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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling) 
Binnenland^ per jaar, franco per post / 5,— 
Buitenland, » > » » » . . . . » 6, —. 
Afzonderlijke nummers . . . . . » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen 

Vi pagina / 30,— 
» 17,50 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling) 

V, 
Vt 

12,50 
10,— 

Ve pagina . 
Vs > 
V . » ■ 
V i , ' ■ 

/ 7 , 5 ° 
. 6 , 
» 5,50 
' 4,50 

Vi, pagina , ƒ 4 , — 
Vi. " • ♦ 3 , 
Bii 31G tn 12nia8l plaat
sing 5,10 in IS"/« reductit 

5e JAARGANG. B R E D A , 16 MAART 19 2 6. No. 3 (51). 

Latijnsche Postzegelopschriften. 
Du opstel IS vrij bewerkt naar Professor Roland G. Kent's 

interessante verhandeling over dit ondeiwerp, gepubliceerd in 
de »Collector's Club Philatelist« (een Amenkaansch Maandblad) 
Deel III nummer 4, October 1924 en getiteld »Latin and Stamps« 
l e e n ik deze verhandeling in handen kreeg, was ik toevallig 
bezig met iets te schrijven over bovengenoemd onderwerp Het 
leek mij beter Professor Kent 's verhandeling, die zeer interessant 
is in vrije bewerking onder de oogen van de lezers van het 
Maandblad te brengen 

Het IS jammer, dat de meeste verzamelaars hunne postzegels 
maar zeer oppervlakkig bekijken De meeste zegels toch zijn 
kleine documenten op het gebied van kunstgeschiedenis, aard 
njkskundp of land en volkenkunde De opschriften die men 
op vele zegels aantreft geven dikwijls eene verklaring van ge 
beurtenissen of belangrijke feiten uit de geschiedenis van het 
pesbetreffende land. Ook wel geven zij eene nadere veiklaring 
betreffende de voorstelling op den zegel Het verband tusschen 
voorstelling en opschrift is dikwijls moeilijk te vinden , het komt 
zelfs voor, dat een opschrift niet te verklaren is, zooals wij later 
zullen zien. Wij zullen ons nu speciaal bezig houden met de 
Latijnschc postzegelopschriften Wij zullen eerst de Latijnsche
opschriftcn behandelen op de Luropeesche zegels en daarna op 
de zegels der overige werelddeelen 

Bellte geeft in 1910, ter gelegenheid van de wereldtentoonstel
ling te Brussel, weldadigheidszegels uit, waarop St Maartenis af
gebeeld, die een slip van zijn mantel aan een bedelaar geeft. Het 
opschrift IS' »Crtrztój«, hier bedoeld voor »liefdadigheid« De wooi 
dehjke vertaling van dit woord is eigenlijk waardeerirg, hoogachting 
en de daaruit voortvloeiende liefde jegens zijne medemenschen 

In 1920 geeft Beteren zegels uit voorstellende de Maagd Maria 
Het opschrift luidt Patrona Bavariae« hetgeen beteekeni 
»Beschermvrouwe van Beieren». 

Bij Fiume vindt men twee Latijnsche opschriften en wel op de 
serie in het plaatjestype van 1920 en op de serie, waarop de 
kop van d' Annunzio is afgebeeld (Sept 1020) Het 10 c zegel 
van eerstgenoemde uitgifte, waarop een amphora, waaruit water 
stroomt, IS afgebeeld, heeft tot opschrift «Indeßiteiitem dat is 
»zonder ophouden« Misschien heeft d.t betrekking op den post
zegelvloed, dien d'Annunzio zonder ophouden op Fiume neder 
deed s t roomen ' Het mschnft naast den kop van d'Annunzio 
luidt y>Hic manebimus oßtinut, hetgeen m de vnje vertaling 
beteekent »het is het beste hier te blijven.« 

Hannover heeft als wapenspreuk »Snsctpcie el ßnut« op de 
uitgiften 1850 en 1851—53, hetgeen zeggen uil »op zich nemen 
en ten einde brengen « 

HoHs^arijc heeft, evenals Beieren haar Pat iona Bavariae, de 
Patrona Himgartae op de uitgiften 1921 — 24 

Het opschrift op de Italiaansche zegels : »Italta« kan zoowel 
voor het Italiaansch, als voor het Latijn gelden. Italic geeft in 
1911 zegels uit ter herdenking van het 50 jarig bestaan van zijn 
eenheid Het opschrift ijuturnae Sacrum« bevindt zich op het 
10 c zegel, het opschrift »Z^t« AW;«« op het 15 c zegel Ju turnae 
Sacrum beteekent »Heilig aan Juturna « Juturna was oorspron 
kelijk een bronnymph te Savinium, doch later werd zij ook te 
Rome aanbeden Een bron bi) het Forum was aan haar gewijd 
Virgilius leeit ons haar kennen in zijn Aeneis, eerst als een 
sterfelijk wezen, doch latei weid haar onsterfelijkheid verleend 
door Jupiter, die op haar verliefd weid Virgilius beschujft dan 
hoe haar bioeder, Turnus geholpen heeft m diens oorlogen tegen 
Aeneas, medeminnaar van Lavinia Juturna kon echter niet ver
hinderen dat Aeneas ten slotte haar broeder doodde DeaRoma , 
beteekent »de godin Rome« De woorden staan gegiift op een 
medaillon, omgeven door een slang met de staart in deiv bek, 
het symbool der eeuwigheid 

Op het 25 c zegel der Mazzini uitgifte van 1922 is een altaar 
dei liefde afgebeeld met inschrift y,Amori (Liefde), waarvan de 
vlammen een zwaard, het zwaard van het Recht, louleien Het 
inschrift op het zwaard luidt I V S (recht) In Mei 1923 geeft 
de Italiaansche vereeniging tot verspreiding van het Geloof, 
ter viering van haar 300 jarig bestaan een serie van 4 postzegels 
uit De 4 zegels hebben alle het opschrift » / / / Centenario di 
Propaganda hide«, hetgeen zeggen wil : »3e Eeuwfeest van de 
verspreiding van het Geloof« De woorden ;centenar io di« zijn 
in het Italiaansch, de woorden »propaganda Fide« m het Latijn 
Aan de linkerzijde der zegels leest men, Italica Gens, dat is het 
Italiaansche volk, (woordel stam), aan de rechterzijde in het 
Italiaansch, Patronato Romano of Romeinsche gioep Deze beide 
zijn onderafdeelingen van de vereeniging Op het middenstuk 
is Christus afgebeeld, die tot het volk spreekt, waaronder de 
wooiden ^Praedicate Evangelium omni creaturae, hetgeen betee
kent »Preekt het Fvangehe tot alle schepselen « (Vers XV 
Hoofdstuk XIV van het Evangelie van Marcus ) 

Niet op de voorzijde doch op de achterzijde der St. Anthonius 
van Paduazegels in 1895 in Porlugal uitgegeven, bevindt zich 
een gebed, tevens lofzang op dezen Heilige. Bij het vervoeren, 
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in 1263, van de overblijfselen van St. Anthonius naar een kerk 
te Padua, te zijner eere gebouwd, gebeurde het volgende wonder, 
volgens de legende Het lichaam was tot stof vergaan, doch de 
tong, waai m e d e de Heilige zoo onvermoeid gepreekt had, was 
overgebleven als een levende tong. Dit wonder deed bt Bona
ventuia, die bij de plechtigheid tegenwoordig was, ui t ioepen: 
'O lingua benedicta, quae Dominum semper benedicti et altos 
beiiedicere docuii,ti, nunc perspicue cernitur, quanti merili fuerts 
apud Daim,<i he tgeen beteekent . »O gezegende tong, die altijd 
(lod geprezen heb t , die arideren geleerd hebt God te prijzen, 
nu IS het duidelijk zichtbaar tot welk nut Gij Gode geweest zijt « 

De afbeeldingen op de zegels hebben betrekking op het leven 
van St. Anthonius. Deze Heilige is de beschermheilige van Portugal 

In het watermerk der uitgifte 1900 van Roemenie bevindt zich 
de wapenspreuk »nihil sine Deo«, hetgeen zeggen wil, »niets 
zonder God«. O p de zegels in igo6 ter gelegenheid van het 
25jarig j ub i l eum van het aannemen van den kon ngstitel door 
Prins Karel van Roemenie bevindt zich dezelfde spieukals opschrift 

San Marino, dat volgens overlevering gesticht is door St 
Marinus, g e d u r e n d e Diocletianus' christenvervolgingen in 4 300 
n C , heeft op bijna alle uitgegeven zegels het opschrift »Zz^^rtóJ'« 
(Vrijheid) In 1923, toen Italië zich I i u m e toeeigende, ohtvrng 
San Marino hat eiland Arbe ten geschenke Ter gelegenheid 
van dit heuglijk feit gaf de kleine republiek twee zegels uit, 
resp met de opschriften »Spes« (hoop) en »/ides' (geloof) en 
«Labore et Virtute« (door arbeid en deugd) 

De wapenspreuk op de postzegels van het Kanton Geneve 
(Zwitserland) uitgegeven in 1843 —1849 luidt »Post Tenebras lux« , 
dit beteekent, na duisternis licht 

Daar er in Zwitserland drie talen worden gesproken, was het 
een moeilijk vraagstuk in welke taal de land^naam op de post 
zegels te vermelden Door den Lntijnschen naam »Helvetia« voor 
Zwitserland te gebruiken , werd deze netelige kwestie naar ieders 
genoegen opgelost 

Behalve de serie, uitgegeven in 1900 voor het 25 jarig bestaan 
van de Union Postale Universelle, hebben sinds 1862 alle Zwit 
sersche zegels het opschrift »Helvetia« 

In 1913 worden voor ' t eerst liefdadigheidszegels uitgegeven 
met opschrift »Pro Juventute>. (voor de jeugd) Vanaf 1915 
worden ieder j aa r omstreeks Kerstmis dergelijke zegels uitgegeven 
voorzien van bovengenoemd opschrift In 1919 geeft Zvvitserland 
een serie van drie zegels uit ter gelegenheid van het sluiten van 
den vrede van Versailles. Op het 15 c zegel van deze uitgifte 
ziet mer een stervenden soldaat tegen een achtergrond van 
stralenbundels waarin het woord »Pax« (vrede) 

Op de zegels der uugifte 1920 van Marienwetder bevindt zich 
op het voets tuk der Symbolische figuur het volgende inschiift 
» Vox Popiiht dat is, »de stem van het volk«, hetgeen van to^ 
passing IS op de volksstemming, in dit gebied gehouden 

Antigua heeft als wapenspreuk 00 de postzegels der uitgifte 
190309 het opschri f t ' Edwardus VII D G Britt omni Rex 
F D Ind Imp Sigil uis Anti^uae et Barbudae of hdduardus 
S'ptimus Dei gratia Brittanniarum omnium Rex fidei defensor, 
Indide imperator, hetgeen beteekent Edward Vil bij de gratie 
G i d j k o i i n g van alle Engelschen, keizer van Indie , daaronder 
leest man Sigil, ins afkorting voor sigiUum insularum, dat is 
zegel van de eilanden (Antigua en Barbados) 

Het andere opschriftt vertaalt men als volgt »Edward VII bij 
de gratie Gods Koning van a'le Engelschen, beschermer van het 
Geloof, Keizer \ a n Indie « 

Op de vredesuitgifte der Ä^^^üw^'f is koning George afgebeeld, 
In den rechterhoek van het zegel ziet men het gekroonde wapen 
van de kolonie, voorstellende een zeilschip, waaromheen het 
opschrift ' Commercia, expuUis piratis, r^stUuta, de vertaling is 
»Het h in i e l s verkeer (is) hersteld, na het verdrijven der zee
roovers « Men zal zich wellicht afvragen van welke zeeroovers 
hier sprake is Het k i n niet anders , of hiermede zijn de Duit 
srheis bedoeld, die tijden< den wereldoorlog de zeeën met hunne 
gevreesde duikbooten even onveilig maakten als vroeger de zee 
roovers Het opschrift is eigenlijk van klassieken oorsprong en 
IS afkomstig van C f e r o Het heeft betrekking op het verdrijven 
der Cilicische zeeroovers uit de Middellandsche zee, doorPompejus , 
in 67 V C. 

Op de uitgifte van Barbados van 1916—18 waarop koning George 
IS afgebeeld op een zegewagen. getrokken dooi tritons, vindt 
men het opschrift Et penitub toto tegnanlfs orbe Britannos of 

»en de Engelschen, die regeeren de geheele wereld « Het opschrift 
Damus petimusque /ici^sim of: »wij geven en viagen beuitelings,« 
treft men aan op de zegels van Brttsch Guyana en wel op oe 
uitgiften 1851, 1853, 1856, 1860—75, 1*563 75; 1876» enz Het 
motto Clxrior e tenebris of »lichter na duisternis«, bevindt 
zich op de zegela der uitgifte 1905—08 van Grenada Indus 
uterque serviel uni, of »beide Indiërs zullen een (heer) dienen« 
treft men aan op de uitgiften van ^((^«flzc« van 1904—05, 1906—09 
en 1910 Op het vredeszegel van Britsch Honduras leest men 
Sub umbra floreo, dat i s : »ik bloei m de schaduw« (van het 
Britsche rijk ) 

Men leest op de uitgifte 1900 der Kaap de Goede Hoop, Spes 
Bona of »Goede Hoop«. 

Mauritius heeft op het 32c zegel der uitgifte 1898 het opschiift 
Stella clavisque mam tndice, dat is »ster en sleutel van den 
Indischen Oceaan« 

New Foundland vierde in 1897 het vierde eeuwfeest van zijn 
ontdekking door Jean Cabot en tegelijkertijd het 60 jarig regee 
nngs jubüeum \ a n koningin Victoria. Bij deze gelegenheid werd 
een serie jubileumzegels uitgegeven Op het 30 c zegel is de 
god Meicurius en een visscher afgebeeld De laatste biengt ge
schenken aan »Britania«, de woorden van den visscher zijn 
Haec nbi dona fero, een gedeelte van een Latijnschen hexameter 
van onbekenaen oorsprong. De beteekenis i s : »deze geschenken 
breng ik u « 

Op de z g. Sydney Views, zegels der ie uitgifte van N Z 
Wales (1850) vindt men twee Latijnsche opschntien Nov Lamb. 
Aust Sigtlluni, afkorting van novae cambriae austral is sigUlum, 
d 1 »zegel van Nieuw Zuid Wales«. Onder de afbeelding bevindt 
zich een aanhaling ontleend aan Virgilius Sic foreis Etruria crevit, 
of vrij vertaald, »aldus is Etrurie machtig geworden (gegroeid ) 

Het opschr i t t ' Praeter omnes angulus ridet bevindt zich op de 
zegels van 1907 en latere uitgiften van Reunion Vnj vertaald 
beteekent dit, »deze hoek lacht ons meei toe dan alle andere« 
Dit opschrift is ontleend aan een van de odes van Horatius, 
waarin hij de liefelijke natuur te Tarentum bezingt 

Umnia juncta m uno of, »alles vereenigd in een«, het opschrift 
op de zegels van Shanghai van 1893—96 heeft bet rekking op de 
gezamenlijke postadministratie der vreemde mogendheden aldaar 

Het eenige Latijnsche opschrift op de zegels der Vcreentgde 
Staten van Amerika treft men aan op de z g »St Louis post 
master« zegels van 1845 Het lu id t : Salus popult siiprema /«• 
esto, hetgeen beteekent, »laat het welzijn van het volk de hoogste 
wet zijn.« 

Onder het wapen, op het 24 c zegel der uitgiften 1894 en 
1897 1900 van den Staal Noord Borneo bevindt zich de spreuk 
Pergo et per ago, hetgeen zeggen wil, »ik ga voort en b r e n g t e n 
einde« Op de uitgiften van 1871—81, 1883—84, 1885 — 89 van 
St Vincent leest men de woorden: Pax et Justitia of, >vrede 
en rechtvaardigheid 

Eenige initialen op verschillende zegels zijn ook dikwijls af kor
tingen van Latijnsche woorden Na den Boerenooorlog (1898— 
1900) gingen Transvaal en Oranje Vrijstraat in Engelsch bezit 
over De postzegels werden overdrukt met V R I afkorting van 
Victoria Regina Imperatrii (Victoria, Koningin en Keizeiin) Na 
den dood van Victoria werden de initialen veianderd m E R I 
afkorting van Edwardus Rex Imperator (Edward, Koning en 
Keizer) 

Ook de postzegels van de Zuid Afrikaansche Republ iek van 
1877  7 9 werden bij de Engelsche bezetting overdrukt met V R 
(Victoria Regina). 

Op de jubileumzegels van Canada van 1897 vindt men even
eens de drie initialen V R I. (onder de kroon, tusschen de beide 
medaillons) 

De letters C R op de zegels der Fidji eilanden, uitgifte 1871 
zijn de initialen van den toenmaals regeerenden vorst C. is de 
afkorting van diens naam Cacambau en R van Rex (koning) 

Het woord Condominium, hetgeen beteekent regeering van twee 
mogendheden, tieft men aan op de zegels der Nieuue Helriden 
(Nouvelles Hebrides) die door Fianknjk en Engeland gezamen
lijk bes tuuid worden Sinds 1908 leest men dit woord op de 
zegels van Nieuw Caledonie en van de Fidji eiHnden, onder den 
naam van bovengenoemde eilandengroep 

In 1911 verschijnt de definitieve uitgifte met opschrift Condo
minium en de initialen G R ^George Rex) aan de linkerziide 
en aan de rechterzijde de initialen R F , voor Republique Fran^aise 
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W A T E R S N O O D 
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BELGIË. 
Tot leniging van den nood, ont

staan door de groote overstroomin
gen, gaf men een drietal zegels uit : 

30 centimes blauw-groen in het 
Honyoiix-type, voorzien van den 
rooden opdruk (in boogv'orm). 

Inondalions 
30 
c 

Watersnood 
I fianc ultramarijn in het Caiilas-

type, voorzien aan den voet van de 
aanwijzing. 

Inondations 
= I Fr. = : 
Watersnood. 

Deze laatste zegel verscheen in de beide typen : gevulde en 
gearceerde achtergrond, evenals bij de Caritas-uitgifte van 1910 
het geval is. 
DEiNEMARKEN. 

Met den waarde-opdruk 20 werden vooizien de fiankcerzegels 
30 ore oranje (Yvert no. 137). 
4o öre blauw ( » » 138). 
Vermoedelijk Is een en ander te wijten aan een tijdelijk tekort 

aan 20 Ore zegels, waarin dan reeds weder is voorzien, door de 
verschijning van de 20 Ore rood, koningstype, watermerk kruis. 

In nieuwe teekening, die in het volgend nummer wordt opge
nomen verscheen de poitzegel 10 Ore groen, vertoonend het 
Deensche wapen met daar doorheen »Gebyrmaeike«. 

Het is wellicht niet geheel juist te spieken van /ör /zegel , 
daar onder »Gebyr« iPts anders verslaan woidt dan port. In 
Denemarken bestaat nl. de gewoonte, dat men op de postkan
toren de hulp van het personeel kan inroepen voor ' t verzegelen 
van brieven. De daarop vallende koslen, a h m e d e die voor het 
verstrekken van bepaalde inlichtingen enz , worden gekweten 
door het koopen van een »gebyr« zegel. Hiertoe werd tot op 
heden benut de frankeerzegel 10 Ore geel-gioen met den opdruk 
»Gebyr«. 
FRANKRIJK (Febr. '26). 

In nevenstaande leekening ver
schenen de pakketpostzegels : 

25 centimes blauw-groen. 
35 » karmijn. 

2 francs blauw. 
3 » violet. 

»Apport a la gare« 
I franc bruin op geel . 
»Livraison par expiès.« 
I franc groen. 

In het Pasteur- type verscheen de 20 
centimes groen. Maison Fischer meldt 
ons, dat dezen zegel geen lang leven 
beschoren zal zijn, daar hij spoedig zal 
worden vervangen door een 25 centimes 
van dezelfde kleur. 

DAHOMEY. 
Fiankeerzegels : 
30 centimes, geel en lila. 
50 » , karmijn en blauw. 

FRANSCH MIDDEN-AFRIKA. 
Frankeerzegelsmet den opdruk »Afiique Equatoiiale Fran^aise«, 

op de uitgifte »Afrique Equatoriale Gabon». 
10 centimes blauw en bruin (opdiuk rood). 
30 » zwart en geel. 
50 » rood en groen. 

FRANSCH OCEANIE (Febr. '26). 
Frankeerzegels : 
10 centimes, rood en roodbruin. 
30 » , zwart en oranje. 
50 » , grijs en blauw. 

ITALIË. 

ij 

In nevens taande teekening verscheen 
de 1 Lire 25, blauw, tanding I3>/^. 

Ter herinnering aan den 
zevenhonderdsten steifdag 
van Franciscus van Assisië, 
op 4 October 1226, gaf de 
Ital iaansche post een serie 
van vijf waarden ui t : 20 
centimes groen, waarop 
m e n den heilige ziet, op 
weg naar Rome, waar hem. 
boven de Eeuwige Stad, 
he t heilig kruis verschijnt, 

40 centimes violet stelt 
voor de kerk van Sint Da-
mianus , door Franciscus 
op goddelijk bevel per
soonlijk hersteld. 

60 centimes donkenood 
geeft een afbeelding van 
bet Sacro Convento van 
Assisi. 

I Lire 25 blauw toont 
ons den heilige, temidden 
van de Apennijnen, waar 
hij zich in 1223 in de een
zaamheid terugtiok op den 
berg Alverino. Hier ver
scheen hem volgens de 
overlevering, Christus in 
de gedaante van een seraf, 
die hem de voelen, de 
handen en de rechterzijde 
doorboorde en hem aldus 
de vijt wondteekens van de 
kruisiging oplegde. 

5 Lire bruin toont ons 
Franciscus, zooals hij zich 
in het Apennijnsch ge
bergte ophield. 

De laatste waarde wordt 
verkocht met een extra
toes lag van 2 Lire 50. 

Alle zegels dragen de op
schriften »VII Centenario 
F r a n c e s c a m Poste Itali-
ane« en de jaartallen 1226 
en ;926. Ze zijn fraai van 
ui tvoer ing en druk. De 
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VlICENTENARIO 
FPANCESCANO 

zegels zijn geldig voor de frankeering 
in het binnen en buitenlandsch ver
kee r ; zij blijven in koers lot het einde 
van dit jaar . 

IVOORKUST. 
Frankeerzegels koerseerend type : 
lo centimes rose op blauw. 
30 » , blauw en rose. 

LUXEMBURG 
De volgende kleurwijzigingen zijn Ie 

melden : 
15 centimes, oranjerood. 
20 » , geelgroen. 
beide type Groot Hertogin. 
I franc, blauw, gezicht op Vianden. 

eveneens verschenen, als dienstzegel; Dezelfde vvaarden zijn 
opdruk lofficiel«. 
MALTA (Januari 20). 

Frankeerzegels in het koerseerend type : 
2}^ pence, blauw. 
3 j> , zwart op geel. 
Beide dragen het liggend walermeik S iS^ 

MAURITANIË. 
Fiankeerzegelf, koerseerend type : 
10 centimes, rose op blauw. 
30 » , zwart en geel. 
50 » , groen en blauw. 

MAURITIUS. 
In het wapenlype, alle op papier met het meervoudig water

merk in sierschrift, verschenen de fiankeerzegels : 
2 cents, lila op geel. 10 cents, rood. 
3 » , lichtgroen. 12 » , grijs. 
4 » , bruin. 20 » , lila. 

MONACO. 
De 25 centimes rose der uitgifte 1924/25 werd overdrukt met 

30 
NIGER GEBIED. 

Frankeerzegel van Haut Senegal en Niger 10 centimes rose 
op blauw met den zwarten opdruk »Territoire du Niger». 

OO.STENRIJK. 

mßmmvvfmtwnvm 

MiMftÉMMftMMMM, 

•««v««f*«<*wnnv*TC 
iöSaM;RK€3®Hi 

8+§R©S§H€e+2 
i i i i m i i ^ « M A M * 

Op 8 Maart j .1. zijn de nieuwe 
weldadigheidszegels vei krijgbaar 
gesteld ; zij zijn tot 30 April d. 
a. V. aan de postkantoren te 
k o o p ; hun geldigheidsduur voor 
het binnen en buitenlandsch 
verkeer is beperkt tot 30 Sep
tember e.k. 

De serie bestaat uit zes waar
den : 

3 }" 2 groschen, donker sepia ; 
oplaag 1000000 stuks. 

8 | 2 groschen, donke ib lauw; 
oplaag 1500000 stuks. 

!5 \ 5 groschen, purpe r ; 
oplaag 1500000 stuks. 

2 0 + 5 groschen, donkeigroen ; 
oplaag 1000 000 stuk«. 

24 | 6 groschen, donkci vio'el ; 
oplaag 1000oco stuks. 

40 + 10 groschen, donker
oranje, oplaag 5C0 oco stuks 

De kostpiijs van de geheele 
serie is deihalve 1 S. 4.0 gr. 

De toeslag komt ten goede 
aan instellingen, die zich belas
ten met de verzoi ging der j eugd. 

De ontwerpen zijn vaii den 
kunstenaar Wilhelm D a c h a u e r ; 
zij werden onder leiding van 

nm*v««vv«««vf**««w 

MMbtr MMMAMMAMJI 

yvrtmmrmßmmmmi^m 

■MAMUyUMMdMMAÉMl 

föS^^RReiCrï* 

r*:-i*«i>-' * ^ 

; ;40CKÓ>l^Afc4t ai' 

Professor Ferdinand Schirnböck 
door diens leerlingen Rupert 
Franke en Rudolf Zenziger ge
graveerd. De namen van deze 
kunstenaars zijn aan den voet 
van den zegel vermeld. 

Dachauer koos voor deze serie 
episoden uit het Nibelungen lied. 
Achtereeni'olgens stellen de 
zegels voor : 

Siegfried na den strijd met 
den draak. 

Günther op het drakenschip 
op weg naar Isenland. Op den 
achtergrond de burcht , omgeven 
door een gordel van vuur. 

De strijd tusschen Kriemhilde 
en Brunhilde voor den keik
ingang. 

De Donauvrouwen voorspel
len Hagen het lol, dat de Nibe
lungen in het land der barbaren 
achterhalen zal. 

Ontmoeting tusschen Rüdiger 
van Bechelaren en deNibelungen 
op de brug voor diens slot. Onder 
de brug de Donau. 

Dittr ich van Berg verslaat 
Hagen. 

(Op ' t tijdstip, dat wij deze uit
gifte beschrijven — i Maart — 
zijn de zegels nog niet versche
nen. Van geachte zijde ontvingen 
wij evenwel het betrekkelijke 
dienstvoorschrift van de Oosten
rij ksche posterijen, waai in de 
serie wordt aangekondigd onder 
verstrekking van bovenstaande 
bijzonderheden). 

