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Waarom wij verzamelen. 
Het doet wellicht vreemd aan, een dergelijke vraag gesteld te 

I zien in het orgaan van hen, die hun liefde hebben verpand aan 
I de kleine, gelileurde papiertjes; beter ware zij op haar plaats 
in een niet-philatelistisch blad om te dienen als een woord tot 

[opwekking om plaats te nemen in onze gelederen. Toch meenen 
I wij, dat aan het »bewustzijn« van den verzamelaar in menig 
geval nog wel het een en ander ontbreekt en wij vinden daarin 

I voldoende aanleiding om een praatje over dit onderwerp te 
I houden ook met hen, die als verzamelaars en (rouwe leden van 
hun vereenigingen overtuigd zijn, dat zij op deze wijze voldoenden 

Itol aan hun liefhebberij betalen. 
Hoevelen van ons hebben zich ooit de vraag gesteld, waarom 

Izij verzamelaar werden; wie onzer heeft na rijp beraad en over-
llcg besloten de philatelie tot zijn troetelkind te verkiezen? 

Waarom men verzamelaar werd, is voor menigeen een niet te 
Ibeantwoorden vraag. Volgde hij onbewust de neiging, die in hem 
lleefde en die hem aanzette tot het verzamelen of was het de 
Ilust tot navolging, die naast het vele goede ook veel verkeerds 
lop zijn rekening heeft staan? Het is onmogelijk een dergelijke, 
lalgemeen gestelde vraag te beantwoorden ; verschillende factoren 
|zullen bij de onderscheiden individuen van beslissenden invloed 
zijn geweest en het komt er ook maar weinig op aan, waarom 
ren verzamelaar werd; van veel grooter belang is, waarom men 

verzamelaar blijft, waarom men dus verzamelt. 
Het aantal jongens en meisjes op een leeftijd, waarin men 

nog een groot deel van den dag op de schoolbanken slijt, dat 
i^erzamelt, is zeer groot; helaas laten velen na korteren of län
geren tijd de liefhebberij in den steek. Zij vinden er geen bevre-
liging in; andere takken van sport trekken hen meeraanenop 
[leze wijze gaan tal van hen voor de philatelie verloren. Geheel 
| e verwonderen is dit niet; als regel heeft de jeugdige verzame
laar geen leiding, teveel is hij op zich zelf aangewezen, daar de 
|oo hoog noodige voorlichting hem ontbreekt. Het echte verza-

lelaars-bloed moet wel in hem bruisen, wil hij, in weerwil van 
llle moeilijkheden, de philatelie getrouw blijven. Heeft hij ouders 
pf verwanten, die verzamelaar zijn, dan zal hij het juiste spoor 
lieten te houden en bij een verder doordringen van de stof hoe 
ïnger hoe meer genoegen in zijn liefhebberij weten te vinden, 
lij wordt verzamelaar voor zijn leven of in elk geval voor een 

Iroot deel daarvan. 
In zijn jonge jaren gewezen op de aangename zijde van de 

Ihilatelie, zal hij later door eigen onderzoek en door gevolg te 
leven aan zijn weetgierigheid steeds nieuwe bekoorlijkheden 
lierin ontdekken, die hem blijvend weten te boeien. De jongeling 

die van orde en netheid houdt, vindt in de opstelling van zijn 
verzameling een prachtig terrein om daarop zijn goede lusten 
bot te vieren. Hij, die gesteld is op de afbeeldingen van exotische 
rassen, planten of dieren, vindt deze in zijn album te kust en 
te keur. Houdt hij van geschiedenis, de postzegels zijn daar om 
hem op enkele vierkante centimeters papier een tafereel voor 
oogen te brengen, waarop het wel en wee van een volk is weer
gegeven. Een internationaal heldendom en gelukkig niet alleen 
van het zwaard, mannen van wereldvermaardheid om hun werken, 
die de geheele menschheid ten goede kwamen, bewijzen van 
menschlievendheid en steun in de gedaante van weldadigheids-
en kinderzegels, overwinningen, die de mensch behaalde bij het 
beteugelen van de macht van natuurkrachten, enz. enz. dit alles 
vindt de aandachtige verzamelaar, hij moge jong of oud zijn, 
terug op zijn geliefde zegeltjes. Wie meer is dan een klakkeloos 
inplakker van zegels, wie wil weten, wat hij verzamelt, hij zal 
nasporingen doen om te weten te komen, waarom het zegelbeeld 
zus of zoo is en niet anders. 

Te verwonderen is het dan ook niet, dat het verzamelen hoe 
langer hoe meer aanhangers gaat tellen, al is in de wijze van 
verzamelen een groote verandering ontstaan, vergeleken bij de 
kinderjaren der postzegelkunde. Meer en meer dringt het besef 
door, dat de postzegel een prachtig hulpmiddel is bij het onder
wijs om de jeugd op prettige en aanschouwelijke wijze vertrouwd 
te maken met vreemde landen, volken, voortbrengselen etc. 
In het bekende onderwijsblad »de Vacature» van 29 Januari jl. 
schrijft de redactie onder het hoofd «Onderwijs en postzegelver-
zamelen« het volgende : 

»In het laatste Ed.Suppl. van «TheTimes» wordtdeaandachtge-
vestigd op het nut en de beteekenis van het postzegelverzamelen door 
de scholieren voor onderwijs en algemeene ontwikkeling. Het is 
altijd een verstandige paedagogiek geweest, de natuurlijke nei
gingen van het kind zoo te leiden, dat zij aan zijn lichamelijk 
en geestelijk heil ten goede komen. Dat kan en moet ook 
gebeuren met de neiging tot postzegelverzamelen bij scholieren, 
die sterker is dan ooit. 

»Het is te betwijfelen« — aldus het Suppl. — »of er eenige 
liefhebberij is, die zoo populair blijft en tevens zooveel opvoed
kundige elementen in zich bergt. Met het oog op de groote 
opvoedkundige mogelijkheid van deze liefhebberij is het verwon
derlijk, dat het verzamelen van postzegels niet algemeen door 
onderwijs-autoriteiten wordt aangemoedigd en niet meer aange
wend wordt als een middel om belangstelling aan te kweeken 
in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, plant- en dierkunde, 
waartoe de postzegel in staat is. 

Deze nederige dienaar van de post verricht tegenwoordig nog 
tal van andere diensten dan het frankeeren van brieven, niet 
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het minst het verbreiden van kennis over allerlei uiteenloopende 
zaken.« 

Het moet voor de getrouwe aanhangers der philaielie, die haar 
reeds dienden in den tijd, dat postzegelverzamelen werd beschouwd 
als een minderwaardige beuzelarij, een voldoening zijn een 
dergelijk oordeel te lezen van een gezaghebbend tijdschrift. Het 
is een bewijs, aan duidelijkheid niets te wenschen overlatende, dat 
steeds sterker het besef wordt, dat aan het postzegelverzamelen 
meer vast zit, dan de oppervlakkige beschouwer of criticus meent. 

Wil men andere gezaghebbende uitspraken, zij volgen h ie r : 
»Het verzamelen van postzegels is een buitengewoon nutt ige 

liefhebberij.« 
(Lord Kitchener.) 

»Gedurende tal van jaren stelde ik in het verzamelen van 
postzegels groot belang « 

(Sir Herbert Manuel, Hooge Commissaris voor Palestina, 
vroeger Directeur-Generaal der Britsche posterijen) 

«Postzegels zullen steeds zijn de voorboden van vrede en goede 
gezindheid tusschen de menschen«. 

(Sir W. Joynson-Hicks, 
Staatssecretaris voor Binnenlandsche zaken). 

Zoo zouden wij nog tal van uitspraken aan deze kunnen toe
voegen, doch het zou zijn water naar de zee dragen. 

Biedt dus het verzamelen van postzegels den knaap of het 
meisje de gelegenheid tot vermeerder ing van kennis , die spelen
derwijze en onbewust wordt verkregen, ook de meergevorderde 
en oudere verzamelaar kan volop deze gelegenheid benutten om 
zijn schoolkennis op te frisschen of te verrijken, een gelegenheid, 
die ligt aan de oppervlakte der philateHe. 

Wenscht de meergevorderde verzamelaar verder door te dringen 
tot het wezen der postzegelkunde, dan vindt hij een terrein, 
biedend zooveel perspectieven, zoo tal van aangename verras
singen, dat hij keuze te over heeft. Wie lust heeft den ontwik
kelingsgang van den postzegel na te gaan, kan daaraan vast-
knoopen de geschiedenis van het postwezen, bekorend door ziin 
verscheidenheid ; voor wien de zegel bij-, de stempel hoofdzaak 
is, kan zich door goede werken laten inlichten over stempels, 
die in een klein bestek het verloop van b.v. den grooten oorlog 
weergeven. 

Wie »bewust« verzamelt, zal eiken zegel, van hoe geringe 
»waarde« ook met vreugde een plaatsje inruimen in zijn collectie, 
als hij maar is de langverwachte en gezochte. Dan valt bij dien 
verzamelaar de catalogus-prijs in het niet, omdat hij iets anders 
is dan een »inplakker«, dan een postzegel-speculan.t. 

De tijd, toen wij onze verzamelingen begonnen op te zetten, 
was, wanneer wij eens eeii oogenblikje terug denken niet de 
slechtste voor ons verzamelaars-bewustzijn. Toen werd elke zegel, 
dien wij konden bemachtigen met vreugdeb. 'groe t ,omdat hij iets 
nieuws bood. Laten wij thans op ouderen leeftijd onze frischheid 
bij het verzamelen trachten te bewaren als een kostbare schat, 
die frischheid, die ons in eiken zegel van hoe geringe waarde 
ook, iets nieuws doet ontdekken. Nieuws, dat wij verzamelaars 
vinden in kleur, in teekening, tanding, stempeling, in de talrijke 
nuanceeringen van onze liefhebberij. 

«Wij moeten de verzamelaars benijden; hen, die hun dagen 
verfraaien donr hun groote en vreedzame liefhebberij«, zoo schreef 
eens Anatole France. Gelukkig de verzamelaa»-, die on zijn ouden 
dag nog, als de levenszon ter kimme daalt, frisch en vol be 
wustzijn zich verlustigen kan in zijn philatelistische schatten en 
die daarom «benijd» wordt. 

J. F. N O R D E N , POSTZEGELHANDEL, 
ROKIN 121. hoek Langebrugsfreeg. A M S T E R D A M . 

BETROUWBAAR VERZAMELAARS ADRES. 
INKOOP. — VERKOOP. — TAXATIE. 

STEEDS RUIME SORTEERING POSTZEGELALBUMS. (250) 

I 

Nieuwe Uitgiften. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

alle mededeelingen betreffende de nieuwe uitgiften rechtstreeks 

te zenden aan den hoofdredacteur. Zoo mogelijk onder over
legging van de te melden exemplaren. Alle onkosten worden 
gaarne en onmiddellijk vergoed. 

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

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

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

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

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

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

ALBANIË. 
Met de beeltenis van den president verschenen de frankeer-

zegels : 
1 quint geelbruin. 
2 » roodbruin, 

groen, 
karmijn, 
bruin 
blauw, 
grijsgroen. 

1 franc karmijn en blauw. 
2 » groen en geel. 
3 » bruin en violet. 
5 » violet en zwart. 

Op de quint-waarden is de president in civiel, op de hoogete 
waarden in uniform gekleed. 

Voorts in nieuwe cijferteekening de portzegels: » 
10 quint blauw. 30 quint roodbruin. 
20 » groen. 50 » bruin. 
De zegels werden uitgegeven op 21 Januari j 1. den dag, dat 

de republiek geproclameerd weid. In het volgend nummer hopen 
wij de afbeeldingen te kunnen geven. 

BELGIË, 
In de koerseerende teekening, koningskop in medaljon, ver

scheen de frankeerzegel 30 centimes, lila. 
In het Montenez-type de i franc indigo. 

BELGISCH CONGO (Dec. '25V 

De I franc grijsbruin van neven-
staande serie verscheen thans in 
blauw. 

Dezelfde zegel werd voorzien 
van den opdruk »Ruanda Urundi« 
ten gebruike in de landstreken 
van dien naam. 

5 
10 
15 
25 
50 

^ r T i i r ' r " " T ' " ' - ' ^ 

COLUMBIA. 
Met den opdruk »Correos l centavo« verscheen een plakzegel 

van 3 centavos, bruin. B. M. 
CUBA. 

De serie van 1917 verschijnt thans op papier met het water
merk ster. Het Bulletin Mensuel meldt, dat thans daarin zijn 
versghenen i centavo groen en 20 centavos olijfgroen. 
DENEMARKEN. 

Frankeerzegel in het koningstype 25 Ore, geelgroen. 
Portzegel in de koerseerende teekening i kroon bruin en blauw. 
Beide zijn gedrukt op papier met het watermerk kruis. 

GRENADA. 
Frankeerzegel, kor.ingstype, 3 pence bruin op gee l ; meervou

dig watermerk in sierschrift. 
tPOSTZEGELMANDEL 
WATERGRAAFSMEER • K - Y A A R > C 

DIR. LEON DE RAAY 
INr .TEL. ZUID16^255. _J 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 23 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegels: 15 centimes 

bruin violet, zaaistertype zonder 
zon; 

50 centimes olijfgroen, zaaister
type met zon op achtergrond. 

Van de postpakketzegels ver
schenen de volgende nieuwe 
waarden en opdrukken : 

o fr. 95 op I franc. 

fr. 75 op 
85 » 
95 '> 
35 " 
90 » 
30 » 

francs, 
centimes. 

fr. 35 
fr. 45 

op 
op 

franc, 
centimes. 

»Apport ä la gare« : 
1 fr. 00 op 60 centimes. 
I fr. 50 bruin op geel. 
I fr. 65 bruin op geel. 
15 centimes bruin op 

(voor Parijs). 
»Valeur decUiée « 
o fr 50 op 15 centimes. 
50 centimes rood. 

geel 

1 
2 
2 

fr. 50 op 50 centimes 
» » 50 » 
» 50 i> 50 » 

»Liviaison par expres«. 
I fr. 00 op 60 centimes. 
I » 50 groen. 
I » 65 » 
»Intéiót ä la livraison«. 
50 centimes lila. 
1 fr. 50 op 50 centimes. 
2 » » 5 0 '* 
2 » 5'' '̂ 5*̂  * 

FRANSCH OECANIL. 

Frankeerzegel 60 centimes groen en zwart. 

FRANSCH SOUDAN. 
Frankeerzegel 60 centimes violet op rose. 

ITALIF. 
Een viertal luchtpostzegels verscheen hier in het model der 

zegels voor de pneumat ische post, doch met het opschrift »Posta 
Aerea«. 

De waarden zijn : 
60 centimes grijsgroen. 
I Lire blauw. 
I Lire 50 oranje geel. 
5 Lire l ichtgroen. 

LETLAND. 

In nevenstaande teekening ver
schenen de frankeerzegels 

5 lati, groen. 
10 » , rose. 

MAURITIUS (Jan. '26). 
Werden overdrukt de volgende frankeerzegels der koerseerende 

uitgifte : 
12 cents karmijn met 10 cents . 
20 » blauw » 15 » 
Het Bulletin Mensuel deelt de oplaagcijfers mede van deze 

en den overdruk 3 op 4 cent, gemeld in het Januarinummer. 
Zij bedragen : 

3 op 4 cent 60.000 stuks. 
10 op 12 cent 120.000 » 
15 op 20 cent 120000 » 

MONACO. 
In de wapenteekening verscheen de 5 centimes geel. 
Portzegels in de koerseerende teekening : 
20 centimes geelbruin. 
60 » grijs. 

I franc donkerbruin. 

NIEUWCALEDONIË. (Jan. '26). 
De I franc der koerseerende serie verscheen in blauw. 

NIEUW GUINEA (Dec. '25.) 
Met den opdruk O, S. verschenen de frankeerzegels 2 en 5 

shillings der koerseerende uitgifte. 
NIEUW ZEELAND. Ter gelegenheid van de 

Nieuw Zeelandtentoonstelling 
verscheen een drietal gelegen
heidszegels in nevenstaande 
teekening en in de waarden : 

14 penny geelgroen, 
I » karmijn, 
4 pence lila. 
De zegels geven een kijkje 

weer op het tentoonstellings
terrein ; ze zijn gedrukt op 
getint papier met het water
merk N Z en ster. 

De firma G. Keiser en Zn. 's Hage, dank voor toezending. 

NOORWEGEN. 

In nevenstaande teekening versche
nen de volgende dienstzegels : 

5 Ore, lila. 

' tJi. 

f ^ , M ^ „ ^ 

KM 
lioS;io| 
k... . . . . j 

10 
20 
30 
40 
60 

geelgroen. 
, donkerviolet. 
, grijsgroen. 
, blauw. 
, blauwgroen. 

PERU. 
Een drietal zegels verscheen hier naar aanleiding van het 

plebisciet, dat beslissen moet over het lof van de landstreek Arica 
De waarden zijn : 

5 centavos blauw. 
10 » bruin. 
50 » groen. 
Het gebruik dezer zegels is verplichtend. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeeldingen te kunnen 

geven. 

REUNION. 
Frankeerzegel 60 centimes blauw en roodbruin. 

SALVADOR. 
Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de stichting 

der stad San Salvador verscheen een drietal zegels, groot lang
werpig formaat in de waarden: 

1 centavo blauw. 
2 » groen. 
3 » roodbruin. 

SPANJE. 
Het jongste Bulletin Mensuel meldt de ontdekking van de iJ 

centimos der uitgifte 1901—05 in roodbruin. 
Het betreft hier een afwijking van dezelfde waarde in violet, 

geboekt onder no. 216, die ook bekend is in lichtviolet. 

'WAT.E RG RAAFSMEE ^ ,^ , , ■^ '■ ;T iA~ ;#Vi | ï lwO> '&V i 
ö « DIRLEON DE RAAY 
= .~ mr.TEL. ZUID eiss i 
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S T R A I T S  S E T T L E M E N T S . 
Frankeerzegel, koningstype 2 cents bru in ; meervoudig water

merk in sierschrift. 

ST. PIERRE E T MIQUELON. 
Frankeerzegel 60 centimes blauw en rood. 

URUGUAY (Jan. '26.) 
In het vogeltype, klein formaat, verschenen de frankeerzegels 
5 millièmes grijs. 
I centesimo lila. 

V. S. VAN AMERIKA. 
Met het portret van Wilson verscheen de frankeerzegel 17 

cents, zwarfc, c, • ., 
IJSLAND;'^'^^_*' ' ''■ 

De 50 Aur wijnrood der uitgifte 1912, werd overdrukt met 
Kr. 10; de 25 Aur der uitgifte 1911 met Kr. 2.—. 
ZUIDAFRIKA. 

Op I Janauri j , l . w e r d e n d e 
eerstelingen van de nieuwe 
serie uitgegeven, waarvan wij 
de op handen zijnde verschij
ning aankondigden in het 
vorige nummer. De zegels wa
ren vanaf dien dag verkrijg
baar gesteld te L o n d e n ; de 
eerste bezending naar Zuid
Afrika is onderweg en zal 
daar nu wel reeds zijn aange

komen. Tegelijk zijn alle 
benoodigdheden voor den 
verderen druk naar Pretoria 
gezonden, alwaar voor den 
verderen aanmaak zal wor
den gezorgd. 

De eeiste Londensche 
uitgifte, waarvan alle 
zegels, die men thans ziet, 
afkomstig zijn, zal dus niet 
door een tweeden druk 

worden gevolgd. 
Wellicht, dat deAf
rikaansche druk wat 
kleuien betreft nog 
wel verrassingen zal 
opleveren. 

De waarden ]/^ en 
I penny zijn paars
gewijze in de beide 
talen gedruk t ; de 
opschriften luiden 
»Suidafrika,Poss€el
komste« en »South 
Africa PostageRe
venue«. 

De kleuren zijn 
groen en zwart voor 
de half, rood en zwart 
voor de een penny. 
Voor de vier pence 
koos men tot beeld 

^ den bekenden drie
hoek. Hoewel de 

kleur — grijsgroen — niet sprekend is, verdient toch de ge
dachte, den vorm en het beeld van de oude Kaapsche zegels 
weder eens op deze wijze in herinnering te brengen, alle waar
deer ing . 

De twee eerste waarden zijn getand 15 bij i4, de 4 pence is 
ongetand. Alle zegels zijn gedrukt op papier met het watermerk 
springbokkop. 
ZUIDWESTAFRIKA. 

Overdrukt in 't HoUandsch en ' t Engelsch — beurtel ings op 
den eenen zegel eerstgenoemde en op den anderen de tweede 
taal — verscheen de portzegel 3 pence van de ZuidAfrikaansche 
Unie op papier met het watermerk springbokkop. 

KT SUa.l>AF«a»Av.i« 

KT s0nrM.^ASRicA>mz 

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

COOKEILANDEN. 
De zegels met de beeltenis van Koningin Makea Takau zijn 

buiten omloop gesteld, de restvoorraden zijn vernietigd. 
FRANKRIJK. 

Met I Februari j l . zijn de porten als volgt vastgesteld : 
Buitenlandsch port i fr. 25. 
Aanteekenrecht f 2.50. 
Vermoedelijk zullen dus wel weer nieuwe waarden en kleuren 

verschijnen. 
MONACO. 

Met I Maart e.k. woiden buiten koers gesteld de frankeerzegels: 
5 centimes. Prins Albert . 
45 op 50 centimes, > » 
75 op I fr., » » 
85 op 5 fr., » » 

^Rfl Luchtpost. Wfl 

\l. 
Tot onze spijt moest sedert hét vorige artikel, opgenomen in 

het Octobernummer van het vorige jaar , geruime tijd verloopen, 
eer de plaatst uimte het gedoogde over dit onderwerp iets naders 
te publiceeren. 

WIJ hopen thans afdoende maatregelen te hebben getroffen, 
dat de serie artikelen over de luchtpost niet meer onderbroken 
behoeft te worden. 

Eindigden wij het vijfde vervolg van »Luchtpost« met een korte 
uiteenzetting, welke proeven men neemt om ook het motor
looze vlieg of glijtuig te onderwerpen aan 's menschen wil, wij 
zullen thans nagaan wanneer en op welke wijze het vliegtuig 
in dienst trad der posterijen bij het vervoer der post. 

Velen zullen wellicht denken, dat zulks het eerst plaats vond 
in Europa, doch dit is niet het geval; de terste of/icieek posiule 
vlucht geschiedde op 18 Februari 1911 te Allahabad (Britsch
Indië) ter gelegenheid van de »United Provinces Industrial and 
Agricultural Exhibition« (Provinciale tentoonstelling van industrie 
en landbouw). Met goedvinden van den DirecteurGeneraal der 
BritschIndische posterijen vervoerde de Fransche vlieger H. Piquet 
de l 'Enceinte een mail van ongeveer 6500 stuks brieven en andere 
stukken van bovengenoemde plaats naar Naini Junction. Speciale 

WATERGRAAFSMEER * 1^1 ■ W #% . ^ ^ » » O ^ ^ 
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zegels werden niet b e n u t ; de te vervoeren s tukken moesten in 
een dubbelen omslag, de buitenste geadresseerd aan een weldadig
heidscomité te Allahabad, worden toegezonden en vergezeld gaan 
van een postwissel van 6 pence. Dit extrabedrag kwam ten 
goede aan de kas van genoemd comité. De te vervoeren s tukken, 
verpakt in den tweeden omslag, waren op de gewone wijze gefran
keerd. Een speciale stempel was voor de afstempeling van deze 
stukken vervaardigd: in een dubbelen cirkel, staat vermeld 
»First Aerial Post. U. P. Exhibition Allahabad«. 

De middenruimte is gevuld met de primitieve afbeelding van 
een vliegtuig; op den achtergrond een paar minia tuur bergjes 
en het jaartal 1911. Deze stempel werd in rood afgedrukt. 

De vlieger Picquet, die deze vlucht volbracht,l andde na dertien 
minuten te Naini Junction, een afstand van vijf mijlen. 

De enveloppen van deze eerste postale vlucht zijn zeer gezocht, 
in weerwil van het vrij groot aantal stukken, dat vervoerd werd. 
De Engelsche catalogus van Alan Turton noteert ze met 60 
shillings, Champion geeft bedragen aan van 125 tot 250 francs, 
afhankelijk van de frankeering. 

Naijverig op dit succes of, wat ook mogelijk is, daartoe aan
gemoedigd, ging op 9 September van hetzelfde jaar de eerste 
Britsche postvlieger de lucht in. Het was ter gelegenheid van 
de kroning van koning George V en koningin Mary, dat een 
luchtpostdienst werd georganiseerd tusschen het vliegveld te 
Hendon (Londen) en Windsor, de vorstelijke residentie. 

Evenals bij de eerste Britschlndische vlucht was een weldadig
heidscomité belast met de voorbereiding en uitvoering Het gaf 
daartoe speciale enveloppen en kaarten uit. De linkerhelft daar
van werd ingenomen door een landschap van de omgeving van 
Windsor; een vliegtuig beweegt zich in de lucht. Aan het hoofd 
staat vermeld: A. D. Coronation. 1911 

First U. K. Aerial Post 
Bij Sanction of H.M. Postmaster General. 

In een witte ruimte, opengelaten aan den voet waarschuwt de 
Postmaster General de gebruikers, dat hij zich niet verantwoor
delijk stelt voor vertraging, beschadiging of verlies der stukken. 

De prijs van een kaart was ö'/j Pence, van een omslag i shilling 
I penny. 

De kaarten, vervaardigd van glanspapier, v.'aren gedrukt in de 
kleuren, bruin, roodbruin, geelbruin, olijfgroen, lichtgroen, lOod, 
helrood en violet. Die in laatstgenoemde kleur waren niet voor 
het publiek verkrijgbaar geste ld ; zij werden bij wijze van beleefd
heid door het comité gezonden aan hooggeplaatste personen. 
Waar het aantal hiervan beperkt was, zijn deze violette kaarten 
en enveloppen zeer zeldzaam. 

De enveloppen waren vervaardigd van glans en van gewoon 
papier. Zij bestaan in de kleuren olijfgroen, geelbruin, hel en 
donkerviolet. 

Voor de violette geldt hetzelfde als voor de kaarten in deze kleur. 
De eerste vlucht vond plaats uit Hendon op 9 September 1911, 

gevolgd door vluchten op 11, 12, 13 en 15 September. Ongeveer 
honderdduizend stuks werden op deze wijze vervoerd. 

Van uit Windsor vond slechts één vlucht plaats en wel op 
17 September. Curiositeitshalve zij vermeld dat deze stukken 
afgestempeld werden met een stempel, die den foutieven datum 
16 September droeg. Of deze misvatting ernstige gevolgen met 
zich sleepte voor den nalatigen postambtenaar, vermeldt de 
geschiedenis helaas niet! 

De kaarten en brieven moesten voorts op de gewone wijze 
gefrankeerd zijn met de koerseerende zegels; zij werden vernietigd 
met een specialen stempel luidende »First United Kingdom Aerial 
Post» Windsor (of London) en datum. 

In het reeds hierboven genoemde open witte vakje aan den 
voet ter linkerzijde, waarin de DirecteurGeneraal zich niet 
verantwoordelijk stelt voor verlies of vertraging, staat bovendien 
vermeld »For Convoyance bij Aeroplane from London to Windsor« 
(voor vervoer per vliegtuig van Londen naar Windsor). Op de 
stukken, die vervoerd moesten worden in tegengestelde richting, 
werd Windsor doorgehaald en vervangen door de geschreven 
aanwijzing Londen ; laatstgenoemde naam door Windsor . 

Zooals wij reeds zeiden geschiedde de vlucht WindsorLonden 
op 17 September 1911, terwijl de stukken den dagteekenings
stempel van den loden dragen. In zijn catalogus deelt Alan 
Turton mede, dat hem slechts één exemplaar bekend is, vervoerd 
van Windsor naar Londen, dat den juisten datumstempel 17 
September draagt. Dit stuk is afkomstig van den postdirecteur 

te Windsor . Vermoedelijk is het feit, dat 17 September 1911 op 
een Zondag viel, niet vreemd aan deze afstempelingsgeschiedenis. 

Zijn de violette kaarten en enveloppen van de route Londen
Windsor reeds zeer zeldzaam, dit geldt in nog sterkere mate 
voor de s tukken in deze kleur voor het traject WindsorLonden. 

De stukken, met dezen eersten luchtpostdienst te verzenden, 
konden te Londen gepost worden in zes verschillende hoofd en 
bij bussen; te Windsor in twee. 

De van uit Londen verzonden stukken kunnen dan ook den 
stempel dragen met een van de volgnummers i, 2, 3, 4, 5 of 6; 
die van uit Windsor met i of 2. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat de Engelschen reeds in 
1903 en 1907 proeven hielden met het postvervoer per ballon. 
Officieele medewerking bestond er evenwel niet. De eerste vlucht, 
eveneens voorbereid door particulieien (het blad »Empire Illu
strated«) geschiedde in 1910. De bekende vlieger Graham White 
bestuurde het vliegtuig; de proef mislukte deerlijk. 

In 1912 en volgende ja ren organiseerden verschillende groote 
bladen o.a. de »Daily Mail« vluchten; officieele medewerking 
ontbrak. 

Op 10 November 1919 kwam de officieele geregelde luchtpost
dienst tot stand tusschen Londen en Parijs, gevolgd door Londen
Amsterdam op 16 Juli 1920. Deze diensten werden verder uitge
breid ; wij komen daarop nader terug. 

Zijn de vluchten Allahabad—Naini Junction en Londen— 
Windsor de eerste die geschiedden met o((icKt\e^oedkeurüi^ en 
medewerking, zuiver postaal waren zij niet. Het initiatief en de 
uitvoering berustten in particuliere handen, de posterijen ^?>^«« 
slechts om de onderneming te vergemakkelijken en te doen slagen. 

