de vertegenwoordigers 

op de Bondsvergaderingen  60,— 
16. Kosten der bibliotheek  25,— 
17. Derde bijdrage aan het t 'onds tot viering van 

het 35jarig bestaan der Vereeniging in 1928 .  200,— 
18. Onvoorziene uitgaven  77,— 

Totaal der U i t g a v e n . . ƒ 3008,— 
De IC Penningmeester, J. C. C R A M E R U S . 
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In de vergadering van 4 Januaii a s , tot welken datum de 
heer Smeulders het secretariaat alsnog blijft waarnemen, zal de 
benoeming van een nieuwen functionaris aan de orde worden 
gesteld 

Namens het Bestuur 
Breda, 12 December 1925. ae 2e Secretaris, J B R O E D E R S 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 4 Januari 192C, des 

avonds te 7V2 nur, in de borenzaai van de , ,Benrs van 
Breda" (Ingang: St. J a n s t r a a t ) 

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

VERSLAG der Jaarvergadering, gehouden op Zaterdag 
28 November 1925, te 8 uur, in hotel „Krasnapoisky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 48 leden en 3 introduce's Na openmg der \ ei gade 

ring doet de \oorzitter eenige mededeelingen, o a aangaande de 
'iierrekenzegels, die op d t laatste rijks\eiling \erLocht zijn Hij 
memoreert, wat de Ned Bond in dezen gedaan heeft Het hoofd 
bestuur der Posterijen zal, indien de Rekenkamer het goedkeurt, 
voor de leden der verschillende Vereenigingen, die bij den Bond 
zijn aangeeloten, een serie per lid beschikbaar stellen \oor den 
prijs, dien ze op de veiling opgebracht hebben De Bond zal als 
tusschenpersoon optreden en de aangesloten Vereenigingen het 
gewenschte aantal series doen toekomen 

Verder verklaait de voorzitter, dat het materiaal der Parijsche 
tentoonstelling voor f 4oo— door »Hollandia« is aangekocht en 
dat het binnenkort naar hier zal getransporteerd «orden om in 
een pakhuis opgeslagen te worden 

Wegens afwezigheid \ in den 2den secretaris worden de notulen 
der vorige vergadering niet gelezen Geballoteerd worden de vol 
gende 6 candidaat leden H Schutte, J Th Heins, P C Hooij 
kaas, mevr \ an Eek van Loon, J D Landman en H vanBuuren 
die allen tot lid worden aangenomen Verder worden op voorstel 
\ a n 't bestuur de beeren A Dupont en R A. M E Gommers 
als juniores ingeschreven 

De verschillende bestuurbledtn brengen daarna veibHg uitovei 
den toestand der Vereeniging, waarna de voorz tter hen bedankt 
voor hetgeen ze in 't afgeloopen jaar voor »Hollandia hebbeu 
gedaan De kas commissie brengt verslag uit over de hnancien, 
die gunstig blijken te zijn Het voordeelig saldo isvan + f84o,— 
tot meer dan f 1000 - gestegen 

Het voorstel om de f102 — die ^ich boven de f 2500,— inde 
reservekas bevinden, in de feestkas te storten, werd aangenomen 

De verschillende functionarissen evenals de leden van den 
Raad van Beheer van 't Maandb ad, werden bij acclamaiie herkozen 

Het voorstel van een der leden om bij den Bond te mformeeien, 
of er al vast besloten is om het postmuseum in Den Haag te 
stichten, wordt aangenomen, en tevens zil, mdien dit nog niet 
het geval is, aangedrongen worden om het in plaats van in de 
residentie in de hoofdstad des lands te vestigen 

De heer Schmid doet hert voorstel om den leden te verzoeken 
zoo nu en dan eenige van hun doubletten voor de ver'oting be 
schikbaar te stellen Aldus wordt besloten Wie dus zegels of series 
van + 8 tot 25 fr. ta t waarde te m ssen heeft, zende ze aan 
ondergt t tekende Men bedenke dal de feestkas, die nog flink 
gestijfd dient te worden de maandelijksche uitgave van 15 a 25 
gulden voor de verloting slecht kan missen De beeren "Carsch, 
Oosterbaan en De Raaij gaven door een schenking van eenige 
mooie briefstukken en zegels reeds een goed voorbee'd 

\ a veiling van een 4o tal kave's had een algemeene verloting 
plaats De 25 prijzen vielen ten deel aan de nummets 61, 126, 
64, 342, 238, 30 258, 73, 359, 215, 22 351, 344, 53, 311 152, 
134, 162, 249, 268, 58, 194, 275, 38 en 135 

De ie secretaris, ] A K A S I H N , 
Hendr Jacobsz'tr 19 Amsterdam 

Aangenomen als lid 
60 mevr G J van Eck van Loon, Dam B 8?, ZicriLzet 
80 J Th Heins, Pieter Bothstraat 36, Üen Hias^ 

A Dupont, Jac Ruvsdaellaan 13, Bussum 
85 R A M E Gommers, Prinsengracht 377 Aiinttrdam 
87 H Schutte, joh M Coenenstraat 10 hs Amsterdam 

(Voorgesjeld door J (7 Franken ) 

82 P C Hooijkaas, Filips v Almondest iaat 2, Amsterdam 
(Voorgesteld door J A Kastem.) 

84 J D Landman, Laat 193, Alkmaar 
(Voorgesteld door H Pijpers) 

(De 3 laatstgenoemden zijn eerst dan aangenomen, als voldaan 
IS aan art 5 van het Huish Reg l ) 

Bedankt als lid. 
200 W F Slagt, Adm de Ruijterneg, Amsterdam 

Voorloopig schrappen. 
237 C L A Lietze, I' L Takstraat, Zaandam 
357 A J van Griethuijsen, ^Im^terdam 

(Adressen van beiden onbekend ) 
Adresveranderingen. 

269 I P de Stoppelaar, \ i l l a »Stamboel*, Aerdenhout 
122 I de Haan, Joh Ve hulststraat 216, Amsterdam 
141 A de Haan, Boschweg 59, Apeldoorn 
303 F Nooibergen, Jan van Riebeekstraat 28 11, Amsterdam 

Candidaat-leden. 
M Lionni, Diamantklove', Paardekraalstr '^, Amsterdam (Voor 

gesteld door L de Raaij ) 
E Werkman, te Musselianaal (Gron ) (Eigen aangifte ) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 19 December 1925, des 

avonds te half 8, in Hotel Krasnapoisky, Warmoesstraat, Amsterdam 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 19 December 1925, des 

avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapoisky, te Amsterdam 
Mededeeling. 

Daar de laatste Zaterdag der maand o p d e n 2den Keistdag valt, 
WO dt de ledenvergadeiing een week vervioegd en op 19 December 
gehouden 

De penningmeester van »HolHndia» verzoekt de aandacht der 
leden voor het volgende 

a dat het lidniaatschap^jaar k o p t van i Nov tot 31 October, 
b dat de contributie alzoo uiterlijk 30 Nov moet zijn betaald, 
t dat opzegging van l idmaitschap moet geschieden voor 1 Oct , 
d dat men, indien zulks met op tijd is geschied, verpl chi is 

de cont ibutie over het loopende j aa r te voldoen 
Aangezien de bestuursfuncties geheel gratis en belangeloos 

worden waargenomen, mag worden verwicht , dat ALLL leden 
het hnnne er toe zullen bijdragen, om de werkzaamheden te 
VERLICHTEN en deze niet onnoodig veizwaren door uiti^ltl van 
betaling, e n z , wat onnoodige ko=ten verooizaakt 

De penningmeester rekent er dan ook op, dat allen, die nog 
met hebben betaald dit ALSNOG I LN S P O E D I G S f L ZULLEN 
DOEN OP POSTGIRO 1 2 0 3 2 9 waarvoor bij vooibaat dank 

Men gelieve vet der voortaan adresveranderingen behalve aan 
den secretaris ook aan den penningmees te r op te geven 

N A ZILVER, Zach Jansestr 53, Amsterdam 
Pobigiro 1 2 0 3 2 9 

Utrechtsche Philatelisten-Vereenigmg, te Utrecht. 
Secretar is : K H. J VAN HULSSEN, Brigi t tenst iaat 17, Uttecht 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 24 November 1925, in het café-restaurant Witjens, 
te Utrecht. 
Aanwezig 27 leden Om ongeveer 8 ' j uur namiddag opende 

de voorzitter deze V eigadering De notulen der vorige vergadering 
werden,behoudens eene opmerking van den heer Stuurman, dat 
er m de notulen mets opgenomen was ovei de veiling van de 
twee bijzondeie portzegels op de Rijksveiling, verdei onverandeid 
goedgekeuid Bij de behandeling dei ingekomen stukken de» d 
de voorzittei allereerst mededeel i rg van de met den Nederl 
Bond gevoelde correspondentie over de geveilde portzegels dooi 
het Rijk Blijkens een ontvangen schujven zal door den voorzitter 
van den Bond hieromtrent in het December nummer van het 
Maandblad eene mededeeling worden gedaan In diverse ver 
slagen van Vereenigingen enz werd reeds voldoerde te kennen 
gegeven hoe of de Nedeilandsche philatelisten over de handeling 
van het Rijk denken De heer Tholen zegt hieiover rog dat deze 

PÖSTZECELHANDEL 
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handeling van het Rijk niet bevorderlijk is voor de verzamelaars 
t n dat daaidoor eerder het verzameltn woidt tegengewerkt, 
iets waarmede allen zich volkomen kunnen veieenigen De o\eiige 
ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen 

De voorgedragen candidaat-leden, ae heeren dr A . H . \ an 
den Berg en J J Roelants, worden hierna tot leden aangenomen 

BIJ ontstentenis van den directeur \an verkoophardel brengt 
de voorzitter het verslag uit over den veikoophandel 1924/1925, 
terwijl het verslag van den penningmeester, de begrooung, als
mede het rappoit der verificatiecommis'ie aangehouden weiden 
tot de volgende vergadering 

BIJ acclamatie werden tot leden \ a n den Raad van Beheer 
herkozen de heeren dr P H van Gittert en H C Milius en tot 
plaatsvervangend lid de heer K H J van Hulsscn 

Het bestuursvoorsiel om het volgend jaar te vergaderen in het 
gebouw Plornpetoren, werd aangenomen, terwijl bij stemming de 
beursavonden werden afgeschaft Intusschcn circuleerden in een 
drukraampje de veel besproken portzegel«, eigendom van den 
heer Sluijp en een inisdruk bnefkaai t van den heer Vuijstingh 

Na de verloting, waarvoor door den heci De Veer een mooie 
piijs geschonken weid, betuigde de heer 1 holen bij de rondvraag 
/i)n dank voor de door het bestuur verleende bemiddeling inzake 
de zegels vooi zijn postboxbewijs, waarover in de notulen \ an 
September een en ander werd medegedeeld 

Hierna werd ov ergegaan tot de veiling, waarna de veigadeiing 
om l o " , uur namiddag wtrd opgeheven 

De waarnemend secretaris di.i U Ph. V, 
J & RAATGïMiR 

Candidaat-leden. 
M 1 van Nieuwkuijk, Meraiio (Italië) 
M A van Regteren Altena, Merano (Italië) 

Nieuwe leden. 
dr A H van den Berg, Onder de Boonipjes 20, Hoorn 
I J Roelant«, Van Hasseltlaan 37, Apeldoorn. 

Bedankt als lid. 
P. J J Roelants, Van Hasseltlaan 2i7, Apeldoorn 

Adresveranderingen. 
H D Boot wordt Turfmarkt 102, Gouda 
E. A Hulst wordt Keptindjen bij Malang S O Paiii^ooiiiedio 

( N O I ) 
Vergaderingen. 

BESTÜÜRS-VERÖADERING op Dinsdag: 15 December 1925. 
ALQEMEENE VEROIDERING op Dinsdag 22 December 1925. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A S I A R I N K , Olyfstraat 50, 's Gravenhage 

VERKORTE NOTULEN der Algemeene Vergadering van 
Donderdag 26 November 1925, 'savonds te 8I/4 uur, 
in Café „Boschlust", Bezuidenhout 2, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig twee dames-, 17 hterenl tden en een gast Nadat deze 
laatste door een bijzonder woord van welkom door den voorzitter 
15 toegesproken, worden de notulen der vorige vergadering onver 
andeid goedgekeurd 

Fr is een sthiijvcn van den Bond binnengekomen, \erzoekend 
mededeelmg der motieven die ons hebben bewogen den Bond te 
verlaten Met algemeene stemmen wordt besloten te verwijzen naar 
hetgeen daarover is medegedeeld in de in het Maandblad van 
November voorkomende notulen 

Eenige interne zaken worden nu afgedaan waarna de wijziging 
der statuten aan de orde komt, noodig geworden door het vei strijken 
van den termijn der oprichting van onze \ ereenigmg Met alge 
meent stemmen wordt deze wijziging aangenomen en zal thans 
de noodige verlenging worden aangevraagd 

Naar aanleiding der financieele begrooting wordt gevraagd hot 
eigenlijk onze verhouding tot het Maandblad is, waarvan wij mede 
eigenaresse zi)n Niemand blijkt daarvan eigenlijk iets te weten 
en besloten wordt aan den Raad van Beheer gedetailleerde inlich 
tingen te vragtn, die ons overzicht kunnen geven van de wijze en 
de kosten der exploitatie 

Waar bij rondvraag niemand het woord verlangt, dot t de voor 
zitter thans de mededeeling, dat hij, zoodra hij vernam de Rijks-

veilmg der nu reeds overbekende poito overdrukken, hij toen hem 
bleek, dat de Bondsvoorzitter m deze meer dan gewichtige gebeur
tenis werkeloos was gebleven, een onderhoud aanvroeg bij den 
Directeur-Generaal 

Hij deed daar uitkomen hoe deze uitgifte eene meer dan ergci 
lijke speculatie-aanslag was, en verzocht de veilingen niet te doen 
plaats hebben, echter zonder ander resultaat dan de belofte dat 
alle zoo bedrukte zegels zouden worden geveild, zonder dat daarvan 
echter een termiin werd bepaald 

Van deze ondei handelingen zond hij een ingezonden stuk aan 
ons Maandblad, tijdig genoeg dat dit, met een eventueel bijschrift 
van den Bondsvooi zitter voorzien, in het eerst verschijnend nummer 
kon wolden opgenomen 

De hoofdredacteur weigerde de opname, ook bij herhaalde aan
bieding, die eveneens nog tijdig genoeg werd gedaan 

Op verzoek van t en der leden las de voorzitter dit geweigerde 
stuk voor, waarna hem hulde en dank werd gebracht voor zijne 
kalme t n juiste weergave in dat stuk der gebeulde feiten Na 
eene verdediging van de houding van den hoofdredacteur door 
den heer Rinders, lid van den Raad van Beheer van het Maandblad, 
werd door de algemeene vergadering met algemeene stemmen, 
behalve die van den heer Rinders, eene motie aangenomen waarbij 
werd uitgesproken dat de hoofdredacteur door deze weigering de 
belangen der philatelic niet heeft gediend 

Na eenige verdere kleine opmerkingen, eene verloting en geani 
meerde veiling, gaat deze vergadering uiteen 

De Secretaris, A S T A R I N K JR * * * 
De hoofdredacteur mocht d t vorenbedoelde motie inderdaad 

ontvangen aan zijn persoonlijk adres , in het belang der H P V 
zelve zal hij deze voorloopig nog niet publiceeren, daar hij de 
geheele aangelegenheid heeft verwezen naar den Raad van Beheer 
Den uitslag van het onderzoek, door dit lichaam ingesteld, zullen 
WIJ onzen lezers te zijner tijd niet onthouden 

Op drie dingen vvenschen wij evenwel nadrukkelijk de aandacht 
te vestigen • 

i" dat een inzender, wiens stuk met werd opgenomen, zich 
niet wendt 'tot het aangewezen adres, d 1 Raad van Beheer, 
doch onmiddellijk met een motie van afkeuring gereed staat Op 
een dergelijke wijze blijft er van de bevoegdheid van den hoofd
redacteur, de opname van een stuk te weigeren, niets over, wil 
hij zich niet voortdurend op minder aangename wijze in een motie 
bejegend zien 

2» De in de notulen klakkeloos re t rges threven beschuldiging, dat 
»de Bondsvoorzitter in deze meer dan gewichtige gebeurtenis werke 
loos was gebleven», wordt geheel door de feiten weerlegd 

In het nummer van 16 November j 1 werd op bladz. 179 onder 
»Belangrijk Bericht« de waarschuwing van den Bondsvoorzitter 
t tgen aankoop van de zegels vet gedrukt opgenomen, gevolgd 
door de mededeeling, dat het Bondsbestuur over deze aangelegen
heid op 15 November j l in spoedvergadering bijeenkwam. De door 
genoemd Bestuur genomen conclusie en zijn herhaalde waarschu
wing tegen deze uitgifte laten aan duidelijkheid niets te vvenschen 
over (Men zie elders in dit blad) 

3° Den voorzitter der H P V was het bekend, dat aan het 
Bondsbestuur opdracht wa^ verstrekt om deze zaak tot klaarheid 
te brengen Het hiervoren genoemd Belangrijk Bericht«, waaruit 
t t n duidelijkste «prak, dat het Bondsbestuur in dezen diligent 
was, IS genoemden v oorzitter medegedeeld en gold als gegronde 
reden over deze zaak voorloopig geen ingezonden stukken — t r 
waren er verschillende — te publiceeren 

De H. P V IS nog lid van den Bond, wel is waar bedankte 
ZIJ voor het lidmaatschap, maar tot het eind van het vereenigings-
jaar, d 1 Juni 1926 behoort zij tot dien Bond en aanvaardt zij 
daardoor de verplichtingen, die op elk Bondslid rusten, dit is 
onder meer de actie van het Bestuur niet te ver/wakken door 
eigendunkelijke handelingen Wil zij zich hieraan met onderwerpen 
het ZIJ zoo, maar de kolommen van het Maandblad staan haar bij 
een dergelijke handelwijze, die niet anders is dan anarchie, niet 
ten dienste, tenzij met goedvinden van den Raad van Beheer 

Nieuwe leden. 
I h H Mac Gillavry, Soesterbergsche stiaat 35, Soest 
J. N. van Rijswijk, Groot Hertoginne'aan 129, den Haag 

Candidaat-lid. 
mevr A vanHaiencarsqel Druyvestevn,Stoeplaan 6, ff'a«^«^:«:/' 

DIR. LEON D E RAAY 
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Bedankt als lid. 
mr. H. L. van Zanten, J. P. Coenstraat 91, den Haag. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 17 December 1925, '»avonds te S'/t 

nur, in Café »Boselilust«, Bezuid«nhont 2 , te 's -Grartnl iage . 
Opening. Notulen. Verloting. 
Ingekomen stukken. Rondvraag. 
Mededeelingen. Sluiting. 
Ballotage nieuw lid. Evenlueele veiling. 

Ver. van Postzegelverz. „de Globe", te Arnhem. 
Secre t a re s se : J. G. Schuurman-Meesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 24 November 
1925, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

Aanwezig i6 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet de heeren Portheine en Flipse, die hij voor de eerste maal 
aanwezig ziet, welkom. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen, hooren de leden 
s taande het overlijdensbericht van het medelid, den heer J. v. d. 
Sandt, aan. De voorzitter wijdt eenige waardeerende woorden aan 
den overledene. 

Hierna wordt voorlezing gedaan van een schrijven van den 
heer Pos, waarin hij mededeelt den nog steeds vacanten voor
zitterszetel weer te willen bekleeden. Algemeene betuigingen 
van tevredenheid. 

Na eenige besprekingen over opeens aan het daglicht getreden 
overdruk portzegels, wjsrdt de vergadering gesloten. 

Hierna vei loting. 
De Secretaresse, 

]. G. SCHUURMAN- .MEESTERS. 

Candidaat-iid. 
A. F . Bruil, Nieuwstad 60, Arnhem. (Eigen aangifte.) 

Bedankt als lid voor 1926. 
107. W. J. G. G. van Zanten. 
123. S. P. Vlastra. 

Overleden. 
J. v. d. Sandt. 