PERU. 

kU«MiMÉaUUUMUa«*ÉMMMi 

pop^"^M »""Ä 
■ 

' 

"*S 

Van de, in het vorige 
nummer vermelde Ple
biscietzegels geven wij 
hieibij de afbeelding. 
Voor de nieuwe lezers 
ZIJ nogeensgereleveerd, 
dat de sei ie beslaat 
uit de waarden : 

5 centavos blauw, 
10 » biuin, 
50 » groen. 

De zegels zijn gedi ukt 
te Lima ; het gebiuik 
is voor den duur der 
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volkssteinming ver
plichtend. Volgens 
het jongste Bulle

tin Mensuel moet de 
lo centavos rood der 
uitgifte 1925 eveneens 
als plebiscietzegel zijn 
benut. Hij werd daartoe 
voorzien van den op
druk »Plebiscito« en 
was alleen verkrijgbaar 
aan boord van de 
stoomboot »Ucayali, 
die zich met de Pe
ruaansche plebisciet
commissie in de haven 
van Arica bevond. 

REUNION (Febr. '26). 
Frankeerzegels koerseerende teekening : 
10 centimes, karmijn en rood. 
30 » , grijs en rose. 
50 » , geel en violet. 

ROEMENIE. 
De portzegelserie werd uitgebreid met de 6 Lei znart . 
De serie Timbru de Ajutor m e t : 
25 bani bruin. 
50 » » B. M. 
SENEGAL. 
Frankeerzegels : 
30 centimes, grij«! en blauw. 
50 » , oranje en groen. 
I franc, blauw. 

ST. LUCIA. 
In de koerseerende teekening, meervoudig wateimerk in sier

schrift, verschenen de frankeerzegels : 
2V^ pence blauw. 
3 pence, purper op geel. S. C. 

TANGANYIKA (December '25). 

In nevenstaande teekening ver
schenen de frankeerzegels : 

2 shilling violet. 
5 » rood. 

10 » blauw. 
I Pond oranje. 
Alle met het middenstuk zwart 

en het meervoudig watermerk in 
sierlelters. 

TRENGGANU. 
Frankeerzegels van het koerseerende type en met het water

merk in sierschrift: 
I cent, zwart. 
3 » groen. 

12 » ultramarijn. 
35 » karmijn op geel . 
3 Dollar groen en karmijn op groen. 

TSJECHOSLOWAKIJE . 
De serie portzegels — opdruk Doplatit en waarde op frankeer

zegels — werd uitgebreid m e t : 
30 op 15 Heller rood. 
4o » 15 » » 
60 » 50 » donkerblauw. 
60 » 50 » violet. 

100 » 4.00 » violet, 
100 » 1000 » lila. 
De twee eerste zijn getand, de overige ongetand. 
De courantenzegel van 1919, 10 Heller lila op geel werd voor

zien van den violetten opdruk »Expresse in 't Tsjechisch. 
URUGUAY (Februari '26). 

In het vogeltype, klein formaat, verschenen de frankeerzegels: 
3 centesimos, grijsgroen. 
5 » , blauw. 

V. S. VAN N, AMERIKA. 

[̂ t̂̂ ^̂  
»wf B ''̂  ̂  wl 1 
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Wij geven hierbij de afbeel
ding van den nieuwen 17 cents 
zegel, zwart, met het portret van 
Wilson, waarvan de verschijning 
werd aangekondigd in het vorige 
nummer . 

Mede verscheen, met de beel
tenis van president Harrison de 
frankeerzegel 13 cents, groen. 

YOUGOSLAVIE. 
In nieuwe teekening, kop van kon 

rechts, verscheen de frankeerzegel i 
ZUIDWKSTAFRIKA. 

t i n m » « « « « * » * 

ZWEDEN (Januari '26.) 
In het posthoorntype verschenen 

90 Ore blauw. 
120 » zwart. 
Beide alleen vertikaal getand. 

ing Alexander kijkend naar 
Dinar karmijn. 

Van de nieuwe zegels 
van de ZuidAfrikaansche 
Unie zijn de 14, i e n 4 p e n c e 
overdrukt met SouthWest 
Africa op denzege l in En
gelschen;Suidwes Afrika op 
die in HoUandschen tekst. 

De opdruk loopt van 
beneden naar boven ; links 
South West of Suidwes, 
rechts Africa of Afrika. 

de frankeerzegels : 

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

BOLIVIA. 
Inzake de »Zonnepoort« uitgifte verstrekt ons de heer E. J. 

Martens te Amsterdam nog eenige interessante mededeelingen, 
die hier een plaats vinden en waarvoor wij genoemden heer 
gaarne dank betuigen. 

»Het decreet waarop deze uitgifte gebaseeid is, luidt als volgt : 
(vertaald). 

GEZIEN het voorstel gedaan door den heer Carlos A. Posnansky 
voor het drukken van gebruikelijke postzegels. 

O V E R W E G E N D E dat blijkt zulks aannemelijk te zijn, behou
dens enkele veranderingen, daar deze zegels aan een dubbel 
doeleinde beantwoorden, te weten: ten eerste de vooiziening in 
de behoefte aan postzegels, waarvan de in omloop zi,'nde bijna 
uitgeput zijn; ten tweede zal de nieuwe uitgifte grootere bekend
heid geven aan het meest artistieke monument van het \óór
historische Bolivia door de cliché's die voor deze nieuwe uitgifte 
zullen gebruikt worden, 

O V E R W E G E N D E etc. <.. . (slechts zijdelings betrekking heb
bend op deze zegels), 

BESLUIT het voorstel van den heer Carlos A. Posnansky om 
deze zegels te doen drukken door de firma Edmund Moster & 
Co, Penkala A.G. te Berlijn, aan te nemen en wel onder de 
volgende bepalingen : 

i*. De uitgifte zal bestaan uit de volgende 19 typen : 
500 000 zegels van */> centavo. 
1000 000 
1000000 
500 000 
1000 000 
1500000 
1500 000 
1500 000 
500 000 
1500 000 
500000 
500000 
500 000 
500000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
;i> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
■» 

» 
» 
» 

I 
2 
3 
5 
10 
15 
20 
22V2 
25 
30 
4o 
^0 
60 
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500000 zegels van i Boliviano. 
500 000 » > 2 * 
250000 » " 3 » 
250 000 » » 4 » 
250 000 » » 5 » 

2". De zegels zullen gedrukt worden in vellen van ico stuks. 
3". Alle kosten verbonden aan de uitgifte, in het bizonder 

cliche's, modellen, druk, verzending inclusief vracht en assurantie 
tot aan de havens Mollendo of Arica zullen zijn voor rekening 
van den contractant zonder dat het Gouvernement eenige ver
goeding zal schuldig zijn. 

4". Het Gouvernement zal als vergoeding voor den druk dezer 
zegels aan den contractant afstaan 3 % der zegels in de volgende 
verhouding : 

15000 zegels van J/̂  centavo $ 75,— 
30 000 » » I » 300,— 
30 000 » » 2 » 600,— 
15 000 » " 3 » 4-50,— 
45 000 » » 5 » 2 250,— 
45000 » » 1 0 » 4500,— 
45000 1 » 1 5 » 6750,— 
45000 » » 2 0 » 9000,— 
15000 » » 22V4 » 3 375,— 
45000 » » 2 5 » II 250,— 
15000 » » 3 0 » 4500,— 
15000 » » 4o » 6000,— 
15000 » . 50 » 7500,— 
15000 » » 6 0 » 9000,— 
15000 » » I Boliviano 15000,— 
15000 » » 2 » 30000,— 
7 500 j> » 3 » 22 500,—-
7 500 » » 4 » 30 000,— 
7 500 . » 5 » 37 500,— 

Totaal 442500 » tot een waarde van $ 200550,— 
5". De 442500 .zegels als boven aan den contractant afgestaan, 

mogen uitsluitend in het buitenland verkocht worden. 
6°. De aflevering dezer postzegels zal in gedeelten mogen 

plaats vinden. 
7". De Boliviaansche Legatie te Parijs zal aan den contractant 

de 3"/,, der zegels uitkeeren al naar mate zij deze ontvangt, 
terwijl aan de laatste levering moeten toegevoegd worden de 
clichés, die gediend hebben om de zegels te drukken. 

8°. De zegels zullen uitgegeven worden zoodra deze bij de 
Schatkist zijn ontvangen. 

9". De Gezant van Bolivia te Parijs is belast met de controle 
e t c , en zal zorg dragen dat een vertrouwenspersoon tegenwoor
dig is bij het d rukken der zegels. 

10'. en 11". hebben geen belang. 
Geteekend : Diversen. 

De contractant Professor Posnansky heeft zich wereldvermaaid 
gemaakt door de onderzoekingen en verklaringen betieffende 
deze zoogenaamde ZONNEPOORT, een overblijfsel van de oudste 
historie van Bolivia en Zuid-Amerika. Zonder twijfel zal hij zich 
nu ook een naam maken in de philatelistische wereld want de 
zegels zijn werkelijk zeer bizonder van vooistelling. Een bizon-
derheid van deze zegels vermeld ik nog en wel dat wanneer 
men 5 exemplaren van elk der 6 eerste waarden groepeert met 
een der zegels van de rest der serie, in totaal 43, men een 
afbeelding krijgt van de bedoelde ZONNEPOORT alsmede van 
de Boliviaansche vlag. Dit is een van de reden waarom gewoonlijk 
43 exemplaren worden aangeboden. Gezien echter het uitgegeven 
aantal geloof ik de verzamelaars zich niet met aankoop behoeven 
te haasten.« 

De belangstellend verzamelaar moge tot dezelfde conclusie 
komen als de geachte inzender, dat afwachten de beste taktiek 
is. De prijs, die thans voor deze serie wordt gevraagd is, gelet 
op de groote oplaagcijfers zeer hoog. Tot op heden zagen wij 
de zegels nog niet aangekondigd als officieel uitgegeven in 
rUnion Postale. 
BULGARIJE, 

Binnenkort verschijnen hier de hoogere waaiden, 6, 10 en 12 
Lewa. 
DAKAR. 

Naar verluidt zal het gebied om Dakar administratief gescheiden 
worden van Senegal en voortaan heeten »Dakar et Dépendances«. 

Gaat dit plan door, dan kunnen we natuurlijk ook weer de 
noodige zegels tegemoet zien. 
GRüÖT-LIBANON. 

Voor de bevolking van dit gebied, die den laatsten tijd zwaar 
geleden heeft onder de veelvuldige invallen van vijandelijke 
s tammen, die plunderend en brandstichtend het land afstroopten, 
wordt de hulp der postzegel^verzamelaars ingeroepen : de koer-
seerende serie zal worden overdrukt met »Secours aux réfugiés« 
en met een extra-toeslag verkocht. 
HONGARIJE. 

Voor de zegels in nieuwe munt heeft men een prijsvraag uit
geschreven. De deelnemers hebben er rekening mede te houden, 
dat de frankeerzegels zullen worden gedrukt in ofï-set en de 
luchtpostzegels in staaldruk. 
IERLAND. 

In het Februar i -nummer werd onder »Philatelistisch Allerlei« 
de aandacht gevestigd op de wijziging in den opdruk »1922« 
op de zegels van 2/6, 5/ en 10/.— Op den ouden opdruk beslaat 
dit getal een ruimte van 6, op den nieuwen van 5 m.m. Naar 
onze meening is dit verschil alleen van belang voor speeiaal-
verzamelaars ; wij raden dan ook een ieder aan voor deze variaties 
geen grof geld te betalen. 
ITALIË. 

De beide Jubileum-zegels, 60 cent imes en 1 Lire, met het 
portret van den Koning, zijn zooals reeds vroeger vermeld, even
eens verschenen, overdiukt met de namen der vijf koloniën. 
Voor elke kolonie bedraagt de oplaag 4oooo stuks van elke 
waarde. 
MALTA. 

Volgens het Bulletin van de Engelsche firma Whitfield King 
en Co. is men voornemens na de verschijning van de nieuwe 
zegels de restanten van de thans koerseerende uitgifte te over
drukken met »Gozo« (een eilandje in de nabijheid van Malta). 

Whitfield King schrijft, dat dit totaal overbodig i s ; met het
zelfde recht zou men Britsche zegels kunnen overdrukken voor 
het gebruik op het eiland Wight, daar Gozo tot het postgebied 
van Malta behoort. 
OOSTENRIJK. 

Het jongste Bulletin Mensuel meldt de oplaag-cijfers van de 
volgende series : 

Musici-zegeh. 
iVi kr, 480000 10 kr. 530000 ^ 
5 » 530000 25 » 520000 
7J/^ » 520000 50 » 480000 

100 kr. 48o 000 
Luchtpostaegels (Yvert Nrs. 297-303). 
300 kr. 525000 1200 kr. 810000 
4oo » 287000 2400 » 812000 
600 » 816000 3000 » 570000 
900 » 821 CKX3 4800 » 567000 
Stedenserie, 

Oplage Vernietigd Restant 
100 kr. 212500 42017 170483 
120 » 210000 40096 169904 
160 » 217500 47862 169638 
180 » 205000 35980 169020 
200 » 232 500 63 273 169 227 
240 » 235000 66994 168006 
400 > 230000 62558 167442 
600 » 220000 52830 167170 

1000 » 255 000 87 794 167 206 
Weldadigheidsze^els (Yvert 326/330). 
500.000 series. 

ROEMENIË. 
Te verwachten is een serie met het portret van Koning Fer

dinand. 
SIAM. 

Het Bulletin Mensuel van Februari jl. meldt de ontdekking 
van een nieuwen opdruk, die de serie completeert van de jaren 
1909—10, vermeld in den catalogus onder de nummers 87 — 95. 

In deze serie is begrepen de opdruk 2 Satang op 2 Atts, geel
groen der uitgifte 1908 (Yvert no. 65), vermeld onder het volg
nummer 88 en waarvan een foutdruk bekend is op de 2 Atts 
blauw (no. 88a). Het is thans gebleken dat met den opdruk 2 
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Satang ook bestaat de 2 Atts violet en geelgroen der uitgifte 
1906 (Yvert no. 52). Deze laatste opdruk is volgens genoemd 
blad zeer zeldzaam. 
TSJ^CHO-SLOWAKIJE. 

Binnenkort verschijnen hier eenige hoogere waarden : i , 1X4, 
3 en 5 kronen, die weer zullen geven kiekjes op het land en 
historische beelden, 
YOUGO-SLAVIE. 

T e r vervanging van de opdiukken 25 en 50 para ' s op 3 Dinar, 
zullen binnenkort verschijnen de definitieve zegels in beide eerst
genoemde waarden. 
ZWITSERLAND. 

De zegels, die benut worden voor de verzending van dienst-
stukken — Yveit no. 2—7 — dragen, zooals bekend bovenaan 
als regel een klein nummer of getal in zwart. Dit nummer dient 
als controle-middel op het verbruik, daar iedere persoon of 
openbaar lichaam, geiechtigd tot het verzenden van dienstcor-
respondentie onder dit nummer te boek staat onder aanteekening 
van de hem verstrekte dienstzegels. 

Deze controle-cijfers worden nu vanaf i Januari j . l . veel grooter 
en duidelijker aangegeven. De zegels met de kleine contiole-
cijfers zijn sedert genoemden datum niet meer geldig. 

Il R ^ Luchtpost. Wfl 1 

U I . 
Wij zijn thans genaderd tot het behandelen van de luchtpost

uitgiften der onderscheiden landen, waarbij zooveel mogelijk de 
alphabetische volgorde in acht zal worden genomen. Tevens zal, 
voor zoover uitvoerbaar, nauwkeurig worden aangegeven, wat 
officieel en wat maakwerk is. Dikwerf is dit onderscheid niet 
precies vast te stellen, wat den lezer uit het volgende wel zal 
blijken. 

Alawieten. Voor dit gedeelte van Syrië, door de Franschen 
»Territoire des A'aouites« genaamd, verschenen in 1925 de eerste 
(gewone) zegels van Frankrijk, overdrukt met den landsnaam en 
de waarde in piasters. In den loop van hetzelfde jaar werden de 
nieuwe zegels van Syrië in gebruik genomen, eveneens voorzien 
van den opdruk »Alaouites«. 

Op I Januari 1925 werd de luchtlijn Latakia—Homs geopend 
voor postvervoer; voor dien tijd, van ongeveer 1920 af, onder
hielden de Franschen, die mandaat-houders zijn over dit gebied, 
reeds verschillende militaire luchtlijnen, aangegeven op onderstaand 
jeenvoudig schema, waarin wij, om het overzichtelijker te maken, 
evens enkele andere lijnen opnamen. 

® Adana 

Mosoel ® 

Jerumlem @ 

Verschillende routes zijn weder opgeheven, andere waren of 
zijn slechts in gebruik als proef-lijnen. Tot op heden zijn in 
bedrijf; 

Alexandrette-Aleppo. 
Latakia-Homs. 
Homs-Damascus. 
Damascus-Palmyra. 
Jerusalem-Bagdad. 
(Op de lijnen in Irak, Mosoel, Bagdad komen wij naderhand, 

bij Irak terug). 
Voor de luchtpostroute Latakia-Homs, was imrde wij ons thans 

bezig hebben te houden en die, zooals gezegd op i Januari 
1925 voor het postverkeer werd opengesteld, werden de volgende 
luchtpostzegels benut : 

Januari IQ2£. Frankeerzegels van Franknjk vooizien van den 
twee-taligen opdruk, Fransch en Arabisch : Alaouites Piastres 
rechts daarvan »Avion« links hetzelfde woord in ' tAiab isch . 

De waarden zijn : 2 piastres op 40 centimes. 
3 » » 6 0 » 
5 » » I franc. 

10 » » 2 fiancs. 
Gebruikt werden de zegels van het Merson-lype. 
Totale oplaag was 16000 series. 
Champion meldt in zijn catalogus de variatie «kleine L« in 

A'aouites, Deze komt voor op den tweeden zegel van deee i s l e 
rij van de vellen van den eersten duik . 

Maart IQ2S. Het in gebruik nemen van de nieuwe, definitieve 
zegels van Syrië, had tot gevolg, dat de luchtpostserie van 
Januari buiten koers ging en vervangen weid door de Syrische 
zegels, overdrukt met »Alaouites« (mede in 't Arabisch) en den 
tweetaligen opdruk, vertikaal, in groen »Avion«. 

De waarden zijn : 
2 piasters bruin. 
3 » geelbruin. 
5 » violet. 

10 » lila bruin. 
De beide series hiervoren beschreven, behooien (ot de r;^?(.?«/c 

uitgiften. De afstempeling geschiedt met den gewon«n dagtee-
keningstempel. Bijzondere etiketten of afstempelingen waien of 
zijn hier niet in eebruik. 

Albanië. In Mei 1925 kwam hier de luchtpostdienst tot stand 
die in dit bergachtig land goede diensten bewijst en een belang
rijke tijdsbesparing medebrengt bij 't vervoer van passagiers, 
post en goederen. Met de »Adria Aero Lloyd A. G.« werd door 
de Albmeeïche regeei ing een o.fereenkomst aangegaan en 
genoemde naamlooze vennootschap ondethoudt thans vanuit 
Tirana, haar zetel, luchtpostroutes met de steden Korsa, Scutari 
en Valona. 

WATERGRAAFSMEER •N.YAAR &e DIR. LEON D E ; R^AY 
INT.TEL. ZUIO 6255 
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Voor de frankeering van de poststukken worden speciale 
zegels benu t . D e waarden zijn 

5 quint groen 
IQ » karmijn. 
25 » b lauw. 
50 » gnjsgroen. 

1 franc violet en zwart 
2 » olijfgroen en violet. 
3 » oranje en gnjsgroen 

/ij worden verkocht naar goud-franc koers 
Volgens »Germania Berichte« bedragen de aangemaakte .lan-

tallen : van de quint-waarden elk 150000 stuks, i franc loooco, 
2 francs 75000 en 3 francs 50000 stuks De zegels zijn gedrukt 
in de Rijksdrukkerij te Berlijn naar het boekdruk-proccde , het 
papier draagt he t watermerk ruit. 

Was aanvankeli jk niet met zekerheid te zeggen, of men hier 
te doen had met een officieele uitgifte, latere gegevens hebben 
bewezen, dat de Albaneesche luchtpostzegels langs reglementairen 
weg zijn verschenen 

Algiers. In October 1922 vond de eeiste vlucht plaats op het 
tiaject Algiers-Oran-Casablanca Benut weiden gewone frankeer-
zegels, afgestempeld met een langwerpigen stempel in zwart of 
groen 

POSTE AERIENNE 

Stukken, van dezen stempel voorzien, prijst Champion met 25 
francs voor den zwarten, 150 francs voor den groenen afdruk 

De verb ind ingen van Algiers met Europa worden behandeld 
bij Frankrijk en Spanje 

Argentinië. Tot op heden heeft dit land gten officteele lucht
postzegels u i tgege\en . De luchtpost verkeert hier nog in een 
beginstadium Van militaire zijde zijn of worden verschillende 
vluchten gedaan De eerste, die eveneens benut werd voor brief-
\ervoer dateert van 14 September 1912 In het district Rosario 
vonden op genoemden datum, voorts op 20, 26 en 30 September 
1912 verschillende vluchten plaats. Een speciaal zegel, niet-offi 
cieel, werd met goedvinden van het bestuur der Posterijen uitge 
geven. Het zegelbeeld vertoont de Argentijnsche vlag, aan het 
hoofd van den zegel staat vermeld »Republica Argentina«, aän 
den voet »Pro Aviacion Militär 1912« De kleur is blauw, de 
waarde 5 centavos en de tanding 11 De stukken met deze 
luchtgelegenheid verzonden, moesten evenwel op de gewone wijze 
worden gefrankeerd Afgestempeld op een van de hierboven 
genoemde data is de zegel van 5 centavos op geheel poststuk 
zeer zeldzaam Men ziet hem wel eens ongebruikt of met lateren 
datum-stempel , hij is dan benut als propagandamiddel en de 
waarde is dan volgens Turton ongeveer een gulden vijftig. 

Aan een volgende vlucht op 2 September 1917 is ook geen 
meerdere waarde toe te kennen dan die van een proefneming. 
Dien dag vloog een vliegtuig tusschen Buenos Aii es en Monte
video, vervoerende 157 brieven De gewone frankeerzegels, 
waarmede het port voor de stukken was te kwijten, werden 
vernietigd met een specialen stempel, in dubbelen cirkel ver
meldend »Primer Correo Aereo International 2 de Set. de 1917«. 
In het midden van den stempel staat »Entre Buenos Aires \ 
Montevideo Piloto Teodoro Fels« De stempel werd in blauw 
afgedrukt. T u r t o n noteert een dergelijken brief met zes Pond 
Sterling, overeenkomende met den prijs, dooi Champion vermeld 
Lnkele br iefkaar ten met betaald antwoord werden eveneens 
verzonden, deze zijn zeer zeldzaam 

Op 2 Januar i 1924 werd de luchtlijn Buenos-Aiies Montevideo 
definitief voor 't gebruik opengesteld, hoewel slechts weinig 
vluchten plaats vonden 

De dienst werd onderhouden dooi de »River Plate Aviation 
Company« per watervliegtuig De stukken, gefrankeerd met 
gewone postzegels, werden voorzien van den zwaï ten dneregeligen 
stempelafdruk »Servicio Postal-Aero-Buenos Aires-Monlevidec«. 

De maatschappij moest, wegens het uitblijven van een regeerings-
subsidie op 27 Maart d a v met de exploitatie ophouden 

In December 1924 werd een postvlucht gedaan tusschen Buenos 
Aires en Mendoza De stukken, gefrankeerd met gewone zegels, 
werden bovendien voorzien van den vioiet rooden stempel afdruk 
Sfrvicio Postal Ae reo , twee regels en diagonaal-gewijze geplaatst 
De stempel toont de fout Sfrvicio in plaats van S^rvicio Deze 
vlucht werd m Sep tember 1925 herhaald , men benut te toen een 
soortgelijken s tempel , thans in roodbruin en met de juiste 
spelling van Servicio. 

Tot op heden ontbreekt een definitieve luchtpos t route , herhaalde 
malen werden de Andes overgevlogen, de scheiding tusschen 
Argentinië en Chili, maar een regelmatige luchtpostverbinding 
behoort nog tot de viome wenschen 

Resuraeerende Argentinië gaf uit een niet-ambteliiken zegel 
en benut te verschillende s tempels , de luchtpost geschiedde door 
militairen en particulieren met goedvinden, doch zonder verdere 
medewerking der posterijen. 

^ Poststukken. 1 
Nederland. Het i» met weemoed in 't hart , dat ik melding 

moet maken, dat de overdruk-speculatie nog niet uit is Naast 
de in het vorige nummer gecatalogiseerde, gedeelde dubbel-
kaai t van 12 '2 op 5 cent, zijn ook nog eenige andere nummers 
van die dubbelkaarten gescheiden en met 2 balken overdrukt. 
Voor mij liggen die van la ' / j op 5 c op rose carton {51 E) 
Verder zegt men, dat ook de opdrukkaart i2Vj op 5 c. op geel 
carton, nauw gearceerd (loo E) ook bestaat . 

Ik catalogiseer 
Br. I2V2 op 5 c met balken opdruk a. Vraagkaart . b . .Ant

woordkaart. 
Suriname De heer W K. Rutgers is zoo welwillend mij een 

enveloppe met opdruk dezer kolonie cadeau te doen (Har
telijk dank ' ) Het is de enveloppe met de waardestempels van 
i j i / j _|_ 71/2 c. (2 waardestempels onder elkaar), die nu een 
zwarten opdruk ontving »7'/j cent« op de oude waarde bij den 
kop der koningin. 

Env 7V2 cent op 12V3 + 7V2 c 
Angola. De heer C. George is zoo welwillend mij de nieuwe 

kaarten dezer Portugeesche kolonie te zenden, waai voor zeer 
veel dank De waardestempel is nog steeds de oogster 

Br. 6 c. paars, 10 c olijfgroen, 60 c rood op zeemkl 

Half ambtelijke Briefkaarten in gebruik 
bij de Nederlandsche Spoorwegen 

dooi 
IR. J J STIELTJES 

I. 
In artikel 27 van de Spoorwegwet is voorgeschreven dat bii 

algemeenen maatregel van bestuur onder meer geregeld wordt 
de voorwaarden voor het vervoer van reizigers en goederen. 
Dit IS geschied bij het algemeen reglement vooi het vervoer op 

de spoorwegen, dat laatstelijk op nieuw is vastgesteld bij het 
Koninklijk Besluit van 4 Januari 1901 (Staatsblad No. 20), doch 
dat sedert herhaaldelijk gewijzigd is geworden. 

