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5e JAARGANG. 

De Zeventiende Nederlandsche 
Philatelistendag. 

I 
1 Ik jaar, wanneer de Bond voornemens is, zijn algemecne ver

gadering te houden, dan zocht hij, een oude traditie getrouw, een 
zijner zonen op, die juist dat jaar een bijzonder feit mag herdenken 
En d lar deze maal de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging zoo 
gelukkig was, het tweede kruisje achter het eerste te mogen 
.zetttn, zoo kwam het dat vele Philatelisten uit stad en lande zich 
opmaakten naar het aloude Sticht, binnen welks grijze muren voor 
ditmaal de Bond zijn tenten had opgeslagen Het genefelijke hotel 
des Pa)S Bas was als vergaderplaats uitgekozen en hier wa^ het, 
dat in den morgen van Zaterdag den vierden September de voor 
zitter van den Bond, de heer G V van der Schooren, de talrijke 
aanwezigen met een bescheiden hamerklap herinnerde aan het 
feit, dat de 

Algemoene Bondsvergadering 
geopend diende te worden De heer Van der Schooren deed dit 
met de volgende rede 

»Op dezen zeventienden Nederlandschen Philatelistendag is het 
mij een voorrecht U allen welkom te heeten Specjaal U, mijnheer 
de Directeur generaal der Posterijen, die door uw aanwezigheid 
hier het bewijs geeft, dat hetgeen de philatelisten doen op het 
gebied, waarop ook gij uw werkkracht geeft, uw interesse en uw 
belangstelling heeft Uw tegenwoordigheid op deze vergadering 
wordt door ons allen zeer op prijs gesteld « 

In het Fransche verwelkomde spreker de beeren Langlois van 
den Franschen, en Bigwood van den Belgischen Bond, terwijl hij 
ook den heer Tresling, directeur van het postmuseum, een hartelijk 
welkom toeriep 

»De maanden«, zoo vervolgde de heer Van der Schooren, die 
sedert ons vorig samenzijn verstreken, behooren tot de meest 
be'angrijke op philatehstisch gebied 

Niet alleen, dat het philatehstisch leven zich overal uitbreidt, 
waardoor ook de omzetten, zoo onder verzamelaars als in den 
handel, zich verruimen en waarnaast de prijzen een geleidelijk 
stijgende lijn vertoonen, maar vooral is de geest van saamhoong 
heid verder toegenomen en heeft zij in het internationale leven 
geleid tot de opricht ing van de Federation internationale de phila 
telie, die in Juni j 1 te Parijs geschiedde 

Al mag men natuurlijk daarvan niet - zoo maar dadelijk — 
de oplossing verwachten van zooveel moeilijke kwesties, toch 
blijft het een feit dat dergelijke lastige problemen, alleen maar 
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door eendrachtig samenwerken zijn te benaderen En die samen 
werking is nu verkregen ' 

Het bondsleven heeft zich in het afgtloopen jaar sterk ontwik
keld Nederland was dan ook wei in die bijzondtre philatelistische 
conditie, die algemeene belangstelling opwekt Men mag niet 
zeggen, dat van de zijde der verzamelaars het ten verkoop aan 
bieden van gebruikte postpakketverrekenzegels is gewaardeerd en 
nog minder dat men zijn meening daarover heeft verzwegen Het 
lijkt me echter op zich zelf een gunstig verschijnsel dat critiek 
zich uit en vermeende bezwaren te berde worden gebracht Het 
opent de mogelijkheid elkanders bedoelingen nader te leeren 
kennen Waar uitteraard het Hoofdbestuur der P T. en de post
zegelverzamelaars op een verschillend standpunt staan, wordt de 
gelegenheid geopend eikaars motieven te leeren kennen en be 
grijpen , waar deze gewoonlijk zoo volkomen wederzijdsche waar
deering vmdtn IS de uitzondering er slechts om den regel te 
bevestigen 

Tenslotte zal op den duur blijken, dat de matiging in de uitgifte 
van nieuwe en overdrukte postwaaiden, dit zoo langzamerhand 
njeer en meer een van de idealen der verzamelaars wordt, voor 
de financiën en de standing van het uitgevende land heelemaal 
zoo onvoordeelig niet zijn ' 

WIJ zijn ditmaal naar Ltrecht gekomen gelijk voor vijf en voor 
tien jaren om getuige te zijn \ a n de ontwikkeling van de Utrecht
sche Philatelisten Vereeniging, die haar vierde lustrum viert en 
getoond heeft een gezonde zuster te midden der anderen in den 
Bond te zijn Moge zij in die lijn verder gaan wensch ik haar 
van harte namens den Bond toe, en moge zij zich ook verder 
voorspoedig ontwikkelen ' 

En hiermede, dames en beeren, verklaar ik den I7den Neder 
landschtn Philatelistendag te zïjn geopend ' (Applaus) 

De heer M H Damme, directeur generaal der Posterijen, gaf 
te kennen het op hoogen prijs te stellen, hier tegenwoordig te 
kunnen zijn en dankte voor de vriendelijke woorden van welkom, 
door den voorzitter gesproken «Uw president heeft straks naar 
voren gebracht dat wij een eenigszins gemeenschappelijkarbeids 
veld bezitten, en ik ben het daarmee volkomen eens. M'jn sinziens 
IS er een nauw verbana tusschen wat door de philatelisten wordt 
nagestreefd, en de arbeid van de administratie der posterijen 
Het is mij een behoefte, de belangen, die hier zullen worden 
besproken, te leeren kennen, meer dan mij tot nu toe mogelijk 
was en ik stel mij voor dat dit voor mij van groot nut zal zijn 
en tevens ten goede zal komen aan een aangename en daadwer 
kelijke samenwerking Ik spreek den wensch uit, dat die samen-
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werking met uw Bond steeds zal blijven bestendigd onder de 
leiding van uw eminenten voorzitter«. (Applaus). 