Adresveranderingen. 
85. A. C. de Frenne wordt Hellendoorn. 
go. B. H. J. Lap wordt Noordel. Parallelweg y a, Arnhem. 
92 J. A. M. J. de Hoog wordt Utrechtsche weg \6y, Amersfoort. 

Bekendmaking. 
De penningmeester verzoekt den leden de contributie vóór 

I Februar i te zenden, daar na dien datum over het bedrag, 
verhoogd met incasso-kosten, zal worden beschikt . 

Vergaderingen. 
VERGIDERING op Dinsdag 29 December 1925, 
SOCIKTEITSWOND op Dinsdag 12 Januari 1926 . 
beide 'saTonds te 8 uur in Restaurant „Nat iona l" . 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretar is ! P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat t,6, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 10 November 1925, 
des avonds te ly^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 28 leden. Voorzitter de heer De Ruiter , die de 
vergadering opent, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Het candidaat-l id 
wordt als lid aangenomen en, na binnen te zijn geleid, door den 
voorzitter verwelkomd. 

Ingekomen is een schrijven van den heer J. Smelt, te Eindhoven, 
Pauwlaan 28, houdende verzoek, om met hem, als verzamelaar 
van postwissels en adreskaarten, in relatie te treden. Het adres 
wordt door enkele leden frenoteerd. 

De heer Den Outer heeft voor ditmaal ter bezichtiging mede
gebracht zijne verzamelingen Baden, Beieren, België, Bosnië, 
Bergedorf, Brunswijk, Bremen en Ä//^rt^/y>, opgezet op Schaubek-

58. A. J. van Rooy. 
78. H. Bierhoff 

bladen. Schitterende stukken zijn aanwezig en trekken ieders 
belangstell ing, waarna de heer Den Outer door den vooizitter 
onder applaus wordt dank gezegd. Hierna heeft de verloting 
plaats , gevolgd door een geanimeerde veiling. 

Niets meer aan de otde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering 
met een woord van opwekking tot het bezoek der a.s. jaarver
gadering. De secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aangenomen als lid. 
C. W. H. Croes, Linkerveerdam 2 a, te Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretar is : J. N. H. VAN R E S T , Ful tonst raat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 
November 1925, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Een vergadering onder invloed van 't stormweer. Hierdoor slechts 
aanwezig 55 leden, waarvan 4 dames, 't Werd ook oorzaak, dat 
in 't midden der vergadering de voorzitter weid weggeioepen 
wegens een ongeluk aan zijn dochter op straat overkomen. 

Hij de opening doet de voorzitter mededeeling, dat aanwezig 
zijn enkele candidaat- leden; dat zegels voor de verloting zijn 
geschonken door de heeren Laros en Verhoeff; dat enkele zegels 
met verschillende slempels ter bezichtiging zullen circuleereri. 

Daarna leest de voorzitter een artikel voor uit de Haagsche 
Courant en een motie der afd. Den Haag der Ned. Veieenigirg 
omtrent de portzegels 11 op 22»/, en 15 op 177^. Naar aanleiding 
daarvan ontknoopt zich. een breede discussie, waaraan wordt 
deelgenomen met mededeelingen en opmeik i rgen door verschil
lende leden, 't Voornaamste if, dat bekend werd, dat voor ieder 
der leden van den Nederlandschen Bond een stel der genoemde 
zegels zal beschikbaar gesteld worden ä f3.50 en dat door 
»Philatelica« voor hare leden 't zelfde onder dezelfde vooi waarden 
zal worden verzocht aan den Directeur-Generaal der P. en T. 
('t geen inmiddels is geschied en gepubliceerd). 

Hierna wordt de voorzitter weggeroepen ; voor 't vervolg der 
vergadering neemt ondergeteekende 't presidium waar en zoigt 
de heer Van der Veen voor 't verslag. Aan de orde is de veil le
zing van een bestuurslid (commissaris). Bij de candidaatslelling 
wijst de heer Van Leijden op ' t wenschelijke van een vrouwelijk 
bestuurslid. De heer Backer, die door 9 leden schriftelijk als 
candidaat is opgegeven, trekt zich terug. De stemming over de 
candidaten wijst uit, dat volgens 't reglement mevrouw C C.M. 
Jenezon-den Hertog is verkozen. Deze neemt de benoeming aan. 
Na gelukwensch door den voorzitrer neemt deze aan de bestuurs
tafel plaats, waar zij direct de maandelijksche verloting helpt 
afwikkelen, waarbij de heer V. Kramers den isten prijs verkrijgt. 

Ten voordeele der kas van de feestcommissie heeft een z.g. 
Amerikaansche verloting plaats van 2 zegels van fr. 50,—. Dit 
levert een bate op van f8,27. Hierna ledenveikiezirg : n e t 44 
vóór en 4 blanco worden de candidaten aangenomen. 

Na de veiling doet de voorzitter nog eenige mededeelingen 
o a. omtrent de lezing in de December-vergader i rg . Bij de rond
vraag verzoekt de voorzitter inlichtingen omtrent den stand, den 
aard enz. der Haagsche postzegelbeurs en eene vereeniging, aan 
die leden, welke er 't best mee op de hoogte zijn. Hieraan wordt 
uitvoerig voldaan door den heer Backer. Hierna ontstaat een 
vrij ernstige discussie tusschen dezen en den heer Van Leijden. 
Ook de heer Toorens maakt enkele opmei kingen, 't Slot ervan 
is, dat de heer Backer zegt, dat hij en c.s. geen tegenstrijdigheid 
en geen gevaar zien voor »Philatelica« en juist zooveel mogeliik 
doen en zullen doen ter plaatse om dat eventueel te voorkomen 
en mede voor »Philatelica« te zullen ijveren. De voorzitter brengt 
zijn dank uit voor de verkregen inlichtingen en toezegging en 
de belangstelling der vergadering, waarna hij de vergadering sluit. 

De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 
Den leden wordt verzocht vóór 15 Januari 1926 hun contributie 

te voldoen ; na dien datum zal over 't bedrag gedisponeerd worden 
plus de inningskoster. 

Nieuwe leden. 
(met ingang van i Januari 1926). 

4. J. A. K. Aldenhoven, Anna v. Buerenstr. 297. den Haag. 
34. C. M. A. Huart, Klimopstraat 67, den Haag. 
83. H. van Buuren, Lusthofstraat 44 a, Rotterdam. 
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L i VOOR PHILATELIE, 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N : 

de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hoïlandia" te Amsterdam; de Utrechtsche PhilatelistenVereeniging te Utrecht; de Haagsche PhilatelistenVereeniging 
te 'sGravenhage; de Veretniging 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 BRuNN (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, Burgem. 
Reigerstraat 67, Utrecht (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, ten
drachtsweg 7, Rotterdam (portzegels); alles op het gebied van Post
stukken, aan W. P. COSTERUS Pzn., Edam. Afstempelingen aan 
J. P. TRAANBERG, Brouwersplein 25 S Haarlem. :: :: 
Eereleden der Redactie: J. B. ROBERT en H. J. S P I T Z E N jr. 

Vaste medewerkers: J. A. KASTEIN, H. C. MILIÜS, LEON 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. :: :: 

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

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

Vi pagina / 30, 
V, » » 17,50 
VJ » » 12,50 
V» » » 10,— 

A D V E R T E N T I È N (bij vooruitbetaling). 
V« pagina . f 7.50 
V, . . . 6,

V, ' 5,50 
» 4.50 

>/„ pagina , f 4,— 
V i . » • » 3 > 
Bi| 316 en 12inaai plt i i 
tingS, I0in]5°/oreductii 
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Beperking en Speeialiseering. 
II. ' 

Zooals WIJ reeds in het vorig artikel schreven, is het begrijpelijk, 
dat de hedendaagsche verzamelaai, die zijn collectie geheel zelf 
moet opbouwen, schrikt van de prijzen der klassieke zegels en 
zijn toevlucht neemt tot de uitgiften van 1900 en volgende jaren 
Maar ook deze beperking zal hem weinig baten , zij ondervangt 
niet alle geldelijke hinderpalen. 

Aan de hand van den nieuwsten catalogus van Zumstein, 
jaa igang 1926, maakten wij een verzamelstaat van de zegels van 
Europa met de Europeesche postkantoren in Turkije. Alleen de 
gewone, gangbare uitgiften werden m onze berekening begiepen, 
bij pnjsveischiUen tusschen gebruikt en ongebruikt , werd steeds 
de goedkoopste noteering genomen, daar de doorsneeverzamelaar 
n een deigelijk geval de voorkeur geeft aan den goedkoopsten 

zegel. 
De scheidingslijn t rekkende met het jaar 1900 zien wij dan 

het volgende 

Aantal zegels 

Vóór 1900 
3100 stuks 

Van af 1900 e v. 
10700 stuks 

Catalogus waarde in Zwitsersche francs. 
II 

20 
225 

.85 

21 

30 
100 

80 

3' 
4o 
55 

45 

41 

5-1 
40 

35 

5' 
100 
95 

45 

lOI 

200 
60 

30 

201 

300 
17 

■5 

301 4oi 

4oo 500 
7 

5 

6 

3 

501 
en 

hooger 

32 

7 
Tusschen haakjes zij vermeld, dat de gepubliceerde getallen, 

behalve van de waarden boven de 200 francs, afgeiond werden 
Gaan WIJ deze cijfers eens nader bekijken In de eerste plaats 

valt ons op, dat het aantal zegels van af 1900 meer dan drie 
maal zoo groot is als dat van de npgentiende eeuw. 

De jaren tgoo en verv'olgens bieden derhalve den verzamelaai, 
die van »veel« zegels houdt , het meeste perspectief, wijl in het 
aantal van 10700 stuks met meer dan 450 stuks een catalogus
waarde hebben van 11 francs en hooger Hij kan dus duizenden 
en duizenden zegels samenbrengen, zonder al te diep in de beurs 
te tasten De »klassieke« verzamelaar staat er op dat punt 
minder gunstig voor, op een totaal van 3100 stuks zijn er 637, 
die zich boven de 10 francs K.W. bewegen, d 1. ± 20«/,„ terwijl 
dit percentage bij de nieuwere uitgiften + 4"/o bedraagt . Vooi
waar een aanmerkelijk verschil, dat nog meer in het oog springt, 
als men bedenkt , dat onder de 10700 — 450 of 10250 stuks tal 

van exemplaren bestaan, die hoewel behoorlijk voorzien v a n e e n 
catalogusprijs, eigenlijk van nul en geener waaide zijn (b.v tal 
van zegels van Oostenrijk, Polen, Hongarije, Beieren enz ) 

Toch leert een nadere bestudeer ing van den catalogus, dat 
het bijeenbrengen van alle 10250 stuks van den nieuweien tijd 
wat het geldelijke betreft, vrijwel gelijk is te stellen met het 
verzamelen van de 3100—637 of 2463 stuks van voor 1900 

Het IS merkwaardig uit het hierboven veimelde staatje te 
leeren, hoe de getallen van de zegels, bewegende tusschen 11 
en 50 francs K.W. betrekkelijk weinig verschillen 

Boven deze limiet komt de giootere zeldzaamheid van de oude 
uitgiften eerst duidelijk naar voren, hoewel het de aandacht 
trekt, dat bij de waarden, schommelend tusschen 201 en 300 
francs, de getallen van den nieuwen tijd, die van den ouden 
nagenoeg dekken. 

Bezien wij thans de cijfers naar het doel, dat zij dienen moeten : 
aantoonen, dat het verzamelen van den nieuweren tijd den lief
hebber ook op groote kosten jaagt 

Nemen wij daartoe het gemiddelde van de bedragen 11—20, 
21—30 e n z , dus 15, 25 enz , waarbij wij voor de laatste kolom dit 
gemiddeld stellen op 1000 francs, dan leert ons een kleine verme
nigvuldiging, dat de man der twintigste eeuw, wil hij den nieuwe
ren tijd tot den zijnen maken 450 stuks met eene catalogus waarde 
van + 30000 goudfranken heeft bijeen te brengen. Hoevelen 
van ons zal dit gegeven zi jn ' Gaan wij niet verder dan tot 100 
francs cataloguswaarde, voorwaar nog voor tal van verzamelaais 
een bedrag van belang, dan hebben wij voor 390 stuks te noteeren 
een bedrag van 11,300 goudfranken, 

W'i meenen hiermede afdoende te hebben aangetoond, dat de 
,>nicuwere« tijd alles behalve goedkoop is en dat hij den verza 
meiaar voor dezelfde moeilijkheden plaatst als de oudeie Aan
vaardt men dit — e n de onaandoenlijke cijfers dwingen daa r toe— 
dan IS daaimedc reeds het onhoudbare van de kunstmat ige 
scheidingshjn tusschen negentiende en twintigste eeuw aangetoond, 
om te zwijgen van het leeds vroeger geuite bezwaar, dat zij tot 
haar gevolg heef t : het denaturceren van de veizameling 

»Wat moeten wij dan beginnen«, vraagt wellicht de zoekende 
verzamelaar, de min of meer gevorderde beginneling Wij geven 
den l a a d ' beperkt U in het verzamelgebied, zoekt een land of 
groep van landen en kolomen, een werelddeel uit, beperkt u tot 
bepaalde soorten van zegels, maar zoekt daarin te bereiken het 
volmaakte , hoewel dit laatste naluiirlijk voor een enkeling onder 
ons IS weggelegd. Welke de beperking ook zij, als eerste voor
waarde geldt, dat uit het bijeengebrachte ten duidelijkste naar 
voren treedt de eigenschap, die elke verzameling hebben m o e t : 
het demonstreeren van de postale ontwikkelingsgeschiedenis van 
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het land, zooals deze zich aan ons openbaart door zijn postale 
uitgiften. Men kan dit begrip ook uitbreiden door het aanleggen 
van verzamelingen, die een weerspiegeling zijn van gebeurtenissen 
van denzelfden aard en ontstaan uit gelijke oorzaken, doch die 
zich afspelen dan hier, dan ginds. B.v. verzameling plebisciet
zegels, zegeb van weldadigheid, van de luchtpost enz. Of een 
verzameling, die ons toont de ontwikkelingsgeschiedenis van den 
zegel zelven, waaruit naar voren treden de vorderingen der tech
niek bij de postzegelfabricage, de veranderde begrippen, diezich 
in den loop der jaren doen gelden bij het gestalte van den zegel. 

Het is een van de groote bekoringen der philatelic, dat haar 
terrein zoo groot, zoo vol van verrassingen is. Den weetgierigen 
verzamelaar prikkelt zij tot navorsching, daarbij scherpend zijn 
geest en verstand. En dan te weten, dat dit alles geschieden kan 
binnen de veilige muren van eigen huis- of studeerkamer, aan 
de tafel waarvan wij het brood van eiken dag, dan in blijheid, 
dan in zorg, eten. Laat niemand toch, die geen weg meer weet 
in het uitgestrekte bosch der philatelic, den moed laten zinken, 
maar laat hij zoeken naar een weg met een helder verschiet, 
den afgebakenden weg, die voert naar een met zorg gekozen 
beperk ter arbeidsveld. 

Bezien wij thans, wat de specialisatie aanbieden kan , hoe zij 
ontstaan is en . . . . welke gevaren zij medebrengt . 

Er was een tijd, nu ongeveer een eeuw ge leden .da t het speci-
aliseeren naar voren kwam; het openbaarde zich het eerste bij 
het medisch beroep en het zet zich nu nog voort in dezen tijd 
van ingewikkeld mechanisme. Geen vVonder is het, dat ook het 
specialiseeren op ons gebied ging werken. Behalve het volgen 
van wat toen in de mode kwam of uit noodzaak geboren werd, 
waren er voor de philatelic nog andere redenen, die haar de 
poorten deed openen voor de specialisatie : de groote bekoring, 
die van de eeistc uitgiften uitging, door haar verzorgden druk, 
haar fraai beeld, haar schi t tc iendc uitvoering en staalgravure. 

De verzamelaar uit het einde der vorige en het begin van 
deze eeuw stond bovendien voor dezelfde moeielijkheid, die den 
hedendaagschen p laagt : de onmogelijkheid iets compleets tot 
stand te brengen, eerst in zijn algemeene verzameling, daarna 
in zijn meer beperkte collectie van werelddeel of iets dergelijks. 
Voegt daarbij de zucht tot navorsching, hel in zich hebben van 
iets, wat den ontdekkingsreiziger naar onbekende landen drijft 
en men heeft de belangrijkste gronden, waaruit het specialiseeren 
ontstond. 

Groot zijn de diensten door den speciaal-verzamelaar aan 
de philatelie bewezen, wel te verstaan, indien hij de vrijwillig-
aanvaarde taak naar behooren vervult, een taak, die eischt, dat 
hij in zijn speciale collectie moet toonen een eigen studie, een 
zichtbaar maken van dat, wat tot dusverre onbekend was. Men 
kan gerust zeggen, dat zonder specialisatie de philatelic haar 
hoog standpunt van heden niet zou hebben bereikt, dat zonder 
de navorschingen van de hedendaagsche specialisten zij spoedig 
terug zou vallen tot wat zij in haar kinderjaien was: een tijd-
passeering voor jongeren. 

Hoe uitgestrekt is niet haar terrein : druk, papiersoorten, water
merken, perforaties, proeven, plaatfouten, retouches, re-entt ies, 
afstempelingen enz. enz., dit alles toont ons de speciaal-collectie. 
Aan haar is te danken het ontdekken van vervalschingen die 
anders onopgemerkt zouden blijven en die dan binnenkort de 
geheele philatelic ten gronde zouden richten. 

In een van zijn geschriften zegt de bekende Engelsche verza
melaar Evans over haar »stamp collecting without close study 
of s tamps and their perculiarities, cannot be termed Philately 
at all«. 

Naast haar groote verdiensten, waarop zij zich beroemen kan, 
toont de spccialistie evenwel ook ernstige fouten. Dikweif is zij 
niet vrij te pleiten van zekere bekrompenheid, een gevolg van 
haar beperkten gezichtseinder en van overdrijving, die medebrengt 
dat in elk haaltje, toevallig lijntje of kiabbeltje, een daad van 
gewicht wordt gezien. Doch sterker dan beide genoemde fouten 
geldt het bezwaar, dat zij beslag legt op tal van zegels, die zij 
noodig heeft bij het construeeren van haar gevolgtrekkingen. 
Noodeloos wordt daardoor het materiaal duur gemaakt, duurder 
dan het dikwerf behoeft te zijn. 

Zonder de beschikking over veel materiaal is de specialisatie 
niet in staat nuttig werk te leveren ; onnoodig is het dit nä 
volbrachte studie te bewaren of op te potten. Het kan den 
speciaal-verzamelaar in het waarachtig belang der philatelie, dat 

hij zeer zeker voorstaat, getuige zijn studies, niet voldoende voor
gehouden worden, dat dit eischt, dat het materieel , hetwelk tot 
onderzoek diende, weder terugkeert op de markt , waardoor het 
onder het bereik komt van tal van verzamelaars, die daarnaar 
reeds lang reikhalzend uitkeken. Daaraan mede te werken is de 
plicht van lederen verzamelaar-specialist, die het goed met dame 
philatelie meent. 

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 regard ing new issues and 
discoveries, accompanied, whenever possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by return mail. 

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

Nous rappelons ä nos lecteurs que nous serons toujours heu-
reux de connaitre les renseignements ou documents qu'ils voudront 
bien nous communiquer, particulièrcment en cc qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplaircs, 

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

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

Gebruikte afkortingen: S. C. ^ S tamp Collecting. 
B. M. = Bulletin Mensuel. 

ALBANIË, (Nov. '25) 
Van den opdruk »Republika Shqiptare 21 Kallnducr 1925« 

werden voorzien de navolgende zegels der uitgifte 1922/24 : 
1 op 2 quint. 25 quint. 
2 quint 50 » 
5 » I franc. 

10 » 

ALGIERS. 
Met den opdruk »Algerie« verschenen in bet zaaister-lype : 
15 centimes bruin. 
30 » helrood. 

BELGIE. 
Portzegels in de koerseerende teekening : 
5 centimes, grijs. 

BELGISCH CONGO. 
20 centimes, bruin. 