In artikel 58 S 2 van dat reglement is in alinea i het volgende 
bepaald: 

»De bestuurders van den spoorwegdienst geven den geadres-
»seerde schriftelijk kennis van de aankomst van de goederen, 
»die niet besteld worden, tenzij« erz 

Alinea 2 verduidelijkt de wijze waarop dit moet geschieden 
als volgt 

»Deze kennisgevingen van aankomst worden tegen berekening 
»van een in de tarieven vast te stellen loon, hetzij aan de ge-
»adresseerden in persoon of aan hun woning of kantoor bezorgd, 
»hetzij voor hun rekening per post verzonden « 

De spoorwegen hebben, omdat verzending per post mogelijk, 
dit voor hen het gemakkelijkst en voor belanghebbenden het 
goedkoopste was, herhaaldelijk gebruik gemaakt van briefkaarten 
Aanvankelijk werden de gewone aan de postkantoren verkrijgbare 
kaarten daarvoor gebezigd, welke daarna bij particuliere druk
kerijen werden voorzien van d e k e n n i s g e v i n g . In de laatste 
jaren zijn de kaarten geheel bij Enschede te Haarlem gedrukt en 
verkregen zij daardoor, maar vooral ook door de tegenwoordige 
verhouding van de Nederlandsche Spoorwegen tot den Staat, 
ten gevolge van de in 1921 bij de wet bekrachtigde nieuwe 
overeenkomsten, het karakter van Half-Ambtelijke briefkaarten 

Het wil mij toeschijnen dat het daardoor alleszins verant
woord is ook deze kaarten onder de Poststukken van Nederland 
te rangschikken en dit interessante en naar ik geloof nog weinig 
bestudeerde gebied onder dat der verzamelaars in te lijven. 

PÖSTZECELHANDEL 
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In dezen gedachtengang boezemen ons voornamelijk de kaarten 
der Nederlandsche Spoorwegen, zooals de combinatie der voor
naamste spoorwegen in Nederland sinds de fusie heeten belang 
lil, doch de kaarten van elk der Maatschappijen waaruit de Neder
landsche Spoorwegen thans bestaan, moeten daarbij beschouwd 
woi den als voorloopers en verdienen als zoodanig zeker eveneens 
de aandacht. 

Zooals bekend, was het Nederlandsche spoorwegnet voorheen in 
exploitatie bij verschillende ondernemingen en wel bij de Hol 
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij , de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Nederlandsche Centraal 
Spoorweg Maatschappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoor 
weg Maatschappij 

l3e Rijn Spoorweg Mij hield reeds m 1890 op te bestaan 
Nadat reeds vanaf i Januari 1911 de vroeger bestaande con 

currentiestnjd tusachen de H IJ S M en de Mij. tot Expl. van 
S S. door invoering van gelijke tarieven in principe werd opge
heven, waardoor tevens eene belangengemeenschap werd voorbe
reid, kwam deze in 1916 tot stand Hierdoor ontstond eenheid van 
beheer. Met i Jan 1917 werd de N C S in de belangengemeen
schap opgenomen, waarna op i Mei 1919 de exploitatie van de 
verschillende spoor- en tramwegen dezer Mij overging in handen 
der S S. 

Eveneens nam begin 1919 de S S de exploitatie over van de lijnen 
dei N B D S 

Van af dat jaar zijn alle bovengenoemde Maatschappijen begre
pen onder den algemeenen naam > Nederlandsche Spoorwegen « 

De beide in Zeeuwsch Vlaanderen doordringende Belgische 
Spoorweg Maatschappijen blijven uit den aard der zaak buiten 
deze studie 

Eerst zal van elk der vier Maatschappijen afzonderlijk worden 
medegedeeld wat daarvan bekend geworden is, om daarna de 
gemeenschappelijke periode na de fusie te behandelen 

Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. 
In de negentiger jaren, misschien zelfs eerder, gebruikte de 

H S M briefkaarten met ingedrukt stempel om van de aankomst 
van goederen, welke afgehaald moesten worden, kennis te geven 
/ij bezigde daarvoor model No 1031, dat vermoedelijk het eerste 
voor dit doel gebezigde model en hiei onder afgedrukt is 

Deze kaart was bestemd om kennis te geven van de aankomst 
van bestelgoederen aan geadresseerden wonende buiten den be-
stell ingskrmg of op plaatsen, waar de Mij geen besteldienst te 
bedienen had Volgens bet reeds genoemde algemeen reglement 
bepaalt de Minister van Waterstaat waar de onderneming verplicht 
is een besteldienst te vestigen, en er zijn steeds meerdere stations 
aan te wijzen waar een dergelijke dienst niet bestaat 

Bovendien werd die kaait, zooals mij bleek, na geringe wijzi
ging met de pen eveneens voor gewone vrachtgoederen gebruikt 

Mij IS dit model slechts onder de oogen gekomen gedrukt op 
briejkaart No 12. Volgens inlichtingen-verkregen van ambtenaren 
der Spoorweg Mij zouden ook de bttefkaarten Nos 21 en 25 
gebezigd zijn 

Hoewel dit uit de archieven niet meer met zekerheid was na 
te gaan, wordt het als zeer waarschijnlijk aangenomen dat nog 
andere modellen — voor gewone \ rachtgoederen — op brtef-
kaarleti gedrukt bestaan hebben. Ik zag deze nog niet, wel de 
drukproeven van in briefkaartvorni gedrukte modellen en het is 

dus niet uitgesloten dat ze uitsluitend als formulier (*) bestaan 
hebben en met postzegels beplakt per post verzonden werden 

Bovenbedoelde kaart catalogiseer ik als 
No. I op briefkaart No. 12 Model No. 1031 voor bestelgoederen 

Model No 1031. 
HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 

M 17 KennisitreTing: van de aankomst ran 
BESTELGOEDEREN. 

STATION 
Aan HW adres aangekomen van 
Afgezonden door 
Aantal, soort, gewicht en merken der goederen 

welke goederen, aangezien de Spoorwegdienst zich niet met de 
bestelling belast, binnen den bij het reglement bepaalden ter
mijn moeten zijn a f g e h a a l d , op boete volgens reglement. 
Rijksdocument Vracht, enz. bedragen f 

den 189 . 
No. art. D E BEAMBTB, 

Voor deze kennisgeving worden door den Spoor
wegdienst geeiie kosten aan den geadresseerde in 
rekening gebracht 
De geadresteerde machtigt de Spoorweg-Jlaatschappij de boven 
aangeduide zending aan brenger dezer kennisgeving afteleveren 

( Havdteekmmg van\ 
geadresseerde, ) 

Het staat vast dat de Mij. in 1904 overging tot het gebruiken 
van formulieren in briefkaartformaat met postzegels beplakt, 
dus de briefkaarten met ingedrukt stempel afschafte, omdat het 
Rijk van dat jaar af voor het karton '/2 cent berekende en de 
MIJ m den handel goedkooper te recht kon 

Van af 1916 toen het tarief der kaarten voor het stadsverkeer 
en voor het binnenland met '/2 cent verhoogd en gebracht werd 
op 2 en 3 cent en voor het karton niet extra berekend werd, 
ging de MIJ er wederom toe over de briefkaarten van het Rijk, 
(nos 52 en 62) te bezigen Ik heb onder de vrijkaarten welke ik 
onder de oogen kreeg geen kaarten No 53, 63 of 64 aangetroffen, 
zoodat ik tot het niet bestaan concludeer 

De kaarten werden aan de postkantoren gekocht en bij ver
schillende drukkers bedrukt , onder meer bij Ellerman Harms & Co 
en bij Elsevier te Amsterdam Uit de periode van 1916 tot aan 
de invoering der gemeenschappelijke kaarten zijn mij bekend 

Op briefkaart No. 52, wit papier. 

{*) Een enkele maal zal m het vervolg gerept worden van formulieren niet 
in bnefkaartvorm, doch dit wordt dan uitdrukkelijk vermeld Overigens wor
den dus hier onder formulieren verstaan, die kennisgevingen aan het publiek, 
gewoonlijk aangeduid met model . welke met postzegels beplakt moeten 
worden voor de verzending Briefkaarten der Posterijen worden cursief aan
geduid 

4e Prijsvraag. 
Uit onderstaande lettergrepen kunnen 36 woorden worden ge ' 

vormd, passend op de hierna volgende omschrijving De begin" 
letters dezer wooiden vormen in de gegeven volgorde, een 
Inschrift in zegels eener Zuid Amerikaansche republ iek: 

Lettergrepen: a—a—a—al—an —bé—bel—bli—bum—burg—bus 
—ca—ca—char —chi—ei—co—cos—cu - d a - d e ^ d e — d e n — d e n — 
der—der—druk—do - d o —dop—dos—e—e—ed - e m — er —en—es 
— es — es —fant- gan—ge—ge —gel—gra—in — in—je—ken—Ier— 
kop — la —lais — l a n d - lem —li —li — li—lucht—lum —ma—mar— 
mar—mei—mo—ne—ne —nos—nos—o —o—ol—oos —op —os— ou 
— pen — pi — pi —post —pu—re —re—ie—ren—n—n—root—rijk -
sa—sa—sai—sen —si—sur—ta—ta—ta—tang—ten — i h a u — t r a - t i e 
—u—ui —ver t—wer— ze—zo— 

Omschrijvingen: 
1'. Beroemde hennner ingssene . 
2" Wat dikwijls vervalscht wordt. 

Opdruk op Portugeesche Kolomen. 
Opdruk op Perzie. 
Proefdruk. 
Fransche k leurbenammg. 
Vroegere Duitsche Kolonie. 
Fransche Kolonie in Afrika 
Eilandengroep in Atlantischen Oceaan. 
Republiek in Zuidelijk Halfrond. 
Omgekeerd in Schotland. 
Turksche opdruk 
Naam van een land welks zegels hier te lande zeer ge

zocht zijn 
[4 ' Postzegelbergplaats 

Zegel voor speciaal doel 
China 1909. 
Overdrukt m Frankrijk. 
Noordsche Staat. 
Staten in Spanje. 

4». 
5» 
6«. 
7». 
8». 
90 

10". 
n». 
12». 
130 

150 
16« 
17» 
18» 
190 
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{ 

REINOU K I N G M A J 
TEL 1029 A P E L D O O R N . GIRO 99018 ? 
Postzegelhandel. Uitgever Maandblad 
„ P O S T Z E G E L I i l E U W S " , 
27e Jaargang f 2,50 per j n r Proefnummer gratis 

WIJ OFFREEREN IN PRIMA EXEMPLAREN: 
1925 WeldadigheidszegeU, roltanding, per serie f 0,60 
Armenwet-zeEels in blokken van 4, ongebruikt . . f 25,— 
Nederlindsch Indië, jubilé f 5,—, ongebruikt f 20,— 
10000 verschillende postzegels, alfabetisch opgeplakt, slechts f 175,— 
TE KOOP GEVRAAGD alle uitgaven van Curasao en Suriname, 
Offreeren Suriname port 92, de 2'/^, 20 en 40 cent, ongebruikt f 1,75 

Port en aanteekenen extra C239) 

Raad van Beheer. 
Voorjaars veigadei ing van den R a a d v a n B e h e e r van 

het Nedeilandsch Maandblad zoor Philatelie, op 
Zondag i8 Apiil 1926, des vooimiddags te 11 uur, in het 7g 
»Gele zaaltje« van het Cafe-Restaurant j jaarbeuis« te U/t echt. 
(Ingang Rijnkade) 

BREDA, 15 Maart 1926. De Administmteiti, 
L. C A S M L U I D E R S , Ltd vjd R 71 B. 

Adresseeren van stukken. 
Herhaalde malen worden bijdragen, advertenties en dergelijke 

verkeerd geadresseerd, wat tot gevolg heeft vertraging en extia 
onkosten. 

Men neme goede nota van de volgende adressen • 
N e d e r l a n d e n K o l o n i e n (nieuwere uitgiften) aan A M. 
Benders en G W A de Veer, Bürgern Reigerstraat 67, Utrecht, 

N e d e r l a n d e 11 K o l o n i e n (oude uitgiften) dr L Frenkel . 
Eendrachtsweg 7, Rottet dam 

A l l e P o s t s t u k k e n W P. Costerus P zn, E tam 
A f s t e m p e l i n g e n J P Tiaanberg , Brouwersplein l%r, 

haai hm. 
V r a g e n b u s A C Vosb, Amsteldijk i i 4 , Amsterdam 
W a a r s c h u w i n g e n e n v e r v a l s c h i n g e n J. 15 Robert, 

Hallstraat 57, ^s-Gravenhae;e 
N i e u w e u i t g i f t e n , L u c h t p o s t , V e r d e r e b i j d r a g e n 

J D van Brink, Hoek van Holland 
A d v e r t e n t i e n, e n z , V e r e e n i g i n g s v e i s l a g e n 

L C A. Smeulders, Schoolstraat 18, Bieda 

W a a r s c h u w i n g e n . 
De heer H Muller te S^heveningen verzoekt mij onze lezers 

te waarschuwen voor W A. SOLMAN, Markenhaus, Riga, die in 
't Haagsche blaadje »De Postiljon« adver 'eert en op geen enkele 
ruilzending antwoordt 

MIJ dunkt, het zal nu toch eindelijk eens tijd worden, dat de 
heer D W. Brantsen, redacteur van genoemd blaadje, watbetei 
zorgt voor betrouwbare adressen, anders wordt de Nederlandsche 
verzamelaar er de dupe van 

Lr gaat haast geen week voorbij, of 't Informatiebureau krijgt 
klachten over de buitenlandsche adverteerders in »De Postiljon«. 

De heei J Vrijdal te Luiten waarschuwt lelaties aan 'e knoo-
pen met den heer J VAN SAANEN, Rue Popa Ta tu Zo te Buca-
rest (Roemenie), die na ontva-igst van een aangeteekenden brief 
met 300 francs niets meer van zich heeft laten hooien. 

De Beheerder van 't Bonds-Informatiebnreau, 
J. A. KASTEINT, 

Hendi Jacobszstr. 19, Amtteidam 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend by Kon. 
Besluit van 27 Jul i 1908, No. 67. 

VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering op Zondag 
28 Februari 1926, te 's-Gravenhage. 

Aanwezig de beeren Van der Schooren, Singels, mr de Beer, 
mr Bonn, Kastein en Jorissen Afwezig met kennusgeving de heer 
Costerus De voorzitter, de heer Van der Schooren, opent de 
veigadering. De notulen der vorige vergadei ing worden, zooals 
die m het Maandblad zijn opgenomen, goedgekeuid 

Ingekomen zijn 
1 Schrijven van de Vereeniging »Zuid Limburg« ie jl/dö^^^Zt,^/, 

houdende dankzegging voor de hulp van het Bondsbestuui bij 
den aldaar gehouden Philatelistendag 

2 Schrijven van de beeren Becking, Wallei en G Keiser, 
houdende aanneming hunner benoeming tot keurmeesters van 
den Bond, doch alleen voor Nederland en Kolomen, in veiband 
waarmede aan ieder hunner een Bondskeurstempel is uitgereikt 

3 Programma van de m October a s te A^«ïi/-K(7r/i te houden 
Internationale Postzegeltentoonsielling, met verzoek hierop op 
of aanmeikingen te vernemen Namens het Bondsbestuur wordt 
dit echter geheel goedgekeurd 

Vooits IS aan de orde het uitbreiden van de a fdeehrg »het 
keuren van zegels« Voor deze afdeeling is het Bestuur een
s temmig van oordeel, dat daarvoor aan het hoofd moet staan 
een afdeelingschef, bij wien al de aanvragen voor keur ingmoeten 
inkomen Deze zendt dan de ter keuring ingekomen zegels 
naar de verschillende daartoe bevoegde deskundigen. 

In verband hiermede worden de beeren mi de Beer en Kastein 
aangezocht en bereid gevonden tot het gereed maken van een 
ontwerp reglement voor deze afdeeling, en neemt de 2e secretaris, 
de heer Jorissen, zijne benoeming als afdeelingschef daarvan aan. 

Verder is aan de orde de tusschen de Haagsche Philatelisten-
Vereeniging en den heer Singels, als ie secretaris van den Bond, 
gevoerde correspondentie Het Bondsbestuur kan zich geheel 
veieenigen met het door den heer Singels in deze ingenomen 
s tandpunt , dat hij voorloopig geen briefwisseling met de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging wenscht te voeren, en zulks in verband 
met den toon, waarop die briefwisseling door de H P V. is gevoerd. 

De heer mr de Beer wordt bereid gevonden, namens het 
Bondsbestuur, aan deze Vereeniging een schrijven te richten 

Als data voor de Philatelistendagen in 1926 te Utrecht wox&en 
thans definitief vastgesteld Zaterdag 4 en Zondag 5 September, 
en wordt voor tegemoetkoming in de te maken kosten uit de 
IBondskas een bedrag van f 100,— disponibel gesteld 

De heer mr de Beer, als eere-voorzittet van de Utrechtsche 
Philatelisten-Vereeniging, wordt benoemd tot vertegenwoordiger 
van het Bondsbestuur 

De beeren mr Bonn en Jorissen zijn vanwege het Bondsbe-
bestuur, volgens rooster, voor het jaar 1926 aangewezen tot leden 
van het Kapittel ter uitreiking der Bondsmedaille, en zullen 
mede daartoe worden uitgenoodigd de beeren dr van Gittert en 
Van Essen, en als plaatsvervangende leden de beeren dr Frenkel 
en Milius 

Vanwege het Bondsbestuur treden dit jaar af de heeicn 
Jorissen en Costerus 

Tenslotte wordt dooi den voorzitter \ooilezing gedaan \ a n d e 
ontwerps ta tu ten voor het »Bureau Internationale de Philatelie«, 
opgemaakt door den heei Bigwood te Brntsel, welke aan enkele 
op en aanmerkingen onderhevig zijn 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na lond-
vraag, de vergadeiing. 

De 2e Secietaris, 
P JORISSEN P C zn. 

POSTZECELHAN.DEI. 
WATERGBAAF^MEER • N - Y A A R &C^S>ftJ î l̂ 
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Mededeelingen. 
Tot afdeelingschef van den Keuringsdienst is aangewezen de 

heer P. Jorissen P.C.zn, Beatrijsstraat 62, Rotterdam. 
Aan dit adres moeten alle aanvragen voor keuring in het ver

volg inkomen. De afdeelingschef zendt de ter keuring ingekomen 
zegels naar de verschillende daartoe bevoegde deskundigen. 

De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan art. 9 
van het huishoudelijk reglement^ luidende : 

Alle aangesloten Vereenigingen doen jaarlijks vóór i Mei opgave 
van candidaten voor de op de algemeene vergadering te benoe
men functionarissen.« (bestuursleden). 

Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de beeren W. F. 
Costerus Pzn., P. Jorissen P.C.zn.; beide beeren zijn herkiesbaar. 

Met het oog op het te houden Congres te Utrecht in de maand 
September , worden de bij den Bond aangesloten Vereenigingen 
uitgenoodigd hun leden at tent te maken op het houden van 
voordrachten op bedoeld Congres ter verkrijging van den wissel-
beker, thans in ' t bezit van den heer P. Vredenduin jr., te Amsterdam. 

De ie Secretaris, 
A. F. S I N G E L S , 

Teteringsche Molenst raa t 37, Breda 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar is : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,//«rtir&w, Tel . 10793. 

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

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 13, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Sec r . : A. S. Doorman, Balistraat 100. 
Haarlem: Secr . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenbosch : 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. 
West-friesland: Secr . : P. C. Korleweg, Westerweg 91, Alkmaar. 

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

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

leden f 5 , — . 
Bij bestelling van deel I en II s»men, bedraagt de prijs f14,50, 

voor leden f 12,50. 
Bestellingen aan den boekhandel of bij de Uitgevers Firma 

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
De Secretarissen der afdeelingen, die nog in gebreke zijn ge-

blevsn hunne jaarvers lagen en een afschrift van hunne ledenlijst, 
volgens art. 31 Huish. Regl., in te zenden bij den secretaris der 
Vereeniging, worden dringend verzocht alsnog deze aan den 
secretaris te doen toekomen. 

Nieuwe leden. 
A. P. Aganoor, Gang Holle 15, Weltevreden (N.I.). 
G. A. Bogaard, s. f. Padokan hjDcocja (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 ^N.I.) 
E. von Grumbkow, ond. China Kasik. Rampah bij Medan 

(N.I.). 
G. Nieuwenhuys, ond. Soengei Bras, Soengeal bij Medan 

(N.I.). 
J. R, M. Kennen. Oud Merdika 4, Bandoeng (N.I.). 
Th . Menalda, adm. Groot-Atjehsche afdeelingsbank, Koeta 

Radja (N.I.). 
Paul Schwank, Postmeister i. R., Steyr (Ob. Osterr.) 
J. J. Aalbersberg, Jan van Goyenkade 38, Leiden. 

68 
374 
443 
456, 
459 
506 
910 

912. 

914. 
915. 

34-
916. 

918, 
919, 
920 
921 
922 
923 

813. 
407. 

162. 
881. 
8 3 . . 
508. 
572. 

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. 
G. Meijer, Johan v. Oldcnbarneveltlaan 106, den Haag. A. 
H. J. Cramer, Jansstraat 10, Haarlem. 

Hersteld als lid. 
J. P. Kern, proc.h. Aniem, Djocja (Java, N.I.). 
mevr. wedw Joh. G. Haas-de Rijk, Joh. v. Oldenbarnevelt-
laan 10, Amersfoort. 

Bedankt met 31-12-'25. 
R. C. E. M. Hamer. 560. 
E. C. van Holtz. 782. 
A. Koops. 570. 
mevr. L. Koreman-Lakeman. 844. 
C. P. J. Wijmer. 

Bedankt met 31-12-'26. 

H. J. Pluym, 
G. Pastor. 
A. van der Schuijt. 
E. S. Slot. 

R. van der Zaag. 
J. Booda. 

281. J. C. Harm. 482. 
319. H. J. Zijlstra. 666. 

Overleden in 1925. 
422. P. van Cranenburgh. 693. A. Gompertz. 

Aanmeldingen. 
A. E. Banse, Kenarilaan 43, Semarang. (N.I.). 
W. B. Brocx, Bergsche Laan m a , Rotterdam. V. 
A. C. van Dam, A. van Ostadelaan 50 bis, Utrecht. V. 
N. van Dien, Haagsche straat 49, Scheveningen. 
H. F. Jansse, Hoofmanstraat 33, Haarlem, (lid O. H. v. Z.) 
G. H. O. van Maanen, Arts, Pietersbergsche weg 8, Oosterbeek. 
A. Meijer, Ruthardt laan 12, Bussum. V. 
ds. S. G. van Slogteren, Nudestraat 5, Wageningen. 
H. Stikkel, Verdronkenoord 119, Alkmaar. 
G. W. A. de Veer, Burg. Reigerstraat 67, Utrecut. 
R. J. J. Biemond, p/a Volksbank Tapanoeli , Sibolga (N.I.). 
W. P. Coolhaas, Parallelweg 4, Semarang (N.I.). 
mevr. H. J. Scherft-van Haastert , Residentslaan 24, Madiocn 

(N.I.). 
mr. W. M. Kolfï, Heuvellaan 32, Htlvcrsnm. 
mr, P. Dumon Tak, Molenwater, Middelburg. 
ir. J. W. G. Pels Rijcken, Hotel Dennenoord, Ginnekeu. 

Adresveranderingen. 
173. A. Beylsmit jr., thans Bilderdijkslraat 3 i", Amsterdam. 
859. S. van Berg, thans Emmast raa t , Alkmaar. 
861. C. B, Brouwer, thans Onderzeediensikpzeirie. dm Hildcr. 
264. H. D. Dade H.N.zn., thans Schoolplein. Knkhuizcii. 
913. L. C. R. Breeman, thans Huize »Zeezicht«-, Lrighi (resid. 

Pasoeroean, N.1.) 
237. A. N. Fabius , thans Nassaustraat 45, Schiedam. 
406. ir. L. W. Hansen, thans leplaan 6, den Haag. 

57. dr. A. Jürgens jr., thans Lindtsche dijk 680, Zwijndrccht. 
414. J. H. Krabbenbos. thans Simpangpark 7, Soerabayn (N.I.). 
126. P. Meyer, thans Korenmarkt i4, Hoorn. 
705. A. van Hutten, thans Riouwstraat, Bandoeng (N.I.). 
271. F . Nicolay, thans Balistraat 57, den Haag. 
877. F . Poor tman, thans l e lu i t . inf, Saroelangoen (Xi]an\\-i\,V,^>|. 
346. R. Reints Bok, thans K^bon Sirih 31, pav. Weltevreden{H\}). 
573. J. L. Zeeuw van der Laan, thans Nederland. 
507. G. Wegerif, thans Adelheidstraat 197, den Haag. 

69. mr. W. M. Paardekooper Overman, thans Oranje Nassau-
laan 3, 's-Hertogenbosch. 

378. K. F. F . J, Jeneson, adm. ondern. Kajoe Enak, L.oemadjang 
(OL. , N.I.) 

341. C. ten Hagen, thans St. Annastraat 18, Nijmegen. 
327. W. Mooy, thans Hazenkampscheweg 118, 'Nijmegen. 
695. W. A. Uiterwijk, thans Groesbeekscheweg 268, Nijmegen. 
668. F . K. van Geuns, thans Raaphorstlaan 28, Wassenaar. 
322. F. M. Tadema Wieland, thans Jac. Bellanylaan c,, Bussum. 
789. G. M. Kok, thans St. Mariaberg, Eekeren (België). 
938. A. A. Sweep, thans Ned.-Indië. 
694. mevr . A. Thyssen, thans Ned.-Indië. 
621. K. Boeve, thans Ned.-Indië. 
650. F. O. Groeneveld, thans Ned.-Indië. 
154. J. F. A. van Bruggen jr., thans Kamperfoeliestr. 85, (('<'«//rtfl'̂ ir. 
699. J. C. Lutkie, thans p/a. Kievit, Nassaulaan 1, Wassenaar. 
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6. C. J. H. Rootlieb, thans Heerengracht, den Haag. 
4o4. mr. M. E. Kronenberg, thans Graaf Florisstr. 113,/fö/^<!rrf«;«. 
662. mej. E. J. Alsbach, thans Goudsbloemlaan 30, den Haag. 
636. Franc. Groeneboer, thans Julianastiaat 27, Blerik. 
196. P. H. Q. Bouman, thans Valkenboschplein 2, den Haag. 

Afdeeling Verkoop. 
Sectiehoofd Soerabaya: ]. H. Krabbebos, Simbangpark 7. 