De eerste officieele luchtpostdienst, geheel uitgevoerd door de 
posterijen vond plaats op 22 Mei 1917 tusschen Turijn en Rome. 
De eerste officieele luchtpostzegels verschenen bij deze gelegen
heid. Men benutte daartoe den bekenden expressezegel van 25 
centimes, rose, voorzien van den opdruk: 

Esper imento posta aerea 
Maggio 1917 

Torino—Roma, Roma—Torino 
Het vliegtuig verliet Turijn op 22 Mei 1917, medevoerend 

200 K G . brieven, 100 exemplaren van de couranten »La Stampa« 
en 100 stuks van »Il Popoio«. Na ruim vier uren had het zijn 
bestemming bereikt . De zegels werden vernietigd met den ronden 
stempel »Posta Aerea, Maggio 1917. Da Torino a Roma«. 

De vlucht was bepaald op 20 Mei, maar de slechte weersge
steldheid belette het vertrek, dat eerst geschiedde op den 22sten, 
vandaar dat de stukken alle eerstgenoemden datum dragen. 

De terugtocht van Rome naar Turijn vond plaats op 27 Mei 
1917. In dubbelen cirkel vermeldt de stempel »Posta Aerea 
Roma—Torino« met in den balk »27. 5. 17.« 

Tweehonderd duizend van deze iegels werden uitgegeven en 
slechts een betrekkelijk ger ingpercentage werd gebruikt , vandaar 
dat de ongebruikte zeer algemeen zijn. 

In de maand Juni van hetzelfde jaar organiseerden del ta l ianen 
hun tweede, officieele vlucht, thans per watervliegtuig tusschen 
Napels en Palermo v.v. 

De expressezegel 25 cent op 40 centimes violet werd voor 
deze gelegenheid voorzien van den opdruk : 

Idrovolante 
Napoli—Palermo—Napoli 

25 Cent. 25 
De overtocht geschiedde in drie u r e n ; denzelfden dag vloog 

de aviateur terug. 
Op de heenreis vervoerde hij een vrij groote hoeveelheid corres

pondentie en een dik pak couranten »Il Mattino« alles werd voorzien 
van den stempelafdruk in dubbelen ci rkel : 

28 
»Posta Aerea Napoli Sicilia 6—17 

5 
De correspondentie van Palermo naar het vasteland werd afge

stempeld met den stempel in dubbelen cirkel : »Posta Aerea 
Palermo Continente« met in den balk 28. 6. 17. 

Van bovengenoemden zegel werden 130000 stuks uitgegeven. 

p o s rZEGELHANDEL 
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Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Nederland 1924/25. (Vervolg). 
Tenslot te moeten nog behande ld worden de drukkersteekens 

der lagere waarden, die wij terwille van de overzichtelijkheid 
zoo systematisch mogelijk zullen nagaan. 

O p m e r k i n g e n : Wanneer niet anders vermeld staat, is de 
plaats van het teeken boven het tiende zegel der eerste horizon
tale rij, en vervangt het de oplaaglet ter boven dat zegel. 

De teekens, waarbij verwezen wordt naar afb. i, zijn alle on
derling eenigszins verschillend; de kruisjes zijn blijkbaar ruwweg 
met de hand geteekend. 
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1 cent oplaag A: teeken i . Tand ing Nb. 
oplaag B : teeken 3. Tand ingen Nb en Gl. 

2 cent oplaag A : teeken 4, tanding Nb. Verkrijgbaar geweest 
op de Postz. Ten t . 

teeken 5, tanding Gl. 
teeken 6, tanding Nb. De beide laatste teekens 

zijn ontstaan uit teeken 4, dat op verschillende wijzen doorge
streept is. Behalve de onder 5 en 6 afgebeelde komt nog een 
derde vorm van doorstreeping voor, het meest gelijkend op 6, 
maar iets dunnner. 

Teeken 7, tanding Nb . 
Teeken A, d.w.z. zonder drukkersmerk. Vier verschillende op

lagen zijn aldus gedrukt, n . l . : 
i". Afstand tusschen 9e en loe A normaal , 16 mm, gemeten 

van het rechterbeen van de 9e A tot het linkerbeen van de loe 
A aan de basis. Tanding Gl. 

2». Afstand geringer, n.l. 14 mm, gemeten als boven. Tan
dingen Gl en Gr. 

3*. Afstand zeer groot, 19 mm. Tandingen Gl. en Gr. 
4 ' . De 10e A is beschadigd ( inham in het l inkerbeen, als 

afgebeeld bij teeken 8, waarbij men dan het kruisje moet weg
denken) . Tandingen Gl en Gr. 

N.B. Dat we hier inderdaad met verschillende oplagen te doen 
hebben, is duidelijk te zien aan kleine foutjes op de zegels, voor 
iedere oplaag constant, m a a r n i e t voorkomend bij andere oplagen. 

Teeken 8, tandingen Gl en Gr. 
Teeken 9, tanding Gl. 
Teeken 10, tandingen Gi en Gr. 
Teeken I, in w'i;r verschillende vormen, die elk weer een nieuwe 

oplaag voorstellen, weer na te gaan aan (voor eiken vorm van 
kruisje constante) kleine foutjes op de zegels. Tanding Gl. 

Teeken 2, duidelijk verschillend van de voorafgaande. Tan
dingen Nb en Gl. 

Teeken i l , komt ook voor in een vorm, waarbij de cirkel ge
sloten is. Tanding Gl. 

Teeken 12, tandingen Gl en Gr. 
« 13, « Gl en Gr. 
« 14, « . Gl en Gr. 

Teeken 15, tandingen Gl en Gr. 
« 16, «. Gl en Gr. 
« 17) « Gl en Gr. 

Aan foutjes op de zegels is na te gaan, dat soms voor een
zelfde plaat twee verschillende teekens zijn gebruikt, een andere 
drukker dus tijdens het in gebruik zijn van deze plaat het werk 
van zijn voorganger heeft overgenomen (gevolg van ziekte, verlof 
of ontslag). Als zoodanig behooren bij elkaar de teekens 13 en 15, 
16 en I I , 17 en 8, 8 en hetzelfde zonder kruisje. 

2 cent opl. B : teeken 18, tanding Gl. 
Teeken 19, dat in twee standen voorkomt: rechtstaand en iets 

naar links geneigd. Tanding van den eersten vorm Nb, van den 
tweeden Nb en Gr. 

Teeken 20, zonder voorafgaand kruisje, tanding Gl. Boven 
zegel I. 

Teeken 20, met kruisje (als afgebeeld), tanding Gl. Boven 
zegel I. Twee vormen van het kruisje. 

Teeken 21, zon
der kruisje, tan
ding N b ; boven 
zegel I. 

Teeken 21,met 
kruisje, tanding 
Nb;bovenzegel i . 

Teeken: blokje, 
als afgebeeld in 
de figuur als no. 
3, met daaronder 
het cijfer i. Tan
ding Nb. Onder 
zegel 200. 

Teeken : blokje 
als in fig. 22, met 
cijfer2. Tand ing 
Nb. Onder zegel 
200. 

Teeken 22, tan
dingen Nb en Gl. 
Onder zegel 200. 

T e e k e n : blokje als in fig. 3, met cijfer 6. Tandingen Nb en 
Gl. Onder zegel 200. 

T e e k e n : blokje als in fig. 3, met daarnaast een liggende 7. 
Tanding Gl. Onder zegel 191 ( ie zegel onderste rij). 

Teeken : blokje als in fig. 22, waarnaast een 8. Tanding Gl. 
Onder zegel 191. 

Teeken : blokje als in fig. 3, waaronder een kopstaande 9 
Tandingen Nb en Gl. Boven zegel i . 

T e e k e n : blokje als in fig. 22, waaronder een kopstaand cijfer 
10. Tandingen Nb, Gl, en Gr. Boven zegel i. 

iy^ cent oplaag A : teeken i. Tanding Nb. 
opl. B : teeken i. Tanding Nb. 
opl. C: teeken 3. Hiervan twee oplagen; bij de 

eerste staat het blokje op dezelfde hoogte als de C's, tanding. 
N b ; bij de tweede staat het blokje veel hooger dan de C's en 
staan de C's dichter bij de zegels, tandingen Nb en Gl. 

opl. D : teeken 15, met daarboven een liggend cijfer 
I. Tanding Gl. 

3 cent oplaag A: teeken: Het teeken van fig. 23 (zonder 5) 
op de punt rustend, en met schuin links daarboven het cijfer 
I. Tand ing Nb. 

Teeken 24, maar met cijfer 2. Tandingen Nb en Gl. 
Teeken 24, Tandingen Nb en Gl. 
Teeken 23, maar met cijfer 4. Tanding Nb. 
Teeken 23. Tandingen Nb en Gl. 
4 cent oplaag A: teeken i. Twee oplagen; bij de tweede staan 

de A's verder van de zegels af. Tanding Nb. 
opl. B : teeken 3. Weer twee oplagen; bij de tweede 

staat het blokje dichter bij de 9e B, en vertoont 
deze laatste een blauwen uitwas. Tanding Nb. 

opl. C: teeken 17, op de punt rustend met rechts 
daarvan het cijfer i, liggend. Tanding Gl. 

Voor alle lagere waarden (uitgezonderd, tot nu toe, de i cent) 
blijkt dus in den laatsten tijd een systeem van nummering te 
zijn ingevoerd. 

In r o l p e r f o r a t i e verschenen (slechts na te gaan van het 
oogenblik af waarop deze zegels in geheele vellen verkrijgbaar 
werden gesteld): 

° O S T Z E C E L H A N D E L 
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1 cent opl. B, teeken 3. 
2 cent opl. A, teeken i . 
2 cent opl. B, teeken 21 zonder kruisje. 
2j/^ cent opl. C, teeken 3 (tweede oplaag). ■ 
3 cent opl. A, teeken 24 met cijfer 2. 
4 cent opl. B, teeken 3 (tweede oplaag). 
In p o s t z e g e l b o e k j e s verschenen de i en 2 cent met 

blancorand, in tandingen Gl en Gr. 

Het nieuwe zegel van 1 gulden is eind 
Januari verschenen. Het is uitgevoerd 
in koperdruk, en gedrukt in vellen van 
100. Evenals bij de andere Nederland
sche koperdrukzegels dragen de vellen 
een plaatnummer, dat zich ook hier 
bevindt op den onderrand, even links 
van een in het midden geplaatst ver
ticaal streepje. Wij bezitten plaatnos. 
I, 2, 3 en 4. 

De vellen zijn geperforeerd in lijntan
ding 1114:111^. Misschien staan ons 
zooals bij de uitgifte 1898/99 ook hier 
vier verschillende tandingen te wachten. 

Het ontwerp voor de zegels, die in teekening ongeveer gelijk 
zijn aan de waarden van 5—60 cent, is van Prof. Jan Veth. De 
kleur is blauw. 

9 cent. Op i Februar i is verschenen het reeds langen tijd in 
't vooruitzicht gestelde zegel van 9 cent. Het gerucht ging, dat 
men het over de kleur niet eens kon worden, en inderdaad is 
een voor deze serie merkwaardige oplossing gekozen: de druk 
in twee kleuren. Het zegel zelf is zalmkleurig rood, de waarde
aanduiding zwart. 

De afwerking is verder gelijk aan de overige waarden; vellen 
van 200, oplaagletter A, kamtanding t2V2. De vellen dragen het 
plaatnummer 66, en een Vvormig contróleknipje. 

Weldadigheidszegels. Van de Kerstzegels waren bij het ter 
perse gaan de in totaal verkochte hoeveelheden nog niet bekend. 

De 2 cent in rolperforatie was te Amsterdam eenige dagen 
vóór het einde der verkri jgbaarstel l ing uitverkocht. 

De zegels worden in de buitenlandsche pers unaniem geprezen. 
— «In von gutem Geschmack Zeugnis ablegender Ausführung . . » 
(Postmarke) — « . . trois t imbres . . qui se distinguent par leur 
beauté et leur originalité.» (Berner Br. Z.) 

De vellen zijn voorzien van een nieuw contróleknipje, voor 
elke waarde een ander . De vellen van 2 cent vertoonen een L, 
die van yVj cent een ronde kruik en die van 10 cent een 
klaverblad. 

Nieuwe oplaagletters. 2 ^ cent D, 4 cent C, 5 cent C, 9 cent A, 
30 cent C, 50 cent B. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent C: L 68 en R 68, beide in Nb, boven zegel 5. 
9 » A : 66, t anding Nb, boven zegel 5. 

10 « B : 39 L in tanding Gl. L 49, in Nb. 
R 57, in Nb, boven zegel 5. 
L 58, in Nb, « « 5. 

30 « C: 60, t anding Nb, boven zegel 6. 
50 « B : 62. « Nb, « « 5
Rolperf.: 60 cent B, no. 30. 
Zeer merkwaardig is het, dat, terwijl al een plaatno. 57 R 

bestond, er nu een nummer R 57 is verschenen. Misschien is 
het een vergissing van den graveur voor R 56, welk nummer 
tot nu toe niet bekend is geworden. 

10 cent oranjerood. De beeren Biesterbosch te Apeldoorn en 
Gordon te Rotterdam toonen ons ongebruikte resp. gebiuikte ex. 
op briefstuk van de tegenwoordige 10 cent in een oranjeroode 
kleur. Wij durven nog niet uit te maken of deze tint al dan niet 
aan een verkleuring te danken is. 

Dubbele perforatie. De 10 cent, plaat 54 L, is gevonden met 
dubbele perforatie aan den bovenrand van het vel, afstand 
tusschen beide t andingen ongeveer 2 m/m. 

Een tweede afwijking is gevonden eveneens bij de 10 cent, 
plaat 57 L, ook met dubbele perf. aan den bovenrand; afstand 
ongeveer 14 cM. 

Tandingafwijkingen Jubileumzegels. 20 cent getand i i i / ^ : i 2 , 
aan de onderzijde dubbel getand. 

(Gemeld door mr. Bontekoe te Sneek.) 

Een nieuwe tanding bij de Jubileumzegels? 
De heer P v. d. Meulen te 'sHage toonde ons een Jubi leum

zegel van 35 cent, dat zuiver getand was 11:11, welke tanding 
nog bij geen enkele waarde waargenomen is. Het is mogelijk, 
dat deze aan rekking van het papier is te danken, doch gewoon
lijk levert dit geen zuivere tanding op. Wij verzoeken onze lezers 
hun voorraad 35 centzegels nog eens nauwkeurig na te zoeken 1 

Plaatnummers der Guldenwaarden l8gg. Mevrouw Bsse van 
HeerdtKoliï wijst ons op het feit, dat voorzoover is na te gaan 
van deze nummers nog nooit een opgaaf verschenen is. Ons 
zijn bekend : 

I Gulden plaat i, 2, 3. 

5 
10 

alleen zonder nummer , 
plaat 1 en 2. 
zonder nummer . 

Een verzamelaarsloket ook te 's Gravenhage. — Van 6 Februar i 
af zal aan het boofdpostkantoor in Den Haag iederen Zaterdag 
van 3 tot 5 uur n.m. een loket (No. 11) geopend zijn voor den 
verkoop van postzegels aan verzamelaars. Aan genoemd loket 
zullen tegen den op de zegels gedrukten prijs verkrijgbaar zijn : 

a. Nederlandsche postzegels van vroegere uitgiften voor zoover 
nog voorhanden (doch geen buiten omloop gestelde zegels); 

b. de in NederlandschIndië, Suriname en Curagao gangbare 
zegels. (N. R. C.). 

Kleurveranderingen in de Koloniën. Wij vernemen uit betrouw
bare bron, dat binnenkor t de volgende zegels van Suriname*?« 
van Curacao van kleur zullen veranderen : 

3 cent wordt groen ; 5 cent paa r s ; 15 cent blauw; 20 cent olijf. 
Suriname bovendien 10 cent rood. 
Ned.Indië vermoedelijk 4 cent groen. 

De valsche Nederlandsche Jubileumzegels van f 10,—. Het is 
aan de Parijsche politie gelukt, de vervaardigers van deze zegels, 
waarover in het laatste Decembernummer bericht is, op te 
sporen en te arresteeren. In de woning van den hoofddader, 
den 24jarigen Jean Cividini, zijn de noodige teekeningen, foto's 
en kleurstoffen gevonden ; de platen en een tandingsmachine bij 
een van de beide medeplichtigen. De beeren moeten met dit 
zaakje ongeveer 200.000 francs verdiend hebben. 

Veilinguitslagen. 
47e Veiling Van Hoek. 

Nederland. 1852. 5 c. blok van 4. Eerste afdruk op watermerk
papier f280. 

1867. 5 c. blok van 20 postfrisch, f96. 
Port 1909. 3 c. op I Gld. Blok van 4 in type II. f7.25. 

1924. 5 op I c. kopstaand f46. 
Suriname 1900. 50 c. op f2.50. f35. 

45e Veiling Rietdijk. 
Nederland. 1867 5 — 50 c. ongetand, ongebruikt , f155. 

15 c. 10!^ : 10. blauw papier, f120. 
1920. 60 c. i i i ^ r i i j / ^ . Postfrisch, f6.50 
1877. Telegraafzegels compleet. Postfrisch, f41 . 

Curasao. 1889. Port. 5 c. T. II: Ongebr. f 25. 
Suriname. 1888. Port 10 c. T. IV. f73. 

25 c. T. IV. f54. 
40 c. T. IV. f 5 1 . 

1911. 10 op 30 c. T. I. f94. 

Postagentschappen. In navolging van hetgeen in Engeland veel 
wordt toegepast, is ook hier te lande de gelegenheid opengesteld 
tot het vestigen van postagentschappen, waarvan het eerste reeds 
in Tilburg geopend moet zijn. Zij zijn gevestigd in winkels en 
moeten geopend zijn zoolang de winkel zelf open is. De werk
zaamheden zijn beperkt tot : den verkoop van frankeerzegels, 
rentezegels, en plakzegels van 10 cent : het aannemen van aan
geteekende en expressestukken en van Binnenlandsche brieven met 
aangegeven waarde ; de aanneming van binnenlandsche post
ïvissels en het uitbetalen van binnen en buitenl . postwissels 
lager dan f20.— en voorzoover de kas toereikend is ; het aan
nemen van binnenl. postpakket ten; en het aannemen van bor

POSTZECE'LHANDEL _ IfcJ ^É^ JW H ;JL *» o ^DIK. LEAN t>E. RAftY 
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28 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

derellen met quitantiën ter invordering. De houder van het 
agentschap ontvangt bij het inkoopen van zegels tot een bedrag 
van f4oo i »/„ korting, daarboven tot f i ooo H %> boven f iooo 
Vi "/o Verder ontvangt hij (van de administiatie) 2 cent voor 
elk aangenomen aangeteekend of expressestuk, poslwissel, post
pakket , enz. 

Hij mag geen postzegels, enz. verkoopen aan personen of 
firma's, wonend buiten den kring van het postkantoor, waartoe 
zijn agentschap behoort,. 

Of een speciale afstempeling zal gebruikt worden, is ons nog 
niet bekend; hierover zal de afstempelingenrubriek t. z. t. wel 
mededeelingen verschaffen^ 

SURINAME. 

» » l H M » W l H » * t l 

t . . »  .  . . . . . ^ » . . 

^ r a W V O T I 

■ H» l«> l> l l «» l l 

Wij geven hierbij de afbeeldingen van drie van de nieuwe 
provisoria. 

Wij vonden de volgende oplaagle t ters : 
3 op 5 c. A, l o o p 12'/^ c. A, 15 op 1254 c. I en 15 op 20c. A. 
De firma Keiser, 'sHage, bericht, dat de lo op i2>/2 cent 

een vrij geringe oplaag heeft. 
Weer nieuwe opdrukken! De heer Van der Voet zendt ons nog 

3 andere opdrukzegels dan de hierboven afgebeelde, namelijk : 
i2}4 cent op 22)/2 cent oranje. Opdruk donke ib lauw. 
12!^ cent op 40 cent portzegel lila en zwart (Yvert no. i4). 

Opdruk blauw. 
12I/J cent op 40 cent portzegel lila (Yvert no. 25). Opdruk zwart. 

(Afbeeldingen in het volgend nummer) , 
In het Gouvernementsblad van 5 Jan. komt voor het volgende 

BESLUIT van 4 Jan. 192Ó, houdende bepalingen omtrent het 
buiten omloop stellin van eenige frankeerzegels en de ingeiruik
stelling van overgestempelde frankeer en portsegels. 

In naam der Koningin! De gouverneur van Suriname etc. etc. 
heeft besloten : 

Art. i. De frankeerzegels van 22I/2 cent en 32V2 cent worden 
buiten omloop gesteld. Art. 3 van het besluit van 21 Sept. 1907 
wordt diensvolgens gelezen als volgt: »De frankeerzegels bestaan 
uit 16 soorten, n.1. van i , i^i, 2, 2}^ , 3, 5, yy^, 10, 121^, 15, 20, 
25, 30, 50, 100 en 250 cent.« 

Art. 2. De hierna genoemde frankeer en portzegels worden 
tijdelijk, zoolang de nog aanwezige voorraad strekt, voorzien 
van afdrukken van de waarde 12V2 cent, voor frankeerzegels van 
deze waarde in gebruik gesteld en uitgegeven, t.w. 

1. Het thans in gebruik zijnde oranjekleurige frankeerzegel 
van 22I/2 cent, met de beeltenis van Hare Majesteit de Koningin. 
Op dit zegel is van den linker benedenhoek naar den rechter 
bovenhoek in blauwen inkt gedrukt »125^ Ct.« 

2. het portzegel van 4o cent, genoemd in art . 5 van het be
sluit van 21 Sept. 1907 etc. : 

a. van de lichtviolette kleur met gelijkkleurige waardeaanduiding. 
Ditzegel i s voorzien van een met zwarten inkt verkregen afdruk: 
»Frankeerzegel 12I4 cent Suriname« op vier regels ; 

b. van de lichtviolette kleur met waardeaanduiding in zwart. 
Ditzege l i s voorzien van een met donkerblauwen inkt verkregen 
afdruk: »Frankeerzegel i27ä cent Suriname« op drie regels, 
terwijl het getal »40« door middel van twee strepen is doorge
haald. De sub 2 genoemde zegels zullen in afwijking van het 
bepaalde in het genoemde art. 3 worden uitgegeven zonder de 
beeltenis van Koningin Wilhelmina. 

Art. 3 De reeds uitgegeven frankeerzegels ter waarde van 
22Vä en van 32Vj cent als in het eerste lid van art. i bedoeld, 
kunnen, mits gaaf en ongeschonden, gedurende drie maanden 
na het in werking treden van dit besluit op de post en hulp
postkantoren in Suriname tegen gangbare frankeerzegels van 
andere 'waarden worden mgewisseld. 

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 8 Jan. 1926. 
Gegeven te Paramaribo, den 4den Januari 1926. 

VAN HEEMSTRA. ,; 
De volgende afwijkingen zijn gevonden bij den opdruk op het 

éénkleurige portzegel : 

De 2e en 7e rij verticaal hebben de drukfout Frankeerzegel 
(dus 20 op een vel). 

Het 5e zegel van deze beide rijen heeft een gebroken c. 
Het 4e zegel van deze rijen heeft een gebroken / in cent. 
De violette porten zijn uitgegeven met en zonder gom. 
Van de portopdrukken met zwart cijfer heeft de 3e en 8e rij 

een kortere deelstreep, dus ook 20 per vel. De 4e en 9e rij 
heeft de fout »Frankeerzegel». 

Bij de 12V2 op 22Vj cent hebben het ie en 6e zegel van de 
2e horizont, rij geen pun t achter Ct. 

Van de 12V1 op 22'/2 c. moet de oplaag slechts ongeveer 8000 
stuks hebben bedragen, van de i2'/s op 4o cent eenkleurig 
8 ä 9000. Deze beide zegels waren dan ook in een half uur 
uitverkocht, hoewel aan ieder kooper slechts 100 stuks werden 
afgegeven. Het andere portzegel moet een oplaag hebben van 
ongeveer 25 000 stuks. 

Al deze interessante gegevens ontvingen wij van den heer 
Van der Voet, dien wij hier ten zeerste danken voor zijn inlich
tingen. 

Iets over de zegels der uitgifte Nederland 1869/71 wapentype. 
Van welingelichte zijde ontvingen wij onderstaande g e g e v e n s ; 

Overzicht der verschillende oplagen (vellen van 100, j^o resp. 
200 zegels in lo, 15, resp. 20 waterpasse rijen van 10 onder elkander). 
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# 
mi:. 

Afstempelingen. 
N E D E R L A N D . 

Dank zij de zeer gevvaardeeide medewerking van vele lezers 
valt er ditmaal zooveel uit ons eigen land te berichten, dat wij, 
teneinde niet te veel ruimte te vergen, besloten hebben, voort
aan slechts alle nieuwe stempels van Nederland en Kolomen 
te vermelden en van de buitenlandsche slechts nu en dan de 
meest belangrijke. De »Deutsche Sammler Zeitung« evenals ons 
Maandblad een geheel door verzamelaais geredigeerd orgaan, 
zag zich ook leeds genoodzaakt de vermelding dei buitenlandsche 
afstempelingen achterwege te laten. Wij hopen op deze wijze 
gelegenheid te verkrijgen, de Nederlandsche afstempelingen, 
waarvoor zelfs in Engeland en de Verunigde Staten, groote be-
langstellmg bestaat, uitvoeiig Ie kunnen behandelen. Vooi mede-
deelingen, ook omtrent oudere stempels, houden wij ons beleefd 
aanbevolen en vvij zijn steeds gaarne bereid vragen over zulke 
afstempehngen naar vermogen te beantwoorden. 

Amsterdam. Nieuwjaarsdag brengt den stempelveizamelaais 
dooi gaans eenige bijzondere stempels. Meestal zijn het oude, 
reeds lang uit koers zijnde stempels die dan nog eens opduiken, 
doch dit j aa r zorgde Amsterdam C. S. voor een nieuwtje. Op de 
visitekaartjes kwam een lang stempel te staan zonder datum of 
nummer, nl . 

I AMSTERDAM C. S. 1 

Heer Brave deelt mede dat het nieuw aangemaakte en dus 
geen oude kantoornaam-stempels zijn, alleen gebruikt wegens 
de drukte op 30 en 31 December 1925 en i, 2 en 3 Januari 1926, 
daar de vele hulpbestellers dje dan dienst doen, niet zoo vlug 
kunnen stempelen. Mede met het oog op de grootte der kaartjes 
(hiervoor alleen werd het gebezigd) kon geen datum toegevoegd 
worden. 

Amsterdam-Centraal Station, Dordrecht. Machine-stempel. Tus-
schen twee flauw gebogen dubbele golflijnen staat, gescheiden 
door 3 rechte lijnen, afwisselend met den datumstempel 4-regelig. 

VERMELD IN ADRESSEER 
UW BELANG ^^^„ VOLLEDIG 
OOK ADRES "^"P MET STRAAT 

VAN AFZENDER EN NUMMER 
Arnhem-Station. Enkelvoudig machinestempel, rechts van den 

dagteekeningstempel tusschen twee dubbele golflijnen 2-regelig 
ADRESSEER 
VOLLEDIG 

Amsterdam-Centraal Station, idem, 3-regelig 
GEBRUIKT BIJ VOORKEUR 

NEDERLANDSCH. 
FABRIKAAT. 

Beek bij Nijmegen. GOED GELEGEN DRUK BEZOCHT ZOMER
VERBLIJF. 

Bemmet. Handst. WILHELMINA PAVILJOEN INRICHTING VOOR 
VROUWELIJKE T.B.C.-PATIËNTEN. 

Berg en Dal. idem : VEEL NATUURSCHOON FRAAIE BUITEN
VERBLIJVEN. 

De Lier, idem: VEILING WESTERLEE. ZEER GUNSTIG GELEGEN-
Lissc. idem : in de dubbelr ing : • LISSE « CENTRUM BLOEM-

BOLLENCULTUUR in de segmenten gevormd door den datum
dwarsbalk bovenin : CENTRE OF THE beneden : BULBDISTRICT. 

Sassenkeim, i d e m : idem. • SASSENHEIM * LAAT BLOEMEN 
UW TOLK ZIJN. SAV IT WITH FLOWERS BUY DUTCH BULBS. 

Ubbergen. idem LAGE BELASTINGEN. GUNSTIG GELEGEN. 
Utrecht-Station. Mach.-stempel als van Arnhem-StationhtschK-

ven I-regelig POST VROEGTIJDIG. 
FRANKEERMACHINES. 

Heer G. Meyer meldt machine No. 7 ingebruik te 's-Graven-
hage bij de Verz. Mij »de Nederlanden van 1845.« 

Hartelijken dank aan de H.H. Backer v. Ommeren, A. W. Benders, 
A. W. Brave A.B.zn., J. P. Brinkman, W. J. Dercksen H.M.zn., 
G. H. van Grunningen, G. Meyer, A. C. Mijs, Dr. Schouten, 

W. de Ronden, John, Robbers, ir. H. Treitel» W . Vreeken en 
It. W. G. Zwolle voor de spoedige toezending of vermelding der 
nieuwe stempels . s Poststukken. ( ^ 

Nederland. De beeren mr. G. A. Bontekoe, Sneek en Zwolle 
te Amsterdam zenden mij de gehalveerde opdrukkaar t , 121̂ 2 ets. 
op 5 ets, met wijd-gearceerden achte igrond N". 1 5 6 k ) ; door 
opdruk van roode balken op de betrokken woorden is deze 
dubbelkaal t in 2 enkelkaarten veranderd. Zoo komen wij door 
fle opdrukkaar ten h e e n ; ik vermeen, dat een postambtenaarmij 
Voor ongeveer 2 maanden geleden mededeelde dat er ± 25000 
jifan deze kaarten waren. Ik herinner er aan , dat zoowel de vraag-
als de antwoordkaart voorkomen met i en 2 punten achter 
^Expediteur«. 