Met het twce-talig opschrift en 
de aanwijzingen «Veefokketij« en 
»Elevage« verscheen de frankcer-
zegel 60 centimes rood. 

Deze zegel werd eveneens uit
gegeven, voorzien van den zwar
ten opdruk »Ruanda-Urundi« ten 
gebruike in de landstreek van 
dien naam. 

BOLIVIA. 
Ter herinnering aan het eerste eeuwfeest der republiek ver

scheen een serie gclcgenheidszegcls in de waa id tn i, 2, 5, 10, 
15, 25 en 50 centavos, i , 2 en 5 bolivanos. Behalve symbolicke 
voorstellingen treft men op de zegels o.a. aan, het porirt t van 
den tegenwoordigen president Saavedra en een der eerste presi
denten, Maarschalk José de Sucre, bekend uit den vrijheids
oorlog van Bolivia. 

Hopelijk biengen wij in het volgend nummer de afbeeldingen. 
Over de »Zonnepooit« uitgifte, vermeld in het vorige nummer 

bereikten ons van gezaghebbende zijde, o a. van de firma Whit
field King Ie Ipswich, mededeelingen, die er op wijzen, dat het 
met deze zegels niet geheel >en lègle« is. Het is volstrekt n i t t 

POSTZECELHANDEL 
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uitgesloten^ dat men hier te doen heeft met een uitgifte, die 
verre van officieel is. In afwachting van nadere berichten raden 
wij den belangstel lend verzamelaar aan, met de aanschaffing 
dezer zegels even te wachten. 

Verbetering, In het vorige nummer zijn abusievelijk o n d e r d e 
aanwijzing »Bolivia« terecht gekomen een deel van den tekst 
en een cliché, behoorend tot Bulgarije. 
BRIfSCH NOORD-BORNEO. 

De volgende noodportzegels verschenen hier, vei kregen door 
den opdruk »Postage due« op frankeerzegels der uitgifte 1909: 

2 cents groen en zwart. 
10 » l ichtblauw en zwart. 
12 » blauw en zwart, 

BRITSCH NYASSALAND. 
In de koerseerende teekening met de beeltenis van Koning 

George, verscheen de frankeerzegel i ' / j pence oranje. Meervoudig 
watermerk in sierletters. 
COLUMBIA. 

Met den opdruk Correos Provisional verscheen een plakzegel 
in de waarde 4 centavos . B. M. 
UAHOMEY. 

In koerseerende teekening : frankeerzegel 60 centimes, violet 
op rose. 
DANZIG. 

Met den schuinen opdruk »Dienstmark« verschenen de 15 pf. 
rood en 35 pf. blauw. 
DENEMARKEN. 

Met de beel tenis van Christiaan X verscheen de 2 kronen, 
grijs en roodlila. 
ECUADOR. 

Verschillende fiscale zegels zijn in 1920 verschenen met den 
opdruk »Casa de Correos«. L ît de opbrengst van den verkoop 
zouden de kosten worden bestreden voor den bouw van een nieuw 
postgebouw te Guayaqui l . Thans is de 20 centavos bruin van 
deze serie verschenen met den opdruk PO.STAL. 
FRANKRIJK. (Nov. 1925). 

In het zaaister-type, met opgaande zon. veischeen de 80 cen
times rood; in het Pasteur-type de i franc blauw, in het Merson-
type 3 francs lila en l ichtblauw. 
FRANSCH GUYANA. 

Frankeerzegels : 
10 centimes, rood, miereneter . 
30 » vermilloen, goudwasschcr. 
50 » grijs, » 
60 » lila,' » 
I franc blauw, k lapper p lantage. 

ITALIË. 
In het Koningstype, kijkend naar links, veischeen de frankeer

zegel 30 centimes, licht grijs. 

«««««•«POTr^ra«***^ De jubileumzegels 1900—1925, zijn 
verschenen met de namen der onder
scheiden koloniën overdiukt A'duszijn 
te melden de 60 centimes en i Lire 
overdrukt met : 

Cirenaica, 
Eritrea, 
Oltre Giuba (Jubaland ; zie Maandblad 

van 16 Oct. '25). 
Somalia Italiana, 
Tripolitania 

KENYA (Nov. 1925) 

Als verdere hooge waarden zijn 
te melden : 

75 Pond, grijs en violet. 
100 » , zwart en lood. 

Deze zegels zullen, het spreekt 
van zelf, wel uitsluitend benut 
worden voor fiscale doeleinden. 

LITAUEN. 
Een nieuw watermerk is hier in gebruik genomen, dat er on

geveer aldus uitziet 

O 
( ) Als eerstelingen hierin zijn te melden : 

50 centu groen. 
60 » rood, in de koerseerende teekening. 

MADAGASCAR. 
Frankeerzegels : 
10 centimes, bruin en lila. 
30 » , groen en lila. 

MALAKKA. 
In teekening, overeenkomende met die van Straits-Settlements, 

verschenen de portzegels : 
1 cent violet. 10 cent oranje. 
2 » zwart. 12 » blauw. 
8 » rood. 
Het opschrift luidt »Federated Malay States« »Postage due.« 

De waarde is in een cirkel aangebracht . 
Alle zijn gedrukt op papier met het meervoudig watermerk in 

sierschrift. 
MAROKKO. (Britsche kanto ien) . Nov. 1925. 

Een nieuwe opdruk is te melden : »Morrocco Agencies i franc.« 
in zwart op de 10 pence van Engeland. 
MAURITANIË. 

Frankeerzegel in koerseerende teekening; 60 centimes violet 
op rose. 
MONACO. 

Portzegel : i franc op 50 centimes. 
De opdruk is drie-regelig : 

I 
franc 

ä percevoir. 
Volgens I 'Echo de la T. bedraagt de oplaag 20000 stuks, 

waarvan vele slecht gecentreerd zijn én de rest bere ids isopgekocht ; 
NIEUW-GUINEA. 

pvr*T««^ 11 • • 111 < 

De koerseerende 2 pence, 6 
pence en i shilling werden voor
zien van den opdruk O. S. in 
zwart voor dienstgebruik. 

PARAGUAY. 
Met de beeltenis van Columbus verscheen de frankeerzegel 

50 centavo=, rood, overdrukt met een kleine C. 
P ü R T U G E E S C H NYASSALAND. 

De Pombal zegels van Mozambique 
werden overdrukt met »Nyassa«. Te 
melden zijn de frankeerzegel 15 c. in 
de drie teekeningen, en de portzegel 
van 30 c. eveneens in dezelfde drie 
teekeningen. 

RUMENIE. 
Een getrouw lezer wijst ons op de wijziging, die zich bij de 

koerseeiende 2 en 3 Lei voor doet in het beeld van het waarde
cijfer. Op de eerste uitgifte zijn de cijfers en de letters van het woord 
»Lei« dun, op de tweede uitgifte vet gedrukt . 

PCISTZeCEl-.HANDEL 
I W X T E RGHAAFSMCE R 
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RUSLAND. (November 1925). 
Als verdere waarden, alle op papier 

met v;atermerk, zijn te melden : 
10 kopeken, blauw type soldaat. 
20 » , olijfgroen, type werkman. 
4o » , grijsblauw, type soldaat. 
50 » , bruin, type Ijoer. 

Voorts de portzegels : 
I kopeke steenrood. 
2 
3 
7 
8 

10 
14 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

violet. 
l ichtblauw. 
oranjegeel. 
groen. 
blauw. 
bruin. 

] 
SAN MARINO. 

Maison Fischer zendt ons de volgende frankeerzegels in het 
bekende landschap t y p e : 

20 ceniimes, groen. 
I Lire, blauw. 

TANGANYIKA. 

In het girafï"entype verschenen de fran
keerzegels: 

5 cents, groen en zwart. 
10 » , oranje en zwart. 
25 » , blauw en zwart. 
30 » , purper en zwart. 

TSJECHOSLOWAKYE. (Nov. 1925). 

In kleiner formaat, iS^/j X 2i'/2 rfiM. 
verschenen de frankeerzegels : 

2 kronen blauw. 
3 » bruin . 

URUGUAY. 
In de beide vooraf

gaande nummers maak
ten wij gewag van de 
verschijning van ver
schillende gelegen
heidszegels. Wij zijn 
thans in staat van enkele 
de af beeldmg te geven. 

Zoo verschenen op 25 
Augustus j . l . twee zegels 
met de afbee ldmgvan 
het nieuwe parlements
gebouw. De waarden 

en kleuren zijn : 
5 centesimos violet en zwart. 

12 » blauw en zwart. 
De oplaag bedraagt 100000 paren. Het nieuwe parlements

gebouw, waarvan de bouwkosten verscheidene millioenen kost, 
ïverd ingewijd op den herdenkingsdag van de eerste wetgevende 
vergadering te Florida, nu een eeuw geleden. 

Voor deze gelegenheid schiep men een luchtpostveibinding 
tusschen de hoofdstad Montevideo en Florida, waarbij benut 
werden twee luchtpostzegels van zeer eenvoudige makelij : een 
vliegende reiger Rechts bovenaan staat vermeld Montevideo of 
Florida. De waarde is i4 centesimos. De zegels met de aanwij

zing Montevideo werden benut voor de luchtpost naar Florida, 
die met Florida voor de correspondentie r a a r Montevideo. Van 
elke soort werden 8000 exemplaren gedruk t . Van eerstgenoemde 
werden opgebruikt 3000, van de zegels met Florida 2coo stuks. 
Ongebruikt zijn de zegels niet te krijgen, daar veikcop aan het 
publiek verboden was. Een speciale stempel in rood werd benut 
voor de vernietiging. 

« W W W W T V ^ F ^ W W M ^ 
Ter herdenking van den 

slag bij Sarandi op 12 Oc
tober 1825 verscheen een 
drietal zegels, alle in dezelf
de teekening weergevende 
een episode uit dien strijd ; 

2 centesimos groen. 
5 » violet. 

12 » blauw. 

M I I I I W I I I I M I I 
T e r herinnering aan den slag 

bij Rincon in Sepiember 1825 
werd uitgegeven nevenstaand 
zeg 1, de 5 centesimos, vleesch
rood, met de afbeelding van 
Rivera, den eersten president der 
republ iek. 

Bij deze zelfde gelegenheid gaf 
men een luchtpostzegel uit, groot 
formaat, in de waarde 45 cente
simos, blauwgroen. Op den voor
grond staat een bereden gaucho 
te kijken naar een vliegtuig, 
dat uit de wolken te voorschijn 

komt. Het zegel draagt, behalve den landsnaam, de aanwijzingen 
»Centenario del Rincon« 24 de Set iembre. 

Een speciale stempel werd voor de vernietiging benut. Totaal 
werden 16000 siuks van dit zegel vervaard igd; bijna 15000stuks 
werden op brieven verbruikt, 500 kwamen afgestempeld in het 
staatsarchief en de rest werd verniet igd. Ongebruikt bestaat het 
zegel niet, daar de verkoop als zoodanig niet geoorloofd was. 

ZWITSERLAND. 

b * * * i 

T!!T^ 
. VSÊÊÊÊÊKM 

. tt ''^^■tJ 
, Cs^^Hr 
' Ü^^Hk 
• R^^^HW 
' wä^Hp 
ISH^SBI 

;u^ 

Mi 
^ ^ ^ B Ai i 
^^^UMv 
f^Ktii 
^^^Bv: 1 
9^Ê^ 
iK»=̂  . 
^VtM ; 

■'<■■> 

^■■■■■tum 

A A M * 

De Pro Juventute zegels voor dit jaar 
zijn prompt op lijd verschenen. Door 
een goede organisatie daar te lande 
mochten wij de zegels reeds vóór den 
officieelen da tum van verschijnen ont
vangen, waardoor wij in staat zijn den 
lezers hierbij de afbeeldingen aan te 
bieden. 

De waarden en kleuren zijn : 
5 rappen violet, zwart en 

wapen van .St. Gallen. 
10 rappen groen, zwart en wit 

van AppenzellAuszerboden. 
20 rappen rood, zwart, wit, blauw en 

geel ; wapan van Graubunden. 
30 rappen blauw, zwart, rood en wit; 

Bondswapen. 
De drie eerste waarden worden met 

een extra toeslag van 5 rappen, de 
hoogste met een van 10 rappen ver
kocht. De extra opbrengst is bestemd 
voor de verwaarloosde jeugd. ^Q ^a^rti 

Druk en geheele afwerking zooals 
wil van deze zegels gewend zijn : keurig. 

groen 

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

^ ^ ^ Ä ) 

ARGLNTINII' 
Op 10 Juli 1926 zal het honderd jaren gelfden zijn, dat de 

posterijen wettelijk geregeld werden Ter herdenking van dit feit 
zullen eenige speciale zegels verschijnen, tot de uitgifte waarvan 
het hoofdbestuur der posterijen beieid«. gemachtigd is B M. 
AUSTRALIË 

The Victorian Philatelic Record meldt, dat een nieuw water 
merk in gebruik zal vvoiden genomen voor de zegels van het 
Gemeenbest en van J^apua Het zal bestaan uit een afbeelding 
van de Kroon der Tudors — voorkomende op de Britsche 
Koloniale uitgiften met het meervoudig watermerk en '^^_^— 
met daaronder de letter A in klein formaat. 
BELGIË 

Naar verluidt zal een weldadigheid^serie verschijnen, waarvan 
de extraopbrengst zal worden benut voor den bouw van een 
sanatorium voor invalieden, tuberculose lijoers 

Een nieuwe serie is in voorbereiding, de kunstenaar Mauquo) 
werd met de teekenmg, beeltenis van Koning Albert belast De 
zegels zullen in België woiden gedrukt 

Op het postkantoor te Charleroi heeft men gewone franl eei 
zegels voorzien van den opdruk T benut als portzegels, gevolg 
van een tijdelijk tekort aan deze zegels 

In hoeverre zulks is geschied met machtiging \an hooger 
hand is tot op heden ons niet bekend 
CANADA 

Een historische serie 13 in voorbereiding Naast de portret 
ten van de bekende ontdekkingsreizigers, Champlain, \eiazzani 
e a zullen wij op de zegels ook ontmoeten groote mannen uit 
den jongeren tijd 
DOMINIKAANSCHE REPUBLIEK 

Op gezag van het B. M wordt bericht, dat de aanwezige voor
laden van de uitgiften 1911/3, wapentype en 1914,jubileumsene, 
zijn verbrand 
DUITSCHLAND 

De »verkeerstentoonstellmg te München is op 11 October 
j 1 gesloten Aan den verkoop van de voor deze gelegenheid 
uitgegeven postzegels is daarmede een eind gekomen. Met 31 
December van dit jaar zijn deze zegels niet langer geldig voor 
de frankeering 
HONGARIJE 

Stamp Collecting meldt te zijn ingelicht, dat de spoitsene 
van 1925 op 31 Oct jl buiten koeis is gesteld 
ITALIAANSCH SOMALILAND 

De speciale munt besa, anna en loupie, aangegeven op de 
zegels van dit land, komt te vervallen Voortaan zal de waarde 
worden uitgedrukt m centimes en Lires. De in dit nummer 
onder Italië vermelde opdrukken op de herinneringszegels dragen 
dan ook niet de oude waarde aanduiding De /egels in besa's 
etc zullen worden overdrukt met centimes en Lire 
SPANJE 

Ier herdenking van den twee en zestigsten ( ' ' ) verjaardag van 
de stichting van het Roode Kruis op 2 Maart e k zullen eenige 
weldadigheidszegels worden uitgegeven, geldig alleen gedurende 
I, 2 en 3 Maart a s 

Het Bulletin Mensuel publiceert het koninklijk decreet betref 
fende deze uitgifte, waaruit duidelijk blijkt, welk »zaakje« hier 
is beklonken 

Het wordt meer dan tijd, dat de verzamelaars energiek front 
maken tegen dergelijke speculatieve uitgiften die met anders 
zijn dan een prachtig uitbüitingsmiddel 
SAN MARINO 

Dit woelig lid van het philatelistisch gezm zal ons binnenkort 
weer eens verrassen met een serie ter herinnering aan een 
zekeren mijnheer Antonio Onofri, van wien wij tot op heden 
geen biizonderheden weten te vertellen De serie zal bestaan uit 
zeven waarden, van 10 centimes tot 2 Lire De oplagen bewegen 
zichtusschen 300000 stuks voor de laagste en 40000 stuks voor 
de hoogste waarde 

Afstempelingen. 

N E D E R L A N D . 
Bodegraven Handst In de dubbelring BODEGRAVEN »MARKT 

VOOR'VOLVETTE GOUDAKAAS, in de segmenten boven, r e p 
beneden de datum dwarsbalk MARKT FÜR VOLLFETTEN GOUDA
KäSE. 

Maassluis H ind,t In de dubbelring , MAASSLUIS » GEMEENTE 
GRONDEN BESCHIKBAAR boven en beneden de aatumdwarsbalk 
TERREIN AAN SPOOR & VAARWATER GELEGEN 

B E L G I Ë . 
Antwerpen Gent Mach stempel in kastje, links 3 regelig 

GEBRUIKT DE ANTITERINGZEGELS, rechts EMPLOYEZ LES 
TIMBRES ANTITUBERCULEUX en hieronder tusschen 2 dubbel
kruizen: 15 DEC. 192515 JAN 1926. 

Brussel, Luik idem, doch het Fransche inschrift links, het 
Vlaamsche rechts 

CANADA. 
Monlieal P Q Mach stempel in kasije, links FAITES VOS 

ENVOIS D'ARGENT PAR MANDAT DE POSTE, rechts SEND YOUR 
MONEY BY POSTOFFICE MONEY ORDER 

D U I T S C H L A N D . 
Berlijn, Chat lottenburg Hand en Mach. stempels Gedenkt der 

ZeppelinEckenerSpende, 
Dresden Handst DRESDEN VEREIN FÜR BRIEFMARKEN' 

KUNDE in het midden een groot cijfer 1 waaronder 31.10.25. 
Berlijn, Frankfurt a M, Kiel, Stettin, Stuttgart Hand en 

Mach St. Schenkt zu Weihnachten elektrische Gebrauchsgegen
stände 

riiale Handst in de dubbelrmg Jahres Kurort Bergtheater. 
Trier. Mach, st Zahlreiche Altertümer, reizvolle Umgebung 

Moselweinhandel. 
E G Y P T E . 

Aleiandrie Mach st boven in het Arabisch, beneden in het 
fransch GRANDE EXPOSITION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE 
LE CAIRE 1926. 

F R A N K R IJ K. 
Albt Handst in kastje ALBI SA CATHEDRALE SON MUSÉE 
Calais Alternatief continueerend machinest CALAIS LA PLUS 

BELLE PLAGE DE SABLE FIN en CALAIS CLEF DE LA FRANCE 
SES MONUMENTS SES DENTELLES. 

hontenay le Comic Handst in kastje VISITEZ FONTENAY LE 
CTE SA FORET SON MARAIS 

I T A L I Ë . 
Milaan Mach ■ t̂empel in kastje DOMENICA 15 NOVEMBRE 

INAUGURAZIONE NUOVO IPPODROMO DEL TROTTO A MILANO. 
OOSTENRIJK. 

Innslruck 2 Handst TIROLER HERBST MESSE f LAND
WIRTSCHAFT, HANDEL, GEWERBE INDUSTRIE 4.11. OKT. 1925 

TCECHOSLOWAKIJE. 
Praag Mach st in sieromlijsting JSTE JIZ CLENEM CER

VENEHO KRIZE? Wie onzer geachte lezers kan hiervan de 
vertaling geven ? 

V E R E E N I G D E S T A T E N . 
Cleveland, Mach stempel RED CROSS f ROLL CALL JOIN. 
Louisville idem MAIL EARLY. 

Z W I T S E R L A N D . 
Zurich Luchtpoststempels FLUGPLATZ ZÜRICH (DRÜBEN

DORF) FLUGPOST en Militärflugkonknrrenz » Flugpost Zürich
St. Gallen 18. X. 25. 
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Afstempelingen uit Frankeerniaciiines. 
N E D E R L A N D . 