De heer dr. P. H. van Ciltert, voorzitter van de U. P. V., 
zeide het zeer op prijs te stellen, dat de 17de Philatelistendag 
thans in Utrecht wordt gehouden, te meer waar dit samenvalt 
met het vierde lustrum der vereeniging Naast het groote programma, 
dat de Bond u biedt, volstaan wij met een bescheiden bijpro
gramma ; wij hebben gemeend in verband met de plannen voor 
het volgend jaar dit maal geen tentoonstelling te moeten houden. 
Zoo zullen wij ons bepalen tot een excursie naar de Utrechtsche 
bezienswaardigheden en een autotocht door de Stichtsche Lust
warande. Wij hopen, dat gij allen een aangename herinnering 
aan Utrecht zult medenemen en geen spijt zult hebben hier naar 
toe te zijn gekomen. 

Alvorens over te gaan tot het vaststellen der notulen, wilde de 
voorzitter nog even wijzen op de verandering in het Huishoudelijk 
Reglement met betrekking tot den aanvang van het vereenigings
jaar. Enkele vereenigingen schijnen dat vergeten te hebben en , 
hebben geen opgave gestuurd van het ledental en de afgevaar
digden, zoodat zij feitelijk niet ter vergadering vertegenwoordigd 
mogen zijn. 

Intusschen bekrachtigde de vergadering onder applaus het voorstel 
van den president, deze Vereenigingen, de »H. P. V « en Op Hoop 
van Zegels«, toch tot de discussies toe te laten. 

De notulen werden hierna vastgesteld. 
De secretaris deelde mede, dat ingekomen was een brief van 

den Zwitserschen Bond waarin betreurd werd, dat men nog geen 
afgevaardigde kon aanwijzen, maar dat men binnenkort nog een 
vergadering zou beleggen, waarin een vertegenwoordiger benoemd 
zou worden Daarna was echter nog geen antwoord ontvangen. 

Verder een schrijven van den Duitschen Bond, met bericht 
van verhindering van den voorzitter, en tegelijkertijd met een 
uitnoodiging voor den Duitschen Philatelistendag, het volgend 
jaar te houden. ' 

De heer A. F. Singels bracht hierna uit het i 
Jaarverslag. 

Het Bestuur van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars heeft de eer U, dames en beeren, het 
volgende jaarverslag aan te bieden. " : 

In het algemeen is het nut van een jaarverslag tweeledig. 
Allereerst wordt bij het lezen het geheugen opgefrischt en gaan 
de gebeurtenissen en daden van een afgeloopen jaar wederom 
aan ons voorbij als zoovele bewijzen van werkzaamheid en nadenken 
van de bestuurderen, maar tevens heeft zulk een verslag het groote 
voordeel, dat de arbeid aan de vergetelheid wordt onttrokken, wat 
in sommige gevallen van groot nut kan zijn. Dit is vooral in 't ■ 
verschenen vercenigingsjaar naar voren getreden, toen het noodig 
bleek, dat een opsomming van het door den lïond gedane werk 
gedurende zijn 18jarig bestaan in de breinen van enkelen moest 
worden wakker geschud. Het geval toch is, dat er tal van leden 
van aangesloten vereenigingen zijn, die vrij wel onkundig staan 
tegenover het vele werk, dat door het Bondsbestu ur wordt en 
werd aangepakt, en wel is waar niet altijd met succes wordt en 
werd bekroond, maar waarvan de vruchten toch tastbaar zijn. 
Natuurlijk dat er aan ons werk nog verbeterd kan worden ; waar 
is dat niet het geval? Critiek is daarom gewenscht, doch laat 
die niet ontaarden in afbreken. Alleen door op te bouwen, ons 
krachtig te steunen in ons pogen is datgene te bereiken, wat wij 
ons allen voorstellen en waarnaar wij met alles wat in ons is, 
moeten streven; dat is de grootheid, de kracht en de bloei van 
den ons aller dierbaren Bond. 

»Een Bond, die licht om zich verspreidt 
En rijke kennis kweekt. 
Die ons philatelisten leidt. 
Van idealen spreekt.« 

Met dit voor oogen blijven wij de optimistische stemming; 
waarvan het vorig jaarverslag getuigde, getrouw en gaan wij thans 
over U in het kort de verschillende voorvallen op te sommen, 
die het jaar 1925 —1926 ons bracht . 

