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De Nederlandsche Bond van Vereeni
gingen van Postzegelverzamelaars. 

In het eerste nummer van den loopenden jaargang gaven wij 
een beschouwing over het ontstaan, het doen en laten van ge
noemden Bond. Wij gingen daartoe over, omdat weder eenige 
stemmen zich deden hooren, om den Bond den rug te keeren. 
Wij waren overtuigd, dat zij, die dit voornemen hadden, niet 
geheel bekend waren met de gioole belangen, voor iederen 
Nederlandschen philatelist verbonden aan het voortbestaan van 
den Bond. Wij hebben toen getracht in bovengenoemde beschou
wing te geven een objectief beeld van wat de Bond deed en 
waaraan hij, naar onze meening, in de naaste toekomst zijn 
aandacht heeft te schenken. 

Dat naast lof, kritiek haarplaats vond, is niet alleen het recht, 
doch de plicht van hen, die geroepen zijn de Nederlandsche 
verzamelaars van voorlichting te dienen. 

Wordt deze kritiek gedeeld door anderen, dan kan hieruit worden 
opgebouwd eene verbetering van den Bond, welke door ons allen 
slechts toegejuicht kan worden. Dat men in het objectief beeld 
van den Bond, zooals wij dit trachtten te geven, een miskenning 
ziet van wat hij tot op heden deed, beantwoordt niet aan de strek
king van ons artikel. 

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

BETROUWBAAR VERZAMELAARS ADRES. 

INKOOP. — VERKOOP. — TAXATIE. 
STEEDS RUIME SORTEERING POSTZEGELALBUMS. (250) 

Nieuwe Uitgiften. 

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

Readers and correspondents all over the world are kindly 

invited to forward early information regaiding new issues and 
discoveries, accompanied, whenever, possible, by specimens. 
Any outlay will be refunded by leturn mail. 

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

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

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

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

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

ALAWIETEN. 
Met de afbeelding van een vliegtuig in rood oveidrukf, ver

schenen de luchtpostzegels ; 
2 piasters, bruin. 
3 » , geelbruin. 
5 » , violet. 

lo » , lila bruin. 
Men overdrukte daartoe bovengenoemde waarden der frankeer

zegels van de uitgifte 1925. 
ALGIERS. 

De eerste portzegels zijn hier verschenen in de teekening, 
geldend voor Frankrijk, doch met het opschrift »Algérie : 

5 centimes, blauw. 
10 » , bruin. • 
20 » , olijfgroen. 
25 » , loodlila. 
30 » , karmijn. 
45 » ^ , groen. 
50 » , donkerlila. 
I franc, bruinliia op geel. 

Voor ingevorderde gelden op quitantiën enz. verschenen de 
waarden in de teekening als voor Frankiijk, doch met het 
opschrift »Algérie« : 

10 centimes, violet. 
30 » , grijsbruin, 
60 » , rood. 
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BELGIË. 
In het koerseerende type, koningskop, kijkend naar rechts, 

verscheen de frankeerzegel : 
2 centimes, olijfgroen. 

BRITSCH BECHUANELAND. 
De koerseerende portzegels van Engeland werden oveidrukt 

met »Bechuanaland Protectorate« : 
Yi penny, groen. 
1 » , rood. 
2 » , bruin. 
Den heer Bitz te Braamfontein dank voor bericht. 

DENEMARKEN. 

wri^^rrrrw^rr^'^m 

L I J F I POSTZC ) 0RE 

De serie luchtpostzegels werd uitge
breid me t : 

15 ore violet, in nevenslaande teeke
ning. 

In de cijferteekening van 1905 ver
schenen de frankeerzegels : 

7 oie, l ichtgroen. 
12 » , violet. 

FINLAND (April '26). 
Frankeerzegel ly^ Mark, groen en roodviolet. Papier met het 

watermerk Swastika. > 
FRANSCHINDIË. 

Onderstaande frankeerzegels, in de teekening dei uitgifte 1914 
werden voorzien van den waardeopdiuk : 

I Roupie op I franc, groen en blauw. 
3 Roupies op 2 francs, grijs en violet. 
5 » * 5 * I lose en zwart. 
De beide eerstgenoemde zijn in karmijn, de laatste opdruk in 

zwart aangebracht . 
FRANSCH OCEANIE. 

De volgende portzegels van Fiankrijk in het koerseerend type 
werden overdrukt met »Etablissements de l'Océanie« : 

5 centimes, blauw. 
10 
20 
30 
40 
60 

bruin. 
, olijfgroen. 
, karmijn. 
, rose. 
, groen. 

1 franc bruin lila op geel. 
2 francs op i fianc, vermiljoen. 

GROOTLIBANON. 

wmtmmmmmm 
Luchtpostzegels als veimeld onder 

»Alawieten« : 
2, 3, 5 en 10 piasters. 
Voorts verschenen hier eenige welda

digheidszegels, waartoe de koerseerende 
zegels werden voorzien van den opdi uk 
in ' t Fransch en Arabisch »Secours aux 
Réfugiés«. 

Afft. 
o P. 25. 
De waarde opdruk bepaal t de /rau

kecrwaarde der zegels. Het verschil tus
schen het nominale bedrag en de nieuwe 
frankeerwaarde komt ten goede aan een 
fonds, door den Hoogen Franschen 
Commissaris de Jouvenel gesticht om de 
Syrische bevolking, die door den oorlog 

met de Druzen van nagenoeg alles beroofd is, geldelijk tegemoet 
te komen. 

De serie bestaat uit de waarden : 
Frankeerzegels, 
o P 25 op o P 25. o P 75 op 2 p . 
o P 25 » o P 50. o P 75 » 2 P 50. 
o P 25 » o P 75. I pi op 3 pi. 
o P 50 » I piastre. i pi » 5 pi. 
o P 50 » I P 25. 2 pi » 10 pi. 
o P 50 » I P 50. 5 pi » 25 pi. 

GRAND IIBAN 

Luchtpostzegeb (nieuwe uitgifte met looden opdruk van vliegtuig) 
1 pi op 2 pi. 
2 pi » 3 pi. 
3 pi » 5 pi. 
5 pi » 10 pi. 
De oplaag bedraagt voor de eerste zes waarden 45000, voor de 

overige 4oooo stuks. 
GUADELOUPE. 

In de landschapteekening verscheen de frankeerzegel: 
20 centimes, groen. 
De portzegel i franc grijs der uitgifte 1904 weid overdrukt 

met 2 
francs 

ä percevoir. 
LITAUEN. 

wwwvwvwrrw 

kftAMMJ 

Luchtpostzegels volgens nevenslaande 
afbeelding, papier met het watermerk 

honingraa t : 
20 centu , karmijn. 
4o » , lila en oianje. 
60 » , blauw en zwart. 

MALTA. 

Als verdere waarden van de nieuwe 
serie zijn te melden : 

6 pence, rose, koningslype. 
5 shilling, gl oen en zwart; megalieten 

of hunnebedden bij Hagiar Kim. 

MONACO. 

Met den opdruk i f25 ve i scheende 
frankeerzegel i fianc blauw in neven
staande teekening. Deze zegel was tot 
op heden zonder opdruk niet uitgegeven. 

NIGERGEBIED. 
Opdruk »Territoire du Niger« op den frankeerzegel van »Haut 

Senegal et Niger« in de waarde 60 centimes, rood. 

OPPERVOLTA. 
Opdruk »Haute Volta« op den frankeerzegel 60 centimes rood, 

hierboven beschreven bij Niger gebied. 
PERZIE. 

Wl« ■■*■■■»■■■ 

\% ■■»■ ■■ r i ' * ' * " ' 

Ter gelegenheid van de kroning van 
den nieuwen Sjah, Pahlavi, werden 
onders taande waarden der uitgifte 1924 
voorzien van den opdruk »Regne de 
Pahlavi 1925« en het Perzische wapen: 

1 chahi, oranje. 
2 » , rood lila. 
3 ï , roodbruin. 
6 » , grijsbruin. 

PÖSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N.YAAR &e o « DIR. UEON D E RAAY 

= ^ INr.TEL. ZUID 6 255 
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RUSLAND. 

In het soldatentype verscheen de 
frankeerzegel : 

18 kopeken, violet. 
Papier met watermerk. 

SIAM. 
Zooals wij reeds vroeger berichtten zou, ter gelegenheid van 

de Nationale Tentoonstel l ing te Hängkok, sameni allend niet het 
'5 j a r 'g regeeiingsjubilenm van den koning, een speciale seiie 
verschijnen. Door het overlijden van den koning, eenige maanden 
geleden werden de plannen tot het houden van genoemde Tentoon
stelling opgegeven; de gelegenheidszegels waren klaaiblijkelijk 
reeds gereed, ten minste ze zijn dezer dagen verschenen. In 
groot formaat toonen zij ons een fraaie zaal, vermoedelijk de 
kroningszaal in het paleis. 

Aan den voet staat vermeld; iSompott Siri Paj Sombat Duei 
Rajakan ti Song« — om te vieren de gelukkige en voorspoedige 
regeering. die in lengte gelijk is aan de tweede regeering 
2468 — 1925«. 

De geheele serie bestaat uit de waarden : 
1 tical, violet en groen. 
2 » , karmijn en rood. 
3 » , olijfbruin en blauw. 
5 » , violet en olijfgroen. 

10 > , rood en grijsbruin. 
20 » , blauw en bruin. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te kunnen 

geven. 

SYRIË. 
Luchtpostzegels als vermeld onder »Alawielent : 
2, 3, 5 en 10 piasters. 
Dezelfde serie weldadigheidszegels als vernield onder iGioot

Libanon« verscheen hier; opdruk op zegels van Syrië; oplaag
cijfers als bij GrootLibanon. 

SAN MARINO. 
Kleurwijziging : frankeerzegel 
I Lire blauw in olijfgroen. 

TRANS JORDANIË. 
Het Bulletin Mensuel meldt de volgende portzegels, veikregen 

door een opdruk op de frankeerzegels van 1925 — zegels van 
Palestina met Arabischen opdruk ; 

1 millième op i millième. 
2 » » I » 
4 » » 3 » 
8 » '̂  3 * 

5 piaster 
13 
13 

URUGUAY (Mei '26). 
De serie luchtpostzegels, veimeld in het vorige nummer , weid 

aangevuld met de 25 centesimos, violet. 

TURKIJE. 
De nieuwe serie is vei schenen in een 

uitvoering, die de bekende firma Bi ad
bury Wilkinson & Co. te Londen alle 
eer aandoet. De teekeningen zijn van 
den Turkschen kunstenaar Ali Sami bey, 
die persoonlijk ter drukkerij de vervaar
diging regelde en controleeide 

In de Groote Nationale Vergadeiing 
was n.l. toen de machtiging behandeld 
werd om de zegels buitenslands te laten 
drukken de wensch uitgesproken te 
zorgen, dat er nu weer eens wat fraais 
geleverd zou worden dat gunstig zou 

V9& 
> 

M l 

i 
i 

1 
1 
f: : 

afsteken bij wat de Turksche post met 
de laatste zegeluitgiflen had bereikt. 

De zegels zijn gedrukt op papier zon
der watermerk ; zij beslaan in de vol
gende waarden : 

lo para, grijs groen. 
20 » , oranje geel. 
I Grouch (piaster), karmijn. 

Zij geven weer den legendarischen 
smid Bozkurd met zijn wolfshond, van 
wien verteld wordt, dat hij het Otto
maansche Rijk in de dert iende eeuw 
zou hebben gered. Toen toch drongen 
de Turksche veroveiaars van uit Ana
tolië zegevierend naar het westen en 
de wolfshond zou onder zijn waakzame 
bescherming hebben genomen den stam
houder van het Turksche legerhoofd. 

2 grouch, gioen. 
2 ^ » , grijs violet. 
3 » , roodbruin. 
Gezicht op de Sakaria, de bergpas 

waarlangs de Grieken in den jongsten 
oorlog naar zee zijn gedreven. 

5 grouch, blauw violet. 
6 > , rood. 

10 » , blauw. 
15 » ; oranje. 
Deze toonen ons het oude kasteel 

van Angora, de tegenwoordige hoofd
plaats . 

25 grouch, gioen en zwart. 
50 » , karmijn en zwart. 

100 » , olijf en zwart. 
200 ■> , bruin en zwart. 
Deze dragen de beeltenis van den 

Ghazi, Maarschalk Moestafa Kenval 
pasja, den eersten president van de 
Turksche republiek. Een vijftal port
zegels completeert de se r i e ; de waar
den zijn : 

20 para, geelbruin 
1 grouch, rood. 

2 grouch, groen. 
3 » , bruin violet. 
5 » , lila. 

Zij toonen de historische brug over de KizilIrmak, bekend 
uit den bevrijdingsoorlog van 1921. 

l 'Echo de la Timbrologie vermeldt de eerste oplaagcijfers; 
deze zijn voor de frankeerzegels : 

10 para's 33 millioen. 
20 » 6 » 
1 grouch 4 » 
2 » 4 » 
2^/2 » 2 » 
3 » 3 » 
5 » 35 

Voor de portzegels: van elke waarde 100 000 stuks. 
Hieraan is het vermoedelijk te wijten, dat de speculatie zich 

van de portzegels meester maakte. Deze zijn tenminste op ' t oogen
blik vrijwel onmogelijk te krijgen en j ammer genoeg kunnen wij 
daarom er geen afbeelding van geven ; hopelijk zal dit kunnen 
geschieden in het volgend nummer . Wij raden den verzamelaars 
aan in geen geval fancyprijzen voor deze portzegels te betalen; 
de eerste oplaag ad honderdduizend stuks wettigt dit overvragen 
niet en men kan er wel staat op maken, dat een tweede oplaag 
niet lang op zich zal laten wachten. Evenmin ga men in op 
aanbiedingen van buitenlandsche huizen, die voorspellen, dat 
den hoogeren waarden met de beeltenis van Kemal pasja geen 
lang leven zal zijn beschoren, daar de Turksche publieke opinie 
zich verzetten zal tegen deze persoonsverheerlijking. Wij gelooven 
er niets v an ; Kemal pasja is de man van het nieuwe Turkije, 
die met vaste hand zijn land bestuurt en die klaaiblijkelijk wel 
weet, wat hij doet en zijn wil weet door te zetten. 

Nog vestigen wij er de aandacht op, dat het opschrift der ■ 
zegels luidt »Turksche posterijen« en de waarde thans »grouch« 
in plaats van piasters. Het aanvankelijk plan om de zegels te 
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10 

15 
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50 
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voorzien van het opschrift »Turksche Republiek« is dus overboord 
geworpen. 
VENEZUELA. 

De heer E. J. Martens te Amsterdam toont ons van de koer
seerende serie, die 14 getand behoort te zijn de 10, 25 en 50 
centimos en i Bolivar in de afwijkende tandirig 12I/2. 

Genoemden heer dank voor bericht. 
V. S. VAN AMERIKA. 

Ter gelegenheid van de »Sesqui Centennial Exposition« te 
Philadelphia verscheen een 2 cents karmijn, met de afbeelding 
van de vrijheidsklok (Liberty Bell). 

In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te geven. 
ZUIDAFRIKA (Febr. '26). 

Verschenen is de fran
keerzegel 6 pence oranje 
en groen vertoonende den 
oranjeboom. Het papier 
draagt het watermerk 
springbokkop. 

Evenals bij de reeds 
vroeger verschenen waar
den is de tekst op den 
eenen zegel i n ' t Engelsch, 
op den anderen in 't Afri

kaansch vermeld. 
Den heer J. G. Bitz te Braamfontein vriendelijk dank voor toe

zending. 
ZUIDWEST AFRIKA. 

De 6 pence, vermeld onder ZuidAfrika, werd overdrukt met 
»South West Africa« op den zegel met Engelschen, met »Suidwes 
Afrika« op dien met Afrikaanschen tekst. 

Verbetering. 
In het Maartnummer vermeldden wij onder Tanganyika de 

verschijning van de hooge waarden 2, 5 en 10 shilling en i pond 
met het nieuwe watermerk in sierletters. Deze mededeeling is 
onvolledig. Naast de kleurwijziging van de lagere (cents), zijn de 
shilling en pondwaarden verschenen met rechtopstaand water
merk, terwijl de eerste uitgifte dit »liggend« draagt. De koerseerende 
shi l l ingen pondzegels hebben dus thans alle het rechtopstaand 
watermerk, meervoudig en in sierschrift. 

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

ALGIERS. 
De te verwachten nieuwe serie zal het eerst verschijnen, over

drukt met een halve maan en sterren. Deze is bedoeld als een 
weldadigheidsserie, waarvan de opbrengst is bestemd voor de 
oorlogsverminkten in Marokko. De oplaag bedraagt 30 000 series. 
Maison Fischer te Parijs dank voor bericht. 
BULGARIJE. 

In het Aprilnummer vermeldden 
wij de uitgifte van den frankeer
zegel 50 stot. zwart, met de afbeel
ding van de kathedraal te Sophia 
na den beruchten bomaanslag, 
waarbü eenige honderden men
schen het leven lieten. Naar ver
luidt zou de Bulgaarsche regee
r ing reeds enkele dagen nä de 
uitgifte besloten hebben den zegel 
weder in te trekken, daar de poli

tieke hartstochten opnieuw oplaaiden. Het is jammer , dat de 
regeering dit kwade gevolg der uitgifte niet eerder heeft voorzien ; 
zij was ons dan geheel bespaard ! 

CAMEROUN. 
Van de uitgifte 1916—1917, opdruk »Cameroun occupation 

Frangaise«' op zegels van Congo, is het onverkocht gebleven 
res tant vernietigd. Volgens het ofïicieele procesverbaal vielen 
hieronder de volgende waarden in de aantallen daarachter vermeld : 

^'^•^■"■--"- ^ , g 

247 stuks ä 10 centimes. 66500 stuks ä 45 centimes. 
64500 » » 25 » 29250 » ■> 50 » 
61000 » » 3 5 » 50250 » » 7 5 » 
57000 » » 40 » 

CYPRUS. 
Tengevolge van de portoverlaging is de 2 /̂4 piasteis buiten 

koers gesteld. 
DENEMARKEN. 

In het Meinummer vermeldden wij de verschijning van den 
opdruk 7 ore op een tweetal frankeer en zeven dienstzegels. 

Van laatstgenoeinde zijn de oplagen : 
7 op I öre 250000 stuks. 70p 10 ore 250000 stuks 
7 » 3 » 150000 >> 7 » '5 ■» 4oo000 » 
7 » 4 » 400 000 » 7 » 20 » 11 o 000 .» 
7 » 5 » 60 000 » 
De zeldzaamste is derhalve de 7 op 5 ore groen, wat in den 

gevraagden prijs reeds tot uiting is gekomen. 
EGYPTE . 

Hier zal een expiessezegel worden uitgegeven in de waarde 
20 millièmes. 
ESTLAND. 

De onverkochte restanten van de Roodekruiszegels van 1921 
— getand en ongetand — zullen worden voorzien van een opdruk 
om te dienen als weldadigheidszegels. 
FRANKRIJK. 

Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in de waarden 10 en 
20 francs. 
FRANSCHE KOLONIËN. 

Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat op 14 Juni zullen ver
schijnen de opdrukken i fr. 25 op i franc voor de volgende 
koloniën : Guadeloupe, Guyana, NieuwCaledonie, Reunion, 
Midden Congo, Madagascar, St. Pierre et Miguelon, Gabon, Marti
nique, Mauritanië, Fransch Guinea, Ivoorkust, Dahomey, Senegal, 
Nigergebied, Fransch Soudan,  Somali, Oubangui Chari, Tchad, 
Cameroun, Togo, Opper Volta en Wallis et Futuna. 

Voorts voor Guade loupe : 1.05 op 2 francs. Oceanie : i fr. 25 
op I fr„ 3 en 10 francs op 5 francs. 
LIECHTENSTEIN. 

Het plan bestaat een nieuwe serie uit te geven, met kiekjes 
an het land, oude kasteelen enz. 

V ' 
MADEIRA. 

Hier wil men een museum oprichten en wat is eenvoudiger, 
dan dat men de verzamelaars Iaat zorgen voor het noodige klein 
geld? Een speciale serie zal verschijnen in het Cere s l ype voor
zien van den landsnaam en in de waarden 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 
25, 32, 40, 64, 80 en 96 centavos, i , 1.20, 1,60, 2,4o, 4,50 en 7 
Escüdos. Gedurende bepaalde, van te voren aangegeven dagen 
is de frankeering met deze zegels verplichtend ; op andere data 
zijn zij niet geld ig! Het is zoo fraai, dat wij hopen en vertrouwen, 
dat de verzamelaars aan dit spelletje niet mee zullen doen en 
de Madeireezen kalmpjes hun eigen boontjes zullen laten doppen ! 
PANAMA. 

Binnenkort verschijnt een serie ter herinnering aan het eeuw
feest van het eerste PanAmerikaansch congres. Ue opbrengst 
is bestemd voor de oprichting van een PanAmerikaansche 
hoogeschool. 
POLEN. 

Aan de postkantoren verkoopt men een blauvifen weldadigheids
zegel tegen den prijs van 10 Groszy. Het zegelbeeld toont 
de maagd Polonia, een kind beschermend. Deze segel heeft 
geen frankeerwaarde. 
ROEMENIE. 

Ter gelegenheid van den zestigsten verjaardag van den koning, 
zal een speciale serie verschijnen. 
TUNIS. 

Een nieuwe serie zal verschijnen, o.a. weergevende bekende 
bouwoverblijfselen uit den tijd der Romeinsche overheersching 
van NoordAfrika enz. 
ZANZIBAR. 

Een nieuwe serie, weder met het portret van den Sultan, zal 
binnen kort verschijnen. 

WATERGRAAFSMEER • N . Y AAR &C o m ° " '  lEON DE RAAY 
= • IN r . rEL . ZUID 6255 
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ZUID AFRIKAANSCHE UNIE. 

Volgens het Bulletin Mensuel zijn 
van de luchtpostzegels van 1925 de 
volgende aantallen gedrukt en ver
kocht ; de rest is verniet igd: 

I penny gedrukt 210000 s tuks ; 
verkocht 65390. 

3 pence gedrukt 210000 s tuks; 
verkocht 75621. 

6 pence gedrukt 150000 s tuks ; 
verkocht 53536. 

9 pence gedrukt n o 040 s t u k s ; 
veikocht 27763. 

ZWITSERLAND. 
Voor de , met Kerstmis uit te geven Pro Juventute zegels, 

zullen de wapens worden benut van Aargau, Basel en Thurgau. 

NEDERLAND. 
Nieuwe oplaagletter, 
25 cent B. 
Nieinve plaatnnmmers en tMidingen. 
6 cent A: 57, tanding Nb 
7H cent D: 77 L, tanding Nb. 

L 80, met rechtopst. L en breede 80, ta'nding Nb. 
L 80, met liggende L en nauwe 80, « Nb. 
L 82, tanding Nb. 

10 cent B: 

25 cent B : 

L 85, 
L 76, 
L 78, 
R 78, 
L 79, 
R 79, 
L 81, 
R 81, 

86, 

«: 
« 
« 
« 
« 
« 
c 

« 
« 

Nb. 
Gl. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Nb. 

Het graveeren der nummers schijnt met geringe nauwlettend-
heid te geschieden. Na een eerste veigissing met nummer 57 
(10 cent L 57, 57 L, R 57, 57 R) is nu ook nog de 6 cent met 
dat nummer vei schenen. Bovendien vei scheen L 80 ook in 
twee vormen. 

Wij ontvingen een strip van de 10 cent B sonder nummer-
Er schijnt meer dan e^n vel bekend te zijn, naar men ons meldt 
gevonden in een bundel me t nummer 54 R. Het is niet na te 
gaan, of de vellen identiek zijn met die van plaat 54 R (de zegels 
in ons bezit vertoonen geen bijzondere plaatfoutjes), zoodat de 
mogelijkheid bestaat, dat de afwezigheid van het nummer niet 
aan een toevalligheid te danken is (papiersnipper) en we het 
dus als afzonderlijke variëteit moeten opnemen. 

Mr. Bontekoe meldt onS| even voor het ter perse gaan, ook de 
7 ^ rent D te bezitten sonder p laatnummer. 

Nicmvc dntkkersteekens. 
2 cent C.: kopst. F, blokje als fig. 21, kopst. smalle 3 in 

tanding Gl. 
kopst. F, blokje als fig. 21, kopst. b ieede 3 in 
tanding Gl. 