Br. I2V2 c. op 5 c. a. Vraagkaart \ Tekst gedeeltelijk 
b. Antwoordkrt \ doorbalkt . 

De heer Th . Smelt is zoo vriendelijk mij er op a t ten t te maken, 
dat op de adreswijzigingskaart een verander ing is aangebiach t . 
Op de rugzijde is nu een regel gekomen om he t telefoonnummer 
in te vullen, welke ruimte vroeger ontbrak, 

Br. 2 c. oranje op roomkl. (Tekstwijziging). 
De heer Zwolle melüt mij, dat er in de ansichten-serie ook een 

kaart met het portret van Johan de Witt komt. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest der Koningin 

heeft de firma Huijghens in den Haag brief kaai ten laten 
drukken, die verkocht worden voor f o.i2i/^ per s t u k : de winst 
is ten voordeele van de slachtoffers van de watersnood. Op de 
voorzijde zijn gedrukt het Rijkswapen met de Kon. S tandaarden; 
hierin in 2 typen in sier-omlijsting : »Salus populi, suprema lex. 
Het Heil des Volks zij de hoogste wet.« Deze voordruk is in 't 
zwart en in ' t bruin uitgevoerd : naar men mij mededeelde 
bestaan er van de bruine maar 100 stuks, van de zwarte echter 
zooveel, dat ieder philatelist er gemakkelijk 2 kan koopen, het
geen ik dan ook hoop, dat zij zullen doen. (Vr. dank aan de 
beeren Zwolle en Kirchner). 

Betschuanaland. De enveloppe van aanget. br. van Engeland, 
no. 4211b ligt voor mij met den 2-regeligen vertikalen o p d r u k : 
„BECHUANALAND — PROTECTORATE". 

Env. voor aang. br. 4.J/2 p. wijnrood, form. G. 
Bnigarge. Dit land »werkt» door op posts tukkengebied. Nu 

ligt met het portret van den Czaar een kaart van i 1. in olijf
groen voor mij, die ik in het vorige nummer ook als blauw
groen betitelde. Verder nog een kaart van dezelfde waarde in 
olijfgroen, mede met grooter borstbeeld en slechts één waarde
cijfer, met deelstreep. 

Br. I 1. olijfgroen op lichtgroen, zonder deelstreep. 
, i l . » » » met » 

Danzig;. Ook deze staat blijft niet achter met zijn groote for
maten. Nu liggen voor mij de 10 ansichtskaarten van 10 g. pf. 
en de kaa i t van 5 g. pf. 

Br. 5 g. pf. oranje op zeemkl. 
10 » » groen » » met ansicht. i 

Esihland. Met de weefster als waardestehipel verscheen een 
kaart van 5 m. (kostprijs 6 m.) Esthlandsch lijkt zeker veel op 
Hol landsch: de voordruk lu id t : »POSTKAART.« 

Br. 5 m. rood op zeemkl. 

Ierland. Met den bekenden harp als waardeste'mpel vei schenen: 
Env. 2 p. groen op wit 127 X 80 niM. 

2 p. » » roomkl. 121 X 9^ mM, 
Env. V. aang. br. 5 p. violet form. F . 
Br. I p . karmijn op zeemW.',iOy3#;*,'%|^yfS!|5*'VA -
I ta l ië . Een nieuwe kaartbrief i n l i e t bekende t y p e : 
Kbf. 30_c. donkergiijs op lichtgrijs (jaarcijfer 25). 
Liecbfenstein. Ook hier een groot formaat-kaart met een 

wijnboer als waardestempel ; zij is vermoedelijk in Zwitserland 
gedrukt. 

Br. 10 rp. groen op roomkl. • « 
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Monaco. Voor mij ligt een nieuwe kaart met den kop van 
den vorst, in het type der tegenwoordige zegels, als waardestempei. 

Br. 20 c. roodlila op lichtgroen. 
Noord-Nlgerië. Een nieuwe klant! Deze zendt ons 2 envelop

pen met ovalen waardes tempel ; verder 2 kaarten en 2 enveloppen 
voor aanget . br ieven; allen vertoonen Koning George, bij de 
laatste s tukken ziet men tevens een landschap met giraffe en 
olifanten. 

Env. 2 d. lichtbruin op wit, 124 X 95; I47 X 9° m.M. 
Env. V. aanget. br. 4 p. ultramarijn : form. G. H2. 
Krt. I d. grijsbruin, ii/j d. rood op wit. 
Oostenrqk. Dit land heeft zelfs al de dubbelkaar ten en de 

kaartbrief reeds klaar in het groote formaat. 
Kbf. 15 gr. roodbruin op grijsblauw. 
Br. 8 -f- 8 gr. groen, 18 + 18 gr. zwart, 24 -\- 24 gr. rood op 

zeemkl. 
Rnmenië. Hier kwam de eerste kaart in groot formaat u i t ; 

ze is echter slechts i48 X 100 m.M. in plaats van i48 X ' ° 6 
m.M. zooals bij de meeste andere landen ; kleine kop van Koning 
Ferd inand naar links. 

Br. 50 bani, oranje op wit. 
Tnrkfle. Hier verscheen een nieuwe kaartbrief met den 

waardestempel der tegenwoordige zegels : 
Kbf. 2 pi. rood op grijswit. 
Ver. Staten van N. Amerika. Hier kwam een nieuwe dubbel-

kaart voor het bui tenland j n gebruik ; waardestempel de vrij-
heidskop van de oude 2 cents-kaarten blauw. 

Br. 2 -)- 2 c. rood op zeemkl. 
Zweden. Twee kaarten in groot formaat ; andeis gelijk aan 

de laatst ui tgekomene. 
Br. 10 ö. paars, 15 ö. rood op wit. 
Zwitserland. Als laalste kaart in groot-formaat catalogiseer 

ik hier, die van 10 c. met ans ich t : watermerk. 
Br. 10 c, groen op roomkl. met ansicht. ' 

De drukplalen der ïrankeerzegels Nederland 1867 
in twee typen I en II. i) 

De belangwekkende mededeelingen in N, T. v. P. 1921, 65 en 
Phil. Maandblad 1921, 168 en 211, gaven aanleiding tot een 
nader onderzoek van de gegevens, welke de beeren D. C. Paraira, 
D. de Vries en J. Kerssemakers tot hunne uitingen hebben 
gebracht . 

Wat is tentoongesteld. — De beeren Joh. Enschedé en Zonen 
gaven ons op zeer welwillende en onbekiompen wijze inzage van 
de in September 1921 door die firma tentoongestelde cai tons, 
waarop aanwezig waren : 

i ' . ongetande proeven : 
a. van gravure J. Nusser, Düsseldorf 5 cent type I in zwart, goed

gekeurd 21 September 1866; 
6. vermoedelijk van de origineele plaat, door J. Nusser October 

1866 naar die gravure vervaardigd, 5 cent type I in zwar ten 
in de voor 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent goedgekeurde kleuren; 

2». ongetande proeven 10, 15, 20, 25, 50 cent type I; 
getande proeven 5, 25 cent type I 

in verschillende kleuren, afdrukken van platen, vermoedelijk 
patrijzen, vervaardigd door J. M. van Kempen en Zonen, Voor
schoten, April 1867 ; 

3 ' . ongetande proeven van verschil
lende zegels in vellen, afdrukken van 
platen, vervaaidigd door J. M. van 
Kempen en Zonen, volgens nevenstaande 
samenstelling in blauw, rood, grijs en 
zwart, alle Type I. Vermoedelijk zijn 
deze in steendruk, afdrukken van de 
oorspronkelijke clichés op steen over
gebracht ; 

4". ongetande afdrukken van platen 
van J. M. van Kempen en Zonen in vel-
deelen van 8 waterpasse rijen van 10 
zegels: 5, 10, 15, 20, 25, 50 cent zwart, 
type I; 
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5°. ongetande afdrukken van platen van Joh. Enschedé en Zonen: 
3 waterpasse rijen van 10 zegels, 10 cent kaïmijnrood 
3 » " 
4 » » 
3 » » 
4 » » , 

alle Type 1, gelijk aan de proeven sub 4" ; 
6". geperforeerde veldeelen in kleuren, afdrukken van platen 

Joh. Enschedé en Zonen: 
3 waterpasse rijen van 10 zegels 25 c. lila type 1 
3 » » » 10 » 50 c. zwart type II 
Enkele zegels (ongebruikt) in goedgekeurde kleuren en getand : 

5, 20, 50 cent type II; 
10, 15, 25 cent type 1; 
7". gebruikte getande zegels : 

5, 10, 15, 20 cent, type I, gedrukt van platen van 
J. M. van Kempen en Zonen; 

5, 10, 15, 20, 25 cent, type II, gedrukt van platen van 
Joh. Enschedé en Zonen. 

/ « bovenstaande gegevens is vermeld, van welke firma de gravure, 
resp. de platen volgens de opschriften op de cartons afkomstig zijn, 
terwijl onzerzijas overal is tusschengevoegd, van welk type, volgens 
de tot Oct. IQ2I aangenomen en ook voor het vervolg zonder wijzi
ging van kracht blijvende, noodzakelijke en ook volgens den heer 
Warren juiste wijze van onderscheiding, de verschillende proeven 
en afdrukken zijn. 

Uit vorenstaande zou volgen, dat naar de gegevens der firma 
Joh. Enschedé en Zonen geleverd zijn : 

door J. M. van Kempen en Zn. platen met zegels 5, 10, 15, 
20, 35, 50 cent type I, 

door Joh. Enschedé en Zn. platen met zegels 10, 15, 20, 25, 
50 cent type I en 5. 10, 15, 20, 25, 50 c. type II. 

Een en ander wijkt sterk af van de opgaven der heeren Paraira, 
de Vries en Kerssemakers, gevolg van het feit, dat die hecrcti in 
korten lijd en vluchtig hunne waarnemingen moesten verrichten. 

Wie vervaardigde de drukplaten en op' welke wijze? Zooals 
bekend is, zijn de frankeerzegels Nederland 1867 gediukt van 
drukvormen, vervaardigd voor plaaidriik {diepdruk}. Elke druk
vorm bevatte alle zegels voor een volledig vel in ééne plaat, de 
drukplaat genoemd. 

Uit de in 1918 enzerzijds met de firma J.M. van Kempen en Zn. 
gevoerde correspondentie bleek, dat de drukplaten voor genoemde 
zegels door die firma zijn vervaardigd voor het Minisleiie van 
Financiën. Volgens de bij de Controle van de Posterijen en 

tgöMg[Dgaa/j\gii}^ 

% (^m^.^^ 
Fig. I. 5 c. Type 1. 
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REINOU K I N G M A J 
TEL. 1029. APELDOORN, GIRO 99018. ? 
Postzegelhandel. Uitgever Maandblad 
„POSTZEGELNIEUWS'% 
27e Jaargang. f 2,50 per jaar. Proefnummer gratis. 

WIJ OFFREEREN IN PRIMA EXEMPLAREN: 
1925. WeldadigheidszegeU, roltanding, per serie . . . . f 0,60 
Armenwetzegels in blolflten van 4, ongebruiltt f 25,— 
Nederlandich Indlë, jubilé f 5,—, ongebrnikt f 20,— 
10 000 verschillende postzegels, alfabetisch opgeplakt, slechts f 175,— 
TE KOOP GEVRAAGD alle uitgaven van Cnrafao en Sarlnsme. 
Offreeren Suriname port 92, de 2'/^, 20 en 40 cent, ongebruikt f 1,75 

Port en aanteekenen extra. C2 3 93 

Aan de Leden. 
In ' t Decembernumtner werd op verzoek van den heer Van 

Dam te Zwolle een waarschuwing opgenomen voor J.MENDELSOHN, 
Rue de Maubeuge 24, Paris . Daar eers tgenoemde de zending, 
die hij vooruit betaald had, thans ontvangen heeft, en mij van 
verschillende zijden bovendien vv'erd medegedeeld, dat de firma 
Mendelsohn onder de betrouwbare handelaren gerangschikt kan 
worden, zullen wij hem gaarne rehabili teeren. 

Waarschuwingen. 
Verschillende handelaren in ons land zijn door een zekeren 

HENRI LEMONNIER, 7 Rue du Depart , Paris 14, vereerd met een 
cheque van fr. 3000, waarvoor hij gaarne Nederlandsche zegels 
wenschte te ontvangen. Er bleek echter voor deze cheques geen 
dekking aanwezig te zijn, zoodat we voor bovengenoemde 
oplichterij ernstig moeten waarschuwen. 

De heer E. J. de Veer te/Jörrfr^f^^ verzoekt mij te waarschuwen 
voor A. LOCKER, Rue Mare 14.3, Piatra (Roemenië), die in l 'Echo 
de la Timbrologie adveiteert en nog in een of ander klein 
Hollandsch blaadje. Dit heerschap laat na ontvangst van een 
ruilzending absoluut niets meer van zich hooren. 

J. A. KASTEIN, 
Beheerder van 't BondsInformatiebureau, 

Hendr. Jacobsz.str. ig, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A, VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

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

Straatweg 25, Vel^. 
Dordrecht: Secr.: G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooien Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 13, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr . : A. S. Doorman, Balistraat 100. 
Haarlem: Secr. : dr. J, M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
sHertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr . : P. C. Korleweg, Westerweg 91, Alkmaar. 

De secretarissen der afdeelingen worden verzocht hunne jaar
Iverslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, volgens art. 31 
iHuish. Regl., in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
Ivóór I Maart a s. 

Nieuwe leden. 
503. Oei Kiem Kiat, c/o Javasche Bank, Solo, (Java, N.I.) 

355. C. H. H. Magermans, werkt. Gouv. Mar. p/a. Dep. V. Marine, 
Weltevreden (N.I.) 

S72. A. J. van Pesch, empl. Batang Nanggar Estate, bij Medan (N.I.). 

898. J. J. Roestenburg, empl. Delimij ond. Soengei Sikambing 
bij Medan (N.I.) 

900. dr. B. Daamen, J. P. Coenstraat 27, Den Haag. 
901. C. H. Keuker Kzn., Vaartweg 141, Hilversum. V.A. 
902. J. Kroon, Hasselaarsplein 28, Haarlem. 
903. mej. Meta Noieman, Dubb . weg 71, Dordrecht. 
904. mevr. W. Toxopeus Tersteegh, Stephensonstr. 57, den Haag. 
905. L. J. Smeets. 's Gravenlandsche weg 57, Hilversum. V.A. 
906. J. van der Spek, Arnhemsche weg 266, Amersfoort. V. 
907. A. J. M. V. d. Heijden, Prinsenstraat 14, Biissttm. 
908. L. Meulemans, Thomsonlaan 35, den Haag (oudlid). V. 
909. ir. J. P. Wijs, Beeklaan 387, den Haag. A. 

Hersteld als lid. 
637. mevr. F. van SetersHageman, St. Jorisstr. 32, Nijmegen. 

Aanmeldingen. 
A. P. Aganoor, Gang Holle 15, Weltevreden (N.I). 
G. A. Bogaard, s. f. Padokan hjOcocja (N.I.) 
H. Diephuis. Kebon Kawoeng 22, Bandoeng (N.I.). 
J. Eihl, contr. Pandhuisdienst , Malang (N.I.). 
S. van Doorn, luit. inf., Malang (N.I.). 
A. Zondag, luit. inf., Malang CN.I.) 
E. von Grumbkow, onp China Kasik. Rampah bij Medan CN.I.). 
G. Nieuwenhuys, ond. Soengei Bras Soenggal \s\) Medan {H.\^. 
]. R. M. Kennen, Oud Merdika 4, Bandong (N.I.). 
Th. Menalda, adm. GrootAtjehsche afdeelingsbank, Koeia 

Radja (N.I.). 
Paul Schwank, Postmeister i. R., Steyr (Ob. Osterr.) 
J. J. Aalbersberg, Jan van Goyenkade 38, Leiden. 
J. A. Blok, arts . Bergen (N.H.). V. 
C. Kuipers, Javastraat 62, Nijmegen. V. L. 
P. C. van Staveren, Oranjelaan, Doorn. 
A. Wisse, Zoeterwoudsche singel 8b, Leiden. 
A. E. Banse, ambt . P. T. T., Kenarilaan 43, Semarang. (N.I.). 
G. Meijer, Johan v. Oldenbarneveltlaan 106, den Haag. A. 
H. J. Cramer, Jansstraat 10, Haarlem. 
Félix Kolozs, p/a. Oscar Eisner, Pärisiu. s, Budapest/V,\]i)ga.rn. 

Bedankt met 31 December 1935. 
392. J. H. van Kleef. 
603. A. Lambermont . 
640. B. J. Krol. 

Bedankt met 31 December 1936. 
694. mevr. A. Thyssen. 
708. H. Wesseling C.zn. 
329. mr. H. J. van Simmeren v. d. Weerd. 
413. L. C. Korevaar. 
649. Nie. Drukker, 

Adresveranderingen. 
815. P. Jorissen P.C.zn., thans Beatrijsstraat 62, Rotterdam. 
699. J. C. Lutkie, thans Pr. Frederiklaan 18, Wassenaar. 
692. B. R. Pietersen, thans Weverslaan 3, Voorburg. 
964. L. de Raay. thans Linnaeusparkweg 42, Watergraafsmeer. 

Afdeeling 'sGravenhage. 
Bestuur : dr. B. Daamen, voorzitter. 

A. S. Doorman, secretaris. 
J. F. van Strijen, penningm. 

Ondergeteekenden, leden en plaatsvervangende leden der 
financieele Commissie der Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, verklaren hiermede de rekening en verant
woording van den Penningmeester van het Tentoonstell ings
comitc met de aanwezige stukken vergeleken en een en ander 
accoord te hebben bevonden. Zij bevonden aanwezig een saldo 
van f 60,97•/2, waarvan 80 stel ä 3 stuks Tentoonstellingzegels 
ter nominale waarde van f 48,—, alsmede eenige zegels overge
bleven uit de gehouden loterij. Zij stellen er prijs op de meening 
uit te spreken, dat de Nederlandsche Vereeniging groote dank 
verschuldigd is aan den Penningmeester van het Tentoonstel
lingscomité, den heer J. F. van Siryen, voor de belanglooze en 
uitnemende wijze waarop hij, niettegenstaande eigen drukke 
ambtsbezigheden, de op zich genomen taak vervulde. 

Den Haag, 31 Januari 1926. L. VAN ESSEN, 
lid financieele Commissie. 

E. J. MARTENS, 
plaatsverv. lid. 

P Ö S T Z E < ; E L HANDEL « i k i '  ' V A ' A L » Ï » '  A . ' * * 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
I e Secretaris: J. C. G. VAN D E N B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
1 Februari 1926, des avonds te 8 uur, in de 
bovenzaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 40 leden. De voorzitter, de heer Singels, opent de 
vergadermg en heet allen welkom, in het bijzonder den heer Van 
Riemsdijk, voor het eerst aanwezig, en den heer De Raay uit 
Amsterdam. De notulen der vergadering van 4 Januari j .1. worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

De voorzitter deelt mede, dat de heer Smeulders in het bezit 
is gesteld van een blijvend aandenken, dat hem namens de Ver-
eeniging aangeboden is voor al hetgeen hij van de oprichting 
af als ie secretaris voor de Vereeniging gedaan heeft, terwijl de 
heer Van der Schooren, Bondsvoorzitter, daartoe vrijwillig een 
bijdrage inzond. De heer Smeulders bedankt in zeer hartelijke 
woorden voor het geschonken cadeau, een divan met kleed, en 
wijst erop, dat hij de Vereeniging, welke hij mede heeft opgericht, 
als bestuurslid heeft verlaten, doch haar niet zal vergeten en 
zoo noodig steeds zijn rijke e rvaüng ten dienste der Vereeniging zal 
stellen. De voorzitter leest daarna een schrijven van den heer 
Maingay uit Brussel voor, waarin deze zijn hartelijke deelneming 
betuigt met het verlies^ hetwelk de Vereeniging geleden heeft 
door het bedanken van den heer Smeulders als ie secretaris. 

In het drukraampje gaan thans rond de Kerst-zegels^van Neder
land, België, Luxeinburg, Diiitschland en Zwitserland, de nieuwe 
opdrukzegels van Suriname, nieuwe dienstzegels van Noorwegen, 
het nieuwe i gulden zegel van Nederland en een zegel der vorige 
uitgifte van Nederland van 73̂ 2 cent van dr. Huismans te Brussel 
met dubbeldruk van het woord »Nederland». 

Thans verschijnt de heer Siegmund ter vergadering en had 
graag in de notulen van 4 Januari opgenomen gezien, dat volgens 
zijn meening slechts de opdrukzegels van 4o en 60 op 30 cent 
gemotiveerd zijn, met welke meening de vergadering niet vol
komen accoord gaat. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat 9 leden, wier namen aan 
het slot van dit verslag voorkomen, met algemeene stemmen als 
lid worden aangenomen. 

De voorzitter doet daarna eenige mededeelingen omtrent de 
rolzegels. De 35 cent is nooit als zoodanig uitgekomen, vandaar 
de veronderstelde intrekking van die geheele waarde; de i cent 
is uitverkocht, terwijl de 2 ^ cent zeer lastig te krijgen is. Er zijn 
wellicht slechts 2 groote instellingen, die werkelijk de rohegels 
als «rol»zegels gebruiken. De heer Veen stelt zich beschikbaar 
hoor het leveren van alle rolzegels, terwijl de heer Olrée aantoont 
voe deze gemaakt worden. 

Van den heer Vrij te Rotterdam was ingekomen een zegel van 
de huidige uitgifte Nederland 10 cent met vlekjes in den hals 
der beeltenis van de Koningin, met verzoek om mededeeling of 
dit een plaatfout is. De voorzitter deelt hieromtrent mede, dat 
dit zeer lastig te beoordeelen is, daar er van dit zegel reeds thans 
i 12000 verschillende cliché's zijn in verband met het in gebruik 
zijnde rotogravure-systeem, waarvan het gevolg is, dat de cliché's 
zeer spoedig versleten zijn. 

Voorts deelt hij mede , dat hij inlichtingen bekomen heeft, 
waaruit blijkt, dat de beruchte opdrukzegels wèl naar Bern zijn 
gezonden, doch zeer laat. 

Verder geeft hij een kot t uit treksel uit «Ie Matin» van 31 Januari j .1. 
omtrent de valsche zegels 10 gulden Jubileum 1913, waaromtrent 
intusschen de Nederlandsche pers ook reeds berichten gaf en 
waarnaar gevoegelijk verwezen kan worden. 

De heer De Raay waarschuwt voor zekeren Lemonnier te Parijs, 
die bestellingen vergezeld doet gaan van cheques van 3000 francs, 
welke cheques echter steeds oninbaar blijken te zijn. 

Thans wordt door den eersten penningmeester , den heer 
Gramerus, rekening en verantwoording gedaan over zijn gehouden 
beheer over het jaar 1925. Volgens de hieronder volgende rekening 
heeft het batig saldo bedragen f568,8114. De in de December-
vergadering benoemde commissie brengt, bij monde van den heer 
Van Reijen, verslag uit over haar onderzoek. Zij brengt den 
penningmeester lof voor de nette en accurate wijze, waarop hij 
de gelden beheerd en de administratie verricht heeft en stelt 
voor de rekening goed te keuren en den penningmeester te 

dechargeeren, waartoe met applaus wordt besloten. De heer 
Cramerus brengt hierna een groot gedeelte van den hem toe-
gebrachten lof op denden penningmeester , den heer Van Deventer, 
over. 

De heer Siegmund leest hierna een stukje voor over niet-onder-
tcekende op-, aan- en bemerkingen in de boekjes der rondzendingen, 
waarop de voorzitter erop wijst, dat dit bij reglement verboden is. 
Deze lezing breng t vervolgens een onverkwikkelijke discussie 
teweeg, die daarmede eindigt, dat den heer Siegmund door den 
voorzitter het woord ontnomen wordt. 

De secretaris deelt daarna mede, dat verschillende brieven 
zijn ingekomen van leden, die hun dank betuigen voor het hun 
gezonden zegel der Januari-verloting. Voorts zijn ingekomen van 
den heer K. A. Heijmans jr. te Rotterdam 17 valsche zegels van 
Japan en van den heer L. C. A. Smeulders een boekje »die 
13riefmarke im Dienste der Wohltätigkeit«, von Dr. Alex Meijer, 
waarvoor den schenkers dank. Verder een schrijven van de 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars «Delft» met verzoek om 
adhaesie te betuigen met een schrijven door haar gericht aan 
het Hoofdbestuur P. en T., hetgeen niet op den weg onzer Ver
eeniging ligt, daar dit moet worden overgelaten aan den Bond. 

Tenslotte worden onder de aanwezigen verloot eenige zegels 
door de Vereeniging aangekocht voor f3 ,—, benevens zegels ge
schonken door de beeren Mutsaers (Cappellen), Olrée, Hekking 
en De Raay, waarvoor de voora t te r de gevers dank zegt. 

Waarna de vergader ing is ui teengegaan. 
Breda, 1 Februari 1926. De ie Se<retaris,].CG.W^Vs'EMli^'RG. 

Nieuwe leden. 
16. C. van Oeffelen, Spoorstraat 30A, \Q Breda. (II) 

E.Z. 
43. A. P. van Gent, Baronielaan 131, te Breda, Tel. 1051. (II) 

Z.K. 
168. E. Tillema, Rembrandt laan 36, te Hilversum. (VII) 

13. G. R. Kloeg, Jericholaan 66, te Rotterdam. (V) 
E. 

96. E. J. H. Evers, Borgelerstraat 12, te Deventer. (IV) 
E.Z. 

73. T. F. de Kort, ie Weerdsweg 8, te Deventer. (IV) 
E.Z. 
109. G. R. van Calcar Veenstra, Diergaardesingel 86, te Rotter-
E. dam. (V) 
180. R. Klop, Avenue Marie José 86, te Moluwe St. Lambert 
E. (Brussel). 
249. B .H. van de Werke , Palestinastraat 78* , te Rotterdam. (V) 
E.Z. 

Overschrijving lidmaatschap. 
59, F . A. M. J. Smits te Breda wordt Ir. A. J, J. M. Smits, 

Willemstraat i , Breda, Te l . 186. (Il) 

Candidaat-leden. 
Jan G. M. Wijers, koopman, Keizersgracht 223, Amsterdam. 

(Voorgedragen door C. J. F. Pont , te Amsterdam). 
mr. N. van Hasselt, I. l . I , Vredespaleis, Den Haag, wonende 

Viviënstraat 9,6,^s-Gravenhage. (Voorgedragen door P. C. Korteweg 
te Alkmaar). 

P. J. Duinker, arts, Hoogstraat 42, te Tholen. (Voorgedragen 
door M. A. Vermet te Oud- Vossemeer). 

Max. R. Hakkert , koopman, Weste Wagenstraat 96, Rotterdam 
(Eigen aangifte). 

B. Rynveld, 350 Greenwichstreet , New-York. (Eigen aangifte' 
J. Kool, Afdeelingchef der N. V. Philips Gloeil. fabrieken 

Elisabethlaan 15, Eindhoven. (Voorgedragen door J. C. G. van 
den Berg te Ginneken). 

mevr. J. M. F. A. van Dooren—Van Spaendonck, Broekhoven 10 
te Tilburg. (Voorgedragen door J. F. Mutsaerts te Tilburg). 

Jos. B. M. de Hoog, R. K. Priester, Baronielaan 23, te B^-eda 
(Voorgedragen door H. J. H. M. Janzen te Breda). 

Adresveranderingen. 
392. A. J. Hilverink, te Amsterdam, thans Sarphatipark 78, aldaai 
Z. (VII). 
125. mr. M. Tydeman te Utrecht, thans Snouckaertlaan u 

Amersfoort. (IV). 

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. \-EOH DE RAAY 
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mevr, dr. M. Csurgay-Faes te Budapest, thans Német utca 34, 
aldaar. 
M. M, G. Baert te Anna Paulowna, thans Postkantoor, 
St. Anna Parochie (van VII naar IV). 
P. J. Kuijters te Rotterdam, thans Eschdoornstraat 96, 
Deti Haag (V). 
E. J. Klaverwij den te Nijmegen, thans St. Jorisstraat 26, 
aldaar (IV). 
B. H. M. Mutsaers te Brussel, thans Flantijn, Cappellen bij 
Antwerpen. 
A. O. Ti t tmann, thans Ruvigny Mausions, Putney S. W. 15, 
London. 
J. A. L. Aarts te ^fl^if^r</iïw, thans Diergaardelaan 55, aldaar. 

Bekendmaking. 
De adminis t ra teur der rondzendingen brengt nogmaals ter 

kennis van be langhebbenden , dat het inzenden van boekjes met 
zegels, ter circulatie onder de leden — wegens den grooten 
thans aanwezigen voorraad — tot nadere aankondiging is stop
gezet. 

Breda. 2 Februar i 1926. H. J. H. M. JANZEN. 

Aankondiging. 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 1 Maart 192C, des 

avonds te 8 nur, in de borenzaal van de ,,Benrs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

(V). 
Rekening der Postzegelvereeniging „BREDA" over 1925. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

Voordeelig saldo over 1924 . . . . 
Contributie vaa 417 — 7 ̂  410 leden ä 

ƒ 4 , -
Contributie en entree van m 1925 
aangenomen leden 
lo'/o van het verkochte in de rond
zendingen 
Aandeel in de opbrengst der adver-
tentiën, enz. van het vereenigings-
orgaan 
Onvoorziene ontvangsten 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag. 