Niet alle zijn van opwekkenden aard, zoo hier en daar lieten 
ook de stormen en wereldschokkende gebeurtenissen, die in de 
natuur plaats hadden, zich gevoelen in ons rustig, vredelievend 
philatelistisch leven. Daaraan het hoofd te bieden, is ons streven 
geweest en ofschoon misschien een veer ons in het strijdperk is 
ontvallen, toch staan wij met opgeheven hoofd tegenover U, omdat 
wij onze waardigheid hebben kunnen hooghouden. 

De belangstelling in het streven en de werkzaamheden van 
onzen Bond en van de aangesloten vereenigingen klimt gestadig. 

Het aantal leden dier vereenigingen blijft, op een enkele uit
zondering na, voortdurend stijgen en bedraagt thans i 2650. 

Twee vereenigingen «Middphi« te Middelburg en de P. V. 
• Helder« te Helder vroegen inlichtingen voor toetreding, en hopen 
wij spoedig de laatste vereeniging als Bondslid te mogen begroeten. 

Een vereeniging, de H P.V., gaf den wensch te kennen om als 
lid uit te treden, doch herriep daarna haar besluit, zooals zij ons 
mededeelde voorloopig voor één jaar . De redenen, die haar 
noopten tot dit aanvankelijk genomen besluit , waren ons in den 
aanvang onbekend. Later ontstond meer licht in deze zaak; het 
Bondsbestuur koestert de hoop dat een oplossing nabij is. 

Dat het philatelistisch leven opgewekt is bleek ten duidelijkste 
uit de dagen die te Maastricht werden doorgebracht. Niet alleen 
had zich daar de bloem der philatelisten vereenigd, maar wc 
zagen ook de vertegenwoordigers van onze broeders ; uit Frankrijk 
en België, den ons allen zoo sympathieken heer Warren uit Epsom, 
den vertegenwoordiger van den DirecteurGeneraal der Posterijen 
en Telegrafie en den Directeur van het Postmuseum, terwijl we 
de groote eer genoten officieel door den Burgemeester van Maastricht 
op het gemeentehuis ontvangen te worden. 

Een woord van dank voor de nog jeugdige vereeniging »Zuid 
Limburg! en voor haar wakker bestuur mag hier nog zijn plaats 
vinden. ; 

Aan den heer P. W. Waller werd de Bondsmedaille uitgereikt 
aan zijn leer uitgebreide studie en kennis der Nederlandsche en 
Koloniale zegels, werd hierdoor de welverdiende hulde gebracht. 

De volgens rooster aftredende bestuursleden mr. E. Bonn en 
mr. W. S. W, de Beer werden zonder tegencandidaatstelling 
gekozen. 

De wisselbeker werd voor dit jaar het eigendom van den heer 
P. Vredenduin Jr. en verworven met een voordracht getiteld: 
Herinneringszegels. 

Het bekend worden der beruchte ipostpakketverrekenzegels« 
heeft een storm van verontwaardiging in de philatelistische wereld 
doen opgaan. Vele vereenigingen gaven op verschillende wijzen 
hun afkeuring over deze uitgifte te kennen. Het Bondsbestuur, 
zelf ook zeer gekrenkt over de wijze waarop deze zegels in de 
wereld zijn gekomen, heeft getracht op voor den Bond aanneembare 
voorwaarden deze zegels ter beschikking te krijgen en te verstrekken 
aan hen, die, niettegenstaande het geen post, port of dienstzegels 
zijn, ze toch in hun verzameling wilden doen prijken. Besprekingen 
en briefwisseling met het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
hebben niet tot net gewenschte resultaat geleid. Wat de Bond 
wel heeft bereikt is, dat de speculatie in deze zegels bij de geboorte . 
is gesmoord. 

AI heeft dus in dit opzicht de samenwerking met het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie niet gevoerd tot de oplossing, die, 
nu de zegels er eenmaal zijn, de meest verkiezelijke ware geweest, 
zoo hebben wij gegronde aanleiding om aan te nemen, dat op 
ander, voor ons philatelisten even belangrijk gebied, de bedoelingen 
geheel dezelfde zijn en dus met succes gezamenlijk kunnen worden 
nagestreefd. 

Een correspondentie had plaats met den heer Reinou Kingma, 
uitgever van het blad »Postzegelnieuws«, die dat blad betitelde 
als »Orgaan van den Nederlandschen Philatelisten Bond«. Het 
gevolg van langdurig heen en weer schrijven is geweest, dat deze 
zaak in voor den Bond gunstigen zin werd opgelost. Het woord 
»Bond« is in 't hoofd vervallen. 

De keuringsdienst van den Bond is geheel geregeld; als afdee
lingschef daarvan is opgetreden de heer P. gorissen. 

Bij gelegenheid van het philatelistisch congres van den Franschen 
Bond te Marseille werd een telegram van sympathiebetuiging 
gezonden. 

Evenzoo werd gehandeld ten opzichte van den heer Maingay 
ter gelegenheid van de huldiging bij zijn aftreden als secretaris
generaal van den Belgischen Bond. 