Afd. Amsterdam. 
Bestuur: Th. G. de Vries, voorzitter; A. Schröder, vicevoorz., 

P. G. Keijser. secretaris; dr. J. Redeker, penningm., 
S. van Kooten, vicesecr.penningm. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie S e c r e t a r i s : J. C. G. VAN DE>f B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

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

Aanwezig 37 leden. Na opening der vergadering door den 
voorzitter, den heer Singels, worden de notulen der vergadering 
van I Februari j . 1 . zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 
Alvorens tot ballotage der candidaatleden over te gaan, gaat 
de vergadering in comitégeneraal. Daarna wordt de uitslag der 
s temming bekend gemaakt, die tot resultaat heeft, dat de 8 leden, 
wier namen aan het slot van dit verslag voorkomen, als lid 
onzer Vereeniging zijn aangenomen. 

In het drukraampje gaan o.a. rond de Belgische watersnood
zegels, de Italiaansche »Francescano«serie en de nieuwe drie
hoekjes van ZuidAfrika. 

De voorzitter deelt mede, dat op verzoek van den heer Sieg
mund en met goedkeuring van den heer Jacobs een arbitrage
commissie zal worden benoemd, om het geschil tusschen beide 
beeren te onderzoeken. 

Voorde bibliotheek is van een onbekend schenker ontvangen 
een catalogus Moens van 1877 en van de uitgevers een catalogus 
Zumstein 1926, terwijl voor het falsificatenalbum zijn ingekomen 
van den heer Van Hove te Rotterdam 4 valsche Leninzegels, 
waarvoor dank wordt gebracht aan de schenkers. 

De voorzitter doet daarna eenige interessante mededeelingen 
omtrent de nieuwe opdrukzegels van Sutiname, o.a. dat de op 
3000 stuks na geheele aanwezige voorraad i2' / i cents zegels (die 
zeer weinig gebruikt worden) zijn overdrukt. Dit restant van 3000 
stuks werd direct door speculanten opgekocht, vandaar dat men toen 
opdrukken van i2'/2 cents maakte. De beide zeldzaamste (opl, 
+ 9000) zijn onmiddellijk door Amerikanen opgekocht. 

Rond gaat de perceelsbeschrijving van de a s . Rijksveiling en 
merkt de heer Smeulders op, dat het hem is opgevallen, dat 
daarin dit keer geen opdrukken van 11 en 15 cents voorkomen. 

Een der leden laat thans circuleeren de weldadigheidszegels 
van Oostenrijk, die 8 Maart zullen worden verkocht en geldig 
blijven tot 30 September d.a v. De uitvoering is prachtig, de 
voorstelling tafereelen uit de Nibelungensage. 

De heer Smeulders stelt, voor een extraverloting onder de 
aanwezigen, beschikbaar een Jubileumzegel Suriname 5 gulden 
(Yvert 1000 fr.). De heer Homs is de gelukkige winnaar. 
De voorzitter zegt den heer Smeulders dank voor zijn fraai 
geschenk. 

De voorzitter wekt de leden op reeds thans in gedachten te 
nemen onderwerpen voor een voordracht, eventueel te houden 
op het Congres ter gelegenheid van den a.s. Philatelistendag. 

De heer Jacobs houdt daarna een kleine lezing over speciaal
verzamelen. Hij wekt de leden op van het algemeen verzamelen 
af te stappen en zich op een of ander speciaal gebied toe te 
leggen, hetgeen hem zelf reeds zeer veel genoegen bezorgde. Aan 
een discussie, die naar aanleiding daarvan volgt, wordt deelge
nomen door de beeren ds. Loefif en Singels. 

De heer Colen zou gaarne zien, dat de secties iets kleiner 
werden gemaakt, indin de administratie dit toelaat. Na eenige 
bespreking zegt de voorzitter toe deze aangelegenheid in een 
bestuursvergadering ter sprake te zullen brengen. 

De heer Veen zou gaarne op de vergadering gelegenheid geven 
tot ruil, koop en verkoop. De voorzitter meent, dat ieder daartoe 
in de gelegenheid is, door na het sluiten van het ofificieele ge
deelte niet direct huistoe te gaan. 

De verloting, waarvoor nog zegels waren geschonken door de 
beeren A. van Creveld te ylwto^r/^« en E. R. Lim te Samarinda, 
brengt verscheidene leden een prijs. Nadat de voorzitter mede

gedeeld heeft, dat de volgende vergadering op 12 April zal worden 
gehouden, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, i Maart 1926. i?«/(;&(;ri?/rt;n>,J. C. G. VAN DEN B E R G 

Nieuwe leden. 
32. Jan G. M. Wijers, Keizersgracht 222, Amsterdam. (VII) 

E.Z.R. 
237 mr. N. van Hasselt, Viviënstraat 86, 'sCravenhage. (V) 
Ë. 
332. P. J. Duinker, Hoogstraat 42, Tholen. (III) 
E . Z . 
2o4 Max R. Hakkert, Weste Wagenstraat 96, Rotterdam. (V) 
E. 
219. B. Rynveld, 350 Greenwichstraat, NewYork. 
E. 
337. J. Kool, Elisabethlaan 15, Eindhoven. (VI) 
Z.R. 
357. mevr. J. M. F. A. van DoorenVan Spaendonck, Broek
E.Z. hoven 10, Tiléurg. (111) 
371, Jos. B. M. de Hoog, Baronielaan 23, Breda. (Il) 
E.Z.R. 

Candidaatleden. 
C D . Popken, Procuratiehouder, Essenburgstraat 45, .ffö«(?;>rt'«»f. 

(Voorgedragen door C. J. Moelijker te Rotterdam.) 
A. J. Hart ing, fabrikant, Krullelaan 30, Zeist. (Eigen aangifte) 
mevrouw L. A. E. Hanegraaff van der ColffMeerkerk, Catha

rinastraat 13, Breda. (Voorgedragen door A. Lindner te Breda). 
Afgevoerd van de ledenlijst. 

318. C. B. Simons, te Arnhem. (IV) 
Adresveranderingen. 

231. C. W. van Rooijen te IJsselstein, thans p/a Hotel »Het 
Wapen van IJsselstein«, aldaar. (IV) 

476. P. G. van der Sanden te Tjireungas, thans Plantation Ngoc
Giap, Tamky (Annam), IndoChina. 

488. A. L. Th . baron Quarles de Quarles, te Soerabaja, thans 
Pregollan Boender 24, aldaar. 

415. F . A. WitlichHoek, te Rotterdam, thans Thomsonlaan 107, 
'sGravenhage. (V) 

269. C. P. van Gemerden, te//rt:«.fït^^«;/, thans C 186, aldaar. (III) 
Aankondiging. 

LEDGNVERGADERING op Maandag 12 April 192C, des 
avonds te 8 aur, in de bovenzaal van de „ B e u r s van 
Breda". ( Ingang St. Janstraat.) 
0 3 " De leden worden er opmerkzaam op gemaakt , dat, uit
hoofde van het Paaschfeest, de Aprilvergadering niet op den 
eersten, doch op den tweeden Maandag in die maand gehouden 
wordt. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
6 Maart 1926, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 
Aanwezig 53 leden. Ingekomen is een mededeeling van den 

Zwitserschen handelaar Zumstein, dat zijn welbekende Europa
catalogus 1926 is verschenen en voor Zw. francs 5,— ~\ fr. 1,25 
porto verkrijgbaar is. Gegadigden kunnen zich bij den heer Kastein 
opgeven. Mevr. Siebinga Mulder geb. Muntendam schonk f 10,— 
voor de Jubileumkas, de beeren Poelman en Breet zegels voor 
dit doel ; een en ander wordt met groote ingenomenheid vernomen 
en door den voorzitter aan de overige leden als aanmoedigend 
voorbeeld voorgehouden. 

Aan nieuwigheden gaan r o n d : brief van Amundsen op het 
noordelijkst door dezen koenen Poolreiziger bereikte punt afge
stempeld, Oostenrijk nieuwe weldadigheidszegels,/tófö'Franciscus
zegels, Monaco opdrukzegels en een nieuw reclamestempel uit 
'sHertogenbosch, terwijl de heer Donath uit de Ferraricollectie 
laat zien Belgisch Congo 10 cts. blauw met kopstaand middenstuk, 
waarde f 400,— en zeer zeldzame zegels uit Ned.Indië n.1. Java 

WATERGRAAFSMEER • W l ■ ¥ # % # % ri i__0'_V 
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22'/2 ct. en f i , — kopstaand, Bezit Buiten 7V2 et. en 22'/2 et. 
Dienst kopstaand ; verder vertoont de heer Zwolle de 2 kaarten 
van 7'/2 e t , waarop afgebeeld de voor- en keerzijde der medaille, 
geslagen om het Zilveren Huwelijk van het Koninklijk Echtpaar 
te herdenken. 

Bij de besprekingen over het Maandblad uit de heer Van Wijk 
den wensch hieraan het supplement van den Yvert & Tellier cata
logus toe te voegen, zooals ook o a. de »Philatéliste Beige« en 
een Engelsch orgaan doen ; de heer Poelman zag gaarne nu en 
dan den koers van vreemd geld opgenomen. 

De vergadering gaat nu geruimen tijd in comité-generaal; na 
heropening heeft een veiling plaats, waarvoor ditmaal al zeer 
weinig animo bestaat. 

Bij de algemeene verloting blijken de 25 gelukkigen te zijn 
de leden nós 62, 132, 341, 210, 306, 93, 229, 76, 168, 4, 350, 
322, 219, 349, 89, 169, 304, 47, 15, 187, 161, 217, 148, 213 en 177. 

Hierna sluiting te 11 uur. 
De 2e secretaris, J. P. T R A A N R E R O . 

Adresveranderingen. 
47. A Hartman, Oudendijk G 102, Rijsoord. 

352. H. M. Wertheim, Koninginneweg i45, Amsterdam. 
283. W. M. Bakker, Bloemgracht 119, Amsterdam. 
217. H. H. Wooninck, Rhijnvis Keithstraat 3, Rotterdam. 

Bedankt als lid. 
K. J. Schön, Judith Leysterstraat 17, Haarlem. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 20 Maart 1926, des 

avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 27 Maart 1926, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat te Amsterdam. 
De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is ; K. H. J. VAN HULSSEN, Brigit tenst iaat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dins
dag 23 Februari 1926, in het gebouw „Plompetoren", 
te Utrecht. 
Aanwezig 33 leden. Om ongeveer 8.15 werd deze vergadering, 

waarbij de eere-voorzitter mr. De Beer aanwezig was, door den 
voorzitter geopend. Nadat de notulen der vorige vergadering, 
behoudens een kleine wijziging, verder onveranderd goedgekeurd 
waren, werden de ingekomen stukken ter kennisgeving aange
nomen. Het voorgedragen candidaat-lid, de heer H. H. Overduin, 
werd hierna met algemeene stemmen tot lid aangenomen. 
Hierna circuleerden een aan de bibliotheek geschonken exemplaar 
van den Zumstein Europa-Katalog 1926 en een proefnummer 
van de Philatelistische Mitteilungen, waarna werd overgegaan 
tot behandeling van punt 4 der agenda, n.1. de a.s. feestviering. 
Behoudens nadere goedkeuring van het Bondsbestuur, werden 
als data vastgesteld 3, 4 en 5 September. Hierna werden de 
programma's voorloopig vastgesteld, de verschillende commissiën 
samengesteld en de aangevraagde credieten toegestaan. Reeds 
nu zegden de volgende beeren schenkingen toe voor de verloting: 
de heer mr. De Beer een bedrag ad f 50,-- en de beeren Sluijp 
en Deenik mooie zegels, terwijl de heer Cortenbach gratis 
eene zaal ter beschikking stelde voor de te houden commissie
vergaderingen. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren De Veer en Mijs 
prijzen waren geschonken, en de veiling, werd de vergadering 
om 10.45 opgeheven. 

De secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. H U L S S E N . 

Nieuw lid. 
(e). H. H. van Overduin, Gijsbrecht van Amstelstr . i i i , Hilversum-

Candidaat-leden. 
Johannes Rudolph, Lutherstrasse 59, Jena. 
E. H. van Deursen, Spoorstraat 8, Roosendaal. (N. B.) 
J. C. Rue, Bleekersingel 49, Gouda. 
K. Groot, Konijnenlaan 15, Bilthoven. 

Adresverandering. 
G. N. Flamman wordt Oudegracht 326 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTDURS-VERGADEKING op Dinsdag 23 Maart 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 30 Maart 192ß. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK, Olijfstraat 50, 's-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der algemeene vergadering van 
Donderdag23 Februari 1926, 's avonds te 81/4 uur, in 
Café „Boschlust", Bezui denhout 2, te's-Gravenhage. 

Aanwezig zijn 14 leden. Na voorlezing en goedkeuring der 
notulen der vorige vergadering komen de ingekomen stukken 
aan de orde, waarbij zijn de gewisselde brieven met den Bond 
over de bekende kwestie. Zij hebben de levendige belangstelling 
der vergadering en wordt de verdere daartegen aan te nemen 
houding vastgesteld. 

In verband met het eenige maanden afwezig zijn van onzen 
voorzitter stelt hij voor den heer Keijzer als zijn plaatsvervanger 
aan te wijzen, die zich bereid verklaard heeft deze functie waar 
te nemen. Onder algemeene instemming wordt daartoe besloten, 
maar stelt een der aanwezigen voor een vasten vervanger aan te 
doen wijzen door het bestuur, opdat bij ontstentenis van den vooi-
zitter het gemakkelijk is, indien de vervanger bekend is. Aan 
dezen wensch zal op de volgende bestuursvergadering worden 
voldaan. De heer Keijzer wenscht thans onzen voorzitter eene 
aangename reis en een behouden terugkomst, welke wensch door 
flink applaus door de vergadering wordt onderstreept. 

Nadat nog is medegedeeld, dat de volgende vergadering, wegens 
verbouwing van onze huidige vergaderzaal, zal worden gehouden 
in Café »de Pool« op het Spui alhier, sluit de voorzitter na eene 
gehouden verloting deze vergadering. 

De Secretaris, A. STARI.N'K JR. 

Nieuw Correspondeerend lid. 
J. P. P. Swaving, Kolkkade 7, Rotterdam. 

Candidaat-lid. 
J. A. Hinrichs, Zijllaan 7, Wassenaar. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Maar t 1926, 'siivoiids t e 8 ' / , 

uur, in Café »de Pool«, Spui, te 's-Gravenluige. 
Notulen. Verloting. 
Ingekomen stukken. Kventueele 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 23 Februari 
1926, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

De door den heer Kramer geleide vergadering wordt bezocht 
door 20 leden. Na opening worden de voorgelezen notulen goed
gekeurd en wordt overgegaan tot ballotage der 4 candidaat-leden, 
die allen worden aangenomen. 

Daarna brengt de directeur van de rendzendingen zijn verslag 
uit en deelt mede, dat de omlooptijd van de boekjes aanzienlijk 
bekort is en deze nog korter kon worden, indien de leden en wel 
V. n. vele buitenleden de zendingen op tijd doorzonden. Zoo 
gebeurde het, dat één zending zeven maanden onder weg was, 
om door 12 leden gezien te worden. Met genoegen wordt ver
nomen, dat de heer Blanken kan meedeelen, dat er geen enkele 
klacht over verruilen van zegels is ingekomen. 

Hierna deelt de voorzitter mede, dat in Jan. 1927 »de Globe« 
haar 30-jarig bestaan zal herdenken en stelt hij voor aan mejuf
frouw Veering en de beeren Van Balen, Blanken, Heidenreich, 
Van Hooijdonk en Reijst te vragen zich beschiklaaar te stellen, 
om dezen herdenkingsdag eenigszjns _,feestelijk te maken. Alle 
aanwezigen juichen het plan toe. ,^Vi=#^j' 

Sluiting en verloting. .- '^^v"Di Secretaresse, 
J. G. SCHUURMAN-MEESTERS, 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. LEON D E RAAY 

INT T P L . Z U I Q 6 2 5 5 
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H. Marcé, V'elpcrbinncnsingel 9, 
P. W. Günther.) 

Candidaat-iid. 
irnhmi. (Voorgesteld door 

Nieuwe leden. 
50. J. L Lubbers, Rijnstraat 29, Arnhem. 
58. K. A. Swart, de Wetstraat 12, Arnhem. 
70. mevr. Grijping, Roggestraat 42, Arnhem. 
77. J. Hof, Jansstraat 77, Arnhem. 

Weder toegetreden als lid. 
123. H. J. G. de Virieu Fürstner, Naarden. 

mevr. S. Brinkman, Rijnstraat 38 ', Amsterdam. 

Vergaderingen. 
VERGADERING op Dinsdag 30 Maart 1926. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 13 April 1926. 
Beide in Rostanrani „ N a t i o n a l " te Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris; P. J O R I S S E N P .C .ZN. , Beatrijsstraat 62, Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 9 Februari 1926, 
des avonds te ly^ uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 26 leden. De voorzitter de heer De Kuiter, opent de 
vergadering met verwelkoming van den heer Van Riet, voor de 
eerste maal ter vergadering en van den heer Van der Meijden, 
die na lange afwezigheid weder in ons midden is. 

De volgende ingekomen stukken worden behandeld : 
Schrijven van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Z'f̂ Z/V, 

met verzoek van adhaesiebetuiging van een door haar te richten 
verzoek aan het Hoofdbestuur der P. en T., waarop is geantwoord, 
dat dit moet worden overgelaten aan den Hond. 

Schrijven van de heeren Hanekamp en Van den Broeke, assu
radeurs te Amsterdam, met formulieren ter verzekering van post
zegelverzamelingen. 

De heer Groenhuizen heeft voor dezen avond ter bezichtiging 
medegebracht zijne verzameling proeven der eerste Nederlandsche 
post- en portzegels, benevens een met posthoorn gewatermerkt 
blad, waarop de zegels werden gedrukt. 

Een en ander is zeer belangwekkend, terwijl de heer Van Har
derwijk omtrent de »proeven« eenige inlichtingen verstrekt. Onder 
applaus wordt de heer Groenhuizen door den voorzitter dank 
gezegd. Voorts heeft de zegelverloting plaats, waarna enkele kave
lingen worden geveild. 

Op voorstel van den secretaris zal een fonds worden gesticht 
ter viering van het 25-jarig bestaan in 1930. Als eerste storting 
voor dit fonds worden door hem eenige zegels aangeboden, welke 
onmiddellijk daarna worden geveild en flinke prijzen opbrengen. 
De voorzitter beveelt den leden dit fonds ten zeerste aan, opdat 
het 25-jarig bestaan der Club luisterrijk kan worden gevierd. 

Na nog enkele besprekingen omtrent de rondzendingen, sluit 
de voorzitter na rondvraag de vergadering. 

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

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 24 
Februari 1926, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 94 leden, waarvan 6 dames. Bestuurslid Friederich ' 
wegens ziekte afwezig. Ter gelegenheid der 15de jaarvergadering 
een strijkje door den heer en mevr. Van den Houwen. De 
voorzitter opent de vergadering, 't Is juist 10 jaar, dat wij in 
deze zaal onze maandelijksche vergaderingen houden. Hulde 
verdient in de iste plaats onze ijverige penningmeester admini
strateur voor al zijn werk gedurende dien tijd (leeds vanaf 1913). 
't Feestelijke volgt 6 Maart. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de heeien 
Verhoeff, Melsert en Van Dijk; voor ' t falsificatenalbum door 
Van der Meulen en Reijerse. Ontvangen uit Bern van Zumstein 
een catalogus ter kennismaking. 

Op voorstel v a n ' t bestuur worden wegens nonbetaling geroyeerd 
J. J. Attema te Rio de Janeiro en W. Schröter te Den Haag. 

Besloten wordt voortaan geen convocaties meer te zenden voor 
de vergader ingen; vergaderingen als regel op den 4den Woensdag 
der maand. De notulen worden hierna goedgekeurd . 

De secretaiis brengt hierna zijn jaarverslag uit. 't Volgende 
zij hier gememoreerd : 't Gemiddeld aantal bezoekers der verga
dering bedroeg 70. 't Ledental steeg van i Jan. 1925 tot i Jan. 
J926 van 327 tot 456 ; een aanwinst dus van 129 leden. Wij 
verloren 4i leden, waarvan 6 geroyeerd, 3 overleden en 3 afge
voerd. Een opgewekt leven spreekt hieruit, waarvoor een ieder 
in een functie of als stil werkend lid zijn dank krijgt voor zijn 
medewerking, een ieder naar proportie ; geld of andei e belooning 
wordt niet gegeven. De 12 verslagen in 't Maandblad geveneen 
groot jaarverslag. De kwestie »handelaren of niet« is, gezien de 
verdere ontwikkeling der Vereeniging, goed opgelost. 

In 1925 werden de afdeelingen Dordrecht en Tiet opgenomen. 
»Philatelica« is nu op één na de grootste Vereeniging in ons 
land. Ernstige viagen komen nu aan de orde : o.a. de groote 
kosten en onze afhankelijkheid van 't Maandblad. 

Van Tiel kon er natuurlijk nog geen jaarverslag zijn. 
't Jaarverslag van Dordt wordt voorgelezen. Dordt telde i 

Januari 1926 40 leden. In 1925 werden 23 nieuwe leden aange
nomen ; 9 bedankten. In Juni had de fusie plaats. De heer Van 
der Lee krijgt hiervoor mede een woord van dank. Verschillende 
heeren brachten hunne verzameling ter bezichtiging mede. 
Maandelijksche verlotingen en veiling hadden geregeld plaats . 
Meermalen werd aangedrongen tot 't maken van meer propa
ganda. De rekening en verantwoording sluit met een batig saldo 
op I Jan. 1926 van f73,05. Over de afdeeüng »Dordrecht« dus 
ook niets dan tevredenheid over en weer. 

De heer Rosseel brengt onder n». 4 verslag uit onder opmer
king, dat 't beheer accuraat en zuinig gevoerd is. De penning-
meester-administrateui brengt daarna verslag uit, 't welk hier
onder te vinden is. Na dank, een strijkje ter afwisseling (dit nog 
wel eens en tot slot). 

De heer Van Leijden v ind t ' t Maandblad te duur worden, ' t geen 
door meerderen beaamd wordt, 't Wordt tijd, dat hierin veran
dering komt, of dat wij zelf tot uitgifte van een philatelistisch 
orgaan besluiten. De geheele begrooting voor 1926 komt in 
Maart aan de orde. 

De heer Langeveld brengt verslag uit voor den (verhinderden) 
bibliothecaris. Aan 30 aanvragen is voldaan. De bibliotheek 
bestaat thans uit 39 boeken, 15 tijdschriften in verschillende 
jaargangen en 8 catalogi van verschillende jaren. De heer 
Schnabel brengt verslag uit van 't werk der propaganda-commissie. 

Bij de ledenverkiezing worden de cand.-leden, opgegeven in 
't Maandblad, verkozen niet 80 stemmen vóór en 9 blanco, 
waarmee tevens goedgekeurd is 't voorstel om de candidaat-
leden, welke inmiddels zijn ingekomen onder voorbehoud van 
reclame te accepteeren als lid. 

De zittende bestuurs leden worden bij acclamatie weder verkozen. 
Bij de maandelijksche verloting verkrijgt de heer Van Ti lburg 

den isten prijs: 
De heeren Langeveld en Millaard en mej . Huisman woiden 

aangewezen voor h u l p bij de jaarlijksche verloting. 
Hierna veiling en rondvraag, waarbij o.a. ter sprake komen 

de nieuwe opdrukken van 5ï<rz«ff;/?(?, speciaal een opdruk l2'/2 op 
22V2, waarbij duidelijk het speculatieve karakter naar voren treedt. 

De voorzitter sluit onder dank voor de flinke opkomst en de 
musici krijgen voor hun spel nog een extra woordje. 

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

Van den heer M. C. Buckman, belangstel lende, geen lid, in 
dank ontvangen eenige werken voor de bibliotheek. 

Rekening der Int. 

ONTVANGSTEN 

Contributies . . . 
PZntrée 
Winstaandeel adver

tenties Maandblad 
Commissie rondzen

dingen . . . . 
Interest . . . . 
Veilingen . . . . 
Amerik. veilingen . 
Koersverschil . . 

Totaal 

f 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
f 

Ver. ,,Philatelica" te 's Gravenhage. 

928,125 
100,— 

329,04 

682,16» 
48,22 
62,63 
21,47 
11,18 

2182,83 

UITGAVEN. 

Aan 't Maandblad . f 1050,78 
Zaalhuur » 60,— 
Assurantie . . . . » 4 ' , ' 8 
Garantiefonds . . . » 4o,— 
Jaarl. verloting . . » 338,83 
II maand, verlotingen » 36,— 
Propagandacommissie » 50,— 
Onkostenrekening . » 344-,73 
Saldo winst . . . » 2 2 1 , 3 1 

Totaa l f2182,83 

Saldo winst vorigejaren f 1564,70 
» » 1925 . . » 221,31 

Totaa l f 1786,01 
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Feestvergadering 3de lustrum 6 Maart 1926. 
In een mooie nieuwe zaal van den Dierentuin, de tafeltjes 

versierd, de prijzen der tombola uitgestald, ongeveer 250 aanwe
zigen, dames en heeren, leden met hun introducé's. Een prettige 
s temming, zooals altijd, zoo mogelijk nog gezelliger van ' t begin 
tot ' t einde. 

Bij punt 2 roept de voorzitter allen een hartelijk welkom toe, 
in 't bijzonder den afgevaardigden van de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging, den heeren Korteweg en S tar ing ; verder den afge
vaardigden der afdeeling Dordt, den heeren Van der Lee en 
Ferd inandusse ; mede de eereleden Amiabel en Van Leijden. 

Een korte herdenking: i Jan. 1911 werd de Vereeniging opge
richt onder den naam »Hollandia«, i Jan. 1913 abonneerden wij op 
't Maandblad en veranderden onzen naam in Int. Ver. »Philatelica«. 
De groei was de eerste jaren minder bevredigend, de laatste 
jaren zooveel te meer. 

't 500ste lid is b innengekomen. (Langdurig applaus). 
Van de H. P. V. zijn een paar zeldzame zegels (o.a. een f 10,— 

Nederl . 1907) cadeau ontvangen. Van de afd. »Dordt« de toe
zegging Handboeken van Ned. en Kol. en Curagao en Suriname. 
Verder van verscheidene leden cadeaux in den vorm van zegels 
en philatelistische artikelen en andere, waarvoor ieder afzonderlijk 
dank ontvangt. 

Van den heer J. B. Robert , eerelid der redactie, en van den 
heer J. D. van Brink, hoofdredacteur van 't Maandblad, zijn 
schriftelijke gelukwenschen ingekomen, wegens persoonlijke ver
hindering. 