2 cent C: teeken 3 en cijfer 4, boven zegel i. Tanding Gr. 
teeken 22 en cijfer 4, boven zegel i . Tanding Gr. 

4 cent D: « 21 (zonder kluisje) met cijfer 2. Onder zegel 
191; tanding Nb . 

De heer Gordon, Rotterdam, toont ons exemplaren van de 
koerseerende 10 cent op zeer week papier, tengevolge waarvan 
ook de tanding onregelmatig is en de zegels als afgescheurd 
lijken. Tevens op ditzelfde papier zegels, die zeer onduidelijk zijn 
afgedrukt. 

Een rentezegel gebruikt als postzegel. De heer G. Meyer, 
Den Haag, zendt ons een op een brief gebruikt rentezegel van 

10 cent, verzonden uit Zuidlaren, en door de post te Groningen 
merkwaardigerwijze zonder opmerkingen of Strafport bezorgd. 

A/wijkingen Jubilewnzegeh 1^23. 
De Firma Hekker meldt de 10 cent met ongetande rechter-

zijrand, tanding 11 X n ^ -

Eenige gegevens omtrent de De Ruijter Frankeer- en Portzegels. 
Ontwerp omlijsting en schepen van J. P. van den Berg. Kop 

volgens teekening van L. Hagedoorn. Boekdruk van Joh. Enschedé 
& Zn., Haarlem. 

Fr ankeer zegels. Oplagen : 
J/J cent 27120 vellen ä 150 stuks = 4068000 

I cent 26810 vellen ä 150 stuks = ; 4 021 500 
2J4 cent 27183 vellen ä 150 stuks ^= 4 0 7 7 4 5 0 

Daarvan zijn verkocht : 
Vi cent 3 152 950 = 21 0192/3 vel ; i cent 3 184 700 = 21 231'/s 

vel ; 2I/2 cent 2844550 = i8 963*/3 vel. 
Overdrukt werden : 
1/2 cent 915050; I cent 836800; 2j/^ cent 1232900. 
Portsegels. Op lagen : 

Type L Type II. 
1.2 cent 467 vel') = 70 050 ; 276V2 vel^) = 4i 475. 

I cent 1325 vel = 198 750 1475 5/6 veP) = 221 375 
i'/z cent 935 vel = : 140 250 277 V2 vcU) = ; 41625 
2'/2 cent 545 vel = 81750 276 5/6 vel^) = 41525 
5 cent 64102/3 vel = 961 600') 
6'/2 cent Type 1: 224 vel = 33 600. Type I I : 224 veF) = 33 600. 

Type I I I : 397 1/3 vel = 59600. 
7',j cent (T.I) i4oo vel^) = 210000 

10 cent 2586 2/3 vel = 388000 
12V2 cent (T.I1 410 vel") = 61 500; (T. II) 4o6 vel = ; 60900 
15 cent 963 1/3 vel = 144500*'') 
25 cent 726 vel = 108 900 
50 cent 363 vel = 54450 

I Gulden 626 vel ä 50 zegels = 31 300 

i) Alle zegels Type I. 
2) Alle vellen Type I met i Type II (4e rij 13e zegel, CENT 

naar lechts veischoven), i Type III (8e rij 2e zegel , ' /2 iets naar 
naar links verschoven) en i Type IV 9e rij 15e zegel, Vj iets naar 
rechts verschoven). Op enkele dezer vellen komt Type II voor 
in de 4e rij als 15e zegel, doch Type IV nüt. 

3) Alle vellen Type II met i Type 111 (8e rij 2e zegel, 1 iets 
naar links veischoven) en i Type IV (4e lij 13e zegel, CENT 
naar rechts verschoven). 

4) Alle vellen Type II met i Type III (8e lij 2e zegel, 1'/z 
iets naar links verschoven). 

5) Alle vellen Type II met i Type III (9e rij 15e zegel, 2V2 
iets naar links verschoven) en i Type V (3e rij 14e zegel, 2]/^ 
iets naar rechts verschoven). 

6) Waarbij een onbekend, klein aantal Type II (5 iets naar 
links verschoven), o.a. ie rij 7e, 13e en i4e zegels en 8e rij 2e 
zegel, ie oplage 6200 vel = 930000. De 2e oplage, 210 2/3 vel 
met velschillende fouten C E : N T o a. ie rij 5e en 7e zegels en 
2e rij 7e zegel. 

7) Alle vellen Type II met i Type III (8e rij 2e zegel, 61/2 iets 
naar links verschoven) i Type IV (4e rij 13e zegel, CENT naar 
rechts verschoven) en i Type V (9e rij 15e zegel, 6}/^ iets naar 
rechts verschoven). 

8) Met I Type II op elk vel (3e rij loe zegel). 
9) Met I Type II op elk vel (7e rij 3e zegel). 

10) Waarbij een onbekend, klein aantal T y p e II (15 iets naar 
links) o.a. ie rij 13e zegel, 2e rij 2e zegel en 8e rij 2e zegel. 

H. Y. GA ' ISONIDES. 

Men zal opmerksn, dat deze opgaven niet geheel overeen
komen 'me t die in den »LEIDDRAAD«. De Leiddraad-opgaven 
zijn niet geheel juist, en onvolledig; het bovenstaande is van 
geheele vellen opgenomen. *) 

*) N B . Deze opmerking was, zonder het bijbehooi ende artikel, 
door een vergissing reeds in het vorig nummer opgenomen. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
De heer Cramer te Weltevreden schrijft ons ter aanvull ing van 

het in het Maar tnummer verschenen artikel over de r andd iuk 

P Ö S T Z E C E L H A N D E U 
W A T E R G R A A F S M E E R • N . Y A A R &C o « D I R . L E O N D E RA AY 

= " m r . T E t . ZUID 4 2 5 5 
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bi] Ned.Indische zegels, dat een der schetsteekeningen niet geheel 
juist was, en daardoor misschien misleidend kan zijn. Ter ver
beter ing gaat hierbij een nieuwe teekening. 

| 2 

1^ 

boven, velrand 
2 2 2 S I 

2 2 2 at 

13 

| S 

De heer Cramer deelt ons verder mede, dat het lijstje van 
oplaagletters, verschenen in het Maartno., kan aangevuld wor
den me t : 

(cijfertype) 2 cent D*. lo cent B*. 
(schiptype) i^y^ cent (rood) A*. 

SURINAME. , 
Gonvernementsblad No. ^5 . 
BESLUIT van 4. Mei 11J26 tot nadere wijziging van het besluit 

van 12 Sept. 1907, houdende bepalingen omtrent het in gebruik 
stellen en de wijze van uitgifte van postzegels, briefkaarten en 
andere postformulieren der kolonie Suriname. 

IN NAAM DER KONINGIN! De Gouverneur van Suriname, 
overwegende, enz., enz., heeft besloten ; 

Art. I. 
Art. 3 van het besluit van 21 September 1907 zoo als dat artikel 

luidt ingevolge art . i van het besluit van 4 Januar i 1926,wordt 
gelezen als volg t : 

Art. 3. 
De frankeerzegels bestaan uit 16 soorten, namelijk van i, 114, 

2, 2H , 3, 5, 7)4, 10, 121^, 15, 20, 25, 30, 50, 100 en 250 cent. 
Zij bevatten de aanduiding der geldswaarde, die zij vertegen

woordigen en zijn in twee seriën verdeeld : de eerste bestaande 
uit de zegels beneden de 12V2 cent, de tweede uit d i evan i2 j / ^ 
cent en daarboven. 

De frankeerzegels der eerste serie dragen het opschrift »Suriname« 
en zijn in het midden voorzien van een groot cijfer, overeen
s temmende met de geldswaarde van het zegel, waaronder het 
woord »cent«, voorafgegaan door bedoeld cijfer; die der tweede 
serie zijn voorzien van de beeltenis van Koningin Wilhelmina 
en van het opschrift »Surinaine«, met aanduiding der gelds
waarde door een getal, voor zoover betreft de waarden beneden 
de 50 cent, door het tweemaal herhaald getal 50 en het woord 
»cent» voor zoover betreft de waarde van 50 cent en door een 
eveneens tweemaal herhaald getal en het woord »gulden« voor 
zoover betreft de waarden boven de 50 cent. 

Elke soort van eenzelfde serie is, behalve door aanduiding der 
waarde nog onderling door de kleur te onderscheiden. 

Behalve de in het eerste lid van dit artikel genoemde zestien 
soorten, worden nog tijdelijk, zoolang de voorraad strekt, ver
krijgbaar gesteld frankeerzegels van 1/2 cent, van het type der 
eerste serie en frankeerzegels van 10 cent, van het type der 
tweede serie. 

Bovendien kunnen de in het eerste lid bedoelde zegels van 
■ '̂/2, 3, 5) 10, i2'/2 15 en 20 cent tijdelijk in meer da.n een kleur 
verkrijgbaar zijn, totdat de voorraad dier zegels van de vroegere 
kleuren geheel zal zijn uitgeput. 

Art. 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag na dien van zijne 

afkondiging. 
Gegeven te Paramaribo, den 4den Mei 1926. 

VAN HEEMSTRA. 
Het GouvernementsAdvertent ieblad met bovenstaand Besluit 

ontvingen we van den heer Van der Voet, waarvoor vriendelijk 
dank ! 

Tevens ontvingen wij van hem opgave van de verdeeling der 
2 typen van de C van cent bij de eerste opdruksei ie . Deze ver
deeling is als volg t : 

Bij de 15 centopdrukken komt het eerste type (zie voor af
beelding blz. 66 van het Aprilno.) uitsluitend voor op de is te , 
2de en 4de vertic. rij, d.w.z. 300/0 van de zegels is in type I, 
70% in type II. 

Bij de 10 op \iVi cent komt het eerste type voor oph e t i s t e , 
2de, 6de en 7de zegel van de i s te , 3de, 5de, 7de, 9de horizontale 
rij. Hier dus 20"/,, in type I en 8O'/Q in type II. 

Nog steeds worden er meer opdrukfouten ontdekt bij de beide 
\iV<i centopdrukken op de portzegels. De heer Van der Voet 
meldt ons nu weer, tevens de plaats aangevend : 

I2Ï4 op 40 cent tweekleur ig : Aan de bovenzijde kortere 
breukstreep van Vj, op 3de en 8ste vertic. rij. 

De 5de en 10de vertic. rij toonen van het woord Frankeerzegel 
de 2de r iets lager staand. 

12I/J op 40 cent eenkleurig : Dezelfde fout (lager staande r) 
komt hier voor bij alle zegels van de iste en 6de vertic. rij (ook 
het eerste zegel van het op blz. 53 afgebeelde paartje heeft 
deze fout). 

De opdruk »Fraukecrzegel« komt voor op de 2de en 7de vertic. 
rij (2de zegel van het paar op blz. 53). 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 12 Juni Ï925, 

lO 
II 
12 
"3 
14 
'5 
i6 

17 

i8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 

34 

35 

36 
37 
38 

39 

Binnenlandse he frankeerzegels 
6800 stuks 
6200 » 
5500 . 
6500 » 
7000 » 
3500 » 
5500 » 
3500 . 
3200 » uitgave 1924/1925 Reddingszegels en 

en Luchtpostzegels 
1500 » gemengde Ncd. frankeerzegels . . 
1000 » » » » . , 
500 » » » » . . 
500 » » » »~ . . 
600 • ongetande » . . 
10 » van f 10,— 1905 » 

4ooo « diverse opdrukken 
Luc A tpostzegels. 

i4oo » 
Jubileiimzegels. 1813—11^13 

120 » in 10 complete seriën 
40 » van f 10,— 

300 . >' » 5,— 
250 » » » 2,50 
300 » » •> I,— 
900 » gemengd 
50 » opdruk f2,50 op f 10,— 

Jubileumzegels. I8QS 1923. 
3870 » gemengd 

Portzegels. 
8000 « 
6250 « 
2700 . 
1500 » 
1925 » diverse opdrukken 

Frankeerzegels van de Ned.Koloniën. 
6000 » gemengd 
3950 » w.o. diverse opdrukken 
3525 » met opdruk »Java« en »Buiten Bezit« 

en diverse opdrukken 
900 » Suriname en Curagao 

Jubileumzegels Ned.Indië i8(;8jlg23. 
725 » gemengd 

Bu it en lands che Frankeerzegels. 
9000 » gemengd . . . , 
7000 » » 
5000 » » 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken 

6700 » gemengd 

/ 81,09 
I 2 I , ~ 
108,08 
86,— 

242,— 
1 5 8 , 
102,— 
50,— 

i 'o,35 
82,80 
67,80 
34,80 
32,80 
46,8o 
116,25 
172,09 

252,90 

233,10 
8 2 4 , 
406,— 
219,35 
92,— 
152,60 
91,50 

270,— 

236,09 
179,09 
69,09 
64,80 
198,50 

61 ,— 
43,— 

142,70 
271,60 

• 255,20 

» 108,20 
» 70,80 
» 62,20 

92,— 
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Veilinguitslagen. 
48e Veiling Rietdijk. 
Ned. Indië. 1870. i cent i4 : i4. Postfrisch . . . . f 30,— 

2 cent geel (Foutdruk) f 23,— 
1908. 22'4 cent Bezit Buiten, postfr blok f125,— 
Port , Landmail 150 duiten, op brief . . f 118,— 

8e Vei l ing-Hekker : 
Ned.-Indië, i864, 10 cent ongetand, gebruikt blok van 6 f360.—. 

Tercchtzetting. De heer Van Blaaderen verzoekt ons te willen 
mededeelen. dat door hem indertijd is aangeboden, de onder 
zijn berusting zijnde brandkastzegels niet slechts den heer Korteweg 
te toonen, maa r om ze bij hem te deponceren. 

R^ Luchtpost. R^ 

X. 
Bolivia. De eerste vlucht vond plaats op het traject Cocha-

bamba — La Paz op den 14 Augustus 1924. Het vliegtuig was 
een geschenk van de »Deutscher Verein« te La Paz. Eenspecia le 
stempel werd benut , waarin de namen der uiterste punten waren 
vermeld met de aanwijzing »1° Correo Aereo». 

Volgens het Air-Post Bulletin van Tur ton van November 1925 
werd voor deze gelegenheid de koerseerende 50 centavos in rood 
overdrukt met »Correo Aero-a-La Paz-14/8/1925.« 

Een andere lijn werd bij wijze van proef in gebruik genomen 
op 5 Augus tus 1925, tusschen Cochabamba en Sucre. Boven
genoemd zegel werd toen voorzien van den opdruk «Correo 
Aero-a-Sucre-5-8-1925« in groen. 

Wij hebben deze zegels nimmer gezien, vermoeden, dat men 
hier te doen heeft met »maakwerk«. 

Indien een onzer lezers een dergelijk stuk in zijn bezit heeft, 
zal hij ons zeer verplichten, dit eens ter inzage te zenden. 

Zijdelings verband houdend met de luchtpost is de uitgifte 
van 1924., verschenen ter gelegenheid van de opening van de 
nationale vliegschool. Deze zegels verschenen in de tweede helft 
van 1924. Zij zijn toentertijd beschreven onder »nieuwe uitgiften« 
in dit blad. 

Wij memoreeren , dat de serie bestaat uit de waarden : 10, 15, 
25 en 50 centavos, i, 2 en 5 Bolivars. 

Volgens Kohl 's Briefmarken Handbuch bedragen de oplaag-
c ij fers : 

10 centavos 250000 stuks. 
15 « 150000 » 
25 « 100 000 » 
50 « 80 000 » 

1 Bolivar 50000 stuks. 
2 » 20 000 » 
5 » 10 000 » 

Dezelfde bron vermeldt, dat van de 10000 complete series 
411 stuks werden uitgereikt aan het Internationaal Bureel der 
Wereldpostvereeniging, zoodat slechts ruim 9000 complete series 
voor het publiek verkrijgbaar waren. Dit verklaart de betrekke
lijk groote zeldzaamheid van de 5 Bolivars. 

Resumeerende; Bolivia benutte uitsluitend speciale stempels 
voor de proefvluchten ; over de beide met opdruk uitgegeven 
frankeerzegels is nog geen voldoende licht opgegaan om deze 
als ojßcieel te beschouwen. 

Brazilië. In 1918 kwam een Fransche militaire commissie in 
Brazilië om advies te geven bij luchtvaartaangelegenheden en in den 
aanvang van 1919 vloog het eerste vliegtuig, een Handley Page 
van Pernambuco naar Rio de Janeiro. 

Pernambuco. 
® -® Rio de Janeiro. 

.®.: -® Porto 
Allegre. S. Paulo. 

Een koerseerende briefkaart werd voor die gelegenheid voor
zien van de gedrukte aanwijzing »Correio Aereio-Handley Page 
Ltd. B. 900«. 

In de eerste helft van 1925 werden nieuwe vluchten onder
nomen op het traject, hierboven afgebeeld, uitgebreid met vluch
ten van Rio de Janeiro naar Buenos-Aires (Argentinië). 

Voor zoover ons bekend, werden geen speciale zegels, etiketten 
of s tempels benut. 

Op 28 Mei jl . werd bij wijze van proef een vliegtocht Rotterdam-
Marseille uitgevoerd in aansluiting op het, dien dag van laatst
genoemde plaats naar Nederlandsch-Indië vertrekkende stoom
schip »Indrapoera« van de Rot terdamsche Lloyd. 

Dienstorder no. 290 der Neder landsche posterijen vei meldt 
onder dag teeken i rg van 19 Mei 1926 omtrent deze vlucht nog 
het volgende : 

»De gelegenheid wordt opengesteld om met het vliegtuig 
»gewone en aangeteekende correspondentie (met uitzondering 
»van stukken met aangegeven waarde) voor Nederlandsch-Indic 
»te verzenden. Het daarvoor verschuldigde luchtrecht bedraag t : 

»15 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram voor br ieven; 
»15 cent per br iefkaar t ; 
»10 cent per 50 gram of gedeelte van 50 g ram voor de overige 

»stukken. 
»De correspondentie moet van een duidelijke aanduiding »Per 

»luchtpost« of van een soortgelijke aanwijzing zijn voorzien. 
»Het vliegtuig zal op genoemden datum te 3.30 v.m. van 

»Rotterdam—Waalhaven vertrekken. Door het postkantoor Rot-
»terdam zullen luchtpostbrievenmalen voor Batavia, Batavia passe, 
»Medan, Sabang en Padang worden verzonden. Het vertrek vindt 
»van genoemd postkantoor te 2.15 v.m. plaats«. 

Aan de postkantoren werd voorts een oranje-gekleurd biljet 
verstrekt ter voorhanging in de wachtkamers. Hierop werden 
aangegeven de tijdstippen van vertrek uit Rot terdam (3.30 
's nachts) en aankomst te Marseille 10,15's ochtends. Het vertrek 
van de »Indrapoera« was bepaald op 12 uur 's middags. 

Blijkens dit biljet kwam de hiervoren genoemde extra-bijslag 
ten bate van het Comité »Nederland-Indië, dat den tocht arran
geerde. Voorts besloot het met de opwekking »Verzendt uw 
»correspondentie met deze gelegenheid. U steunt daardoor den 
»arbeid van het comité.« 

Het weekblad »Het Leven« van 5 Juni jl. bevat van de hand 
van Dr. Groenveld Meyer, den secretaris van het Comité-vlieg-
tocht Amsterdam-Batavia, dat van der Hoop door de lucht naar 
Indië uitzond, een artikel, waarin deze eerste verzending van 
»luchtmail« naar tropisch Nederland wordt beschreven. Wij ont-
leenen daaraan het volgende : 

»Het doel van den vliegtocht van Van der Hoop c.s. was niet 
in de eerste plaats een snelheidsrecord over een langen afstand 
te behalen : het comitc-vliegtocht Nederland-Indië wenschte aan 
te toonen, dat thans reeds met een gewoon verkeersvliegtuig, 
dat dagelijks op de betrekkelijk korte lijnen der K. L. M. pas
sagiers, post en goederen vervoert tusschen Nederland en Parijs, 

WATERGRAAFSMEER 
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Londen en Scandinavië, Indië bereikt kan worden. Het Comité 
wenschte nu te bewijzen, dat van het luchtverkeer ook reeds 
practische resultaten te verkrijgen zijn en besloot een vlieg
tuig te doen vertrekken in den vroegen ochtend van Viijdag 
28 Mei van Rotterdam, dat de post zou meevoeren voor de 
Indrapoera, die dienzelfden dag te 12 uur van Marseille zou 
vertrekken met bestemming naar Nederlandsch-Indië. Hierdoor 
zou het mogelijk zijn Donderdagavond brieven te posten die 
den volgenden middag reeds op de mailboot in de Middelland-
sche Zee naar Indië onderweg zouden zijn. Een bescheiden begin 
van mailverzending per vliegtuig, maar wellicht een eerste stap 
op den langen weg, die Indië dichter bij Nederland zal brengen !« 

De schrijver vertelt dan verder, hoe tegen 2 uur Generaal 
Snijders, voorzitter van het Comité op het vliegveld verschijnt 
met enkele andere heeien, o.w. de heer Truffino, chef van de 
afdeeling brieven- en pakketpost van het Hoofdbestuur der P. en T . 

De post wordt aangebracht en ingeladen en om half vier 
vindt het vertrek plaats. Na Rot terdam met haar talrijke lichten 
van uit hoogte te hebben bewonderd is men na een uur boven 
Brussel om den weg te vervolgen over het Belgische industrie
gebied, waar met het aanbreken van den dag de bedrijvigheid 
ontwaakt, voorts over Avesnes in Frankrijk, Chaumont, Langres, 
Dijon (Bourgondië), Nuits en Macon. Dan komt men door een 
uitgestrekt dal tusschen Macon en Lyon met aan weerszijden 
hooge beboschte bergen. Te half tien passeert men Valence ten 
zuiden van Lyon, dan Montelimar, een half uur later Avignon. 
Dan wendt de bestuurder Grase naar rech t s ; hij laat de Rhone 
links liggen en spoedig is het vliegveld in zicht; te 10.17 Hol-
landsche, (9.57 Fransche tijd) strijkt het vlot op de aarde neer. 
Passagiers en post worden per auto door de stoffige voorsteden 
van Marseille naar de kade, waaraan de Indrapoera gemeerd 
ligt, gevoerd en tegen half twaalf is de aanlegplaats bereikt. 
De post wordt afgeleverd, maar niet voor dat een flesch cham
pagne geledigd is op het wels'agen van den tocht. Precies 12 
uur vertrekt de Indrapoera, met zich meevoelende de post, die 
minder dan een half e tmaal geleden nog op HoUandsche post
kantoren en posttreinen werd behandeld ! 

Van ambtelijke zijde vernemen wij voorts, dat een speciale 
speciale stempel niet werd b e n u t ; men kan deze stukken dus 
uitsluitend herkennen aan de dagteekeningsstempels van vertrek 
en aankomst . 

Voorts dat vervoerd werden : 
brieven 882 stuks. 
briefkaarten 70 » 
drukwerken 23 » 
Aangeteekende stukken 97 » 

De in het vorige nummer vermelde luchtpost-etiketten zijn 
thans aan de kantoren vers t rekt ; zij zien er aldus u i t : 

PER LUCHTPOST 
PAR AVION 

37 A A 1926 

De kleur is oranjegeel ; de tekst is in zwart gedrukt. Zij zijn 
aangemaakt in geheele vellen, doorstoken en aan de achterzijde 
gegomd. 

( ^ Poststukken. ( ^ 

NEDERLAND 6 KOLONIEN. 
Met genoegen wil ik gevolg geven aan de uitnoodiging van 

den Raad van Beheer, om als redacteur voor de poststukken 
van Nederland en Koloniën op te treden. Den heer Costerus in 
de eerste plaats een woord van harlelijken dank voor de bereid
willigheid mij een deel van zijn taak over te geven en in de 
tweede plaats onzen dank voor de moeite, die hij zich steeds 
gegeven heeft, om dit deel van deze rubriek zoo volledig mogelijk 
te doen zijn. Den verzarrielaars veizoek ik vriendelijk mij steeds 
alles wat op onze poststukken betrekking heeft, mede te deelen, 
zoo mogelijk onder overlegging der betreffende stukken. 