Als zeer groote gebeurtenis van algemeen philatelistisch belang 
had te Parijs plaats de oprichting van de »Federation Internationale 
de Philatelie«. Door de groote stuwkracht van onzen Bond, in 
't bijzonder van zijn voorzitter, is eindelijk het lang gewenschte ^J 
doel bereikt, dat naar wij hopen en verwachten spoedig alle 1.3 
bestaande organisaties zal omvatten. De Bond mocht de eer 
genieten, dat zijn voorzitter tot vicevoorzitter van het bedoelde 
lichaam werd gekozen.| 
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De Bondsvoorzitter vertegenwoordigde den Bond op het Belgische 
Philatelisten Congres te Luik. 

Er hadden in het afgeloopen jaar vijf bestuursvergaderingen 
plaats, waarvan twee spoedeischcnde waren. 

En hiermede, dames en heeen, zijn wij gekomen aan hele ind 
van het verslag. Het is niet altijd de hoeveelheid arbeid, maar 
de aard daarvan, die beoordeeld moet worden. 

Met een woord van dank aan allen die op een of andere wijze 
den Bond in zijn werkzaamheden steunden en meteen weigemeenden 
heilwensch voor den bloei van de philatelic in het algemeen en 
van den Bond en de aangesloten vereenigingen in 't bijzonder, 
zijn wij het nieuwe vereenigingsjaar ingetreden. 

Onder applaus dankte de voorzitter den secretaris voor zijn 
gedocumenteerd verslag. 

De penningmeester mr. W. S. W. de Beer kwam vervolgens 
aan het woord. De rekening en verantwoording over 1925 bevatte 
de volgende cijfers: 

Ontvangsten. Uitgaven. 
Saldo 1925 . . . . f 24,46 Bijdrage Phil, dag . f 100,— 
Contributies, . . . . 905,45 Voorber. » » . . 43,— 
Achterst, contributie • 7,87' Ontvangst gasten 
Verkoop insignes. . • 30,— Phil, dag . . . . 103,75 
Voordeelig saldo . . > Bestuursvergadering . 436,90 
Rekening Leiddraden • 87,05 J'orti en telegrammen * 29,77' 
Gekweekte rente . . » 28,— Foto Phil, dag . . » 2,— 

Drukwerk . . . . » 2,01 
Insignes » 95,40 
Rekening Bondsmed. » 4 50 
I n c a s s o k o s t e n . . . . 4,90 
Buitenlandsche reizen » 50,— 
Saldo » 110,60 

Totaal . f1082,835 Totaal f1082,835 
De begrooting laat de volgende cijfers zien : 

Ontvangsten. Uitgaven. 
Saldo 1926 . . . . f 110,60 Bijdrage Phil dag . f 100,— 
Contributies . . . .780,— Ontvangst gasten. . » 75,— 
Verkoop insignes. . . 30,— Bestuursvergaderingen  3 7 5 , 
Voordeelig saldo . . » Porti en telegrammen . 35,— 
Rekening Leiddraden » 70,— Drukwerk . . . . » 15,— 
Rente » 25,— Incassokosten . . . . 5,— 

Bondsmedaille. . . » 5,50 
Reiskosten buitenland » 75,— 
Voorber. Phil, dag . * 25,— 
Reservefonds . . . » 100,— 
Onvoorzien . . . . » 205,10 

Totaal . f1015,60 Totaal f1015,60 
Indien ik dit verslag, zoo vervolgde mr. de Beer, hetwelk ik 

de eer heb als penningmeester aan U uit te brengen, ietwat uit
voeriger doe zijn, dan dit tot op heden mijne gewoonte was, dan 
is dit niet zoozeer om de cijfers van het afgeloopen vereenigings
jaar te bespreken, die daartoe geene bijzondere aanleiding geven, 
doch meer om een terugblikkende beschouwing over de financiën 
van Bond in het algemeen te houden op het belangrijke oogcn
blik, dat over contributieverlaging zal worden beraadslaagd. 

Laat ik vooropstellen, dat het voorstel tot contributieverlaging 
mij zeer sympathiek is en dat ik er voorstander van ben. Doch 
juist daarom voel ik mij genoodzaakt tegen overhaasting in deze 
te waarschuwen. Het is nog niet zoo zeer lang geleden, dat de 
penningmeester van den Bond den zijns onwaardigen weg van een 
fraai aangekleede bedelpartij moest volgen om profiteerende van 
het oogenblik waarop de feestvreugde der vergaderde Philatelisten 
op zijn hoogst was, de kas van den Bond te stijven. Ook het 
instituut van het donateurschap als belangstellend lid heeft zijn 
ontstaan te danken aan het te gering vloeien van de middelen 
van andere zijde. Ik vind dit instituut niet in overeenstemming 
met de waardigheid van den Bond en van zijne leden. Het komt 
mij voor, dat een dozijn krachtige vereenigingen geen giften van 
buiten moeten noodig hebben om hun vertegenwoordigend 
lichaam in stand te houden, temeer waar de donateurs nagenoeg 
alle leden zijn dier vereenigingen. Ik heb dan ook nimmer 
moeite gedaan om voor dit instituut nieuwe leden aan te werven 
en zoude zelfs willen voorstellen het zijn natuurlijken dood te 
laten sterven. Dit is echter eene persoonlijke opvatting en het 
is mogelijk, dat uwe vergadering daarover anders denkt. 