Van de afdeeling Tiel is ingekomen een »geluk-telegram«. 
De voorzitter brengt nogmaals speciaal dank aan allen, die 

meegewerkt hebben aan 't slagen van dezen avond. Namens de 
feestcommissie en 't hoofdbestuur reikt de voorzitter een paar 
mooie zegels, welke den ontvanger ontbreken, over aan den 
heer Van der Willigen voor zijn buitengewoon vele en belange-
looze werken voor de Vereeniging. 

Nadat de heer Van der Lee namens de afd. Dordt zijn geluk
wenschen voor de Vereeniging en zijne betuiging van hartelijke 
samenwerking heeft ui tgesproken en zijne cadeaux heeft bevestigd, 
wordt onder groot succes en veel animo 't program afgeweikt, 
om een prettige herinnering na te laten tot verderen bloei der 
Vereeniging. De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
497. J. Johan, Theemakelaar , R. Semeroeweg, Biiitcnsorg (Java). 
498. L. B. Ronde, Meester Cornelis (Java). 
112. A. Brandt, Gang Sawar Besar, Weltevreden (Java). 
337. G. S. Scheltema, de la Reijkade 130, Den Haag. 
473. A. G. van Poelje, Beeklaan 520B, Den Haag. 
474. A. Luik, Van Loostraat 19, Den Haag. 
475. W. H. A. Ontrop, Schedeldoekshaven 96, Den Haag. 
476. W. C. Schreiner, Spui 216, Den Haag. 
477. M. Kuiper, Noordeinde 130, Den Haag. 
478. N. J. Groen, Ch. de Bourbonstraat 97, Den Haag-
479. H. J. J. M. Koremans, Rozenstraat 77, Den Haag. 

Nieuwe leden. (Onder voorbehoud.) 
480. J. A. Pieters, Vlasmarkt K 150, Middelburg. (Voorgesteld 

door J. C. Bosschaart). 
481. W. L. Varossieau Jzn., Antonie Duijckstr. 58, Den Haag. 
482. Th . Andries, Van Hoornbeekstraat 56, Den Haag. (Beiden 

voorgesteld door F . J. Bruggeman). 
483. S. Dijkstra, Hoofdinspecteur v. Politie, Burg. Meineszlaan 111, 

Rotterdam (Voorgesteld door A. J. van Ree). 
484. D. de Boer, 4e Vegelindwarsstraat 6, Leeuwarden. (Voor

gesteld door J. Kromme te Zwolle). 
485. O. C. Duintjer, St. Baltgatan 26v, te Stockholm. 
486. J. P. Postema, Chef de Bureau, Paardenstraat I2, te 

Hoek van Holland. (Voorgesteld door W. A. Schornagel 
en W. Goedhart) . 

487. A. van Lith, oud-burgemeester, Wilha van Pruisenstraat 73, 
Den Haag. (Voorgesteld door Reyerse en Van Rest). 

488. mejuffr. C. A. van Leeuwen, Beeklaan 225, Den Haag. 
(Voorgesteidgdoor P. Hagemeyer). 

489. B. Meslier, Valkenboschkade 269, Z)««//«a^o. (Voorgesteld 
door J. A. Ontrop en J. M. C. Schuller). 

4-9°- J. Noordijk, Berkstraat 13, Den Haag (Voorgesteld door 
W. C. Faass en v. d. Moer). 

491. Jac. Dijk, Nieuwe Haven 366,/?i^«//(?«§-. (Voorgesteld door 
W. G. Verhoeff en H. Gilhuijs). 

492. mevr. E. J. Verheydt-Stoové (Voorgesteld dcor Reyerse en 
Van Rest). 

493. W. F . Zekveld, 3de v. d. Boschstraat 17, Den Haag. 
(Voorgesteld door Lorang en Van Tilburg). 

495. Jac. J. van de Vaart, Valkenboschkade 444, Den Haag. 
(Voorgesteld door M. v. d. Gaag). 

496. mr. A. Boeije, voorzitter Landraad, Poerwakarta Qava). 
(Voorgesteld door G. A. de Mol, Bandoeng). 

497. A. F . Th . Smits, Verhulsfstraat 72, Den Haag. (Voorgesteld 
door B. van Langeveld en J. Lentz). 

499- J- Th. van Aalst, Comm. Posterijen, Rochussenstraat 243 a, 
Rotterdam. (Voorgesteld door H. van Buuren en W. J. 
Eckhardt Jr.). 

500 F. van Vloten, 4 Avenue AtiZ2i\v,c\xit%,Schaerbeek-Brussel. 
(Voorgesteld door H. Schnabel.) 

Geroyeerd. 
337. W. Schröter, Den Haag. 
112. J. J. Attema, Rio de Janeiro. 

Adresveranderingen. 
D 4i4 . R. J. Bruinisse moet zijn R. J. Bruinse. 

150. J. C. Bender is nog steeds Willibrordesstraat 79«, 
Rotterdam 

D 384. J. van der Lee, Buitenwalevest 13, Dordrecht. 
42. C. A. de Geus, Handelskweekerij »De Valenberg«, Over-

asselt. 
178. C. J. 't Gilde, Stationsweg 14, Neuzen. 
278. C. J. van Zanten Jut, Tandjong-Karang (Sumatra). 

Vergaderingen. 
Woensdag 24 Maart 1926 In CaféoIIollandais» BESTUÜE8-

VEBGADERIN« om 7 unr. ALGEM. LEDENVERGADE
RING om 8 unr. 

1. Mededeel ingen. 5. Verloting. 
2. Notulen. 6. Veiling. 
3. Begrooting. 7. Rondvraag en sluiting. 
4. Ledenverkiezing. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(secretaris W. Ferdinandusse, Hooftstraat 36''»oi') den Isten 
Woensdag van de maand. 

Ned. Phil. Ver. , , 0 p 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 23 Februari 1926. 

Op 23 Februari werd de gewone maandelijksche bijeenkomst 
gehouden, waarop over enkele onderwerpen van gedachten werd 
gewisseld en nog een verloting werd gehouden. 

Veel belangrijks kwam er niet ter sprake. Het verdient wel
licht aanbeveling, dat naar middelen wordt omgezien om deze 
avonden eenigszins belangrijker te maken. 

De heer J. Stolp, Bloemhofstraat 29 rd, Haarlem, herinnerde 
eraan, dat hij onder een groote groep jongeren de verzamellust 
poogde op te wekken en te bevorderen door het organiseeren 
van een verkeer, dat de verzamelaars in de gelegenheid stelde 
gratis een aantal zegels te verkrijgen. Bovendien hield hij toe
zicht op de verzamelingen, richtte van tijd tot tijd een kleine 
tentoonstell ing in en loofde dan prijzen uit voor het beste werk. 
Voorts besprak hij wekelijks een of ander in de rubriek 
van het Haarlemsch Dagblad, met welks medewerking een en 
ander op touw was gezet. Daar hij alle zegels kosteloos beschik
baar stelt en er heel wat noodig zijn voor een geregeld rond-
zendverkeer, doet hij een beroep op degenen, die het een of 
ander uit hun voorraad kunnen m.issen en verzoekt hen om 
toezending van zegels, al zijn het maar heele gewone. Waar onder 
deze jeugdige verzamelaars allicht leden voor de toekomst schuilen, 
moet de Vereeniging den heer Stolp dankbaar zijn voor zijn 
werk en zal menigeen zeker voldoen aan bovenstaand verzoek. 

Aangenomen als lid. 
50. mr. N. J. van Aalst, Rozenburglaan 13, Rotterdam. 
80. A. Wildschut , Waverstraat 73, Amsterdam. 
82. J. Klerk, Schreveliusstraat 2 rd, Haarlem. 
85. P. Beukers, Schreveliusstraat 24, Haarlem. 

POSTZECELHANDEL 
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Bedankt als lid. 
50. k.A.SÏooivie.g, Zandvoart. 85. V.. 'SlzrctWa, Kutlcriiam. 
82. H. da Costa, Delft. 98. H. F. Jansse, Haarlem. 
80. C. W. ]VI. van Alphen, Apeldoorn. 

Voorgesteld ais lid. 
F. A. Berkemeier, N. v. d. Laanstraat T rd, Haarlem. 
mej. H. Marens, Haerweg 18, Oldenzaal. 
(ï. Westra Mz., Pesseweg, Hoogeveen. 
E. J. W. Davids, 2e Weteringdvvarsstraat 22 I, Ainsterdam. 
W. J. de Ronden, Lutmastraat 91 i, Amsterdam. 

P. B. TER LAAG, secretaris. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 8 
Februari 1926, in CaféRestaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig 21 leden. Na opening door den voorzitter wordt 
voorlezing gedaan van een schrijven der Vereeniging van Post
zegelverzamelaars »Delft« en van het daarbij gevoegd adi es dier 
Vereeniging aan het Hoofdbestuur van P. en T. in zake het 
voorzien der overgebleven weldadigheidspostzegels 1925 van een 
opdruk »Watersnood 1926«. De voorzitter deelt mee, dat het 
bestuur aan dit adres reeds adhaesie heeft betuigd en spreekt 
het vertrouwen uit, dat hiermede in den geest der leden is 
gehandeld. De leden betuigen hun instemming, nadat door een 
lid nog de opmerking is gemaakt, dat de zegels zich slecht 
voor een opdruk leenen. (Naar aanleiding van dit adres heeft 
het Hoofdbestuur geantwoord, dat er geen opdruk kon worden 
gemaakt, omdat een Kon. Besluit van 8 Dec. 1923 bepaalt , dat 
de overgebleven weldadigheidspostzegels moeten werden vei
nietigd !! !) 

Bij ballotage worden als leden aangenomen mevr. M. Veihaegh
Brantjes en de beeren J. H. M. Verhaegh, W. van Groenenbergh 
en J. G. van der Linden, allen te Groningen. 

Als kasnazieners voor nazien der rekening over 1925 worden 
benoemd de beeren J. Kampinga j r . en J. E. Wichers. 

Na verloting van 5 fraaie zegels en rondvraag sluiting. 
Weer lid geworden. 

58. H. J. Boekholt, Oosterstraat 66 n, Groningen. 
81. ir. W. A. B. Meiborg, Noorderstationstraat 39, Groningen. 

Geroyeerd, 
wegens geweigerde contributiebetaling 1926. 

32. W. van Iddekinge, Groningen. 
77. A. Martens, Groningen. 

Vergadering. 
VERGADERING op Maandag 12 April 1926, te 81^ uur, iu 

de borenzaal l a n liet CaféRestaurant „Suisse", Heerestraat , 
te Groningen, 

RüILiVOND op Maandag 22 Maart 1926, te 8'/2 iinr, in 
de bovenzaal van Hotel „Victoria", Groole Markt, Groningen. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan ^6, Maastricht. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 33 
Februari 1936, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 26tal leden opent de voorzitter te 8.15 de verga" 
dering, mededeelende dat de secretaris wegens ongesteldheid 
verhinderd is aanwezig te zijn. 

Behandeld worden vervolgens de ingekomen s tukken, waar
onder een schrijven van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
»Delft«, met het verzoek om een adhesiebetuiging te zenden 
aan het Hoofdbestuur der Posterijen, om de resteerende welda
digheidszegels ten bate van den watersnood te voorzien van een 
opdruk. Besloten wordt op dit verzoek niet in te gaan. Hoewel 
het doel zeer sympathiek is, kan de vergadering niet instemmen, 
om mede te werken tot het vergrooten van het aantal opdruk
zegels. 

Hierna heeft ballotage plaats van nieuwe leden en worden de 
hieronder genoemde beeren met algemeene stemmen als lid 
aangenomen. Vervolgens woidt de begrooting voor 1926 aange
nomen. 

Voor de verloting schenken de beeren Kamphuijs, Verzijl, Smeets 
en Gadiot eenige waardevolle zegels. 

Met kienspel. en beurs wordt de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. 

Nieuwe leden. 
100. Johannes Rudolph, Lüierstrasse 59, Jena. 
l o i . jhr. A. G. Ouarles van Ufford, Looyersgracht li,yI/rtrtj/m/;A 
103. A. Th. Bloem, Prins Bisschopsingel 5, Maastricht. 
107. B. B. Paans, Postzegelhandel, Werkendam. 

Adresveranderingen. 
5. P. Bloema, Hendrikxstraat 5, l'enlo. 
8. G. M. Opdebeke, Jekerweg 18, Maastricht. 

30. E. Crets, St. Jacobstraat 3, Maastricht. 
33. F. H. Tenhaeff, Tongerscheweg 90, Maastricht. 

115. J. L. G. Rosier, Groote Gracht 79, Maastricht. 
Volgende Vergaderingen. 

Maandag 22 Maart 1926, 
Maandag 12 April 1926, 
Maandag 26 April 1926, 

telkens te 8 nur, in de 
Sociëte i t »Momus«, 

Vrfltliof, te Maastricht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
26 Februari 1926, in de Sociëteit „Van Weelde". 
Aanwezig 28 leden. Circa 8 uur opent de voorzitter, de heer 

Rutgers, met een kort woord van welkom de vergadering. In 't 
bijzonder worden welkom gehecten de beeren D. de Leeuw, K. v. 
't Veld en H. de Graaf, die voor het eerst ter vergadering aan
wezig zijn. Het candidaat lid, de heer C. F. Bollaan, wordt met 
algemeene stemmen als lid toegelaten. De notulen worden onver
anderd goedgekeurd. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
De voorzitter deelt de vergadering mede, dat de heer Van der 

Hilst door vertrek ons gaat verlaten en dat hij plaatselijk buitenlid 
wordt. De heer v. d. Hilst moet door dit vertrek tevens zijn 
functie als sectiehoofd neerleggen; de voorzitter dankt hem namens 
de vergadering voor het werk door hem gedaan. De voorzitter 
stelt voor de a.s. Maartverloting op de gebruikelijke wijze te doen 
plaats hebben. Wordt besloten. 

Het verslag van de commissie tot nazien van de boeken van 
penningmeester en administrateur wordt, door afwezigheid van 
haar voorzitter, uitgesteld tot de volgende vergadering. 

Besloten wordt om als vorig jaar weder ccnc tentoonstelling te 
doen plaats hebben van de te verloten zegels en worden de leden 
opgewekt door inzending van geheele of gedeeltelijke verzame
lingen ter opluistering. 

Bij de rondvraag vestigt een der leden de aandacht op het 
verslag van de Vereeniging »Zwolle«, waarin voorkomt, dat 
genoemde Vereeniging de zooveel besproken en niet erkende 
portzegels voor haar leden zal aanvragen. Hij meent, dat hiermede 
de Philatelie slecht gediend wordt en zegt, dat het beter ware dit 
niet te doen, daar nu de P. en T. de zegels toch met groote 
winst verkoopen. De voorzitter antwoordt, dat, hoewel de opmerking 
een schijn van waarheid bevat, dit toch niet juist is, want niet 
minder dan de Ned. Bond stelt zich voor de verkrijging beschik
baar en zegt, als onze leden er ook willen hebben, het bestuur 
daarvoor stappen zal doen. 

Tijdens de pauze de gebruikelijke maandelijksche verloting met 
twee gelukkigen. 

Eene gezellige veiling heeft plaats, waarna men nog geruimen 
tijd gezellig bijeen blijft en te ruim elt uur huiswaarts keert. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering der Jeugdafdeeling, 
gehouden op 24 Februari 1926. 

Aanwezig 7 leden. Om ongeveer half vijf opent de heer Brouwer 
de vergadering met een woord van welkom en betreurt de slechte 
opkomst. De heer Bienteker wordt als lid aangenomen. Als pen
ningmeester wordt gekozen de heer J. Spoor. Deze neemt de 
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benoeming aan. Verder wordt bepaald, dat elke 3 maanden de 
leden een kort verslag krijgen. Op de vergadering van 10 Maart 
zal eene veiling gehouden worden. Hierna volgt cene verloting; 
de overige tijd wordt besteed met ruilen. 

De Secretaris, C. STOM. 

Nieuwe leden. 
C. T. üollaan, Hoofdgracht 26, Helder. 

Candidaatleden. 
W. C. Brocx, Bergsche Laan \\\ a, Rotterdam. 
A. de Graaf, Ruijterstraat 16, Helder. 
C. Brouwer, Kazerne Onderzeedienst, Helder. 

Adresverandering. 
J. E. Gramberg van Hr. Ms. Z 4 naar Meerdijk 42, iV/t'«<£'Ä«^/rt«; 

(Amsterdam). 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen. (L.) 
S e c r e t a r i s : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 8 Februari 
I9'i6, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Aanwezig zijn 19 leden. De voorzitter opent de vergadering 
met een woord van welkom. De notulen der vorige vergadering 
worden ongewijzigd goedgekeurd, waarna het jaarverslag wordt 
voorgelezen. 

De voorzitter benoemt eene commissie om de rekening en 
verantwoording van den penningmeester na te zien. Deze woiden 
in orde bevonden. 

De voorzitter, de heer A. Vogels, die volgens 1 cosier moet 
aftreden, wordt met algemeene stemmen herkozen. Van den 
heer J. Snijders (Postzegelhandel »The Globe«), te Ubachsberg, 
zijn enkele prachtige zegels voor de verloting ontvangen. Deze 
worden in dank aanvaard. Tevens deelt de heer Snijders mede, 
dat het in zijne bedoeling ligt, gedurende het jaar 1926 aan 
ieder, die zich als lid der Vereeniging «Heeilen« opgeeft voor 
den tijd van minstens één jaar, een cadeau te verstrekken in 
den vorm van zegels met een Yvertwaarde van ongeveer fr. 25, —. 

Hiermede wordt accoord gegaan. Moge dit eene aanspoiing zijn, 
om nieuwe leden te werven. 

Voor de groote jaarlijksche verloting, die vervolgens plaats heeft, 
schenkt de heer Widdershoven nog eenige waardevolle zegels. 

Maandag 1 Maart 1926. 
Bij afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de ver

gadering. Er heeft ballotage plaats van de beeren P. Kamphuijs 
en G. van Lijf, die met algemeene stemmen als lid worden aan
genomen. De heer Kamphuijs, ter vergadering aanwezig, wordt 
als lid welkom geheeten. Hij schenkt eenige piachtige zegels 
voor de verloting. De verdere avond woidt aangenaam dooi ge
bracht met kienspel en beurs. 

Nieuwe leden. 
D. Kamphuijs, Prof. Thomassenst raat lo, Maastricht,. 
G. van Lijf, Oeverenwal 2, Maastricht. 

Volgende vergaderingen. 
Maaudag 22 Maar t 1926 | t e l k e n s t e %V^ nur , in Hote l 
Maandag 12 Apri l 1936 j R o b e r t s , S t a t i o n s s t r a a t , H e e r l e n . 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Sec re t a r i s : A. HOFM.'^N, Van der Helststraat n , te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Vrijdag 19 Februari 
1926, gehouden in de Openbare Leeszaal, f e Zwolle. 

Voor 20 aanwezigen opent de voorzitter de vergadering en heet 
allen, in 't bijzonderde aanwezige nieuwe leden, hartelijk welkom, 
waarna de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen, 
die zonder op of aanmerkingen goedgekeurd worden. 

Na behandeling van de ingekomen stukken geeft de voorzitter 
het woord aan den heer Van der Wal, die iets vertelt over ver
schillende zegeluitgiften van Nederland en NedIndic. De heer 
Van der Wal wordt hiervoor hartelijk bedankt, waarna de gebrui
kelijke verloting aan de orde komt. Vervolgens worden nog eenige 
zegels geveild. 

Bij de rondvraag wordt besloten a.s. Zaterdag beurs te houden, 
waarna de vergadering om ongeveer lo uur gesloten wordt. 

De ie Secretaris, HOEMAN. 

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 . TfcJJ 
^ — ^ — — D E « — i ^  ^ ^ — 

AFBEELDING VAN DEN 
P E N N I N G 

geslaj^en op het 25iarijf Huwelijksfeest va'i 
lift Kon. Kclitpaar, nilgevoerd door de „KO
NMKLIJKE BEGEHR" te Voorschoten, wordt 

door den 
Huygens Boekh. te 'sHage 
in expl. gebracht op RIjksbrieFkaarten ä 
25 cents per paar (zijnde voor en acliterziide 
van den Penning). (322) 

KOLOllIl 
en andere bufienEuropa zegels vvor. 
den tegen uiterst lage prijzen afgegeven. 
De franc is berekend naar Yvert 1920 
ä 3 tot 4 cent. — Ook Europazegels 

B U i r E N Q E W O O N G O E D K O O P . 

Vraagt eens een zichtzending. 
Brieven onder no. 324 aan het Bureau 
van dit Blad. 

(ö)(gMv^(^>«©@%#«^(S)®@^«<s§)@«»«sg)(^«.s@® 

ä (Nummers Vven). i 
1 Z w e d e n , Prov., 39/40 (fr. 12,75) /0 ,90 i 
fl » Prov., 106/111 (fr. 7 45) . 0,45 ® 
ä » Vliegp , 148/150 (fr. 20,50) » 1 , ~ T 
I , » O.Wasa , 151/I53(fr.27,50) > 2 ,  %, 

Denemarken , 5 Kr., 08 (fr 11,—) »0,90 
y> 5 Kr, 116 (fr. 3 ,  ) »0,20 

S. Marino, 89/95 en 
Expr. 4 (fr. 2 0 ,  ) . 1,20 

» 97/101 (fr. 19,25) » 1,05 
FRANCO. 

l LWerumeusBuning, h 
I Eefde bij Zutphen, (soo) f 

I 

InkoopByjlVerkoop. I 
J o s . LA POUTRÉ, 

Prins Hendriksir. 61 , 'sGravenliage. 
POSTCHEQUE en GIRO No. 31822. 242) 

WORDT ÜEVRAAGD 

„ BETnoyWBAlll PERSOON „ 
voor he l plakken en uitprijzen 

van zegelt . 
Brieven met conditiCn onder no. 318, 

bureau van dit Blad. 

■ 
iï 

50 
100 
100 
25 
50 
50 

100 
50 

iKr iriinö ■ ] 
op DEZE PRIJZEN overbodig. 1 

velschillende 
„ 
„ 
„ 
„ 
^ 
„ 

■ conipl. serie 1920 
I 1 1000 
■ 2000 

verschillende 
„ 

Servië . 
Turkije . 
Dl nzig . 
IJsland . 

tt 

Noorwegen . 
Bulgarije 

t. 
Joegoslavië 

14 stuks, siccl ts 
der gehecle wereld 

. n » 

f 2,70 
 1J5 
 I— 
 1,50 
 3,50 
 1,70 
 1,50 
 0,40 

 0,75 
 1,55 
 7,25 

■ TOEZENDING FRANCO NA ONTV. V. POSTW. ■ 

! ■ ■ 
I^H !■ 1 G E B R . V A N P R A A G , 

1 N. Doelenilr. 3 — Amsterdam. 
1 Tel. 43240. [249] 

■■11 ^Hl ■ i 
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It^r J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . " ^ f l 

I BRITSCHE I 
I iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii:i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiii m 

I KOLONIALE ZEGELS. I 
I IIIIIIINIHIIIIIIIIIIIIlllllllliinililllll!II!llllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll|l||||||IIIIIIIIIW I 
I - IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN | 
j EENER PRACHTVERZAMELINS DER EERSTE | 
I UITGIFTEN, ALLE IN ZEER Q O E D E N | 
I STAAT. PRIJZEN: 1/3 CATALOGUS. | 

I EDUARD- EN | 
I GEORGE-UITGIFTEN. | 
I - ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH | 
I OF PRACHTIG GESTEMPELD, GROOTEN- | 
I DEELS GEPRIJSD '/j CAT/ILOGUS. | 
I - MOOIE ZICHTZENDINGEN WORDEN OP | 
I AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIÉN | 
I VERZOCHT. I 

I J. BI R D, I 
I „ W E S T B U R Y " , W F . S T H I L L R O A D , | 
I S 0 U T H F I E L D S , L O N D O N , S . W . 1 8 . | 

iiiieiiiiiiioireviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

(H03) 

P. J. LUK\A/EL, 
DEVRIESSTRAAT25. - DEN HAAG. 
* Ned. Jub. '2.'), Old. 5 , - strip van 3, plaafn. 3 / 38,— 
* id. id. blok van 4 » 42,— 
* id. id. id., hoek rand vel » 46,— 
* id. id. strip, bovenrand vel » 70,— 
'̂  id. id. blok van 10 » I S C -

id. id. Old. 2,50, gebr., blok van 4 . . . . » 2 2 , -
id. id. id. id. id. met rand vel . . . » 25,— 

* id. id. id. paar » 13,50 
Ned. Indie, Strafporto 1874 lO cent, gebruikt . » 18,25 

id. DIENST, kopstaand, 30 cent, gebruikt » H, -
Boven f 10,— franco aangeteekend. (323) 

VoordeeligeaaÉieÉo van courante series. 

en 

Zweden, 
(Yv. 70-85) / 1,75 

(Yv. 112-121) » 1,35 
(Yv. 151-153) » 1,65 

Luxemburg, Caritas, 
(146-149) / 1,50 

,59-68) » 5,25 
(95-109) » 5,50 

Memel, (1-17) » 7,25 

Danzig, 
(165-176) / 8,25 
(191-197) »14,— 

Dienst (1-36) . 5,50 
Rusland, 

(55-58) » 2, -
(139-149) . 1,65 
(159 163) » 1,35 

Porto (1-8) . 2 , -
Franco na o-ti/angst van postwissel. 

SPUI 13, AMSTEEDAM, 
J. J. A. ENGELKAMP. 

(248«) 

O 

WAAROM 
NIET KOOPEN IN 

LONDEN £ 
De veilingen in Bondsireet hebben lang reeds 

vele Nederlandsche Philatelisten tot klant gehad. 
Talrijke brieven vol waardeering zijn ontvangen van 
verzamelaars en handelaren van't vasteland, die het 
voordeelig hebben gevonden in Londen te koopen. 

Als gij kooper zijt van mooie zegels, dan vragen 
wij U aan onze veilingen uwe volle aandacht te 
schenken. Elke week worden in Bondsireet ver-
koopingen gehouden en daardoor zijn vele van de 
mooiste aangeboden verzamelingen gedetailleerd. 
In dit seizoen hebben we onder andere waardevolle 
verzamelingen verkocht de „Mayfair'vondsi" en 
de „Caroly-Europa-verzameling". 

Catalogi worden verzonden vroegtijdig genoeg 
te voren aan Nederlandsche Philatelisten, om een 
bod te doen, en ons g r a t i s advies en taxeering 
staan steeds te hunnen dienste. Alle kavels zijn 
gegarandeerd echt en volgens de beschrijving. 

Een van de oorzaken van de populariteit der 
Londen-veilingen is het feit, dat de kooper geen 
verhooging betaalt voor de gekochte kavels. 