» 1640,— 

» 30 ° ,— 

» 400, -

400,— 
2 , — 

/2742, -

Werkelijk 
bedrag. 

ƒ 158,21 = 

» 1523,— 

» 282,— 

» 576,42 

» 628,20 
» 183,90 

/ 3351,73^ 

I I . 

13-

14. 
15-

16. 

17-
18. 

19-
20. 

Aandeel in de kosten van uitgaaf van 
het verecnigings-orgaan 
Kosten lidmaatschap van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen v. 
Postzegelverzamelaars (417 X ƒ o,35) 
Kosten v. drukwerk, portefeuilles, enz. 
Kosten van nummerstempeltjes en 
doosjes 
Porti en bureaubehoeften secretaris 

idem administrateur . . 
idem 2 penningmeesters 
idem 8 sectiehoofden 
idem bibliothecaris . . 

Kosten van abonnement op philatelis
tische bladen 
Zaalhuur en fooi kellner van het ver
gaderlokaal 
Kosten van 11 maandelijksche verlo
tingen 
Kosten der jaarlijksche algemeene 
verloting in Januari 1925 
Assurantie-premie 
Twaalfde jaarlijksche bijdrage aan het 
Reservefonds. (Besluit van 5 Mei 1913) 
Reis- en verblijfkosten van de ver
tegenwoordigers op de Bondsverga
dering 
Kosten van uitbreiding der bibliotheek 
Tweede bijdrage aan het Fonds tot 
viering van het 35-jarig bestaan der 
Vereeniging in 1928 
Onvoorziene uitgaven 
Voordeelig saldo over 1925 . . . . 

Totaal der U i t g a v e n . . 

Begroot 
bedrag. 

/ 1 1 5 0 , -

'45,95 
300,— 

1 5 , -
75,— 
35,— 
25,— 

1 0 0 , — 
2 5 , -

15,— 

4o,— 

40,— 

4 5 0 , -
2 6 , -

2 5 , -

60,— 
2 5 , -

1 5 0 , -
40,05 

/2742, -

Werkelijk 
bedrag. 

/ 1339,26 

» 160,65 
» 163,10 

* 3,60 
» 59,32 
* 42,41* 
» 6,85 
» "4 ,39 
* 24,93 

» - , _ 

» 19,10 

» 40,— 

» 442,99 
» 26,10 
» 2 5 , -

» 60,— 

1 5 0 , -
105,21' 
568,81 = 

/ 3351,73' 

Nagezien en accoord bevonden i Februari 1926. 
De Commissie van onderzoek : 

(get.) L. VAN REIJEN, rapporteur, 
iget.) M. J. OLRÉE. 

Aldus opgemaakt 31 December 1925. 
De ie Penningmeester, J. C. CRAMERUS. 

IVer. van Postzegelverz. „Hollandia", te Amsterdam. 
I S e c r e t . : J. A. K A S T E I N , Hendr ik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

|KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
30 Januari 1926, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 63 leden en 2 introducé's, een nieuw record ! De 

Ivoorzitter deelt mede, dat het aangekochte tentoonstellings-
Imateriaal, waarvoor hij in de Kerst-vacantie naar 5raj-«/geweest 
p , inmiddels in ons land gearriveerd is en het nu te Zaandijk 
Bigt opgeslagen. Daar het ruim 80 M^ meet, zijn de transport-
<osten niet medegevallen, doch wij mogen ons niettemin geluk
kig achten, dat wij het hebben en de broeder van den heer 

Vredenduin zoo bijzonder tegemoetkomend geweest is, door 
zijne loodsen gratis af te staan. Van zijn verblijf te Brusselhteh 
de heer Vredenduin tevens geprofiteerd door, geïntroduceerd 
door den bij ons welbekenden heer Maingay (die ook in zake 
het tentoonstellingsmateriaal zijne zeer gewaardeerde hulp ver
leend heeft), een bezoek te brengen aan de »Bourse Libre aux 
Timbres-posteit, waar hij door den voorzitter, den heer Poschelle, 
op hartelijke wijze is ontvangen. Van zijn bezoek heeft de heer 
Vredenduin een serie Belgische postzegels medegebracht , welke 
hij ten bate der feestkas zal laten verloten en waarvoor hij met 
applaus beloond wordt. 

In het Uitvoerend Comité voor de Jubileumstentoonstelling 
worden gekozen de beeren Vredenduin, dr. Muntendam, Kastein, 
Van Kooten, Zwolle, Zilver, Van den Hurk, Rutgers, Boeg en 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER 
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Schmid, in het Propaganda Comité de beeren Zwolle, Rutgers 
en Steensma. De beer Zilver heelt in verband met een stoornis 
aan zijn gehoororgaan bedankt als penningmeester ; de voorzitter 
bedankt hem in welgekozen woorden voor alles wat hij als be
stuurslid heeft gedaan en spreekt de hoop uit, dat bij toch steeds 
een getrouw bezoeker der bijeenkomsten zal blijven. In zijn 
plaats wordt de beer Van den Hurk als penningmeester gekozen, 
welke deze benoeming aanvaardt . 

Ingekomen is een schrijven van de Vereeniging van Postzegel
verzamelaars .»Uelft«, dat voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Na ballotage worden de beeren J. L. van der Laan jr., te 
Hilversum. M. Lionni te Amsterda)n en J. W. Steens Zijnen sr. 
te Baant als lid aangenomen. 

De heer Pootjes waarschuwt voor Panelli Angelo te San Remo, 
die ongevraagde zendingen valsche en beschadigde zegels zendt, 
de heer Kastein voor den bekenden Aug. van de Velde te 
Amsterdam en de heer Leon de Raay voor Henr i Lemonnier 
te Parijs, die groote bestell ingen doet en aan iedereen cheques 
ad f 3000,— zendt ; j ammer genoeg worden deze cheques niet 
gehonoreerd ! 

In de drukraampjes circuleeren Nederland nieuwe f i,— blauw, 
4 nieuwe opdrukbriefkaarten ä l2'/2 (10) e t , 3 Jubileum-kaarten 
ä yi/j ct„ bestemd om het zilveren huwelijk van H. M. de Koningin 
te herdenken, doch nu met 5 et. toeslag voor den Watersnood 
vervroegd uitgegeven, Suriname 4 locaal-opdrukken (aan het 
verzamelaarsloket niet verkrijgbaar), Zuid-Afrika 2 nieuwe drie
hoekige 4 d. zegels in de teekening der klassieke Kaapsche drie
hoeken, enz. De heer De Raay laat een zegel van Nederland 71/2 
ct., bruin, uitgifte 1899, rondgaan, waarbij de waarde een dubbel-
drMk vertoont; dit zegel is eigendom van den heer Huisman te 
Brussel, die het ter bezichtiging inzond. 

Medegedeeld wordt, dat onze oud-voorzitter, de heer Kuyper 
van Harpen, met het oog op zijn boogen leeftijd, heeft bedankt 
als commissaris. 

Door ons lid, notaris Spruyt te Gorredijk, is een boekje met 
zegels voor de Jubileumskas geschonken, dat, dank zij de onbaat
zuchtigheid van een 6-tal leden, f 13,50 opbrengt en de volgende 
maal nog eens tot genoemd doel gaveild zal worden. Onder applaus 
vernamen de leden deze schenking, alsmede het feit, dat de heer 
E. Donath in zijn veilingscatalogus reclame zal maken voor onze 
Jubileums-tentoonstelling. De voorzitter benut deze gelegenheid 
om de Jub. kas nog eens in aller aandacht aan te bevelen. De 
veiling van 43 kavels brengt ruim f 85,— op. 

Nadat nog medegedeeld is, dat tengevolge verbouwing van hotel 
vKrasnapolsky« de volgende bijeenkomst eerst 6 M a a r t zal plaats 
vinden, wordt de vergadering om io3,'4 uur gesloten. 

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

Aangenomen als lid. 
M. Lionni, Paardekraalstraat 5 n, Amsterdam. 
J. W. Steens Zijnen sr., Krugerlaan i, Baarn. 
J. L. van der Laan jr., Van Ostadelaan 10, Hilvetsum. (Eigen 

aangifte.) 
(De laatstgenoemde is eerst dan aangenomen, als voldaan is 

aan art. 5 van 't Huish. Regl.) 

Adresveranderingen. 
151. H. J. Roos, Adm. de Ruyterweg 5191, Amsterdam. 

51. W. C. van Beemdelust, Heerengracht 13, Amsterdam. 
20. J. W. de Vos jr , Oostzanerdijk A 113, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
N. van Julsingha, cand. notaris, Den Texstraat 21, Amsterdam 

(Voorgesteld door W. W. Rutgers 1 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 27 Februari 1926, des 

avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 6 Maart 1926, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat te Amsterdam. 

Mededeeling. 
Wegens verbouwing van »Krasnapolsky« kan onze ledenver

gadering niet plaats hebben op den laatsten Zaterdag der maand 
Februari, doch een week later, n.l. op 6 Maart. 

De ie Secretaris, J. A, KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstiaat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 26 Januari 1926, in het gebouw „Plompetoren", 
te Utrecht. 

Aanwezig 35 leden. Om ongeveer 8 uur werd deze eerste ver
gadering in het nieuwe vergaderlokaal door den voorzitter ge
opend. Nadat de notulen der vorige vergadering onveiandeid 
goedgekeurd waren, vroeg de heer Stuurman, wat of de laatste 
vraag bedoeld in de laatste notulen geweest was. De vice-vooi-
zitter, de heer Kaub, die de vergadering, waarop de notulen be
trekking hadden, gepresideerd heeft, beantwoordde de vraag. 
Hierna werden de ingekomen s tukken voor kennisgeving aan
genomen; ook het schrijven, waarin de eigenaar van «Plompe
toren» de huur en den huurprijs der vergaderlocaliteiten be
vestigde. 

Voor de feestviering en den aanstaanden Philatelistendag wei den 
voorgesteld — behoudens nadere goedkeuring — de data 3, 4 
en 5 September. Voorloopig werd vastgesteld geen tentoonstelling 
te houden en de genomen besluiten op de bestuuisvergadering. 
De heer Sluijp wenscht op den avond een Clinge Doorenbosch 
te hooren, wat in overweging genomen zal worden. Nadat werd 
medegedeeld, dat op de eeistvolgende vergadering alles definitief 
zal worden vastgesteld, wekte de voorzitter een ieder op aan 
de feestvieiing deel te nemen. 

Bij de rondvraag deelde de heer Jonker mede, dat hij be
schadigde zegels van het postkantooi te Amsterdam ontvangen 
had en dit instituut geen andeie zegels wenschte te zenden. 

Na de verloting en de veiling werd de vergadering om l o ' / , 
uur namiddag opgeheven. De waarnemend secretaris, 

J. G. RAATGEVER. 

Candidaat-lid. 
H . H . Overduin, Gijsbr. van Amstelstraat i i l , Hilversum. 

Bedankt als lid. 
mr. H . J, van Simmeien van de Weerd, Laren. 

Adresverandering. 
W. C. van Beemdelust wordt Heerengiacht 13, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
UESTUÜRS-VERßADERING op Dinsdag 16 Februail 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinulag 23 Februari 192«. 

Mededeeling. 
Wegens te grooten voorraad kunnen tot nader bericht geen 

boekjes voor de gewone rondzendingen ingezonden worden. 
Boekjes ter circulatie in Groep Z (Zeldzaamheden) kunnen steeds 
aan den directeur van verkoophandel worden toegezonden. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage 
Secretaris: A. S T A R I N K , Olijfstraat 50, ^s-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der buitengewone algemeene ver
gadering van Donderdag 28 Januari 1926, 's avonds 
te 81/4 uur, in Café „Boschlust", Bezuidenhout 2 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig een dames-lid en 21 heeren-leden. Nadat de voor 
zitter deze eerste vergadering in 1926 met een bijzonder woorc 
van welkom heeft geopend, de notulen zijn voorgelezen en on 
veranderd goedgekeurd, worden de ingekomen stukken afgehan 
deld, die geen van alle belangrijk zijn. De door het bestuu 
voorgestelde wijziging van art. 22 van het Huishoudelijk Regie 
ment wordt met algemeene stemmen aangenomen, zoodat in dei 
vervolge de convocatiebiljetten, bijzondere omstandigheden aa: 
het oordeel van het bestuur overgelaten, geheel zullen veivalle 
en de oproepingen ter veigadering zullen geschieden midde 
een convocatie in het Maandblad. 

De candidaat U. van Eerde wordt dan met algemeene stem| 
men als lid onzer Vereeniging aangenomen; de ballotage va 
den tweeden candidaat moet tot de volgende vergadering worde 
uitgesteld. 

POSTrEGELHANOEL _ i ^ Y A i k F 3 Ä. fc IWATERGRAAI^SMEER * I M l « W / ^ ^ ^ l " * O» > * 
O m DIR- l-Ei^N DE RAAY — • INT.TEL. ZUID 6255 
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DE HAAOSCHE POSTZEQELHANDEL, 
T O U S S A I N T K A D E 4 1 , D E N HAAG. 
— — — (VANAF 1 MEI 1926: NOORDEINDE 90.) — — ^ — ^ 

(ZIE OOK HET VORIG NUMMER.) 
EEN BEZOEK HnM OliS MfiQüZIjri IS THAMS ZEER LOOMEriD. 

EENIGE VOORBEELDEN: 
Foutdrukkaart Hattem (Overijsel) ƒ 0,30 per 10 stuks slechts 
Nederland, no. i, goede exemplaren, per stuk / 4,— en 
Ned.-lndië, Jubilé 1923, serie compleet, ongebruikt 
Curapao, no. 53, (22^ c), per stuk ƒ 0,40 10 stuks 

» no, 59, (7 f. 50), 1 c. nooduitgifte, ongebruikt 
» Jubilé 1923, serie 5 c.—1 GId., ongebruikt . . 

/ 

Port 1889, 2H cent T.I. / 1,90 T.II. / 3,95 
» 1889, 5 cent T.I. . 14,50 T.II. » 2 5 , -
» 1889, 124 cent T i l , CD. / 25,— z. 
. 1889. 20 cent T.II. CD. » 9,5,- z.z. 
» 1889, 30 cent T.I. z.z. » 42,50 
. 1889, 40 cent T.I. z.z. » 40, - T.II. z.z.z. CD. f 90 
» 1889, 50 cent T.I. CD. » 7,— T.II. CD. f 12 , -

C.D. = Curasao Dun^ in.a.iv. klein plekje in het papier. 
Suriname, Port 1889, 214 cent T.II. ƒ 1,25 

» 1889, 10 cent T.IV. z.z., gebruikt 
» 18S9, 20 cent T.I. ƒ 15 , - T.II. . . / , 6 -
» 1889, 25 cent T.I. » 8,— T.III. . . » 5,50 

30 cent T I . » 17,50 T.II. z.z. . . 150 , -
40 cent T.I. . 6,75 T.II. z.z. . » 250,— 
50 cent T.I. » 2,50 T.II. . . > 4,50 

T.III. » 
TUI. » 

15 cent T.I. of I I I . » 
25 cent T.III. CD. » 

30 cent T.III . * 
T.III. . 

T.III. CD. » 

T.III . ' 

n 
1889, 
1889, 
1889, 
1889, 

T i l l . . . 
T.IV. z.z. . 
T U I . . . 
T.III. . . 
T.III. . . 

TIV. pracht exemplaar 40 c. T.IV. z.z. klein plekje ƒ 17,50 
10/30 cent T.II. oplage 32 stuks, z z.z. pracht exemplaar, ongebruikt 

Indien niet a n d e r s vermeld, zijn alle h ie ronder volgende zegels pracht e x e m p l a r e n ! 
Baden, no. 1, 1 K. Chamois, Vvert 300 ir 
Beieren, no. la, 1 K., diep zwart, licht gestempeld, Yvert 1000 fr 

no. 7, 12 K., rood, Yvert 100 fr. / 7 , - no. 8, 18 K., oranje, 125 fr. 
» no. 13, 12 K., groen, ongebruikt » 4,75 no. 14, 15 K-, rood, 100 fr. 

no. 18, 40 fr. ƒ 3 , — no. 21, 180 fr. / 7,50 no. 22, 150 fr. 
no. 29, 12 Kr., violet, gebruikt, 500 fr., z.z.z 

* no. 36, 1 Mrk., violet, ongetand, 200 fr., z.z 
no, 90, 75 fr. / 6,- no. 91, 65 fr. 

België, no. 2, 40 fr. * 3 , - no. 9, 125 fr. ƒ 8 , — no. 21, 125 fr. 
no. 22,200 fr. »13,50 no. 37, (rolst.) » 
1914, Roode-Kruis, no. 126-131, 2de druk, 42 fr. 50 . 
1919, Staalhelm, no. 178, (10 fr. gebruikt), 160 fr. . . . 

» 1918, Roode-Kruis, no. 150- 163, ongebruikt, 775 fr., z.z. 
Bosnië, no. 44, 5 Kr., blauw ƒ 0,45 

no. 97—108, ongebruikt, 13 fr. . » 0,75 
» Porto 1904—08, no. 1 - 13, compleet, gebruikt . . . . 

Brunswijk, no. 2, 450 fr. ƒ 31,50 
» no. 3, op briefstuk, z.z., 500 fr. 

1 5 , - no. 'S7a . 

no. 60, (1910), 5 Kr. 
no. I l l en 112, 2 st. 

no. 3, 500 fr. 

no. 4, 
no. 9, 

350 fr. 
110 fr. 

ƒ 24,50 
» 7,50 

no. 5, 300 fr. ƒ 22,50 no. 
no. 

60 fr. 
75 fr. 

2,50 
5 , -

30,50 
3,50 
0,55 

12,— 
1,25 
0,95 
8,75 

15,— z. 
3,25 
3,25 
3,50 

0,95 
87,50 
5 -

8 0 , -
0,95 
5,25 
1,50 

77,50 
695 , -

2 0 , -
7 0 , -
9 , -
7,— 

1 2 , -
3,5,-
13,50 
5,75 
9 , -

50,— 
1,75 
9,90 

57,50 
0,40 
0,65 
0,75 

3 5 , -
39,50 
4 , -
6,25 

z. o. z. (358a) 
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no. 

no. 22, 400 fr. 
no. 55 en 56, per stuk 

124 en no. 125, 37 fr. 50 
no. 160 

no. 355, z.z. . 
no. 18, 15 fr., z. 

» Port, no. 5 
» Port, no. 22 . 
» Port, no. 26 . 

Frangche Kolonie, no. 16, 
» » no. 28, 

Hannover, no. 1, 125 fr. 
» no. 3 . . . 
» no. 
» no. 
» no. 

no. 

no. 39 
no. 6 
no. 2̂3 

no. 6, 275 fr. / 1 9 , -
/ 2,25 no. 40 
» 2,25 (goed exemplaar) 
. 5 , -

no, 
/ 5 , 2 5 

2, 400 fr., z.z. 
no. 9 

no. 41 
no. 7, 800 fr. 
no. 24, 300 fr. 
no. 27, 65 fr. 

29 / 2,— no. 33, 160 fr. 
no. 1 op briefstuk en zeldzame stempel 

11 

Bremen, no. 4, 5 Sgr., groen, roestvlekje, 135 fr 
Bulgarije, no. 25, 50 op 1 fr., zz.. gebruikt of ongebruikt, 250 fr. . , 
Danzig, no. U, . . . f 0,75 no. 21, 150 fr. / 1 2 , -

» no. 32, 250 fr. . 18,7b 
» no. 121, . . . . 1,50 
» no. 126, 10 fr. . 0,50 no. 147 . . / 0,25 

Duitschland, 5 Mrk., Reichspost, gebruikt, z.z 
» no. 118, 15 fr. / 0,95 

Allenstein, no. 4 / 0,30 
Finland, no. 2, op briefstuk, post-stempel 
Frankrijk, no. 1, 100 fr. / 7,— 

» no. 0, 200 fr. » 1 4 , -
no. 33, 175 fr. » 1 3 , -

» 4,15 
» 4,25 
» 1.60 

4 c. grijs, 1100 fr., klein plekje, z.z.z 
70 fr. / 4,50 
ƒ 8,75 
» 5,— no. 4 ƒ 5,50 no. 5 ƒ 6,25 no. 9 
» 2,25 no. 12 » 5,50 no. 13 » 5,— no. 13, 2500 fr., goed 

15, randstuk, 650 fr. ƒ 47,50 no. 15, 650 fr. 
16, 225 fr » 16,— no. 19, 150 fr. / 10 , - no. 26 
23, 500 fr., z.z.z 

Napels, (echt gebruikt), no. 10, 75 fr. / 5,— no. 11, 75 fr. ƒ 5,— no. 14 
no. 15, 75 fr. » 5, - no. 16, 650 fr. (Thier) op briefstuk 

Italië, Port no. 1, z.z » 10,— Port no. 2 / 1,50 no. 37, (gebruikt) 350 fr. 
» no. 110-112, 12 fr » 0,75 no. 124-127 . 2,90 no. 139, 7 fr. 50 
» no. 174—175, met overdruk voor de Italiaansche bezittingen, 5 series 
» Nieuwe Vliegpost, 60 c , 1 L., 1 L. 50, serie 
» Nieuwe Vliegpost, 5 L., groen, zeldzaam, oplaag 6000 stuks 
» Nieuw. Serie Centenario Francescano, compleet 
» Jubilé 1925, no. 174 en 175, serie gebruikt 
» Heilig Jaar, serie kompleet, echt gebruikt 
» Oostenrijksche Post 1918, no. 1—20, serie compleet 

» » no. 27—40, serie compleet 
Rusland, Herinnerings-serie, 6 stuks, compleet / 1,25 
Kreta, no. 7 . . . / 4, - no. 8 

» no. 16. 125 fr. » 11,— no. 32 
s no. 59 . . . » 14,— no. 75 

Fransch-Kreta, no. 1—15, serie compleet, zeldzaam 
» no. 16 / 2 , - no. 17 / 4,50 no. 18 ƒ 8,— no. 19 

Letland 1920, no. 59—61, serie compleet 
» no. 70—74, zeldzaam !! 

no. 79—80 ƒ 0,85 no. 93—105, gebruikt 
Liberia 1918, no. 140—152, gebruikt, 110 fr., slechts 

Deze serie met O.S. overdruk, 110 fr 

/ 

/ 6.50 
. 1 4 , -
» 15,— 

ongetand 
no. 9. 150 fr. 
no. 48 . . . 
no. 85 . . . 

Liechtenstein, no. 
» no. 

LIthauen, no. 
» no. 
> no. 
» no. 
» no. 
» no. 
» no. 

46 / 0,071/, no. 47 / 0,10 
50 » 0,15 no. 61 » 0,20 

2 . 1,75 no. 5 » 1,75 
11 — 16, 27 fr. ƒ 1,60 
56—66, serie compleet, zeer lastig . . 
67—77, 

no. 48 / 0,15 no. 
12 fr. 

49 
50 no, 62, 

no. 6 . . . . 
no. 18-23, 30 fr. 

85-
78-
117-

98, 
84 
-128 

Lübeck, no 
» no, 

Luxemburg, no. 1 
» no. 7 

ƒ 0,95 
» 1,25 

/ 2 , 1 0 no. 9, 
18 op briefstuk, 80 fr. 

. . / 7 , -
90 fr. » 6,75 

f 13,50 

/ 8,50 
1 3 , -

200 fr. 
/ 5,50 

no. ia . . 
no. 9, 175 fr 

no. 9j 80 c. violet, met het zeldzame P.D. stempel . 
no. 74—85, serie compleet, gebruikt, 170 fr., zeldzaam 
no. 86-88 , 37 fr. 50 / 3,15 
no. 142-144 . . . »1,25 
Dienst, no. 67—76, serie compleet ƒ 11,50 

» no. 114—128, serie compleet » 14,— 

no, 11, 375 fr. ƒ 27.50 
n 

no. 2 . . ƒ 15,50 
no. 11,150 fr. » 1 1 , -

no. 112—114 
no. 188—200 

no. 12, 150 fr. 
13«, 100 fr., z.z. 

no. 4, 100 fr. 
no. 58 . . . 

no. 95—109, compleet 
no. 146—149, Caritas, 45 fr. 
no. 96—113, serie compleet 

no. 140, 142 en 143, 70 fr. . 

7,50 
19,75 
29,50 
0,25 
2,50 
0,06 

13,90 
0,95 
0,95 

4 0 , -
25 , -
9,50 
4,75 

2 0 , -
22,50 
4,75 

47,50 
9,50 

1 0 . -
27,50 
9 5 , -
4 0 , -
5,75 

37,50 
1,25 

4 0 , -
22,50 
0,40 
1,60 
0,50 
1,25 
1,75 
0,15 
1,75 
0,95 
2,50 
1,75 

12,50 
4 , -

1 5 , -
7,50 

1 1 -
1,95 

1 5 , -
0,75 
4,25 
4,'.'5 
0,80 
0,50 
1,75 
1,65 
4,60 
1,50 
2,10 
0,75 
8,75 

1 0 , -
7,50 
7,50 
2 , -

1 5 , -
14.50 
8,75 
2,75 

19,50 
4,— 

Zi6 vooral nog even onze aaobie ig in let vorig nummer. W O R D T V E R V O L G D . 
Aanvragen zonder retourporto worden niet beantwoord. Alle zendingen geschieden na ontvangst van postwissel of door 
overschrijving op onze Girorekening No. 110104, kantoor DEN HAAG. Zendingen boven f 10, — franco. Buitenland Porto Extra. 

(2535) 
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Thans komt de hoofdschotel der besprekingen, het voorstel: 
»Besprekingen ui t t reden uit den Bond«, aan de orde. De secre
taris leest een door hem gestelde uitvoerige beschouwing voor 
over het artikel, voorkomend in het Maandblad van 16 Januari 
j .1. van den hoofdredacteur, handelend over den »Bond«. Dit 
artikel, hoe vernietigend z.i. ook voor den Bond, zooals deze de 
laatste lo jaar is geweest, werpt toch een geheel nieuw licht op 
de vraag, of een goed geleide, krach ' ige Bond geen noodzaak 
is èn nut kan stichten. De voorzitter, de hoofdredacteur, die als 
lid onzer Vereeniging aanwezig is, en nog anderen, nemen aan 
de daarop gevolgde degelijke en ernstige discussies deel en ten 
slotte wordt, met algemeene stemmen, het voorstel van den 
secretaris aangenomen, nog een jaar voorwaardelijk lid te blijven 
van den Bond en te trachten dezen te verbeteren. 

Een en ander zal aan het Bondsbestuur duidelijk worden geschre
ven en eene commissie van drie leden worden benoemd, die zal 
trachten contact te krijgen met andere aangesloten vereenigingen, 
ten einde gezamenlijk het door ons gestelde' doel te bereiken. 

De gewone verloting en veiling hebben dan plaats en sluit de 
voorzitter, laat in den avond, deze opgewekte en prett ige ver
gadering. 

De Secretaris, A. STARINK JR . 

Nieuw lid. 
U. van Eerde , P'rederik Hendriklaan 46, den Haag. 

Candidaat-lid. 
J. Ph. P. 

rend lid.) 
S waving, Kolkkade 7, Rotterdam, (als correspondee-

Vergadering. 
Yergadering op Donderdag 25 Februari 1926, ' savoudsteSV» 

uur, in Café »Bo8cli lust«,BezQidenliout2, te's-GraTenliage. 
Notulen. Verloting. 
Ingekomen s tukken. Eventueele veiling. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. 
Mededeelingen. 

Ver. van Postzegelverz. , ,de Globe" , te Arnhem. 
Secretaresse : J. G. Schuurman-Meesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG van de vergadering van Dinsdag 26 Januari 
1926, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

De vergader ing, die door 25 leden wordt bijgewoond, wordt 
geleid door den heer Pos. Na opening wenscht hij den leden 
een gelukkig nieuwjaar en heet speciaal twee leden, die voor 
het eerst de vergader ing bijwonen, welkom. Na lezing en goed
keuring der notulen , heeft de stemming plaats en worden de 
drie candidaten als lid aangenomen. Alsnu brengt de kas-
commissie verslag uit, waarna de penningmeester wordt gede
chargeerd. Vervolgens brengen de penningmeester en secretaresse 
hunne verslagen uit. 

Bij de nu volgende verkiezing van de bestuursleden worden 
de af t redende leden, de heer Kramer, mevr. Schuurman en mej. 
Veering bij acclamatie herkozen. 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten, 
waarna de maandeli jksche verloting plaats heeft. 

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

Candidaat-leden. 
K. A. Swart, Sonsbeekweg i4, Arnhem. 
J. L. Lubbers , Rijnstraat 29, Arnhem. 

(Beiden voorgesteld door P. W. Günther). 
mevr. Grijping, Roggestr. 43, /ir«/«««. (Voorgesteld door A. M. 

J. F . de Wit ) . 
J. Hof, Janss t raat 19, Arnhem. (Voorgesteld door P. van den 

Hoven). 
Nieuwe leden. 

141. A. F . Bruil, Nieuwstad 60, Arnhem. 
35. L. P . Agelink, Burg. Weerts t raat 70, Arnhem. 
37. J. F . Beyerinck, Apeld. weg 62, Arnhem. 
38. A. Cochius, Van Pallandtstraat 72, Arnhem. 

Bedankt als lid. 
2. W. F. Brouwer. 

129. H. J. P. van der Kolk. 
Adresverandering. 

J. Verhoeven jr. wordt Bakkerstraat 3, Arnhem. 
Vergaderingen. 

VEROADEßlNa op Dinsdag 23 Februari 1926. 
SOCIKTEITSAVOND op Dinsdag 9 Maart 1926. 