Hoe dit ook zij, wij mogen nimmer uit het oog verliezen, dat 
de contributiën der ledenvereenigingen de natuurlijke bronnen 
zijn, waaruit de bond zijn geldmiddelen moet putten en het is 
te hopen, dat de bond nimmer meer op de bovenomschreven of 
op andere minder waardige wijze een beroep op de philatelisten 
ter stijving zijner financiën zal behoeven te doen. 

Daar het bestuur reeds eenige jaren geleden ervan overtuigtf 
was, dat maatiegelen in dezen geest moesten worden genomen, is 
het er toe overgegaan bij wijze van proef een reservefonds te 
creëeren, dat voorloopig nog in de begrooting opgenomen, daaruit 
thans is verdwenen. De pi oef mag geslaagd heeten, daar het is 
gelukt een bedrag van f700.— aan de loopende rekening te 
onttrekken en deze toch nog met een voordeelig saldo te doen 
sluiten. Het zal in normale omstandigheden mogelijk en ook 
wenschelijk zijn, jaarlijks een bedrag van f 100. — aan dit reserve
fonds toe te voegen. 

Bij dit alles mogen wij echter niet uit het oog verliezen, dat 
de gunstigere toestand van de bondskas in vergelijking met 
vroegere jaren, voornamelijk een gevolg is geweest van de des
tijds ingevoerde dringend noodzakelijke contributieverhooging, 
gepaard gaande met de toeneming van het ledenaantal der aan
gesloten vereenigingen. Voorts bleken de gelden, welke voor de 
kosten van de uitgave van den Leiddraad waren gereserveerd en 
die ook ten deele gebruikt zijn, slechts als leening te hebben 
gediend, daar deze bedragen thans weer in de kas terugvloeien. 
Deze bedragen met de winst op verkochte insignes vormen de 
neveninkomsten van de kas op dit oogenblik. Er moet echter 
rekening worden gehouden met een nieuwe uitgave van den 
Leiddraad, welke binnenkort noodig zal blijken en waarvan de 
financiering in den eersten tijd belangrijke eischen aan de kas 
zal stellen. Vooits zal moeten worden overwogen, de jaarlijksche 
bijdragen voor den Philatelistendag te verhoogen, vooral als deze 
dag door een tentoonstelling wordt opgeluisterd. 

Wat nu de cijfers van het afgesloten vereenigingsjaar betreft, 
zoo wijst de post bestuursvergaderingen op een vermeerdering 
van het aantal vergaderingen, direct gevolg van meerdere be
drijvigheid in het bondsvereenigingsleven en is als zoodanig een 
verblijdend verschijnsel. 

De rekening vertoont voor het eerst een batig saTdo Leiddraad. 
Eerst thans zijn aan drukker alle kosten afbetaald en levert de 
verkoop van de nog aanwezige exemplaren een zuiver voordeel 
voor onze kas op. Onzen drukker, de firma Arnd en Zoon te 
Amsterdam, zij hierbij voor hare groote medewerking, zoowel bij 
het verkenen van crediet als bij het behulpzaam zijn bij den 
verkoop, een woord van oprechten dank gebracht. 

Op de rekening prijken niet de resultaten van het bondsinfor
matiebureau, alsmede de opbrengst contributie belangstellende 
leden. Een en ander is een gevolg van de gewijzigde afsluiting 
der boeken in verband met de statutenwijziging. 

Resumeerend kunnen wij dus constateeren, dat de financiën 
van den bond bevredigend zijn, doch geen reden tot overdreven 
optimisme geven en dat zuinigheid'voorloopig de boodschap zal 
blijven. 

Namens de controlecommissie bracht de heer Van Gittert 
rapport u i t ; alles was volkomen in orde bevonden en den penning
meester werd dan ook décharge verleend. 

In verband met de begrooting werd thans tevens jn behandeling 
gebracht het voorstel tot contributieverlaging. 

De voorzitter deelde mede, dat een verzoek was ingekomen van 
den Raad van Beheer van het Maandblad, of het niet op den 
weg van den Bond zou liggen aan het Maandblad subsidie te 
verleenen. Over dit verzoek is — aldus de president — ernstig 
geredeneerd, en men is tot de conclusie gekomen, dat indien de 
Bond financieelen steun zou verleenen, dit ten goede zou dienen 
te komen aan de Bondsleden. Waar nu bij het Maandblad zijn 
aangesloten vereenigingen, die geen lid van den Bond zijn, en die 
dan dus zouden profiteeren van deze subsidie, acht het bestuur 
het juister, de contributies te verlagen, teneinde de vereenigingen 
in de gelegenheid te stellen, het geld dat zij hu overhouden, in 
het Maandblad te steken. Dit beteekent dus een indirecte subsidie 
aan het Maandblad, die alleen aan de leden ten goede komt. 

De heer H. C. Milius, secretaris van den Raad van Beheer, 
merkte op dat de voorzitter de zaak lichtelijk omdraait. De kwestie 
is n.l. deze, dat de vereenigingen die geen lid zijn, meebetalen 
aan de plaats, die de Bond in het Maandblad voor zijn mededee
lingen inneemt. Bovendien betreft het hier geen subsidie, maar 
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enkel en alleen een tegemoetkoming in de kosten van de publi
caties van den Bond. 