Aan verzamelaars, die referenties geven, worden 
vrij groote kavels ter inzage verzonden, tegen be
taling van port. 

I VOLGENDE VEILINGEN: | 
® 22, 29 MAART, i 
^ 12, 19, 26 EN 27 A P R I L . | 

ONTVANGT GE ONZE CATALOGI GEREGELD? 

PHILATELIC AUCTIONEER, EXPERT & VALUER, 

OLD eONDSTBEET GAILERIES, 6 , 7 U OLD BOHDSTREET, 
L©]iBOIi W. I, l l i ^ L ^ Ü D . 

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

ttS" A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 264 . "SiQ (128 
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It^ J M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . TgjJ 

Correspondentie

adres: 
POSTBUS 280. 

M. 2. BOOLEMAN'S 
POSTZEGELHANDEL, 

ltHELMEIISSTIIUT190, 
AMSTERDAM. 

Correspondentie

adres: 
POSTBUS 280. 

TE KOOP GEVRAAGD 
TER AANVULLING VAN ONZEN 

VOORRAAD: 
Oude zegels van de Vereenigde Staten 
van Amerika, ongetande zegels der eerste 
uitgiften van diverse landen, voornamelijk 
Nederland, OudDuitschland, Engeland 
en Koloniën en Europa, liefst in paren, 
strippen en blokstul<ken, of op geheele brie

ven, doch uitsluitend in prima conditie; 
verder Verzamelingen, Partijen en Rariteiten. 

EXPERTISE. TAXATIE. 

Internationale Vereeniging van Philatelisten 

W P A X". 
GESTICHT IN 1911. LEDEN OVERAL 

GEEN ENTREEGELD! GEEN CONTRIBUTIE! 
Leden zijn alléén verplicht een abonnement te nemen op 
het m het Nederlandsch verschijnend Bondstijdsohrift 

*DE VERZAMELAAR« 
of op een onzer andere Bondsorganen (Duitsch, Engelsch of Fransch) 
Medewerkers: H. Bauer,S()f(«s()«)(/; C. Lindenberg, Berlijn, en anderen' 

ABONNEMENTSPRIJS per jaar f 2,50 of I Dollar. 
Leden, die geroyeerd zijn in andere Bonden, worden niel aangenomen 
EENIGSTE BOND MET EIGEN BONDSDRUKKERu! 

LEDEN IN ALLE LANDEN! 
Eerste Bond met Internationaal Rondzendingtverkeer (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 ! 
SPECIAAL RONDZENDINQSVERKEER VOOR NEDERLAND! 
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 
ruilwenschen aller leden,alsook de internationale correspondentiecode, 
BIJ AANMELDING als lid moet het abonnementsgeld betaald worden 
(f 2,50), anders wordt van de aanvraag geen nota genomen. Wordt 
men niet als lid aangenomen, dan bekomt men het geld terug. 
ALLE CORRESPONDENTIE TE ZENDEN AAN HET HOOFDBESTUUR 
(of aan een onzer geaccrediteerde Bondsafgevaardigden). 
Hoofdbestuur: Vi^illiam Paret, Liiranhourg-Gair. (Postrekening 42961 
te 'fi-Gravenhage op naam W. Paret, Luxemburg). 
INGESCHREVEN : 4909 leden op 1 Maart 1926. C2833 

fil 

POSTZEGELHANDEL 
a.KEI$£R&ZOON^ 

PASSAGE 25, 
DEN HAAG. 
T E L E F O O N 12438. 
POSTREKENING 426Z. 

O N T V A N G E N : 
de nieuvtre aanvullingsbladen van ons 
Nederland en KojoniënAlbum. 
Prijs compleet (6 bladen voorzien van 
schutbladen) 95 ei. (franco toezending 
p. post na ontvangst van f 1,15 (voor 

porto en verpakking). 

WIJ BEZITTEN 
een klein aantal van het zeldzame hulp
zegel : SURINAME opdruk 12^ c. op 
40 c. portzegel (lila en zwart). Prijs 
f 3,50 p. stuk ongebr. of gebr. \ porto. 

Vraagt onze nieuwe Prijslijst no. 15 van 
Nederland en Koloniën 

voor 1926. 

G. Kuiser ^ l m , passage 25, 
Pen Kaag. 

(241) 

MIJN SPECIALITEIT IS 

RUSlllND,SOIflETIIU!iUNDENIIANDSmEN. 
Ik bezit g e e n a n d e r e zegels (dan van 
RUSLAND en ben (daarom ookhe teen ige 
billi jkste koopatdres daarvan. Mijn complete 
prijsl i jst verzend ik aan ieder gratis en franco. 
Eenige billijke aanbiedingen uit mijn prijslijst 
Nummers volgens Yverf. Alle gebruikt. 
139—152, 20 waarden (incl. doorschijnend papier) /? 1,50 
153—156, Wolga hongersnood (fr 54,50) 
164—167, 5 waarden, compleet (fr. 99,—) 
175, fr. 100,—, Vliegpost . . . . 
223226, □ fr. 35,—, Tentoonstelling . 
244 245, fr. 17,50, 50 k. en 1 roebel Q. 
246265, fr. 285 ,  , 1 kop . 5 roebel, compleet 
282286, fr. 130,, hoogwater, compleet . . 
291—298, fr. 7 8 ,  , Lenin Musuleum, 8 waarden 

Popoff en hoogesch. jub., 4 waarden . 
Nieuw! Jubileum 18251925, 6 waarden, get. of Q 
Nieuw! Jubileum 19051925, 6 waarden, get. of □ 
Armenië, 134143, fr. 90,— , ongebruikt . . . 
Azerbaidjan, 30—44, fr. 80,—, ongebruikt . . 

» II uitgifte 
Kaukasië, 17—23, fr. 120, . ongebruikt 

2,90 
5,35 
2,95 
1,25 
0,50 
6,40 
4,40 
3,70 
0,90 
1,40 
1,40 
4,50 
2,80 
0,60 
3,60 

BESTELLINGEN BOVEN 10 GULDEN FRANCO. 

H. STOLOW, l^'nMllM 
BERLINCHARLOTTENBURG 5 V^m 

(279) 

tor AMSTERDAM, N. Z. V O O R B U R G W A L 264. "gjQ (128) 



i6 MAART 1926. 

1 
m —  

ïfcsr 

^ = 

j . 

— 

NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
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XI 

1 
^ ^ 1 1 

S. £ader ëdelmann êGr 
iSaisce) (érottxeHand) 

3HIGROOTE 
INTERNATIONALE 
VEILING 
VAN1217APRIL1926IN ZÜRICH. 

OOSTENRIJK, LOMBARDIJE, HONGARIJE, FRANKRIJK, ZWITSERLAND, OVERZEE, 
KLASSIEKE UITGIFTEN, PAKKETBOOTBRIEVEN, ENZ., ENZ 
MEER DAN 6 0 0 RESTANTVERZAMELINGEN. 
B E L A N G R I J K V O O R l E D E R E N P H I L A T E L I S T I 

E. LUDEREDELMANN & Co , ZÜRICH, 
CATALOGUS GRATIS EN FRANCO OP AANVRAAG. BAHNHOFSTRASSE 76. 

(299) 

■ ■I 
DE „DAUN"VERZAMELING VAN 
ORANJEVRIJSTAAT. 

VV/e hebben juist aangekocht de prachtverzameling 
van de „V. R. I ." en latere uitgiften van den 

Oranje Vrijstaat, bijeengebracht door Mr. C. J. DAUN. 
Deze collectie, die vermoedelijk de mooiste in dit 

soort is, die bestaat, is zeer sterk in complete panes 
en halfvellen van de .,V. R. I." en „E. R I." opdrukken, 
toonende de verschillende zettingen, tegelijk met een 
aantal zeldzame foutdrukken; sommige dezer laatste 
zijn allei waarschijnlijkst éénig. 

We zullen gaarne deze collectie ter keuze zenden 
aan belangstellende specialisten; de stukken zijn af

zonderlijk geprijsd 

Stanley Gibbons Lid.^ 
Dep' P, 391 Strand, Londen (Engeland). 

(302) 

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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J C ^ 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 f l 

LEVERING m Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANGEN VOLGENS lANCOLIJST IS 
: MIJNE SPECIALITEIT. 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

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

t H O U T Z A M E R , 34135 Southampton Street (Stranill, LONDEN W.C. 2. 
(133) 

I 

POSTZEGELHAHDEl 
MDLEIISniMI ÏL Postrekening 92993. DEI HUE. 

STEEOS VOOeHANÖEN Groots Collectie 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes. 

BlancoAlbums en alle andere benoadigdtieden 
tegen concurreerende prijzen. 

SPECIALE AANBIEDING. 
1913 

1871 

1881 
1914 
1923 
1923 

1923 
1915 
1920 
1905JU 
1907 
1900,16 

1923 

1911 
1920122 

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

10 » » » 
1 Guldec » » 

2Vj » Ned Indië (rood) 
21/2 » » Jubileum 
* 15 e. Dienst, met strepen, 

Ned.Indië 
Danzig, 1 Gulden opdruk 
Hongarije 
* JoegoSlavië 
* Kiautscliou 
* Montenegro 
* Duitsch NieuwGuinea . 

* Wurtemberg, 
1000 Mrk. 10 Mds. opdr. 

Beieren, c o m p l e e t . . . . 
* Memel, 50 verschillende 

No. Yvert aantal prijs 
90 
92 

1 
2 

12 
117 
145 

19a 
173 

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

10/18 en 
20/23 

163/175 
76/91 

/ 0,45 
» 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 
BetteUingen boven 5 galden franco. (243) 

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. 

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 
: blokstul<ken, : 
zoowel o n g e b r u i k t als g e b r u i k t . 

(244) 

V O O R B U R G W A L 264. ^Jf l (128) 
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No. 2. Model 1304 in oplaag 250,000 stuks, besteld Mei 1917, 
minstens twee zetsels en wel 
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a Totale afstand tusschen de horizontale stippellijnen 65I/2 m m 
b » » » » » » 6 1 » 

Dit model bestond reeds als formulier voor 1916 en werd nog 
in Sept 1916 op nieuw afgedrukt 

No 3 Hetzelfde model nu geheeten C C. 238, oplaag 4oo,ooo 
besteld Nov 1917 Minstens drie zetsels en wel 

a Laatste vertikale streep boven laatste been van m in beambte 
h l , » » » d e b » » 

BIJ deze kaai ten komt soms de fout regleme u t voor 
c de woorden »goederen by het reglement en termijn moeten 

zijn afgehaald« zijn met vette letters gedrukt 
d Laatste vertikale streep tusschen m t n b van beambte 

Het kan zijn dat * en t hetzelfde zetsel zijn, en c op een her 
stelde fout wijst. 
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Lilandje in Egeische Zee. 
Land zonder getande zegels 
Munt in Slam 
Jongetje in Epirus 
Opdruk in 1912 op 2 Italiaansche zegels 
Britsche Kolonie in Afrika 
Spaansche Antillen 1868, 1869 en 1871 
Opdruk op Polen 
Portugeesche munt 
Republiek in Amerika 
Borneo No 135 
Nieuwe Staat in Oost Europa 
Sinds 1919 belangrijk verkleind 
Volksstemmingsgebied in Duitschland 
Hoofdstad van Balkanrijk. 
Onafhankelijkheid in Costa Rica 
Engelsch Watermerk 

Oplossingen moeten voor 15 Augustus 1926 in het bezit zijn 
van den heer Dr. P H van Gittert, Maliebaan 72bis te Utrecht 

Op de enveloppe te vermelden »4e prijsvraag«. 
10 prijzen in postzegels worden verdeeld onder de inzenders 

van de meest volledige oplossingen 
Correspondentie over de prijsvraag kan met worden gevoerd 

2 0 » . 
2 1 « . 
2 2 * . 
23 O 
2 4 ' . 
25» 
26O. 
27» 
28». 
29 ' 
300 
31» 
32». 
33» 
340 

35 ' 
36» 

Internationale Pos(zegeltentoonsteIl!ng te 
NewYork van 16—23 October 1926. 

Wij ontvingen een uitvoerig programma over deze tentoonstel 
ling, bevattende klasse indeeling ter beschikking gestelde prijzen 
enz , welke bijzonderheden in het volgend nummer gepubliceerd 
zullen v\ orden 

Voor 't oogenblik worde ^olstaan met de volgende, meest 
belangrijke mededeelingen 

De tentoonstelling wordt gehouden in het >Grand Central Palacei^ 
Lexington Avenue en 46e straat. Oost Nev\York Secretaris is de 
heer Charles M Ams, lo i Park Avenue NewYork, bij wien pro 
gramma's, inteekenbiljetten en verdere inlichtingen te verkrijgen 
zijn Inschrijvingen worden aangenomen tot i Augustus e k bij 
bovengenoemden secretaris De in te zenden objecten moeten 
tusschen i en 11 Octobei e k de tentoonstelling bereiken, ge 
adresseerd aan Merchants' and Manufacturer's Exchange Grand 
Central Palace, NewYork Cit) , L S A 

W I J raden Nederlandschen inzenders aan de tusschenkomst in 
te roepen van den heer Leon de Raay, firma Yaar en Co , te 
Amsterdam, die op dit gebied zijn sporen heeft verdiend en hen 
helpt de douane formaliteiten, verzending, verzekering etc op, 
voor belanghebbenden de meest voordeelige wijze te regelen 

P O S T Z E G 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 &e ö . « D I R . L E O N D E R A A Y 

= • i N T . T E L  Z U I D . « 2 5 5 
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No. 4 Model No 1305 voor militaire zendingen Oplaag 
15 OCX3 van s/17 

No 5 Hetzelfde model, nu geheeten C C 238 d Oplaag 10,000 
van 11/17 

No 6 Model No 1316 voor bestelgoederen Oplaag 60,000 
van 5/17, bestond ook voor 1916 ais formulier en werd toen 
te\ ens gebruikt voor gewone vrachtgoederen na wijziging met de pen 
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Op briefkaart No 62, groenblauu papiei 
No 7. Model C C 238 n oud mcdel 1316, echter onbeduidend 

gewijzigd, de oplaag was 190,000 stuks, de bestelling \ a n n 17. 
Er bestaan nog andere modellen, en dit geldt ook voor de 

andere Maatschappijen, welke niet gegrond zijn op het algemeen 
reglement en derhalve in een aanhangsel opgenomen zullen worden 

NoordBrabantschDuitsche Spoorweg Maatschappij. 
No 8 Model C C 238 gediukt op bttcfiaaii No 52, uit 

papier lie rok No 17 
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Kennisgeving wegens aankomst 
van goederen. 
POSTSTEMPEL 

Uur waarop deze kennisgeving ter bestelling 
werd afgegeven 

Afiender: NoordBrabantscliDuitsclie 
SpoorwegMaatscliappij 
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Het recht voor deelname bedraagt voor 
Postzegels per raam van ongeveer i 20 M bij i 50 M 4dol la i s 
Albums (geëxposeerd) 4 dollars per album 
ilbuins (met tentoongesteld doch slechts te zitn voor de Juiv) 

2 dollars per album (elk album mag hoogstens Co bladen bevatten) 
Bovenstaande bedragen worden voor de helft verminderd \oor 

de Junioresklasse, uitgezonderd voor albums (i dollar per album) 
Lttei atwir en blanco albums 
Handboeken en monograhen 2 dollars pei stuk 
lijdschriften 2 dollars per deel 
Catalogi 5 dollars per stuk 
Albums 5 dollars per stuk 
De jury bestaat — voorloopig — uit de \ olgende beeren 
W. D Beckton, Engeland. 
P. r Berr>, Australië. 
J A Calder, Canada. 
Dr. E Diena, Italië 

1 . W Hall, Engeland 
Umejiro Kimura, Japan 
Fred J MelviUc, Engeland 
Dr H Munk, Duitschland 
A P Mendoza, Mexico. 
A Odfjell, Noorwegen 
F. Reinhard, Zwitserland 
Dr M de Sanctis, Brazilië 
N. V. Stranden, Zweden 
Emil Tamsen, 7uidAfrika 
R Walser, frankrijk 
A. Weinberger, Tsjecho Slowakye 
A H Caspary, V S Amerika 
Dr C Chase, 
R S Emerson, » 
Charlton Henr>, » 
J N Luff, 
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Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
9 cent De g cent is thans ook verschenen in rolperforatie. 

AHeuw.e oplaagletlers. i c e n t C ; 2 c e n t C ; yi/^ cent C; 40 cent C. 
Nieuwe plaatnummers. 

lYi cent C : L 65 en R 65, beide boven zegel 5 en in tanding Nb. 
10 cent B : R 56, boven zegel 5, tanding Nb. 
40 cent C : 64, boven zegel 5, tanding Gl. 
Rolperf.: 9 cent A plaat 66. 
Ons in het vorig nummer uitgespioken vermoeden, dat het 

toen gemelde plaatnummer der 10 cent R 57 misschien een 
vergissing was van den graveur voor R 56, blijkt door het ver
schijnen van laatstgenoemd nummer, dat de beeren Strens te 
Delft en Van Dongen te Raalte ons toezenden, onjuist te zijn 
geweest. Het bestaan van plaat R 57 én van plaat 57 R is dus 
vooralsnog een raadsel. Het is niet uitgesloten, dat thans ook 
nog een nummer L 57 voor den dag komt. Voor mededeelingen 
hieromtrent houden wij ons aanbevolen. 

Nieuive drukkersteekens. i cent C: leeken 21 (zie de afbeelding 
in het vorig nummer) , zonder kruisje, doch met links ervan het 
cijfer I. boven het eerste zegel der eeiste rij. Tanding Gl. 

Hiermee is dus bij alle lagere waarden het nummeringssysteem 
ingevoerd. 

2 cent C: teeken 19, waarnaast kopstaand het cijfer i . Tanding Gl, 
id. leeken 19, met kopstaand cijfer 2. Dit laatste komt vooi in 

twee duidelijk verschillende vormen; de een met rechte, de 
ander met gebogen voet. Tanding van beide Gr. 

id. teeken 21 (zonder kruisje), met rechts daarvan kopstaand 
cijfer 3 ; links kopst. letter F . Tanding Gr. 

Cartotipapiir. De 10 cent der tegenwoordige serie is gevonden 
op zeer dik papier. Een blokje hiervan is aangetroffen in het 
midden van een op normaal papier gedrukt vel. Van een nieuwe 
papieisoort is dus geen sprake. 

Nederland 1924/25. Het artikel over deze uitgifte behoeft nog 
een enkele aanvull ing wat betreft de bes laa rde perforaties. In 
ons bezit bevindt zich een linkeronder-hoekblok der koerseei ende 
2 cent, waarbij de tanding in den" onder iand niet doorloopt (een 
van de kenmerken van tanding Nbl. daarentegen in den linker-
zijrand één gaatje uitsteekt (komt bij geen der vier b e k e r d e 
peiforaties voor). In de collectie van den heer Van der Wiel 
te Ede bevindt zich een rechterboven-hoekblok der 10 cent, 
uilg.' 1899, oplaag H, met tanding boven 15 gaatjes dooi loopend 
(kenmerk van tanding Nb), terwijl in den 1 echter zijrand de 
tanding éen gaatje uitsteekt. Wij v e i m o f d ( r , dat rrcn h i o te 
doen heeft met een slechts zeer zelden gebruikte machine, die 
op dezelfde wijze werkt als de normale kam, doch die aan weers
zijden van de basis nog een extra gaatje perforeert. 

35 cent Jubileum getand 11 :11. De heer Q,c>'cAo'a Xe. Rotterdam, 
bericht ons, een tweede exemplaar v^n dit zegel te hebben ge
vonden, dat hij den heer Frenkel heeft voorgelegd. 

Bossche tandme;. Hoewel wij in een voiig nummer reeds uileen 
zetten, om welke redenen wij hieraan geen al te gioot belang 
kunnen toekennen, vermelden wij toch, volledigheidshalve, nog 
twee nieuwe door ons gevonden variat ies : de \/i cent, uitgifte 
1876, zoowel horizontaal als verticaal dubbel getand (het exem
plaar was op een der hoeken van de adresstrpok geplakt) en de 
1 cent i899, evenals het vroeger gemelde '/j cent-zegel dier 
uitgifte, verticaal dubbel getand. 

De heer Bunge te A^z;'/««^«j stelt ons de beide volgende vragen : 
1. Komen de plaatnos. der Jub. zegels 2 cent no. 2 en 10 

cent no. 10 in het geheel niet voor of ziet men ze slechts spora
disch ? 

2. De tanding 11 : 12 van de 7'/2 cent bestaat volgens het 
Tijdschrift niet. 11 ' / j : 12 is deze zegel toch ook niet, omdat de 
landing veel grooter is. Waarom maakt men er geen ofFcieele 
kwartlanding van ? Naar mijn meening komt de zegel veel meer 
naar de 11 dan naar de i i ' / j 

ad I. Van de 2 cent plaat 2 is één exemplaar bekend, dat op 
de postzegeltentoonstelling te bewonderen was in de collectie-
Waller en zich dus nu in het Postmuseum bevindt. Van de 10 
cent plaat 10 zijn meerdere (5 of 6) ex. bekend. 

ad 2. Eenigc jaren geleden (in verband met de kwestie van 
de Gulden-waarden uitg. 1898, waarvan ex. gevonden waren, 
die aan een of meer zijden i2 ' / j waren getand) is door den heer 
Gatsonides medegedeeld, dat door de firma Enschedé slechts 
lijntandingmachines gebiuikt weiden, die zuiver 11 of 11'/z malen. 
Zoolang wij niet weten, dat daarnaast later ook nog (zoo goed 
als 12- en I2V^-) 11','4 machines in gebruik zijn genomen, mogen 
wij niet van een »officieele kwarttanding« spreken. Merkwaardig 
is het dat van de nieuwe i Gulden vele ex., vnl. aan de zijranden, 
II '/4 getand zijn. Misschien bestaat de tanding 11'/i dus indei-
daad, en dan zou deze ook bij de Jub. zegels ingevoerd kunnen 
worden. 

Aan den anderen kant zijn sommige 11'/4 tandingen met zeker
heid aan rekking of kriniping van het papier toe te schrijven. 
Wij hebben b v. van de 20 cent Jub . een ex. bezeten dat aan 
de bovenzijde i i l / j , aan de onderzijde u ' / ^ getand was, terwijl 
naar wij meenen ook van de 7I/2 cent derg. ex. gevonden zijn. 

Veilinguitslagen. 
214e Veiling Van Dieten. 

Nederland 1869. '/^ c. get. 14 :14 f26.—. 
1876. Vï c. gel . i4 : 14 f l4. —. 

Ned. Indië Dienst 1911. 250 kopst. blok f54. — . 
Curasao. Port 1889. Blok 20 c. (i T.I ; 1 T.ll ; 2 T.lll) f230—. 

id. 30 c. T.ll f 8 2 . - . 
Suriname Port 1888. 10 c. T.IV f54. — . 

id. Blok 30 c. (3 T . I ; I 
id. 4o c. T.IV f4 i .—. 

6e Veiling Hekker. 
Nederland 1852. 15 c. blok van 4 f120.— 

15 c. blok van 6 postfr. f580. — . 
25 c. T II, blok van 6 f46o.—. 
10 c. vert. strip van 5. 
en vert. paar op brief f 1 4 5 . - . 
2'/2 G. Java kopst. postfr. f 50 —. 
2V2 G. Bezit Buiten postfr. f 7 0 — . 
Jubi leum posifrisch f23.— tot f27.— 
Port 10 op 30 c. T. I. f 5 6 — . 

T.ll) f47. 

Ned, Indië 

Suriname 

1864. 
1867. 
1864. 

1908. 

1923. 
1 9 " . 

SURINAME. 
Hierbij de afbeeldingen van de drie laatste p icvi 'o i i 

pv^waviRP'^'« 

frri'K.'-t 

12 
[ C E N 
! SUFINA 

ft; 

i 

T 
SE 

l I'iil. ff^;.! 1 
12] 

C E N T 
; SURINAME 1 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Door de viiendelijke bemiddeling van den heer Robert ont

vingen wij het volgende artikel, overgenomen uit het Nedtrl . -
Indisch Postzegelblad van Sept. en Oct. 1,1. 

Mochten de lezers hierin niet veimelde oplaagcijfeis, oplaag
letters of p laa tnummers bezitten, dan verzoeken wij hun, deze 
aan ons te willen opgeven. 

Enkele aanteekeningen omtrent randcijfers, randletters en 
plaatnummers, voorkomende bij de laatste zegeluitgiften 

van Ned. Indië. 
A, Randcijfers en randletters. 
Alleen de boekdrukzegels van de thans geldende emissie t.w. 

het type met waardecijfer op ongekleurden grond ('/j cent t/m 
10 cent) en met het bustebeeld van Koningin Wilhelmina + 
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stooraer op den achtergrond ( lo cent t/m 40 cent) derhalve de 
waarden beneden de 50 cent worden daarmede gevonden en zijn 
de vellen evenals bij de Nederlandsche zegels allereerst met 
0'^\3.a.^cijfers op de onbed iuk te velianden verschenen. 

Intussohen komen niet alle waarden van het huidige type met 
bedoelde oplaagcijfeis voor o. a. die niet, welke eerst in 1922 
zijn uitgegeven t. w. de 2V2 cent rood, de 5 cent gioen, de 10 
cent violet, de i2Vj cent rood, de 20 eent blauw en de nieuwe 
waarden van 32V2 cent en 4o cent. Verder zijn door steller dezes 
ook de 4 cent en de 22'/2 cent met oplaagcijfers nooit ontmoet, 
noch hem bekend uit de l i t teratuur. 