W. G. ZWOLLE. 

Nederland. In de Deutsche Sammler Zeitung van Maart 1926 
meldt de heer Broekman, dat ook de oorspronkelijke dubbelkaart 
49» (5 cent rood op rose carton zonder deelstreep), welke later 
voorzien is van den blauwen opdruk iiYi cent , in tweeën is ge
scheiden en van den rooden balken o p d r u k is voorzien. Genoemde 
heer meldt mij, dat zulks op een misvers tand berust ; hem is een 
dergelijke kaart onbekend. 

Nederlandsch-Indië. De heer Amiabel legt mij over de enveloppe 
no. 20b met bovenklep II. In den catalogus Costerus staat deze alleen 
maar vermeld met bovenklep I. De heer Costerus deelt mij mede, 
dat hem deze soort reeds bekend was en reeds opgenomen wordt 
in deel V van den «Ganzsachen Katalog Asscher», waarvan hij 
midden Mei reeds de correctie heeft gehad, zoodat wij dit voor 
ons zoo belangrijk deel binnenkort kunnen verwachten. 

BUITENLAND. 
België, Naast den waardestempel van 15 c. werd een tweeden, 

aan den eersten gelijk, gedrukt in dezelfde kleur . 
Br. 15 -|- 5 c. bruinviolet op geel. 
Danzig. De kaarten voor het bui ten land verschenen nu ook 

in groot formaat; met omranding, zonder ansicht . 
Br. 20 p., 20 -4- 20 pf karmijn op zeemkl. 
Djoeba-land. Door de vereeniging me t Ital . Somaliland zijn 

de onder gemelde poststukken alweer verdwenen, ofschoon pas 
ui tgekomen; het zijn de kaarten van 30 en 30 + 30 c. met den 
koning, waaronder met zwarten o p d r u k : :.OLTREOJUBA« 

Br. 30 c , 30 - j - 30 c. oranjebruin op roomkl (jaaicijfers resp. 
23 en 22). 

Denemarken. Door de portoverlaging zijn de in omloop zijnde 
kaarten en kruisbanden zwart overdrukt . 

Br. 7 op 8 en 7 + 7 op 8 -)- 8 ö. gl ijs op wit. 
12 op 15 ö, lila op wit. 

Kr. 7 op 8 ö., grijs, 7 op 10 ö., groen. 
Italië. De briefkaart van 4o c. met be taa lde antwoord wordt 

mij door dr. Poggio Poggi uit Savona toegeadresseerd. 
Br. 40 -|- 4o c. bruin op roomkleur (jaarcijfer 25). 
Ital. bezet op Kreta. Toen de Ital ianen voor ongeveer een 

jaar geleden Griekenland a t taqueerden, is voor de bezettings
troepen een briefkaart uitgegeven; dit is de kaa i t van 30 cent, 
oranjebruin met 25, met zwarten opdruk »CORFU«: zij schijnt' 
naar Dr. Poggio Poggi mij bericht, zeer zeldzaam te zijn; oplaag 
vermoedelijk 100 stuks. 

Br. 30 c. oranjebruin op roomkl. 
Lethland. De prijs van de b innenlandsche kaart is van 4 op 

6 santimi gebracht; zelfde waardestempel. 
Br. OS. groen op roomkl. 

Luxemburg. Twee opdrukkaarten, a lsmede een kaart in groot 
formaat. 

Br. 20 c. op 15 c. groen op wit. 
30 c. * 15 c, » » » 
20 c. groen op wit. 

Noorwegen. De dienstkaarten otvingen een nieuwe waardc-
slempel: het landwapen, » T I E N E S T E F R I M E R K E ; daaronder de 
waarde; de enkelkaart met, de dubbelkaar t zonder deelstreep. 

D. K. 15 ö., 15 + 15 ö. donkerblauw op wit. 
Papua. Hier kwam een enveloppe van aanget . brieven in het 

formaat H^ in omloop. 
Env. V. aanget. br. 4d. oranje op grijs, form. H^. 
Polen. Ook de enkelkaart met het stadsgezicht als waarde

stempel (groot formaat) kwam in omloop. 
Br. 10 h . paars op zeemkl. 
Rumenië. Met den kleinen kop van koning Ferdinand ligt 

een postwissel voor mij van 3 lei; verder als de laatste uitgave. 
P. w. 3 1. rose op wit. 
Tanganjika. Hier verscheen een enveloppe voor aanget. brie

ven met een giraffenkop als waardestempel in het formaat H: 
tevens kwam de briefkaart met betaald antwoord in omloop. 

Env. V, aanget. br. 50 c. blauw, form. H. 
Br. 15 -f- 15 c. rood op roomkl, 
Zwitserland. Ook de kaart van 20 c. met ansicht (cijfer met 

duif als waardestempel) verscheen in groot formaat. . 
Br. 20 c. karmijn op roomkl. 

POSTZECEI .HANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C o « DIR. LEON DE RAAY 
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REINOU KINGMA, APELDOORN, 
LEVERT ALLES PRIMA 

es 2 
o, cplt. . f 1,15 S 
-21 , cplt. „ 1,50 S 
-23, cplt. , 0 50 ƒ 
—24, cplt. „ 0,75 5 

l 

Hieronder enkele reuzenkoopjes 
Montenegro 1894, cplt. . . f 0,45 België pakket 1916, 

1898, cplt. . . „ 0,30 1920 
1902, cplt gebr „ 3 — 1922 
1907, cplt. gebr „ 0,50 1923—24, cplt. 
1910, cplt. gebr. „ 0,75 

Vraag onze prijslijst en blad met d uizenden koopjes 
POSTZEQELNIEUWS f 2^50 per jaar._ 

ALBUM NEDERLAND EN KOLONIËN 
Voor slechts f'3,— leveren wij U franco een gebonden prachtalbum van 
Ned. en Kol., 66 pagina's met ruim 200 afb., tot op heden bijgewerkt, 
dus ook Cur. en Sur. '26. Gratis 1000 gomp., insteekboek en tünden-
meter. Een reuzenkoop !!! C2393 

Waarschuwing. 
De heer H. W. Borel, med. docts. arts te Merano (Italië), ver

zoekt mij de lezers van dit orgaan te waarschuwen voor den 
postzegelhandelaar JULIEN BRIAULT, 2. Route de Versailles, La 
Celle St. Cloud (Seine et Oise), die geregeld in I'Echo de la 
Timbrologie adver tee r t . Hij is sinds Apiil 1925 aan den heer 
Borel nog 268,75 francs schuldig, doch laat op alle correspon
dentie niets van zich hooren. Eenige jaren geleden werd hij in 
dit blad ook al gesignaleerd, doch schijnt zijn kwade practijken 
nog maar voort te zetten. 

£>e Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau, 
J. A. KASTEIN, 

Hendrik Jacobszstraat 19. Amsterdam. 

BELANGRIJK BERICHT 
voor beeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders. 

Aangezien door vele vereenigings-secretarissen en adverteerders 
met het inzenden iiunner kopy de uiterste termijn — n.l. de 8e 
der maand — wordt afgewacht en daardoor het op tijd verschijnen 
van het Maandblad niet meer wel mogelijk blijkt te zijn, heeft 
de Raad van Beheer in zijn laatste vergadering besloten, dat 
vergaderings-verslagen en advertentiën in 't vervolg vóór den 
5en der maand aan de Administratie behooren te worden toege
zonden. Al wat nä den 5en ontvangen wordt, zal in den regel 
tot het volgend nummer moeten bewaard blijven. 

De Administratie, 
Verlengde Koninginnestraat 89, Breda. 

LEEST DIT! 
De Secretarissen der Vereenigingen, Adverteerders, e.a. gelieven 

er rekening mede te houden, dat het adres der Administratie, 
veranderd is van Schoolstraat 18 in VERLENGDE KONINGINNE
STRAAT 89, TE BREDA. 

De Administrateur, 
L. C. A. Smeulders. 

Verlengde Koninginnestraat 89, Breda. 
Telefoonnummer 1397. 
Postrekening Nr. 37183. 

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

verkeerd geadresseerd, wat tot gevolg heeft verlraging en extra 
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 ë n (nieuwere uitgiften) aan A. M. 

Benders en G. W. A. de Veer, Burgem. Reigersiraat 67, Utrecht. 
N ' e d e r l a n d e n K o l o n i ë n (oude ui tgif ten): dr. L. Frenkel , 

Eendiachtsweg 7, Rotterdam. 
P o s t s t u k k e n v a n N e d e r l a n d e n K o l o n i ë n : 

W. G. Zwolle, Gerard Terborgstraat 28 II, Amsterdam. 
B u i t e n l a n d s e h e P o s t s t u k k e n : W. P. Costerus Pzn , 

Edam. 
A f s t e m p e l i n g e n : J. P. Traanberg, ßrouvyersplein 25 r, 

Haarlem. 
Vr a g e n b u s : A. C. Voss, Amsteldijk I i4 , 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. 13. Robert, 
Balistraat 57, 's-Gravenhage. 

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 ij d r a g e n : 
J. D. van Brink, Hoek van Holland. 

A d v e r t e n t i ë n , e n z . , Ver e e n i g i n g s v e r s 1 a g e n : 
L. C. A. Smeulders, Verlengde Koninginnestraat 89, Breda. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 20 Juni 1908. 

Als Rechtspersoon erkend b ĵ Kon. 
Bes lui t van 27 Jul i 1908, No. 67. 

De bij den Bond aangesloten Vereenigingen worden herinnerd 
aan art. 4 van het reglement , l u i d e n d e : 

.Jaarliiks, in de maand Juli, doet elke Vereeniging opgave 
»van her aantal harer leden op i Juli daaraan voorafgaande en 
»van hare vertegenwoordigers voor het volgend vereenigingsjaar.« 

De ie Secretaris, A F. SINGELS, 
Tet . Molenstraat 37, Breda. 

Het bestuur van den Bond bericht, dat de onderhandelingen 
met het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie over het be
schikbaar stellen van de overdrukken 11 op 1 7 ^ cent en 150p 
22V2 cent (postpakket verrekenzegels) nog niet tot een beslissing 
hebben geleid. 

De ie Secretaris, A. F . SlNGELS. 

Zeventiende Algemeene Vergadering op Zaterdag 4 Sep
tember 1926, des voorniiddags te 11 uur, in Hotel 
„Des Pays-Bas", te Utrecht. 

(Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden der aange
sloten vereenigingen). 

ACiENDA: 
Opening. 
Notulen der vorige vergadering. 
Ingekomen stukken. 
Verslag van den len secretaris. 
Verslag van den penningmeester . 
Begrooting 1926—1927. 
Hierbij zal worden voorgesteld de conti ibutie per lid der 
aangesloten vereenigingen te brengen op f 0,30 (thans f 0,35). 
Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
Bestuursverkiezing. De beeren W. P. Costerus enP.Jor i ssen 
zijn aan de beur t van aftreding en zijn weder door die ver
eenigingen, welke candidaten inzonden, als zoodanig gesteld. 
Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering zal gehouden worden. 
Aanwijzing van de commissie voor 't nazien der rekening 
in het jaar 1927. 

I I . Rondvraag en sluiting. 
N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 

van het H R., luidende : »Wanneer een vertegenwoordiger ver
hinderd is een algemeene vergadering bij te wonen, kan hij zijne 
stem aan een mede-vertegenwooidiger van zijn vereeniging over
dragen en moet hiervan vóór de vergadeiing aan den 2en secre
taris schriftelijk kennis geven«. 

De istc Secretaris. A. F. SiNGEl.S. 
VERSLAG der bestuursvergadering op Zondag 30 Mei 

1926, in „de Kroon" te Den Haag. 
Aanwezig alle bestuursleden, behalve de heer Jorissen (met 

kennisgeving). 
Na het welkom van den voorzitter, worden de notulen der 

vorige vergadering vastgesteld. Bij de ingekomen stukken deelt 
de voorzitter mede, dat de titel van het blad van den handelaar 
Kingma is gewijzigd geworden en nu luidt: »Orgaan van Neder
landsche Philatelisten«. Voor de hierover gehouden correspon
dentie wordt den heer mr. Bonn dank gebracht. 

7-
8. 

10. 
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Naar aanleiding van een schrijven van den Raad van Beheer 
van het Maandblad om subsidie, wordt de meening geuit, dat 
deze gewone wijze van subsidieeren in dit geval niet verkieselijk 
is, mede met het oog op het feit, dat eenige vereenigingen, 
die het tijdschrift als orgaan ontvangen, niet bij den Bond zijn 
aangesloten. Een betere wijze om de Vereenigingen tegemoet te 
komen, is het verminderen der Bondscontributie ; hiertoe zal op 
de eerstvolgende vergadering een voorstel gedaan worden. 

Tot leden der financieele commissie worden benoemd de beeren 
Burgersdijk, Van Gittert en Raatgever. 

De voorzitter doet verschillende mededeelingen over de inter
nationale verhoudingen in de philatelistische wereld. Zoowel van 
FranschBelgische als van Duitsche zijde zijn reglementen voor 
een internationalen Wereldbond saamgesteld. Vermoedelijk zijn 
deze 2 ontwerpen zeer goed te combineeren, daar de verschil
punten niet groot zijn. De voorzitter en de ie secretaris hebben 
in Juni een conferentie te Parijs, waar men in samenwerking, 
o.a. met Zwitserland (dat Duitschland aldaar vertegenwoordigt), 
tot definitieve resultaten hoopt te komen. 

Op het verzoek van de U. Ph. V., om grooter subsidie dan 
f 100,— voor den Philatelistendag, wordt afwijzend beschikt. 

Besloten wordt den penningmeester te machtigen zijn kasgelden 
op de gemeentegiro van Amsterdam te plaatsen. 

Vervolgens wordt de Bondsagenda besproken en vastgesteld, 
waarna sluiting. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Sec r e t a r i s : A. VAN DAM, Wilhelminastr . 49, Haarlem, Tel. 10793. 

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

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

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

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

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

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

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 

Nieuwe leden. 
L. C. Kissing, p/a Ruhaak & Co., Hoofdkantoor, Soerabaia, 
(N.I.) 
Max Marchand, postzegelhandel, Utrechtschestraat 57II, 
Amsterdam V. 
Léon Kinet, Boite postale 113, Smyrne (oudlid). 
P. A. Schwartz, burgemeester . Oostweg, Krabbendijke. V. 
( i ju l i ) . 
J. Ph. van de Water , Laan van Eik en Duinen 159, den 
Haag V. 
C. H. Vogelzang, Groote Houtstraat 28, Haarlem, (i Juli). 

Aanmeldingen. 

947 
948, 

70 
949 
950 

951 

P. Kroes, Insp. Bel., Gemeente Semarang (N.I.) 
W. A. van der Noordaa, s. f. Gantiwarno bij Klaten (N.I.). 
G. Reeuwijk, kastelein Sociëteit Dcocja (N.I). 
Th . Schoot, Sindorolaan 4, Dcocja (N.I.). 
mr. A. P. V. Schilfgaarde, Koningstraat 10, Arnhem. V. 
E. H. M. van Koolwij k. Stationsplein 6, Roermond. 

Adresveranderingen. 
379. G. J. C. Aveling, thans Brinklaan 166, Bussiim. 
859. S, van Berg, thans Regentesseplein 20 a, den Haag. 
714. H. Binnendijk, thans onbektnd. 
678. S. A. Blok, thans Noordeinde 70, den Haag, 
621. K. Boeve, thans Banjermasin. (N.I.j. 
350. H. F. G. Gudde, thans Heydenrijckstraat 108, Nijmegen. 
349. W. H. A. Hollenkamp, thans Mathenesserl . 264B, Rotterdam. 
189. P. Knegtmans, thans Wasscherijweg 4, Tjikini 2 pav. 

Weltevreden. (N.I.) 
67. G. Lebbink, thans Hataweg 13, Bandoeng (N.I.). 

946. R. A. Meiborg, thans Zuiderpark 4, Groningem. 
47. M. A. van Regteren Altena, thans hu ize »De Boonenburg», 

Heerde. (G.) 
367. G. J. Stork G.zn, thans Overtoom 132, Amsterdam. 
617. mr. S. D. de Vries, thans Eschdoornstraat 80, den Haag. 
657. P. Wittkämper jr . , »James Cookstraat 611, Amsterdam. 

Afdeeling 's Gravenhage. 
In de afdeelingsvergadering van 19 Mei j . l . kwam ter sprake 

het rondzenden door vele handelaars van prijscouranten, waarin 
prijzen voorkomen ver — of al thans — onder de gangbare prijzen. 
Tracht men die zegels bij hen te koopen, dan kan hieraan niet 
voldaan worden: «de zegels zijn niet voorhanden«. 

Deze toestand werd afgekeurd en maatregelen werden be
sproken hoe daartegen zoude zijn op te t reden, daar het steeds 
teleurstelling geeft voor verzamelaars en ook voor andere han
delaars zeer ongewenscht is. 

Op den steun van de »Beurs van handelaars« viel voorloopig 
niet te rekenen, daar deze zóó weinig georganiseerd bleek te 
zijn, dat zij zelfs 'geen bestuur had. Als eerste maatregel werd 
besloten in het Tijdschrift van deze gevoelens te doen blijken, 
om door ineer algemeene bekendheid en eventueel in overleg 
met andere afdeelingen maatregelen te beramen om gezamenlijk 
legen dit misbruik bij den handel op te t reden. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
Ie Secretar is : J. C. G. VAN DEN BERG , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

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

Aanwezig 36 leden. De voorzitter, de heer Singels, heet na 
opening der vergadering de aanwezigen welkom, waarna de 
notulen der vorige vergadering zonder op of aanmerkingen 
worden goedgekeurd. De 5 candidaat leden, die in het vorige 
Maandblad vermeld waren, worden met algemeene stemmen ais 
lid aangenomen. 

Ingekomen zijn: van den heer Smeulders een werkje »The 
Postage Stamps of France 1840—1925« voor de bibliotheek; van 
den heer Jacobs een zegel voor het falsificatenalbum ; van den 
heer Donnai te den Haag eenige zegels voor de verloting, bene
vens een aantal door hem uitgegeven mancoboekjes en ten 
slotte van den heer Homs een 4tal zegels, eveneens voor de 
verloting. De voorzitter dankt alle milde gevers voor hun respec
tieve geschenken. 

In het drukraampje gaat o.a. rond het nieuwe 5 gulden zegel 
van Nederland. Ter vergadering is tevens de laatste uitgifte der 
voorwaarden van 's Rijksveiling aanwezig. 

De secretaris wekt thans den leden op gehoor te geven aan 
den oproep van den heer Korteweg te ^//è;«««r in het Maandb 'ad 
van April, om hem portzegels van Nederland, uitgifte 1881, 
tanding 11)4:12 , ter keuring te zenden. 

De voorzitter doet daarna eenige mededeel ingen omtrent een 
conferentie van den Bondsvoorzitter en den len secretaris met 
het Hoofdbestuur der P. & T. en aangaande de gehouden Bonds
bestuursvergadering. Verder deelt hij mede, dat de Bondsvoor
zitter en de ie secretaris den Nederlandschen Bondte Parijs oy> 
18 en 19 Juni a.s. zullen vertegenwoordigen op de vergadering 
van het Bureau International de Philatelie. 

Daarna houdt de heer dr. Gommers een lezing over »brieven 
en posterijen«, waarvoor hem na afloop door den voorzitter dank 
wordt gebracht. Naar aanleiding van deze lezing herinnert de 
voorzitter nog eens aan het aanstaande Congres en verzoekt 
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hem opgave te doen van lezingen, die men daar wenscht te 
houden ter verkrijging van den Bondswisselbeker. 

Tot slot wordt de verloting gehouden, waarbij velen een 
zegeltje ten deel valt. 

Niemand verder iets aan de orde te stellen hebbende, wordt 
de _ vergadering door den voorzitter, onder dankzegging aan de 
aanwezigen, gesloten. 
Breda, 7 Juni 1926. De ie Secretaris, 

J. C. G. VAN DEN B E R G . 

Nieuwe leden. 
399. S. J. H. Breukel, te Geldrop (N.-Br.). (VI). 
E. Z. 
462. T. de Vries Dzn., Schoolstraat 5, te Rotterdam. (V). 
E. Z. R. P. 
413. W. C. Coenen, Tet . Parkstraat 4o, te Breda. (II). 
E. Z. R. 
463. A. H. Kalis, Ligusterweg i, te Schiebroek. (V). 
E. Z. 
279. E. W. Kraal, Via Cattedrale 6, te Lui^ano (Zwitserland). 
E. 

Candidaat-Ieden. 
Jacob Elserman, letterzetter, Steigerstraat A \oi, Zalt-Bommel. 

(Voorgedragen door H. W. A. van Andel, te Breda). 
J. D. A. Rahder, Oud Gondangdia 17, Weltevreden. (Voorge

dragen door L. H. Rijnders te Weltevreden). 
mr. G. A. Bontekoe, advocaat, Oppenhuizerweg 34, te Sneek. 

(Eigen aangifte). 
G. W. A. de Veer, Burg. Reigerstraat 67, te Utrecht. (Voorge

dragen door A. F . Singels te Breda). 
P. Roos, verffabrikant, Raadhuisstraat 37, Koog ajd Zaan. 

(Eigen aangifte). 
mej. H. C. Hendriksen, sigarenwinkelierster, Piusplein 18, te 

Tilburg. (Eigen aangifte). 
H. S. Hoven, directeur Gas Maatschappij, te Awrt ra«^ . (Voorge

dragen door J. C. P. Kats te Semarang). 
T. Meeuws, Steenstraat 5. te F»»«/».'(Oud-lid. Eigen aangifte.) 

Bedankt als lid. 
60. H. J. >Iolsbergen, te Utrecht. (IV). 

125. mr. H. Tydeman jr., te Amersfoort. (IV). 

Adresveranderingen. 
253. J. F. de Hosson, te Amsterdam, thans Bosboomtoussaint-

straat 49 huis, aldaar. (VII). 
200. M. J. Olrée, voorheen te Breda, thans Peperstraat 17, 
Z. Beverwijk, N.H. (Van I naar VII). 

Bekendmakingen. 
I. 

Gehoor gevende aan den aandrang van velen, is door het 
bestuur besloten eene afzonderlijke sectie in te stellen voor de 
zegels van Nederland en Koloniën, gespecialiseerd naar typen, 
tandingen, plaatfouten, enz. Boekjes voor deze afdeeling kunnen 
worden ingezonden bij den administrateur der rondzendingen, 
den heer H. J. H. M. Janzen, Parkstraat 18, Breda, wijkkantoor 
Parkstraat. Leden, die deze rondzendingen wenschen te ontvangen, 
gelieven zich schriftelijk op te geven bij den len secretaris, den 
heer J. C. G. van den Berg, Burgemeester Passtoorsstraat 5, 
Ginneken. 

II. 
Met ingang van i Juli kunnen wederom boekjes voor de rond

zendingen ingezonden worden. Dringend wordt verzocht op het 
adres te vermelden »Wijkkantoor Parkstraat«. 

Ter ondervanging van het sluiten der gelegenheid tot inzen
ding heeft het bes tuur besloten, bij wijze van proef, het aantal 
in te zenden boekjes voor het resteerend halfjaar 1926 te beperken 
tot vijf per inzender. De inzending van boekjes voor de afdeeling 
Nederland en Koloniën is voorloopig onbeperkt. 

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 
29 Mei 1926, te 8 uur, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 

46 leden zijn aanwezig, benevens de heer De Ruijter als intro
ducé. Besloten wordt het ingekomen schrijven van de Haagsche 
Philatelisten-Vereeniging bij de 6 Bondsvertegenwoordigers te 
laten circuleeren, die dan, na onderling overleg, op de volgende 
bijeenkomst advies zullen uitbrengen aan de algemeene verga
der ing. 

Medegedeeld wordt, dat de Jubileumstentoonstelling van 24-28 
Augustus 1927 in de zalen van het feestgebonw »Bellevue« zal 
worden gehouden. Op voorstel van den heer Van Wijk wordt 
aan het bestnur volmacht verleend over het Reservefonds te 
beschikken, terwijl de algemeene vergadering het bestuur tevens 
machtigt om een 4 "/j obligat ieleeningaan te gaan, groot f 5000, —, 
in coupures van f 25,— en f 10,— ; staande de vergader ing 
wordt reeds voor ruim f 2800,— geteekend. 

Met algemeene stemmen worden als lid aangenomen de beeren 
A. M. van den Brink, B. J. C. Pothast , ^N. J. Melchers, J. W. Smith 
en A. G. Duijn en als junior-lid de heer Jan Wagenvoort . 