'i Gravenhage Machine no 4 in gebruik bij Ru>s' Handels 
vereeniging 2 en 10 et, 

Anisterdam Machine no 5, Stooravaart \Iij »Nederland« 2, ^ 
10 en 15 et 

D U I T S C H L A N D . 
De nieuwste fiankeei machines stempelen nu in roode inkt, 

drieledig d tn pHaf^naam, het verbiuikte port in cijfers en het 
porto bedrag in 3 cijfers, b^ 005, 025, 090 e n z , laatstgenoemd 
bedrag staat in een schildvoimige omlijsting, waarin bovenaan 
DEUTSCHES REICH en hieronder is de hrmanaam van den ge 
bruiker vermeld bv Farbwerke Hoechst aM of OPEL. 

G R O O T - B R I T A N N I Ë . 
De nieuwste drukwerk baarf iankeenngstempels /ijn gecombi 

neerde mach stempels die in roode inkt stempelen 

BRITISH GOODS 
ARE BEST 

Wij danken de beeren J C G van den Berg, A W Brave, 
J P Brinkman, W J Dercksen, Prof S Strowski, ir H freitel, 
ir M Irous^elot , \ \ F v d Vkigt en K Zitkenbach vooi de 
spoedige toezending der nieuwtjes 

Hr J W F B te N Dergelijke osah afslempelingen als 
door U uit Amersfoort overgelegd zag ik nu en dan van machine-
stempels uit diverse landen Ik \ e imoed dat de cirkelvormige 
plaatsnaamstempel dezen ovalen voim \e ik i i jg t doordat het te 
stempelen stuk eenigszins bolstaand door de mdchine gaat of 
de loteerende stempelband even speling gehad heeft, haitelijken 
dank voor de inzendmgj T i g 

< 
tü 
0 

H U L L 
1925 

V% £ . 
24 NOV 
P A I D 

2 
5 H 

1^=^ NEDERLAND. ^ ^ 

De nieuwe Postzegelboekjes. 
Hoev\el volgens Dienstorder H 679 de boekjes eerst in Decem 

ber zouden verschijnen, waren enkele reeds 24 Nov aan sommige 
kantoren \oorhanden, n 1 die van 10 en 2 cent De irdeel ing 
is, waar de samenstelling der vellen (zie vorig No ) ook reeds 
op wees, anders dan de v i o e g e r e , het foimaat van de velletjes 
zondei de rand is 3 X 2 1 bij 2 X 2 6 cm , tegen \ roeger 
3 X 2;6 bij 2 X 2,1 cm De boekjes bevatten 4 velletjes \ a n 
6 zegels, en 5 schutblaadjes, die geheel met praclische mede-
deelingen van de Post en (voor 't grootste deel) mei adveitenties 
bedrukt zijn De kleuren van de omslagen komen ongeveer 
overeen met die van de zegels De witte rand, waarmee de zegels 
bevestigd zijn, is blanco, wij vonden bij de 10 cent nog geen 
randen met p laatnummer De boekjes worden zonder opslag 
verkocht . 

Een nieuwe „voorlooper" (?). De heer A van der Wiel te Ede 
zond ons een zegel der 7'/2 c met onderrand, wairop een vier 
kantje vooikomt, dat veel overeenkomst vertoont met dat bp de 
10 c , beschreven in het Oct N o , blz 156 Het teeken staat 
echter niet in 't midden van den land, doch dicht onder een 
zegel Misschien kan een onzer lezers ons een tweede exemplaar 
van dit teeken toonen, en tevens de juiste plaats ervan opgeven ' 

Nieuwe plaatnummers 10 cent B R 48 R 49, L 50, R 50 
L 52, R 32 54 L, 54 R, L 56 

Nederland 1924 25. Nu de hedendaagsche uitgifte van ons 
land grootendeelb meer dan een jaar in omloop is achten wij 
de tijd gekomen, uitvoeriger op deze emissie in te gaan Wie 
tot specialiseering overgaat, kan, naar onze meening, niet volstaan 
met het bijeenbrangen der plaatnummers, maar dient ook op 
andere, met minder interessante, biizonderheden te letten 

WIJ zullen d ia rom trachten in dit artikel zoo volledig mogelijk 
te behandelen 

a Oplaagletters in t bijzonder bij de zegels in het konin 
ginne type 

b Grootte der vellen, eveneens voornameliik wat betreft de 
waarden van 5 cent en hooger 

c Drukkersteekens, uitsluitend bij de zegels van i, 2, 2 ' 2 , 
3 en 4 cent 

d. In verband met oplaagletters, de velschillende soorten 
kamperforatie, tegenwoordig in gebruik 

a OfilaagletUrs Het is merkwaardig, dat de firma Enschede, 
in tegenstelling met wat vroeger gebruikelijk was, voor de rand 
letters van oplaag A verschillende le t te i typen heeft gebezigd, 
bovendien zijn er bij sommige waarden, alle met randletter A 
verschillen in velgiootte te constateeren Dit heeft alleen betrek 
kin^ op de vellen met zegels in het konipginne t ) p e , oplaag 
letter A dei lagere waaiden heeft bij i, 2, 2'/2, 3, en 4 cent 
steeds dezelfden v o r m , ook iijn daai de vellen zonder uit/onde 
ring groot 200 stuks 

Bij de zegels in het kopt>pe onderscheidt men 4 verschillende 
lettersoorten A, voorkomende op vellen ter grootte van 100 of 
200 stuks In vellen van ico stuks komen voor 

10, i 2 ' / j , 15 25, 30 40 en 60 cent 
en in vellen van 200 alle waarden, waai van echter de i2'/2, 30, 
40 en 60 cent niet met Ut ter A, maar terstond met B versehe 
nen zijn 

De 4 lettertypen kan men als volgt omschrijven 
ie type dikke en bijna regelmatig gevormde letter, vooi 

komend bij 10 en 60 cent, vellen van 100 
2e type dunne en onregelmatig gevormde letter (op den 

bovenrand , op den onderrand zijn de A's iets regelmatiger en 
dikker) voorkomend bij i2'/2, 15, 25, 30 en 4o cent, uitsluitend 
vellen van 100 stuks 

3e t > p e : dunne en regelmatig gevormde letter, voorkomend 
bij 5, 10, 15, 20 en 50 cent vellen van 200 

4e type dikke en geheel regelmat ig gevormde letter, voor 
komend bij 5, 6, 7' 2, 10, 15, 20, 25, 35 en 50 cent, alleen 
vellen van 200 

Het verschil tusschen ie en 4e le t ter tvpe is moeilijk te be 
schrijven maai verwaiung is vrijwel uitgesloten, daar de 10 cent 
^Ie t \pe) de roseroode zgn ) tentoonstellingskleur« heeft benevens 
de indeitijd m het Maandblad vermelde plaatfout , de 60 et 
komt slechts met een lettersoort A voor 

Opmerking verdient verder nog he t feit, dat bij het 3e letter 
type de eerste vier letters var de rij iets dunner zijn dan de 
andere , waardoor ze wel wat gelijken op de 2e seort A's Kans 
op verwarring die overigens niet groot is, be ' taa t hier alleen bij 
de 15 cent, daar de 5, 10, 20 en 50 cent met tvpe 2 met voor 
komen 

BIJ de vellen met oplaagletter B is niet veel verschil te con 
stateeren Van de lagere waaiden heeft de 2•/2 cent een afwijkend 
tyj-e, dun en onregelmatig gevormd Alleen de 71/2 cent komt 
in twee verschillende typen voor dikke en iets dunnere B's, 
beide geheel regelmatig De letters op de i2';2 ets vellen staan, 
zooals reeds vroeger vermeld omgekeerd, in tegenstelling met 
de randcijfers 

Nog met alle wnarden zijn met let ter B verschenen, wij kennen 
tot op heden i, 2 212, 4, 5, 7V2, 10, 12 ' 2 , l ï 20, 30, 4o en 
60 cent Met oplaagletter C verschenen nog slechts enkele waar 
den, nl 2V2, 12'/» en 15 cent Verschillen in lettertype zijn niet 
geconstateeid 

Voordat wij thans overgaan tot de be'^preking der drukkeis 
teekens, dienen wij eerst het laatstgenoemde ondeiwerp de vei 
schillende sooiten kamperforatie, te behandelen. Men zou ten 
onrechte meenen, dat hieidoor een vooi speciaalverzamela irs 
nieuw terrein werd ontgonnen, in den Leiddraad wordt gespioken 
over verschillende tandingen, afkomstig van de gewone en de 
gewijzigde kam perforeermachine, terwijl m het Handboek der 
Postwaarden van Nederlandsch Indie, deel II uitvoerig over deze 
verschillen wordt gehandeld Wij mogen evenwel veronderstellen, 
dat met alle lezers van het Maandblad dit voortreffelijke, doch 
helaas zeer kostbare werk bezitten Om deze reden achten wij 
het noodzakelijk een en ander nog eens te memoreeren 

In het Ned Tijdschrift, jaargang 1917, pag 79 en 80, wordt 
door den heer J E Bohlmeijer melding gemaakt van een nieuwe 
machine, naar aanleiding waarvan op pag 80 een tabel wordt 
gepubliceerd van de zegelsoorten (uitgifte 1899) die zoowel met 
de gewone als de gewijzigde kamtand ing voorkomen Met uit 
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zondering van een enkele aanvulling, kort daarop in hetzelfde 
blad verschenen, schijnt deze lijst niet voortgezet te zijn. Voor 
de uitgifte 1899 zal een complete lijst wel niet meer op te stellen 
zijn. Wat de laatste uitgifte betreft, verschillende verzamelaars 
hebben zich hierop van den beginne toegelegd, waardoor vrijwel 
niets de aandacht ontsnapt kan zijn. 

(Wordt vavolgd). 
Bossche Tanding. Wij vonden dezer dagen een '/2 cent der 

uiig. i899 op adresstrook en afgestempeld 'sHertogenbosch, die 
voorzien was van een dubbele tandmg, bekend als de »Bossche 
tanding« (zie Leiddraad blz. 20). Deze »afwijking« was, voorzoover 
wij weten, slechts bekend bij de ' / i en i cent der uitg. 1876. 

Het komt ons voor, dat er aan dergelijke curiositeiten te veel 
gewicht wordt gehecht. Het is een private tanding, die als zoo
danig niets met een echte dubbele tanding te maken heeft. 
O.i. zou men met evenveel recht de zegels met geperforeerde 
initialen van sommige firma's kunnen verzamelen. 

Tandingafwijkingen bij de Jub. Zegels 1923. — Het opduiken 
op de laatste veiling van Van Hoek van een nieuwe tanding
varicteit geeft ons aanleiding, een lijstje te geven van alle ons 
bekende afwijkingen, met. voorzoover mogelijk, het aantal excm
])laren dat van elk bekend is. 

12 d u b b . get. bovenrand, 20 ex. / 
; 12 onget, horiz. tusschen 2 rijen, i ex. 

ongct. bovenrand, vermeld door Michel 1925. 
: 12 onget . tusschen rij i en 2. 

onget. onderrand. 
: 12 dubb . get. tusschen rij 2 en 3. 
: 12V2 dubb. get. onderrand, wschl. meer dan 50 ex. 
: 12 onget. bovenrand, wschl. 50 ex. 

12 onget. tusschen 2 rijen. 
i 2 ' / i onget. onderiand. 

; i2'/j dubb. get. bovenrand. 
; 12 d u b b . get. tusschen 2 rijen, 4 ex. 
i i ' / j onget. bovenrand, 10 ex. 
11V2 d u b b . get. tusschen 2 rijen. 
11'/j ongetand linkerzijrand. 
i2'/2 dubb . get. bovenrand. 

2 
2 
5 
5 
7' 
7' 

10 
10 
10 
10 
10 
2 0 
2 0 
25 
2S 
35 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

/2C. 
/2C. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

"V, 
I I 

II Vï 
II 1/2 
11-/2 
IlV, 
11 
II 
IIV2 
I I 
II 
II 
I I 
Il'/2 

Voor aanvullingen houden wij ons ten zeerste 
Veilinguitslagen. 

IC veiling Mebus. 

aanbe\ülen. 

Nederland 1869, 1/2 
21/2 
5 

10 

l 4 : i4 
14 : i4 

c. oranje 

f 

c. l2 ' / j : 12 T IV 

22 
45 

700, 
66, 

180 

1891 
Port 1881, 
Suriname Port 1888 40 c. T II, ongebr. 
46e veiling Van Hoek. 
Nederland Jub . '23, 10 ct., paar, onderzijde onget. 
Suriname port '88, 30 ct., type I 

port ' 11 , 10/30 e t , type I 
port ' 11 , 10/30 ct., type II 

44e veiling Rietdijk. 
Curasao port '89, 30 ct., type II en III in paar 

idem 40 et,, type II 
Suriname, Kroontjes met port, in blokken van vier 

Port '88, 10 ct., type JV 
idem 25 ct., type IV 
idem 40 ct., type IV 

,'(,• veiling Hekker. 
e t , dun papier, blok van vier 

50 ct., 14: 14 
2>/2 ct., type IV, 

Nederland 1852, 5 
1872. 

port, 1881, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 

Suriname port '8 
idem, 
idem. 

12 11 '/L 
5 ct., id. i2«/2 ; 12 
5 ct., id. i2'/2 ; i2*/2 
10 ct., id. 12V2 : 13V2 
i2'/2 ct., id. 111/2 : 12 
15 ct., id. id. 
20 ct., id. id. 
25 ct., id. id. 
I gld., type I, 11V2 : 12 
I gld., type IV, I I V J : 12 
8, 10 ct., type III, Strip v. 3 

4o ct., type 11 
25 ct., idem 

t 1 4 . 

 725 
 62.— 
 506.— 

f 2 0 0 . ~ 
 210.— 
 24o.— 
 9 8 . 
 43.50 
 6 8 . 

f 3 6 5 . 

 3 4 5  
 4 2 . 
 2 5 . 
 6 0 . 
 70. 
 3 0 . 
 10.50 
 8.75 
 10.50 
 1 3 . 
■ 9  

 5 0 . 
 190.— 
 1 8 0 . 

Curagao port '89, 20 ct., type II  180.— 
idem, 25 ct., idem  610.— 
idem, 30 ct., idem  320.— 

Ned. Indie, 2V2 gld.. Bezit Buiten  78.— 
Op de rijksveiling van 16 Dec. komen onder den hamer 6 

kavels, elk bevat tend 275 zegels van 11/22V2 c. en 125 van 
15/17V2 c. 

Verbetering. — Het in het vorig nummer vermelde halve vel 
der 15 c. 1852, geveild door de Firma Harmer te Londen, bevatte, 
zooals de lezer wel zal begrepen hebben, niet 100, doch 50 zegels, 

Portzegel van 1881 met „watermerk". — De heer P. Vos te 
'sGravenhage zond mij ter beoordeeling een postzegel van i 
Gulden van 1881 in tanding i2'/2 (zetting F) type II met plaat
fout »barst«, dus het tweede zegel van de tweede rij, met »water
merk« golflijnen, eenigszins den indruk makend alsof er Holland 
stond. Ik meen deze papierverdunning te moeten toeschrijven 
aan dezelfde oorzaak, die bij onze laatste jubi leumzegels het 
z.g.n. watermerk heeft doen ontstaan. L. F . 

Fraude met opdrukzegels. 
Wij ontvingen van den heer P. J. Maingay te Brussel de vol

gende balangwekkende mededeeling : 
Ik heb de eer Uw aandacht te vestigen op eer.e ontdekking, 

die ik op Dinsdag 24 November jl. gedaan heb en waarbij zoowel 
de Nederlandsche Philatelisten als de Nederlandsche Staat direct 
belang hebben. Er zijn hier namelijk een groot aantal zegels van 
10 gulden in omloop in het kleine zoowel als het groote formaat, 
dus die der uitgiften 1905 en 1913. Bij onderzoek is mij gebleken, 
dat deze zegels verkregen zijn, doordat de opdruk 2.50 daarvan 
langs chemischen weg veiwijderd is. De kleur zoowel als de 
gravure hebben hierdoor natuurlijk zéér geleden, de eerste is 
bruinacht ig geworden, en de teekening is iets doorgeloopen, 
waardoor deze zegels ook wel als sdubbeldruk« worden aange
boden. Ze zijn natuurlijk van nieuwe gom voorzien. De persoon, 
die hier de zegels te koop aangeboden heeft, is ons helaas maar 
al te goed b e k e n d ; ook kennen wij de namen van eenige han
delaren die genoemde zegels van hem gekocht hebben, in som
mige gevallen te goeder trouw, daar hun verzekerd werd, dat 
deze zegels afkomstig waren van de liquidatie eener bekende 
Amsterdamsche firma. Het staat vrijwel vast, dat deze vervatschte 
zegels een dag of tien geleden ook in Holland verkocht zijn ; 
de mogelijkheid is niet uitgesloten dat de verkooper aldaar 
eenige exemplaren op aangeteekende brieven aan zichzelf ver
zonden heeft. Het is ons niet bekend of deze vervalsching in 
België dan wel in het buitenland heeft plaats gevonden en is 
het onderzoek dienaangaande nog nietafgeloopen. Gaarne houd 
ik mij voor nadere bijzonderheden van eventueele slachtoffers 
in Nederland aanbevolen. Inmiddels : opgepas t ! ! 

Hoogachtend, 
 P. J. MAINGAY. 

Valsche Jubileumszegels van 10 Gulden der uitgifte 1913. 
Maison Fischer te Parijs schrijft ons, onder dag teeker ing van 

5 December j 1 , dat de Parijsche postzegelmarkt overstroomd 
wordt met valsche lo Guldenzegels der uitgifte 1913 Zij zelf 
was er reeds ingeloopen, doch gelukkig ondekte zij nog tijdig 
de valschheid. 

Als voornaamste kenmerken noemt zij ; het papier is witter, 
de kleur van den zegel zweemt meer naar gee l ; de ruitvormige 
ondergrond is zwaarder (empaté) en de halslijnen zijn scherper 
en forscher. 

Het Hoofdbestuur der P. en T. is over deze vervalschingen 
ingel icht ; de verzamelaars worden uitgenoodigd hun bevindirgen 
omtrent de weg gewa=schen opdrukken mede te deelen aan den 
heer P. J. Maingay, 97 rue de la Poste te Brusselmct gelijktijdig 
bericht aan de redactie Nederland van het Maandblad, we'ke 
laatste eveneens gaarne dergeliike berichten tegemoet ziet inzake 
de valsche 10 Gulden zegels der Jubileumuitgifte 1913

De portzegels van 11 en 15 cent. 
Hoe zij zijn ontstaan. 

Betreffende de portzegels van i i en 15 cent, welke onlangs 
door het hoofdbestuur der P. en T. in veiling zijn gebracht, 
kunnen wij het volgenden melden : 

Als gevolg van wijzigingen in de tarieven, bestond van 1922 

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C  E O N DE RAAY 
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af o.m. aan frankeerzegels van ly'/a en 22'/2 cent geen behoefte 
meer : zij waren buiten gebruik gesteld. Vernietiging dezer zegels 
mocht uit bezuinigingsoverwegingen niet plaats vinden : de Re
kenkamer ziet hierop nauwlettend toe. Daarom werd dan ook, 
zopals men weet, de in het magazijn te Haarlem aanwezige 
voorraad zegels van de genoemde waarden door een opdruk 
gelijkwaardig gemaakt aan frankeerzegels van 10 cent Nadat dit 
geschied was kwamen na verloop van tijd van de kantoren nog 
partijen zegels van lyVj en 22''2 cent terug, te veel in aantal 
om vernietigd te worden. 

Deze partijen konden echter niet meer door het aanbrengen 
van een opdruk voor frankeerzegels \ an locen t worden bestemd, 
omdat de oplagen van de frankeerzegels, voorzien van den opdruk 
»10 cent«, reeds waren bekend gemaakt. 