Philatelistenclub , ,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. JORISSEN P.C.ZN., Beatrijsstraat ki, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 12 Januari 1926, 
des avonds te 73̂ 2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 30 leden. Wegens afwezigheid van den voorzitter, 
opent de vice-voorzitter, de heer Van der Hoven van Genderen, 
de vergadering met verwelkoming van het nieuwe lid, den heer 
Janse, en een gelukwensch met de intrede van 1926. De notulen 
der vorige vergadering worden gelezen en onverandeid goedge
keurd. De 3 candidaten worden tot lid aangenomen. De inge
komen stukken worden ter kennis van de leden gebracht en 
verder voor kennisgeving aangenomen. 

Ter bezichtiging wordt gesteld een gedeelte der verzameling 
Engelsche Koloniën van ondergeteekende. Zij wordt met veel 
belangstelling bezichtigd, waarna de eigenaar door den voor
zitter onder applaus wordt dankgezegd. 

Van den heer Van der Hoven van Genderen ontvangt de Club 
eenige zegels voor het falsificaten-album. Hierna heeft de zegel
verkoop plaats. 

Sommige leden hadden ter dekking van het kas te kort eenige 
zegels beschikbaar gesteld, welke flinke prijzen opbrachten, terwijl 
weer anderen daarvoor giften in geld afstonden. Aan allen een 
woord van hartelijken dank. 

Ten slotte heeft de zegelverloting plaats. Niets meer aan de 
orde zijnde, sluit de voorzitter, na rondvraag, de vergadering. 

> De secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

Aangenomen als lid. 
W. F . van Riet, 2e Middellandstraat 34 b, Rotterdam. 
G. Snijders, Leede 11, Tu indorp , Rotterdam. 
J. L. de Zeeuw, te Pernis. 

Adresverandering. 
mr. R. Th . de Carpentier , thans Stieltjesstraat 18, Rotterdam. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretar is : J. N. H. VAN R E S T , Fu l tons t raa t 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 27 
Januari 1926, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenliage. 

Aanwezig 69 beeren- en 5 dames-leden en 5 candidaat-leden. 
De -voorzitter opent de vergadering met een gelukwensch voor 
't nieuwe jaar voor de leden persoonlijk als voor de Vereeniging; 
't jaar zet in met een groote vergadering en opgewekt leven. 

Mededeeling wordt gedaan van brieven voor de Vereeniging, 
voor de feestcommissie van den heer Amiabel, met schenkingen 
zijnerzijds voor de Vereeniging, de feestcommissie, voor de verlo
ting, alsmede voor de bibliotheek. Zegels voor de verloting mede 
geschonken door de beeren Scharrenburg en Verlegh; werken 
voor de bibliotheek eveneens door de beeren Kirchner en uit de 
nalatenschap van ons overleden bestuurslid Van Houtum. Mede
deeling wordt gedaan van een schrijven en aanbieding van den 
heer Scheepmaker-uit Buitenzorg. 

Van de Vereeniging »Delft' is een verzoek om sympathie
betuiging met haar adres aan de P. en T , om het restant kinder
zegels te overdrukken ten bate van de watersnood-commissie. 
Met op een na algemeene stemmen wordt hieraan voldaan, gezien 
't speciaal ernstige van dezen nood. Van den heer Tels o.a. inge
komen falsificaten voor 't desbetr. album ; tevens wordt vastgesteld 
dat dit album voortaan komt onder beheer van mevr. Jenezon-
dcn Hertog. 

WATERtRAAI^SMEE R • N . Y A A R &C DIR. LE£?N D E RAAY 
INT.r EL- ZUID 6255 | 
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437. 
459. 
46o. 
46 i . 
462 

Nadat opgemerkt is, dat in de laatste notulen niet vermeld 
werd de herdenking van 't overlijden van ons lid, tevens oud-
bestuurslid, den heer C. J. Vermeijs, worden de notulen goedgekeurd. 

Voor de commissie tot nazien der rekening en verantwoording 
van den penningmeester worden benoemd de beeren Rosseel en 
Scharrenburg. De ledenverkiezing wijst aan 63 stemmen vóór en 
7 blanco. De maandelijksche verloting bezorgt den heer Lange veld 
den isten prijs. 

Besloten wordt tot gezamenlijken aankoop van een paar honderd 
stel nieuwe opdrukken van Suriname; dito van Iiidiëen Curasao, 
zoodra die verschijnen. 

Ter circulatie gaat o a. een mis- of foutdriik Nederl wapentype 
l'i cent, zoodat er '/s cent is komen te staan. Bij 't begin der 
veiling verzoekt de voorzitter den inzenders wat mooier zegels 
en vooral wat grooter kavels. 

De heer Van der Willigen, administrateur der rondzendingen, 
deelt eenige krasse staaltjes mede van onheusche behandeling, 
ondervonden door hen, die een rondzend ng afgaven aan de woning 
van een lid, die niet ihuis was, waar de huisgenooten niet wilden 
afteekenen, een deur dichtsmakten e.d. Maatregelen ter voorkoming 
van iets dergelijks worden overwogen. 

Aan de rondvraag wordt deelgenomen door de beeren Rosseel, 
Lorang, Kirchner en Backer. Hierna sluit de voorzitter de ver
gadering, waarna van de gelegenheid tot ruilen nog al gebruik 
werd gemaakt. Pe Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Viering 3de lustrum. 
Zij, die nog zegels, postzegelbenoodigdheden e. d. beschikbaar 

willen stellen voor de verloting en tombola op den feestavond, 
worden beleefd uitgenoodigd deze te willen toezenden aan den 
heer B van Langeveld, Fultonstraat 91, Den Haag. Reeds gaven 
enkelen een goed voorbeeld; meerdere bijdragen gewenscht. Ziet 
uwe voorraden eens na. 

Nieuwe leden. 
Verbetering : C. G. // '««depool (zie vorige opgaaf). 
A. P. Meeter. Van Deventerlaan 28, Voorburg. 
P. H. Kwadijk, Cartesiusstraat 160, Den Haag, 
Y. Kramer, te Schelle, bij Zwolle. 

. mr. dr. N. G. Veldhoen, te Alphen aid Rijn. 
463. B. G. van den Hoogen, Noord-Polderkade 244, Den Haag. 
464. M. P. A. de Wild'e de Ligny, Sweelinckstraat i i i , Den Haag. 
465. mej. A. van Oosterwijk, Koningstraat 84, Den Haag. 
466. Helmuth Imhoff, Laan van Meerdervoort 539, Den Hanq. 
A67. F. W. Palm, Middelburgsche straat 57, Scheveningen. 
468. W. A J. Visee, Van Loostraat 41, Den Haag. 
469. J. H. van Dijk, De Heemstraat 58, Den Haag. 
470. J. L. Lentz, Dibbetsstraat 20, Den Haag. 
471. G. W. Michon, Bilderdijkstraat 45. Den Haag. 

Verder onder voorbehoud, van de af deeling Dordrecht. 
D 414. R. J. Bruinisse, Noordendijk 4 rood, Dordre(.ht. 
D 415. A. W. Kloos, Krispijnsche weg 105 zw., Dordrecht. 
D 472. D. Meesters, Raamstraat 4, Dordrecht. 

Bedankjes nä i December 1925 gaan in j r December 1926. 
Candidaat-leden. 

J. Johann, Theemakelaar, R. Semeroeweg, Buitenzorg (Java). 
(Voorgesteld door G. J, Scheepmaker, Btiitenzorg). 

L B. Ronde, Meester Cornelis (Java). 
A. Brandt. Buitengew. deurw. b/d R. van Just, te Batavia, adres 

Gang Sawar Besar te Weltevreden, Penningm, Postzegelclub Batavia. 
(Beiden voorgesteld door A. P. van Kwawegen, Weltevreden). 

G. S. Scheltema, de 1. Reijkade 130, Den Haag. (Voorgesteld 
door H. D. van Duivenboden en J. H. van Dijk). 

A. G. van Poelje, Leeraar M. O., Beeklaan 520 B, Den Haag. 
(Voorgesteld door van Rest en J. A. Ontrop). 

A. Luik, Van Loostraat 19, Den Haag. 
W. H. A. Ontrop, Schedeldoekshaven 96, Den Haag. (Beiden 

voorgesteld door J. A. Ontrop en P. G. Melsert). 
W. C. Schreiner, Spui 216, Den Haae;. (Voorgesteld door 

W. C. Faass en A. J. v. d. Moer). 
M. Kuiper, Noordeinde 130, Den Haag. (VoorgitsiAaAooïD.vs.n 

Rijswijk en C. van der Willigen). 
N. J. Groen, Ch. de Bourbonstraat 97, Den Haag. (Voorgesteld 

door W. Knoll en W. G. Verhoeff). 
H. J. J. M. Koremans, kap. art.. Rozenstraat 77, 's-Gravenhage. 

(Voorgesteld door H. W. Bree). 

P p S T Z E C E L H A N D E L 
WATERGRAAFSMEER 

Adresveranderingen. 
237. W. A. van Dop, Papagaailaan 4, Den Haag, 
249. J. H. Ruijgrok, Valkenboschkade 501, Den Haan. 

82. J. B. Verheijdt, Obrechtstraat 296, Den Haag. 
381. J. A. van üpijnen jr.. Geraniumstraat 212, Den Haag. 

D 399. V. C. Blonk, R'dam, naar bilderdijkstraat 10 zw., Dordrecht. 
296. A. J. Hilvermk, Sarphatipark 78, Amsterdam. 
427. C. W. M. Roskes, Rodenrijsslraat 78«, Rotterdam. 
251. J. G. Schnabel, Waldecklaan 67, Hilversum. 

Vergaderingen. 
Woenbdagr 24 Febriiaii 1926 in Café «Ilollanduis» BESTUÜKS-

VEKUADEKIKG om 7 uur. JAARVERGADERING om 
8 aiir. 

1. Mededeelingen. 7. Verslag propaganda com-
2. Notulen. missie. 
3. Jaarverslag secretaris. 8. Lcdenverkiezing. 
4. Verslag der commissie voor 9. Bestuursverkiezing. 

het nazien der rek. en ver- Aftredend zijn : Van der 
antw. van den penningm.- Will igen, Verhoeff en mevr. 
administr. Jenezon—den Hertog (allen 

5. Verslag penn.-administr. en herkiesbaar), 
begrooting. 10. Gewone verloting, 

6. Verslag bibliothecaris. 11. Veiling. 
12. Rondvraag en sluiting. 

FEESTVERGADERING 15-jarig bestaan op Z a t e i d a g C M a rt 
192C, 's avonds te 8)4 uur, in den Dierentuin , zaal A; 
toegang:: Hoofdingang. Opening zaal half acht. 

Voorloopig programma. 
Opening door den voorzitter. 
Orkest onder leiding van den heer Van den Houven. 
Humorist . ' 
Voordrachten door mej. Van den Houven. 
Tombola. 
Bezichtiging prachtcollectie proeven van Nederland en Koloniën 

van den heer P. J. van Harderwijk. 
Illusionist. 
Jaarlijksche verloting. 
Gezellig samenzijn met dans. 
Gelegenheid tot soupeeren. Aanvragen hiervoor te richten aan 

den heer B. van Langeveld, Fultonstraat 91 , vóór 3 Maart a s . 
Toegang met i introducé op vertoon van lidmaatschapskaart 1926. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(secretaris W. Perdinandusse, Hooftstraat 36 rood) den Isten 
Woensdag van de maand. 

Ned. Phil. Ver. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : P. B. T E R LAAG, Bronsteeweg 24, Heemstede. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering, gehouden 
op 26 Januari 1926. 

Aanwezig 23 leden. De notulen van de vergadering van 29 
December 1925 worden gelezen en goedgekeurd . 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van de 
Postzegelvereeniging »Delft« over het bes temmen van het restant 
der weldadigheidszegels voor het kind ten bate van de door den 
watersnood getroffenen. Daar deze vereeniging geen lid is van 
den Bond en een desbetreffend rekest dus rechtstreeks aan het 
hoofdbestuur der Posterijen is gezonden, zal de adhaesiebetui-
ging — waartoe de vergadering besloot — via den Bond worden 
uitgebracht 

Voorts was ingekomen een bericht van overlijden van den heer 
J. G, Robbers sr., in verband waarmee de voorzitter, dr. W. van 
den Berg, herinnerde aan den' langdurigen steun van den over
ledene als begunstiger der Vereeniging ondervonden . 

Het hoofdpunt der agenda bevatte een bestuursvoorstel om 
in verband met bestaande klachten over het lid zijn van hande
laren, periodiek aan ieder lid de verklar ing te vragen, dat hij 
niet postzegels ruilt, koopt of verkoopt met het vooropgezette 
doel door middel van die handelingen zijn geldelijke inkomsten 
geregeld te vermeerderen. 

De voorzitter herinnert eraan, dat men nu eenmaal algemeen 
verlangt, dat het statuair voorschrift op dit punt gehandhaafd 
wordt. En dat het bestuur, erkennende de moeilijkheid der kwes-
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tie om uit te maken wie wel en wie niet handelaar is, toch wil 
trachten het mogelijke te doen en gemeend heeft, dat door 
bovenstaande omschrijving het begrip naar de bedoeling voldoen 
de IS aangegeven. 

Na een geanimeerd debat woidt dit voorstel in tweeen gesplitst 
met eenige stemmen tegen aangenomen. 

Bij de rondvraag geeft de heer Van Thienen, dankbaar voor 
de uitgifte van hetjaaiboekje, in overweging daarin een volgenden 
keer ook op te nemen de voornaamste we ken uit de bibliotheek 

De voorzitter deelt mee, dat de heei W. Oostwald j r blijvend 
als hoofd van twee secties zal optreden en brengt vervolgens 
ter sprake een klacht over het nemen van zegels uit de ruil
boekjes door een sectiehoofd of een anderen functional is, voordat 
deze boekjes worden rondgezonden De vergadering bliiKt echter 
algemeen het gevoelen van het bestuur te deelen, dat daarin 
mets verkeerds ligt, daar deze personen voor hun moeite wel 
eenig voorrecht mogen genieten, mits daarvan op bescheiden 
wijze gebruik gemaakt wordt 

Een verloting onder de aanwezigen brengt, mede door de wel
willende hulp van eenige leden, aan ieder een priis 

BIJ de veiling welke vrijwel niets opleverde, bleek de zeer 
geringe belangstelling voor zegels van de Z Am Staten 

Voorgesteld als lid. 
mr N J v i n Aalst, Rozenburglaan 13, Rottei dam 
A Wildschut, Waverstraat 73, Amsterdam. 
J Klerk, Schreveliusstrait 2 rood, Haailem 
P. Beukers, Schreveliusstraat 24, Haailem. 

Adresverandering. 
W B de Jagei {145), Bilderdijkkade 441, Amsterdam 

P B. IER LAAG, secretaits. 

PhilatelistenVereeniglng ,,Groningen", te Groningen. 
Secretaris; C M E I J E R , Oude Botenngestraat 39, Groningen. 

Nieuwe leden. 
21 W van Groenenburgh Heereweg 55 a, Gfomngen 
64 J G H van der Linden, Peizerweg 13, Gronivgtn. 
87 J H M Verhaegh, Korieweg 36, Gromni^en. 
87 inevi M Verhaegh Brntjes, Korieweg 36, Groningen 

Bedankt als lid. 
21 Th. Niemeijer, Groningen, 
58 H J Boekholt, Groningen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 8 Maart 1926, Ie SV^ nur, in 

de bovenzaal van hei Café Restaurant ,,Suls.s.e", l lee i ehl iaat , 
te Groningen. 

RUIL4V0NÜ op Maandag 22 Februari M»26. te 8V2 uur, in 
de bovenzaal van Hote l , ,V ic tor ia" , Groo'e Mailit, Groningen. 

P i i i l a t e l .  V e r e e n i g i n g , , Z u i d  L i m b u r g " , te M a a s t r i c h t . 
Secretar i s : J W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 2,6, Maastricht 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 18 
Januari 1936, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 28 tal leden opent de voorzitter te 8 15 de vergadering 
Nadat de notulen goedgekeurd zijn, wordt het verslag der kas
commissie voorgelezen en accoord bevonden 

Ue voorzitter dankt de kascommissie, alsmede mevrouw de 
Bruijn, die op de vorige vergadering, door den hoogen waterstand, 
afwezig was voor hare diensten bewezen in de verlotingscommissie. 

^'oorgesteld wordt, om de volgende vergadering te veranderen 
in een kienpartij ten bate der slachtoffers van den watersnood, 
welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. De 
aanwezigen schenken al dadelijk verschillende zegels, waaronder 
zeer vele waardevolle 

Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht 

Candidaatleden. 
jhr . A G. Quarles van Ufford, Maastricht. 
Johannes Rudolph, Jena 
A I h Bloem, Maastricht. 
B B Paans, Werkendam 

Adresverandering. 
37 G C van Hoften, Nieboerweg 205, Den Haag 

Volgende Vergaderingen. 
Maandag 22 Febrnati 1926, 
Maandag 8 Maart 1920, 

telliens te 8 uur, in de 
Sociëte i t »Momns«, 

Vryihof, te Maastricht. 
N B De opbrengst van bovengenoemde kienpartij, waaraan 45 

leden deelnamen, bedroeg f io4,io, welk bedrag aan het comitc 
van den watersnood is overgedragen 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
22 Januari 1926, in de Sociëteit „Van Weelde". 
Aanwezig 33 leden. Circa 8 uui opent de heer Rutgers, onze 

nieuwe vooizitter, met een woord van welkom de vergadering. 
HIJ spreekt den wensch uit, dat het nieuw begonnen jaar 1926 
ons veel voorspoed moge geven in het bijzonder op postzegel
gebied. Verder wordt de heer Roskam, voor 't eerst ter vergade 
ring, welkom geheeten Geballoteerd worden de beeren Roskam 
en van 't Veld , beiden worden met algemeenen stemmen als lid 
toegelaten 

Ue notulen worden onveranderd goedgekeurd en de ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen Den secretaris wordt 
hierna verzocht het jaarverslag voor te lezen. Uit het verslag blijkt, 
dat de Vereeniging kerngezond is en dat zij 55 leden telt plus 
nog eene jeugdafdeelmg Het verslag wordt onveranderd goedge
keurd Uit het verslag van den penningmeester blijkt eveneens, 
dat onze Vereeniging gezond i s , ook dit verslag wordt onveran 
derd goedgekeurd, benevens dat van den administrateur De voor
zitter dankt vervolgens de beeren voor hun gepresteerden arbeid. 

De commissie voor controle der boeken van administrateur en 
penningmeester werd samengesteld uit de beeren Verschuur, 
Hoog en Van Heuvel 

Aan de beurt van aftreden waren volgens rooster de voorzitter 
en de secretaris. Beiden werden herkozen. Voor sectiehoofd wordt 
in plaats van den heer Van der Hilst, die wegens vertrek zijn werk 
moet opgeven, gekozen de heer W. Poldervaart 

Tijdens de pauze neemt de voorzitter nog even het woord en 
zegt den heer Polling dank voor het vele werk in de afgeloopen 
periode voor de Vereeniging gedaan en zegt, dat de vergadering 
besloten heeft hem als blijk van waardeering de f 2,50 Buiten
I5ezit, welke hij nog in zijne verzameling mist, te schenken De 
heer Polling is aangenaam verrast en zegt, dat hij al hetgeen hij 
doet uit liefde voor de Vereeniging doet, maar dankt de vergade
ring voor het bewijs van erkentelijkheid voor zijn werk Na de 
pauze de gebruikelijke verloting, met twee gelukkigen. Hierna 
veiling en beurs. Men gaat omstreeks elf uur huiswaarts. 

De Secretaris, J. G. J. P O L L I N G . 

Nieuwe leden. 
H. Roskam, Langestraat 74, Helder. 
K. van 't Veld, a/b. Hr. Ms Z. 4, Helder. 

Postzegelvereeniging , ,Heerlen", te Heerlen. ( L . ) ' 
Secretar i s : P SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

Candidaatleden. 
G. van Lijf, Oeveienwal 2, Maastricht. 
P Kamphuijs, Maastricht 

Volgende vergadering. 
Maandag 1 Maart 1926, te 8!4 aur, in Hotel Roberts, 

Stationsstraat, Heerlen. 

WATERGRAAFSMEER * ^ 1 ■ T Ä . i F \ r H O» * » 
O ^DIR.UE.:!N D F. RAAY 
^ " m r . T K L . ZUID 435.5 
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Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: A. HOFMAN, Van der Helststraat i i , te Zwalle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 22 Decem
ber 1925, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Na de i8 aanwezige leden welkom geheeten te hebben, geeft de 
voorzitter het woord aan den secretaris, die de notulen der ver
gadering van 24 November voorleest, welke notulen onveranderd 
goedgekeurd worden. De heer Thiescheffer wordt vervolgens met 
algemeene stemmen als lid aangenomen. 

Hierna brengt de penningmeester verslag uit over het jaar 1925 
en worden de beeren Klaver en Veldhuizen door den voorzitter 
aangewezen als kasnazieners. 

Vervolgens vinden besprekingen plaats over het vieren van de 
eerste jaarvergadering en mocht het bestuur van verschillende 
leden zegels in ontvangst nemen voor de te houden verloting, 
terwijl verder nog enkele interne zaken ter tafel worden gebracht. 

Na nog een kleine verloting te hebben georganiseerd, gaat de 
vergadering om ongeveer half elf uiteen. 

KORT VERSLAG der vergadering van Zaterdag 30 Januari 
1926, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

Te ongeveer kwart na 8 opent de voorzitter deze ie jaarver
gadering, welke door 23 leden is bezocht. In de openingsrede 
wijdt de voorzitter eenige woorden aan de uitstekend geslaagde 
tentoonstelling en deelt de vergadering mede, dat 14 verzamelaars 
tot de Vereeniging toegetreden zijn. Verder wordt dank gebracht 
aan een ieder, die tot het welslagen van tentoonstelling enz. heeft 
medegewerkt en de voorzitter spreekt ten slotte de hoop uit, dat 
het kleed, waarin de vereeniging thans nog gestoken is, weldra te 
klein zal blijken te zijn. De notulen der vorige vergadering worden 
hierna voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Vervolgens worden de ingekomen stukken behandeld, w.o. een 
schrijven van de Postzegelvereeniging »Delft«, waarin genoemde 
vereeniging verzoekt een adhaesiebetuiging te willen richten aan 
het Hoofdbestuur der P. en T. op zijn adres in zake de »Kinder
zegels«. Aldus wordt besloten. 

Hierna wordt het jaarverslag door den secretaris voorgelezen, 
waarna aan de orde komt ballotage nieuwe leden en blijkt, bij 
opening der briefjes, dat alle candidaat-leden met algemeene 
stemmen zijn aangenomen. 

De kascommissie brengt vervolgens, bij monde van den heer 
Veldhuizen, verslag uit over het beheei van den penningmeester, 
mededeelende, dat alles in de beste orde werd bevonden. De 
voorzitter brengt dank aan den penningmeester voor het uitste
kend beheer, alsmede aan genoemde commissie. 

Nadat de begrooting voor 1926 is aangenomen, worden eenige 
wijzigingen en aanvullingen in statuten en reglement aangebracht 
en wordt een commissie van redactie benoemd, om een en ander 
goed in orde te brengen. Een van de voornaamste aanvullingen 
is, dat het bestuur uitgebreid wordt tot vijf leden. 

Het volgend punt der agenda »Bestuursverkiezing« komt daarna 
aan de orde en stelt de heer Moolenbeek voor het aftredende 
bestuur bij acclamatie te herkiezen, waarmede de vergadering 
algemeen instemt. Er moet dus gestemd worden over 2 nieuwe 
bestuursleden en worden als zoodanig gekozen de beeren A. J. Klaver 
en H. Hannessen. Het bestuur is thans a ldus : A. Engelhart, 

voorzitter; A. Hofman, ie secretaris; H. Hannessen, penninß;-
meester; A. J. Klaver, 2e secretarie ; T. van der Wal, leider ruil-
verkeer. 

De groote jaarlijksche verloting zonder nieten wordt thans ge
houden. Er waren zooveel prijzen samengesteld, dat ook de nieuwe 
leden een prijsje konden bekomen en kwamen dus alle in het 
bezit van een of meer aardige zegels. 

Bij de rondvraag wordt overeengekomen, een adres te richten 
tot den Directeur-Generaal der Posterijen, om ook voor onze leden 
een paartje der veelbesproken porten beschikbaar te stellen. 

Verder werd besloten nu en dan een ruilavond te organiseeren 
en werd de vergadering met een opwekkend woord van den voor
zitter om ongeveer half twaalf gesloten. 

De ie Secretaris, H O F M A N . 

Nieuwe leden. 
mevr. van Engen, Julianastraat 41, Zwolle. 
D. van Ommen, Apeldoornscheweg 96 >, Epe. 
G. J. Voogd, Enkstraat 39, Zwolle'. 
A. van leperen, Hagelsteeg 2 a, Zwolle. 
J. J. P. Valeton, Oosterlaan 18, Zwolle. 
P. H. J. Helder, Veenestraat 2, Zwolle. 
W. B. M. Beumer, Willemskade 17, Zwolle. 
J. ter Horst, Roode Haansteeg 18, Zwolle. 
dr. ten Doesschate, Terborchstraat, Zwolle. 
mevr. M. E. van Gorkum-Wallana, Hoog-Erve, Wapenveld. 
H. G. Schulte Nordholt, Huize «Bergbeek«, Weesp. 
M. ter Voorde, Kamperstraat, Zwolle. 
M. Visser, Tuinstraat 58, Zwolle. 
D. de Boer, Alexanderstraat 11, Zwolle. 

Adresverandering. 
W. Proper, thans Cliviastraat 2, te Zwolle. 

Nog afgevoerd met 1 Januari 1926. 
H. Jordaan. 

Verslag Tentoonstelling. 
Op Zaterdag 30 Januari 1926, des namiddags van 3—6 uur, 

werd door onze Vereeniging een tentoonstelling georganiseerd in 
de bovenzaal van de Openbare Leeszaal alhier. Deze expositie, 
waarvan het doel was de philatelie in deze omgeving te bevor
deren en meer nog uit propaganda-oogpunt voor onze Vereeniging, 
is schitterend geslaagd. Van de inzendingen noemen wij slechts 
enkele mooie collecties, o. a. Nicara^tia, Nederland en Koloniën, 
Dansig, Japan, Montenegro enz., terwijl er verder een zeer fraaie 
collectie briefstukken geëxposeerd werd. Daarbij nog eenige raii-
teiten met opschriften, eenige falsificaten, een verzameling Neder-
landsche briefkaarten, enz., en het geheel was werkelijk niet onaardig. 

Over bezoek viel niet te klagen. Werd de tentoonstelling om 
3 uur geopend, een kwartier later was de zaal reeds te klein, om 
allen te bergen. En het succes voor onze Vereeniging is dan ook 
evenredig geweest aan het bezoek. Niet minder dan i4 nieuwe 
leden konden we boeken, terwijl verschillende verzamelaars in 
overweging namen als lid der Vereeniging toe te treden. 

Het éénjarig bestaan onzer Vereeniging is hiermede waardig 
herdacht en we twijfelen er niet aan, of de pessimisten onder ons, 
die aanvankelijk dachten, da t we geen bezoekers zouden trekken, 
zullen wel bekeerd zijn en een volgenden keer ijveriger mede
werken, om een expositie te doen slagen. 

I I 
I 
I 

Bestel nog heden C O R R E L J É ' s 
CATALOGUS Nederland & Koloniën. 2e üitpavfi 1926. 

ONMISBAAR voor iederen VERZAMELAAR. 
Itä- Prijs franco f 0,25. "^ai 

PRIJSCOURANT van series, albums enz. gratis op aanvraag. 
CATALOGI d i r e c t leverbaar: 
Vvert 1926, f3,15 + Porto. Zumstein Europa 1926 

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

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

I I 
I 
I 

99 RETA". 
postzcgetbenrs en JnUrnationaU Huilverecniging 
neemt voortdurend leden aan. Geen contributie. 

Vraag om de Statuten aan den voorzitter 

jViax Bttsche, Alt-iVloabit 119, Berlin |(.W. 52. 
Wie mij 100 of meer Nederlandsche zegels zendt, geef 
ik daarvoor het dubbele aantal van Duitschland, Beieren, 
Wur temberg , Duitsche diensfzegels. Ik ruil ook betere 
van Nederland volgens catalogus Vvert of Michel; ik 
geef de Oostelijke Staten, Bulgarije, Danzig, enz., enz. 
Onmiddell i jke beantwoording . (287) 

WATERGRAAFSMEER 
DIR. UEC3N D C RAAY 
m r . T K L . ZUID S'-^>t' 
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[ Oar 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 J 

R O B E R T F U R N , 
40, FAUBOURG MONTMARTRE, 

P A R I J S (9e). 
TELEGRAM-ADRES: 

FURN, PARIJS. 
TELEFOON BERGÈRE 53 64. 

CENTRAL 45-65. 

UHBIEDIHGEH AllEEN VOOR HAHDEUREN. 
ELKE BESTELLING MOET, ALS DE CLIËNT ONS NOG NIET 

BEKEND IS, VAN 'T BEDRAG VERGEZELD GAAN. 
VRAAG MAANDELIJKSCHE ENGROS-PRIISLIJST. 

Alle nos. zijn die van den catalogus Yvert. 

Armenië, 102-117, 16 waarden, 
(prijs 14,50), getand 

102-117, 16 waarden, ongetand. . 
Azarbaidjlan, 1-13, getand, (760 fr.) 