De heer Vun 7 Haaf (H. P. V.1 bracht naar voren dat volgens 
artikel 2 der statuten de Bond niet alleen de belangen der 
leden moet behartigen, maar bovendien medewerken tot het bevor
deren der postzegelkunde. Het Maandblad nu is een der steun
pilaren, waarop de philatelie drijft. Wie daar verder van profi-
teercn doet niet ter zake. De Bond kan den postzegelhandel bevor
deren, door den bloei van het Maandblad te bevorderen en dan 
moeten die bezwaren over niet-aangesloten vereenigingen op zij 
worden gezet. De penningmeester heeft straks de bronnen van 
inkomsten opgenoemd, die beneden de waardigheid van den Bond 
waren; nu vindt spreker het klaploopen op vereenigingen, die 
geen lid zijn, ook beneden de waardigheid van den Bond. Spreker 
stelt daarom voor op de begrooting voor dit jaar een post te 
stellen van f 250,— als subsidie aan het Maandblad. 

Afr. de Beer gaf nog als zijn meening te kennen, dat een indirete 
steun door contributieverlaging de voorkeur verdient boven een 
subsidie. 

De heer Van Dam (Ned. Vereen.) vond het praematuur nu 
al discussies te voeren over een post, waarvan men nog niets 
weet en die nog niet op de begrooting staat. Spreker zou een 
memoriepost van f i,— op de begrooting willen plaatsen en dan 
verder de contributie-verlaging voorloopig laten eclipseeren om 
te zien hoe het Maandblad zich verder houdt. 

De voorzitter teekende protest aan tegen het woord klaplooper. 
Dit zou alleen opgaan, indien het Maandblad er niet kon komen. 
Spreker wees op de gecompliceerde wijze waarop de overschotten 
worden verdeeld en geloofde dat als men de inkomsten van het 
Maandblad nog ging vermeerdei en, dit slechts ten goede zou 
komen aan de kassen van de vereenigingen. Maar als het Maandblad 
geld noodig had, dan zou het wat anders geweest zijn. 

De heer Van V / / ( J Ï / ( H . P. V.) sprak dit tegen. Het Maandblad 
is niet een blad met een zeker bedrag aan inkomsten. Neen, het 
kost zooveel, en de vereenigingen brengen dat gezamenlijk op. 
Is er wat over dan krijgen deze dat terug. Het Maandblad is te 
duur voor veel vereenigingen en dat kan ook niet anders, wil 
het goed zijn. En het Maandblad staat er ook heelemaal niet 
goed voor. 

De heer Starink (H. P. V.) merkte nog op, dat de beeren Van 
Brink en Smeulders werken tegen een vergoeding, waarop men 
zijn jongsten klerk nog niet zou aanstellen. Door de uitlating van 
den voorzitter dat het Maandblad er goed voor staat, zou de 
vergadering een geheel verkeerde voorstelling der zaken krijgen. 
Door een subsidie mag de Bond inderdaad wel eens toonen, het 
werk van deze beeren op prijs te stellen 

Mr, de Beer bleef bij zijn opvatting, dat de contributieverlaging 
neerkomt op een subsidie. Vijf cent per lid maakt op 2600 leden ' 
een bedrag van f130,—, dat op die wijze aan het Maandblad ten 1 
goede kan komen. | 

De heer Van 't Haaf: »Maar de vereenigingen, die belang bij ' 
het Maandblad hebben, tellen bij elkaar niet 2600 leden«. 

Mr. de Beer : »Nu, dat zal dan een paar honderd schelen•. i 
De voorzitter zeide nog, dat de geringe tegemoetkoming der j 

redacteuren een kwestie is van den Raad van Beheer. Indien zij ' 
deze kwestie in hun verzoek naar voren hadden gebracht, dan 
zou de Bond daar zeker aandacht aan geschonken hebben. 

Nadat ook de U. P. V. zich tegen het voorstel den Haag had 
verklaard, trok de H. P. V. dit in ten gunste van het voorstel 
Van Dam, dat met algemeene stemmen werd aangenomen. 

Op de begrooting komt dus een memoriepost van f i,—, terwijl ' 
de contributieverlaging wordt uitgesteld. 

De Bondsmedaille. 
De voorzitter deelde dan mede, dat de Bondsmedaille voor 

dit jaar is toegekend aan den heer J, E. BoMmeyer ie Amsterdam, 
den veteraan op het gebied der Nederlandsche zegels. 

De heer J. A Kastein deed hierna verslag van de werkzaam
heden van het Informatiebureau in 1926. 

»Het is thans 7 jaren, dat deze instelling bestaat en het is 
duidelijk merkbaar, dat ze al meer en meer bekend is geworden, 
tenminste het aantal aanvragen om inlichtingen neemt voortdu
rend toe en wel in die mate, dat er bijna geen week passeert, 
of er gaan eenige brieven in zee. 

Wat echter ook aanhoudend groeit, is het aantal slechte betalers. 
In tallooze gevallen moeten er een of meer brieven geschreven 
worden aan hen, die hun verplichtingen niet nakomen, d.w z. 
gekochte zegels niet betalen, ruilzendingen niet retourneeren en 
dergelijke, en menigmaal moet, als aanmaningen en dreigbrieven 
van 't Bureau niet helpen, de hulp der politie ingeroepen worden, 
wat gelukkig dan meestal met succes bekroond wordt. 