In de pauze vertoont de heer P. Oosterbaan zijne, op eenige 
zegels na, complete verzameling van Nederland en Koloniën, die 
zeer de aandacht trekt, omdat bijna alle zegels ongebruikt zijn. 

De heer A. van As vestigt de aandacht op het steeds meer 
in zwang komende specialiseeren der zegels van Nederland en 
Koloniën en verzoekt het bestuur hiervoor een apart rondzen-
dingsverkeer te organiseeren, daar een speciaal-verzamelaar zoo 
weinig aan de tegenwoordige rondzendingen heeft. 

De veiling van 44 kavels brengt ± f 75,— op, waarna bij de 
algemeene verloting de 25 prijzen ten deel vallen a a n : 
nos. i i 4 , 146, 20, 214, 355, i4o, 17, 315, 24, 288, 107, 72, 308, 
18, 125, 92, 231, 172, i42, 50, 123, 145, 24o, 314 en 59. 

Hierna sluiting te ruim half elf 
De 2e secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
J Wagenvoort , David Blesstraat i " , Amsterdam. (Junior-lid) 
A. M. van den Brink, i e Helmersstraat 10, Amsterdam. 
B. J. C. Pothast, Eemnesserweg 23, Laren. (N, H.) (Eigen aan

gifte.) 
W. J. Melchers Hzn, Maliesingel 26, Utrecht. (Voorgesteld door 

Jac. van der Oord.) 
A. G. Duijn, Oude Dieze 3, 's-Bosck. (Eigen aangifte.) 
J. W. Smith, Noorder Amstellaan 134, Amsterdam. (Eigen 

aangifte.) 
(De 4 laatstgenoemden zijn eerst dan als lid aangenomen, als 

binnen 10 dagen na deze aankondiging geen bezwaren zijn in
gekomen). 

Adresverandering. 
D. C. J. Van Gogswaardt, Gabriel Metsustraat 24, Amsterdam. 

Candidaat-lid. 
J. A. Adriaens, Cornelis Krusemanstraat 32, Amsterdam. 
(Voorgesteld door J. A. Kastein). 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 19 Juni 1926, des avonds 

te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 26 Juni 1926, des avonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 
De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , t e U t r e c h t . 
Secretar i s ; K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
25 Mei 1926, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 
Aanwezig 27 leden. Om ongeveer 8,10 werd deze vergadering 

door den voorzitter geopend. Nadat de notulen der vorige verga
dering — behoudens een kleine wijziging —verder onveranderd 
goedgekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
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voor kennisneming aangenomen. De heer Tholen stelde een bedrag 
van f25,—, de heer Spruit een bedrag van f20,— ter beschik
king van het bestuur voor de a.s. feestviering, terwijl de flrma 
Hekker een bedrag van f50,— en de beeren De Vaal en Van 
Kiezen een zeker bedrag of zegels voor de verloting toezegden. 

Het voorgedragen candidaatlid D. M. van Hoorn werd met 
algemeene stemmen tot lid aangenomen. Aangezien het tot 
schorsing voorgedragen lid inmiddels aan zijne verplichtingen 
voldaan had, werd dit punt van de agenda afgevoerd. Hierna 
werden tot afgevaardigden voor de Bondsvergadering benoemd 
de beeren dr. P. H. van Gittert, K. H.J. van Hulssen, H. C. Milius, 
J. F. Burgersdijk en mr. J. H. Vuystingh; allen aanvaardden 
hunne benoeming. 

Bij de bespreking van de a.s. feestviering deelde de voorzitter 
mede, dat de voorbereidingen goed opschoten en dat in een 
volgende vergadering hieromtrent meer kon worden medegedeeld. 

Na de verloting, waarvoor door de beeren Van Gittert en 
Burgersdijk prijzen \ erden geschonken, deelde de voorzitter 
mede , dat bij den heer Jonker tegen nominaal het nieuwe één 
guldenszegel van Nederland te bekomen was. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Spruit of in verband met de 
aanschaffing van een volgenden catalogus het niet wenschelijk 
was, dat de philatelisten zich uitspraken voor den Senf of den 
Yvert & Telliercatalogus. De voorzitter meende, dat dit zeer goed 
een der vraagpunten voor het a.s. Gongres kon uitmaken, doch 
dat inmiddels door de Vereeniging bij den uitgever van den Senf
catalogus zal worden geïnformeerd naar den prijs. 

Op de vraag van den heer Spruit omtrent de mogelijkheid 
door bemiddeling van de Vereeniging de nieuwe emissies van 
de verschillende landen te bekomen , werden door het bestuur 
de noodige inlichtingen verstrekt. 

Na de veiling werd de vergadering om 10'/;, uur namiddag 
opgeheven . 

De secretaris der U. Pk. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

Nieuw lid. 
(e) D. M. van Hoorn, Boelekade 163, Gouda. 

Candidaatlid. 
H. Cohn, Van Lennepweg 24, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
C. L. Sanders wordt Gerard Noodstraat 6 bis, Utrecht. 
G. N. Flamman wordt Spoorstraat 33, Soestdijk. 
M. A. van Regteren Altena wordt Huize »de Boonenburg«, 

Heerde (Gelderl.). 
H. J. P. Sluijp wordt Tolsteelsingel O.Z. 41, Utrecht' 

Vergaderingen. 
BESTÖURSVERGADERING op Dinsdag 15 Jiinl 192G. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 22 Juni 192ß. 

Rectificatie. 
In het kort verslag van de Aprilvergadering, opgenomen in 

het Maandblad van 17 Mei 1926, staat vermeld »nieuwe opdruk
ken van Suriname en Guragao« ; dit moet zijn »van Suriname«. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR . , Olijfstraat 4o, 'sGravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der bijeenkomsT van Donderdag 
27 Mei 1926, 's avonds te 81/4 uur, in Café „De 
Pool", Plein 10, Den Haag. 

Nadat de voorzitter de aanwezige leden heeft welkom geheeten, 
worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken is een schrijven 
van mevrouw wed. Stroo, waarin zij onze Vereeniging, als aan
denken aan wijlen haar echtgenoot, onzen nog steeds bet reurden 
eerevoorzitter, een voorzittershamer aanbiedt. Reeds is aan 
mevrouw Stroo de groote dank onzer Vereeniging voor dit 
hernieuwde blijk van belangstelling betuigd, waarvan door de 
aanwezigen met groote instemming kennis wordt genomen. 

Naar aanleiding van het bericht in het verslag der vergadering 
der Vereeniging »Groningen« in het laatste Maandblad, inzake 
de verkrijgbaarstelling der »zwcndelporten«, wordt besloten aan 
den Bond antwoord te vragen op ons schrijven d.d. 30 November 

a p., waarin inlichtingen over deze distributie worden gevraagd. 
Bij de vele ingekomen stukken is ook de motie van de Post

zegelvereeniging »Breda«, welke door den secretaris wordt voor
gelezen, maar waarover niemand het woord verlangt. 

De voorzitter zegt, dat zeker door allen met groote voldoening 
is geconstateerd, hoe volkomen de voorzitter der Vereeniging 
»Breda« ons standpunt blijkt te deelen, wat betreft het HOOFD
DOEL onzer actie, n.1. de onvereenigbaaiheid der functies van 
voorzitter van den Bond en voorzitter van een der aangesloten 
Vereenigingen. Zelfs hij, die slechts secretaris van den Bond is, 
voelde zich verplicht, zij het maar »even«, afstand te doen van 
het voorzitterschap zijner Vereeniging, toen hij als secretaris van 
den Bond in het gedrang was geraakt. Deze ongedachte adhae
siebetuiging wordt door ons werkelijk op prijs gesteld. 

De andere binnengekomen brieven der Vereenigingen, in 
antwoord op ons rondschrijven inzake den Bond, worden door 
den voorzitter behandeld en enkele, die buitegewone belangstel
ling verdienen, besproken. 

Bij de rondvraag deelt de voorzitter, ter waarschuwing aan 
anderen, mede een brief te hebben ontvangen uit Rusland, van 
de Philatelistische Verg. de Filintern, waarin hij wordt uitge
noodigd als lid toe te t reden. De officieel uitziende brief, die 
behoorlijk genummerd is, heeft een formulier wat men verzocht 
wordt te teekenen, onder vermelding van NAAM en KWALI
TEIT . Ziet men goed na, dan ziet men dat men zich verbindt 
»ä me confirmir exactement ä ses instructions«. Bij onze Ver
eeniging blijken er echter geen aspirantsowjets te vinden. 

Na nog enkele besprekingen sluit de voorzitter na gehouden 
verloting en veiling de prett ige vergadering. 

De Secretaris, A. STARINK JR . 

Adresveranderingen. 
M. Gremer Eindhoven, 2e Emmastraat 158, den Haag. 
D. J. Oosterink, adr. Helvoirtscheweg A. 426 H , Vught. 

Overleden. 
B. H. van der Beek, Maurik. 

Vergadering. 
Bnitengewone algemeene vergadering op Donderdag 24 Jnnl 

1926, 's avonds te S'/» uur, In Café »De Pool«, Plein 10, 
Den Haag. 

Notulen. Mededeelingen. 
Ingekomen stukken. Verloting. 
Vaststelling punten bespreking Eventueele veiling. 

Bondsvergadering. Rondvraag. 

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

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 11 Mei 1926, des 
avonds te 7>t uwf» '" Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 21 leden. De voorzitter, de heer De Ruiter, opent 
de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering worden 
gelezen en onveranderd goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden voor kennisgeving aangenomen, terwijl het schrijven der 
Haagsche PhilatelistenVereeniging in handen wordt gesteld van 
2 commissieleden, die ten zeerste hunne afkeuring hierover uit
spreken en in welken geest ook aan de H. P. V. zal worden 
geschreven. 

Ter bezichtiging worden gesteld de verzamelingen ^z^/^arz/i; en 
België van den heer Van Smaalen. De verzamelingen zijn een
voudig, doch keurig opgezet en worden met belangstelling 
bezichtigd, waarna de heer Van Smaalen door den voorzitter 
onder applaus wordt dank gezegd. Hierna heeft de zegelverlo
ting plaats. 

Van den heer Van Harderwijk ontvangt de Glub eenige zegels 
ten geschenke, die ten bate van het fonds worden verkocht. 

De heer Van Harderwijk vraagt eenige inlichtingen omtrent 
hel bestaan eener postzegelbeurs in een der lokalen van de 
»Doele« ; deze worden door den heer Frenkel verstrekt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rondviaag 
de vergadering. 

De secretaris, V. JORISSEN P .G .ZN. 
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Bedankt met 31 December 1926. 
N. Hoogewerf, Heemraadsingel 203, Rotterdam 

Adresverandering. 
D. Egeter, thans Bergweg 210«, Rotterdam. 

Internationale Ver . ,,Philatelica", te 'sGravenhage. 
Secretar is : J. N. H, VAN REST , Fultonstraat 69, 'sHage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 
Mei 1936, in café „Hollandais", Groenmarkt, te 

'sGravenhage. 
Aanwezig 54 leden, waarvan 4 dames. De voorzitter opent met 

een woord van welkom, speciaal voor een paar nieuwe leden. 
De voorzitter deelt mede, dat binnengekomen is 't beloofde 
cadeau van de afdeeling »Dordrecht«. Tevens is de bibliothecaiis 
zoo voortvarend en gelukkig geweest te veiwerven een aantal 
boeken en werken voor onze bibliotheek, zoodat wij nu op ons 
gebied voldoende lectuur voor Nederland bezitten. Den bibliothe 
cans onzen hartelijken dank voor zijn betoonden ijvei. 

/egels voor de veilot ing zijn gesctionken door de beeren D van 
Rijswijk en Melsert ; vooi 't lalsificatenalbum door de heeien 
Tels en Boogaard 

O Hausmann, Den Haag, en J A H. Smit, Lziden, woiden 
geroyeerd wegens met betalen Ecnige leden woiden om vel
schillende redenen afgevoerd. Ons lid H O. Marimian, Marseille, 
is overleden (n". 87) 

Onze postzegelbeurs woidt gehouden alle Zaterdagen van 3 — 5̂ /2 
uur in de »American Lunchroom , Spuistraat 50, een gezellige 
en keurige gelegenheid, tevens in 't centrum van Den Haag 
De notulen worden zonder aanmerkingen met algemeene stemmen 
goedgekeurd. Bij pun t 3 wordt op vooistel van den heer Van 
Leijden en den voorzitter besloten voortaan in Febi uan de 
begrooting in 't Maandblad af te diukken en dan die te behan
delen in de j aa rvergader ing in Maart. 

De candidaatleden worden aangenomen met 49 stemmen voor 
en 5 blanco. 

Ten bate der kas wordt een olieverfschildei ij, door een der 
leden geschonken, op Amerikaansche wijze vei kocht Bij de 
verloting kujgt de heer Schnabel den eersten prijs Bij de rond
vraag woidt 't woord gevoerd door de beeren Van Leij^en, 
Boogaard, Kirchner, Michon, Bakker en Gregoire Inbesp iek ing 
komen de volgende onderwerpen Beurs, rondzendinger , de 
beruchte porten, nieuwe wateimerken Besloten wordt te trachten 
te komen tot een apar te lOndzending van boekjes met speciaal 
Nederland en Kolo7iien, ook gespecialiseerd. Den leden wordt 
verzocht inzendingen te doen met dit mater iaa l ; tevens woidt 
verzocht aan degenen , die dit materiaal wenschen te ontvangen, 
zich daarvoor op te geven bij den administrateur 

Tie Secretaris, J. N. H. VAN R E S I . 

Nieuwe leden. 
87. C. J. van Santen Jut, Heerenstraat 157, Voorburg 

188. E. Halewijn, Land : »TandjongOost«, Meester Cornells 
(N. IndiéV 

224 K. W. van Eijbergen, Van Boetselaerlaan 117, ZPf«//"(z^r^. 
236 F. van Heugten , Verhagen Metmanstraat \T„Rijswijk(Z H ). 
277. D van der Does, Obrechtstraat 483, Den Haas; 

D 4o4. mr. J. L. N. LiUinger Molenaar, Oranjepaik 7, Z)ör«'rtt/;/. 
D 348 N. Koeken, Hooge Nieuwstraat 29, Dordrecht. 

ZIJ, die deze nummer s hadden, zijn geen lid meer 
Candidaatleden. 

J. Wijsman, Agent Javasche Bank, Pemaiang Siantar C^. O.K..). 
(Voorgesteld door ir. G A. de Mol, te Bandoeng). 

J Lamet, Van Boetzelaerlaan 118, Den Haag. 
N. Schellart, De Riemerstraat , Den Haai^. 
(Heiden voorgesteld door W. J. Goorse en W. G. Verhoeh). 
N. N Kraneveld, veearts , Bataviasche weg, Buitenzorg. 
J H M Cleber, Jul ianaweg 5, Buitenzorg. 
D. Hollmga. Jul ianaweg n , Buitenzorg. 
(Allen vooi gesteld door G J Scheepmaker). 

Geroyeerd 
36).. A Hausmann, Helenas t raa t 50, Den Haag. 
366. J. A J. Smits, Turfmarkt 2, Leiden. 

Adresveranderingen. 
441. H Hanekamp, Dapperstraat 106 (, Amsterdam. 
241, J. Razoux, Tesselschadelaan 2, Amersfoort. 
483, S. Dijkstra, Samuel Mullerplem I3i5, Rotterdam. 
196. R. J. A. Schiffmann, Schiefbaanstraat 25, Den Haas;. 
358. G. v. Gilst, adres o n b e k e n d . 
378. R. Gundlach, adres o n b e k e n d . 
460. P. H. Kwadijk, Copernicuslaan 74, Den Haag. 

Vergaderingen. 
Woensdag 23 Juni 1926 in Café «Hollandais«, Groenmarlit, 

'sGr<tvenliage. BESTUÜRSVEBGADERIING om 7 uur. 
ALGEM. LEDENVERGADERING om 8 uur. 

1. Mededeehngen . 4. Verloting. 
2. Notulen. 5. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 6. Rondvraag en sluiting. 

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

Ned. Phil. Ver. , , 0 p Hoop van Zegels" , te Haarlem. 
Secretar i s : P. B. 11 R LAAG, Bronstceweg 24, Heemstede. 

KORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op Dinsdag 
25 Mei 1926. 

Aanwezig zijn 21 leden De notulen van de vorige vergadering 
worden gelezen en goedgekeurd. Daar er geen ingekomen stukken 
te bespreken zijn, wordt overgegaan tot het belangrijkste van den 
avond, de bespreking te houden door den heer J. P. Traanberg 
over de eerste uitgifte Nederland De heer Traanberg houdt deze 
bespreking op onderhoudende wijze, vindt gelegenheid om door 
verschillende aardige voorbeelden de verschillen tusschen vroeger 
en nu naar voren te brengen en verduidelijkt het besprokene door 
het laten bezichtigen van verscheidene exemplaren zijner verza
meling Als deskundige op het gebied van afstempeling, Jiomt 
dit onderwerp natuurlijk uitvoerig ter spiake, vooral ook in ver
band met de moeielijkheid, om te weten van welke plaat de zegels 
afkomstig zijn Door sommige leden was eveneens eenig materiaal 
meegebracht. 

Ongetwijfeld zijn dergelijke besprekingen van veel belang voor 
de Vereeniging en zullen zij de vergaderavonden ongetwijfeld 
drukker doen bezoeken. Dt waarnemend voorzitter, de heer Robbers, 
bracht den heer Traanberg dank voor de verhandeling. 

De heer Robbers stelt vervolgens voor om na deze vergadering 
weer voor het eerst in September te vergaderen, waarmee men 
zich algemeen kan vereenigen. In verband hiermee vestigt hij 
de aandacht op de kwestie betreffende het Bondsbeleid, welke 
behoudens belangrijke beslissingen aan de daartoe benoemde 
commissie zal worden overgelaten. 

Na de gebruikelijke verloting en een veiling van weinig belang, 
vi'erd de vergadering gesloten. 

P. B. IER LAAG, secretarts. 

Aangenomen als lid 
151. W. Hamer, Karel van Manderstraat 55, Haarlem. 
152. N. Brouwer. Lipperkcrkstraat 88, Enschede. 

Voorgesteld als lid. 
Kapelaan K. F. Elsenbroek, Bennebroek (Voorsteller C. van 

Lierop). 
Adresverandering. 

4. H J. P. Sluijp, Tolstecgsingel O Z 4 i , Amsterdam. 
Bijeenkomsten. 

Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus zullen de maan
delijksche bijeenkomsten niet worden gehouden. 

PhilatelistenVereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretaris; C. MEIJER, Oude Boteringestraat 39, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 4 Mei 
1936, in CaféRestaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 21 leden. De notulen der vorige vergadering worden 
goedgekeurd. Met algemeene stemmen wordt als lid aangenomen 

WATERGRAAFSMEER ^ « ^ ■ ■ # % #%rm:;,<»», * * ; ^ r_,>D(R; UEON DE .RAAYi 
= •■jNT.rEL. zu i t j . s i ss ,•■ 
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de heer G. B. Klein te Groningen, voorgesteld door den heer 
Boelens. 

Het nieuwe reglement, voorzien van ledenlijst, is gereed ge
komen en voor de leden gratis verkrijgbaar. 

Nadat 5 zegels zijn verloot onder de aanwezigen, sluiting. 
Tentoonstelling. 

De onderlinge Tentoonstell ing op 29 Mei—i Juni is schitterend 
geslaagd. De commissie kan met voldoening terugzien op haar 
arbe id ; de inzenders hebben alle eer van hun medewerking. 

We zagen zelden een zoo keurigen opzet van zegels; de zaal 
was er voor geknipt. Er werd veel voortreffelijks geboden. Het 
bezoek had veel grooter kunnen zijn; de onophoudelijke giet
buien op Zondag hebben menigeen weerhouden. Beleedigend 
echter voor exposanten, commissie en bestuur acht ik, dat som
mige leden alhier niet één der 4 dagen zich de moeite hebben 
getrpost een kijkje te nemen. Wat heeft de Veieeniging aan 
zulke leden! 

Adresveranderingen. 
21. W. van Groenenbergh, Davidstraat i i, Groningen. 
70. J. E. Vos, Peizerweg 18, Groningen. 

Vergadering. 
Geda r ende de zomermaanden geen vergadering: . 
RÜILAVOND op Maandag 28 J u n i 1926, t e SV^ uu r , in 

CaféRes tauran t , ,V i c to r i a " , Groote Mark t , t e Gron ingen . 
De Secretaris, C. MEIJER. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 31 
Mei 1936, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 23tal leden opent de voorzitter te 8.15 de vergadering. 
Na goedkeuring der notulen worden de ingekomen stukken 
behandeld . Voorgesteld wordt een inkoopcentrale op te richten 
ter verkrijging der nieuw uit te komen zegels. Besloten wordt 
dit tot de volgende vergadering aan te houden. 

Aangezien verschillende leden de zendingen langer dan 3 dagen 
onder zich houden, wordt besloten om art . 26 van het H. R. 
voortaan strenger toe te passen. 

Nadat nog verschillende punten van internen aard zijn behan
deld, wordt tot de verloting overgegaan, waarvoor o.m. mevrouw 
Ising en de beeren Verzijl en Dückers eenige waardevolle zegels 
schenken. Met kienspel en beurs wordt de verdere avond aan
genaam doorgebracht. 

Candidaatlid. 
G. Spoor, Maastricht, 

Adresveranderingen. 
57. J. Theelen, Ternate (Ned.Indië). 
94. L. Th . J. Nellissen, Nieuwstraat 6, Maastricht. 

Volgende Vergaderingen. 
Maandag 28 J a n i 1926, 1 tel l iens te 8 uu r , in de 
Maandag 12 J n l i 1926, > Soc ië t e i t »Momas«, 
Maandag 26 J u l i 1926, J Vrythof , te Maas t r i ch t . 

P o s t z e g e l v e r e e n i g i n g , , H e l d e r " , t e H e l d e r . 
Se c r e t a r i s : J. G. J. POLLING , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
38 April 1936, in de Sociëteit „Van Weelde". 
Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers , met een 

kort woord van welkom de vergadering en spreekt zijne teleur
stelling uit over de slechte opkomst van 22 leden. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke onveranderd ■ 
worden goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor ken
nisgeving aangenomen. 

Het voorstel tot het houden van maandelijksche wedstrijden, 
waar het bestuur afwijzend tegenover stond, bracht na eene uit
eenzetting van den heer Brouwer zoodanige gezichtspunten, dat 
het bestuur het opnieuw in zijne vergader ing zal bespreken. 

In plaats van den heer Ter Bruggen , die zijne functie als 
sectiehoofd wenschte neer te leggen, werd gekozen de heer 
D. Yska. Tijdens de daarna gehouden pauze vindt de gebrui
kelijke maandverloting plaats , welke ditmaal vier gelukkigen 
brengt. Tevens worden enkele zegels geschonken ter verloting 
door den heer Brouwer. 

Eene kleine veiling bracht nog eene kleine bate ten voordeele 
van de kas op. 

Te ruim 11 uur wordt huiswaarts gegaan. 
De Secrtaris, J. G. J. POLLING . 

Adresveranderingen. 
M. Quant van Spoorgracht naar Wezenslraat 2, Helder. 
K. v. d. Sluijs van Breestraat 40 naar Koningstraat 118, AVWiJr 
Het adres van den adminis t ra teur der rondzendingen is ge

worden: D. de Leeuw, Stationstraat 9, Helder. 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 31 Mei 
1926, in Hotel Roberts, te Heerlen. 

Afwezig met kennisgeving de voorzitter. De vergadering wordt 
door den secretaris geopend. De notulen worden ongewijzigd 
goedgekeurd ; de ingekomen s tukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, 
waarna de vergadering wordt gesloten. 

Aan de slechte opkomst kon men zien, dat er in den zomer 
weinig liefhebberij is. Mogen wij dan in September weer met 
frisschen moed beginnen! 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Sec re t a r i s : A. HOFMAN, Frans Halsstraat ^a, te Zivolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Woensdag 19 Mei 
1936, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 
Aanwezig i dames en 21 heeren leden . Om ongeveer 8 uur 

opent de voorzitter de vergader ing met een welkomstwoord, zich 
erover verheugende, dat in de maanden , dat spreker de ver
gadering niet kon bijwonen, eenige nieuwe leden tot de Ver
eeniging toegetreden zijn. 