14-17, ongetand, (975 fr.) . . . . 
Borneo, 130 A en 130 B, 

(175 fr.), gebruikt 
Bosnië 1910, 5 Kr., ongebruikt, (6 fr.) 
Fransclie Koloniën, verzameling 

500 verschillende 
idem, 1000 » 

Alle landen Konder portzegels, 
10 000 verschillende 
12 000 » 

Spanje, uitg. 1907, Madrid, ong.,compl. 
Flame 1924, »Annexatie«, 182-193, 

met expr., compleet 
1924, »Regno«, 194-202, (31,50 fr.) 
162-166, 5 waarden, nom. 8 Lire, 

ongebruikt, (6,50) 
Russ. Levant, P.O.P.I., 190-234, 

en nog 9 variëteiten 
ld., »Wrangel's leger«, 1-163, compl. 
Id., » » 1-163, 

met 32 variëteiten, samen 195 w. 
Liberia 1921, 168-179, en dienst 

105-118, 28 waarden, compl., (240 fr.) 
1923, 16 waarden (43 fr.). . . . 

Montenegro 1902-06, compl. 49-75 
en portzegels 9-19, (167 fr.) 

Nyassa 1924, portz. driehoek, 
1-9, v27,50 fr.) 

Bezet Hongar^e, 
Arad, 52 waarden, compl.. (1300 fr.) 
Banat Baska, 54 w.,compl.,(600 fr.) 
Szegedin, 49 w., compl., (650 fr.) 
Baranya, compleet 
üebreczln, 80 w., compl., (4000 fr.) 

Perzië 1912, .officiel«, 822-336, 
(behalve 825, 328, 829) 

Portugal, 224 en 225, het paar. . . 
Salvador 1906, 298-312 en offic. 

154-168, 25 w., compl., (48 fr.) 
Rusland, Revolutie 1917, Phryg. muts 

en proclamaties, serie v. 16 blokken 
waaronder de zeldzame 35 K. . . 
Serie van 10 blokken (600 fr.) . . 
Serie van 5 blokken (300 fr.) . . 

Joegoslavië op Bosnië, 87-10? en 
portz. 36-48, geh. compl., (275 fr.) 
105-107 (14,25 catal. prijs) . . . 

Comp, de Mozambique 1918-21, 
Serie van 20 st. post-en portzegels 
Serie van 15 st. » » » 
Serie IVlac IVlahon, 1926. NIEUW! 
compl., postz. tot 20 Escudos . . 
Serie van 35 stuks, 1918 en 1926 

1 Prijzen 
1 

70 
250 

45 

60 
200 

1650 
2200 

25 

— 
220 
2750 

4500 

50 

55 
— 
145 
80 
85 
105 
450 

— 

— 

775 
130 
60 

68 

— 

60 

in franc 
10 

— 

350 
18 

550 
1900 

10 
210 
50 

— 
-

-
440 
80 

525 
55 

— 

180 

80 

~ 

025 
35 

6.50 
40 
ca" 

s per 
100 

145 
135 

160 

55 
— 

60 

— 
— 

— 
530 

— 

25 
245 

— 

320 
165 
70 

365 
'83 

TekflapopJeveilindteLenilen 
de beroemde verzameling 
van ongebruikt Europa en 

Europeesche Koloniën 
(tot 1918), bijeengebracht 

door den heer 
Georges Caroly te Brussel. 

De verzameling heeft een catalogus-waarde van 
40 000 pond sterling en bevat verscheidene belang
rijke landen compleet. 

De toestand der zegels is zeer hoogstaand, de 
meeste zijn pracht-exemplaren. Verscheidene gou
den medailles zijn toegekend aan afzonderlijke 
landen dezer merkwaardige verzameling. 

VEILINGSDAGEN: 
22, 23, 24 en 25 Februari 1926 

de afdeeling Britsche Koloniën, 
en 8, 9, 10 en 11 Maart 1926 

Groot-Brittannië, 
\ vaste land van Europa 

en Europeesche bezittingen. 
NEDERLAND EN KOLONIËN 

zijn prachtig compleet, waarbij de meeste voor
aanstaande zeldzaamheden aanwezig zijn. 
N.B. België en de Fransche Koloniën wor

den niet aangeboden. 
De veilingscatalogas (prachtig geïllustreerd) wordt 
aan Nederlaridsche Philatelisten op verzoek toege
zonden. 

15 Maart: 

OE OEBDE lUCHTPOSTZEGElVEILIKG. 
Bevat de groote zeldzaamheden »H A W K ER«, 
»R. 34., » R O S S - S i V l l T H . , enz. 

De catalogi zijn gereed. 

PHILATELIC AUCTIONEER, EXPERT & VALUER, 

OLD BONDSTREET GALLERIES, 6 , 7 U OLD BOHDSIREET, 
L©ÜD©I1 W. 1, lHQLaei©. 

Telegram-adres: »Phistamsel-Piccy, London«-
Koninklijk gepatroniseerd. (106) 

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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eSS" J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . ISJSi 

LEVERING VAN ZELDZAME ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLIJST IS 
:- MIJNE SPECIALITEIT -: 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

MIJN VOORRAAD IN GROOTE EN KLEINE ZELDZAAM-
HEDEN VAN EUROPA IS DE GROOTSTE IN ENGELAND. 

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSGHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATGUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH. ENGELSCH, FRANSCH EN DUITSCH. 

W. E R , 34|35 SoutbaDipton Street (Stranil], LONDEN W.C. 2. 
(133) 

I 

P0STZE6ELIIANDEL 
MILEIISIBUI22 Postrekening 92993. | [ | | Mi. 

STEEDS VOORHANDEN'Groote Collectie 
Schaubek-AIbums, Doublettenboekjes. 

Blanco-Albums en alle andere benoodigdheden 
tegen concurreerende prijzen. 

SPECIALE AANBIEDING. 
1913 
1871 
1881 
1914 
1923 
1928 
1923 
1915 
1920 
1905111 
1907 
1900116 

1923 

1911 
1920122 

1 Galden Jiib. Nederland 
5 > » » 
5 cent porto » 

10 » » » 
X Gulden » » 

2'/j » Ned -Indië (roodj 
2^/2 » » Jubileum 
* 15 c. Dienst, met strepen, 

Ned -indië 
Danzig, 1 Gulden opdrulc 
Hongarije 
* Joego-SIavië 
* Kiautschou 
* Montenegro 
* Duitsch NieuwOuinea . 

* Wurtemberg, 
1000 Mrl£. lOMds. opdr. 

Beieren, compleet. . . 
* Memel, 50 veraehillonde 

No. Yvert aantal prijs 
-- - / 0 , 4 5 

1,75 
0,95 
0,45 
0,60 
0,60 
5,25 

1,10 
0,75 
0,90 
2,25 
5 , -
0,50 

5 , -

. 1,50 

.15,50 
2,25 

Besfellingen boven 5 gulden franco (243) 

90 
92 

1 
2 

12 
117 
145 

19« 
173 

142/158 
112/125 
24/33 
76/87 

10/18 en 
20/23 

163/175 
76/91 

len fran 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
17 
14 
10 
12 

13 

13 
16 
50 
co 

P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
J. H. DONNAI, 

KETTINGSTRAAT 23 - DEN HAAG. 
TELEFOON 15469. TELEFOON 15469. 

TOMïOÖNNAl^ 

TE KOOP GEVRAAGD 
TEGEN L I E F H E B B E R S P R I J Z E N : 

NEDERLAND, EERSTE UITGIFTE 1852, 
in losse exemplaren, paren, strips en 
: blokstukken, : 
zoowel o n g e b r u i k t als g e b r u i k t . 

(244) 

( Ö T A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. - ^ a (128) 
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Telegraphic te Haarlem aanwezige gegevens (zie verderop) ge
schiedde dat volgens contiact dato 17/18 Dec. 1866. 

Aan genoemde firma is de oorspronkelijke giavure in geel 
koper van het zegel 5 cent type I van J. Nusser, Düsseldorf, 
verstrekt, met b e h u l p waarvan galvanoplasüsch een patrijsplaat 
in rood koper werd aangemaakt . Aan de boven sub 1". genoemde 
afdrukken (fig. i) van de gravure rasp. van dien patrijs zijn 
duidelijk waarneembaar een in den witten cirkel onder het linker
been der tweede N van NEDERLAND (zie ook fig. 6 en 8), en 
een in de linker middenschakel aanwezig gekleurd puntje en o.a. 
twee in de witte sierlijnen rechts onder ND voorkomende gekleurde 
puntjes, door den h e r Warren als »betovergrootmoederlijke« 
fout aangeduid op blz. 182 N. M. v. P. \^2S,A\t op alle volledige, 
duidelijk gedrukte frankeersegels Nederland iSój in alle waarden 
van beide typen I en II voorkomen. 

Fig. 2. 
10 c. 
T. I 

Fis 3. 
20 c. 
T. I 

Flg. 4 
10 c. 
T. Il 

m mm^ 
mW^. 

üa m mmM 

patrijzen (modelzegels) gebruikt werden voor aanmaak van alle 
drukplaten voor de verschillende waarden i). 

De beeren J. M. van Kempen en Zn. zijn op ons verzoek om 
inlichtingen ter zake na veel moeite er in geslaagd, van een 
deskundig gepensionneerd werkman te vernemen, op welke wijze 
de aanmaak der drukplaten geschiedde. 

Het is uit de archieven niet af te leiden, hoeveel modelzegels 
vervaardigd werden. Het feit, dat de frankeerzegels Nederland 
1867 in alle waarden elk met twee duidelijk van elkander ver
schillende typen cijfers ([ en II) zijn gevonden, geeft ons echter 
het recht, vast te stellen, dat er geweest zijn : 

2 modelzegels van elk der waarden 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent. 
Wij zullen vermelden, op welke wijze volgens de bekend gewor

den gegevens eene drukplaat b.v. voor de 5 cent type I vervaardigd 
werd. Uit de daarop volgende mededeelingen valt gemakkelijk 
af te leiden, hoeveel malen de voor ééne plaat vermelde bewer
kingen moesten verricht worden, alvorens alle drukplaten ter 
beschikking van den drukker kwamen. 

Zooals bekend is, bevatte sinds 1864 elk volledig vel Neder
landsche zegels 200 stuks 2). De zegels van het koptype, zooals 
o a. de uitgifte Nederland 1867, waren op de vellen geplaatst in 
20 boven elkander liggende waterpasse rijen van 10 stuks. Voor 
de drukplaa t b.v. der 5 cent type I waren dus 200 copieën van 
het modelzegel benoodigd. 

Van het modelzegel werden 200 plus de noodige leserve
contra 's (matrijzen) in caautchouk vervaardigd,welkecontra 'sgelei
dend gemaakt en met fijn grafiet bestoven in een galvanoplas
tisch bad gehangen, de gewenschte roodkoperen patrijzen (galva
no's, zegels) leverden. Tweehonderd dezer zegels werden in 20 
rijen van 10, aan elkander gesoldeerd, tot eene drukplaat ver
eenigd. 

Fig. 5. 
20 c. 
T. Il 

Fig. C. 
20 c. 
T. Il 

Fig. 7. 
20 c. 
T. II 

Fig 8. 
10 c. 
T. 11. 

:|)®gma 
i« JJAJJJiilillti/lJJJiBffll 

Daaru t volgt, dat met behulp van dien patrijs aangemaakt 
werden alle voor de vervaardiging van alle drukplaten voor de 
uitgave der frankeerzegels Nederland 1867 typen I en II benoo
digde matrijzen en patlijzen. 

IBlijkbaar zijn eerst eenige conlra 's (matrijzen) zonder waarde
cijfers gemaakt. In enkele dezer contra's moet het negatief van 
enkele op de zegels voorkomende afwijkingen van de gravure 
aanwezig geweest zijn. Eene matrijs vertoonde n. I. een puntje 
vóór de C van C E N T (zie fig. 2 en 14, 3 en 18); op een andere 
was een puntje boven in het l inkerbeen der N van CENT aan
wezig (zie fig. 4, 5, 7). 

Elke dier matrijzen moet twee of meermalen gediend hebben 
voor aanmaak (galvanoplastisch) van een patrijs, omdat gevonden 
werden : 

a. alle volledig afgediukte zegels 10 cent type I (fig. 2& 14) 
en 20 cent type I (fig. 3 & 18), met gekleurd puntje vóór de 
C van CENT ; 

b. alle volledig afgedrukte zegels 10 cent type II (fig. 4), 
15 cent type II en 20 cent type II (fig. 7) met gekleurd puntje 
boven in het l inkerbeen der N van CENT. 

In de met behu lp van boven aangeduide matrijzen vervaardigde 
patrijzen zijn de waardecijfers 5, 10, 15, 20, 25 en 50 in twee, 
duidelijk van elkaar verschillende typen gegraveerd, waarna deze 

Fig. 9 
De op die wijze vervaardigde diukplaten voldeden niet, gaven 

geen zuiver waterpasse, lesp. loodrechte rijen van zegels 3) en 
waren niet vlak, vooral tusschen de zegels op de smalle soldeer
naden, welke men moeilijk nauwkeurig met het b o \ t n v l a k der 
zegels gelijk kon maken. Dientengevolge werden op de vellen 
zegels verschillende niet volledige afdrukken en vele kleurvlekken 
en strepen lusschen en naast de zegels aangetroffen. 

De firma van Kempen en Zn. ging ter opheffing van die bezwaren 
over tot vervaardiging van zuiver haaks bewerkte, vlakke zinken 
platen met 200 rechthoekige openingen in 20 waterpasse rijen 
(van 10) boven elkaar, welker onderlinge afstanden gelijk zijn 
aan die van de zegels op het vel 4). De l inkerbovenhoek van 

') Zijn die cijfers dieper gegraveerd dan de lijnen van den patrijs, dan 
gaven de afdrukken der van zulke patrijzen vervaardigde platen donkerder 
cijfers op de frankeerzegels, terwijl minder diep gegraveerde cijfers lichter 
dan CFNT afgedrukt werden. 

'"■) Behalve bij de uitgifte 1869 Nederland (wapentype) voor enkele oplagen 
van eenige waarden 150 stuks. 

■•) Rij het perforeeien der zegelvellen bleken de rijen gaatjes met zuiver 
tusschen de zegels te blijven, doch op verschillende plaatsen in de zegels 
te vallen. Meermalen worden paren zegels gevonden, waarvan het eene 
zegel veei hooger staat dan het andere (zie fig. 9). 

"i De platen werden tevens breeder gemaakt, opdat zij onder de pers niet 
krom zouden worden. 

WATERGRAAFSMEER * ^ 1 ■ W # V # % r * & • » < » = : 
O .«DlR.LECN DE RAAY 
= • i N T . T E L . ZUID 62S5 
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a.

a 

a 

a. 

a 

a. 

a. 

a 

a 

a 

a. 

0. 

a 

a 

een dergelijke zinken plaat met openingen a is in figuur l o 
voorgesteld. 

In de openingen wer
den de uit de afgekeurde 
plaat gezaagde zegels 
gesoldeerd, waarna de 
drukplaat op een stevi
ge onderlaag bevestigd 
werd en de soldeerna
den vlak werden afge
werkt. 

Ue van die platen 
gemaakte afdrukken 
vertoonden n ie tmee rde 
bovenvermelde grove 
gebreken, doch wel de 
kleurvlekken en st ie
pen, welke op verschil
lende zegels worden 
aangetroffen. 

Op grond van • 
a het feit, dat de tee

ken ingde rvan deeers te 
partij platen gedrukte 

^'^' oudere zegels, b.v. der 
5 cent type I minder scherp en volledig is dan de beter afge
werkte teekening der later gedrukte zegels (zie ook later over 
platen I t/m X X l V ) ; 

d. het veel voorkomen van bepaalde plaatfouten b.v. op de 
5 cent type II «de punt B en de fouten CE, N, Ä,« bedoeld door 
den heer Warren in N. M. v. P. 1925, i 8 i , op de 20 cent type 
11 de groene punt boven in de T van CENT (fig. 7) en op de 10 
cent type II de roode vlek onder in het l inkerbeen der 2e N van 
NEDERLAND (fig. 8)3) resp.de roode vlek ach te rNEDERLAND 3), 
meenen wij te mogen aannemen, dat de aanmaak der platen later 
weder anders geschiedde dan in den beginne, als boven beschreven. 

Het sub a vermelde wijst op eene verbeterde wijze van aanmaak 
der drukplaten, terwijl uit het sub 6 opgemerkte is af te leiden, 
dat die fouten meermalen i) op elk vel voorkwamen, dus gevolg 
zijn van een primaire fout, in een der patrijzen voor aanmaak 
aanwezig. De drukplaat moet dus samengesteld zijn uit eenige 
onderl ing in hoofdzaak gelijke deelen, alle contra 's van ééne 
matrijs voor aanmaak. 

Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat evenals voor latere 
uitgiften (b.v. Nederland 1869) in den regel de na 1867 geleverde 
drukvormen waren samengevoegd uit vier 2) deelen, welke elk 503) 
zegels bevatten, zoodat elke primaire fout op de drukplaat voor 
200 zegels eenige malen kon voorkomen. 

Vermoedelijk zijn b.v. van het modelzegel der 10 cent type II 
galvanoplastisch ruim 50 contra 's (matrijzen) gemaakt ; één bevatte 
de primaire fout fig. 8, een ande rede roode vlek achter NEDER
LAND. Van die matrijzen werden contra 's vervaardigd, waarna 
50 dezer galvano's, cliché's of zegels in willekeurige volgorde in 
5 rijen van 10 in een raam tot patrijsblok bevestigd en licht 
verzilverd werden. Van dit patrijsblok voor aanmaak vervaardigde 
men galvanoplastisch eene koperen matrijs, welke licht verzilverd 
in het bad gehangen, na eenigen tijd een patrijs leverde. Deze 
bewerking werd telkens herhaald, totdat de voor eene drukplaat 
benoodigde vier patrijzen elk met 50 zegels gereed waren. Deze 
vier patrijzen werden aan elkander gesoldeerd tot eene drukplaat 
vereenigd, waarna deze op eene stevige onderlaag bevestigd werd 
en de soldeernaden vlak afgewerkt werden. Daarna zijn de druk
platen door de firma Joh. Enschedé en Zn. verstaald, teneinde 
de duurzaamheid te verhoogen. 

Zooals de heer A. J. Warren in het Ned. Maandblad voor 
Philatelie 1925, 181 aantoonde is eene plaat der 5 cent type II 
op andere wijze vervaardigd. 

RANDMERKEN DER DRUKPLATEN. De drukplaten werden aan 
de randen voorzien van merken, en wel : , 

') Elke dezer fouten komt in verschillende combinaties met andere fouten ' 
op de zegels voor. 

■") Van de uitgifte Nederland 1869 (wapentype) voor enkele waarden drie 
of meer. 

') Van de uitgifte Nederland 1869 [wapentype) voor enkele waarden 25 of 50 

^ •  iiTanaii», 

een pijl (fig. 11) 
op den linker en 
den rechterrand, tus
sehen de 5e en de 
6e, de loe en de 11 e, 
de 15e en de i6e 
rijen zegels, ter ver
deeling van de 2Co 
zegels in vier blok
ken van 50 elk, waar
door telling van het 
aantal zegels verge

, . makkelijkt werd; 
een plaatnummer 

* op den benedenrand 
onder het 5e en het 6e zegel. Elk /ege lve l was dus van die merken, 
in de klpur der zegels, voorzien. 

Bewijsstukken voor die p laa tnummei s zijn in de collectie proef
drukken der Controle te Haarlem aanwezig, n"*.!. 10 c. type I 
karmijnrood plaat XVI, 20 c. type I groen plaat II. 20 c. type I 
roodbruin plaat XVI, 25 c, type I blauw plaat VIII, 50 c. type I 
zwart plaat XlII, 50 c. type I goudbrons plaat VI. 

In N. T. V. P. Nov. '98 blz. 103 werden genoemd de proef
drukken 10 c. geelbruin plaat XVI en 20 c. roestbruin plaat .\1V. 

HOEVEEL DRUKPLATEN ZIJN DOOR DE FIRlftA VAN KEMPEN 
& Zn VERVAARDIGD? Uit de archieven dftr Controle ie Haarlem 
bleek, dat goedgekeurd werden de volgende door de firma 
Van Kempen & Zn. geleverde 72 drukplaten : 

l o . 20/27 Mei 18676 van 5 c , (X, XV, XXI, XXll, XXIll, XXIV), 
6 van 10 c„ (III, V, VII, Xll, XVJ, XVII), 3 van 15 cent (IV, IX, 
XI), 3 ^van 20 cent (I, II, XIV), J van 25 cent (VIII, XIX, XX), 
3 van 50 cent (VI, XIII, XVIII), te zamen 24 stuks. Deze platen 
I t/m XXIV gaven aanleiding tot vele aanmerkingen ') en werden 
eerst na herhaalde terugzending en verbetering door den fabrikant, 
goedgekeurd voor het gebruik, totdat een geheel nieuw stel platen 
ter beschikking zou zijn. Volgens de gegevens in N. T. v. P. 1900 
blz. 165 zouden deze platen type I slechts weinig gebruikt zijn 
(zie noot *). 

Het ligt voor de hand, aan te nemen, dat die 24 platen alléén 
zegels type I bevatten, omdat ; 

a. het S c.zegel type I zonder waardecijfer als model gebruikt 
werd j^ ■ • 

b. 'alïè proeven, ook die der Controle, met ééne uitzondering 
in type I zijn ; 

c. alle in 1867 gedrukte zegels van type I zijn (N. T. v. P. 

2o. 6 Aug. 1867 I S | K 5 cent i 
28 Sept. 1867 ') 3 van 5 cent 3 
28 Febr. 1868 2 van 5 0 , 6 van 10 c , 3 van 15 c. 

3 van 20 c , 3 van 25 c , 3 van 50 c. 
Dec. 
Febr. 

1868 
1869 
1870 
1871 

2 van 
2 van 
4 van 

cent 
cent 

5 cent 
16 van 5 cent 

20 
2 
2 
4 

16 

Van die 72 platen zijn in 
aan den hoofddirecteur der 

te zamen 48 st. 
1872 12 platen (2 van elke waarde) 
Posterijen afgeleverd en 60 platen, 

na voor plaatdruk onbruikbaar gemaakt te zijn, verkocht. 
VAN WELK TYPE WAREN DE GELEVERDE DRUKPLATEN ? 
Op grond van de gegevens, boven sub i". a., b. en c. vermeld, 

kan o. i. worden aangenomen: dat de eerste 24 platen en de op 
6 Aug. resp. 28 Sept. '67 goedgekeurde 4 stuks 5 c.platen van 
type I, de in '68, '69, '70 en '71 geleverde 44 stuks van type II 
waren. Voor de vervaardiging der zegels zijn die twee typen platen 
echter door elkander gebruikt. Mogelijk zijn de 6 platen 5 c. type 1 
van de eerste partij nog verbeterd, daar zegels type I met tandingen 
van lateren tijd, zelfs van 1870 (13V4: i4) zijn gevonden; 

dat op elke plaat alleen zegels van één type voorkwamen, zooals 
uit de beschrijving van de wijze van aanmaak der platen is af te 
leiden. 

De verschillende in de literatuur voorkomende mededeelingen 
omtrent strippen en blokken van 25 resp. 50 cent zegels van 
type I en II naast elkander moeten daarom o i. berusten op een 

') De 6 platen 5 c der eerste partij waren toen reeds onbruikbaar. 

o m DIR lf^cN DE f\AAY 
= ~ I N r . T E L . Z U I D 6 2 5 5 
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misverstand, als gevolg van drukafwijkingen ' ) . Wat de 50 c.zegels 
betreft is de drukafwijking gemakkelijk te verklaren, daar die zegels 
eerst in eene klevende gele inkt gedrukt zijn, waarna de versch 
gedrukte vellen bestrooid werden met goudbronsstof, dat op de 
klevende inkt hechtende, het weinig scherpe zegelbeeld vormde. 
Het is duidelijk, dat deze wijze van drukken aanleiding gaf tot 
vele niet bedoelde en op een dwaalspoor leidende vormafwijkingen 
in de cijfers en de letters. 

I Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

J. B. R O B E R T . 
Vlll. 

Den Lezers heil! — Hoevelen Uwer, die aandachtig deze rubriek 
lezen en tevens begrijpen, dat alles wat hierin voorkomt, enkel en 
alleen in het VOORDEEL van ALLE eerlijke en verstandige 
Philatelisten is, hoevelen Uwer LEEREN en hoevelen Uwer volgen 
den juist in dit, in Uw orgaan, geheel onpartijdig gegeven raad 
op? De heer H. Köhler schrijft in ^Philatelistisches Magazin, 
Nr. I, Dec. '2S« ■■ 

»Een groot deel van onze »keuringen* kon afgeschaft worden, 
■>als de verzamelaar in het algemeen over vaak elementaire daad
»zaken en kenmerken beter onderricht was«. 

Deze uitspraak is ook van toepassing op die »dummen Holländer', 
zooals de heer A. C. Voss ze onlangs noemde, maar zij zijn over 
de geheele wereld en vooral op alle publieke verkoopingen, uilver
koopingen, opruimingen e. d. verspreid. »Die Dummheit« schuilt 't zij 
in het gemis aan begrip, dat het schatten der waarde« een 
zeer hooge, door ervaringen gerijpte kennis der goederen, waren 
enz.vereischt','t zij in den »waan«, dat bij »poslzegelveilitigen«, een 
catalogus, welke de waarde aanduidt, voldoende is om persoonlijk, 
zonder eenige kennis van zaken, gewenschte stukken, volgens veilings
catalogussen te koopen. De klachten, al te veelvuldig, met voorleg
ging van de bewijsstukken {zonder deze komen ze 'niet in deze 
rubriek), soms met bijvoeging van den betr. veilingscatalogus, houden 
niet op; zoo in binnen als buitenland neemt het kwaad met den 
dan toe, waarom nogmaals dringend wordt gewaarschuwd voor 
het persoonlijk koopen op POSTZEGEL VEILINGEN, ZONDER 
DESKUNDIGEN RAAD ! 

Reeds meermalen is dit in ons Maandblad herhaald en het 
ware te wenschen, dat het Bestuur van onzen Bond, zonder te 
lang verdagen, het voorbeeld van de Duitsche en Zwitsersche 
Bonden volgde, en een ontwerp ter goedkeuring gereed maakte, 
tot benoeming van „volstrekt betrouwbare deskundigen", die zich 
bereid verklaren voor verzamelaars en handelaars de op veilingen 
aangeboden wordende stukken te onderzoeken op de verschillende 
punten, welke de waarde ervan verhoogen of verminderen en 
ze voor hen te koopen op eigen verantwoordelijkheid, tegen ver
goeding van een billijk percentage, al naar de waarde te legelen. 
Verzamelaars, die opdracht geven, moeten niet vergeten, dat de 
voor hen koopende handelaar of wel deskundige verzamelaar, 
tegelijkertijd »keurmeester« is, zoodat voor hen elk mogelijk 
nadeel buitengesloten wordt. V e r d e r : 

NIEMAND STELLE VERTROUWEN IN DE DOOR EEN VINDINO
RIIKEN KOP, TER BEKORING EN MISLEIDING VAN DEN DAAR
VOOR ONTVANKELIJKEN LIEFHEBBERLEEK, UITGEDACHTE 
AFBEELDINGEN! Hoe keurig net ze ook mogen zijn afgedrukt, 
de honderden teleurgestelde koopers , die op die foto's afgingen 
en hun bod daarnaar bepaalden, begrepen niet, wat ik hun 
mondel ing of schriftelijk moest verklaren, dat het beeld, hoe 
goed ook geslaagd, slechts de ,>oppervlakte«, en deze nooit geheel 
zuiver, vertoont. Het is wel zonderling, dat zoo bitter v^'einigen 
dit begrijpen. »Ongebruikt« schijnt een afgebeeld s t u k ; dat de 
stempel is weggewasschen, kan niemand zien, anders zou het 
ook in den catalogus vermeld zijn. Een afgebeeld exemplaar, dat 
de »oorspronkelijke« gom mist en dat later door een bedrieger 
werd gegomd, is evenmin herkenbaar . Is een »herdruk« aan de 
kleur van het papier, ofwel van de zegels te herkennen, de 
afbeelding geeft hiervan niets weder. Een »valsche« afstempeling 
kan zelfs de meest deskundige specialist bij een »aandachtig« 
beschouwen van de foto, die een eerste klasse prachtstuk vertoont, 
niet vaststellen, zoo de afstempeling op een klein deeltje slechts, 
veelal nog flauw, zichtbaar is en evenmin verschillende soorten 
»ver valschin gen«, »nadrukken «en soort gelijke waardelooze prentjes. 
En hoe wil men zien op een afbeelding, de „reparatie"? Om 
deze te ontdekken, moet men buitengewoon goed op de hoogte 
zijn van de wijzen, waarop de beeren reparateurs hun kunstwerk 
verrichten. Vóór een week ontving ik ter keuring enz. een aantal 
zegels van een onzer oudste leden, die voor de erven van een 
overleden lid, diens verzameling, voor zoover mogelijk, zal schatten. 
Daarbij waren o m. drie »prachtexemplaren« van de eerste uitgiften 
van Z. Australië, ongebruikt , welke na langdurig onderzoek 
bleken te zijn »gerepareerd«. Aan een ervan, de donkerroode 2 d., 
lokaaldruk (Yv. 2 ;) had men liefst »vier« randen, aan een ander 

Fig 14. 
lOc.T I 

Fig. 18. 
20 c. 
T. I 

FiR. 19. 
20 c. 
T. II 

Fig. 20. 
25 c. 
T. I 

Fig. 15 
10c. 
T. II 

Fig. 16. 
15C.T.I 

ad)© 

m®i€)(g 
Fig. 22. 
50 c. 
T. I 

Fig. 23. 
50 e. 
T. II 

KENMERKEN DER TWEE TYPEN. 
De kenmerkende verschillen der twee typen zijn in figg. 12 

t/m 23 verzameld en bestaan in de onderling afwijkende vormen 
der verschillende cijfers, terwijl bovendien : 

type I der 10 (tig. 2 en 14) resp. 20 cent (fig. 3 en 18) geken
merkt is door een gekleurd puntje voor de C van C E N T ; 

type I der 20 cent (fig. 3 en 18) gekenmerkt is door een breuk 
in de lijn boven het getal, welke lijn bij type II gaaf is. Bij de 
15 cent, zoowel als in type 1 als in type II is die lijn gebroken; 

type 11 der 5 (fig. 13) resp. 10 cent ;fig. 15) gekenmerkt is door 
een breuk in de lijn boven de 5 resp. de o, welke lijn bij type I 
gaaf is, behoudens enkele uitzonderingen, bij type I 5 c. getand 
i2 ' /2: 12A resp. 13I/4 : 13'/* waargenomen. 