Toch blijven er altijd elementen over, die we met den naam 
> oplichter« kunnen betitelen en die dan in 't Maandblad gesig
naleerd worden. 

In 't laatst van Juli heb ik van de onbetrouwbare handelaars 
en verzamelaars in binnen- en bui tenland een keurcollectie van 
namen samengesteld en dit extract uit mijn archief laten drukken 
en toegezonden aan de secretarissen der Vereenigingen, die bij 
den Bond zijn aangesloten. De bedoeling is natuurlijk, dat de 
leden der vereenigingen van deze lijst desgewenscht inzage kunnen 
krijgen. 

Het aantal ve'eenigingen bij het Informatiebureau aangesloten 
is 9. De Vereeniging Apeldoorn heeft echter voor 1927 bedankt. 

De inkomsten van 't Bureau uit contributie en geïnde infor-
matiekosten bedroegen f 28,50, de uitgaven f 26,30, zoodat er een 
batig saldo van f 2,20 overbleef, dat aan den penningmeester is 
afgedragen « 

De aftredende bestuursleden, de beeren W. P. Costerus en P. 
Jorissen, werden bij acclamatie herbenoemd. 

In verband met het zilveren jub i leum van de vereeniging 
»Hollandia« te Amsterdam, zal het volgend jaar van 25 tot 28 
Augustus de Philatelistendag aldaar gehouden worden. De afge
vaardigde van Hollandia, die ter vergadering aanwezig was, deed 
reeds thans de uitnoodiging aan het bestuur, het volgend jaar 
naar Amsterdam te komen, waaraan gaarne gehoor werd gegeven. 
In verband hiermee werden benoemd in de commissie tot het 
nazien der rekening over 1927 de vereenigingen »Hollandia« en 
»Op Hoop van Zegels«. 

Aan de orde was het voorstel van de Ned. Vereeniging, luidende : 
»Toe te voegen aan art. 5 H R. : Indien de in de eerste alinea 

van dit artikel genoemde verrichtingen geen uitstel gedogen, 
heeft de betrokken vereeniging het recht van beroep, op kosten 
van ongelijk, op een door de algemeene vergadering telken jarc 
te benoemen Commissie van beroep, waarin geen bestuursleden 
der betrokken partijen zitting nemen. 

Deze Commissie beslist allereerst over de urgentie; bij niet 
urgentie verklaart zij zich onbevoegd. De Commissie bepaalt bij 
hare beslissing het bedrag der kosten«. 

De heer Van Dam lichtte het voorstel nader toe. De voorge
schiedenis ervan is een schrijven van de afdeeling Den Haag. 
Het is gebleken, dat practisch geen beroep op de Algemeene 
Vergadering mogelijk zou zijn, indien de tijd drong. Er is zeer 
zeker een ruimere reglementeering noodig dan in het korte voorstel 
is neergelegd, maar de hoofdzaak is : te beletten dat bij een Bond 
als dezen de vereenigingen uit elkaar zouden kunnen loopen, omdat 
zij geen onmiddellijke beslissing op een eventueel geschil konden 
verkrijgen. 

De heer De Bern- merkte op, dat een beroep op de Alg. Verg. 
altijd mogelijk is. daar in spoedeischende gevallen een buitenge
wone Alg. Verg. bijeengeroepen kan worden. 

De heer Van Dam: »Maar dat kost toch veel tijd en moeite 
men kan dan veel beter een commissie hebben, die die zaken 
afdoet.« 

De heer De Beer: »Het is bovendien niet mogelijk een com
missie te benoemen, waarin geen leden der betrokken partijen 
zitten, indien men nog niet weet welke die betrokken partijen zijn.« 

De heer Van Dam: »Ik zeg u toch, het is nog maar een 
schema. ledere vereeniging zou bijv. een vertegenwoordiger aan 
kunnen wijzen, maar daar gaat het hier niet om. Er dient hier 
alleen beslist: is het de wensch der vergadering, dat er bij urgente 
zaken een beroep mogelijk is op een Commissie, zoodat geen 
buitengewone Alg. Verg. noodig is. 

De heer Van '/ Haaf (H. P. V.) memoreerde allereerst, dat bij 
overrompeling het thans Ijestaande art ikel 5 in het H. R gekomen 
is. Hij zou het voorstel van zijn vereeniging dat als volgt lu id t : 

»De leden verplichten zich geen verzoeken, protesten, moties 
en andere publicaties van algemeen philatelistisch belang tot de 
autoriteiten te richten zonder toestemming van het Bondsbestuur; 
zoo dit zijn toestemming weigert, heeft de betrokken vereeniging 
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recht van beroep op een door de algemeene vergadering jaarlijks 
te benoemen Commissie buiten het bestuur van den Bond. 

Eene gevraagde toestemming wordt geacht verleend te zijn, 
indien binnen een maand na hare indiening geen gedecideerde 
weigering is ontvangen«. 
willen combineeren met dat van de Ned. Vereen., al is dit niet 
zoo vérstrekkend. De7i Haag toch schakelt geheel de Alg. Verg. 
uit, daar deze niet geschikt is om over belangrijke geschillen te 
beslissen. 