Hierna worden de notulen der voi ige vergadering voorgelezen, 
die na een enkele opmerking goedgekeurd worden, waarna over
gegaan wordt tot voorlezing van de ingekomen stukken, waarvan 
enkele beantwoord zullen worden, terwijl de rest voor kennis
geving wordt aangenomen. 

Na afhandeling van eenige huishoudelijkekwesties, wordt over
gegaan tot het houden van de gewone maandelijksche verloting 
en worden daarna nog enkele kaveltjes in veiling gebracht , 
waarvoor echter niet zeer veel an imo was. 

Om ongeveer 10 uur sluit de voorzitter de zeer gezellige ver
gadering. De ie Secretaris, HOFMAN. 

Afgevoerd 
D. C. Gijsen, Groeneweg 94, Zwolle. 

ReclameAanbieding. 
JUBILÉZEGELS. 10 gld. 1913, f21 ,  . 5 gid. 1913. f 1,45. 2'/. gld. 
1913, f 0,90. 1 gld. 1913, f 0,40. 50 cent 1913, f 0,60. 5 gld. 1923, f5,— 
2'/, gld. 1923, 3,50 1 gld. 1923, f 0,50. 

ALLEbN PRACHTEXEMPLAREN. 
Franco na ontvangst van postwissel. (248) 

Spui 13. Amsterdam. J. J. A. Engelkamo. 

ZUMSTEIN & CIE, BERN 23, verzenden de mooiste z i ch izeod ingen , 
L Uitgevers van : 

_ . . . . . . .» . i 1 j Zumsiein's EuropaCatalogus (prijs fr. 5 ,— + porto) . 
g r o o t s t e S p e C i a a l h U l S v o o r Z w i t s e r l a n d Zumste in ' , grootste Handboek van Zwitser land (fr. 1 5 ,  + porto) 

en Europazegels. Berner BriefmarkenZeitung (per jaar Fr. 3,—). (361) 
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t t a r J. MEBUS , POS T Z EGE L V E I L I N G EN . "SO 

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

Zichtzendingen 
der in het vorig Maandblad aangeboden 

MONACO ZEGELS 
worden gaarne gemaakt tegen goede 
referenties (ver, enz) . Bij aanvrage 
15 versch. Ierland g r a t i s . 

L. WERUMEUS BUNING, 
EEFDE BIJ ZUTPHEN. (384) 
T« koop Kingma's Perm Alb., klemb. 
mhalfleer.bev.pl.m. 2900 zeg v België, 
Beieren, BosnieHerz Danzig, Denem., 
Duitschl . Engel., Estl., Fin l , Frankr., 
Hong , Luxemb, Noorw , Oostenr, Tsj 
Slow., Zwed, Zwitserl. Yv.v/. fr 2700 
Kooppr alb. incl. 18 bl bladen f 160. 
Van Gemerden, Hantweeri . (391) 

MANCOLIJ STORDERS. 
Zendt mij Uw ontbrekende nos. Vrijwel 
alles leverbaar tegen 5 et. de fr. Ook 
neem ik commissies voor alle Ned. vei
lingen tegen bill. cond. Mooie sortee
ring. Prima referenties. 1». TOORENS, 
De Carpentlerstraet 59, Den Haag. (377) 

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

Ï ^ F I I R F N ^*" betere en zeld
•''—»'f^*—'^ zame postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

„Haagsche Postzegelliandel". 
Noordelnde 90, den Haa^. (314) 

NED. O.INDIË. enz. 
Vraagt mijn zichtzend. op bill, cond 
Verzamelaars met relaties extra korting 
Groote sorteering Bill, adres. Vrijwel 
alles leverbaar. 

Posizegelhui« „Phoen ix" , 
Mariastraat 56,'s Hage Prim. Ind. ret. (378) 

Ierland gebruikt of ongebr. (Mancolijst 
s v.p.) Malta „Postage" stel, prijs op 
aanvraag. Koerseerende zegels van 
bovengenoemde 10°/, boven nominaal 
plus porto. (381) 
P. Gordon, Dijkstr.öOÄ, Rotterdam. 

TE KOOP GEVRAAGD

OBAN JE V Ü I J S T A A T , 
gebruikt of ongebruikt. Zichtzendingen 
worden direct afgerekend, uitsluitend 
pe ' postgiro. (380) 
C. Me i j e r , Poslbas 11, Groningen. 

mr. G A. Bontekoe, Sneek, 
zoekt bnefstukjes met duidelijke recla
me, machine, trein en stationsafstem
pelingen op Holland nrs. 51,84, 121 en 
139 (Yv. '26). Liefst nul . (389) 

Te koop of in ruil gevr. plaatnrs. Jub. 
1923, ld. eerste plaatnrs tegenwoordige 
emissie Verder gevr. alle betere soor
ten Ned gebr. en ongebr. Aanbiedin
gen aan D. Jonker, Rembrandtkade 5911, 
Utrecht, (afhalen bijkantoor Biltstraat). 

(390) 

TE KOOP AANGEBODEN : 

ColUcti« £ngel$(he Koloni(fn 
pl.m. fr. 10000,
noteering Yvert. 

volgens nieuwste 
PrlJ» f Ï SO , 

Collectie jYcderi. en Holoniïn 
(aantal pl.m. 475 zegels) PrIJi f 8 0 , 
Beide coli prima en voor ser. retl. op 
zicht. Brieven Bureau van dit Blad 
onder no. 379. 

Een kilo postzegels van 1898 kostte 
eenige jaren geleden enkele dubbeltjes, 
thans IS het niet meer te koop. De 
geschiedenis herhaalt zich. 
Koopi daarom heden S Kilo zegelt 

voor f 3,SO 
Proefkilo f 1,—. Porto extra 

Maakt zichtzendingen zéér billijk 
peprijsd. 

J O H N G O E D E , 
Sloterdljk B 179, Amsterdam. (392) 

644 I 
Vlieypost Holland. 

GEVRAAGD offerte voor enveloppen 
met een of alledrie Hollandsctie vlieg
zegels met poststempeldata van 12 
April 1920 tot 1 Juni 1922. (383) 
Hooge Nieuwsiraat 34, Den Haag. 

Griekenland, Kreta, Epirys, Tliracië. 
Ik completeer verzamelingen volgens 
mancolijsten Engroshandel. Pakketten. 

P. DROSSOS, 
2 St. Denys Place, Athene (Griekenland). 
N.B Dengenen, die mancolijilen toezonden, 
doch geen antwoord ontvingen, wordt 
verzocht deze opnieuw te zenden, daar 
z e door brand verloren zijn gegaan. [300] 

® 

Europa verzameling. 
TE KOOP AANGEBODEN 
pracht verzameling Europa, bestaande 
uit + 8000 stuks, Yvert waarde fr. 
38 000,. Brieven onder no. 387, 
Bureau van dit Blad. 

® 

I L'ECHO POSTAL. I 
PHILATELISTISCH MAANDBLAD. 

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

1 37e JAARGANG. ^ 
80, Rue St. Lazare, PARIS Xh. I 

(311) ■ 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 o/o b en ed e n Senf. 

{NEDERLAND en KOLONIËN uitgesloten.) 
VRAAQT Z I C H T Z E N D I N O AAN 

P.Servaas Smits, Deventer. 
(Kar GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (275) 

^GEIEGENHEIDSUNBIEDINE.^ 
Onze succesofferte van September 1925 
kunnen wij, dank de groote moeite 
hiervoor gedaan, weder aanbieden. 
Let wel, dat de voorraad lots hiervan 
beperkt is en te lang wachten tot 
teleurstelling kan leiden. 
HEI IS UW VOORDEEL. 

Lot d'OUTREMER, 
1500 uitsluitend Overzeesche zegels, 

prijs f 12,—. 
Lot 1'EU ROPE, 

4000 uitsluitend Europeesche zegels, 
prijs f 15,—. 

Lot SUPERBE, 
2500 Europa en Overzeesche zegels, 

prijs f 12,— . 
Alles franco aangeteekend. 

Buitengewone aanbieding: Elk kooper 
van deze 3 lots, te zamen 8000 zegels, 
betaalt hiervoor slechts f 35,— en ont
vangt bovendien g r a t i s premie ä 1200 
zegels in prima sorleering. 
Toezending van zegels na ontvangst 
van postwissel of giro no. 118330. 
Nederland, Tuberculose 1906, afge
weekt, in prima conditie, per 100 series 
f 7,—, idem per 1000 series (verpakt 
per 100) f 62,50. 

Postzegelhandel „THE GLOBE", 
■ ZAANDAM. (386) I 

■ 

I 

Try your luck  in the Gold Rush. 
Het is bewezen. 

Collection „Goud" is een succes zonder weerga. 
Handelaren kochten collection „Goud" voor 

wederverkoop" 
Verzamelaars zult gij nog twijtelen ook hiervan 

te profiteeren ^ 
De prijs is slechts f 7,50 franco aangeteekend. 

Voo r d e t a i l z i e v o r i g Ma a n d b l a d . 
Toezending na ontvangst van postwissel of 
giro no. 118330 (385) 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. 

KENNISGEVING!!! 
1 JULI 1926: DEN HAAG, 

ZOUTMANSTRAAT 26, 
JOS. LA POUTRÉ, Postzegelhandel, 
voorheen Prins Hendrikstraat 61. (242) 

INKOOP  RUIL  VERKOOP. 

u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ , TEGEN 
B R A N D EN D I E F S TAL BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h JAC Q. DE S O NNAV I L L E , 
SPUI 7, AMSTERDAM 
TELEFOON NOORD 4135. (113) 

Britsche Koloniaalzegels. 

Volledige bijzonderheden hierover franco op 
aanvraag Vereischt deposito of goede referen
ties. Zichtzendingen van vreemde en Koloniaal
zegels worden gaarne gezonden op verzoek, 
tegen gemiddeld één derde cat.prijs. Zend uw 
mancolijst van StraitsSettlements, Maleische 
Staten, NoordRorneo, enz. en ook van alle 
gebruikte in koers zijnde zegels. WILLIaM 
POSTLES, 11 Williamstreet, Cheetham Hill, 
M a n c h e s t e r (Engeland). (398) 

I 

I. 0^ 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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i l ö 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 . "501 'I 
49^ P O S T Z E G E L V E I L I N G 

OP 2 1 EN 2 2 J U N I A . S . , T E L K E N S ' S A V O N D S 7 U U R , IN H o T E L -
R E S T A U R A N T „ V I C T O R I A " , S P U I S T R A A T , D E N H A A G . 

D E Z E V E I L I N G B E V A T U I T S L U I T E N D 

N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N 
C A T A L O G U S W O R D T O P A A N V R A A G G R A T I S EN F R A N C O T O E G E Z O N D E N — V O O R D E 
V E I L I N G E N , D I E I N H E T V O L G E N D S E I Z O E N W E D E R A A N V A N G E N , W O R D E N I N Z E N D I N G E N 
G A A R N E T E G E M O E T G E Z I E N V R A A G T M I J N V O O R D E E L I G E C O N D I T I E S 

D E S V E R L A N G D R E N T E L O O S V O O R S C H O T . (286) 

J . K . R I E T D I J K , ScHERMLAAN 8, T E L E F O O N 32581, R O T T E R D A M . 

NEDERLAND! 
WELDADIQHEIDSZEGELS 1925 

IN COf»/IPLETE VELLEN, LICHT GESTEMPLED, 

f 18,— PER 100 SERIES. 

POSTZEGELHANDEL H. VAN HOVE, 
ROTTERDAM, PIJNACKERPLEIN 2. 

(400) 
/ i l 

In Posizegelhandel te Den Haag wotdi 
G E V R A A G D P E R 1 J U L I 

EEN BEDIENDE 
(m. of vr.), op de hoogte van het vak. Salaris 
naar bekwaamheid. Zonder goede getuigen 
onnoodig te sollicileeren. 
Brieven onder no. 399, Bureau van dit Blad 

I T R A N S V A A L 
ongebruikt, 

60 stuks, 1100 fr ä VI. ct. p. fr. 
Verder L I B E R I A en NYASSA. 

PRACHTCOLLECTIE. 
MEEÜWS, VENLO, STEENSTRAAT 5. 

P E R Z I E 
(prima), 

400 stuks, 4500 fr. d 4 et p fr. 
(401) 

: D D = Q D : IG iiiiiiiliilüiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiliiliiiiiiniiii! iiiiiiniiiiiii) iiiiiii IIII iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iiiiiiiiii in 

P. J. LUKWEL, 
De Vriesslraät 25, DEN HAAG, 
(Einde Laan van Nieuw Oost-lndië). 

N.B. Boven f 10,— fsjinco aangctcekend. 
* Nederl. Jubileum 19t3 compleet. . f 3 9 , -
*Nederh „ 1923 » . . - 2 3 , -

Idcm gebruikt - 11,25 
Nederl, Jubileum 1913 50 cent periost. - 6,— 

Postgiro 36033. (369) 

ZICHTZENDINGEN 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|i| 

'KiiiHMiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiqiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 

Buitenyewooii rijke Zicltzendingen 
uit mijn grooten voorraad, vooral van Engelsche 
Koloniën in Azië en Afrika, maal< il< streng naar 

13 land gerangschikt, met Yvert-prijzen (bruto ge- j ; 
prijsd), tegen 6 Nederl. centen per franc Yvert 
netto, tegen prima referentiën. 

W. WINDRATH, 
LUGANO, ZWITSERLAND. 

(332' y 
i G O ^ D O r 

< s 

POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 's Gravenhage zal op Donderdag 1 Juli 1926, 
's natfiiddag te 2 uur, in het Hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, aldaar, 
Kortenaerkade 12, Kamer 172, bij inschrijving verkoopen: 

Frankeer- en Portzegels. 
NOTITIÉN zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (niet ten kantore va#i den Ontvanger). (882) 

BlIBIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllB 
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(ÖT J. MEBUS, PO S T Z E G E L V E I L I N G E N . iSJi 

Het middelste, ongetande zegel (afb. 
',i) kan geen afgeknipt, geland exem

plaar zijn van normale grootte 
(afb. 2 en 4). 

Kan het echter een afgeknipt groot

formaat zegel (afb. 1 en 5) zijn) 

Het antwoord hierop is te vinden in „PAPIERSOORTEN* 
nummer van DE PHILATELIST. 
ABONNEERT U NOG HEDEN! 

f 2,— PER JAAR. 

3 4 i 
, het vierde vervolg van de belangrijljc bijdrage van den heer P. C. Korteweg, in het Juni

Proefnummer g r a t i s op aanvraag. 

POSTBUS 897, ROTTERDAM. 
POSTREKENING 74007. (395) DE PHILATELIST. 

POSTZEGELHANDEL 
G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE 25, 
DEN HAA.G. 
T E L E F OO N 12438. 
POSTREKENING 4262 . 

ONTVANGEN : 
de nieuwe aanvulllnésbladen van ons 
Nederland en KoloniënAlbum. 
Prijs compleet (6 bladen voorzien van 
schutbladen) 95 et. (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 
i 3,50 p. stuk ongebr. of gebr, + porto. 

Van de beide opdrukken IZ^ c. op 221/2 c. oranje en 
12;/2 c op éénkleurfg portzegel van 40 c. bezitten wij 
eveneens eenige ongebr. exemplaren. Prijs op aanvrage. 

6. H«iser ^ Zoo«, SIS : 
(241) 

HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH 

BUREAU, 
DEN HAAG , 

24 VAN LEN N EPWEG , 
TELEFOON 51945 . 

U I T G E B R E I D E V O O R R A A D 
VOOROORLOGSCHE KLEINE EN GROOTE 

RARITEITEN. 

MONACO, no. 63, 5 Fr., groen, ongebruikt f 
TURKIJE, no. 192, 100 Piaster, blauw, ongebruikt. . . . f 
DE RUYTERPORT, f 1 ,  op VJ C , bloc van 4, postfrisch f 
NED.INDIË, Vi c. t/m f 2,50, oplosbare kleuren, gebruikt f 
SURINAME 1899, 50 C./50 c, 1,/1, en 2,50/2,50 

in bloes van 4, postfrisch f 

(397) 

5,— 
7,50 

20,— 
7,— 

22,— 

SP[GltllTEIT: ZICHTZENDINIiEN VIN EUROPA.  ZE6ELS TEGEN ZEER RILIIIKE PRIIZEH. 
De zegels zijn in boekjes geplakt fn volgorde van land en uitgifte volgens de hier te lande algemeen in 
gebruik zijnde Duitsche albums, zoodat gelijktijdig met het doorbladeren der boekjes het album geraadpleegd 
kan worden en aldus het tijdroovende zoeken wordt voorkomen. 

Jn deze boeHJes bevinden zich nitslni lend lo$se zegels, geprijsd van 2 cent tot 1 gnlden, 
waaronder ook die soorten, die elders alleen per serie worden aangeboden, zoodat, indien aan zulk een 
serie een of meer exemplaren ontbreken, men deze op 

zeer voordeelige manier kan complcteercn. 
Verzoeke opgave van gemakkelijk controleerbare referenties. N E E M T E E N S P R O E F ! 

lid 
»Breda». 

(393) 
0. RROHXRORST Jr., Postzegelbandel, Nieuwstraat 35, RDÏ ÏE ID IM. Tel. 14134. 

■jei"»>.r 

e a r A M S T E R D A M , N . Z . V O O R B U R G W A L 2 6 4 .  s « (128) 



X NEUERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 JUNI 1926 

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

Correspondentie
adres : 

POSTBUS 280. 

Z. eOOLEMAN'S 
POSnEGELHANDEL, 

leüElMEBSSTIIUTIOO, 
AMSTERDAM. 

Cerrespondentle-
adres: 

POSTBUS 280. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Oude zegels der Vereenigde Staten van 
Amerika, ongetande zegels der eerste 
uitgiften van diverse landen, voornamelijk 
Nederland, Oud-Duitschland, Engeland en 
Koloniën en Europa, liefst in paren, strippen 
en blokstukken, of op geheele brieven, 
doch uitsluitend in prima conditie; verder 
Verzamelingen, Partijen en Rariteiten. 

EXPERTISE. T A X A T I E . 
<2.*73 

B R I T S C H E 
iiniiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

K O L O N I A L E Z E G E L S . 

- IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER PRACHTVERZAMELING DER EERSTE 
UITGIFTEN, ALLE IN ZEER G O E D E N 
STAAT, PRIJZEN: '/, CATALOGUS. 

EDUARD- EN 

I GEORG E-UITGIFT EN 
I - ZICHTZENOINGEN VAN ELK POSTFRISCH 
I OF PRACHTIG GESTEMPELD, GROOTEN-
I DEELS GEPRIJSD >/j CATALOGUS. 
I - MOOIE ZICHTZENOINGEN WORDEN OP 
I AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIËN 
I VERZOCHT. 

I J. BI R D, 
I „WESTBURY", WEST HILL ROAD, 
I SOUTHFIELDS,LONDON, S.W. 18. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(303) 

SURIMAME 
Hulpzegel 2}4 cent 1892, zwart en geel, 
onget., type I, f 4 ,50 ; type II, flO,—. 
Z o n d e r p r ij s v e r h o o g i n g wordt dif zegel 
in p a r e n , s t r i p p e n en b l o k k e n geleverd. 

Kroontjesserie 1911, compleet, zonder porten, f 31,—. 

Hulpportzegels 1911 I II III 
10 c. op 30 c » 90,— » —,— » I C , ^ 

10 c, op 50 c » 22,50 » 27,50 » 18,— 
Jubileum 1923, compleet f77,50 

Port 1892 (met cent) 1 11 III 
2% cent f 0,25 f 0,70 f 0,20 
5 cent » 1,— » 2,80 . 0,25 

10 » » 1,75 » 2 0 , - » 1,75 
20 » » 6, - » 50,— >> 0,80 
25 » >y 5,50 » 75,— » 2,— 
40 » » 5,— 

A.J.OOSTDAM, 
BEUKSTRAAT 64 — DEN HAAG. 

A. VAN DER LOG S Co., 
Postzegelhandel, 

Molensieeg 17, R o t t e r d a m . 
Goedkoopst adres voor Postzegels, Albums, enz. 

SPECIALE AANBIEDING: 
Ned.-Indië, no. 125-131, 7 stuks, per serie f 0,35; 10 series 
f 3,—. Bosnië 1906, compleet f 2,— . Enz. Enz. 
TE KOOP GEVRAAGD: verzamelingen,partijen en losse 
zegels van Nederland en Koloniën, gebruikt en ongebruikt. 
Voor onze 4e VEILING, September a.s., 
kan nu reeds worden ingezonden. (394) 

Hierdoor heb ik de eer den Nederlandschen Philatelisten 
mede te deelen, dat door mij weder worden aangenomen 

ABO NN EM EN TEN 
EN ADVERTENTIËN 

voor alle Philatelistische Tijdschriften tegen 
de origineele prijzen. 
PBOEFNUM MEBS van tijdschriften uit België, Frankrijk, Spanje, 
Italië, Oostenrijk, Duitscldand, Denemarken, Zweden, Noorwegen 
en Engeland ä 25 cent franco. 

K A. MEI/MANS Jr., 
Vijverhof straat 161, ROTTERDAM, Postrek. 11070. 

(155) 
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Verzamelaars, 
Uw Schaubek^NormaaKAlbum 

is weer op de hoogte^ 
wanneer het door den zoo juist verschenen 

NACHTRAG Nr. 42 
wordt aangevuld. H^t vormt met 176 bladen, meer dan 500 afbeeldingen en meer dan 1500 nieuwe 
zegelvakken van meer dan 100 posigebieden het eerste vervolg van de 48ste oplage en de jaarlijksche 

aanvulling op het Schaubek-Normaal-Album. 
Opgenomen zijn de nieuwigheden van December 1924 tot December 1925. 

Zonder Nachtrag is elk album slechts half werk! 

Verder zal in Juni verschijnen: 

Nachtrag 1926 || Nachtrag Nr. 3 
op het Schaubek-

Viktoria'-Albuin II Duitschland^Album 

Uitvoerige lijsten van aanvullingen worden niet berekend. 

C. F. Lücke, Leipzig '^T.r 
U i t g e v e r van het S c h a u b e k - A l b u m . 

Prijzen der „Nachirage": 
Permanent-Nachiräge in afzonderlijke bladen (ieder land een afzonderlijk blad). 

Nr. 42/96 f 4,35, dubbelzijdig, v. Album nr. 96 
Nr. 42/90 f 5,05, eenzijdig „ „ „ 90 
Nr. 42/01 f 6,15, , „ „ nr. 1 en 2 
Nr. 42/03 f 8,65, , „ , ni. 3 
Nr. 42/04 f 9,40, „ „ „ „ 4 

Nr. 42/OOE f 8,65, eenzijdig, voor Album nr. E 
Nr. 42/OOA f 9,40, „ „ „ „ A 
Nr. 42/OOB f 13,20, „ „ „ „ B 
Nr. 42/40 f 2,90, „ v. Europa-deel , 90 
Nr. 42/41 f 3,60, „ „ „ „ 1 

Nr. 42/42 f 4,35, eenzijdig v. Europa-Alb. nr. 42 
Nr. 42/43 f 5,05, „ „ „ , 4 3 
Nr. 42/44 f 5,05, „ „ „ , 4 4 
Nr. 42/45 f 5,80, , „ „ 45 

Goedkoope NachirS| |e op het Normaal-Album 
Nr. 42 (meerdere landen op een blad) 

Uitgave A, houtvrij' papier, gebrocheerd f 2,20 
B, „ „ I. halfl. geb. f 4,35 
E, . , i. afz. bladen f 2,05 

, G, houthoud. „ f 1,80 

Nachtrag 1926 op het 
Schaubek-Victoria-Album 

Nr. 12/1926, f 1,80, eenzijdig bedrukt, houthou-
dend papier, voor Album nr. 9, 10 en 12 

Nr. 13/1926, f 2,20, eenzijdig bedrukt, houtvrij 
papier, voor Album nr. 13 

Nachtrag Nr. 3 op het Schaubek-DuUschland' 
Album (met inbegrip van Danzig en IVlemel) 
Nr. 3/46, houtvrij papier . . . f 1,80 
Nr. 3/47, velin-papier . . . . f 2,20 
Nr. 3/48, carton papier . . . . f 2,55 

Porto f 0,50 extra. (397) 
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DE HAAQSCHE POSTZEQELHANDEL, 
TELEP. 13157. 