OPLAGEN DER VERSCHILLENDE WAARDEN. Van de verschil
lende waarden zijn gedruk t : 

Jaar 
4 Juni 
2 Juli 
12 Sept. 
12 Oct. 
28 Dec. 
1867 
1868 
1869 
1870 
i86i 
1872 

Totaal 

5 c. 
1867 200 
» 273.000 
» 300.000 
» 1.200.000 
» 1.000 OOG 

2.773.200 
5.500.000 
5.000000 
10.500.000 
32,000.000 
8.019.200 
63.792.400 

10 c. 
200 

378 000 
— 

1.500.000 
I 000,000 
2.878.0ÜO 
4.500.000 
5.500.000 
4.500.000 
3.000.000 
1.537.200 

21.915.400 

15 c. 
200 

55000 

250.000 
250.000 
555,200 
875.000 

— 
500.000 
750.000 
260.400 

2.940.600 ; 

20 c. 
200 
— 

200.000 
300.000 
500.000 

1.000.200 
750.000 

— 
250 000 
250.000 
260.600 

2 510.800 
H. 

25 c. 
200 
— 

200 000 
300.000 
500.000 

1.000.200 
375.000 

— 
10400 

1.385.600 I 

50 c. 
200 

200.000 
300.000 
250.000 
750.200 
500.000 

— 
— 

450 
.250.650 

Y. GATSONIDES. 
') De Heer J. Kerssemakers in Phil. Maandblad 1921, 213 noemde als oorzaak 

toevallige vervorming der cijfers o.a. door slijtage der plaat, meerdere of 
(Hindere jnkting, grof of ongelijk papier, mogelijk ook retouches. 

oni 
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»twee« zijranden, aan de derde een bovenrand aangezet ! De 
meeste overige waren »herdrukken». Gekiekt gezien in een 
veilingscatalogus zijn het alle «fraaie« of »kabinetstukken«, waaraan 
niets te bespeuren is, dat den hoogsten liefhebbersprijs zou kunnen 
ondermi jnen; vergeet dit niet! 

De jongere handelaars-veil inghouders hebben evenmin als de 
jongere verzamelaars, kennis van zegels, zelfs niet van de aller
jongste uitgiften, welke op de eene of andere wijze vervalscht 
worden. Dit gemis aan kunde is evenmin verwonderbaar als 
het gemis aan ervaring. Zelfs indien zy zich »willen« toeleggen 
op de bestudeering van de, laat het mij noemen »nieuwe« geschie
denis, dan zullen de eischen die daarvoor worden gesteld, het 
hun beletten Zonder daarvoor ooit 'n enkel woord met den heer 
Leon de Raaij gewisseld te hebben, ben ik overtuigd, dat hij 
allen kan onderrichten over de vele moeilijkheden, het tijdverlies 
en het geldelijk bedrag, die de speciale verzameling van een 
gebied als »Memel«, van hem hebben geëischt. Hoe kan men dan van 
de »eerlijke, volkomen betrouwbare« handelaars-veilinghouders 
van het jongere geslacht iets eischen, wat zelfs aan talrijke 
oplet tende, groot-verzamelaars van den ouden stempel in en buiten 
ons land, »ONBEKENDs is! Dat deze verzamelaars den steen 
niet op een ander werpen, zoo zij »zelf« willen beslissen over 
hetgeen zij niet kennen. Hunne klachten bewijzen, dat zij niet 
willen hooren; dat zij dan deemoedig hunne eigen schuld boeten! 
Bij »koop«, al of niet op veilingen, heeft men zich te onder
werpen aan de door den »verkoopcr« gestelde bepalingen. Zijn 
deze niet naar den zin des koopers, dan staan hem twee wegen 
open, n 1. mst den verkooper een schikking te treffen of . . . het 
gewenschte niet te koopen! Is dit niet erg gemakkelijk? Of zijn 
»klachten« en »teleurstellingen« heerlijker? Nogmaals: NIEMAND 
kan op publieke of particuliere verkoopingen iets naar waarde 
koopen, zonder onderzoek en de noodige waardekennis; bij 
»POSTZEGELS« is »KENNIS« zoo van het betr. stuk als van 
de waarde hoofdzaak. Er is nauwelijks één op de loo koopers 
op veilingen (trouwens is dit ook op handelaarszaken van toe
passing, maar hier heeft de kooper rechten, welke onmogelijk 
door veilinghouders — deze zijn »tusschenpersonen« — kunnen 
toegestaan worden), die eenig juist begrip heeft van dat wat hij 
betaalt . Biedt geen enkele handelaar ter veiling meer dan b.v. 
4 cent per i franc, volgens den Yvert-catalogus, voor 'n zeker 
stuk, dan is het »zeer dom« van verzamelaars tegen elkander 
op te bieden en tot 8 cent en hooger te gaan. Koopt een hande
laar een fraai exemplaar voor b.v. f lo. — en volgt daarop een 
gelijksoortig exemplaar, waarop geen handelaar biedt , dan is het 
»zeer dom« van verzamelaars dit s tuk op te drijven tot b.v. f8 .—: 
de handel biedt niet op het »WAARDELOOZE«! Deze »FEITEN« 
zou ik met juiste aanduiding van veiling, nr., bod enz. kunnen 
vermenigvuldigen. Niet de vei l inghouders bedriegen, maar de 
koopers bedriegen zich zelve. Deze moeten begrijpen, of trachten 
te leeren begrijpen, dat er in »Nederland« geene — d. w. z. bijna 
geene - veilingen zouden gehouden worden, indien de zegels 
uit Nederlandsche verzamelingen moesten komen; al die zegels, 
al thans de groote hoop, komen uit het »buitenland« en juist 
hierin schuilt het »GEVAAR«. Voor het beslist valsche (de stem
pels uitgezonderd, want hiervan heeft bijna niemand voldoende 
kennis) is — dit is een »meening«, gegrond op de weinige verval-
schingen, die van de tientallen veilingen der laatste jaren mij 
werden voorgelegd, — het gevaar niet zoo groot, maar het schuilt 
hoofdzakelijk in het :• GEREPAREERDE« goed, dat uit het buitenland 
hierheen stroomt. Den »inzenders« is het bekend wat zij sturen, 
waarom zou zoo'n HoIIandsche veil inghouder het »hem bewuste« 
waardelooze goed niet verkoopen ? Hij, inzender, waagt het niet 
in zijn woonplaats, zelfs niet in het ' land. waarin hij gevestigd 
is, dat goed te verkoopen : hij zou zichzelf vernietigen. Maar in 
een ander land, met zeer vele verzamelaars zonder eenige kennis; 
zonder door ondervinding verkregen ervaring en met een stan-
daardmunt als de »Nederlandsche«, daar meenen die lieden alles 
aan den man te kunnen brengen, niet alleen door veilingen, maar 
ook door »ZICHTZENDINGEN« en »RUILZENDINGEN«, voor welke 
beide soorten hier tevens zeer krachtig wordt gewaarschuwd 
Mochten veler oogen opengaan en hunne blindheid worden ver
dreven! De duizendtallen, ziende geworden, zouden naar de 
middelen grijpen om het bedrog te fnuiken, het onkruid uit te 
roeien! Zij zouden »ZIEN«, dat daartoe geen catalogus noch een 
advertentieblad dienen, waarvan juist het laatste het bedrog 
bevordert , het onkruid verspreidt, maar dat daartoe dienen de 

»vereenigingen« en onze »le t terkunde«. Dan begint men zelf te 
waken, voor zijn persoonlijke belangen en is men tot het besef 
gekomen, dat leering moet worden geput uit de lessen der 
ervaring en de voorbeelden op allerlei gebied , door tijdschriften 
en nieuwsbladen herhaaldelijk onder ieders bereik gebrach t ! 

De laatste vèilingderFerrari-verzameling. 
Van 24 tot 26 November j .1 . heeft te Parijs de laatste veiling 

plaats gehad van de bekende Ferrari-collectie. 
Zooals den lezers wel bekend is, was de eigenaar van deze 

wereldberoemde verzameling een zonderling, genaamd PhiUippe 
Ferrari de la Renotière, zoon van den Hertog van Galliera en 
zeer vermogend. Hij woonde te Parijs en had zijn verzameling 
vermaakt aan het Oostenrijksche pos tmuseum. Toen de wereld
oorlog uitbrak moest Ferrari , die Oostenrijksch onderdaan was, 
het land ver la ten ; hij zwierf toen een tijd lond, was o.a. ook in 
ons land en vestigde zich in Zwitserland. Hij was daar een ge
trouw bezoeker van de firma Zumstein en Co. te Bern. Wij 
hebben tocntertijde zijn beeltenis in ons blad weergegeven, ge
kiekt als hij was ineen van de kantoorlokalen van genoemde firma. 

De uitgebreide verzameling mocht he t land met ver la ten; 
wat erger was, zij werd in beslag genomen door de Fransche 
regeering en op haar last geveild. 

Deze daad van vandalisme, want dit was zij, werpt een blaam 
op de Fransche regeei ing, want in plaats van deze verzameling 
intact te laten en haar dus te bewaren voor het nageslacht, 
werd zij uiteengerukt en via de verschi l lende veilingen verspreid 
over de geheele wereld. 

Voor het beheer van zijn verzameling had Ferrari twee secre
tarissen in dienst, een speciaal voor de postzegels, de andere 
voor de poststukken. Hoewel beiden goede kenners waren, konden 
zij niet voorkomen, dat hun meester te lkenmale van zijn 1 eizen 
terug kwam, beladen met abnormal i te i ten op zegelgebied, die 
dikwerf den toets der kritiek niet konden doorstaan. Ferrari 
toch had een speciale voorliefde voor allerlei soorten van fout-
drukken, kleurafwijkingen enz. enz. en het spreekt van zelf, dat 
verschillende leverancieis, die het niet zoo nauw namen,zorgden, 
dat dergelijke abnormalitei ten speciaal voor den lijken zonder
ling werden gefabriceerd. Men sprak in die dagen dan ook van 
sFerrariteiten«. Er schuilden onder dit maakwerk tal van falsifi-
ca t en ; de bezoekers van de Limburgsche Tentoonstelling van 
het vorige hebben er van kunnen genieten bij de poststukken 
van Ned. Indië, geëxposeerd door ons redactie-lid. den heer 
W. P. Costerus. Laten wij er onmiddellijk bijvoegen, dat de heer 
Costerus drommels goed wist, wat hij daar liet zien en dat hij 
dit curiositeits-halve deed ! 

Om tot de veilingen terug te k e e r e n : de verzameling van 
Ferrari was" te groot om in haar geheel en in eens geveild te 
worden. 

Daarom werden zij gehouden met regelmat ige tusschenruimten. 
De eerste veiling vond plaats op 2 Juni 1921, gevolgd door een 
veiling in November van hetzelfde jaar . Elk volgend jaar werden 
drie veilingen gehouden en wel in de maanden April, Juni en 
November. 

Ruim becijferd heeft de verzameling opgebracht 24 millioen 
frank, of naar onze munt, rekening houdend met de koers
schommelingen + vier millioen gulden . 

De grootste zeldzaamheden vonden als regel hun weg over 
den Oceaan, naar het land van den dollar. Hiertoe behoorde 
o.a. de I cent zwart op rood van Britsch-Guyana der uitgifte 
1856, die op de veiling van April 1922 het bagatel van drie
honderdduizend francs opbracht . 

Een zware concurrent van de Amerikaansche liefhebbers was 
een tabakshandelaar uit Mühlhausen, die niet bang bleek te zijn, 
als het op bieden en betalen aankwam. 

Statistiek der nieuwe uitgiften in 1925. 
De bekende publicist, Georges Brunei , geeft in »1' Echo de la 

Timbrologie van 15 Januari j .1 . de volgende statistische gegevens 
over het jaar 1925. Wij ontleenen daaraan het volgende. 

1925 bracht ons 1830 nieuwe zegels, verdeeld als volgt: 

.V.,ii'^iï'?^j;i°A' - N . Y A A R & C; 
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Europa 578 
Azië 361 
Afrika 508 
Amerika 291 
Australië 92 

Zijnde dus 100 meer dan het vorige jaar. 
Verdeeld over de verschillende landen (met hun Koloniën) 

zijn de getallen : 
Frankrijk 4! i 
Groot Brilannië 247 
Spanje en Portugal . . . 200 
Italië 135 
Overige landen van Europa 445 
Amerika 217 
Azië, Afrika en Australië . 175 
Men ziet, dat Frankrijk met zijn uitgestrekt koloniaal bezit de 

kroon spant ; de herhaaldelijkgewijzigde posttaiieven zijn hieraan 
niet vieemd. 

Nog geeft Brunei eenige belangwekkende beschouwingen over 
de toename aan zegels van af 1850, waarbij hij het aantal ( ± 60 
stuks) verschenen in de jaren l84o'49 buiten beschouwing laat. 

Hij verdeelt zijn cijfers ovei de ige en 20e eeuw als volgt : 
Xegentiende eeitw. 

Aantal uitgegeven 
Tijdvak 
1850/54 
1855/59 
1860/64 
1865/69 
1870/74 
1875/79 
] 880/84 
1885/89 
1890/94 
1895/99 

zegels 
380 
4 6 0 
8 2 0 
900 

io4o 
1170 
1480 
1380 
2770 
3200 

Twintigste eeniv. 

Tijdvak 
1900/04 
1905/09 
1910/14 
1915/19 
1920/24 

Aantal uitgegeven 
zegels 
4460 
3700 
5o4o 
6120 

10450 
Totaal 29770 

Gemiddeld per jaar 1190 stuks. 

Totaal 13600 
Gemiddeld per jaar 272 stuks. 

In de 75 j a ren , waarover de statistiek zich uitstrekt, is dus 
de wereld verrijkt met 43370 verschillende zegels. De lezer kan 
nu zelf nagaan, hoeveel er nog aan zijn algemeene verzameling 
ontbreekt! 

Wien de schoen past, . . . . 
Den laatstcn tijd neemt het aantal van degenen, die om hulp 

en bemiddeling bi j ' t Bondslnformatiebuieau komen aankloppen, 
dermate toe, dat ik me afvraag, hoe het toch mogelijk is, dat 
men zich telkens en telkens weer door aanlokkelijke aanbiedin
gen van bui tenlanders laat veileiden. 

De een zendt aan een hem geheel onbekend persoon een ruil
zending en hoort later taal noch teeken. Een ander is gelukkiger, 
krijgt een re tourzending en, daardoor aangemoedigd, stuurt hij 
een meer waardevolle collectie terug, in de hoop voor zijn eigen 
zichtzending eenige mooie stukken in de plaats te krijgen. Doch 
hij heeft buiten den waard gerekend. De correspondent vergeet 
te antwoorden, en hoeveel aangeteekende brieven men hem ook 
nog op zijn dak stuurt — hij houdt zich van den domme. 

Nog andere Philatelisten zien een prachtaanbieding in een of 
ander advertentieblad, sturen de gevraagde som vooruit e n . . . 
kunnen naar de zeg ' Is fluiten. 

Al deze gedupeerden hadden zich voor dergelijke onaange
naamheden kunnen vrijwaren, als ze zoo verstandig waren geweest 
geen geld vooruit te zenden en geen connecties aan te knoopen 
met onbekenden, die in een of ander pruUig blaadje schoon
klinkende aanbiedingen doen of ruilzendingen vragen met de 
bijvoeging: >Zend niet eerst!« »Geen zendingen onder 300 
francs cat. waarde«, enz. 

Maar wat moet ik dan doen, om mijn collectie uit te breiden ? 
zult ge zeggen. Wel, stel U in verbinding met verzamelaars, 
die referenties uit goede bron kunnen verstrekken, of met bonafide 
handelaars, van wie men in de groote philatelistische bladen 
geregeld, jaar in, jaar uit, een annonce ziet. En wilt ge geheel 
en al zeker zijn, dat ge niet in handen van een bedrieger valt, 
neem dan eerst informaties aan ' t BondsInformatiebureau, of bij 

den uitgever van ' t orgaan, waarin de advertentie is opgenomen. 
Ten slotte moet mij nog één ding van 't hart. Ik begrijp niet, 

waarom zoovelen onze eigen Nederlandsche handelaars voorbij
gaan. De meeste staan zeer gunstig bekend, zijn beslist niet 
duurder met hun zegels dan de bui tenlanders , leveren over 't 
algemeen betere waar dan deze en — wat een voordeel is — 
de risico voor den kooper is zeer gering, omdat hij meestal geen 
geld vooruit behoeft te zenden en de zegels, die hij koopt, dus 
kan zien, vóór hij ze betaalt. 

Bevoordeel das de handelaars in uw eigen l a n d ! 
J. A. KASTEIN, 

Beheerder van 't BondsInformatiebureau 
'' Hendr. Jacobszstr. 19, Amsterdam. 

% 
Veilingen. 

% 

Duor de N.V. Hekker 's Postzegelhandel, te Amsterdam, zal op 
Zaterdag 20 tot en met Zaterdag 27 Februari a.s , in een der 
zalen van »Krasnapolsky« hare 6e Postzegelveiling worden ge
houden, waarbij o m . onder den hamer zullen woiden gebiacht 
eene hoogst belangrijke collectie Nederland en Koloniën, eene 
fraaie wereldverzameling met vele groote zeldzaamhcden en 
eene uitgebreide collectie oude brieven, poststukken, restantvei
zamelingen, enz. 

Door den heer J. van Hoek, te Rotterdam, zal van Dinsdag 
16 tot en met Donderdag 18 Februari , in hotelrestaurant 
»Victoria«, den Haag, eene postzegelveiling gehouden worden. 

Philaielisiisch Allerlei. 

Frankrijk. Dubbeldruk 45 c. Pasteur. — De heer W . W a r d schrijft 
aan «St Collecting» (12 Dec. '25). «In een kavel roode 45 cent
Pasteurzegels vond ik verscheidene dubbeldrukken, alsof een 
nieuwe cliché in de plaat werd gezet. Hoofdlijnen, inschriften, 
cijfers en randlijnen zijn alle dubbe l ; in werkelijkheid zijn onderaan 
rfrz« witte lijnen inplaats van een. Het vinden van meer dan een 
stuk bewijst, dat er meer dan een enkele cliché bestaat». (Ik acht 
de gevolgtrekking volstrekt niet bewijskrachtig, evenmin als de 
nieuwe clichéinzetting). J. B. R. 

Gibraltar. De 4 sii. curs. Wmk «CA». — Aan «St. Coli.» (zie nr. 
635, 12 Dec. '25) zendt Lt. Kol. E. J. Mc. Allister het belang
wekkende bericht, dat de 4 sh. met het «Cyi«watermerk in 
schrijfletters, den 24 November ' savondsaan het Hoofdpostkanloor 
uitverkocht was. Daar de overgebleven voorraad van deze waarde 
èn van de 8 sh. een maand tevoren verbrand is, is ook d e 4 s h . 
niet meer frankeergeldig. Een gelukkige toeval, dus schrijft hij, 
leidde mij den 27 Nov. naar het eenige hulpkantoor in Gibraltar 
en daar vond ik nog een stuk, dat de juffrouw heel netjes in 
een groote enveloppe weggeborgen had. Het juiste oogenblik 
van het einde der uitgifte heb ik dus kunnen vaststellen, n.l : 
27 November, 3 uur 30 n.m., hetgeen ik in mijne verzameling, 
waarin dit stuk zijn plaats vindt, onder dit exemplaar opgeteekend 
heb. (Verzamelaars maak ik attent op de waardestijging dezer 
twee waarden met bovengenoemd watermerk.) J. B. R. 

Ierland, 2/6, 5/, 10/. — Deze drie waarden zijn in Juli j . l . met 
den naam van den Vrijstaat van een nieuwe plaat overdrukt in 
de Government Print ing Works te Dubl in ; alle plattelandspost
kantoren ontvingen vanaf Augustus dezen nieuwen overdruk op 
genoemde waaiden, bericht de heer John Dixon aan «St. Coll», 
(nr. 635, 12 Dec. '25) Niemand heeft hiervan iets geweten, voor 
de ontdekking van het verschil door een lid der Dublin Phil . 
Soc.,nu eenige weken geleden, betoogt genoemde heer. Het ver
schil in lengte van den overdruk is opvallend, de cijfers «1922» 
zijn nauwer aaneengesloten. V5J*é, ■• I. B. R ' 
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Oplossing 
der d e r d e P r i j s v r a a g , opgenomen in het nummer van 15 
Augustus 1925. 

Boven l inks : Oostenrijk No. 309. 
« midden : Trinidad No. i. 
. rechts : Italië No. 139. 

Midden l inks: Dahomey 1913 i c. 
Midden: Japan 182—183. 

Mexico No. 422. 
Borneo No. 142. 
Liberia No. 89. 

Midden rechts : Columbia No. 129—130. 
of Uruguay No. 75 — 92. 

Onder l inks : Siam opdruk op No. 152—157. 
« midden : Marienwerder No. 11—24. 
« rechts : Zwitserland No. 178. 

^ m - - ; r y België pakket No. 39—42, 45—47-
Aari elk der beide nevenoplossingen is een punt toegekend, 

zoodat in totaal 14 punten konden worden behaald. De prijzen 
zijn toegekend aan de beeren M. J. Olrée te Breda met 13; B. 
Stoop te Breda en mr. W. J. M. Plate te Weltevreden elk met 
12; J. H. van Wijk te Amsterdam, en A. J. Vermeulen te Nij
megen elk met 11; A. C. de Frenne te Almen, ]. van Baarle te 
Soest en J. Beukema te Groningen elk met 9; en W W . Helm-
holt te Afa/C'/t/«^(i en J . C . B e n d e r te Rotterdam elk met 8 punten. 
De prijzen in zegels zijn inmiddels aan de winnaars verzonden. 

Met waardeering maken wij wederom melding van de kunstige 
en origineele wijze, waarop de heer Vermeulen te Nijmegen zijn 
oplossihg heeft ingezonden. 

Boekwerken, Tijdschriften, 
:' Cai<ilogi, enz. 

Catalogus Michel 1926. — Wij ontvangen ter recensie den 
nieuwen Michel 1926. Reeds bij een vluchtige beschouwing zal 
men bemerken, dat de catalogus belangrijke verbeteringen heeft 
ondergaan wat betreft Nederland en Koloniën, Wij vernamen, 
dat de heer J. H. van Peursem te 's-Gravmkags dit jaar de taak 
had aanvaaid den uitgever op eenige onnauwkeurigheden in de ' 
bewerking te wijzen, en wij constateeren dan ook met genoegen, 
dat deze medewerking niet tevergeefsch is geweest. Zoo zijn 
b.v. bij de uitgifte 1852 eenige kleuren van de herdrukken opge
nomen ; de tandingen en t>pen van 1867 staan thans niet meer 
op een aparte bladzijde, maar , zooals dat ook wenschelijk is, 
vóór de uitgifte 1869. Een korte bespreking over de tanding 
i l ! / 2 : i 2 volgt op de emissie 1876. Bij de jub.-zegels 1913 worden 
de bekende tandingen opgegeven. Deze zijn trouwens ove r ' t alge
meen beter behandeld dan het vorig jaar, eveneens bij de 
koloniën. 

Dat de heer Van Peursem het bij deze verbeteringen zou 
hebben gelaten komt ons zeer onwaarschijnlijk voor. L e meeste 
catalogi-uitgevers hebben nu eenmaal de gewoonte zich van d e 
mededeel ingen hunner correspondenten bitter weinig aan te 
t rekken. Het oogenblikkelijk gevolg hiervan is, dat Michels 
catalogiseering nog steeds talrijke fouten aanwijst, hoezeer ook 
in andere opzichten verbeteringen zijn aangebracht . Zoo valt b.v. 
op te merken, dat de Moesman-drukken van 1852 wel degelijk . 
van de origineele platen gemaakt zijn; de Ned. Vereeniging 
maakte afdrukken langs zincografischen weg. De tandingen der 
jub.-zegels 1923 zijn zeer onvolledig behandeld, (Michel weer
spreekt zichzelf hier telkens). Bij de portzegels 1881 krijgt men 
een totaal onjuist beeld van de samenstelling der p la ten ; Michel 
geeft van elke waarde één zetting aan, slechts van de 5 cent 
twee. Men vraagt zich onwillekeurig af, van wien Michel dit heeft 
ve rnomen; zeker niet van zijn Hollandschen correspondent! Het 
verschil tusschen de typen I en II van de 7 H cent port 1912 
blijkt te zitten in de anders gevormde 2 van J/j ! 

Van de vele fouten bij de koloniale zegels noemen wij b .v . : 
alleen TVi, lyVs en 2214 cent Java komen met kopstaanden 
opdruk voor (!); de Bandoeng-zegels hebben bovendien een 
bijzondere »Wertaufdruck«; de jub . 1923 zijn getand i i - i 2 ^ . , 

Na de portzegels 1892 treft ons speciaal de schrandere opmer
king, dat de 30 cent niet in type II en 111 voorkomt. De 50 c , 
I en 2\i gld. Suriname bestaan blijkbaar ook in tandmg i2>/2. 

Het is niet onze bedoeling een afkeurend oordeel over dezen 
catalogus uit te spreken. Ook Yvert en Senf hebben hun fouten. 
Michel heeft trouwens door het aanbrengen van de genoemde 
verbeteringen getoond niet al te hardleeisch te zijn. Wij mogen 
dan ook hopen, dat bij een volgende editie wederom vooruitgang 
kan worden geconstateerd, totdat ten slotte de volmaaktheid 
zal zijn bereikt. De catalogus is overigens up to date. De nieuwe 
3 en 6 cent zijn erin opgenomen ; ook de zegels met rolperforatie. 

J. Mebus. Prijs Courant der bestaande zegels van Nederland 
en Koloniën, met alle typen en tandingen. 1925-1926. — Een 
compres gedrukte , met vele afbeeldingen verluchte prijslijst, 
sterk 28 blz., bijna elk in twee kolommen, met een bijvoegsel 
van 4 blz., geeft de prijzen aan voor de meeste ongebr. en gestem
pelde zegels, in de verschillende afwijkingen en geeft aan, welke 
zegels door de firma gezocht worden. De uitvoering en druk zijn 
uitstekend en noodigen de aanvragers van deze lijst wel tot 
aandacht ig lezen uit. J. B. R. 

Die Briefmarke im Dienste der Wohltätigkeit. 
Bewerking van dr. A. Meijer, ui tgave C. F. Lücice, Leipzig. 

Een heel mooi nieuw werkje over een afzonderlijk stuk van 
onze liefhebberij. We weten, dat »alles« verzamelen alleen maar 
goed is voor beginners, maar dat de reuzenhoeveelheidverschil
lende zegels 't voor iemand eigenlijk onmogelijk maakt, door te 
gaan met alles te verzamelen. Hij moet zich beperken, en aan 
een of ander deel zijn speciale aandacht schenken. Dat deel 
kan hij zich zelf kiezen, geheel en al naar eigen inzicht. Er zijn 
er, die verzamelen tot een bepaald j a a r ; die enkele landen vei-
zamelen, enkele werelddeelen; ik ken er die bijv. bij preferentie 
zwarte zegels verzamelen; er zijn er die alleen zegels met 
monum.enten verzamelen of met beeltenissen van vorsten enz. 
Een mooie verzameling is nu ook eene van weldadigheidszegels, 
die postgeldigheid hebben of hadden . En daarvoor is dit boekje 
een mooie le iddraad; 48 bladzijden kunstdrukpapier, 340 zeer 
duidelijke afbeeldingen, maken een eigen catalogus voor dit 
speciale doel, en een mooie tevens. De prijs: ly^ Maik, is 't 
werkje meer dan waard, waarbij nog komt dat het bedrag (na 
aftrekken der onkosten) ten goede komt aan de Deutsche Not-
hilfe (de algemeene Rijksvereeniging voor weldadigheid). S. 