Er was echter inmiddels behoefte ontstaan aan poi tzegels ; bij 
de buiten gebruik gestelde zegels, welke door opdiuk als port
zegels. zouden worden gebruikt, zijn toen ook de van de post
kantoren terugkeeiende vellen ij'L en 22'A cent zegels voor dien 
opdruk bestemd Deze zegels, waai van de vooiraad, gelijk gezegd, 
te groot om vernietigd te worden, in vergelijking echter met 
andere oplagen betrekkelijk gering was, vtij te geven voor den 
verkoop, zou de voordeelen van speculatie tot weinig handen 
hebben beperkt. Daarom werd besloten, deze hoeveelheden te 
doen opgebruiken uitsluitend binnen het dicnstveikeer . 

Zooals bekend, zijn deze zegels dan ook alleen gebruikt voor 
de kwijting van de bedragen, waarmede terug of verder gezonden 
pakket ten worden belast. Dit is een binnen den dienst normaal 
gebruik van portzegels. Art. 615 2e lid der postvoorschriften 
beschrijft deze wijze van verantwoording van de van afzenders 
geïnd; kosten als volgt : 

»De kantoren van nieuwe bestemming of, ten aanzien van 
teruggezonden pakket ten , de kantoren van oorspronkelijke 

afzending, veiantvvoorden het pert door middel van poit
zegels op de voorzijde van de nota Nr, 88«. 

Voor zulk een gebruik is de post aan niemand verantwooiding 
verschuldigd ; het is een volkomen normaal gebruik. 

Op de kantoren, waar de zegels in dicnstgebiuik werden ge
bezigd, waren deze slechts bekend aan de ambte ra ren , die direct 
met de behandeling van de pakketten te maken hadden. De 
ambtenaren, belast met den verkoop van frankeer en portzegels 
aan de loketten, hebben van het bestaan van deze zegels nimmer 
iets geweten. 

De zegels zijn in veiling gebracht in de eenvoudige onder
stelling, dat de verzamelaars gaarne de serie van opdrukken 
voor portzegels. voor zooveel tot stand gebracht en — naar 
postale opvatting — in dienst geweest, zouden willen bezitten. 
Nu zulks gebleken is inderdaad het geval te zijn. zullen de zegels 
in grootere hoeveelheden in de verkoopingen worden opgenomen. 

Buiten de tnkele er bij betrokken ambtenaren is van de aan
wezigheid dezer zegels aan niemand roch in , noch b u i t e n den 
dienst ■— zelfs niet aan hen, die anders in de gelegenheid zijn 
nauwkeurige inlichtingen te verkrijgen — iets bekend geweest. 

Het hoofdbestuur der P. en T. zou het betreuren, wanneer de 
gekozen weg er toe zou leiden, dat de verzamelaars hier te lande 
te lijden zouden hebben vsn een onnatuurlijke opdrijving van 
de prijzen dezer zegfls. Met het oog hierop is met belangstelling 
kennis genomen van het voorstel van den heer Van der Schooren, 
te Arnhem, den voorzitter van den Bond van postzegelverzame
!aars. (die dadelijk bij de betreffende autoriteiten een woord van 
protest heeft doen hooren over het niet vooiaf verkrijgbaar ziin 
van deze dienstzegels) om door bemiddeling van den Bond de 
zegels zoodanig beschikbaar te stellen, dat ook voor den kleiren 
verzamelaar het bezit van deze zegels inogelijk zou worden 
gemaakt . 

Bovenstaande mededeeling geeft een lezer aanleiding, opname 
te verzoeken van het volgend stukje : 

In het ochtendblad van de Telegraaf van 24 November trof ik 
onder >Posten Telegrafie« een verklaring aan omtrent het ont
staan van de opdrukzegels van ir en 15 cent, waarover reeds 
zooveel stof is opgewaaid. Hierin wordt o a. betoogd, dat de post 
voor gebruik van zegels voor internen dienst aan niemand ver
antwoording schuldig is Zeer juist, doch verder lezen we; »Op 
de kantoren, waar de zegels in dienstgebruik werden gebezigd 
waren deze slechts bekend aan de ambtenaren die direct met de 
behandeling van de pakketten te maken hadden. 

P e ambtenaren belast met den verkoop van frankeer en port
zegels aan de loketten hebben van het bestaan van deze zegels 
nimmer iets geweten.« 

In verband hiermede volgende vragen : Welke kantoren hadden 
deze zegels in bezit. ' ) 

Ze zijn daar zeker dan toch verstrekt met de mededeeling, dat 
verstrekking geheim moest blijven en zoo neen dan acht ik het 
uitgeslot;en dat niemand van het bestaan der zegels iets afwist 2) 

Hoeveel kantoren bestaan er in Nedeiland waar behandeling 
der pakketpost zoo streng gescheiden wordt gehouden van brief
postbehandeling, dat invoering van een nieuw type zegel, en vooral 
opdrukzegel, geheim blijft, ze zijn te tellen. 

Ook onder de postmenschen vinden we massa's philatelisten 
van wie er geen enkele zoo mal zal zijn, het verschijnen van nieuwe 
zegels geheim te houden wanneer dit niet streng opgedragen wordt. 

Is die opdracht tot gehouding wél verstrekt, dan rijst de vraag : 
waarom ? want dan ligt het doel van speculatie er toch ook dik 
bovenop. 

Zoo zijn er nog meer opmerkingen te maken, doch dat zou 
wellicht te veel plaatsruimte vergen. Wie het betoog gelooven wil, 
geloove het, ik voor mij acht het op z'n zachtst uitgedrukt 
»minder gelukkig gevonden«. 

H. November 1925. Hoogachtend, 
J. 

Noot der redactie. 
') Amsterdam, Rotterdam en 'sHage (zie Maandblad van 16 

Oct. jl. bldz. 161 onder »Veilingen«. 
' ) Verstrekking moest geheim blijven. 

Voor het overige verwijzen wij de verzamelaars naar de, in dit 
nummer gepubliceerde Bondsmededeeling. Zonder den verzame
laar te willen beïnvloeden, die in genoemde mededeeling voldoende 
houvast vindt, hoe met deze uitgifte te handelen, geven wij hierbij 
een afbeelding van de beide zegels, opdat zij, die ze tot dusverre 
niet zagen, ze toch eens bekijken kunnen. 

Verkoop Postwaarden aan Postzegelverzamelaars. 
Wij ontvingen van het Hoofdbestuur der P. en T. het volgend 

schrijven order dagteekening 10 Nov. j . 1 . : 
Zooals U bekend zal zijn, is, met ingang van i October j .1 . het 

postkantoor te Amsterdam — bij wijze van proef voorloopig voor 
één jaar — aangewezen als centrale instelling voor den verkoop 
aan verzamelaars van Nederlandsche en Nederlandsch Oost en 
WestIndische postwaarden. 

In verband hiermede wordt gedurende dien tijd de verkrijg
baarstell ing ten postkantore te Haarlem van de koloniale post
waarden gestaakt. 

De aanvragen om bovengenoemde postwaarden behooren recht
streeks aan het postkantoor te Amsterdam te wordfn gericht. Zij 
behooren eventueel te zijn gefrankeerd en vergezeld van het 
verschuldigde bedrag in geld, met inbegrip van de kosten van 
toezending der postwaarden per aangeteekenden brief. Aan schrif
telijk ingediende aanviagen om postwaarden ter waarde van 
minder dan f5,— wordt niet voldaan. 

Voor den verkoop van de betreffende zegels is des Woensdags 
en des Zaterdags van 2 — 5 uur een speciaal loket ten postkan
tore te Amsterdam opengesteld. 

Een overzicht van de verkrijgbare waarden gelieve U hierbij 
aan te treffen. 

Teneinde aan de betreffende aangelegenheid de noodige be
kendheid te geven, moge ik U verzoeken in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie wel een mededeeling ter zake te doen 
opnemen. 

De plvv. DirecteurGeneraal, 
(ge t ) DUYNSTEE. 

DE „DE RUYTER".POSTZEGELS 
EN 

DE „DE RUYTER"PORT2EGELS. 
111. 

Fout No. I is voorloopig vervallen. De afwijking, die door dit 
No. werd aangeduid, achten wij nog geen plaatfout. 
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De plaalfouten van de 1 cent. 
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J M. A. DE RUYTER. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 199 

De fouten i, 4, 11, 13, 17, 38, 42 en 46 zijn 
primaiie fouten, waarvan i zeventien resp. achtten 
maal, 4 vijftien maal, 11, 13, 17 en 42 tweemaal, 
38 zestien en 46 tien maal op een vel van 150 zegels 
voorkomen. Alle fouten behooren tot klasse i ) , 
behalve die, waarbij de Nos onderstreept zijn (b.v. 8_). 
Deze behooren tot klasse 2). 

Hieronder volgt weder een oveizicht van het vel, 
waarop is te zien, waar in het vel alle aangegeven 
plaatfouten zijn gevonden, ten 2e een lijst, aange
vende alle plaatfouten in volgorde, met de aandui. 
ding der plaats op het vel, waar deze zijn te vinden

Overzicht van d e verdee l ing der Plaatfouten bij d e 1 cent. 
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i "̂ 
17" 

48 4 

I 1 
13 
38 

45 • 

10 11 
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i4 I 
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31 

46 

4 
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38 
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■È 
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1 46 

* 

52 

f ^% 
 ' ^ • f 

m^^-

4f^#; 
46 

38 

38 

'1,1 - ^ r ' ' * 

"̂.-..-r iMi 

38 

1 

{•' 
4 

40 

- 1 - * ^ 

9 4 

4 

3« 

46 

30 38] 

38 
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1 

46 
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46 

44 

1 I 

! 

43 -4 

51 42 

1 

38 

16 lof 
i6U 

46 1 

1 

1 

De primaire fouten ziin rechts in het zegelvlak geplaatst. 
De secundaire » » links » > » » 
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Nummert der Plaatfouien in volgorde met aanduiding der 
zegels, waarop de fouten voorkomen. 

3 Ö £Z 
1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
lO 
II 
12 
13 
14 
15 
161 
of 
lóll 

Zegel 
No. 

2,8,9,14,22,23, 
29,34,48,54,58, 
73,83,85,87, iio. 
139- '43 
5 
6 6, 18,26,31,56, 
61,65,67,88,92, 
115,117,123,137, 
i4o 
8 8 
9 
20 
26 
32 
32, 76 
32 
32, 76 
34 
42 

45 

3 0 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Zegel 
No. 

46, 136 
47 
5̂  
66 
68 
142 
78 
78 
79 80 
95 97 
98 
lOI 
107 
110 
III 
112 
"7 
124 
142 

5 0 
^ ^ 

38 

39 
40 
41 
42 
43 44 
45 46 

47 
48 
49 
50 
51 
53 
53 

• Zegel 
No. 

'2, 37, 4o, 51, 
64, 66, 69, 71, 
76, 89, 91, 101, 
116,129,138, i44 
109 
145 
51 
103, 146 
88 
43 
2 
10, 86, 90, 94, 
102, 108, 114, 
122, i42, 147 
131 
61 
78 
79 
103 
55 
93 

Wij wijzen op het merkwaardige feit, dat foul No. i niet 
geregeld op zegel 143 voorkomt. Bij het eene vel wel, bij het 
andere niet. Uit den aard" van de fout zelf hebben wij hierbij 
niet te maken met een meer of minder duidelijken afdruk. Ook 
de mogelijkheid van het voorhanden zijn van 2 afzonderlijke 
drukplaten van deze waarde behoeven wij niet te overwegen. 
Wij Isezitten 2 geheele complete vellen van dit zegel. Het eene 
heeft fout 1 op zegel 143, het andere niet. Maar alle andere 
fouten komen op beide vellen voor. Behalve zegel 143 zijn dus 
beide vellen geheel gelijk. Wij zouden meenen, dat hierdoor 
alleen onze veronderstelling bevestigd wordt, dat de drukplaten 
uit 150 losse cliché's beslaan. Cliché van zegel 143 werd bij het 
gebruik beschadigd en vervangen door een teserve-cliché. Of 
het éérste cliché dat is met of zonder fout 1 valt nergens uit op 
te maken. 

Omtrent de fouten 43 en 44 kunnen wij nog mededeelen, dat 
doze fouten blijkbaar ontstaan zijn tijdens het overdrukken der 
zegels tot Portzegels. Wij kennen ze uitsluitend bij de Portzegels 
(tot nog toe zelfs alleen bij de Typen I). 

De Plaatfouten van de 2 ^ cent. 

^^iÜ£ËAi?iUÏ?^ ̂  - M i Y Ä A R%&;=C; DIR.UE-ON DE RAAY 
IN r - r tL - ZUID 6255 1 
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De fouten i, i i , ig, 37, 39 en 44 zijn primaire fouten, waarvan 

I veertien maal, 11 acht maal , 19 tien maal, 37 vier maal, 39 
vijf maal en 44 zestien maal op een vel voorkomen. Alle fouten 
behooren tot klasse i ) , behalve die, waarbij de Nos. onderstreept 
zijn (b.v. 24). 

Hieronder volgt een overzicht van een vel. aantoonende, waar 
de plaatfouten zijn gevonden en tevens de lijst, aangevende alle 
fouten in volgorde, met aanduiding der plaats op het vel, waar 
deze zijn te vinden. ' 

Overzicht van de verdeel ing der Plaai fouien bij de w a a r d e 2 4 cen i . 

44 1 
'5 
4i 

39 

8 
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II 

18 
33 

'3 

3 1 
37 
44 

"9 
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23 
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I 1 

10 19 
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19 

11 

I 
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19 
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I 
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19 

44 
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44 
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I 
44 

i4 

11 

31 
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I 
37 

1 44 

5 39 

19 

2 1 
44 

32 

29 
30 

26 
27 
28 
38 

j I 

I 
44 

9 

I 
37 
44 

35 

>9 

6 
7 
42 

' 

39 

' 

39 

36 i| 
43 44 

19 

12 

44 

Ue primaire fouten zijn 
De secundaire » « 

Nummer« der Plaaifouien in v o l g o r d e met aanduiding der 
zegels , w a a r o p d e fouten v o o r k o m e n . 

^ 0 
.° 'T-

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 
i4 

Zegel 
No. 

1,6,7, 11,15, '8. 
20,38,67,68,87 
144, 146, 147 
11 
18 
66 
70 
88 
88 
91 
117 
124 
32, 54, 94,96,99, 
106, 114, 12; 
135 
137 
9 

1°' 
t2^ 

15 
18 
19 

2 0 
2 1 
2 2 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Zegel 
No. 

16 
62 
51, 53, 58, 78, 
81, 85, 90, 95, 
124, 127 
126 
123 
123 
123 
123 
123 
116 
ii6 
116 
101 
lOI 
84 

5 ö £^ 
32 
33 
34 
35 
36 
il 
38 
39 
4o 
41 
42 
43 
44 

45 

Zegel 
No. 

86 
62 
5 
43 
15 
18, 38, !44, 1+7 
116 
22, 29, 61, 70, 
119 
124 
16 
88 
>5 
I, 6, 7, ïi, '5. 
18, 20, 38, 67, 
68, 87, 142, 
i44, i46, 147. 150 
53 

Fout No. 17 is voorloopig vervallen. De afwijking, die door 
dit No, werd aangeduid, achten wij nog geen plaatfout. 

rechts in het zegelvak geplaatst, 
links » » » » 

De Kerstzegels. 
De lezers vinden in dit blad een afbeelding van de nieuwe 

Kerstzegels, dank zij de gewaardeerde medewerking- van den heer 
mr. P. A. van Toorenburg te 's-Hage, secretaris van den Xed. 
Bond tot Kinderbescherming. 

Dienstorder no. 717 der Posterijen en Telegrafie van 2 December 
j .1 . meldt over deze uitgifte het volgende : 

«Dit jaar worden van 17 December t/m 16 Januari d.a.v. welda-
digheidspostzegels verkrijgbaar gesteld. 

De verkoop dezer zcgeis geschiedt ten bate van den Neder-
landschen Bond tot Kinderbescherming. 

De bedoelde zegels worden evenals ten vorige jare verkrijgbaar 
gesteld in 3 soorten, met een frankeerwaarde van resp. 2, 7 " , en 
10 cent. De verkoopprijs van deze zegels is vastgesteld op resp. 
4, II en i2'/2 cent. De zegels zijn vervaardigd naar ontwerpen 
van den teekenaar Antoon Molkenboer en dragen het wapen van 
een Nederlandsche provincie, nl. die van 2 cent het wapen van 
Noord-Brabant, die van 7'/2 cent, dat van Gelderland eii die van 
10 cent dat van Zuid-Holland. Het voornemen bestaat om in 
volgende jaren weldadigheidszegels, dragende de wapens der overige 
provinciën, uit te geven. 

Op de hierbedoelde zegels, waarvan de geldigheidsduur niet 
is beperkt, zijn overigens van toepassing de bepalingen, welke 
gelden voor de gewone frankeerzegels. 

Vóór 17 December a s . zal ambtshalve een voorraad van de 
bedoelde zegels worden toegezonden. Met den verkoop mag echter 
niet vóór 17 December a s worden aangevangen.» 

P O S T Z E C E L H A N D E L 
WATERGRAAFSMEER - N - Y A A R & C g * DIR. LEON DE RAAY 

i n r .TEL . ZUID 6255 
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Van het Hoofdbestuur der P en F mocht de redactie over 
deze zegels nog het volgende \ernemen 

De serie is het begin van een reeks weldadighcidszegels, ver-
toonende de wapens der onderscheiden pro\ mcies 

De 4 cent toont het wapen van Nooid liiabant, gedrukt m geel 
en groen, tnee lelies zijn verder in de teekenmg verwerkt 

De 11 cent geeft het wapen van Gelderland weer met mispel 
bloem , kleuren paars en blauw 

De 12'/2 cent het wapen van / u i d Holland met roos)e , kleuieii 
rood en geel 

® 
® ® 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid dei Redactie) 

® a ® 
NOG EENS DE BRANDKASTZEGELS. 