NOORDEINDE 90 
(NAAST HET KONINKLIJK PALEIS), 

DEN HAAG. 
GIEO U0104. 

IS EN BLIJFT HET BESTE EN MEEST VERTROUWDE ADRES VOOR DEN 
IN- EN VERKOOP UWER POSTZEGELS EN AANVERWANTE ARTIKELEN. 

SPECIAL?:: AFDEELING VOOR: 
T A X A T I E S . 

A D V I E Z E N . 
V E I L I N G E N . 

E X P E R T I S E . 
L E V E R I N G V O L G E N S MAN O O-LIJST. 

PRIJZEN VAN 4 TOT 8 CENT PER PRANG. — ENORME SORTEERING. 

SPECIALE RECLAME-AANBIEOING, 
GELDIG ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Denemarken, overdrukken 1926, serie 9 stuks . . / 2,50 serie 10 stuks, compleet . . / 5,— 
België, staalhelm, 1 c. tot 50 c , no. 165-174 . . . » 1,75 10 Fr., no, 178, 160 fr. . . . » 12,50 

Roode Kruis, no. 126-181, (2de druk), serie compleet, 42 fr. 50 . . / 0,75 10 stel « 6,50 
» Spoorweg 1923-25, no. 135-155, serie geheel compleet, 21 waarden » 1,25 

Liberia 1918, 1 c. tot $ 5, no. 140-152, Yvert 115 fr., serie compleet, met of zonder O.S., 
slechts / 3,50 per serie, (kleine voorraad) 

1921, no. 1Ö8-179, Dienst no. 108-118, zeldzame serie, Yvert 250 fr . 
Perzië 1915, 1 c. tot 5 T., zonder overdruk, mef overdruk Service en Colis Postaux, serie 51 stuks 
Zweden 1917, overdruk serie, no. 76-85 . . / 2,25 1919, dito serie, no. 112-121 
Oostenrijk, Porto-serie, 100 K. tot 6000 K., viol<jt, serie geheel compleet, 14 stuks . . . . . . 
Bosnië, Porto-serie 1916, compleet, no. 14-26 . . ƒ 3,75 1910, 5 K.. no. 60, per stuk 
Nederland 1906, no. 70-72 . . / 0,10 10 series . . / 0,75 100 series 

per 10 stuks 
. / 1,25 100 series 

10 stel / 3,— 100 ste 
10 stel 

per 10 stuks . 

1898, 1 Old. T. II., pracht exemplaar . . / 0,50 
1909-20, no. 77-81a, (2 fr. 50) . . / 0,15 10 series 
1919, 40 C./30 c. en 60 C./30 c , no. 94 en 95 ƒ 0,35 
1920, 2,50 op 10 Old., no. 96 en 97, per stel . . / 4,50 
1921, Vliegpost, 60 c. blauw, no. 101 . . / 0,50 
1924, no. 154-156, per 10 series / 3,—, gebruikt of ongebruikt. 
1907, Ruyter-Porten, 6'-, c , ner 10 stuks . . / 2,— 7i^ c. 
1907, Ruyter-Porten, 15 c , per 10 stuks . . » 2,50. Alle ongebruikt. 
1898-'07, 1 Old., 2^4 Old. en 5 Old. . / 0,35 10 series . / 3,— 
Portzegels 1912-'22, no. 44 tot 47, per 10 stel, (17 fr.) 

no. 51, per 10 stuks / 0,10 no. 55, per 10 stuks ƒ0 ,10 100 stuks 
no. 56, per 10 stuks ƒ 0,50 100 stuks ƒ 4,25 no. 59, per 10 stuks / 0,35 100 stuks 
no. 61, per 10 stuks / 0,50 100 stuks / 4,50 no. 64, per 10 stuks / 0,75 100 stuks 

Steeds eno rme sorieering Neder land en Koloniën tegen zeer lage prijzen. 
De zeldzame Suriname-overdrukken 12</j op 22'/2 en op 40 c. PORT, no. 14 en 23, serie compleet / 20,— 

per 10 stuks 

100 series 

/ 8,50 
5,75 
2,25 
1,95 
0,25 
6 -
4,50 
9,50 

25,— 
4 2 . -
4,50 

2,25 

27,50 
0,90 
0,85 
3 -
6.50 

(253) 
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w 
:: 

Afsiempelingen. Ä 1 
De heer J H Couvee zendt ons ter inzage de bekende machinale 

afstempeling «Koopt thans Weldadigheidspostzegels voor het Kind» 
met dagteekeningstempel 's Gravenhage 11-12 v 13.1.1926, op 
een naar Leeuwarden geadresseeide enveloppe in donkerroode 
inkt Is tijdelijk gebrek aan swaite inkt oorzaak der kleurvei-
wisselirg' ' Een in ons bezit zijnde brief, eveneens met dezen 
stempel te 's-Gravenhage afgestempeld op den i^en Januari 
lusschen 6-7 N. vertoont deze afwijking met. Gaarne ontvangen 
WIJ mededeeling me t opgave van uren-aanduiding van lezers welke 
eveneens in het bezit mochten zijn van dezen »roeden broeder». 

De m het vong n u m m e r gemelde machinestempel uit Rotter
dam »Postzegels rech ts boven in den hoek Vlugger verzending « 
wordt ons door den heer M. H van Tilburg overgelegd uit 
Utrecht Station met da tum 19 v 1926 

Amsterdam CS Machmest . sedert i Juni m gebruik, tusschen 
2 flauw gegolfde lijnen, 3 regel ig , 

WEGENVERBETERING 
BEVORDERT WELVAART 

PROPAG COMITÉ „P.C W." 
Lochern heeft een reclamestempel met inschrift MOOI EN 

RUSTIG. INLICHTINGEN BIJ V. V. V. H. 
De op bladz. 29 uit Sassenlieun vermelde teclamestempel 

»Laat bloemen Uw tolk zijn. Say it with flowers. Buy du tch 
bulbs« schijnt naai* Amenkaansch voorbeeld ontstaan te zijn. 

In »Mekeel's W e e k l y Stamp News« van 17 Mei j 1 komt n 1. 
voor »Mr. Joseph Vavra, the dahlia grower of Huntington Beach, 
»California, has ses-t an envelope fiom Sassenheim, Holland, and 
»says of the cancellat ion on the stamps You will note that our 
»familiar slogan, = Say it with floweis = has been adopted by 
»our Dutch friends in a rather effective advertising campaign« 

Uit iswi-i//«^!? ontvingen we een continueerend 4 lijnig machine
stempel, zooals reeds lang op grooteie kantoien in gebruik. 

Dienstorder 316 van 2 Juni 1926 vermeldt Aan het Bestuur 
der Vereeniging »Landbouv\tentoonstelling Steenbeigen« is ver
gunning verleend tot plaatsing gedurende ongeveer twee maan
den van een aankondig ing in den stempel, in gebruik vooi het 
afstempelen van de coirespondentie van het post en telegraaf-
kantoor te Steenbergen 

Het reclame inschrift luidt 
„Bezoekt de Landbouwtentoonsielling v 27—31 Juli 1926.« 
De stempels der »postagentschappen« (zie bladz. 27 No 2 

dezei jaargang) onderscheiden zich niet van die dei gewone bij
kantoren, tegenwoordig »Wijkkantoren^; genaamd Uit Tilburg 
zagen we een s tempel ^typenrader-model, jaai tal onderin) met 
inschrift TILBURG-KORVEL 

Sedeit 16 A p u l '26 is gevestigd in het sigarenmagazijn van 
den heer A W J Beumer , Lutmastraat 50, Amsterdam een post-
agenischap dat bovenstaanden stempel voert met inschrift AM
STERDAM - LUTMASTRAAT Op het aanteekenstrookje van 
het Hoofdpostkantoor was achter het codewoord Asd met pot
lood L geschreven 

Dienzelfden d a t u m werd een postagentschap geopend in de 
drogisterij F W . Hohle , Rijnstraat 9, Amsterdam, afstempeling 
AMSTERDAM-RIJNSTRAAT; ovei het aanteekenstrookje werd hier 
in zwarte inkt de 2-iegelige administratieve stempel 

AMSTERDAM 
RIJNSTRAAT 

m onversierde le t ters gestempeld 
Voor »Frankeer ing bij abonnement» worden sinds lang geen 

speciale stempels meer gebruikt, het is voldoende dat op het 
stuk of den omslag gestempeld of gedrukt wordt (door particu
lieren) Frankeering bij abonnement gevolgd door den naam van de 
plaats waar de d iukke r of afzender woont en in welke plaats het 
verschuldigde po i to ten postkantore betaald wordt. W e ontvingen 
nu van de N.V. Publ ic i te i tsondernemmg Rudolf Mosse,Postbus 152, 
Amsterdam, een drukwerk, waarvan het poito der aanhangende 
antwoordkaart ook reeds voldaan schijnt te zijn of nader ver
rekend wordt, want op de plaats waar anders een postzegel 
dient te worden geplakt , staat 5 regelig gedrukt Frankeering 
in afrekening. Do. 227/1926. Geldig tot 1 Aug. 1926. 

In het volgende nummer stellen wij ons voor een opgave te 
geven van de tot nu toe bekend geworden Nederlandsche baar-
f rankeenngsmachines , wij missen echter nog gegevens over de 
machines 6, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 en eventueele 
hoogere nummeis en houaen ons beleefd aanbevolen voor ver
melding van den naam der firma en waardeaanduiding in centen. 

Uit het buitenland zagen we den laa ts te i tijd de volgende 
typische r .c lamestempels . 

België. Verniers 2. Mach. st., rechts van den datumstempel 
6-regelig in kastje, de onderste VJaamsche tekst gescheiden van 
de Flansche door een lijn- SES LAINES, FILS.TISSUS, MACHINES, 
COURROIES, CHAUSSURES, PAINS D'EPICES ET CHOCOLATS. 

ZIJNE WOLLEN, GARENS, WEEFSELS, MACHINES, RIEMEN, 
SCHOEISELS, PEPERKOEKEN EN CHOCOLADE. 

Beter dan zoo'n heel klem beet je , daarbij vergeleken zijn onze 
kaas produceerende en annonceerende steden en stadjes niets_ 

Duitschland Mannheim 2 v Cont mach. st. met tusschen-
schrift MANNHEIM 30. MAI—6. JUNI, afbeelding van een vlieg
machine SüDDEUTSCHLANDFLUG FLÜGPLATZEINWEIHUNG FLUG
WOCHE 

Zuid-Afrika Johannesburq Alternatief continueerend machine
stempel met inschrift (3 regehg) VRUGTE VIR GESONDHEID 
resp FRUIT FOR HEALTH. 

W I J danken de beeren L H. Barentsen, A M Benders, Mr 
G. A Bontekoe, J. D. van Brink, J P Brinkman, W P Costerus 
Pzn^ J H Couvee, Gerharts , L de Haan, F . de Konink, B. Reu-
vekamp, John Robbers, Dr Schouten, M . H . van Ti lburg , ir H. 
Treitel , W. F. v. d Vlugt en It W. G. Zwolle voor de spoedige 
toezending of vermelding dei nieuwe stempels. Trg 

Diefstal van een speciale verzameling van Mexico. Op 12 April j 1. 
weid door inbraak de groote speciaal-collectie Mexico %an Pro
fessor Dr. Schäfer te Meissen (Duitschland) gestolen 

De eigenaar heeft een menschenleeftijd noodig gehad om deze 
verzamehng bijeen te brengen. De zegels bevinden zich grooten
deels op geheele brieven, gedeeltelijk dragen deze de adiessen 
Augspurg und Ruck en Augspurg undBoriiemann te Guadalajara. 

(Guadalajara zegels). 
Joaquin Gonzahs te Leon (Adelaar-typen) 
Agapito Fernandez Sonullera (Maximiliaan en Hidalgo-zegels). 

De uitgiften vanaf 1892 zijn op brieven, geadresseeid aan 
Piof. Schäfer 

De verzamehng bevat de distiicts opdrukken, nummers , jaar
tallen, enz bijna compleet Bovendien werden nog een groot 
aantal doubletten v a a Mexico ontvreemd en een bijna complete 
Luropa-verzameling. 

Mocht een van onze lezers aanwijzingen kunnen geven, die tot 
(Ie ontdekking van den dief kunnen leiden, dan gelieve hij deze 
onmiddellijk ter kennis t_ b iengen van den hoofdiedacteur te 
Hoek van Holland, 

Catalogus Vvert & Tellier. De bekende Panjsche handelaar 
T h . Champion, deelt mede, dat tengevolge van de voor tdu te rde 
waardevermindering van den franc, alle catalogusprijzen met so ' / j 
zijn verhoogd, met uitzondering van die, vastgesteld voor koer-
seerende, ongebiuikte uitgiften van Frankrijk, Monaco, België, 
Luxemburg en de Fransche Kolomen. 

Een geruchtmakende proces. Eenige weken geleden werd te 
Londen een proces beëindigd, dat ook in verzamelaars-kringen 
opzien heeft gewekt. 

Men herinnert zich wellicht, dat m Berlijn een verzameling 
werd gestolen welke tegen 44000 Pond Sterling bij Lloyds te 
Londen verzekerd was Enkele dagen na den diefstal werden de 
a lbums, waaruit de collectie bestond, teruggevonden, doch volgens 
opgave van den eigenaar ontbraken de zeldzaamste stukken ter 
waarde van 39000 Pond. 

Een verzoek om schadevergoeding tot dit bedrag werd bij 
Lloyds ingediend, die dit afwees Het gevolg was, dat een proces 
zich ontwikkelde , de eisch van den bestolene weid voor de 
rechtbank toegelicht doch na uitvoerige behandel ing afgewezen. 

^ I ^ l i i g ^ ^ - N - Y A A R S. C DIR. LEON D E R^AY 
INr.T-EL. ZUID »255 
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De rechtbank grondde haar beslissing op het feit, dat de eischer 
als gestolen opgaf verschillende zegels, die niet bestaan. Hij 
werd veroordeeld tot de kosten, die meer dan twee ton bedragen. 

Een beroemde verzameling. De bibliotheek van New-York is 
door aankoop eigenares gewoiden van de be ioemde algemeene 
verzameling van wijlen B. K. Miller te Milwaukee. Alleen de 
collectie der U . S . A . heeft meer dan i4oooo dollars gekost. De 
geheele verzameling bestaat uit 47 albums, haar totaal waarde 
bedraagt ongeveer een millioen. 

Italië; uitgifte 1862. Wij on tkenen aan »Il Corriere Filatelico« 
het volgende: 

Toen in 1862 de voorraad der zegels van 10, 20, 4o en 80 
centimes dreigde op te geraken, werd besloten tot den aanmaak 
van een nieuwe oplaag, mede omvattend een 5 centimes. Deze 
waren ongetand; zij onderscheidden zich van de vorige dooreen 
duidelijker teekening, grootere en londere cijfers en letters. 

De eerste oplaag was geland en gedrukt in vellen van 50 
stuks — 10 rijen van 5 s tuks; de nieuwe was ongetand en ge
drukt eveneens in vellen van 50 stuks doch 5 rijen van 10 stuks. 
Toen de nieuwe zegels zouden worden uitgegeven bemerkte men 
dat een zeker deel gestolen was ; het Italiaansche postbestuur 
besloot toen de geheele splaag te vernietigen. Van de getande 
zijn enkele evenwel toch in het verkeer gekomen; bekend zijn 
daarvan de 20 en 4o centimes. 

Dezer dagen is een kleine voorraad van de getande uitgifte 
voor den dag gekomen, niet onwaarschijnlijk afkomstig van den 
in 1862 gepleegden diefstal. 

Bekend zijn t h a n s : 
5 centimes, groen, in twee nuances. 

10 « , geelbruin, in twee « 
20 « , blauw, in vier « 
4o « , rood, in twee « 
80 « , geel, in twee « 
Estland. — De hooge prijs van de overdrukte 45 mk. luchtpost ' 

Yvert nr. 66 en van de met «Aita hädalist« overdrukte Roode-
kruiszegels, Yv. nr. 67 en 68 (prijs iets meer dan f7,—) gaf mij aan
leiding tot het verzoek om inlichting van de oorzaak. Uit Reval 
wordt mij bericht, dat de schatting van Yvert evenmin als die 
van welken catalogus ook, kan worden beschouwd als «marktprijs» 
(dit had ik zelf reeds bij mijn verzoek verklaard te weten); dat 
die zegels zeer zeldzaam zullen worden, want dat de oplagen 
zijn: 13.000 van de 45 mark en 10 000 van de beide andere, dat 
de eers tgenoemde in het groot met 5 goudmark wordt betaald 
en dat ik hieruit wel zou kunnen opmaken, welk een begrip, wat 
de verhouding betreft, de samensteller van dien catalogus bezit. 
Hij heeft zeker gemeend, dat 45 mk. nominaal zoowat gelijk is 
aan 4 maal jH + 7 mk. nominaal en heeft niet gevraagd naar 
de quantiteit der beide oplagen! Men doe hiermede zijn voordeel! 

Verder word ik onderricht bet«effende een »4 markf, door 
Michel gecatalogiseerd. Deze waarde was wel verwacht, maar is 
nog niet (11 Mei) verschenen en zal wel vooreerst niet verschijnen. 
Ik veronderstel dat de 45 mk. groen (luchtpost) ook niet is 
verschenen. 

Eindelijk dat de oplage der beide Weldadigheidszegels 5 + i 
en 10-f-" mark, waarschijnlijk getand, 50.000 stuks is, die van 
de 5 Selbstschutz (zelfbescherming?) zegels 2 - | - i en 5, 10, 15 
en 20 mk. elk + 2 mk. nog niet bekend is. Ze verschijnen einde 
Mei of begin Juni . J. B. R. 

Malta. Ambtelijk geknoei; schandaal in hooge kringen. — In 
verscheidene achtereenvolgende nrs. van >St. Coll.«, vindt men 
de jongste knoeierijen, waartoe de Hoofdpostmeester, al is het 
ook onbewust, den stoot heeft gegeven, uit verschillende bionnen, 
aangeteekend. Malta, dat evenmin als een van de overige Britsche 
koloniën, «woekerende« speculanten in zegels kende, schijnt aan 
enkele geld najagende aanzienlijke personen, behoorende tot de 
hoogste rangen, den weg tot bereiking van hun doel te hebben 
leeren kennen, door de uitgifte van de met >SeIf Government« 
overdrukte serie. Dat een of meer postambtenaren door voor
genoemde lieden zijn overgehaald den Postmeester Generaal te 
raden den overgebleven voorraad der uitgifte 1922/25 te doen 
overdrukken met »GOZO«, om aldus dien voorraad spoedig op 
te ruimen, wordt «bijna» zeker geacht, ik betwijfel het echter. 
Op «GOZO» zijn twee kantoren of hulppostkantoren, die onder 
het Postbestuur van Malta staan. De opdruk zou »wederrechtelijk« 
zijn; de opdruk zou het eilandje in het bezit stellen van een 

zelfstandige post, iets ervan maken dat overeenkwam met de 
»buitenlandsche« postdiensten der »groote mogendheden». 

Dit zou het Hoofd der Malthezer post niet begrijpen of be
grepen hebben? 

Bij het ontvangen van dit ber ich t ging een kreet van zeer 
diepe verontwaardiging in Engeland o p ; in het bijzonder protes
teerden sterk de handelaars. De liefelijke »Maltezer« gordde zich 
onmiddellijk ten strijde aan ; zij verspreidde de antwooiden der 
woedende woekeraars, die hunne prooi vreesden te verliezen. Die 
«Engelschen, zij spuwen vuur en vlam uit NIJD en AFGUNST«, 
en meerdere dergelijke venijnige uitvallen, waardoor zij hoopten de 
niets kwaad vermoedende koopers om den tuin te leiden. Een van 
de bladen betoogde, dat het de »plaatselijke« opdiuk was, die 
de Engelschen in het harnas j o e g : »Zij gunnen ons de zegels 
niet, enz.«; zinnelooze argumenten, welke dan ook als »woest 
geschreeuw« in Engeland werden bespot . Of al dan niet de 
Éngelsche Regeering den Minister gelast heeft, dit wederrech-
terlijk voornemen niet uit te voeren , vind ik nergens vermeld, 
wel dat van den opdruk »GOZO« was afgezien. De autoriteiten 
die de woekerende eersterangsbende moesten helpen, bedachten 
een »niet« wederrechtelijken, een te rechtvaardigen opdruk: de 
bedoelde serie 1922/25 zou worden overdrukt met »POSTAGE«. 
Deze opdruk werd wel wat laat noodzakelijk geacht, want met 
I April kón de nieuwe uitgifte, zonder het »& REVENUE», ver
schijnen. De opdruk diende zoogenaamd voor het »publiek« - -
begrijpen de lezeressen en lezers dit goed! — opdat het die 
zegels zou gebruiken ter frankeering en dus misverstand zou 
worden voorkomen. Het »PUBLIEK«, juist het »publiek« kon 
er geen enkele koopen. De pos tbeambten hadden zooveel te doen, 
dat de massa bleef aangroeien, hoewel verscheidene, na lang 
wachten de rijen voor hen onvermindeid ziende, weggingen. En 
juichte toen diezelfde Malthezer dagbladpers? Neen! nu barstte 
zij v a n . , . , was het van Nijd en Afgunst?? Nu was het mo t to : 
»EEN RAMP!» — Het algemeen is hoogst ontevreden en de 
postzegelverzamelaars »have been ousted quite unceremoniously«. 
De »publieke« verontwaardiging schijnt toen een dusdanige graad 
te hebben bereikt, dat de geheele Maltezer bevolking dreigde te 
st ikken; zij kon die »prop-« in de keel niet kwijt. Of brand-
spiritus niet had geholpen? Geen wonder dus dat bladen als de 
Malta Daily Chronicle, T h e Times of Malta enz. niet uitgepraat 
zijn over het «Postschandaal», en dat in de Wetgevende Ver
gadering van 3 Mei, een lid dfen Minister van het Departement 
Nijverheid, Handel en Posterijen niet minder dan 26 vragen ter be
antwoording voorlegde. De Minister wist, zooals die van alle 
werelddepartementen, alle zeer slim te beantwoorden. Het aantal 
der afgeleverde opdrukken kon Z.E. niet openbaren, want — leest 
dit goed! — het is geen gewoonte en de Kroonagenten hebben 
dit stelsel onlangs aanbevolen: het voorkomt de ongewenschte 
philatelistische speculatie. Ware het lid op de hoogte geweest, 
hij had moeten repliceeren: i". Malta heeft sedert 1921 niets 
anders gedaan dan »speculeeren« op de aanhangers der »phila-
telie«. Eerst 8 waarden met veranderd watermerk, daarna, 1922, 
17 met »beide« watermerken met o p d r u k »Self Government« en 
een »hulpzegel« V4 d., hierop volgde, me t inbegrip van de kleur
verschillen, een zgn. einduitgifie van 23 sluks, daarbij de £ i ./-
en deze met watermerkverschil, 1925, een voorloopige post
zegeluitgifte en kort daarna de werkelijke uitgifte, 20 stuks slechts 
binnen twee maanden ; er was geen drukkersstaking, maar waar
schijnlijk een staking van de Hoofdbestuurders-hoofdarbeid; 
enkele maanden daarna, 1925/26, een hulpzegel van 2'/^ d. en 
een kleurverandering van de 2}/^ d. en 3d . , 1926,de i4waarden 
van 1922-1925 overdrukt met »POSTAGE» en enkele oogen-
blikken na dezen uitverkoop, de achtpreenvolgende waarden der 
eindgifte,alles zeker gemakkelijk te verdedigen met: »dit is onze 
gewoonte !«en2e.De»philateIistische «speculatie meent een minister 
te moeten voorkomen, maar de speculatie der »woekeraars« meent 
hij zeker te moeten aanwakkeren! Op de vraag, waarom de kleine 
hoeveelheid 2 sh.-zegels, naar men wil 7.000, niet verbrand werd, 
luidt het antwoord: »de waarde der 2 sh.-zegels, ter beschikking 
der regeering was niet zoo gering om een vernietiging te recht
vaardigen«. Ook hier een onzin. i4.ooo shillings = 700 Pound, 
j a ! Maar zegels zijn geen »geld!«. De 9e vraag behelst een inte
ressant geval, n.l. de reiniging van hoogwaardige zegels van Malta 
en het hierdoor doen verdwijnen van de fiscale stempeling, welke 
zegels, door handelaars aangeboden, zijn gepoststempeld mei 
stempels, welke niet overeenkomen met den tijd enz. van de uit
gifte dier zegels. 
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In dit geval belooft de Minister een onderzoek; er was tot nu 
toe geen zekerheid betreffende deze zaak, waarom de Interpellant 
wordt verzocht, indien hij zulks wenscht en ertoe in staat is, 
daaromtrent een rapport in te dienen. 