Bij het cijfertype heeft men, voor zoover bekend, als hoogste 
oplaagcijfer het nummer 4 en bij het koplype het nummer 3, 
doch met alle met die cijfers verschenen waarden loonen het 
zoo juist aangegeven hoogste nummer , zooals bij het cijfertype 
de 3 centszegels, waarbij men van het cijfer i blijkbaar dadelijk 
op letter A is gesprongen, de 7V2 cent als hoogste cijfer 3 en 
oij het kop type de 17V2 cent (hoogste cijfer 2) de 25 cent 
(alleen bekend cijfer i) en de 30 cent (hoogste cijfer 2) 

De oplaagcijfers staan, als wellicht bekend, op den onbedruklen 
boven en ondervelrand vlak boven de bovenste en onder de 
onderste zegelrij, behalve het oplaagcijfer i bij het cijferlype, 
al thans bij de eerste daarmede verschenen waarden t. w. de 
V212V2 en 5 cents zegel, mogelijk ook bij het 2 centszegel, 
doch bij deze waaiden zijn tot nog toe alleen de oplaagcijfeis 
23 en 4 bekend geworden. Bij genoemde waarden vindt men 
nml. het cijfer i op den onbedrukten linker en ri'c^/^rvelrand 
en wel in 2 standen 

 1 

1

1 
1 
1 
omkt 

_L 
1 

I 
ich and 

of b 
f — l " 

onder velrand 

^ 

t.w. bij de i2Vj en 5 cents zegels volgens stand a en bij het 
I j cents zegel volgens stand b. Bij de laatsto met cijfer 1 ver
schenen waarden van 3 en 7J/2 cents komt dit oplaagcijfer op 
boven en onderrand voor, zooals dat ook is bij de hoogere 

oplaagcijfers 23 en 4. Bij de oplaagcijfeis 
op boven en onderrand kan men bij het cijfer
t )pe nog twee variëteiten aantieffen, nml met 
vieikante gekleurde blokjes tusschen de cijfers 
ten behoeve van eenegemakkel i jke veideeling 
van het zegelvel (die blokjes komen regel
malig om de 5 vertikale rijen van lo zegels 
op boven en ondervelrand voor!) en ronder 
diekleurdot ten. Dooro.g zijn deze kleurdotten 

boiat xebancl 
2 2 2 

1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

| 2 2 = = 2 
ondti lehrind 

ftusscUen oe en 6e, 
10e en 11e, 15e en 16e 

velt. rij. 
vrijwel alleen bij de i^ en i cents waarden aangelioffen. Bij 
beide waarden met het oplaagcijfer 3 zijn beide variëteiten te 
vinden. Met de dotten komt ook het 5 cents zegel met oplaag
cijfer 2 voor. 

Wat de oplaagletlers betreft valt te vermelden dat zij bij het 
cijfertjpe op de l inkei en rechtervelranden en bij het koptype 
op de onder en boven\e l randen zijn geplaatst , lei «ijl bij beide 
types de andere velranden zijn voorzien van cijfeis loopende 
van I tot en met 20 in op en neerwaartsche richting (zie ondei
s taande schets). 
ClI fa type koptype 

bove nveli and 
boiemelnind 

< 
< 

S 2 

— 1 — — 
i_J< 
I l< 

A A 

1 

2 "T" 

< 
< 1 

— eg 

ondervelrand 

< 
< 19 

20 

_ 
— 

_ 

A A 

_ 

— 

^̂ ^ 

A 

2 

I 

Behalve dat men bij de cijfertypen de stand van de oplaag
letters bij enkele zegels op gelijke wijze kan onderscheiden als 
hooger aangegeven bij het oplaagcijfer 1, trefi men bij de oplaag
letters twee variëteiten aan t. w. ^ö«rfi?r dan wel wz^/een bijzonder 
drukkersmerk, welke in de plaats is gesteld van de laatste letter 
rechts in de bovenste lij oplaagletters. Alleen de oplaagletters 
A en B komen ronder bedoeld merk voor, doch niet bij alle 
waarden 

De letter A is als zoodanig gevonden bij de waarden 127V2 
cents (cijfertype en 1012}/^ (blauw) 171420 (groen) 151/52530 
cent (koptype) en de letter B bij de waarden 17}/^ en 25 cent 
(koptype). 

Bij de waarden 2i/j (groen) 35 (rood) cents worden op de 
plaats van het hooger bedoelde drukkersmeik bij de vellen met 
oplaaglettel A gevonden een letter A waarin een drielal witte 
ronde punten voorkomen welke letter vermoedelijk ook een soort 
diukkersmerk is. 

Bij de nieuwe waarden 214 cents (rood), 5 cents (groen) en 
12I/2 cents (rood) is tot nog toe als eerste letter de let ter ^ m e t 
drukkersmerk bekend en de letter A nog niet gevonden. Bij die 
van 20 cents (blauw) 32V2 cents en 40 cents daarentegen is met 
wel begonnen met de letter A met drukkersmerk, bij de laatste 
Iwee waaiden met dubbel drukkersmerk op de bekende plaats. 
Bijzonderlijk, wat de 4o cents zegel betieft, kan daaimede «orden 
aangetoond, dat deze waaide, zij het ook éénkleurig, toch in 
twee t empo ' s gedrukt is geworden. 

Vermeld dient nog te worden, dat de bekende opdrukzegels 
121/2 I2l/^ 20 
I7I/2' 2214 22V2 
welke bij de onbedrukte zegels nog onbekend zijn gebleven t.«'. 

12V 
bij de ■—^ cents letter C «/«/drukkersmerk (001 spronkeliik zegel 

I7V1 V f J 6 
alleen met letters A en B s't'wi^^r drukkeismerk gevonden en bij de 
—TT en ~— cent letter B met drukkersmerk (oorspronkeliike 
22V2 221/2 ^ ' 
waarde nog alleen bekend met letter A sonder drukkersmerk) . 
Bij bedoelde opdrukken treft men meestal ook 2 drukkersmerken 
aan nml. nog een 2e merk in de kleur van den opdruk. Bij de 

20 
—   cents ontbiecki dat tweede merk intusschen ook wel. 
22V2 

Ten slotte kan worden opgemerkt , dat het 1/2 cents zegel met 
oplaagletters nog niet bekend is geworden. 

Een overzicht van de aan %chn)ver AeztihektnAt oplaagcijfers 
en oplaagletters volge h ie r : 

cent verschenen zijn met oplaagletters. 

ondervelrand 

Waarde 

Cijfertype 
1/2 c e n t 
1 » 
2 » 
2"|2 »(groen) 
2V2 » (lOod) 
3 
4 
5 » (rood) 
5 . (groen) 
7V2 " 
10 » (violet) 

Oplaag
cijfers 

1234 
1234 

234 
1234 

I 

1234 

123 

Oplaagletters 

AB* 
AB*C* 
AB* 
B*C*.D*E* 

AB* 
A*B*D*E* 
A 

B* 
AB.*C*D*E* 
A ' 

Toelichting A = loe oplaagletter 
A bovenste rij met 3 witte punten. 
A*B* =rOplaagle t te i s met druk

kersmerk, welke laatste bij 
eenzelfde oplaagletter ook 
wel eens verse lillen toont. 

Waarde 

— Koptype — 
10 cents 
<2V2 »(blauw) 
121/2 » (rood) 
17 V j ' 
20 » ( g i o e n ) 
20 »(blauw) 

2 2 V J ' 
25 . 
30 » 
32V2 » 
4o » 
121/2 ' 
17V2 ^ 
12V2'' 
221 / , » 
20 » 
22V2 » 

Oplaag
cijfers 

123 
123 

2 

123 

I 
12 

Oplaag
letters 

AB* 
A 

B* 
AB 
A 
A* 
A 
ABC*D' 
AB'C* 
A ' 
A* 

c

B* 

B* 

De bovenstaande aanteekeningen gelden ook voor de laatste 
uitgifte der portzegels t w, de éénkleurige. Helaas zijn de betiek
kelijke aan steller dezer bekende gegevens al zeer onvolledig. 
Wat hem intusschen daarvan ter beschikking staat, zij hierbij 
gegeven. 
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2Vä cents 

5 
7'/s 
10 . 

I 2 l / , . 

2 

C* 

A* 
A 

A* 

15 cents 
20 » 
25 » 
30 » 
4o » 
50 » 
75 » 

23 
2 AD* 

A* 

5 
3 
2 
12 
12 
? 

Ä. Plaatnummers. 
De huidig koerseerende Indische frankeerzegels met eene 

waarde van 50 cents en daarboven zijn, zooals bekend, in plaat
druk uitgegeven. Ue betrekkelijke zegelvellen vertoonen op den 
onbedrukten benedenvelrand een bepaald nummer , welke behoort 
bij de plaat, waarmede de zegelvellen zijn bedrukt geworden. 

Bij de onderwerpelijke zegels kan dat nummer nu op twee 
verschillende plaatsen worden gevonden t.w, hetzij rechts, hetzij 
links van de op den ondervelrand midden tusschen het 5e en 
het 6e zegel der onderste rij voorkomende kleurstreep. 

De eerste drukken hebben de nummers riri;/4/.svan dien streepj 
terwijl de latere uitgiften allen de nummers links van den streep 
vertoonen. De overeenkomsjige cijfers van beide drukken onder
scheiden zich overigens van elkander door opmerkelijke verschillen. 

32Vä 4o 60 80 
De hulpzegels ——> —> ——> ^ " T T : cents zijn blijkbaar ver

■̂  " 50 50 100 100 ' ■' 
vaardigd van zegels van den laatsten druk, daar tot nog toe bij 
die waarden alleen de nummers onder het 5e zegel der onderste 
rij — dus links van meer bedoelden kleur streep — zijn gevonden. 

De hoogste tot nog toe door o g. gevonden plaatnummers 
zijn : 
bij den len d r u k : waarde 50 cents 

» I gld. 
» 2)/2 gld. 

en bij den 2en druk : » 50 cents 
» I gld. 
» 21/2 gld. 

Bij de vorenbedoelde hulpzegels gaan de nummers ook tot 
aan 12. 

De nieuwe waarden van 60 en 80 cents hebben alleen het 
plaalnummer links van den kleurstreep met een tot nog toe 
hoogste cijfer van respectievelijk 5 en 4. 

Hierbij kan nog worden aangeteekend, dat enkele plaatnum
mers ook nog met een punt achter het cijfer voorkomen, zooals 
de oijfers 1 en 2 bij de i gld. waarde (ie druk) en het cijfer 9 
zoowel bij de 50 centszegel als bij de i gld. waarde 2e druk) . 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat ook nog plaatcijfers 
bekend zijn bij de 1 gld. waarde (violetuitgifte van 1905) en 
derhalve ook het hulpzegel 30 c/l gld. van 1918 en verder nog 
bij de Indische Jubileumserie van 1923 en de brandkastzegels. 

Bij eerstgenoemd zegel vindt men het cijfer op den ondervel
rand juist midden tusschen het 5e en 6e zegel van de onderste 
rij, en wel de nummers van i tot en met 6. 

Bij de Jubileumzegels en de brandkastzegels treft men de cijfers 
links van den kleurstreep op den ondervelrand aan. 

Hoogste cijfer bij de 5 en lïV^ cent Jub. zegels is 6. 
bij de 20 cents » » 5. 
bij de 50 ets. 12^^ en 5 gld. Jub. zegels 3. 

Van de brandkastzegels staat helaas steller dezes al heel weinig 
materiaal ter beschikking, bij de 15 cents en 75 centswaarde is 
als maximum No. 6 gevonden. 

De plaatcijfers bij de Jubileumserie komen mede al of niet 
met punt voor t. w.: bij de 5 cents nummers 5 en 6 met punt, 
de i2'/2 cent nummers 123 en 6 met punt , bij de 20 cents, 
50 cents, I en zV^ gld. alle nummers en de 5 gld. nummers i 
en 2 dito. 

Voorzoover ze onder de oogen zijn gekomen, hebben alle 
plaatnummers bij de brandkastwaarden een punt achter het cijfer. 

Ten slotte valt nog op te merken, dat als bekend, bij de plaat
drukzegels ook nog tandingverschillen voorkomen. In het hier
onder volgend overzicht van de tot nog toe aan o. g. bekend 
geworden plaatcijfers wordt daarmede ter verkorting geen rekening 
gehouden. 

Waarde 

Uitgifte 1905 I g. 
= H u l p z . 1918 = 

30 cent/1 gld. 
Uitgifte 1913/23 

50 cents 

60 cents 
80 cents 

1 gld, 

2 Va gld. 
Hulpzeg. 1922/23 

32 ^ cts/50 c.f 
l i l . 

Plaatnummers 
[jec/itevjfd. kleur

streep op 
ondervelrand) 

4  5 

23 

2 , 

4o cts/50 ets, 

60 cts/i gld. 

80 cts/i gld. 

Jub.serie 1923 
5 cents 

12H 
2 0 

50 
I 

2 H 
5 

cents 
cents 
cents 
gld. 
gld. 
gld. 

= Brandkast
zegels I92I. : 
15 cents 
60 cents 
75 cents 
1,50 gld. 
2,25 . 
4,50 » 
7,50 » 

Plaatnummers 
(links v d. kleur

streep op 
ondervelrand) 

123456 789
10 1112 

23 5
1234. 
12 4 6789
lOI 112 

123456789
10 12 
1234567 89
101112 
123 56789
1 0  I I 
12 4 e789
101112 
12 678910

1112 

123456. 
1234 56

12345

123. 
123. 
123. 
123. 

( Met plaatnummer 
12345 6 juist in 
het midden tus

schen 5e en 6e zegel 
op ondervelrand 

voorkomend. 

Opmerkingen. 

2 56

6, 

I met nauwe stree
penopdruk. 
II met wijrle stree
penopdruk. 

No. 5en6)ne( punt, 
No. 123 en 6 nut 
punt. 

\ Alle nummers 
ƒ met punt. 
\ alle nummers 
I met punt, 
No. 1 en2 met punt. 

alle nummers niH 
punt. 

H. CRAMER. 

Afstempelingen. 
:-Z\ 

Amsterdam-Centraal-Station, 's-Gravenhage en Rotterdam. 
Machinestempel, rechts van den da tumstempe! 3-regelig tus

schen dubbele golflijnen : 
DRAAGT BIJ! STEUNT 

DE LENIGING VAN 
DEN WATERSNOOD. 

Bovengenoemde 3 kantoren bezigen gelijktijdig met den waters-
noodstempe! een dergelijk machinestempel met t eks t : 

GEBRUIKT BIJ VOORKEUR 
N E D E R L A N D S C H 
= F A B R I K A A T = 

^s-Gravenhage. Mach. stempel, i-regelig tusschen 2 dubbele 
flauw gebogen lijnen : 

POST VROEGTIJDIG. 
Volgens dienstorder 128 zijn met ingang van i Maart 1926 

de volgende reclame-stempels in gebruik genomen : 
Barneveld. Handst, met o m - e n Inschrift: Bezoekt Donderdags 

de Eierenmarkt. Bezoekt Donderdags de Kippenmarkt. 
's-Hertogenbosch, idem: a. Vestig U in den Boscli. Bouwgrond 

V. handel en industrie. 
/'. Vestig U in den Bosch. Moderne industrieterreinen. 
c. Kennen Sie Herzogenbusch. Stadt für Handel u. Gewerbe. 

Handel- en Industriestad. 

POSTZEGEL HANDEL 
WATERGRAAFSMEE R • N . Y A A R &C D I R . L E O N D E ; R A A Y 

INr.T-EL. ZUID 6255 
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Krommenie, idem: Nederlandsch Linoleum, (dit Inschrift komt 
ééns in den dubbel r ing ,en eens over de segmenten verdeeld, voor_ 

Voorthuizen. idem : Bezoekt ons mooi Veluwsch dorp. 
Voor den NederlandIndië Vliegtocht zijn 2 afzonderlijke stem

pels gebruikt , de eerste, o.a. afgebeeld in No 40 van dit blad, 
heeft in den dubbe ring VLIEGTOCHT NEDERLANDINDIE als 
doorloopend Inschrift staan, de tweede is een dubbehingdwais 
balk stempel gelijk aan de eerste, doch hieibij staat in den 
dubbel r ing bovenaan VLIEGTOCHT en beneden NEDERLAND
INDIË, beide soorten hebben in den dwarsbalk dezelfde tijd
aanduiding nl. 1. X, 24. 8 V. 

F. d K. De »nommerstempel« ook wel puntstempel genoemd, 
is inderdaad slechts aan Postkantoren verstrekt. No. \^1 (Kamp 
v.in Laren) 155 (Kamp bij de Bilt resp. Kamp Wiesselsche Veld) 
en 159 (Kamp bij Mitligen) waren voor de \.\)dLt\\}\ie. Postkantoren 
die in genoemde kampen gevestigd werden als de t ioepen er 
's zomers gelegerd waren. Nijverdnl was van 1850 tot 1881 hulp
postkantoor, van 1881—1892 Postkantoor, daarna volgde van 
1892 — 1903 wederom degradatie tot Hulpkantoor om ten slotte 
in 1903 voor de tweede maal Postkantoor te worden. De punt
s tempel 206 was er dus van 1881 —1892 in gebruik en de op 
bladzijde 44 van Schreuder 's boek voorkomende mededeeling is 
dan ook foutief. 

Hartelijken dank aan Mevr. Bsse. Van HeerdtKolff en de l ee ren 
Backer v. Ommeren^ A. M. Benders, J. P. Brinkman, Deicksen, 
de Haan, J. Th. M. Smelt, Douda, en W. G Zwolle voor de 
spoedige toezending van nieuwe stempels. Tg. 

De Dekabristen en de opstand van 1905 
(door G. H. JAEGER, Libau). 

Tegen Kerstmis, op 20 December verschenen in de loode 
SowjetMetropolis Moskou, twee series postzegels, elk bestaande 
uit drie waarden (3, 7 en 14 goudkopeken) als herinnering aan 
de »Dekabristen« en het »Roode jaar 1905«^ welke de veizame
laarswereld als kerstgeschenk heeft te aanvaarden, zij het ook 
met gemengde gevoelens. Het philatelistisch geschenk is noch 
klein, noch bescheiden te noemen, want van af Augustus 1921, 
derhalve in den loop van slechts vijfjaren hebben de sowjet
bes tuurders niet minder dan ruim 200 verschillende postzegels 
uitgegeven, of jaarlijks ongeveer veertig stuks. Wat dit beduidt 
bewijst het feit, dat het oude Ruslard in de een en zestig jaren 
van 1857 tot 1918 slechts ongeveer 135 stuks uitgaf of rond twee 
per jaar . Men moet voorts in aanrnerking nemen, dat de werkelijke 
behoefte aan zegels in het Rusland van den Czaar beduidend 
grooter was dan thans in de Radenrepubliek. Deze laatste ver
staat evenwel opperbest de kunst de internationale verzamelaars
wereld te brandschat ten door talrijke nieuwe uitgiften met al 
den aankleve van dien, als papier, en watermerk verschillen, 
tandingen enz. Vermoedelijk is zij afgunstig geworden op de 
philatelistische lauweren van Portugal en Italië! 

Ter nauvvernood zijn we vertrouwd geraakt met de RadioPopofif 
en AcademieLomenosowseries, of de Russen kloppen wederom 
aan de deur »alstublieft, Dekabristen en revolutie 1915«. 

Deze zegels liggen thans voor me, getand, maar wie garan
deert ons, dat hun aantal door de uitgifte van ongetande nog 
niet verdubbeld wordt? (Geschiedde reeds. Vertaler). Fraai zien 
ze er uit en daar het nominale bedrag, dat er mede gemoeid is, 
gering is, zullen zij hun weg naar de verzamelingen wel vinden. 

De Dekabristenserie mag nog haar bestaansrecht hebben, 
daar inderdaad een eeuw verging sedert dien mislukten opstand 
van 26 December 1825 op het Senaatsplein te St. Petersburg 
en zij dus een herinnei ing is aan een historisch, waar gebeuren, 
dat van grooten invloed was op de ontwikkelingsgeschiedenis 
van den Russischen Staat, maar een twintigjarig\vi\y\\^axn geeft 
toch van het goede te veel. 

Honderd jaren geleden dus zou het »Sojus Blagodenstwija« 
— Verbond van de Gelukzaligheid — dat eigenlijk zich in twee 
geheime bondgenootschappen splitste — het Noorden en het 
Zuiden, aan het hoofd waarvan stonden de overste der garde, 
vorst Trnbet^voi en de overste V. Pestell— het Russische volk de 
langverbeide »Vrijheid, Gelijkheid en Bioederschap« biengen 
naar het beroemde recept der Fransche Republiek. 

Op het grootsche Senaatsplein dan wer4 de vrijheidsdrooin 
van het Verbond der Gelukzaligheid door enkele kanonschoten 
gewelddadig vernietigd. De ijzeren Nicolaas I, dien de samen
zweerders van den troon wilden verwijderen, rekende op grondige 
en snelle wijze af met zijn tegenstanders, die hij persoonlijk het 
verhoor afnam en ook veroordeelde, want de daarop volgende 
»rechtbank* had slechts de bevelen van den Czaar op te volgen. 

De 7 kopeken, bruin toont ons de 
gebeurtenissen op het Senaatsplein 
op 26 December 1825. 

Men moet het betreuren, dat het 
formaat van dezen zegel te klein is 
gekozen, daar we niet te doen hebben 
metstaalgravure vanb.v.deAmerican 
Banknote Company, maar met Mezzo
kleurdruk ; het vergrootglas geeft 
slechte uitkomst, daar de teekening 
onder de loupe ineenvloeit. 

Wat de 3 kopeken groen voorstelt, 
is mij tot op heden niet bekend. Is 
het wellicht een beeld van het graven 
van het massa graf, waarin de samen
zweerderders na te zijn dood gescho
ten, werden begraven? (Volgens later 
ontvangen b5richten geeft de 3 kope
ken weer het verblijf van,de met ver
banning gestrafte samenzvveei ders in 
Siberië. Vertaler). Een kort opschrift 
zooals wij van de zegels van de V. S. 
yan Noord. \merika gewend zijn, zou 
in dit geval niet overbodig zijn. 

De derde en laatste waaide, de 
14 kopeken rood, toont in het midden 
een medaljon met de koppen der 
vijf opgehangen aanvoerders der 
samenzweerders. Vooiaan Rijlejefï, 
dan komen Pestell, Muravjofif,Apos
tol en Trubetzvoi. De omlijsting is 
in »Empire« stijl gehouden, boven 
staat vermeld »Potschta« (Posterijen) 
en de jaartallen 1825 en 1925. Onder 
aan staan de initialen S S S R ( C C C P ) 
het waardecijfer en de munt. 

. . » 
Tachtig jaren later. Thans zien wij op den groenen 3 kopeken 

zegel ter herinnering aan het woelige 
jaar 1905 een manifestatie van geuni
formden : het zijn de post en tele
graafambtenaren, die naar buiten 
stormen uit een gebouw, dat. een 
schild »Potschta i Telegraf« draagt, 
vermoedelijk het hoofdpostkantoor 
in de allen Petersburgers zoo goed 
bekende »Potschtamskaja« straat. Zij 
stormden naar buiten met vliegende 
vaandels, de viijheid tegemoet. Wer
kelijk »vrij« waren ze toen ongeveer 
tien ä twaalf dagen, daar op last 
van den toenmaligen dictator, voor
zitter van den Arbeidersraad, den 
advocaat ChrustaleffXosar het ge
heele verkeer bij de post, telegraaf 

en op de spoorwegen was stil gelegd. Graaf Sergei Witte, de 
grootste staatsman, dien Rusland ooit gehad heeft, volgde philo
sophischkalm het drijven van »kameraad« ChrustakfFNosar; 
toen het geschikte oogenblik gekomen was sloeg hij hardhandig 
toe en aan de heerlijkheid van de »Sowet Rabotschisch Deputatow« 
kwam een e ind; slechts de herinnering bleef. De eenige courant, 
die in die dagen bleef verschijnen was de »Iswestija (Nieuws
tijdingen), van den almachtigen dictator Chrustaleff en diens 
wil was wet ; het jaar 1905 was een klein voorspel van de gewel
dige t iagedie van 1918/1925. 

f«^^rm««M 

«»■■■■** 

De bruine 7 kopeken toont ons een 
welbekend straatbeeld: een looden 
ag' tator, die v.in uit een lantaarnpaal 
het volk tot oproer aanzet. De scene 
speelt zich af bij de Fontanka in de 
nabijheid van de Petersbiirgerelectri
citeitsfabrieken. Het beeld leeft, als 
ware het een product van een leerling 
van den oudmeester llja Repin, wel
licht van dezen zelf. Deze groote 
Russische kunstenaar heeft n.1. zijn 
beroemd doek »17 Oktjabrja« ge
schilderd, een werk van grootsche 
werking en verheven stemming. 
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De roode 14 kopeken 
toont een scene op de barri
cade; nadere toelichting 
behoeft dit beeld niet. In 
de vier hoeken vinden wij 
bovenaan links C C, rechts 
C P (SS en SR) , rechts van 
hetzegelbeeld de jaartallen 
1905 en 1925. 

$ 
Veilingen. 

^ 
Door de firma Max Pool & Co Ie Rotterdam zal van Zaterdag 

20 tot en met Vrijdag 26 Maart 1926, in café »Suisse« aldaar, 
eene zeer belangiijke verzameling postzegels der geheele wereld 
geveild worden. 

Van Maandag 15 tot en met Donderdag 18 en Maandag 22 
en Dinsdag 23 Maart 1926, telkens des avonds "jY^ uur, wordt 
in Hotel-Restaurant Victoria, Spuistraat, Den Haas;, door den 
heer J. K. Rietdijk, auctionaris te Rotterdam, de postzegelver-
zameling van den heer A, Roes geveild. 

/\v \ / l \ / \ 
-^A 

/ 
\ 

Vragenbus. 

Lid J. R. De kleine en groote tanden, d:e men in dezelfde 
tanding bij de Nederlandsche zege's aantreft, hebb8n reeds heel 
wat pennen in beweging gebracht . Men veronderstelde eerst 
dat de pennen puntig waren, waardoor de onderste vellen van 
de te perforeeren stapels alleen door de scherpe punt, en de 
bovenste door de volle pen doorboord werden. Spoedig gaf men 
deze zienswijze op, daar dan de groote en kleine gaten gelijktijdig 
hadden moeten voorkomen en niet met een paar jaren verschil. 
Man is t:)en tot de m;en ing overgegaan, dat de machine eerst 
dunne pennen h i d , die later na breuk of slijtage door dikkere 
vervangen zijn. Een eigenaardig feit doet zich echter bij deze 
landing voor. Heeft men namelijk te beschikken over een ruimen 
voDrraad zegels, dan vindt men zeker duidelijk te onderscheiden 
kleine en groote gaten, doch ook een overgroote massa, waarbij 
men lich de vraag moet stellen: zijn dit nu kleine of groote 
gaten? Ik trek hieruit de conclusie, dat men langzamerhand de 
pennen dikker heeft geniaakt, tot men tenslotte tot een maat 
is gekomen, die in de praktijk de beste bieek. Om van de op
gegeven zegels een mooie type kleine en groote gaten te vinden 
is een heel weik. 

Motto pfijs. Kritiek op firma's geven gebeurt in deze rubriek 
niet In het al jeineen kan men zeggen: worden U, vooral uit 
het Buitenland, kostbare zegels voor een »prikje« aangeboden, 
denk dan om het Hollandsche spreekwoord: Boer pas op je 
ganzen! Bestudeer de artikelen in het Miandblad »Ter bescher
ming van Verzamelaars en Handelaars! 

L. te R. De driehoeken van Kaap de Goede Hoop zijn paars
gewijze op het vel geplaatst, zoodat zij een vierkant vormen met 
een basis als diagonaal . Zulke stukken zijn voor een speciaal
verzamelaar een gewenscht bezit en komen wel op veilingen 
voor. 