Geachte Redactie, 
L r schijnt inzake de brandkastzegels een misverstand te bestaan 

tussrhen den heer Koiteweg en mij, hetwelk gelukkig gemakkelijk 
is op te heffen 

De heer Korteweg neemt blijkbaar aan, dat ik de vermelding 
van de brandkastzegels in eene af^onderhjki rubriek onjuist \ m d 
Nimmer heb ik beweerd, dat zij niet onder een afzonderlijk hoofd 
in de catalogi mogen of moeten worden veimeld ' Ik heb alleen 
het bestaansrecht van die zegels aangetoond en het ofïicieele 
karakter dat ZIJ dragen, waardoor ze gelijkgesteld werden met de 
overige frankeerzegels, zij dienden voor hu frankeeren van een 
brief, /IJ het dan ook een bijzonder sooit brief en of nu de 
kosten van aanmaak van die zegels ten laste van de Posterijen 
of van een particulier kwamen, ontneemt niets aan het officieele 
karakter De postadminisirqtie noemt een weldadigheidszegel, 
een luchtpostzcgel. een armenwetzegel, een brandkastzegel, enz 
tiixifrankeerztf^el, doch een postbenijszegcl, een telegramzegel en 
een poitzegel niet De weerlegging van den heer Korteweg op 
blz 162 ad ie ad. 2e en ad 3e is aan ook zeer gezocht, de 
vergelijking van brandkastzegels met postbewijszegels, die nimmer 
voor A& frankeeiing van een stuk der brievenpost hebben ge 
diend, evenmin als de telegramzegels gaat absoluut niet op 
Door de gevoerde gedachtenvvisselmg is de zaak nu, zeker ten 
genoege van den heer Korteweg, in het reine gekomen 

Hoogachtend, Uw dw 
PULL, 

Oud Controleui P en 1 
Geachte Redactie, 

Ondeigeteekcnde verzoekt U, als abonnc op het Maandblad 
beleefd plaatsing van het volgende, waarvoor bij \ ooibaat dank 

HIJ de «boekbespreking» in het laatst verschenen Maandblad 
woidt het verschijnen van den nieuwen ^ veit catalogus gemeld, 
onder mededeeling van de, dooi den gehcelen catalogus opvallende 
be'angrijke piijsstijging Naar aanleiding van die prijsstijging zou 
ik gaarne vernemen, welken maatstaf thans de verzimelaars m 
Nederland bij aan-en verkoop van zegels, op basis \ v e i t moeten 
aannemen De vorige catalogus was gebaseerd op 75 fiancs = 
£ 1 , dus 16 et de franc, teiwijl de «duie» handelaar in doorsnee 
den franc ad 10 et. berekende Thans is de catalogus gebaseerd 
op IOC francs = £ 1 dus 12 et de franc en als gevolg ratuurlijk 
vooi vele zegels een fictieve prijsstijging, teiwijl door sommigen 
in Holland wordt vooitgegaan den franc tegen denzelfden koers 
lis van den catalogus 1925 te berekenen, hetgeen voor den ver-
koopcr een goudmijn moet worden M i is voor hen, die tot 
October den franc a 10 et berekenden en dus met tot de goed 
koopstcn werden geiekend, thans een berekening van yVj et 
per franc een pujs, waardoor ook de werkelijke prijsstijging van 
sommige zegels nog genoegzaam tot uiting komt en waardoor de 
veizamelaars met de dupe woiden der daling van den franc 

Mag ik hieromtrent eens uwe meening en die van andeie 
verzamelaars vernemen, daai dit punt m 1 wel waard is onder 
de oogcn gezien te worden. Hoogachtend, 
H Oct '25 J 

\^oot V d redactie 
De waa'-de bepaling van zegels is een u terst lastige kwestie, 

die nog moeilijkei tot oplossing te brengen is — aar nemende 
dat men daarin ooit slagen zal — wanneer men te doen heeft 
met pi Ijzen vastgesteld in een gedepiecieeide valuta 

De veiling prijzen, herhaaldelijk in dit blad gepubliceerd, zullen 
den geachten inzender wel uit den waan helpen, dat een maat
stafvan i f i a n c KW = 7V2 cent verkoop, niet door te voeren is 
Toegestemd, dat er tal van zegels tegen dien prijs te leveren zijn, 
neemt dit het feit niet weg, dat juist in de weinig voorkomende 
exemplaren, die in geen enkel opzicht onder de «rariteiten» te 
rangschikken zijn, deze waarde-verhouding niet opgaat. Het ver 
eischt t e n volledige kennis van vraag en aanbod, van oplaag 
cijfers benevens tal van andere factoien, om tot een juiste 
waardebepaling te kunnen besluiten Misschien dat het artikel 
van den heer P C Korteweg, over «Oplage en prijs», voorkomende 
in het volgend nummer, den inzender duidelijk maakt , dat de 
door hem voorgestelde v ei houding niet uitvoerbaar is 

Binnenkort komen WIJ op deze aangelegenheid m een uitvoerig 
artikel te iug, waarbij cijfers naar voren worden gebracht, ont
leend aan een catalogus, waaivan de prijzen zijn vermeld in 
goudflanken 

Mijnheer de Hoofdredacteur, 
Naai aanleiding van eenc opmerking, gemaakt in de notulen 

der Haagsche Philatelistenverceniging van Donderdag 22 October 
1925 over het tot stand komen van den »Leiddraad' , heb ik de 
eer U mede te deelcn, dat het nut twijfelachlig is, dat de uitgifte 
van dit werk zonder den Bond ni t ware tot stand gekomen 
Immers het voorstel daartoe is het eerst op eene Bondsvergade
ring geuit en de desbetreffende commissie is op eene Bondsver 
gadering benoemd De Bond heeft de benoodigde gelden beschik 
baar gesteld en de medewei kers hebben hunne krachten ter 
beschikking van den Bond gesteld Ondeigeteekende is uitsluitend 
in zijne kwaliteit van lid van het Bondsbestuur met de samen 
stelling belast geweest en heeft zich daarbij laten leiden door de 
gedachte, dat hierbij een algemeen Nederlandsch philatelistisch 
belang was betrokken, waarvan de Bond de cenige en aangewezen 
vertolker is en behoort te blijven 

Met dank voor de verleende plaatsruimte, 
Hoogachtend, 

mi_ W S W DE BEER 
Geachte Redactu, 

V e i l i n g , r o n d z e n d i n g . 
We leven m een tijd van specialisten, ook by de verzamelaars 

Vroeger verzamelde ik alles, 5 werelddeelen, nu alleen Europa 
en speciaal Franlrtjl. Daarop hebben dt veilinghouders en rond-
zenders nog geen kijk In de catalogi staat alles door elkaar 
alles fijn naar het abc Alleen Nederland en Kolomen komt meestal 
voorop Komt, beeren, leert een beetje aardrijkskunde en zet de 
groepen samen, zooals het gros der verzamelaars werkt I. Neder
land en Kolomen, II Duitschland met alle staten en oude kolomen, 
III. andere Europalanden, IV alle Engelsche kolomen, V. alle 
Fransche kolomen, de andere landen van de wereld eerst volgens 
werelddeel en dan volgens het alphabet 

Tijd is geld, ook voor de koopers op de veilingen Menigeen 
blijft weg, omdat hij niet onnoodig tijd wil »verzitten« En menig 
hutspotiuilboek wordt na onverschillig doorbladeren terug gezet 
in de portefeuille 

W I J , verzamelaais, interesseeren ons voor onze groep, zijn een 
/ijdig Houdt daaimce rekening en ge zult er wel bij varen. 

Hoogachtend, W J P. 

\ I / \ 

A\/i 
Vragenbus. \7 

/\.v \A\ 
Lid 158. I De Poi tugeesch Afrikaansche Kolonies I ourengo 

Marques, Inhambana, Tete, Port Kongo, 7ambezia en Quel imane 
gebruiken sinds 1923 de zegels van Mozambique, wat reeds 
vroeger (voor 1893) het geval was met Lourengo-Maiques. 

2 De postzegels van Auttralu met opdruk N. W . Pacific 
Islands zijn thans buiten gebruik In Juni 1925 zijn zij vervangen 
dooi de zegels van New Guinea Deze zegels zijn dus in gebruik 
m de vroegere Duitsche Kolonie Deutsch Neu Guinea. 

3 Aitutaki, NluE, PFNRHIJN en Raratonga zijn zuiver Bntsche 
Kolomen maar stnan onder protectoraat van Nieuw Zee 'and. 
Vooi een zuivere koloniale administratie geven zij eigen zegels 
uit Speciale zegels hadden deze kolomen vroeger niet, en zullen 
voor correspondentie a'licht Australische zegels (b v van Nieuw 
Zeeland) gebruikt zijn 

PCSTZECELHANDEL _ i ^ ' V i ^ > V I 3 j L <^ 
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4. De voormahge Duitsche bezittingen Karolinen, Marianen 
en Marschall eilanden staan onder administratie van Japan en 
kan men om deze reden wel aannemer , dat daar thans de 
Japansche zegels in gebruik zijn. Eenigen tijd (na 1915) stonden 
deze eilanden onder administratie van New IJiittain en werden 
er de postzegels van Australië met opdruk N . W . Pacific Islands 
gebruikt . 

P, te A. Algemeen worden voor het opzetten van zegels op 
b r i e f e n poststukken gebruikt bladen karton met strooken, zooals 
de insteekboekjes voor postzegels, maar dan van steviger con
structie. Bij dit systeem is altijd een gedeelte van het stuk 
onzichtbaar. Thans kan men bij photo-handelaais z.g. Mounting 
Corners koopen, die het gcheele stuk zichtbaar laten. Ik gebruik 
ze thans veel en met succes. De zeer kostbare bladen met insteek-
systeem kan men hierdoor vervangen door blanco kartonbladen. 

Lid No. 62. De z.g. loslaten:1e kleuren laten zich herkennsn 
aan een glansaclnigen tint, die bij opvallend licht duidelijk te 
zien is Bij ongebruikte exemplaren is dit gemakkelijker te zien 
dan bij gebruikte, daar deze door de afstempeling, de reis en de 
behandel ing altijd iets van hun frissche kleurt int verliezen. 7,e 
zijn echter altijd wel te onderkennen. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, AmsierdaJii. 

Philatelistisch Allerlei 
Bulgarije. — Als curiositeiten teeken ik hier aan, de door mijn 

correspondent in Bulgarije mij toegezonden: 
10 St., gedenkzegel 1913, Yvert 98: rechts onge tand ; 
4 1., jongste uitg. : links ongetand; 
I 1., jongste weldadigheidszegel: horizontaal ongetand, en 
20 St. op portz. 5 St. geelgroen: bovenste rij ongetand. 

Betreffende de bovengenoemde i levva deelt hij nog mede, dat 
alle correspondentie, gepost op Zaterdagen en Zondagen, niet 
voorzien van deze waarde, tot Maandag blijft liggen: uitzonderingen 
zijn buitengesloten. J. B. R. 

Turkije. — Belangstellenden wordt medegedeeld, dat de «Ster en 
Halve Maan» van de in omloop zijnde zegelwaarden, onlangs 
eenigszins veranderd zijn, zonder ofticiëele machtiging. De he t r 
Oswald Churchill verklaart in «St. Coli» van ]4 N o v , dat de 
veranderingen te wijten zijn aan den nieuwen drukker. Ahmed 
Nazmi drukte de zegels getand i3 ' / j en het Nieuwsblad Ikdam 
die getand 11. De tegenwoordige, ge t a rd 12, woiden gediukt 
door het Bestuur van de Ottomaan^che Publieke Schuld. Deze 
laatste druk is, doordat de platen gereinigd werden en Fransche 
inkt werd gebruikt, helderder . (Het schijnt dat door een en ander 
de bedoelde «veranderingen» plaats vonden, die door den heer 
Churchill niet worden omschreven.) De fiima Stanley Gibbons 
meende, dat ze geli thographeerd werden, doch heeft nu erkend, 
dat zij den diuk niet nauwkeut ig had onderzocht. J. B. R. 

LUXEMBURG! 
Postzege'verzamelaars, vraagt mijn prijscourant 
van Luxemburgsche postzegels, welke U gratis 
en franco wordt toeeezonden. — 
Catalogus Yvert & Tellier 1926, franco aan-
geteekend, prijs 31 Fransche francs. — 

B. Dedoyard, Eselborn [Luxemliurg]. 
Lid van de Intern. Postzegelhandelaren-Vereenl-
ging te Parijs. (167) 

t ß g " J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . -^31 

f BOITEHiEWBON yOOBBEELIliE tllHBIEOIHC. 

^ E N T R A A L jJ^MERIKA, 
EEN VERZAMELING BEVATTENDE 

579 verschillende Postzegels, 
w.o. 62 complete series van 

Salvador, Nicaragua, Ecuador en Honduras, j 
Alles ongebr., catalogusw. fr. 840,— Yvert, 

voor slechts 42 gulden, 
franco na ontvangst van postwlssel. 

Voofzoover de voorraad strekt. 
(232) 

JOH. m. GIJSEllflflR, HiLLEGOHl. 

Mijne specialiieiten: 
ENGELSCHE KOLONIËN. 

Buitengewoon groote voorraad tot in de grootste zeM-
zaamheden, vooral Azië. 

ZWITSERLAND. 
Geïllustreerde prijslijst gratis en franco. 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Steeds prachtmateriaal in voorraad. 
Vraagt eens een zichtzending (tegen prima referentiën). 

U zult met den kolossalen voorraad en vooral ook over 
de prijzen zeer tevreden zijn. 

Alle prijzen in Hollandsche guldens. 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd 1890 in Singapore; 

(Lid Ned. Ver., Utrecht, enz.) (216) 

I 
I 
I 
I 

Bestel nog heden C O R R E L J É ' s 
CATALOGUS N e t t n d A Koloniën. 2e yitoave 1926. 

ONMISBAAR voor iederen VERZAMELAAR. 
ttS" Prijs franco f 0,25. -^a 

PRIJSCOURANT van series, albums enz. gratis op aanvraag. 
CATALOGI d i r e c t leverbaar : 
Yvert 1926, f3,50 + Por to . Zumstein Europa 1926 

f2.75 + Porto . Michel Europa 1926, f3,25 + Porto. 
INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL 

H. C. CORRELJÉ, ,226, 
Nobelstraat 7, UTRECHT, Telefoon 2782. 

A I V I S T E R D A M . N. Z. V O O R B U R G W A L 264 . ° l > ^ (128) 
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99. G. F. Tels, Antony Heinsiusstr. 6, den Haag. 
120. P. van Oosten, St. Raphaelstiaat 23, Venr. 
156. H. H. Slagter, Daguerrestraat 197, aen Haag. 
194. Flor La Roche, Roodborstlaan 10, den Haag. 
230. H van Woerden, Hugo de Grootstraat 102, Delft. 
222, F. J. Bruggeman, Ant. Duijckstraat 8, den Haag. 
245. H. Foppe 'e , Bloeinfonteinstiaat 165, den Haag. 
250. H F. W. van der Graaf, Van Hogendorpstr \,den Haag. 
299. M. Kuiper, Zaïderparklaan 127, den Haag. 
332 J. Smit Sibinga, Laan van N. ü Indie 155, den Haag. 

M e t v o o r b e h o u d e v e n e e n s : 
D 391. J. L. P. van den Berg, Martmus Steijnstraat 17 zwart, 

Dordrecht 
D 394. H. Versteeg, Vleeschhouwerstraat 26, Dordrecht. 
(beiden inZ'(7r(iV<'(r^^doordeafdeehngtegen i j a n . a s aangenomen) 

Adresveranderingen. 
292. W J Koffiberg c/o Firestone Plantation Company, Mon

rovia, Liberia. 
37 G F. Mirandolle, Leeuwenklaan 12, den Haag. 

158. H. P Nowe, Cuypstraat 23, den Haag 
136 P. Lapidoth, 2de Obrechts t iaat 108, den Haag. 
370 K. Jongens, Constantiastraat 34, Hilver urn. 
261. P. Olivier, Vlietweg 17 hoek Broekweg, Leidschendam 

33 H. B. K i p s , ? ' 
D 397. W. F. Nedermeijer, Anthonie Camerlingsli 22, Doidrecht. 
214. M. H. H. vjin der Meij, Apeldooin^che weg 188, Arnhem 
260. mej. J. A. A. Streef, dr. Nahuijblaan 10, Zeist. 
361. G. P. Topper , Zijlweg 33, Overveen 

CandidaatIeden. 
A . J . H Hilverink, accountant, Rustenburgerstr ■^^'^ii, Amsterdam. 

(Eigen aangifte). 
Helmuth Imhoff, adres jhr . mr. I A. Schorer, Laan van Meei der

voort 539, den Haag. (Eigen aangifte) 
A. 't Hart, commies a/h Rijksarchief, thans Nxolais t r . 86, nä 

I Febr. 1926 dito no ü, den Haag. (Vooi gesteld door H. P No«ee 
en A. J. van der Moer. 

Abr. Ockhuisen, boekhouder, Berensteinsche »eg 26, Delft 
(Voorgesteld door H. L. Huijser). 

W, J. Goorse, Van Speijkstraat 220, di.n Haag. (Voorgesteld 
door Schnabel) . 

J. A. Ontrop Piet Heinstiaat 26, den Haag. (Voorgesteld door 
Schuller en Melsert). 

mcj. H F Snelder, boekhoudster, Palmstraat 36, Utrecht. 
(Eigen aangifte) 

M. IJpelaar, boekhouder Incassobank, Broekhovensche weg 15, 
Tilburg. (Voorgesteld door P. van Esch en A. C. van der StraatenV 

N. van der Veen, Rozenburglaan 36, Rotterdam. (Voorgesteld 
door H. J. M. Cokart en G van Hattem) 

0 . G. Hindepool, Nieuwe Haven 368, dtn Haag. 
P. Faber, Berberisstraat 59, den Haag. 
Gi huis. De Heemstraat i i o , den Haag. 

(Alle drie voorgesteld dooi P L Backer en W. G Verhotff). 
mevr. Pohl, Dagoweg 30, Bandoeng (Java). (Voorgesteld door 

G. A. de Mol). 
H. Hanekamp, Vijzelstraat 118 ",/^/«.y/crf^rt;?«. (Vooigesteld dooi 

J Hanekamp). 
G. Muller, stationschef. Stationsplein 29, den Haag (Voorgesteld 

door H W Bree). 
Wisman, Commies N S., Obrechtst i . 426, den Haag. (Vooige

steld door denzelfde). 
N. Kerkhoven, ass werkmeester N. S., Barends^stiaat 52. 

Haarlem. (Voorgesteld door A Hoeijenbos en H L. Huijser). 
1. J. Lorang. Snelliusstraat 86, den Haag 
M. H. van Tilburg, Maagdepalmstraat 48, den Haag. 

(Beiden voorgesteld dooi M. A. Gerritsen en C. J. Reijerse). 
^ Bedankt. 

4. B van Dinter, den Haag. 222. 
34. J. Stegman, den Haag ' 230. 
83. C. J. Verineijs, den Haag. 245. 
90. J. la Poutré, den Haag. 

120. G. Jonker, den Haag. 
156. J. P. J. Latour, den Haas;. 
194. mevr. v. d. Houwen, 

den Haag. 

250. 
363

F. B. den Boer, Utrecht. 
G. H. Krechting, Tul. 
A. F. V. d. Kramer, 

thans Ketilen 
C. F. Ruben, Rotterdam. 
A. J. van Oudheusden, 

Rotterdam. 

Afgevoerd. 
299. H. Eerdman, Probolingo. 
Tijd vooi bedanken voor 1926 is voorbij, volgens art. 4 der 

s ta tu ten ; volgende bedankjes gaan dientengevolge in op 1 J a n t a i i 
1927. 

Vergaderingen. 
BESTUDllS en ALGEMEEN E VE1{GADEK1>G op Woensdag 

23 December 1925, respectievt' lyk te 7 nur e n l e S n n r , 
in Café «Ilollaudait,», Groenmaikt , te 'sGravenhage. 

Opening. Veiloting. 
Mededeelingen. Veiling. 
Notulen. Rondviaag. 
Ledenverkiezing Sluiting. 
Lezingvanden hee r j J. Deggeler 

«Het peiforeerenvan postzegels 
en de tandingen«. 

LEDENVERGADERING afdeelhig „ D O R D R E C H T " 
(secretaris W. Perdinandusse , Ilooftstraat 36 ••o«"') den li>t*n 
Woensdag van de maand. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Waarn. secre tar i s : J. C WILDSCHUT,Schreveliusstiaat4,//a<^r/6' ;«. 

KORT VERSLAG van de ledenvergadering, gehouden op 
27 November 1925, des avonds te 8 uur, in het ge
bouw vanden Haarlenischen Kegelbond, te Haarlem. 

Aanwezig i6 leden en i candidaatlid Daar het notulenboek 
wederom niet aanwezig is, blijft het lezen der notulen achterwege. 

Ingekomen is een telegram van den secretaris, waarin hij op 
staanden voet bedankt als zoodamg. De voorzitter zil trachten 
hem op zijn besluit te doen terugkomen. Ondergeteekende wordt 
ingevolge art. 8 van het huishoudelijk reglement door den voorzitter 
als plaatsvervanger aangewezen Verder is ingekomen een schrijven 
van den heer Mmderman inzake het veianderen van den vergader
datum, door het bestuur gedaan op \ ei zoek van eenige leden, 
die echter zonder schriftelijke kennisgeving afwezig zijn. 

Een schrijven \ an 15 leden inzake benoeming 2 commissarissen 
wordt aangehouden tot de volgende veigadering. 

Het schrijven van den secreiaris met het antwoord \ an den 
Bond inzake opdrukponen wordt met btlangstelling aangehoord. 

BIJ de nu plaatsvindende \er lot ing krijgt bijna elk een prijs. 
Nadat bij rondvraag door den heer Traanberg gewezen is op het 
gevaar de Brandkastzcgels duur te koopen, he geen hij uitvoerig 
toelicht, wordt de vergadering besloten met een kUinc veiling 
van 27 kavels, die bijna alle een kooper vinden. 
N B . Door den secretaris is verzuimd m het voiig Maandblad te 
vermelden, dat ondergeleekende is opgetreden als bibliolhecari«. 

De fd secretaris, ]. WlIüSCHUi, 
Adresveranderingen. 