Op de vragen betr. het aantal op i April verkochte zegels, 
het ontvangen bedrag enz. luiden de antwoorden: In de maanden 
Maart en April beliep de som £ 34.000. De 2 s. en de 4 d. 
met opdruk waren uitverkocht aan het hoofdkantoor om n . 30 
v.m., aan de bij of hu lpkan to ren : Cospicua om resp. 8 u. 
v.m en i u. n.m., Notabile om resp. 9.30 en 11 u. v.m., Victoria 
(GOZO) om 3.30 n.m. en Mgiar (GOZO) om 11 u. v.m. (Ik vind het 
zeer opmerkelijk, dat de postbeambten zoo juist de uren en half
uren van den verkoop dier 2 waarden aangeteekend hebben, 
waarom niet van de i/ en de 2/6? Deze is in een gelijke of 
bijna gelijke hoeveelheid overdrukt, n.i. 8.000 stuks.) Enz., enz. 

Zonder voor de juiste hoeveelheden te kunnen instaan, acht 
ik het toch van groot belang voor degenen, die deze serie wenschen 
tekoopen, de opgave van de hoeveelheden van enkele waarden, 
de zeldzamere (ik acht een paar »zeer« zeldzaam, zoo de opgave 
juist i s ) : 4 d. 24.000, i sh. 48.ooo, 2 sh. 7.000, 2 sh. 6 d. 8000, 
5 sh. 16.000 

Nog wordt in Uw belang en mogelijk voordeel de opmerkzaam
heid gevestigd op iet of wat uiteenloopende prijzen in adver
tentiën. Eerstens moet U vooral letten op het »ongebruikt«. In 
verscheidene bladen komen aanbiedingen van Maltaen Gibraltar
zegels voor, zoo billijk, dat men erop ingaat en . . die waarden 
zijn gebruikt, zegt U, en hetis zoo, maar het zijn fiscaalstempels 
en deze veranderen het ^Postage« in »Revenue«. Bedenkt dit! 

Vervolgens dat U, is U geen klant of is de adverteerder of 
wel aanbieder U niet bekend, vooral geen geld vooiuit zendt. 
Voor valsche opdrukken heeft Unu niet te vreezen, deze zullen 
voorloopig wel uitblijven, maar voor nietlevering voor den aan
geboden prijs. Einde Mei adverteert men nog aanbiedingen van 
waarden der genoemde opdrukserie op voorwaarde: »ze nog aan 
het postloket te koop zijn«, en op 6 April was alles reeds uit
verkocht! Over een »gemiddeldes waarde kan ik niet oordeelen; 
er ontbreken verschillende gegevens daartoe. Behoort Malta 
evenals Gibraltar onder de meest gezochte landen, omdat beide 
door de verzamelaars van Europa èn door die van Britschkoloniale
zegels opgenomen worden, het is de vraag hoe groot het aantal 
liefhebbers is, dat voor enkele zegels, of wel opruimingszegels, 
een groot bed rag kunnen en wiUen besteden; ik waag de ver
klaring, dat er geen 7.000 gevonden worden, zelfs niet na 3 jaren, 
die 32 ä 35 gulden voor de 2 en 2J/2 shilling over hebben en 
dat hierdoor sommigen ook de overige waarden niet wenschen. 

Hiervan moet het gevolg zijn een «daling« in prijzen. Deze 
moet intreden, zoodra de speculatieve »aanzienlijke« maar daarom 
nog niet »kapitaalkrachtige« Malthezers, een vermindering van 
den afzet bemerken . Hetgeen mij ongeveer half Mei bericht 
werd, dat ALLES in handen van Malthezers te Valletta zich 
bevindt, is nu reeds, een week later, niet meer ju i s t : er zijn thans 
meer handelaars in Engeland, die ze aanbieden dan op Malta. 
De opkoopers hebben klaarblijkelijk niet getracht ze alle op te 
houden. En die aanbiedingen door Engelsche handelaars is zeker 
wel een bewijs, dat zij de gekochte of ten verkoop ontvangen 
zegelstellen niet gemakkelijk aan hunne klanten en de verza
melaars die hunne zaken kennen, kwijt kunnen, zoodat, zonder 
nog te letten op aanbiedingen per 12, van de ■/* tot 6 d. (zon
der de 4) enz., er wel een goede grond bestaat, waarop ik het 
«de prijzen zullen niet rijzen !« kan doen rusten. 

Ten slotte gevoel ik mij verplicht uit het stukje »Maltese Profi
teers«, toegezonden aan den Redacteur van »Stamp Collectiog» (n« 7 
van 22 Mei jl., blz. 204) door »N. R. P. 426, te Rotterdam«, 
overtenemen een »waarschuwing«. Een handelaar op Malta, die 
een doorloopende opdracht heeft, alle zegels van Malta na ver
schijning dadelijk hem toetezenden (bij brief d.d. 15 Dec. beves
tigde die handelaar de ontvangst) zond hem op 7 April de serie 
tot 10/—, maar zonder de 4 d , 2 s. en 2/6. Onmiddellijk werd 
verzocht ook de ontbrekende te zenden, daar onvoltallige stellen 
voor hem, opdrachtgever , niet gewenscht worden ; tevens werd 
verzocht de kosten op te geven. Antwoord bleef uit. Eenande r e 
handelaar, met vvien hij vroeger zaken deed, zond hem een prijs
lijst, waarop de drie ontbrekende met prijzen voorkwamen. Hij 
verzocht om geheele stellen en sloot cheque bij brief in. Ant
woord : »prijzen zijn veel hooger, zend het ontbrekende bedrag.« 
»Wat moest ik doen ?« vraagt hij. Hierop volgt : »Ik zond hem 
dadelijk een aanvullend bedrag en ontving daarop enkele stellen 

met de losse aanteekening : »Cannot supply demands.« Er was 
geen rekening bij (iets wat ik telkenmale ook ondervind en, zoo 
de nota erbij is, wel mijn tegoed wordt genoteerd, maar nooit 
het totale tegoed van vorige maanden! ) ; hoe moest ik nu de 
kosten per stel vaststel len? Zoo ruw berekend kwam de prijs 
ver boven zijne laatste prijsopgave Ik ken verscheidene 
dergelijke gevallen in Nederland. Enz.« Dat allen, die met prijs
lijsten en advertent iën dwepen, er leering uitputten ! J. K. R. 

De Lindenbergmedaille. 
Deze hooge philatelistische onderscheiding, in 1905 door de 

»Berliner Sammler Verein«, gegrondvest, is voor 1926 uitgereikt 
aan den heer Chas. P. Lattrop Pack te Lakewood. 

Tot op heden zijn met deze medaille vereerd: 
1. Theodor Haase, te Leipzig, f 
2. Dr. Legrand, te Neuilly. f 
3. E. D. Bacon, te Londen. 
4. Dr. E. Diena te Rome. 
5. Louis Hanciau, te Brussel, f
6. Majoor E. B. Evans, te Londen, f 
7. Hans Erdmann Anton te Praae;. \ 
8. Castle M. Purnel l , te Brighton, t 
9. Pierre Mahé, te Parijs, f 
10. Dr. Kalckhof, te Eerlijn. 
11. Baron de Reuterskjold, Coiirville. 
12. Victor Suppantschisch, te Graz, t 
13. Dr. del Pont, te BuenosAires. 
14. Arthur Glasewald, te Gossnitz. 
15. Paul Orth, Düsseldorf. 
16. Hugo Grieben , te Londen. 
17. Dr. Herbert Munk, te Berlin. 
18. Chas P. Lattrop Pack te L.akewood. (VSA) 
De met f vermelde dragers der medaille zijn in den loop der 

jaren overleden. 

Papier en Papieronderzoek 
door J. C. PULL, 

OudControleur der P. en T. 
II. 

J u t e . Hieronder verstaat men de bastvezel van de tot de familie 
der Tiliacceën behoorende C o r c h o r u s c a p s u l a r i s . 

Evenals bij de hennep kan de bast na het roten met de hand 
verwijderd worden. 

De kleur van de beste jute is geelwit of zilvergrijs; die der 
mindere soorten bruinachtig geel. 

De vezel is zacht noch elastisch, stevig noch duurzaam: zij 
wordt daarom gebezigd voor stoffen, waarbij geen lange levensduur 
wordt verlangd. In de tapijtweverij dient de jute inzonderheid als 
schering, terwijl de afval bestemd wordt voor de vervaardiging 
van pakpapier. 

Nevens bovengenoemde grondstoffen kunnen o.a, nog worden 
genoemd de manillahennep (Musa textilis) en de rameh (Urtica 
nivea), ook Chinagras of Chineesche netel geheeten. De in den 
handel voorkomende neteldoek is vervaardigd uit katoen en heeft 
dus met deze plantensoort niets gemeen. 

c. Groep I. 
H o u t s 1 ij p, de tegenwoordig veel gebezigde grondstof, waar

van het slechtste papier wordt vervaardigd, wordt verkregen door 
eene mechanische bewerking van hout, voornamelijk|haaldboomen
hout ; van loof boomen worden, doch in mindere mate, populieren 
en espen gebezigd. 

Hierbij is het echter niet mogelijk om alle vezels afzonderlijk 
te verkrijgen, zooals bij eene chemische behandeling wel het ge
val is. In het algemeen kunnen voor houtslijp dezelfde houtsoorten 
worden gebezigd, als voor de houtcellulose. 

Eene betere soort houtslijp, de bruine houtslijp, welke het midden 
houdt tusschen witslijp en houtcellulose, verkrijgt men door het 
hout ongeveer 3 uren lang onder een druk van 3 tot 5 atmosferen 
ïn met koper bekleede ketels te stoomen, waarbij het hout bruin 
wordt. Door deze behandeling is het mogelijk de vezels geheel 
van elkander te maken en daardoor eene grondstof van lange 
vezels te verkrijgen, welke, zonder bijmenging van andere stoffen, 
tot een bruin papier kan worden verwerkt. 
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Het is tot nu toe nog niet gelukt, om de bruine houtslijp te 
bleeken, nietegenstaande de vele pogingen, die daartoe zijn aan
gewend. 

Deze 3 groepen, en ook de tot elke groep behoorende 
stoffen, vertoonen verschillende eigenschappen, waardoor mikros
kopisch en mikrochemisch kan worden nagegaan, welke stoffen 
voor de samenstelling van het papier zijn gebezigd. 

Voor zooveel de 3 groepen als zoodanig betreft, kan eene in
deeling worden verkregen door middel van chloorzinkjood, jood
joodkali of calciumnitraa'jodium oplossing. Eerstgenoemde is de 
meestgebruikclijke. De toepassing van deze reagentia berust op 
eene verandering van cellulose, door inwerking van waleront
trekkende middelen, waarbij een amyloïd ontstaat, 't welk door 
jodium violet of blauw gekleurd wordt. 

De verschillende werking van eerstgenoemde 2 reagentia op de 
3 groepen blijkt uit het volgende overzicht: 
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Calciumnifraatjodiumoplossing van Selleger geeft dé volgende 
kleur ing : lompen wijnrood, houtslijp geel, stroo en looihoul
cellulose staalblauw, ongebleekte naaldhoutcellulose citroengeel, 
gebleekte naaldhoutcellulose bleekrood, halfgebleekte cellulose 
vuil bruinviolet. 

Het chloormagnesiumreagens van Jenke kleurt lompen bruin, 
stroocellulose blauwviolet, houtslijp en ruwe jute geel, terwijl 
houtcellulose niet of zwak rood gekleurd wordt. 

De kenmerken waardoor de verschillende stoffen van deze 3 
groepen zich onderscheiden, en welke alleen met behulp van het 
miskroskoop worden waargenomen, zijn hoofdzakelijk de navolgende: 

Vl a s . Lange buisvormige dikwandige vezels met smal holkanaal 
(z:g. lumen); het topeinde is scherp. Door de wijze waarop het 
linnen wordt gewonnen, ontstaan de karakteristieke verschuivingen 
of knikken in de vezels, welke zelden in het miskroskopische 

beeld ontbreken. De doorsnede is rond of veelhoekig; de cclwand 
vertoont talrijke poriën en verdikkingen. 

De lengte van de vezels bedraagt 20—40 m.M.; de dikte 12—26 
« (l 11 of micron Vi, m.M' 

Bij de fijne papiersoorten eindigen de vezels dikwijls geheel in 
fijne fibrillen. 

H e n n e p . Hennep vertoont zooveel overeenkomst met vlas, 
dat het zeer moeilijk is, deze twee stoffen in het papier te onder
scheiden ; gelukkig doet zulks weinig of niets ter zake, daar zij 
gelijkwaardig zijn. 

De hennepvezel is dikker (20—28 ») en het lumen breeder ; 
het topeinde is stomp en dikwijls vertakt. 

Ka t o e n . Dikwijls, doch niet altijd zijn de katoenvezels te her
kennen aan den kurketrckkerachtigen vorm, welke ontstaat, door
dien de opdrogende vezels geen weerstand kunnen bieden aan 
de lucht ; de daardoor veroorzaakte spanning van der? wand doet 
de vezel om hare as draaien. 

De vezel is plat met dikke wanden en een breed l umen ; het 
topeinde is spits. De lengte bedraagt 10—60 m.M.; de dikte 12—42 
;/, de doorsnede heeft den vorm van eene oorschelp. 

Zij vertoont nimmer de knikken en verdikkingen, welke de vlas 
en de hennep kenmerken; dikwijls echter heeft zij een tralieachtig 
voorkomen evenals naaldhoutcellulose, waarmede zij echter nimmer 
kan worden verwaM. 

De katoenvezel lost op in koperoxydammoniak, ' t welk haar 
eerst doet opzwellen; de buitenwand, cuticula geheeten, een ver
kurkt membraan, blijft daarbij, als onoplosbaar over. Bij goed 
gebleekte katoen is echter de cuticula verdwenen. 

J u t e , m a n i l l a en a d a n s o n i a . Door haar typisch voorkomen, 
is de jute onder het miskroskoop het gemakkelijkst van de andere 
vezels te onderscheiden. 

De dikte van den celwand van deze vezel is namelijk op ver
schillende punten zoo uitecnloopend, dat het lumen binnen het 
miskroskopisch gezichtsveld plotseling verdwijnt, om iets verder 
weder te voorschijn te treden. Ook deze vezel heeft verdikkingen, 
evenals de vlasvezel. 

De lengte van de vezel is 0.8 —4.i m.M., de dikte 10—32; het 
topeinde is gewoonlijk rond. 

Bij onvoldoende gereinigde jute treft men de vezels meermalen 
nog als bundels vereenigd aan, waardoor het onderzoek natuurlijk 
bemoeilijkt wordt. 

Evenals bij jute, doch in mindere mate, komt de ma n i l l a als 
bundels in het papier voor, meermalen vergezeld van verkiezelde 
plaatjes, stegmata geheeten ; deze stegmata kunnen miskroskopisch 
worden aangetoond, hetzij door de vezels met chroomzuur te mace
reeren, dan wel ze te verbranden, na voorafgaande behandeling 
met salpeterzuur. In het laatste geval kunnen zij met behulp van 
verdunde zuren in den vorm van een parelsnoer in de asch 
worden gevonden. 

De lengte van de manillavezels is 2 —4.6 m.M. de dikte 12—46 u; 
het topeinde is dikwijls spits. 

De a d a n s o n i a is zeer onregelmatig van dikte, evenals het 
lumen; echter met dit verschil tegenover de jute en de manilla, 
dat de breedte van het lumen verband houdt met die van die 
vezel. Het topeinde is meest afgerond. 

Karakteristiek is bij deze vezel, dat de wand op vele plaatsen 
openspringt en zich omkrullend als een voile of sluier om de 
vezel hangt. 

Laatstgenoemde drie vezelsoorten zijn ddcwijls moeilijk van elkan
der te onderscheiden. 

CeliUülose v a n n a a l d h o u t , l o o f h o u t , s t r o o en e s p a r t o 
is met behulp van het mikroskoop te onderscheiden, door de 
eigenaardige kenmerken van deze stoffen. 

N a a l d h o u t  c e l l u l o s e is in den regel kenkaar aan de z.g. 
h o f s t i p p e l s ; dit zijn openingen in twee tegenover elkander 
liggende celwanden, gescheiden door een dunnen wand, t o r u s 
geheeten. Bij meerdere soorten van deze cellulose kan men tralie
vormige strepen ontdekken, evenals de katoen vertoont. 

L o o f h o u t c e l l u l o s e heeft niet zulke hofstippels, doch andere 
poriën, die eene verwarring met naaldhoutcellulose buitensluiten. 

S t r o o en e s p a r t o c e l l u l o s e zijn te herkennen aan hunne 
epidermis of opperhuidcellen ; eerstgenoemde bovendien door de 
eigenaardige zakvormige parenchymcellen en laatst genoemde door 
de kommavormige haartjes. 

Ho u t s l i j p is kenbaar aan de splinterachtige stukjes en klompjes, 
waarin de verschillende bestanddeelen van het hout nog worden 
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aangetroffen. Zelden«ontbreken de mergstralen welke de vaatbun-
dels onderling scheiden en de verbinding vormen tusschen het 
merg en de schors. Het aantal stippels in de kruisvlakkeii, door 
de mergstralen en de houtvezels gevormd, kan dikwijls aanduiding 
geven omtrent de soort van het gebezigde naaldhout. 

Is het alleen te doen om te weten of papier al dan niet vrij is 
van houtslijp of verhoute vezels, dan kan men zijne toevlucht 
nemen tot zwavelzure-aniline, phloroglucine-zoutzuur ofdimethyl-
paraphenylendiamin; eerstgenoemde reagens kleurt papier, dat 
houtslijp of verhoute vezels bevat, geel; de andere twee rood. 
Intusschen zij men er op bedacht, dat met metanilgeel gekleurd 
papier, hetwelk geheel vrij is van houtslijp of verhoute vezels, 
door phloroglucine-zoutzuur ook rood gekleurd wordt. 

Het dimethylparaphenylendiamin-reagens, bij verkorting »di-
reagens" genoemd is onbetrouwbaar. 

Voor een grondig onderzoek, waarbij deze huismiddeltjes achter
wege kunnen blijven, gaat men als volgt te werk : 

Van het te onderzoeken papier worden, zoo mogelijk uit eenige 
vellen, een paar stukjes in kleine snippers geknipt en daarna een 
poosje gekookt in i ä 2 procents kaliumhydroxyde. Hierdoor komen 
de stoffen, welke voor de lijming gediend hebben, in oplossing. 

De vloeistof wordt afgegoten en het papier daarna gekookt in 
eenige malen ververscht gedistilleerd water. Na afgieting worden 
de papiersnippers in een half met water gevuld schudcilindertje 
gedaan, waarin zich een nikkelspiraaldraad bevindt. Door het 
schudden van de snippers tegen dezen draad, wordt de samenhang 
verbroken; het papier valt uit een tot afzonderlijke vezels en 
vormt met het water een papierpap. Deze wordt daarna in een 
porceleinen pannetje gedaan, met veel water verdund en matig 
verwarmd; de vulstoffen vallen daardoor naar beneden, terwijl de 
aan de oppervlakte komende vezels afgeschept worden voor het 
mikroskopisch onderzoek. Daartoe wordt een weinig, ongeveer 
ter omvang van een dikken speldeknop, op een objectglaasje in 
een druppel gedistilleerd water gelegd, en met behulp van een 
scalpel en een prepareernaald zoodanig uit elkander gehaald, dat 
de vezels zooveel mogelijk afzonderlijk l iggen; het geheel wordt 
daarna met een dekglaasje afgedekt. 

De vorenstaande wijze van prepareeren is beter dan de soms 
gevolgde methode, waarbij men het papier bevochtigt en er een 
weinig met een mesje of scalpel afhaalt, omdat bij de eerste 
manier zoowel de lijm-, als de vulstoffen verwijderd worden en 
men, door een zuiverder beeld, het mikroskopisch onderzoek ver
gemakkelijkt. 

Men begint gewoonlijk met eene 40-voudige vergrooting, waarbij 
een goede totaal-indruk wordt verkregen; voor een meer nauw
keurig onderzoek van de verschillende vezels, wordt de vergroeiing 
tot ongeveer 300 maal opgevoerd. 

Eene aanzienlijke bespoediging van het onderzoek wordt ver
kregen, door middel van verschillende reagentia, waaronder de 
chloorzinkjodiumoplossing de eerste plaats inneemt. 

Deze reagentia zijn vooral dan van veel nut , indien de vezels 
zoo fijn gemalen zijn, dat een morphologisch verschil niet, of zeer 
moeilijk aan te toonen is; zij hebben echter alleen dan waarde, 
indien de te onderzoeken vezelstoffen volkomen droog zijn. 

Heeft men een weinig papierpap, volgens de bovenomschreven 
wijze bereid, op het objectglaasje uitcengespreid, dan wordt door 
middel van zuiver filtreerpapier of een staafje onverglaasde pij paarde, 
de vloeistof weggezogen, een druppel van het te bezigen reagens 
toegevoegd, en daarna het dekglaasje er op gelegd Aan de hand 
van de boven aangegeven tabel, kan worden nagegaan tot welke 
groep of groepen de voor de samenstelling van het papier gebezigde 
stoffen behooren, terwijl de vezels van elke groep gedetermineerd 
worden door hunne structuur en overige kenmerken. 

(Wordt vervolgd). 

De Poslwissels en Postpakketkaarten 
van Nederland. 

I. 
Er bestaan in Nederland enkele verzamelaars der formulieren 

van de Nederlandsche Posterijen; meer in 't bijzonder van post
wissels en postpakketkaarten. Vooral de eeiste zijn langen tijd 
in gebruik geweest en de nieuwe uitvoering bij elke volgende 
uitgave hebben zoodoende een bonte verscheidenheid te weeg 
gebracht. Bij vele verzamelaars rijst echter dikwijls de vraag, 
wat hiervan eigenlijk in omloop is gebiacht . 

Soms werd in de Nederlandsche philatelistische tijdschriften 
wel eens met een enkel woord van een nieuwe uitgifte melding 
gemaakt , echter toch zeer weinig. 

Ik heb getracht een lijst saam te stellen van alle mij bekende 
formulieren, waarin ik gesteund werd door de collecties van 
eenige bevriende verzamelaars, die mij hunne s tukken welwillend 
ter inzage zonden. Ik betuig daarvoor mijn oprechten dank aan 
de beeren Bosch te Ginneken, Costerus te Edam, Doorman te 
Voorburg, Van der Schooren te Arnhem, Maas Geesteranus te 
Utrecht, Tenkelenberg te Rotterdam en Sommerfeld te Essen 
a/d Ruhr . 

Men gelieve deze lijst echter te beschouwen als een a l l e r e e r s t e 
poging; er moet veel meer bestaan. 

Mijn eerste binnenlandsche postwissel is van 1871; uit regus 
van postwissels echter in mijn verzameling blijkt, dat deze reeds 
in i864 aanwezig waren. 

In de wet op de brievenposteiij van 12 April 1850, gewijzigd 
bij de wet van 5 Juli 1855 wordt in art. 18 ve rme ld : »Er zijn 
op alle postkantoren voor verzendingen in geld of geldswaarden 
postwissels te bekomen, op een ander postkantoor betaalbaar". 

Bij mijn opgave van binnenlandsche telegrafische postwissels 
is een tijdsruimte van N". i uit 1883 tot N ' . 2 in 1901; ook hier 
zal vermoedelijk veel meer bestaan hebben. 

Moge deze lijst een opwekking zijn voor andere verzamelaais 
om hunne stukken eens na te zien ; ik beveel mij dringend aan 
voor opgave van afwijkingen en niet-beschreven stukken. 

Eindhoven. J. T H . M . S M E L T . 
Catalogus van Nederlandsche formulieren. 

Model 
nr. 