Paul OHRT, Neudruclje. — De 32e aflevermg van dit wereld-
standaardwerk op het zoo hoogst belangrijke maar ongekend 
moeilijk te bewerken gebied, (de 29 voorafgaande afleveringen 
zijn in 3 deelen reeds verschenen, waarvan alleen het 3e deel 
nog in slechts enkele exemplaren voorhanden is, dat na overmaking 
van 15 Mark aan Major a/d. P. Oiirt, Orünestr. 23, Düsseldorf, 
aangeteekend u toegezonden wordt in prachlband), of wel de 
derde aflevering van deel IV, is den abonnés op »die Postmarke, 
Kolingasse 2, Wien IX«, GRATIS met Nr. i i i (4 Januari 1926) 
van dit uitstekende Oostenrijksche tiidschrift, toegekomen. 
Deze aflevering, 16 blz. sterk, bevat het vervolg van Pruissen en 
is voor ean groot deel gewijd aan de »VERVALSCHINGEN« 
van den beruchten, gedurende bijna 10 jaren door toen hoog 
gewaande Duitsche verzamelaars verdedigden vervalschei, 
GEORGES FOURÉ. (Deze Fouré , onderwijzer te Berlijn, was 
toenmaals een philatelistische grootheid te Berlijn, gaf een vakblad 
uit, »Deutsche Philatelisten-Zeitung« en stond daar hoog aange
schreven. Waardoor hij tot het namaken is gedreven, heb ik 
nergens ooit vermeld gevonden.) Ik vestig nog de aandacht van 
poststukkenveizamelaars op dit grootsche werk, daar ook de 
»herdrukken« met bekend geworden svervalschingen, ook van 
afzending- en (of) aankomststempels« daarin voorkomen. Een eerst 
voor korten tijd den genialen bewerker toegekomen vervalsching 
van den i Schill.-briefomslag, achthoekigen stempelafdruk, met 
valsche afstempelingen op vóór- en achterzijde van dien omslag, 
wordt daarin afgebeeld en omschreven. Enz. Om kostenloos f)eel 
IV in afleveringen te bekomen abonneere men zich op »Die 
Postmarke«. J. B. R. 

i ' J S T Z E C E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R - N . Y A A R 8 . C - F t . 7 N D r R A A 
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Philipp Kosacli & Co., Berlin C. — In het formaat barer »Berliner 
BriefmarkenZeitung« werd door deze firma, volgens omslagblad, 
in November j l . een 64 blz. sterke prijslijst uitgegeven, met 
verschillende wetenswaardigheden, tot onderricht van de kzers , 
daartusschen. Rijk verlucht en zeer compres gedrukt , kan een 
aanvrage van deze lijst der firma, adres : Burgstrassc 13, slechts 
aanbevolen worden. Met aandacht nagegaan kan de lezer daar
door zijne kennis van prijzen, in Duitschland door hoofdhande
laars gevraagd, buitengewoon verrijken. Zeer opmerkenswaaidig 
is de ïMichelprijs« van 3 Pf. bruin, GermaniaReichspost , »onge
tand«, n.1. »25 M a r k « ; de firma Kosack biedt Michel voor elk 
exemplaar „400.— Mark", zij biedt echter het exemplaar voor 
200 Mk. aan. Voor specialisten, die niet op een Mark of wat zien 
of behoeven te zien, is deze lijst een beste gids. Van het Uuitsche 
Rijk vindt men talrijke foutdrukken en opdrukken , zeldzame 
afwijkingen, maar ook andere Staten, met inbegrip van Buiten
Europa zijn goed vertegenwoordigd.— Voor degenen, die minder 
op een onberispelijken toestand letten, heeft de firma ook zijn 
II. keuze van zeldzaamheden, zoowel als de gewone zegels in voor
raad, waarvan de prijs, ,na ontvangst van een lijst der gewenschte 
stukken en van den toestand ervan, wordt opgegeven. J. B. R. 

Köhlers Philatelistisches Magazine. ~ De aan ervaring rijke 
Heinrich Köhler, Friedrichstrasse 1661, Beilin W. 8, heeft in 
December jl. de eerste aflevering het licht doen zien van zijn 
huistijdschrift, waarop: men zich in het buitenland voor 6 Mark 
p. j . aan voornoemd adres abonneeren kan. Deze uitgave in 8", 
op kunstdrukpapier , 24 blz. en rijk verluchten kartonnen omslag, 
bevat, na het voorwoord, een door den uitgever geschreven 
betoog, onder het motto »Neue Wege«, waarin o.m. gewezen 
wordt op het onontgonnen gebied van jOudDuitschland<, dat 
door de groote meerderheid der specialisten gedacht wordt bekend 
te zijn. Bestaan er, wat eigen land en koloniën betreft, in het 
buitenland speciale, al lesomvat tende werken (catalogi) Duitschland 
bezit er geen enz. (Zeer belangwekkend voor allen die »leeren« 
willen). Een ander artikel is gewijd aan philatelistische »Relati
vitätstheorie«, een vraagstuk waaraan wel wat meer de aandacht 
m.ng worden geschonken , het geldt toch uw »beurs«. Hierbij 

zijn ook vijf afbeeldingen van dezelfde Moldaviëwaarde, de 81 p. ; 
de lezer wordt verzocht eens aan te duiden, in welke volgorde, 
wat fiaaiheid betreft, hij die stukken wel zou rangschikken. 
Dan over een belangrijke vondst (bewijs voor het eerst geschreven 
stuk) n .1 . : Pruisen, een onbekende foutdruk van de 2 Sgr. 
Verder iets over de OudPruisische hulpzegels van Mengede. 
Ook op de veilingen der firma met resultaten wordt gewezen, 
waaraan ik een leerrijk voorbeeld ontleen : n.1. Baden, i Kr. zwart, 
têtebêche, bracht ongeveer denzelfden prijs op als vóór 12 jaren. 
Het Vinetaprovisorium ging wat terug. Enz. »Neue Fälschungs
möglichkeiten« is een ander belangwekkend artikel, waarin o.a. 
wordt gewaarschuwd voor de veelmaals in den handel voorkomende 
2 Groschen met »roode« gom, ongebruikt , scherp doorstoken. 
Alle VALSCH (!!!) ook dan voorzien van een keurstempel , 'n echte 
of valsche ! Enz. Een ander deel bevat aanbiedingen van zeldzaam
heden en gelegenheidskoopjes, hierbij ook de zeldzame Engelsche 
opdrukken op Duitschkoloniale zegels, voor minder dan de helft 
der Senfprijzen. Enz. enz. Zeer aan te bevelen. J. B. R. 

BELANGRIJK BERICHT. 
Den verecnigingssecretarissen wordt er nog eens uitdrukkelijk 

op gewezen, dat de vergaderingsverslagen vóór den 9en der 
maand behooren te worden toegezonden aan de administratie, 
en wordt hun beleefd verzocht met het inzenden der kopij n i e t 
d e n u i t e r s t e n t e r m ij n af te wachten. Al wat na den gen 
bij de administratie ontvangen wordt, kan beslist niet meer in 
het in die maand te verschijnen nummer worden opgenomen. 

Advcrtentiën kunnen nog tot en met den loen worden opge
geven en moet het verschuldigd heArcig gelijktijdig, per postwissel 
of per giro (37183), worden overgemaakt, wijl anders plaatsing 
achterwege blijft. Bij het inzenden der zoogenaamde »kleine ad
vertentiën«, uitsluitend voor en ten behoeve van leden der aan
gesloten Vereenigingen, moet tevens worden medegedeeld, Van 
welke Vereeniging men lid is. 

Redactieleden, alle medewerkers en inzenders van stukken 
behooren hunne bijdragen vóór den eersten der maand te doen 
toekomen aan den hoofdredacteur. 
 De kopij mag maar aan déne zijde van het papier beschreven 
worden. 
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Prijs dezer advertenties: 
f 0,75, bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling genomen. 

O. W. A. DE VEER, BURG. REIQERSTRAAT 67, UTRECHT, 
zoekt connectie met verz. van plaatnrs. en tandingen l<oerseerende uitgifte
Bijna alle nrs. af te geven; evenzoo alle tandingen jubileum 1923 gebruikt. 
TE KOOP GEVRAAGD: pi. 9 met drh. en 13 in tand. 01. (Zie IMaandblad 
Januari ) (277JI 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

TE KOOP a a n g e b o d e n IERLAND, 
gebruikt of ongebr. Mancolijst 
en referentiën s.v.p. (296) 
P. GORDON, OUKSTRAAT 6 0 b , ROTTERDAM. 

OP BRIEF. Portugal Ceres, geheel 
compleet, Yv. nos. 206221, 228 256 en 
273 298. I stel af te geven. Ook los: 
alle soorten gebruikt, ongebr., pap. en 
tand. var. P. Q. M e i s e r t 
Dibbelssiraal 55, Haag. (238,) 

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

mr. G. A. Bontekoe, Sneek, 
zoekt te koopen plaatn. in de betere 
tand. d. jub. ser. 1923. Van de ser. 1913: 
plaat 5 V. d. 3 en 12'/, c. (ll'/j X ll'/i), 
plaat 1 V. d. 20 c. (IH/jXll'/.) «n pi. 4 
en 5 van de 5 c (ll'/j X 11). (285) 

Curasao by Dr. Hennau. 
a Handbook listing all varieties, proofs, 
essays, perforations, cancellations, 

blocks, etc. f 3,— franco. 
Postrekening 1700. Sole ageua/. (294) 
Heide, Hilversum (Holland),Postbus 1. I IEDER VERZAMELAAR late zie 

I. R. V. P. 
ch KOSTENLOOS inschrijven bij de 

Inlichtingen verstrekt: 
G. VAN LIJF, 

Oeverenwal Z, Maastricht. 
[289] 1 SPOED! 

op 
BOD GEVRAAGD 

100 Kilo gewone Neder
landschepost zegels vermengd met bui
tenlandsche zegels. 
J. J. Le Fèvre Jr., Van Woustraat 195, 

Amiterdam. [291] 

mr G. A. Bontekoe, Sneek, 
zoekt te koopen perforatie en andere 
in het oog vallende afwijkingen, voor
namelijk der emissies 1898, 1913, 1923 
[Jubileum] en 1924. [384] 

Te koop gevraagd Jub. 1923 ongebr. 
2 et. tanding 11X12'A, 12X11V,, 12X12, 
12XI2'/.;5ct. llXllV.7V.ct. IPj/XnVj 
10 et. ilXIl '/j , IIX l"2. lüXnV,, 12X12, 
12 X 12'/,: 20 et ll'/ï X 12'/,, 12 X 11'/,, 
!2X 12'/.; 25 et. 12X12'/̂ . L. Schölte, Vin
kendwarsstraat 18'r, Kotterdam. (281) 

Te Koop: Surin. 1873/92, 20, 30, 40 et. 
f 1,—, in paren, strips, ongebr. en gebr. 
ook op brief; 1892 2 ' , c. noodz., cmpl. 
vel, eene z. onget. f 25,—; 1911'/, op I e., 
kroont., cmpl. vel f 10,— ; ook Wed en 
Kol. in blokk. ongebr. en gebr. (282) 
F. H. Brinkman, Witte de Wilhstr 148, A'dam. 

N I E T 
□ O C H 

D E 
D E 

P R I J S , 
I N H O U D 

BEPAALT DE WAARDE van een PAKKET. 
1000 verschillende der geheele wereld 
2000 
50 
100 
50 
50 
25 
50 
50 
35 

Boulë 

f 1,55 
7.25 
1,25 
3,75 
0,50 
0,45 
1,— 
0,45 
0,40 

Italië 
„ Joegoslavië . 
„ Memel [opdrukken] 
„ Rumenië 
„ Zweden 

Duitsche Kol. 
[mooie samenstell.] 

ZuidAmerika 
Prima gonipapier per 1000, 7'/j, 11, 13 en 15 et. 
Losbladige Schaubekalbumsf 3,25. Nlenwl 

TOEZENDINQ FRANCO NA O.NTV. V. POSTW, 
G E B R . V A N P R A A G , 

N, Doelenstr. 3 — Amsterdam. 
Tel. 43240. (249) 

50 
 3 , 

0,50 

I OCCÄJSIOHS. I 
"j (Nummers Yvert en Supp].) Jf 
'^ Z w e d e n , Prov,, 39 4o (fr. 12,75) ƒ 0 , 9 0 >^ 
<• » Vliegp. 148-150 (» 20,50) » 1,10 •> 
—, » O. Wasa 151-153 (» 27,50) »2,— — 
S Denem. , 5 Kr. Posth. 68(» 11, — ) »0,90 p 
^ S.Marino, R. Kruis, 89-85 k, 
j en Expr. 4 (fr. 20,—) »1,20 •'̂  

FRANCO. 
Garibaldi, 97-IOI (» 19,25) » 1,05 y 

<: L Werumeus Bunino, Eefde bij 
A ■» ••«•■MmwHw HHiiMig, Zutphen. 

S rass; 

flär* A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. "^ jQ (128 
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EEN WERKELIJK GOEDKOOPE AANBIEDING. 
leder, die iets verdienen wil en ieder, die veel en veel goede 
zegels voor weinig geld gebruiken kan, profiteere zonde uitstel. 

Loe PHILATELIE. 
Wij weten juist wat U zoekt. Dit sortiment 
bevat 1500 zegels; gedeeltelijk Ettgelsche en 
Fransche Koloniën, verder Chili, Cuba, 
Guatemala, Nicaragua, Salvador [geen 
Seebeck-zegels], Venezuela, Spanje Madrid
serien, Hongarije alleen betere zegels Madon
na, hooge waarden van diverse uitgiften 
Rusland, enz., enz. 
Dit lot bevat vele steeds mankeerende en 
schaarsche zegels Zeer hooge waarde Yvert 
en kost slechts f 12,—, franco aangeteekend. 

Lof l'EUROPE. 
Dit sortiment bevat 4000 zegels uitsluitend van 
Europa; een gelegenheidskoopje voor verza
melaars, speculateurs, ruil. De vele goede 
zegels hieronder stellen U zeker zeer tevreden. 
Uit de rijke sortecring noe.Ti ik hier o.a.: 
Turkije (Adrianopel) , Sovjet Rusland e.a., 
Noorwegen , Zweden, Denemarken opdr. 
e t c , België vele soorten, Oostenrijk [series 
compleet], Luxemburg diverse, enz., enz. 
Dit sortiment 4000 zegels, waarde cat. Yvert 
enorm, kost slechts f 15,—,franco aaegeteekend. 
Gratis premie 100 Eng. Koloniën. 

Lof SUPERBE. 
Dit sortiment bestaat uit 2500 zegels der ge-
heele wereld. Een mooier samenstelling is niet 
denkbaar, het overtreft uwe verwachtingen, 
ongeacht de waarde der zegels in catalogus 
samengesteld. Uit de zeer groote verscheiden
heid noem ik s l ech t s : Liberia mooie serie, 
Eng. Kol. de gezochte Queen Victoiia-zegels, 
Oostenrijk series compleet, nieuwe uitgave, 
Chili hooge waarden, Turkije serie compleet, 
Peru fraaie zegels, Nyassa , Domlnlcana.enz 
Dit sortiment Superbe,.cat.-waarde zeer hoog, 
kost slechts f 1 2 , - , franco aangeteekend. 

BUITENGEWONE AANBIEDING: Lot Philatelie, Lot l'Europe en Lot Superbe te zamen 8000 zegels voor slechts f 35,—, franco aangeteekend. 
Elk kooper van deze 3 Lots te zamen ontvangt als extra-premie 1200 zegels in prima sorteering GRATIS. Elk besteller van 2 Lots ontvangt GRATIS 
een exemplaar Nederlandsch-Indië 2Vj Gulden Jubileum, Yvert fr. 9 0 , - . 
Betalingen verzoeke op mijn postrekening No. 118330 of per poslwissel. Toezending van zegels geschiedt na ontvangst van het bedrag. 

POSTZEGELHANDEL „THE GLOBE ZAANDAM. 
_ _ _ ^ _ [295] 

llllllllllllllllllllllllllllllillllllllHllllllllllllllllllillllllllNlillllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllllllM 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sGravenhage zeA op Vrijdag 19 Maart 1926, 
's namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw van liet Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 's-Gra-
venhage, Kortenaerkade 12, Kamer 172, bij inschrijving verkoopen: 

Frankeer- en Porlzegels. 
N O T I T E N zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (niet aan het kantoor van den Ontvanger). (293) 

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiin^ 

V .l^t^f .^tdf. .^TÄ. ä t f . .xjx, .^* *. .xtx, i^tx. .xtx, .xt*. .x+x, .xtx. .xjx. 

Yoordeeiige aanbieding 
VAN EENIQE NIEUWE SERIES. 
Memel, (Yvert 141 — 143) / 1,75 

» ( » 184 -196) » 3,75 
» { » 213—236) » 4,75 

Italië, Jubilé St. Franciscus » 1,50 
Rusland, Revolutie Herd., onget. » 1,60 

.» » » getand » 1,10 
IJsland, (Yvert 82—97) » 5 5° 
Amundsen, Vliegpost, compleet » 1,40 
Bosnië, (Yvert 120—137) >> 2 , 2 5 
St. Marin, ( » 89—95 ) » 1,30 

» ( » 97—loi) » 1,30 
Sarre, ( » 53—68 ) » 4,75 

» ( » 83—96 ) >' 2,40 
» Dienstzegels (Yv. i —15) » 1,25 

België, Jubilé, compleet » 5,25 
F r a n c o na ontvangst van post wissel. 

Spui 13, Amsterdam, I' 
J. J. A. ENGELKAMP, l 

_i248) _^ 
V x̂* 'x+x' 'y^x' '3?|x' x^x' '7|St' V^x' 'jf+x 'x|x' 'jrJS '̂ '5?|x" >jx' *xïx'\ 

Inkoop-Boil-Verkoop. I 
J o s . LA POUTRÉ, 

Prins Hendrikstr. 61, 's-Gravenhage. 
POSTCHEQUE en GIRO No. 31822. (242) 

L U X E M B U R G ! 
P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s , v r a a g t mi jn p r i j s c o u r a n t 
v a n L u x e m b u r g s c h e p o s t z e g e l s , w e l k e U g r a t i s 
e n f r a n c o w o r d t t o e g e z o n d e n . — 
C a t a l o g u s Y v e r t & T e l l i e r 1926, f r anco a a n 
g e t e e k e n d , pri js 31 F r a n s c h e f r a n c s . — 

B. Dedoyard, Eselborn [Luxemburg]. 
Lid van de Intern. Postzege lhandelaren-Vereenl -
g ing te Parijs. (167) 

Ë 
UW VERZAMELINGEN, DOaBLET-
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (118) 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
ffSr GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (275) 

ZWITSERLAND. 
De geï l lus t reerde Speciaal-pr i js
l i jst van a l le Zwitsersche zegels 

1 926 
is verschenen. — Op aanvraag 
g r a t i s en f r a n c o verkri jgbaar. 

W. WINDRATH, ^ 
LUGANO (ZWITSERLAND), f 

I B o d g e v r a a g d op geheeie 1 
® vellen Jubileumzegels Suriname, Cu- ® 
^ ra9ao en Ned.-Indië in alle waarden, x. 

® 

® 

I Te koop aangeboden: 
0 Porten Suriname 1888-1891 en 1911 
® en Curagao 1889 en 1892, in typen, 
^ geheel compleet, pracht-exemplaren. '^ 
5 Brieven onder no. 280, Bureau van dit Blad. i 

ZELDZAAM. 
EEN SERIE 
SURINAME EN CURACAO 

IN BLOKKEN VAN VIER 
BILLIJK TE KOOP. 
1. lansen, Molenkampspaik 24, Almelo. 

(292) 

giS" A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264. I g jQ (128) 
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|P.].LUKWEL,2SDEVBIESSTRIIAT,DEHHMe| 
I Ned.Indië, Strafporto, complete serie . . . . / 3,— 1 
I Suriname 1904/1908, Gld. 2,50 " ' — ■ 
■ * Curasao 1873, 3 ct., geelbruin » 8,— ■ 
■ idem idem blok van 4 . . . » 35,— ■ 
■ * Ned.Indië 1902, 2Vj/3 roodlila, blok van 4 . « 3,50 1 

1 Per 10 stuks: 
1 Suriname, Jub. 5 ets. / i , 8 o 
■ idem (11 x 11) » 5,— 
1 * idem (11 x 11) » 3,50 
1 Hedlndié, Jub. 50 ets. » 2.50 
1 idem (11 x i i ) » 6,— 
1 idem (n x 111/2) » 5,— 
■ idem (iiVj x 11) » 3,25 
■ Strafporto 'i4, 2V2 c » 0,30 
1 idem 5 c. »0,30 
1 idem y'j^ c. » 0,30 
1 idem 10 c. »0,50 
9 idem i2>/2 c. »0,50 
1 idem 15 c. * 0,80 
■ idem 20 c. »0,70 
1 idem 25 c. » 0,80 
1 idem 30 c. »6,— 
■ idem 40 c. » 2,20 
1 idem 50 c »3,50 
■ idem 75 c. »4,— 
1 lleil.,Jub.'13, * 3c. 
1 ( I I I / J X I I V J ) »0,65 
■ idem * 5 e. ( idem ) » 0,75 
1 idem * I O C ( u ' / j X 11) j 4,— 

Per 10 stuks: ■ 
Ned Jub.'23,7'/2C. ■ 

( i ix i i V 2 ) / 5 ,  1 
idem ^1I x 121/2) » 7,2 ■ 
idem (i i'/jX 12) » 0,5 1 
idem 20 c. ( i i Vjx 12)» 1,1 1 
idem ( u Vjx 12'/,) .> 0,7 ■ 
idem (11 x 11V2)' 6,— ■ 
idem 25 c. {iix u ' / j ) » 2,1 1 
idem (i i x i2'/2) »1,6 ■ 
idem 35 c. (11 x 11V2) • 2,1 1 
idem 50 c. (n x i2'/2) »21,— 1 

Suriname igo4/'o8, 221/2 c. » 2,2 1 
idem 25 c. » 1,2 1 
idem 30 c. »2,8 ■ 
idem 50 c. »3.5 1 
idem 1912 221/jC. »3,5 ■ 
idem 25 c. » 1,6 ■ 
idem 30 c. »2,4 ■ 
idem 50 c »5,5 1 

Curasao 1922, 15 ct. » 1.2 1 
idem 25 ct. » 1,5 I 
idem 30 ct. »1,6 I 
idem 50 ct. » 3,5 1 

1 BOVEN f 7,50 FRANCO AANGETEEKEND. (290) | 

POSTZEGELHANDEL 

a.KEI$ER&ZOON^ 
PASSAGE 25, 
DEN H A A G . 
T E L E F O O N 12438. 
POSTREKENING 426Z. 

O N T V A N G E N : 
een klein aantal van de nieuwe hulp

opdrukken ( L o k a a l o p d r u k ) van 
SURINAME. 

3 c. op 5 c. groen, 10 c. op 12'/j c. rood, 
15 c. op 12'/2C. blauw, 15 c. op 20 c. blauw, 
zoowel ongebr. als gebr. verkrijgbaar. 
Prijs f 1,— per serie + porto, 

ongestempeld of gestempeld. 

Vraagt onze nieuwe Prijslijst no. 15 van 
N e d e r l a n d en Kolon iën 

voor 1926. 

G. Heiser i( l m , passage 25, 
Pen Kaan

(241) 

Internationale Vereeniging van Philatelisten 

P A X". 
LEDEN OVERALl 

GEEN ENTREEGELD! 
GESTICHT IN 1911. 

GEEN CONTRIBUTIEI 
Leden zijn alleen verplicht een abonnement te nemen op 
het m het Nederlandsch verschijnend Bondstijdschrift 

^DE VERZAMELAAR« 
of op een onzer andere Bondsorganen (Duilsch, Engelsch of Fransch). 
Medewerkers H Bauer, Stitui^lmtij, C. Lindenberg, Be>?yJi, en anderen. 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar f 2,50 of 1 Dollar. 
Leden, die geroyeerd zijn in andere Bonden, worden nie l aangenomen. 
EENI6STE BOND MET EIGEN BONDSDRUKKERIJ. 

LEDEN IN ALLE LANDEN! 
Eerste Bond met InternaHonaal Rondzending»verkeer(60 landen). 
Boekjes der Hollandsche leden circuleeren (onder ons toezicht en 
onze garantie) in het buitenland Hollandsche leden ontvangen alleen 
boekjes uit het buitenland. Vlugge afrekening ! Deelname is 

NIET VERPLICHTEND. 
GRATISPOSTZEGELVERLOTINGEN ! 

ALLE leden kunnen tevens, op hun verlangen en kosteloos, in recht
streekschen ruil treden met hunne buitenlandsche medeleden ALLE 
leden ontvangen tevens, geheel kosteloos, de complete ledenlijst met 
ruil we nschen aller leden,alsook de internationale correspondentiecode. 
BIJ AANMELDING als lid moet het abonnementsgeld betaald worden 
(f ?,50), anders wordt van de aanvraag geen nota genomen. Wordt 
men niet als tid aangenomen, dan bekomt men het geld terug. 
ALLE CORRESPONDENT E TE ZENDEN AAN HET HOOFDBESTUUR 
of aan een onzer geaccrediteerde Bondsafgevaardigden, (Nederland. 
C W Middelkoop Banningstraat, Soestcrbeuj. Suriname: J. Alvares, 
Adj Verificateur, P(O(tma)ü)0' Bij aanvr zegel voor antwoord s v p . 
Hoofdbestuur: William Paret. LuTembourg-Gare. (Postrekening 42fe61 
te 'i-Gtuienliaye op naam W. Paret, Luxemburg). 
INGESCHREVEN : 487S leden op 1 Februari 1926. ( 2 8 3 3 

Mijne specialiteiten: 
ENGELSCHE KOLONIËN. 

Buitengewoon groote voorraad tot in de giootsie zc'd
zaamheden, vooial Azië. 

ZWITSERLAND. 
Geïllustreerde prijslijst gratis en franco. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Steeds prachtmateriaal in voonaad. 
Vraagt eens een z'chtzending (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, L u g a n o (Zwitserland). 
Gevestigd 1890 in Singapore. 

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

Q < 
^^ CO 

M E M E L , L I T A U E N , D H N Z I G 
L E T T L A N D . en 

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

MAX SZAMEITAT, MEMEL. 
Mühlendamm 2. Ref. Redactie Maandblad. 
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ZICHTZENDINGEN. 
Hierdoor heb ik de eer den lezers van dit Blad mede te deelen, dat thans ook gereed zijn de voor zichtzendingen 

bestemde boekjes, inhoudende 

B E T E R E E U R O P A  Z E G E L S . 
Tevens is het mij mogelijk, door aankoop van een 

keurcollectie, zichtzendingen te maken van 

O V E R Z E E  5 T A T E N , 
waarbij de goede en betere 

ENGEL5CHE K O L O N I Ë N 
in enorme verscheidenheid vertegenwoordigd zijn. 

O p z i c h t kunnen worden gezonden a l f a b e t i s c h g e p l a k t e b o e k j e s of z e g e l s volgens m a n c o  l i j s t . 

~~ ~ MIJN PRIJZEN ZIJN ZEER BILLIJK, __ 
hetgeen trouwens ALOM bekend is. Verzoeke opgave van REFERENTIES. 

B. J. DE HEER, ROTTERDAM. 
KRUISKADE 4. TELEFOON 6095. 

• • (297) 

M. Z. BOOLEMAti'S 
POSTZEGELHANDEL, 

leHELMEDSSTIIIUTieO. 
Correspondentie

adres : 
POSTBUS 280. 

Correspondentie

POSTBUS 280. 

AMSTERDAM. 
Naar aanleiding van de advertentie van den Heer H. R. 
Harmer te Londen, in het Maandblad van 16 December 
1925, onze firma betreffende, wenschen wij, ten einde 
verkeerde gevolgtrekkingen te voorkomen, er nogmaals 
op te wijzen, dat de liquidatie reeds sedert maanden is 
afgeloopen en de zaak weder onder bovenstaand adres 
^ — i W O R D T V O O R T G E Z E T . — ^ — 

TER AANVULLING VAN ONZEN VOORRAAD 
TE KOOP GEVRAAGD: 
Ongetande zegels der eerste uitgiften van diverse landen, 
voornamelijk Nederland, OudDuitschland, Engeland 
en Koloniën en Europa, liefst in paren, strippen en 
blokstukken, of op geheele brieven, doch uitsluitend in 
prima conditie; verder Verzamelingen, Partijen en Rariteiten. 

EXPERTISE. ^ E ^ ^ ^ M TAXATIE. 

MIJN SPECIALITEIT IS 

IIUSUND,SIIVJETIIUSUND EN RANDSTATEN. 
Ik bezit g e e n a n d e r e zegels dan van 
RUSLAND en ben daaronn ookheteenige 
billijkste koopadres daarvan. Mijn complete 
prijslijst verzend ik aan ieder gratis en franco. 
Eenige billijke aanbiedingen uit nfiijn prijslijst 
Nummers volgens Yvert. Alle gebruikt. 

20 waarden (incl. doorschijnend papier) fl 1,50 
■""'■"•"■ . » 2,90 

189152, 
153—156, 
164—167 
175, 
223—226, 

Wolga hongersnood (fr 54,50). 
5 waarden, compleet (fr. 99,—) . . . » 5,85 
fr. 100,—, Vliegpost » 2,95 
□ fr. 35,—, Tentoonstelling . . . . » 1,25 

244245, fr. 17,50, 50 k. en 1 roebel □ . . . . » 0,50 
246265, fr. 285 ,  , 1 kop . 5 roebel, compleet . » 6,40 
282286, fr. 130,, hoogwater, compleet . . . » 4,40 
291—298, fr. 7 8 ,  , Lenin Musuleum, 8 waarden » 8,70 

Popoff en hoogesch. jub., 4 waarden . » 0,90 
Nieuw! Jubileum 18251925, 6 waarden, get. of □ » 1,40 
Nieuw! Jubileum 19051925, 6 waarden, get. of □ > 1,40 
Armenië, 134143, fr. 9 0 ,  , ongebruikt . . . » 4,50 
Azerbaidjan, 80—44, fr. 80,— , ongebruikt . . » 2,80 

» II uitgifte » 0,60 
Kaukasië, 17—23, fr. 120, , ongebruikt . . . » 8,60 

BESTELLINGEN BOVEN 10 GULDEN FRANCO. 

H. s TO LOW, ^rsir^t 
■1 B E R L I N  C H A R L O T T E N B U R G 5 P (279) 
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