45. Joh 'I h. Nolte jr. wordt Bilderdijkstraat 56 m. Amsterdavi 
P. B. Tei Laag. naar Bronsteeweg 24, Heemstede. 

Aangenomen als lid. 
52. J. Germciaad, Bredcrodeweg 80, Sandfoort. 
54 P. Steemeier, Spionkopstraat 6, Schoten. 
59. C. H. Keuker, Vaartweg 141, Hilversum. 
67. J. H. H. M Specken, Maastrichterlaan, Beek (L) 

Candidaatlid. 
M. J. Vink, fetterodestraat 44 rrf, Haarlem. (Voorgesteld dooi 

Jac. Stolp, Haarlem, lid No. 17). 
Vergadering. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 29 December 1925. des 
aTonds te 8 nnr, in liot Gebouw van den Haarlemsriien Kegel
bnnd, Tempeliersstrant, te H a a r l e m . 

Den leden in Haarlem en omstreken zullen nog conTocaties 
gezonden worden. 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretar is : C. M E I J E R , Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

Geen verslag ontvangen. 

!'WATERGRAAFSME£,R • M B T A A ' r l  Ü Ö ' / l p : ' iiliT.aEfc.;rUH3tï!SJSS 
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Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secre tar i s : J W J o n k e r s , St Lambertuslaan ■},6, Maastrtch 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 
November 1925, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

\ oor een 25 tal leden opent de voorzitter te 8 15 dt vergadering 
\ a goedkeuring der notulen heeft ballolagc van nieuwe leden 
plaats en worden de beeren \e l l issen en Gilissen met algemeene 
stemmen als lid aangenomen 

Vervolgens leest d f voorzitter cenigc uitknipsels voor betrek 
king heblDende op de portzegels van 11 en 15 cent, waarover zich 
weldia een geanimeerd debat ontspon De wiarschuwing vanden 
Bond weid zeer geappiecieerd 

Voor de verloting had de heer Mangv een pracht /egeltje 
gezonden, hetwelk in dank aanvaard wordt Vet der schenken dt 
heei tn Kamphuijs Duckeis en \ erzijl eenige waai devolle zegels 
V oor de v erloting 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangeiirnni 
doorgebracht 

Nieuwe leden. 
c,l I \ellibsen \ rijthof, Maastricht 
99 Cr Gilissen Brasselsehestraat 27, Maastricht 

Adresveranderingen. 
86 C Hae\ St L imbertuslaan I3, Maa^ti icht 
91 \ I ignon Grisbroekerweg 35, Heerlen 

Volgende Vergaderingen. 
II A at -n. ^v. ino  \ tclkeus tc 8 iiur, ill »Ie 
Maandag 21 December 192o s o c i ë t e i t .Momus , 
Maandag 4 Januari 1926 | yrflthof, te Maastriclit. 

Bekendmaking. 
Op de vergadering van 4 Januari 1926 zal de ^fcwtcjaarlijkithe 

> rloli i^, zonder nieten, plaats hebben 
Verloting Postzegeltentoonstelling te Maastricht. 

\ ü g ni t t ifgehaalde prijzen Lot no 244 70, 468, 970, 49 en 
330 Op 15 Januari 1926 niet afgehaalde prijzen vervallen ten 
bate der ^'ereenlglng 

Postzegelvereeniging ,.Helder", te Helder. 
Secretaris J G J P O L L I \ G , Draaisteeg 7, te Helder 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
20 November 1925, in de Sociëteit „Van Weelde". 
Aanwezig 19 leden Met een kort woord van «elkom heet de 

waarnemend voorzitter de aanwezigen welkom en in het bijzonder 
den heer Poldervaart, die voor het eerst de vergadering bijwoont 
en vervolgens met algemeene stemmen als lid vsordt aangenomen 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd De vooizittei 
doet thans mededeeling, dat de heer Voettlink, die op onze j l 
vergadering tot vooizitter gekozen was, deze functie toch door 
drukke werkzaamheden niet zou kunnen vervullen, waardoor hij 
verzoekt hiervan te worden ontheven In zijn plaats heeft zich 
thans beschikbaar gesteld de heer Rutgers, welke mededeeling 
met een spontaan applaus wordt begroet De voorzitter meent, 
gehoord het applaus, te mogen voorstellen hem bij acclamatie 
te verkiezen, hetgeen geschiedt De voorzitter spreekt een woord 
van dank tot den heer Rutgers voor zijn bereidwilligheid en 
spreekt de hoop uit, dat hij nog Hng moge werkzaam zijn in t 
belang der vereeniging 

De voorzitter herinneit aan de St Nicolaas verloting en ver 
zoekt de leden hun doubletten eens na te zien en hiervan wat af 
te slaan 

Vooi de functie van sectiehoofd ontstaan dooi het vertrek van 
den leer Prins stelt zich voorloopig beschikbaar de heer Florestein 

De begrooting wordt na eene uiteenzetting van den voorzitter 
goedgekeurd 

De voorzitier biengt namens het bestuui Ier spiake de port 
zegels II op 2 2 ' 5 cent en 15 op 1 7 ' j cent en zegt, dat alom in 
de postzegelwercld een piotest opgaat tegen deze plotseling te 
voorschijn gekomen zegels Ia het jongste Maandblad komt voor 

een bericht namens den Bondsvoorzitter In verband hiermede 
stelt het bestuur voor om daar bij aan te sluiten, v\at wordt besloten 

Na de gebruikelijke maandverloting wordt de vergadering door 
den voorzitter gesloten 

De Secretaris, J G J POLI ING 
Nieuwe leden. 

W Poldervaart, Draaisteeg 4, Helder 
G Zomerdijk, Ringweg 131 Helder 
J E Gramberg, Stalman Bosschestraat 63, Helder 

Adresveranderingen. 
J A kruis , offic ie kl , thans Onderzee Kazerne i, Heldet 
\ Hoogerwerf thans Steengracht 3, Helder 

Begrooting voor 1936. 
INKOMSTEN 

Contributie en entree's f402,— 
Opbrengst rorldzending 70,— 
Opbrengst Maandblad 40,— 
fotvallige bTten 3 

Totaal ' 5 1 : 

LI IGAVEN 
Maandblad 
Porti, drukwerk enz 
Boekerij 
Zaalhuur 
Verloting 
Assurantie 
Onv oorzien 

f 2CO 

50.
1 5 
60,

150, 
1 2 , 

28, 

Totaal f 5  5 . 

Postzegelvereeniging ,,Heerlen", te Heerlen. (L.) 
Secre tar i s : P SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13 te Heetlen 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 7 Decem
ber 19i5, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Om luim half negen opent de voorzitter de vergadering en 
heet de aanwezige leden welkom, speciaal de heeien Pelzer en 
Theuer , die als gast aanwezig waren Hij sprak de hoop uil, dat 
ze trouwe leden mochten woiden 

Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd, heeft ballotage plaats van het 
nieuwe lid, den heer F. Velthuis, die met algemeene stemmen 
als lid wordt aangenomen 

Daar voor de beursavonden weinig belangstelling IS, wordt vooi 
gesteld deze te laten vervallen en voortaan elke drie weken te 
vergaderen, bekendmaking geschiedt alleen in het Maandblad 
Hiertoe wordt besloten Er worden voortaan Aus ^een convoca
tiekaarten meer gezonden 

Ter vergadering circuleeren de nieuwe /witsersche »Pro lu 
ventute« zegels Voor aankoopvandeBelgischevveldadigheidszegels 
zal worden zorg gedragen Niets meer aan de orde zijnde, wordt 
de vergadering gesloten De veidere avond wordt aangenaam 
doorgebracht met kienspel en beurs 

Nieuw lid. 
J te Velthuis, Saroleastiaat 31, Hecilen 

Bedankt. 
A Heischeuer , Düsseldorf 
J Hochstenbach HeetIcn 
W Lindelauf, Heerlen 

Candidaatieden 
J Theur , Oranjestraat 15, Kerkiade 
Fr Pelzer, Hoofdstiaat 61, Kethade 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 28 December 1925 \ tcllteiis te 8'4 nui , In Hotel 
Maandag 18 Januari 1926 / Bobe i l s , Slationssti . Heci len 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle 
Secretaris . A H O F M A N , Van der Helststiaat 11, te Zuolle 

KORT VERSLAG der vergadering van Woensdag 24 Novem
ber 1925, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Meteen woord van welkom opent de v oorzi'tei te ruim 8 uur 
de door I dame« en 15 beeren leden en i genoodigde brzochte 
vergadering en geeft den secretaris gelegenheid de notulen dei 
vorige vergadering vooi te lezen Na lezing viorg de heer S 

WATERG«AAFSMEErV  N . Y A A R «̂ C Dru . LEON D E RA*Y 
INr.TEL. ZU1E>.«255 

file:///ellissen
file:///ellibsen


i6 DECEMBER 1925. N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. XI 

Keizereven het woord en zag gaarne, dat enkele punten alsnog 
in deze notulen werden opgenomen, waarmede de vergadeiing 
accoord ging. 

Door de beeren Klaver en Exler werden daarna eenige zeer 
mooie cadeaux aan het bestuur overhandigd, welke zegels op de 
ie jaarvergadering verloot zullen worden en waarvoor hartelijk 
dank werd gezegd. 

Hierna werden eenige onbelangrijke ingekomen stukken voor
gelezen, die voor kennisgeving werden aangenomen. Vervolgens 
circuleerden eenige ontwerpen van lijsten, die aan de leden ver
strekt zullen worden en waarop de ontvanger van boekjes met 
zegels uit het ruilverkeer zijn naam heeft te plaatsen, om hier
door het zoekraken van boekjes te voorkomen. Besloten werd 
een aantal van deze formulieren te laten drukken. 

De voorzitter zag gaarne, dat eerst het zakelijke behandeld 

werd en uit dien hoofde kwam eerst de rondvraag aan de beurt 
en werden nog eenige interne aangelegenheden besproken. Hierna 
de gebruikelijke verloting en veiling. 

De aanwezige genoodigde gaf zich intusschen op als lid. 
Daarna te ongeveer half elf sluiting. 

De Secretaris, HOFMAN. 

Candidaat-lid. 
L Thiescheffer, Melkmarkt 42 a, /.ivolle. (Opgegeven door 

S. Keizer.) 
Afvoeringen op 1 Januari 1926. 

D. Bergsma. S. Sloffer jr. ' 
W. de Groot. J. Scherer. 
L. Kippers. 

t Ö T J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . "^31 

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

TE KOOP 
Compleet vel 60 et, (nieuw) afgest. 

voor meestbledende; 5 K. onuitgezochte 
postzegels f3,50. Proefkilo fl.—. Porto 
exlra. John Goede, Slotercijk B 179, 
Amstetd.im. (229) 

Bod gevraagd : op Dantz.-veiz. noF.: 
1-13, 15,16-20, 24, 27-29, 31, 34 36, 38, 39, 
41.43, 44-46. 47-56, 60, 65-66, 68-72, 73-85, 
87-96, 98-125 129, 130, 133-137, 139, 140, 
144,148-151,157-164. Dieiistz. 1-20,22 25, 
27-29,31-34.36. Port 1-16, 18-22 Yv.-w. 
ruim 450 fr. meerend, i ngebr. pr. tx. 
Belg ië : 23, 36, 79, 80, 117-122, 146,148, 
126-129, 131-134, 165, 172. Br. onder no. 
228 bur. v. d. blad. 

mr. O.A. BONT EKOË, Sneek, zoekt 
voor zijn verz.-expr br. naar stat. der 
N.S waar nog V. voor de fusie dat. (dus 
bv. lila of groene) verantw.zeg. v. 5 en/.if 
10 et. in gebr. zijn Portokosten worden 
vergoed, tot wederdienst gaarne beieid 

[220] 

9 verschillende Thurn en Taxis, 
posifriscli, ruime Yvertwaarde, 
voor f 1,35, franco aa-geteekend. 
L. WERUMEUS BUNIXG, Eeide bij Zutphen. 

(219) 

Te koop gevraagd: 
Nedeiland Jubileum 1923,10 cent onge
bruikt, in de tandingen 11 x 12 en 12 x 12. 
Zichtzendingen met prijsopgaaf aan 
H. F. W. BECKING, Mesdagstraat 94, 's-Gra-
venhage. [214] 

Teks t (lezer Aunonces 
vóór den lOn lii te zenden 

aan de Administratie. 

B. B. PAANS, Posizegclhandel, Werkendam, 
geeft aan soliede personen postzegels in depot op ruime provisie. 
I tST KOOPT STEEDS NEDERLAND EN KOLONIËN. (225) 

Phil, brieven van Ver. Ned. 1780 A'dam R U I L 
en Gouda met posthoorn 1795 tot 1850 gewensclit per 20—50 van één soort 
alle voorradig, alsmede Ned. en Kol. naar laatste Yvert door II. H. BUIJS, 
in tandingen poststukken en wissel-
zegels. F. H. BRINKMAN, Witte de witli-
stiaat 148', Amsterdam. [190] 

Avenue de la Couronne 442. Brussel. 
Geen zegels beneden 0,50 Geen wen
dingen benede.i 100 fr (185) 

M I C H E L K A T A L O G . 
Bij ondergeleekende is het geheel nieuw bewerkte Europa-deel (waaiin 

ook o.a. de Nede r l andsche , Duitsche, Deensche, Ital., Belg. Koloniën) te 
verkrijgen voor slechts f 2,80, po^to inbegrepen, leder kooper krijgt een 
paar mooie zegels van de Nederl. Koloniën g ra t i s . 
J. H. V A N P E U R S E M - Zeestraat 40 - DEN HA*0 - Postrek 37939. 

). H. GRUNO. Kraneweg 92, GRONIIIGEN, 
vraagt ziehtzendingen postzegels Dene
marken en Noorwegen 1851 tot ISOO; 
ook meerdere exemplaren van hetzelfde 
zegel. 222) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

" Voordeelige aanbieding 
van eenige couranle series. 

(Nummers volgens Yvert & Tellier). 

II 

Zwilserland, 154 156. 
, 175-177. 
, 178-180. . 
, 187—189. 

Rumenië, 172-181 en 177a 
, 137-144 . 

Zweden, 148-150. 
. 163-177 
. 178-192 

Luxemburg, 119-134, 141 en 145 
„ , dito, niet officieel 

Yougo-Slavië, 87-104 
, Porten, 36-48 . 

Danzig, 1—15 . . . . 
, , 47-56 . . . . 
„ , 120 125 . 

Hongarije, 106-122 . 
Italië,-] 10 112 . . . . 

„ , 140-142 . . . . 
„ , 163-168 . . . . 

Bosnië, 120-137 . . . . 

f 
-~ _ --_ -_ -_ ---_ _ --

„ 

1,25 
0,95 
0,65 
0,90 
0,55 
3 , -
0,95 

11,— 
11,— 
4,25 
4,25 
3,75 
3,75 
2,25 
2,25 
3,25 
2,25 
0,75 
1,25 
1,25 
2,25 

Franco na ontvangst van postwissel. 
Spui 13, AMSTERDAM, 

,J. J. A Engelkamp^ 

INKOOP 
EUIL 

VERKOOP. 
Hoogachtend, 

J o s . LA P o U T R É , 
Prins Hendriki lr . 61 , ' ( -Gravenhaée-

POSTCHEQUE en GIRO No. 31822 (6) 

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

(NEDERLAND en KOLONIËN uitgestoten.) 
V R A A Q T Z I C H T Z E N D I N O AAN 

P. Servaas Smits, Deventer. 
( Ö r GEEN LEVERING OP IWANCOLUST. (30) 

TM ü © © F « 
EEN MOOIE 

Europa-Postzeielverzamelino, 
6500 stuks, met heel nieuw Ka Be 
Album, voor 2 0 0 0 gulden. 

Brieven, onder no. 236 aan het 
Bureau van dit Blad. 

u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., T E G E N 
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 U I 7. A M S 'V E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (113| 

DE GIBBONS' 
CATALOGUS 
:-: 1926 IS :-: 
NU GEREED! 

- DE BESTE EN MEEST COMPLETE CATALOGUS. -
De geheele wereld in één deel (1634 pagina's). 17 sh. 6 p. franco. 
Deel I. B r i t s c h e Ri jk (487 pag ina ' s ) 7 sh l p . franco. 
Deel I I . Over ige der w e r e l d . (1147 pagina's) 10 sh 10 p franco. 

STANLEY GIBBONS L t l . DEPT. P, 391 STRAND. LONDON, W C. 2 J 
tör AMSTERDAM, N. Z. VOORBURGWAL 264. "g^ (128) J 
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[ t t f 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 . " S I 

de „Heerlensche Postzegelhandel" 
naan HILVERSUM, 

waar hij wordt voortgezet onder den naam: 

Gooische Postzegelhandel ,,1(16391" 
ACHTEROM No. 6, 

é é n m i n u u t v a n h e t S t a t i o n . 
Offerten gevraagd in diverse Albums, 

Vensterenveloppen met Zegels, Series, enz. 
Aanbevelend, 

G O O I S C H E P O S T Z E G E L H A N D E L 

KS- „IDEAAL" -^^ j j 
Achterom 6, H I L V E R S U M . (227) 

äiliiiiiliiinii LEES DIT. ALTIJD GELDIG! iiiiüiiiiiiiiië 

Uit de serie mijner aanbiedingen in lots bied ik U hieronder 
eenïge successen aan; het is in uw eigen belang hiermede 
eens proef te nemen. 

ie Serie, Lot D. 
Prima samenstelling van .ïOOO zegels van alle landen der 
wereld, varieerende van 1 tot 20 van een soort; vele goede 
zegels. Dit sortiment werd bij nabestelling per 2 ä 4 
gelijk besteld. De prijs, zoo billijk mogelijk gesteld, be
draagt slechts fl. 10,—. Franco aangeteekend, ook voor 
Indië. 

4e Serie, laot L'EUROPE. 
Combinatie van uitsluitend Europeesche landen, (e zamen 
4000 zegels, waaronder vele goede soorten Turkije, Sovjet 
Rusland, Scandinavië, Luxemburg. België, Estland, etc. etc, 
geen Nederland. Zeer hooge Yvert-waarde. Dit sorti
ment kost slechts fl. 15,- -• Franco aangeteekend voor 
Nederland en Indië. 

Om ieder te doen kennis maken met mijn goedkoope | 
aanbiedingen, stel ik deze maand verkrijgbaar een proef. | 
waarmede ik U dan eens wil laten zien, wat ik voor | 
weinig geld kan leveren; het is te geefs, hel is ter ken- | 
nismaking, probeer het eens. | 

P R O E F L O T . 1 
Jamaica, Transvaal, Dominicana, iVlontenegro, Turkije, | 
Sovjet Rusland, Mozambique, enz. enz. Yvert 1926 meer | 
dan 125 francs. Prijs van dit proeflot slechts f4,—. franco | 
aangeteekend. Bij niet tevredenheid geef ik het betaalde | 
bedrag terug of andere zegels. Elk kooper van deze | 
8 lots te zamen Lot D, lot l'Outremer en Proeflot, betaalt | 
slechts f27,— en ontvangt als reclame een gratis premie | 
van 100 verschillende Scandinavië. | 

Ooedkoope aanbieding van eenige goede series. i 
Land. Aantal. Yvert. Prijs. i 

Transvaal 7 Fr. 7,40 f 0,30. | 
Mozambique 4 „ 18,50 „ 0,90. = 
Soviet-Rusland 10 „ 50,— „ 2,25. | 
Turkije porto-Adrianopol 3 „ 4,50 „ 0,20. i 
Hongarije 1923—25 40 ., 6,— „ 0,20. i 

Patrona 8 „ 2,60 „ 0,15. i 
Oostenr.253—289, 314—324 „ 7,- „ 0,40 s 
S. C. R. Masarijl( 3 „ 3 90 „ 0.22. | 
ld. 37 è 42 6 „ 4,55 „ 025. i 
ld. No. 1 ä 23 23 „ - , - , 0,25. I 
Fr. Koloniën 26 , 10,- „ 0,60. M 
Australië 19 „ 10,40 „ 0 60. I 
Victoria 9 „11,15 , 0.75 | 
Tasmanié 12 „ 11,40 „ 0,60. | 

Alle zegels in prima conditie. Toezending na ontvangst van post- 1 
wissel, of giro op rekening 118330 i231) | 

,Postzegelhandel „THE GLOBE", Stationsstraat 7, Zaandam.,,,1 

POSTZEGELHANDEL P. 
MDLENSTBilliT 22. Postrekening 92993. fltH HAAS. 