55 
56 
55 
55 

218 ^̂  
219 s 

Binnenlandsche postwissels 
Postwissels voor militairen 

» bij het Depar tement van Marine 
» met bericht van uitbetaling 
» voor spaarbanken 

Tijdvak 
1 8 7 1 - h e d e n 
1865 —1906 
1917—heden 
1906— 1915 

1876 

223 
223 
224 
201* 
201 
183* 
184 
206 
183 
205 
4o* 
40 ' 
92 

201* 
214 

•i Buitenlandsche postwissels in vreemde munt 1870—1875 

1877-1889 
1875 —heden 
1901 —1920 
1907—heden 
1907—heden 
1883 - h e d e n 
1880—heden 
1 8 9 8 - i 9 { 8 
1909—1910 
1913-1919 

1925 

1892 —1925 
2i4A » » » aan Postkantoren 1890—heden 
214B » aan uitgevers 1890—heden 

13A Verzamelpostwissels 1924 
1890—heden 

38 Adreskaarten voor pakketten binnenland 1882—heden 
38« Duplicaat-adreskaarten 1915 — heden 
38* Adreskaarten voor pakketten naar buitenland 1882—heden 
38* '* idem, met aangehechten verrekening-

postwissel 1922- heden 
38^ Adreskaarten voor pakketten met 

aangegeven waarde 1885—-1918 
38c » » verrekenpakket ten 1883—1918 
38B^ » » K met 
38C( " aangehechtenverrekeningpostwissel 1919—heden 

» » uit het buitenland 
» » in Nederl. geld 

Telegiafische postwissel 
idem 
idem 
Binnenlandsche telegrafische postwissel 
Buitenlandsche » » 
Verrekening postwissels 
idem, voor pakketten naar Rusland 
Binnenlandsche verrekeningpostwissel 
Internationale » » 
Postwissel voor abonnement op Fransche 

bladen 
» » » aan Postkantoren 
» aan uitgevers 

Verzamelpostwissels 
Postwissels voor vermogens.belasting 

1 Franco Advieskaarten 1910—heden 

— Stortingsbiljetten voor Postcheque en 
Girodi'enst 1919—heden 

TOELICHTING. 
Wapen A = Wapenschild op mantel zonder leeuwen als schild-

dragers. 
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Wapen B = Wapenschild met 2 gekroonde leeuwen als schild
dragers. 

Wapen C ^ Wapenschild met 2 ongekroonde leeuwen als schild
dragers. 

No. 55 = waterpas. 
Juny 1871 

No. 38 = loodrecht. 
Febr . 1882 

(1883) Jaartal niet op formulier vermeld, doch waar
schijnlijk jaartal van uitgifte. 

A. 

Juni 1871 
waterpas 

S . * 
li. c. 

Binnenlandsche Postwissels. 
Model No. 55. 

i 8 ^ X '2^2 gi'ijs karton blauwe druk, zonder 
wapen. Zonder af te scheuren strook. 

Links cirkel met opschrift : »Dagteekening
stempel« diam. 31 m.M. van het kantoor van 
storting rechts vierkant hokje met 5 regelig 
Inschrift »Plaats voor de aanhechting der 
frankeerzegels ter voldoening van het regt.« 
Postwissel opschrift : »Nederlandsche Poste
rijen«, in letters hoog 6 m.M, 
Links : strook met 5 regelig opschrift : 
Deze strook kan door den geadresseerde bij 
nevenstaande lijn van den wissel gescheiden 
worden en door hem behouden worden. 
Rechts vierkant hokje met 5 regelig Inschrift: 
»Plaats voor de aanhecht ing der frankeer
zegels«. Laatste regel v. o. op s t rook : Uwe 
rekening 

loodrecht 
1874, » 
Als boven. Laatste regel v. o. op strook: 

» Eene inlage op het spaarbank
boekje No 

Wapen A. 
Op rechterzijde postwissel 2 kolommen druk 
van 30 regels. 
Bovenste rege l : tot 5 | tot 155 
Onderste » : » 150 | » 300 

Bovenste opschrift; Nederlandsche Posterijen 
met letter hoog 6 m.M. 

Idem » » » 4 » 
Postwissel omringd door cirkels waarin getal
len van 12,50 tot 150. 
Rechts boven : Ruimte mei 5 regelig Inschrift. 
Plaats voor de aanhecht ing der frankeerzegels. 
Links, onderste 2 rege l s : inlage spaarbank
boekje No . . . . 
2 onderste regels van eigentlijken postwissel 
luiden : 

te den 188 
door 

op achterzijde, bovenste opschrift : »Neder
landsche Posterijen«. 

N 55 (1885) Als voren, 
waterpas Onderste regel van postwissel: 

te den 188 . 
Handteekening van 
den Postambtenaar 

7. id. (1886) Onderste regel van strook l inks: 
Uwe rekening van 

a. Mei 1872, 
b. November 
Juli 1876 
loodrecht. 

N 55 (1878) 
loodrecht 

b. {1879) 
N 55 (1882) 
waterpas 

op achterzijde, bovenste opschrift: 
Voor mij aan 
Te den 188 

Nota. Deze formulieren enz.... op 2 regels. 

8. id. (1887) 

id. 

a (1888) 
/' (1889) 

10. id. (1890) 

13

i4. 

N 55 
waterpas 

a. (1893) 
b. (1900) 
id. 

a. (1905) 
b. (1906) 
c. (1906) 

id. (1907) 

id. 

16. 

a (1907) 

/; (1907) 

N 55 
loodrecht. 

a {1907) 

b (1908) 
id. (1908) 

17. id. (1909) 

N 55 (1911) 
loodrecht. 

19. id. {1914) 

id. (1915) 

Op achterzijde: »De postwissels zijn niet lan
ger dan een maand geldig, te rekenen van 
den dag waarop het bedrag is gestoit. 
(Dit luidt van N i tot en met N 8.) 
Voorzijde als N 7. 
Achterzijde: Nota. Deze formulieren enz.... 
op 3 regels. 
De postwissels zijn niet langer dan een maand 
enz. 
Voorzijde als N 7. 
Achterzijde: Nota. Deze formulieren enz. . . 
op 3 regels. 
De postwissels zijn geldig gedurende de maand 
waarin zij zijn afgegeven en de gehecle daarop 
volgende maand. 
v/o op postwissel: te den 188 , 
» » » : te den 18 , 

Links 9 cirkels met getallen 10 tot go. 
Rechts 9 » » » I » g. 
Bovenste opschrift: Plaats vopr aanhechting 
der frankeerzegels in i regel. 
Links V o. op strook: De betaling betieft 
en verder 3 regels druk en 2 stippellijnen 
om beurten. 
Op strook: Naam en woonplaats van den 
afzender met de stippellijnen en niet mee r ; 
de betaling betreft 

gestort l8g . 
» 19 

als voren \\b Wapen B 
Op achterzijde niet gemeld : handteekening 

voor overdracht. 
Wapen 8 m.M. beneden horizontale lijn. 

> i ^ » » » » 
Idem onder handteekening postambtenaar 

ster. 
Even als vorige, Naam en woonplaats van 
den Afzender op strook : horizontaal op achtei 
zijde »Handteekening voor overdracht«. 
Scheiding tusschen stiook en postwissel^«/(;r
foreerd. Naam en woonplaats van den afzender 
op s t rook: vertikaal. 
Op achterzijde op 2 regels : De betaling van 
postwissels enz dat zij niet in ver
keerde handen komen. 
Op achterzijde op 3 regels : De betaling van 
enz . . . . dat zij niet in enz. 
Scheiding tusschen strook en postwissel: (/cör
sioken. 
Op achterzijde op 3 regels als boven da t : zij 
niet in verkeerde handen komen. 
Idem : de wissels niet in verkeerde enz. 
Op achterzijde dat de wissels niet in verkeerde 
handen komen. 
Op achterzijde tarief, verdeeld over 4 kolommen. 

Wapen C. 
Op strook 2 regels druk loodrecht s taande 
en 2 regels stippellijnen. 
Op strook als vorige en bovendien in blok
let ters: 
Zie de nota op de keerzijde van den postwissel. 
Op postwissel onder lijnenband vm\. gldtwct 
3e regel plaats van bestemming 
4e » straat, gracht enz 
Op postwissel onder lijnenband met gld en ct 
3e rege l : straat enz 
4e » te 
Van onderen : te den 19 . . 
Als voren. 
Van onderen : te den 
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21. N 55 (1917) 
waterpas 

22. id. (1918) 

23, id, (1919) 

24. (1921) 

25. 

26. 

(1921) 

a {1923) 
b (1923) 
c (1924) 

27. (1925) 

28. (1925) 

I. N 56 i?65 
waterpas Febr 

2. id. 1871 
Juny 

3. N 56 1874 
loodrecht Nov. 

4. id. 
a (1875) 
h (1885) 

5. id. (1887) 

6, id. (1893) 

Op strook is toelichting verdwenen. 
Thans »dagteekeningstempel van« 
met cirkel en »kantoor van oorsprong«. 
Tarief op achterzijde als vorige uitgaven 
»tot en met f 5 2}^ cent« 
Als voren. 
Op achterzijde nieuw tarief 
»tot en met f 12.50 5 cent« 
Geheel nieuwe teekening en opschriften. 

Wapen C. 
Alle letters in blokletters. 
Opschrift »Nederlandsche poslwissel binnen
land«. Bovenaan op strook: 3 regelig opschrift 
»Strook kan door geadresseerde worden be
h o u d e n ' . 
Tarief op achterzijde a'^ 6 regels'va 4 kolommen, 
ie regel f 12 50 5 et 
Voorzijde als vorige. 
In de nota op achterzijde staat in den 8e 
regel »betaling van een recht van 10 et voor 
eiken enz., evenals bij vorigen postwisse!. 
Tarief op 3 regels 
ie regel f 25. : 10 
Voorzijde als vorige. 
In de nota op de achterzijde staat in den 8e 
regel »betaling van een recht van 15 et. voor 
eiken . . . . enz. 
Tarief op 4 regels. 
i e r e g e l : fl. 25.— ; 10 et. 
Geheel nieuwe vorm en indeeling 22 X ^^ß 
C.M. zonder wapen, driedeelig formaat. 
Links : strook, midden: postwissel lang 11 c.M. 
Rechts : bewijs van stort ing. 
Op achterzijde is op stortingsbewijs links het 
tarief postwisselrecht aangegeven. 
Zwarte druk op grijs karton. 
Donkerblauwe druk op grijs karton. 
Lichtblauwe » » » » 
Voorzijde vorm en kleur gelijk N 26c-. 
Op achterzijde is op stortingsbewijs rechts het 
tarief postwisselrecht aangegeven. 
Op voorzijde staat onder de lijnenbalk : 
»(Hierboven Gld. getal in Letters) in cijfers«. 
Op voorzijde staat boven de lijnenbalk : 
»(Hieronder Gld. getal in Letters) in cijfers«. 

Postwissels voor militairen. 
Model N 56 

Dun wit papier, roode druk. 17^ X l o ' c . M . ; 
j^nder wapen. 
Dubbele omlijning groot 152 X 87 m.M. 
Boven opschrift : »Brievenposterij«. 
De Directeur van het Postkantoor, waar deze 
zal worden vertoond zal betalen aan 
de somma van — 
Grijs karton roode druk 18 X 12* c.M. 
Zonder wapen. 
Zonder linker strook, Rechts boven : een vakje 
voor frankeerzegels. 
Links dagteekeningstempel diam. 32 m.M. 
Opschrift: ^Nederlandsche Posterijen*. 
Binnenlandsche postwissel in Romeinsche 
letters. 
Links met strook v/o Betaalbaar ten Postkan
tore waar dene sal worden vertoond. 
v/o Betaalbaar ten Postkantore te 
v/o : Te den 187 . 

. : Te den 188 . 
Wapen A. 2e regel Binnenlandsche post
wissel in Gothische letters. 
Rechts met vakje: »plaats voor de aanhechting 
der frankeerzegels«. 
Rechts en links g cirkels met ge.al len. 
Bovenste opschrift: »Plaats voor de aanhech
ting der frankeerzegels«. 

7. N 56 (1894) 
waterpas 

8. id. (1897) 

9. id. (1905 

de achter

dat de 
komen 

10. id. (1906) 
dat sij 

N 55 
waterpas 

2. id, (1921) 

id. 

3e r e g e l : Binnenlandsche postwissel in Got
hische letters. 
Op strook links 9 regels druk boven 4 stippel
lijnen. 
Daaronder : De betaling betreft enz. 
Op strook links 15 regels druk boven 4 stip
pellijnen. 
Als voren gestort den 189 . 
Op één na de laatste regel op de achter
zijde eindigt m e t : ^post—« 
Als voren gestort den li 
Op één na de laatste regel op 
zijde eindigt met : .. .postwissels. 

Wapen B. 
v /o : gestort den 19 . 
Nota op achterzijde op 3 regels. 
Op achterzijde v.o te waken, 
postwissels niet in verkeerde handen 
Nota op achterzijde op 2 regels. 
Op achterzijde v.o te maken 
niet in verkeerde handen komen, 

Postwissels bij het Departement van Marine. 
(1917) Postwissel gelijk N 21 der gewone postwissels, 

doch linker strook adres. 
Bovenaan: Departement van Marine 

Delegatie — kwartaal 1 9 . . . . 
groot f 

Op de achterzijde onder het tarief 
tot en met f 5.— 2)^ cent 

»Ingeval van verhuizing behoort het nieuwe 
adres te worden opgegeven aan het Depar te . 
ment van Marine (Bureel C. Soldijen) enz . . 
Wapen C. Ongeveer overeenkomende met 
den gewonen postwissel N 24. 
Opschrift op postwissel: »Nederlandsche 
Delegatiepostvvissel«. Links: geperforeerde 
strook met opschrift: »Afgezonden door. het 
Depar tement van Marine, 's Gravenhage, 
Delegatie over de Maand 
Zonder wapen. Ongeveer overeenkomende 
met den gewonen postwissel N 27 (groot 
22 X I ' C.M.), 
Opschrift op postwissel: »Delegatie Postwis
sel«, Links op strook onder het bedrag met 
l i jnenband: »Afgezonden door het Departe
ment van Marine te 's Gravenhage. 
Delegatie over de Maand 

(Wordt vervolgd.) 

(1925) 

/I\7 
A\/ 

Vragenbus. 
\ / \ 

\7 
Lid 163 Heeg. De gewone afstempeling in die dagen was 

voor de Engelsche Goudkust een ovaal balkstempel met in het 
midden een letter en cijfer. Volgens de zegels in mijn bezit schijnt 
B 27 het meest voorkomende nummer te zijn. Uw stempel is 
een afkorting van St. George d'Elmina (fort en stadje aan de 
kust) en kan dus beschouwd worden als van een hulp- of bij
postkantoor. Voor een speciaal verzamelaar, die ook de stempels 
in zijne collectie heeft opgenomen, kan het allicht eenige meer
dere waarde hebben. 

A. C. Voss , 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

% Brievenbus. s 
B. te Arnhem. 

Uw opmerking inzake de nieuwe 3 shilling van Malta, 
door mij beschreven als »standbeeld van La Valetta«, door 
Senf als »Neptun mit dem Dreizack«, gaf mij aanleiding 

POSTZECELHANDEL 
WATE RGRAAFSMEE R • N . Y A A R S-C DIR. LE(?N D E B A A Y 

INT.TEL. ZUID 6255 



I I6 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

dit nog eens nader te onderzoeken Na nauwkeurig be
kijken van den zegel en het raadplegen van eenige toon 
aangevende Engelsche vakbladen moet ik mijn beschrijving 
handhaven. 

B V. O. te Arnhem. 
De in het April-nummer vermelde voorgenomen uitgifte 
van nieuwe zegels van Luxemburg kon voor U toch geen 
aanleiding zijn deze nu reeds te bestellen. Het ambtelijk 
bericht, dat U gewerd op Uw bestelling, is geen ontken
ning van het voornemen, tot de uitgifte van nieuwe zegels 
te besluiten. Ik blijf dan ook bij mijn mededeeling, die 
op goede gronden s teunt , moet ei evenwel aan toevoegen, 
dat nog niet vaststaat, dat de zegels in Amerika zullen 
worden gedrukt. 

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

„Nachtrag 42" van het Schaubek-album. Als er nog een phila
telist bestaan mocht, die niet ervan overtuigd is, dat een album 
zooveel doenlijk elk jaar moet woiden aangevuld met nieuwe 
bladen voor pas verschenen zegels, dan zal die wel door deze 
«aanvulling« de overtuiging krijgen Deze bevat (en voor schroef 
sluiting en voor klemsluiting) niet minder dan 176 geïllustreerde 
bladen, bevattende meer dan 1500 nieuwe zegels, verschenen 
sinds December 1924, meei dan 500 afbeeldingen. 

Negen nieuwe »zegellanden« z'jn opgenomen Het is een album 
op zich zelf, uitgevoerd met de keurigheid en juistheid, met de 
fijne illustraties, die elke uitgave van het Schaubek-album 
kenmerk t . 

Voor de tallooze bezitters van zoo'n album is de »Nachtrage 
een waar genot. S 

De heer Manuskowski, de7i Haag, zond ons een Ka-Be album 
van Nederland en Koloniën De Ka Be albums van Paul Koch 
zijn algemeen bekend deze nieuwe uitgave is voor ons speciaal 
van belang. Het moet worden gezegd wij hebben in ons land 
in den laatsten tijd over speciale albums niet te klagen. Ver
schillende zijn er verschenen, meer of minder fraai, meer of 
minder uitgebieid met variëteiten, tandingen, enz. Deze Ka-Be 
a lbums mogen zich onder hunne collega's goed laten zien, ook 
wat prijs aangaat . De ontvangen uitgave (zonder typen, tandin
gen, enz) kost slechts f2,50 en is dus wel bereikbaar voor 
ieder verzamelaar, die, zooals zoo velen, voor ons land en kolomen 
gaarne een afzonderlijk album hebben wil Het a lbum is bijge
werkt tot den laatsten tijd, bijv de nieuwe zegels van Siirina?nc 
5 cent lila, 20 cent olijf, enz. zijn al opgenomen 't Spieekt wel 
haast van zelf, dat ook meer nitgebreide, met tandingen, typen, 
enz. voorziene uitgaven bestaan. S 

W e ontvingen een prijslijst van den heer Manuskowski, Den 
Haag, voor zegels van Nederland en Kolomen Er blijkt wel uit, 
dat het magazijn van dien handelaar goed is gesoiteerd en dat 
geleverd wordt tegen concurreerende prijzen S 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 

••:.v.' '•:!:•' 

Nog iets over zegels met spiegeldruk. 
Geachte Redactie, 

Mijn artikel over zegels met spiegeldruk (zie biz 145 van het 
September-nummer 1925) gaf een lid van een der vereenigingen 
aanleiding de vraag tot mij te richten, of mijne ve rk l aung om
trent het ontstaan daarvan wel juist is Hij toch heeft aan een 
postkantoor een volledig vel gezien, waarvan de achterzijde 60 
geheele en 10 gedeeltelijke spiegelbeelden vertoonde, welke hij 
van het vel mocht nemen , zij waren, ten opzichte van de voor
zijde, een weinig naar rechts verschoven 

Ik heb hem daarop het navolgende antwoord gegeven 
WelEdele Heer, 

In antwoord op Uw schrijven d d 29 Sept. jl heb ik de eer 
U het navolgende mede te deelen. 

De z g spiegelbeelden, welke op de achterzijde van frankeei-
en portzegels, zoomede op de achterzijde van briefkaarten kun

nen voorkomen (onder de briefkaaiten met opdiuk /ijn er vele') 
kunnen worden ondergebracht in de groep »echte"; of in de 
groep »kunstmatige«, zooals op blz. 145 lechts, regel 3 V 0 door 
mij IS vermeld 

Ik noem het spiegelbeeld echt, indien het tot stand is gekomen 
tijdens den druk, dus als het op hetzelfde oogenblik ontstaat als het 
positieve beeld aan de voorzijde, zooals ik op de aangehaalde 
bladzijde uiteen heb gezet. Kunstmatig (doch daarom nog niet 
t'(7Äc/z')'ndien een nog niet droog vel onder eenigen druk komt 
te liggen op de achteizijde van een ander vel, waardooi de inkt 
zich op de gomlaar kan overzetten, hierbij is het ondenkbaar, 
dat beeld en spiegelbeeld elkander zuiver kunnen bedekken. 

Het vel in questie van 200 zegels vertoonde 60 geheele en 10 
gedeeltelijke spiegelbeelden, welke een weinig van links naar 
rechts verschoven waren Ik rangschik die beelden m de groep 
der kunstmatige beelden, waren zij tcht dan zouden alle 200 
zegels van dat vel een spiegelbeeld moeten hebben, welke alle 
de voorzijde zuiver zouden moeten bedekken 

Ik hecht aan spiegelbeelden met de minste waaide, omdat het 
heel eenvoudig is, die op de achtel zijde van elk frankeei zegel 
aan te brengen, zolfs een spiegelbeeld van een frankeeizegel 
van het cijfertype, op de achterzijde van een zegel met beeltenis 
of omgekeerd, in welk geval er natuurlijk sprake is van een 
valsch spiegelbeeld 

Overeenkomstig Uw verzoek zal ik een afschrift van mijn 
.intwooid aan het Maandblad, tei opneming, doen toekomen. 

Hoogachtend (enz volgt handteekening) 
Naschrift Het afschrift, begin October 1925 door mij aan het 

Maandblad gezonden, blijkt verloren te zijn gegaan Op verzoek 
van den Hoofdredacteur geef ik hierbij een auplicaat 

P u i l 
Oud-controleur P en T . 

Portzegels Nederland 1881, Tanding \\V^\\1 
Nogmaals roepen vvij allen op, voor zoover men dit nog niet 

deed, om ons in hun bezit zijnde, bovenstaande zegels, gedurende 
enkele dagen ter vergelijking te willen toezenden Diverse ver
zamelaars gaven aan onzen vorigen oproep. Maandblad April, 
reeds gehoor Zelfs uit het buitenland ontvingen wij zegels, maar 
nog meer personen lieten niets van zich hooren ' Niettemin weid 
reeds een belangrijk resultaat verkregen 

Alle eerste cliché's der rij, van alle 20 rijen zetting B, zijn 
thans reeds definitief herkend »Gave» zegels WVi'Xl bestaan er 
niet meer, Eventueele vervalsching is in de toekomst steeds" aan 
de plaatfouten herkenbaar. 

Laat iedereen thans zijn zegels ter inzage zenden onder toe
voeging van dubbel porto Doorzending naai den heer Wallei 
IS eventueel nog noodig voor de definitieve afkeuring Men ont
vangt voor deze paar kwartjes dan een gratis keur en helpt daaj-
bij, bij het verzamelen van de gegevens omtrent de hoegrootheid 
der plaatfouten per nominale waarde voor deze poitzegels Men 
kan zijn eigendommen merken of de stempels nateekenen, enz , 
ter controle van de terugontvangst zijner eigen zegels 

Feitelijk moesten wij van alle 8 waarden, de 20 zegels der 
eerste nj zien, en wel minstens in duplo, wat in totaal niet min
der dan 320 verschillende zegels 11)4 12 beteekent Dit aantal 
zal wel een onbereikbaar ideaal blijven, maai met ons allen is 
toch veel te bereiken, als een ieder meewerkt 

Het vermoeden bestaat dat de vervalschende fabriek te Breslau 
werkt Uit die omgeving kwamen reeds meerdere vervalschtc 
exemplaren het land binnen Laten wij, met ons aller Vereeni^di 
verzameling, de voortzetting dier vervalsching onmogelijk maken, 
door zooveel mogelijk gegevens bijeen te biengen, die tezamen 
een afdoend middel tegen die vervalschirg zijn' 

Ofnemen ook anderen het s tandpunt in van een bekend ver
zamelaar, wiens zeldzame zegels wij tei inzage vioegen en die 
ons antwoordde »Alhoewel deze zegels niet de plaatfouten van 
figuur . e n . . of . (Handboek) vertoonen, werden zij door 
den heer (volgt de naam, die wij niet zullen publiceeren) inder 
tijd voor echt gewaarmerkt en voor uiterst zeldzaam verklaard 
Met het stempelteeken van den heer . ben ik volkomen 
tevreden « 

Is dit de gewenschte medeweikmg om een probleem, dat in
dividueel voor elk verzamelaai dezei zegels van belang is, te 
helpen oplossen'' Of getuigt het van angst voor »volkomen« af
k e u r i n g ' 
Alkmaar, Westerweg 91 P C K O R I E W E G 