W. te L. De Stanley Gibbons Priced Cala 'ogue, die meer een 
handboek dan een catalogus is, is zeker het beste werk, dat 
tegenwoordig wordt uitgegeven. Door zijn uitgebreidheid leent 
het zich echter niet om ten behoeve van een normaal verzame
laar zij verzameling op Ie zetten, daar de gegevens ontbreken 
om in te korten. Wil men een speciaal verzameling van eenig 
land opzetten, dan is het een prima gids. 

A. C. Voss, 
Amsterdam Amsteldijk I i 4 

Ingezonden. 
{Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

® ® 

Brandkastzegels. 
Geachte Redactie, 
De mededeeling op blz. 179 (vfan den vorigen jaargang), inzake 

een te sluiten overeenkomst met de firma van Blaadereu inzake 
verkoopvan 11600 series Nederlandsche brandkastzegels, heeft ons 
verrast en onaangenaam getroffen, vooral nadat ons bleek dat de 
Redactie Nederland en Koloniën van het opnemen dezer mede-
deeling onkundig was. 

Gaat het Hoofdbestuur P. en T . thans jaren na de stopzetting 
v a n d e n verkoop 11600 series brandkastzegels aan de firma ver-
koopen, die door hare bij haar bod ui tgebrachte voorwaarde 
»mits de verdere restanten vernietigd worden« (zie Maandblad 
1925 blz. 2t) zich een monopolie-vestiging forceerde, tevens een 
firma, wier gedragingen verre van duidelijk zijn? 

Want wat is het geval? 
De Redactie Nederland en Koloniën zou nog onderzoeken de 

vraag ad II (Maandblad 1925 blz. 162). De heer van Blaaderen 
heeft toen de Redactie Nederland en Koloniën medegedeeld, dat 
de 160 Nedeilandsche + 85 Indische series eerst cadeau gedaan 
werden nä de stopzetting van den verkoop. De omschrijving 
«rSpecimina» was dus inderdaad minder juis t , want de schenking 
der cadeauzegels geschiedde uit restanten De heer Korteweg 
heeft het woord »specimina« dan ook oogenblikkelijk ingetrokken 
en vervangen door »restanten«. De vraag bleef echter of het 
hooge percentage onherkenbare cadeauzegels de ongebruikte 
brandkastzegels al of niet in discrediet bracht, m .a . w. of deze 
cadeauzegels, die niet in omloop mochten worden gebracht, nog 
bij da firma van Blaaderen berustten. Deze vraag werd reeds 
gesteld op blz. 47 Maandblad 1925 (op een na laatste alinea), 
waarv^an de nakoming door de firma aan den Staat uitdrukkelijk 
schriftelijk erkend was, óf dat die cadeauzegels, ondanks de ge
geven garantie toch in den handel terecht gekomen waren. 

Tijdens het bezoek van den heer van Blaaderen, toonde deze 
aan de Redactie niet meer dan 60 Indische series, het aandeel 
der zegels, dat hij bij de verdeeling persoonlijk gekregen had. Zoo-
als bekend is, werden de cadeauzegels verdeeld «teneinde het in den 
handel komen te voorkomen« (zie blz. 20), welke motiveering van de 
verdeeling ons steeds een onverklaarbare zaak geweest is. Van 
de cadeauzegels waren door den heer van Blaaderen dus nog 
niet verantwoord 160 Nederlandsche + 25 Indische series Dat 
ook geheel afgezien van de cadeauzegels aan de firma van 
Blaaderen, aan het Berner Bureau, Hoofdbestuur P. en T., enz., 
voor archivale doeleinden 261 Nederlandsche -\- 587 Indische 
series als monsterzegels aan autoriteiten waren verstrekt, doet 
niets ter zake. Waar deze 26; -f- 587 series, normaliter uitge
deelde monsterzegels zich bevinden, laat ons volkomen koud. 
Evenals alle monsterzegels van elke nieuwe emissie, zullen ook 
die zejjels wel goed opgeborgen zijn. Een lijst van autoriteiten, 
die te hoogstaand geacht worden om hun monsterzegels van de 
hand te doen, behoeft de heer van Blaaderen ons werkelijk niet 
te geven! En hij brengt ons bovendien op een dwaalspoor: ons 
interesseeren die 261- | -587 series aan autoii tei len niet, maar we/ 
de 160-f-85 series aan de firma van Blaaderen geschonken, die 
onherkenbaar zijn en waarvan uitdrukkelijk bepaald werd dat 
ze niet in den handel mochten komen, terwijl slechts 60 Indische 
series getoond werden. 

Wij hebben toen ter completeering onzer gegevens aan de 
Redactie Nederland en Koloniën gevraagd om certificaten, waaruit 
mochtbli jken dat de ontbrekende 160 Neder landsche-f 25 Indische 
series cadeauzegels bij de overige Commissarissen-f-directie der 
firma van Blaaderen nog aanwezig zouden zijn. Inplaats van deze 
ceitificaten te verschaffen, werd toen door den heer van Blaaderen 
voorgesteld da zegels te toonen, echter tesen storting van een 
waarborg van / l o o — per s.'rie. De firma eischt dus /'24.500,— 
waarborgstorting om de complete series, die niet in den handel 
mochten komen, Ie laten zien! Hoe komt men er bij, die cadeau
zegels, waaraan de waarde contractueel ontnomen is en die let
terlijk en woordelijk door de firma van Bladeren als »souvenir« 
werden aanvaard, thans zóó'n hooge commercieele waarde toe 
te kennen? 

P^S r Z E C E L HANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C C 7 ^ D I R . L E ^ N D E RAAY i 

= ^ INr .TEL- 2U1D 6255 ,„ 
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Waarom worden eenvoudigheidshalve die gevraagde certifi
caten niet verstrekt? IVaarom wordt zóó'n vreemd tegenvoorstel 
gedaan? De bedoeling van den heer van Blaaderen is verre van 
duidelijk. Doet hij dat voorstel om de afvloeiing der cadeauzegels 
naar den handel niet te behoeven te erkennen, omdat hij de ge
vraagde certificaten niet produceeren kan? Tracht hij tijd te 
winnen? Want zoodra immers die 11600 series (zie aanhef dezes) 
ontvangen zijn, kunnen zelfs geheel gratis 160 Nederlandsche 
series getoond worden, terwijl niet uit te maken is of dit dan de 
onherkenbare cadeauzegels uit de partij der 11600 series zijn. 

Is de tijd niet gekomen dat de Bond deze zaak opneemt met 
het Hoofdbestuur P. en T. vóór men tot afgifte der 11600 series 
overgaat en zou de Bond niet willen vragen of het Hoofdbest. 
P. en T. bereid is de onherkenbare 160 Nederlandsche + 85 Indische 
series cadeauzegels alsnog te overdrukken met »SOUVENIR«, 
respectievelijk een even groote hoeveelheid series uit de partij 
deraf te geven 11600 series, indien mocht blijken dat die cadeau
zegels niet meer aanwezig zijn? 

Deze zeer billijke eisch van den Bond, om uit overwegingen 
van filatelistisch dringende noodzakelijkheid de per contract ge
schonken cadeauzegels door een overdruk van de overige brand-
kastzegels op in het oog vallende wijze in ieder geval te onder
scheiden, zal door het Hoofdbestuur P. en T. toch wel ingewilligd 
willen worden. Want alleen door een overdruk is de richtige 
tenuitvoerlegging der schenkingsvoorwaarde, ook met het oog 
op de toekomst, verzekerd. 

U dankende voor de plaatsruimte. 
Hoogachtend, 

(volgorde alphabetisch volgens plaatsnaam) 
P. C. KORTEWEG, C.S., Alkmaar. 
A. C. VOSS, CS., Amsterdam. 
J. P. TRAANBERG, CS., Haarlem. 
G. H. VAN GRUNNINGEN, CS., den Helder. 
dr. A. H. VAN DEN BERG, CS., Hoorn. 
K. A. HEYMANS Jr., CS., Rotterdam. 
P. H. STRAATMAN, CS., Wagenmgen. 

Door gebrek aan plaatsruimte moest bovenstaand artikel eenigen 
tijd blijven liggen, waardoor het wellicht iets van zijn actualiteit 
heeft verloren. Tot onze spijt kunnen wij ons niet op hetzelfde 
standpunt stellen als de inzenders. Wg zien niet in waarom 
restanten, waarvoor niet betaald is, een geheele uitgifte in dis-
crediet kunnen brengen. Zoowel betaalde als onbetaalde restanten 
zijn zegels, die niet op de gewone wijze in het verkeer zijn ge
bracht; een integreerend verschil tusschen deze beide soorten 
kunnen wij niet ontdekken. Het lijkt ons daarom ook totaal 
overbodig, dat de caJeau-zegels met het v/oord »Souvenir«-
worden overdrukt, nog daargelaten, dat de philatelistische wereld 
op die minier wederom met een zeer gezochte serie zou zijn 
verrijkt. Ook begrijpen wij de inkonsekwentie der inzenders niet, 
dat eventueel een gelijk aantal rempla?anten zou moeten worden 
overdrukt. Volgens de inzenders zijn het toch slechts de werke
lijke cadeau-zegels, die de uitgifte in discrediet brengen; de 
hoeveelheid is te dien opzichte volmaakt onverschillig. 

Aangezied naar onze meening deze kwestie thans voldoende 
in het Maandblad is belicht, sluiten wij hiermede de discussie. 

REDACTIE NEDERLAND EN KOLONIËN 

Postzegelmagazijn ,,De SleUtClStad". 
• W. B. Döll, Burgsteeg 3, Leiden. -

Speciale-aaÉieiöDÜITSCHE-KOLONIÈN. 
Kameroen, compleet, (fr. 41,—) f 3,70 1896. 

1899-1900. Karolinen, 
1899. 
1900. 
1900. 
1900. 

(fr. I l l , - ) 
* Mariannen, * (fr. 75,—) 
* Samoa, » (fr. 73,50) 
* Marshall, » (fr. 60,50) 
Marshall, 5 Mark (fr. 300,—) 
* Oost-Afrika, compleet, (fr. 86,—) 
Oosf-Afrika, » (fr. 20,—) 
" Nleuw-Guinea, » (fr. 35,75) 
* Marokko, 54, 55, 56 an 57 (fr. 56,—) 
* China, no. 37 (fr. 25,-1 
Albanië, 7 Mars, compl. (fr. 102,50) 

1906-12. Bosnië, » (fr. 95,30) 
1907. * Oostenrijk, no. 1-7 (fr. 135,—) 

Oosi.'Hong., K.U.K. cpl. (fr. 503,—) 
Yoego-Slavië, compl. (fr. 95,20) 

* Montenegro, » (fr. 59,—) 
Griekenland, » (fr 99,40) 
* Brazilië, » (fr. 92,50) 
* Brazilië, » (fr. 80,40) 
Ned..Indië, 2Vj üld.Jub., per stuk 

1888-89. * Suriname, port no. 7, 
typ 111, hi. van 4 stuks - - . , 

Zendingen geschieden na ontvangst van postwissei. 
Postzegel voor antwoord insluiten s.v.p. (325) 

1893. 
1896. 
1896. 
1911. 
1905. 
1914. 

1915. 
1919 
1913. 
1906. 
1889. 
1889. 
1923. 

10, 
6,75 
6,60 
5,45 
27.50 
7,75 
1,80 
3.20 
5,— 
2,25 
9,20 
9,50 

12,-
36,-
7,50 
4,75 
8,-
6,25 
5,25 
5,-

20.-

I L'EGHO POSTAL. 1 
PHILATELISTISCH MAANDBLAD. 

Abonnement voor alle landen: 10 nummers 
fr. 7,—. Proefnummer gratis op aanvraag. 
MAisoN EMILE PAVOILLE, 

1 37e JAAROANO. 
80, Rue St. Lazare, PARIS Xi°. 

(311) I 
WANNEER 

gij een nieuw Album wilt aanschaffen, 
gelieve dan even prijs aan te vragen 
— hei is ia uw voordeel — 
aan den (248(';) 
Postzegelhandel „ÜHiVersel", 

Spui 13, R'dam. J. J. A. Engelkamp. 
Verzending door geheel Nederland. 

1 
UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P Ü I 7, A M S T E R D A M 
TELEFOON NOORD 4135. (113) 

lllillllil|[lllllllllll]lllilllinlll|''IHIIII><llllll''llll!llillllllllllllltllllllillllllllllll!lllllll!lll1l11llllllIlllj 

VERZAMELAARS, 
middelmatige en aanvangers, vraagt mijn 

en gij zult voldaan zijn. 
Qoede referentiën of depot. 

J, L. BURNIER, 3̂01) 
MAGLAND (Haute Savoie), France. 

iliiii:iiii!iiii!iiiiliili;ii{i!ili:iiii:'iaiiii'iliiHiiiii!i»iiiiiiiiiiaiiiiiiliiliiiiiiiiiniiii!iii!iiiliiiiiiiiiiii' 

Griekenland, Kreta. Epiros, Ttiracië, 
Ik completeer verzamelingen volgens 
mancolijsten. Engroshandel. Pakketten. 

P. DROSSOS, 
2 St. Denys Place, Athene (Griekenland). 
N.B. Dengenen, die mancolij.len toezonden, 

doch geen antwoord ontvingen, wordt 
verzocht deze opnieuw fe zenden, daar 
ze door brand verloren zijn gegaan. [300] 

WATERGRAAFSMEER. • N . Y A A R &C 
DIR. LEON DE RAAY 
INT.TEL. ZUID 62S5 
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fkSr J. M E B U S , P O S T Z E G E L V E I L I N G E N . Tgai 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,73, bij vooruitbetaling. 
Posti. worden niet in betaling genemen. 

Te Koop: Ned. 52, 5, 10 ct. 64, 5,10ct. 
in alle kl. en pap. soort., keuze uit hon
derden. 52, 15 et f 8 —, 69,1 et. zw 12,50, 
telegr.zeg 1,3 5,12'/, 15,20,30,50,60,100 
ct.. 10 St. f 4 25, coinpl. vel portRuijter 
Vi/1 et. 150 St. f 1 5 - . F. H. Brinkman 
Witte de Withstraat 148. Amsterdam [310] 

Pos tzege lverzamelaars , wenscht gij op de meest voordeelige wijze Uw 
verzameling te comple teeren ' Koopt dan bij veizamelaar, die uitgebreide 
doubletten-collectie, w o prachtstukken van Ned en Kol. (tvpen, tand , va r ) , 
Europa. Eng. Kol., enz. van de hand wenscht te doen Ook zeg. in ruil voor 
Ie kl heeren-rijwiel Choog frame), nieuwe Reramington portable type-wriler, 
reflex-camera 6 X 9 . Adres: W. MIJS. 's-Gravenhage, Statenlaan 39. (319) 

Al léén p l aa t s i ng 
bij voorui tbetal ing. 

De Haagsche Postzegelhandel, 
TOUSSAINTKADE 41, DEN HAAG, 

Leiast zich met het Taxeeren, Beleenen, 
Oétailleeren, Verkoopen, Koopen en 
Veilen van Postzegels en geheele ver
zamelingen. [306] 

Curagao by Dr. Hennau 
a Handbook listing all varieties, proofs, 
essays, perforations, cancellations, 

lilocks, etc. f 3,— franco. 
Postrekening 1700. Sole agenaj. (294) 
Heide, Hilversum (Holland), Postbus 1. 

R U I L 
gewenschl 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) 

5 KILO MISSIEZEGELS 
SLECHTS f 3,50. 

Proef kilo f 1,—. Porto extra 
JOHN GOEDE, (316) 

SLOTERDIJK BI79,AMSTERDAM. 

15 verschillende van Ierland . f 0 60 
50 leüancl, gemengd f 0 80 
20 Thmn en Tai,., 9 soorten . . f 1,25 
Alles franco. Geen postzegels. 

L. WERUMEUS BÜNINO, 
EEFDE BIJ ZUTPHEN. ^317; 

tnr. G. A. Bontekoe, Sneek, 
vraagt aanbiedingen in plantnummers 
op tanding gesorteerd [of zelf uit te 
zoeken] der jub. sene 1923 Zoekt de 
platen der f 1,—, f 2,50 en f 5,—. [312] 

Uit 
Collectie oude Poststukken 

maak ikzichlzendingaan verzamelaars. 
C van Lierop, Bennebroek (N H.) 

Engeland 1867, pd. 5, gebr. pr st. f65 — 
„ 1887, pd. 1,-, verticaal paar „ f35,— 
„ I9I2, pd 1,-, onberispeliik f35,— 

letland, gebr. of ongebr. Mancolijst en 
referentien s v.p. p. Gordon [lid „Breda" 
457], Di]kstraat 60 6, Rotterdam. [315] 

RUILBOEKJE „PERFECT". 
Practisch — Degelijk — Goedkoop. 

Soliede afwerking i 
10 stuks f 1,10 f r a n c o . 

100 stuks f 9 50 f r a n c o . 
Wedervcrkoopcrs rabat! 

Poslwissel vooruii . 
V'erkiijgbaar bi] 

F. K. RE PA RON, 
Nieuwe Haven 35, Gouda. (320) 

K ' F I I R F I M ^^" betere en zeld-
' ^ ' - * - ^ ' ^ "-^'^ zanie postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

,Haagsehe Postzegelhandel", 
VANAF I MEI A.S.-

Noordeinde 90, den Haag. [314] 

S U R I N A M E 
Eén paar hulpzegels type 1 

en type II, 1892, niet getand en niet 
gestempeld, in rnil aangeboden voor 
zegels Ned of Kol. Aanb C. W. H. 
Croe», L Veerdam 2«, Rotterdam. [304] 

Te Koop: Sunn. 1873/92, 20, 30, 40 t l 
f I,—, in paren, strms.ongebr en gebr. 
ook op blief, 1892 1 ^ c. noodz. cmpl. 
vel, eene z. onget. f25,—, 1911 ''l,op 1 c , 
kroont, cmpl. vel { 10,— ; ook Wed en 
Kol. in blokk. ongebr en gebr (282) 
F. H. Brinkman, Witte de Withatr 148, A'dam 

POSTSTUKKEN. Restant van verz. 
te koiyp aatigib tegen elk a.inneni. bod. 
Zichtzendiug kan gesch. franco tegen 
franco. Event, ook genegen te ruilen 
tegen postzegels 7 C. G.ianden Btx/, 
Hai<i. Passhjuitsb. "), Ginniken. [305] 

f IN GOEDEN STAAT VERKEERENDE ALGEMEENE 
POSTZEGELVERZAMELING MET VELE OUDE 

ZELDZAAMHEDEN, CATALOGUS-WAARDE 
R.M. 25 000— VOLGENS SENF 1925, 

INEENS OF BIJ GEDEELTEN 
ZEER PRUSWAARDIG 

TE KOOP. 
Ill 

II II 

m I I I 
I 

OFFERTEN ONDER No. 307 AAN HET BUREAU VAN DIT BLAD 

Bestel nog heden C O R R E L J É ' s 

CATALOGUS Nederland M ö l o n f e 2e yitflave 1926, 
ONMISBAAR voor iederen VERZAMELAAR. 

KÄ" Prijs franco f 0,25. "£» 
PRIJSCOURANT van series, albums enz. gratis op aanvraag 

CATALOGI d i r e c t leverbaar: 
Yvert 1926, f3,15 + Porto. Zumstein Europa 1926 

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

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

'S I I 
I 
I 

VERZAMELING IN SPECIAAL-ALBUM 
Nederland, Nederl.-lndië, 

Curapao en Suriname, 
C O M P L E E T . 

ALLE ZEGELS IN P R I M A S T A A T . 
EEN PRACHTIGE GELDBELEGGING. 
EEN S C H I T T E R E N D GESCHENK 

SLECHTS f 1 0 7 5 , - . 
In l icht ingen bij den 

„ H A A G S C H E P O S T Z E G E L H A N D E L " . 

il INKOOP, i i VERKOOP. 

Duitschlanrf, Reichspost, compleet, Yvert 51/04, lil blokken van 4 
poslfiiscli, hoekraniJen van 't vel, voor slecnts . . f 1 3 5 , -

Vcrzanielini» in solinternieuw Scliaiibek-album, 4-deelig, losbladig 
3500 Europa, 1500 Overzee, voor slechts . . . f 140,— 

Pakketten, 3000 verschillende . . i l 7 50 
2000 „ . . f 5.75 plus porto. 
1000 „ . . f 1,60 

Complete serie De Ruijter-F'ort f 8 95, gebruikt of ongebr., pi. porto. 

GEVRAAGD: I! 
Moldau I, 2, 3, 4, Engeland, Dienst, 21, 22, 23; Toskane 23, j ; 

B. J. A B R A H A M S , 
Amsterd. Veerkade 6, (327) Den Haag. 

!! 

L U X E M B U R G ! 
Postzegelveizamelaars, vraagt mijn prijscourant 
van Luxemburgsche postzegels, welke U gratis 
en franco wordt toegezonden. — 
Catalogus Yvert & Tellier 1926, franco aan-
geteekend, prijs 31 Fransche francs. — 

B. Dedoyard, Eselborn [LuxBmburg]. 
Lid van de Intern. Postzegelhandelaren-Vereenl-
g lng te Parijs. (167) 

ZWITSERLAND. 
De geï l lustreerde Speciaal-pr i js
l i jst van a l le Zwitsersche zegels 

1 9 2 6 
is verschenen. — Op aanvraag 
g r a t i s en f r a n c o verkr i jgbaar. 

W. WINDRATH, 
LUGANO (ZWITSERLAND). 

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. 
O a r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (275) 

A M S T E R D A M , N. Z. V O O R B U R G W A L 2 6 4. (128) 



6o NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Rl^LAI 
WAn DIU isHAAGS^HI POSTII^ILHÄlDIL^ 'g 

V E R Z A M E L I N G E N 
500 verschil 

•1000 
2000 
yooo » 
50 
100 
25 » 
50 
100 » 
50 
100 » 
50 » 
100 
200 
300 » 
100 
50 
50 » 
25 
50 » 
100 
100 
200 
300 
25 
50 

100 
50 » 
50 » 

ende der geheele wereld . . . . 
der geheele wereld / 1,50 en 
der geheele wereld » 0,95 en 
der geheele wereld » 16,50 en 
Belgische Spoorwegzegels 
Beieren 
Bosnië 

ƒ 

Bulgarije 
/ 3,75 en 

Denemarken 
Danzig. . . 
Duiischland . 

Duitsche Koloniën 0'^ series) 
Finland 
Fiume 
Griekenland 

Hongarije. 
/ 2,25 en » 

Joego-Slavië. 

Letland 
Luxemburg 

0,90 
1,95 
7,50 

.8,50 
0,95 
0,45 
0,35 
1,10 
3,20 
0,40 
1,35 
0,60 
1,25 
0,25 
1,50 
8,50 
0,80 
1,50 
0,25 
0,70 
1,90 
0,25 
0,60 
1,65 
0,20 
0,50 
1,45 
1.75 
1,15 

50 verschillende Memel 
100 » 
100 
100 
50 

100 
200 
500 
50 

100 
50 

lüü 
50 

lüO 
50 

100 
50 
50 

100 
50 

100 
100 
100 
50 

100 
200 
100 
50 

Nederland . . . ƒ 1,90 
Nederland en Koloniën 
Suriname en Curasao . 

Oostenrijk 

Perzië . . 
Polen. . . 
Portugal 
Rumenië 
Servië (oud) 
Scandinavië 
Spanje ■ . 
Turkije . . 
Wurtemberg 
Zweden . . 

Zwitserland . . . 
Australië . . . . 
ZuidAmerika . / 
Engelsche Koloniën 
Fransche Koloniën 

Porlug. Koloniën 
Japan . . . . 

,95 en 

/  
» — ,̂  
» 2,25 
» 2-
» 0 
> 25,— 
» 0,45 
> 5,
» 1,35 
» 0,45 
» 0,45 
» 1,25 
» 2,75 
» 0,75 
» 0,80 
» 1,65 
» 0,65 
» 0,25 
» 1,45 
» ' 0,60 
» 1,90 

1,40 
0,75 
0,20 
0,55 
1,50 
0,95 
0,75 

ICar BIJ AANKOOP VAN MINSTENS 10 VERSCHILLENDE OF GELIJKE PAKKETTEN 10 »o KORTING. -^Jit 
België, Watersnoodserie, compleet, slechts 
Italië 1921, Dante no 110—112, compleet 

» 1921, Overwinning no. 113—116, compleet 
» 1922, IVlazzini no. 121 — 123, compleet 
» 1923, 5 Lire no. 139, gebruikt, 7 fr. 50 
» 1923, Heiligjaar no. 163—168, compleet, gebr 
« 1925, jubilé no. 174—175, compleet, gebruikt 

1926, Jubilé (1925), nieuw, 1 L. 25, blauw 
» 1926, nieuwe vliegpost, 60 c, 1 L. en 1 L. 50 
» 1926, nieuwe vliegpost, 5 L.. groen, zeldzaam, oplaag 600Ü stuks 
» 1926, nieuw, serie Centenario Francescano, compleet 
» 1925, Jubilé met koloniale overdrukken, 5 series, worden zeldzaam • 
» 1926, nieuw, 20 c, Pneumatica, violet 

Slowakije, Roode Kruis, serie compleet, no. 137—139, lastig 
Wurtemberg 1924, goudwaardenserie, compleet, lastig 

» 1920, Herten en Steden, compleet, no. 114—129, reclame 
Hongarije, 10 000 Kr., Madonna, gebruikt, pracht exemplaar 

» Majer, 50 F. tot 800 Kr., serie 24 stuks, ongebruikt, slechts 
» Parlement, 10 Kr. tot 2000 Kr., serie 12 stuks, ongebruikt, slechts 
» Porto overdrukken, 100 F. op 15 F. tot 5000 Kr. op 5 Kr., 21 stuks, ongebruikt, slechts . . . . 
» Dienst, 10 F. tot 5000 Kr., serie compleet, 29 stuks, gebruikt, slechts 

Perzië 1915. Reclame. No. 368384, benev. deze serie met overdr. Service en Coles Postaux, (Yv. 175 fr.), voor slechts 
Dultschland 1924, Weldadigheidserie, compleet, zeer zeldzaam. . . . , 
Noorwegen, serie Noordpoolvlucht, compleet, lastig 
Polen, de zeldzame 1 en 2 millioen Mrk., ongebruikt, slechts 

/ 0,65 
0,75 
0,20 
0,75 
0,50 
1,75 
0,15 
0,20 
0,50 
1,25 
1,60 
1,60 
0,05 
0,40 
1,20 
0,40 
0,25 
0,35 
0,50 
1,50 
1,50 
7,50 
3,50 
1,45 
4,25 

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. 

(253) 