Gelegenheids-Aanbieding. 
S c h a u b e k - A l b u m in 3 banden 

vorige uitgaaf met 2 Supplementen en 4e band, dus 
geheel bijgewerkt f40,—. 

RUILBOEKJES (piima papier), ruimte voor 160 zegels, 
per 10 stuks f 0,50, 

» 1 0 0 » f4,50. 
Ruime voorraad blanco ALBUMS vanaf f2,75 In kiemband. 

No. Yvert aantal prijs 
1905 Nederland, 10 Gld.prachtex. 
1913 » , 1 » Jubileum 
1923 » , 1 » op 17Vj 

(dienst) 
1881* . , Por t . . . . 
1907* » ,DeRuijtcrp. f l.-
1921* Danzig, 2Mrk.,grijs enkarm, 
1921* » . 3 » violeten karm. 
1921* o , 2 » opdr. D. M. 
1921* » , 3 . * D.M. 
1928* . , 5 » - D.M. 

(wapen) 
1922 » , 6 op 3 - 8 op 4 en , 

20 op 8 Mrk. 
1923* » , 9 Mrk., wapen . 
1923. » Pfg. opdr. F r s . 8 5 , -
1924 » van 5 Pfg. tot 75 Pfg. 
1924 » » 5 Pfg. » 40 Pfg. 

opdr. Dienstmarken 

64 
90 
180 
12 
89 
92 
17 
20 
23 

136/138 
121 

165/172 
177/185 

37/48 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
7 

f 1 4 , -
0,45 

0,65 
0,65 
4,50 
1,20 
0,90 
3,50 
2,25 

1,30 

0,20 
1,30 
1,25 
0,70 

Bestellingen boven 5 gulden franco. 
0,75 

(7) 

BRITSCHE 
KOLON lAAL-
: ZEGELS. : 

Mijn laatste aankoop bestaat uit een mooie oude 
verzameling, sterk in de EERSTE UITGIFTEN van 
AFRIKA, AUSTRALIË, WEST-INDISCHE EILANDEN, 
enz., geheel en al in goeden staat. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toege
zonden tegen EEN DERDE CATALOGUSPRIJS. 

Koning Eduard- en Koning George-uitgiften. 
Ik bezit bovendien een zeer fraaie collectie van deze 
aanlokkelijke zegels, hetzij postfrisch, hetzij mooi ge
bruikt, welke grootendeels geprijsd zijn half catalogus. 

Refereni iën gevraagd. 

: J. BIRD, : 
LONDON, SW. 18, 
„WESTBURY" , WEST 
HILL ROAD, 
: WANDSWORTH. 

ttär A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. "^iQ (128) 
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Speciale Kerstmis en NieuwjaarsAanbieding. 

Postzegelhandel A. & ED VAN CREVELD, Antwerpen 
Oostenstraat 26. ( B E L G I Ë ) . 

19i0, Caritas, nr 84107, compleet, Yvert 62 fr. . . fl 3,50 
18Q4, Tentoonstelling Antwerpen, 3 waarden, compleet . . . . » 0,12 
1896, idem Brussel , » . . . . > 0,12 
1912, nr. 114, 40 et. kleine kop, zeldzaam . . ■ . • 0,70 
1912, nr. 117, 2 fr . . » 0,70 
1912, nr. 122, 5 fr met poststempel (rond) . . . . . . 1,25 
1914, Roode Kruis, nr. 126131, 6 waarden, compleet . . . » 1,50 
1915, idem nr 132134, 3 » » . , . » 1,20 
1915, nr. 132 tot en met 146, 164, 182, 183, 16 waarden . . » 0,65 
1915, nr. 149, 10 fr gebr. . . . . . . . . 1,25 
1918. Roode Kruis, 1 c — 10 fr, compleet, zeldzaam . . . » 60,— 
1919, Helmserie, 1 c.  50 c, nr. 165174 . . . . . . 1,40 
1919, idem 1 fr. . . , . > 4,25 
1919, idem 5 en 10 fr . . • 22,— 
1920, Olympische Spelen, zonder opdruk, nr. 179181 . . . » 0,25 
1921, idem , met » , nr 184186, gebr. . . . » 0,05 
1921, nr. 187, 50 et Postzegeltentoonstelling Brussel . . . . • 0,25 
1921, nr 188, 55 et. op 65 et . . . » 0,10 
1921, nr 188a. idem , tezamenhangend met 65 et. . » 0,15 
1922, nr. 189, Invalidenzegel I en nr. 208, Invalidenzegel II . » 0,40 
192124, 1 c 2 fr. nr. 190  204. gebr. . . . . . . . 0,30 

idem 5 fr. nr. 505 . . . . . . . . . 3,50 
idem 5 fr. Tentoonstelling Brussel, in blok, 4 st. . <■ 5,90 
idem 10 fr. gebr. . . . . . . . . ^ 0,80 

Nieuwe kleur koerseerende postzegels: 50 et. en 75 et . . » 0,10 
Eupen en Malmedy, compleet, eerste uitgifte, 7 waarden . . . . » 3,25 
Eupen, compleet, 1 c  10 fr. 17 waarden . . . . . . 10,— 
Malmedy, idem, idem . . . • . . »11,— 
Aliemagne—Duitschland, compleet, idem . . . . . . . 10,— 
PORIZEGELS 
1895, 5 et 50 et » 0,25 
1919, 5 et.  1 fr opdruk T, gebr. . . . . . . . 0,85 
1920, 5 ct.  0.50 ct. compleet . . . . . . . . 0,40 
1922, 5 et  1 fr. compleet . . . . . . . . 0,40 
PAKKETZEGELS (Colis postaux). 
1916, nr. 5878 compleet, 21 waarden . . . . . . . 1,25 
1920, nr. 7999 » » . . . . . . . 1,50 
1921, nr. 100127 » 28 waarden . . . » 1,75 
1922, nr 128134 » 7 > » 1,— 
1924, nr. 135148 » 14 » . » 1.— 
1924 nr. 149, 2.30 opdruk op 2,40 . . . . . . 0,30 
1925, Supplementaire waarden, laatste serie compieot . . . . > 0,50 
Vijf en zeventig verschillende Pakketzegels . . ' . . 2,— 
Honderd verschillende België . . • 1,— 
Twee honderd vijftig verscfiillende België . » 7,— 
RECLAME AANdlEDiNG: Jubileum uitgifte 75 jarig bestaan der Post in 

België, zeer zeldzaam, slechts voor . . . . . > 5,75 
Alleen zij, die boven 5 gulden bestellen, kunnen ééne serie ontvangen. , 

BELANGRIJK. Complete series NederlandJubileum 1913 en 1914, gebruikt en ongebruikt, 
nemen wij desgewenscht in betaling aan. (224) 
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I 
Verzamelaar "'•'TE'KOOP'AAN"'" 
een serie ongebruikte JUBILEUIWZEGELS in 

n I j (met de randen van het vel) 
in tiaar geheel of bij een enkel stel. Waarde 
volgens Vvert 1926 (lOOfr. =^ f 12.) Suriname 

fr. 7084 en I I I fr. 3542. Curasao 

fr. 5526. i I j fr. 2763. Voortdurende 
waardestijging speciaal voor bicks en paren. 
Verwacht kan worden, dat deze over eenigen 
tijd algemeen gezocht zullen worden. Aan

koop thans beteekent daarom een soliede 
geldbelegging. Tien jaren geleden kocht 
men een gebruikte 15 cent van 1852 voor 
f l , , THANS betaalt men het 9 ä 10 
voudige. In de veiling van HEKKER van 
October j.I. werd voor een enkel ongebruikt 
blok van Nederland Nr. 3 (Yverl 1600 fr.) 
f500,— geboden, ierwij één enkel exemplaar 
ongebruikt in den regel ongeveer f 25,— 
opbrengt. iV\en ziet dus hier duidelijk de 
meerdere waarde van de bloks van vier. 

Inschrijvingen worden ingewacht tot 
31 December a. s., franco, onder No. 223 
aan het Bureau van dit Blad. 
Il I IIIIH.ÜI I i 1.1 I I I I I I..I I il 'I I r i 1,1111.11 I M I I I I I 1 1 1 1 IJK 

M E M E L , L I T A U E N , DANZIG en 
L E T T L A N D . 

Zendt mij Uw MANCOlijst van 
bovengenoemde landen (Nrs. naar 
Yvert en Michei). Ik zend U een 
goedkoope zichtzending of maak 
U een bil l i jke offerte Van MEMEL 
alles voorhanden (230') 

MAX SZAMEITAT, MEMEL 
Mühlendamm 2. Ref. Redactie Maandblad. 

DANZIG. 

Teyen steril verminderde prijzen. 
22 series Prov. Yv. 136—138, fr. 58,30 f 2.75 
24 stuks 4 M., no. 14, » 264,   10,

23 series vliegp. I. 4446, » 184,— 10,— 
48seriesTuberculose.l33135.> 324, 12,50 
30seriesQr. Leeuw, 126128, » 349.50  1 0 , 

± 4200 Danzig, gem. (;040 soorten) 13.50 
8 series Kogge (iets donker gest.) 14,— 
200 Nederland. 10 cent, enget, (ongebr.) 25.— 

Ook bij gedeelten. — Prijs op aanvrage. (218) 

L.WerumeusBuning, 
EEFDE bij Zutphen. 

Kerstaanbieding 
11 verschillende Albanië. . . f 0,20 
5 „ Belg Spoorw.  0,30 

Complete Serie Bosnië 19C6, 16 st. .  2,25 
25 verschillende Bulgarije . , .  0 20 
20 „ Cochin (Eng. Kol.) .  0 65 
20 „ Cuba . . .  0 35 
9 „ fraaie Eng Kol. .  0,50 

Compl. Lord Byron serie Griekenland.  0,25 
Serie 1904, Haïti, 13 si. . .  0,65 

, 1915, Honjarije, 17 t t . ,  0,90 
9 verschillende Montenegro . . .  0,40 

13 , Servië . . .  0.30 
50 „ IJsland (prachtcollectie)  4,— 
12 , Z w e d e n . . . .  0,30 
TOEZENDING FRANCO NA ONTV. V. POSTW. 

G E B R . V X N P R A A G , 
N. Doelenslr, 3 — Amslerdam. 

Tel 43240. (29) 

POSTZEGELS. 
Agenten gevraagd 

voor verkoop aan verzamelaars 
tegen goede provis ie, door 

eerste klas f i rma. 

{£«" SUCCES VERZEKERD, " îö 
Brieven, onder No. 221, bureau van dit 

Blad . 

Te Koop aangeboden: 
SURINAME. Jubileum '2■^, 1 blad (2.5 stuks) on

gebruikt, .5 cent. 
„ .. l blad (2.3 stuks) on

gebruikt, 10 cent. 
5, 10 en 20 cent, 
losse stuks, ongebr. 

tegen hoogste bod. 
TE KOOP GEVRAAGD: ZwitserlandJuventute
zegels, gebruikt en ongebruikt, alle jaarg. 

E. W. KRAAL, Directeur Nederlandsch 
Reisbureau, Lugano (ZuidZwitserland). Bij 
aanvragen porti voor antwoord insluiten. 
B2£° Postzegelvrienden, verzuimt niet bij een 
(217) bezoek aan Lugano bij ons aan te loepen. 

Griekenland, Kreta, 
Epirus, Thracië. 

, Ik completeer verzamelingen volgens 
mancolijsten. Engroshandel. Pakketten. 

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

ADVERTEERT 
IN DIT BLAD 

GELEGENHEIDSUHBIEDIHG. 
Nos. naar Yvert. 

Nederlaad, No. la, prachtstuk . . . f 3,— 
, No. 3, rand van 2tot 4m.M. „ 12,— 

(licht stempel) 
„ , No. 6, donkeroranje . , „ 9,— 

, No. 29. 2'/, Old., Konin,^ . , 5,— 
„ , No. 48, licht stempel, 

prachtstuk „ 17.50 
, No. 14, 1 cent, zwart . . „ 3 50 

„ , No. 9, mooie stukken . . „ 2,50 
(beide typen) 

,, , No. 10, Idem idem 1 50 
, 2' , op f 10, beide no's , . , 3,— 
, 1 Old.op 17'/j ct.,grof getand,, 1,75 
, 2,50 op 10 Old., beide no's , 

in 4rerblokken 24,— 
, Jubilé, 29, 2Vi Old., ongebr. , 6 , 

,, , „Toorop", ongebr. . . . „ 1 20 
Surioamr, kroontjesserie op biief f32'/j 

„ , No. 38, 25 op 50 cent, blok 
van 15,indescherpe tdnding „ 525 

„ , perst , tandiiig gewoon 40 et.ongebr. 
Verder groote keuze Nederland, NedIndië , 

Curasao, Suriname. 

PRIJZEN OP AANVRAAG. 
P o r t o s.v.p. ins lu i ten . 

Stukken, welke niet bevallen, kunnen worden 
geruild. 

J. E. U DE JOODE, 
VIJVERLAAN 3, ROTTERDAM. 
Lid 488 „BREDA' (213) 

GEVRAAGD: 
AUF DER HEIDE, 

Handboek voor Philatelisten. 
Uitgaalprijs f 0,90, a. Drie gulden per ex. 

AUF DER HEIDE, 
Handleiding voor Verzamelaars 

van Postzegels. 
Uitgaalprijs f 0,30. ä Drie gulden per ex. 

AUF DER HEIDE, 
H A N D B O E K J 

NEDERLAND EN KOLONIËN, 
ä f2,25 p 2 deelen. 

AUF DER HEIDE, 
INTERN\TIONAL 

Philatelic Addressbook, 

DE POSTZEGELGIDS. 
!. Jaarg. a f25,— compleet. 

Aanbiedingen aan AUF DER HEIDE'S 
POSTZEGELHANDEL, Hilversum. (23) 

A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 2 6 4 . (128) 
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LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANGEN VOLGENS lANCOLIJST 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, ZUID-AMERIKA, 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. 

W. H O Ü T Z A M E B , 34135 Soytbampton Street (Strand], IDNDEN W. C. 2. 

II 

I Groote prachtverzamellng 

Nieuwe Republiek 
sterk gespecialiseerd, tentoonsteilingsobject. 

Waarde Yvert meer dan fr 70 000,—. 
Alles ongebruikt 

Te koop tegen zeer billijken prijs. 
Aanvragen onder no 215 bureau van dit Blad. I 

Philaielistische Boeken en C a t a l o g i . 
Direct uii voorraad leverbaar : 

Catalogus Yvert & Tellier 1926 f 3,75 
Supplementen 12 nummers per jaar » 1,10 
Catalogus Zumstein 1926 » 3,25 
Catalogus St. Gibbons . . . . Prijs op aanvraag. 
Nederlandsen Philatellsten-Adresboek . . . . f 2,75 
Stamp Collecting Year Book 1925 . . . . » 0,75 
Stamp Collector's Annual 1925 » 2,25 
Who's Who in Philately 1925 » 2,25 
Handboek Curasao en Suriname (Voss) . . . . » 2,10 
Holland XIX Century (Jof. Leavy) . . . . » 6 , -

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

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

: D 

VOOR 

POSTZEGELVEILINGEN 
J. K. RIETDIJK, Auctionaris, 

Kantoor Schermlaan 8, ROTTERDAM. Telefoon 32581. 

VOLGENDE V E I L I N G : 18-22 Januari 1926, ^^ ; ~ ™ — j ^ — ^ 
C a t a l o g u s w o r d t o p a a n v r a a g gratis e n franco t o e g e z o n d e n . 
V o o r v o l g e n d e v e i l i n g e n k : an s t e e d s w o o r d e n i n g e z o n d e n . 

(235) 

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

KERSTGESCHENKEN. 
ZEGELS berekend ä 

6 cent de frane. 
Danzig 
Memel. 
Frankrijk 
Duitschland. 
Denemarken. 
Beieren 
Wurtemberg. 
Alle zegelt van Europa. 

5 cent de fratie. 
Polen „Corps Polonais" 
Fiume 
Nyassa 
Liberia 
Perzië. 
Engelsche Koloniën 
Fransche Koloniën. 
Borneo 
Chili 
Venezuela 

zendt mij Uwe Mancolijsten 
en U bekomt tegen 5 en 6 

centen de franc al de zegels, die U mankeeren en die 
ik voorradig heb 
Zendt mij slechts de nummers Yvert 1926. 

Voor Nederland en Koloniën prijs | 
MEBUS met 20 O/Q korting op al de j 
zegels, die ik voorradig heb. | 

PhilaielUten, 

ze( 

PHILATELISTEN, profiteert van dit 
BUITENGEWOON AANBOD. 

Daar ik mij over enkele maanden in 
Parijs ga vestigen en 20 o/o invoerrechten 

voor de postzegels moet betalen, likwideer ik 
liever zelf met verlies dan thans portkosten en 
invoerrechten enz te betalen. 
i l l l I llllllllllllllllllllliHll IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIII^ ll[{ III 111^ 

I Buitengewone gelegenheid { 
I om mijn mooi PHILATELISTISCH MATERIAAL | 
s voor Handelaar, Wederverkooper of iemand, | 
I die wenscht zich als Postzegelhandelaar te | 
I vestigen, | 

I OVER TE NEMEN. I 
^iiiiiiiniiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Alle zegels zijn in prima conditie en worden 
= = met volle garantie verkocht. = = = 

Bestellingen boven f 7 , 5 0 franco 
Betaling liefst op mijn postcheque rekening 103242,Nijmegen. 

E. BÜCQÜET, Postzefleltiandel. NIJMEGEN. I 

Van bijzonder belang voor 
Nederiandsche handelaars 

H. R. HARMER, 
de bekende Londensche Philatelistische Veilinghouder, 
zal op MAANDAG 8, DINSDAG 9 en WOENSDAG 10 
FEBRUAKI 1926 een 

GROOTE VEILING 
houden, waarbij de GEHEELE RESTANTVOORRAAD van de 
oude welbekende firma 

M. Z BOOLEMAN van Amsterdam, 
die 38 jaren lang heeft bestaan, 

wordt aangeboden 
door liquidateuren, ongeJimileepd 

Deze groote voorraad, die voor Nederiandsche han
delaars geen aanbeveling noodig heeft, is verdeeld in 
meer dan 

1600 waardevolle kavels. 
Bijzonder uitgebreid en verbazend sterk in Europa

zegels. 

Jfcdcrlatid en Holoni'e'n, 
wondermooi, bevat practisch alles van 1852 tot heden 
Menig schaarsch voorkomend zegel is in verwondering-
wekkend groote hoeveelheid aanwezig Dit gedeelte 
vormt 400 kavels en is een van de mooiste voorraden 
van deze zoo gewilde zegels, die op veilingen is aan
geboden 

Bril^sche, Fransche en 
Popfugeesche Kolonien 

zijn eveneens sterk vertegenwoordigd, vele in prachtseries 
gebruikt en ongebruikt 

De firma BOOLEMAN voorzag zich jaren lang van 
groote voorraden van alle nieuwe uitgiften bij hun ver
schijnen, vandaar dal de voorraad zeer groot is in begeerde 
zegels van de laatste 25 jaren 

Naast bovenstaande zullen notir warden aangeboden 
mooie stukken Britsche Koloniën onlnngs Tan elders 
ontrangen 

Schrijf oogenblikkelijk OTI den Veilings Catalogus 
onder opgave van referentien Hun, die plan hebben te 
koopen, wordt aangeraden vroegtijdig fmancieele rege
lingen te treffen 

H. R. H A B M E B , 
Philatelistisch auctionaris, schatter en expert, 

Old Bondstrtct Galleries (Pep. R. 4) , 
6, 7 & 8 Old Bondstreet, 

L O N D O N , W 1, E N G E L A N D . 
Telegram-adres: Phistamsel-Piccy, LONDON. 

Koninklijk gepatroniseerd. (106) 

e a r A M S T E R D A M , N . Z . V O O R B U R G W A L 2 6 4 . - ® Q (128) 