De heer Van Gittert (U. Ph. V.) protesteerde tegen het woord 
overrompeling. Het desbetreffende voorstel heeft destijds in het 
Maandblad gestaan en men heeft er op zijn gemak kennis van 
kunnen nemen. Spreker is verder wel voor een Commissie van 
Beroep, maar dan alleen in urgente gevallen, terwijl de tijdsbe
paling in het voorstel Den Haag dient te vervallen. 

Mr. y. H. Vuystingh (U. Ph. V.) had ernstige bezwaren tegen 
beide voorstellen. In het algemeen is het het bestuur dat een 
vereeniging vertegenwoordigt en als dus een bestuur een beslis
sing geeft, dan is de zaak af, tenzij de Alg. Verg. daarop terug
komt Spreker geeft toe, dat urgentie bezwaren mee kan brengen, 
maar zijn die nu zoo groot dat men het bestuur feitelijk een 
klap in het gezicht moet geven ? Men kiest een combinatie van 
beeren, vertegenwoordigende de vereeniging, maar zoodra die 
menschen een stelling moeten innemen, dan is er direct een 
andere combinatie bij de hand, die uitspraak doet. Zoo zou men 
kunnen doorgaan en weer een derde combinatie stichten, die 
voor de tweede oordeelde, enz. 

De heer Van Dam wilde nog even naar voren brengen, dat 
het hier absoluut geen kwestie van mindere achting of wantrouwen 
Fs, maar alleen het voorkomen, dat een vereeniging bedankt voor 
het l idmaatschap, omdat geen beroep binnen afzienbaren tijd 
mogelijk is. De machtskwestie dient geheel buiten beschouwing 
te blijven; of m e n zich nu beroept op een Alg. Verg., of een 
buitengewone Alg. Verg., of een gemutileerde Alg. Verg., dat 
blijft in principe ne t gelijk. 

De heer Van 't Haaf zeide, dat artikel 5 alleen spreekt van 
moties e.d. en niet handelt over andere geschillen. Door de 
aanneming van dit artikel hebben de vereenigingen zich een 
recht laten ontnemen ; het gaat er om of een toestemming, door 
het Bondsbestuur geweigerd, gemotiveerd is, ja dan neen. 

De heer Crameriis (Breda) achtte het een ingrijpen in het 
autonome recht van den Bond, indien er een Commissie werd 
benoemd. Een Bond, die zichzelf respecteert, kan een dergelijk 
voorstel niet aanvaarden en indien spreker lid was van het bestuur, 
zou hij onmiddellijk ontslag nemen, indien een dusdanig voorstel 
werd aangenomen. 

De voorzitter gaf .te kennen, dat het bestuur deze zaak niet 
bekeken heeft als een motie van wantrouwen ; men dient echter 
een juridische juis te beslissing te nemen en tegen het voorstel 
van den Haag bestaan juridische bezwaren. De hoogste instantie 
in elke vereeniging is de Algemeene Vergadering. 

Ten slotte werd gestemd over het principe : een commissie iif 
te stellen, die bui ten het bestuur en de Alg. Verg. om, beslis
singen zou kunnen nemen. Het principe werd verworpen met 28 
tegen 9 s temmen, waarmee dus de beide voorstellen van de baan 
geschoven waren. 

Dan was aan de orde hel voorstel van den Haag, luidende : 
Art. 8 zou moeten luiden : 
»Het bestuur, door de vertegenwoordigers gekozen, bestaat ui t 

7 leden, een voorzitter, een onder-voorzitter, eerste secretaris, 
tweede secretaris, penningmeester en twee commissarissen. Bestuurs
leden van den Bond kunnen niet tevens vertegenwoordigers zijn, 
noch leden van het Bestuur van een der aangesloten Vereeni
gingen. Jaarlijks treedt volgens rooster een der bestuursleden af. 
Deze is niet terstond herkiesbaar«. 

De heer Van 7 Haaf achtte de voordeden zoo in 't oog sprin
gend, dat hij het niet noodig oordeelde, het eerste gedeelte van 
zijn voorstel toe te lichten. 

De heer Van Gittert: »Maar ik zie niet één voordeel, alleen 
maar nadeelen». 

De heer Van 7 Haaf merkte dan op, dat het bestuur van den 
Bond dient te staan boven de vereenigingen. En als iemand 
bestuurslid is van een aangesloten vereeniging, dan zal hij die 
vereeniging juist zooveel mogelijk steunen en staat hij dus niet 
vrij tegenover den Bond. 

De heer Van Gittert was nog niet overtuigd. Waar juist elke 
vereeniging de beste menschen in het bestuur brengt, gaat het 
niet aan juist deze categorie uit te schakelen voor het Bondsbe
stuur. Die functies zijn best te vereenigen. 

De heer Gravterus (Breda): »Den Haag, zei straks, dat een lid 
zijn vereeniging steeds zal steunen. Iaat zij dan bedenken dat zij 
ook lid is van den Bond en dus ook het bestuur zooveel mogelijk 
moet steunen«. 

De heer Van 't haaf: »Dat doen wij ook«. 
, De heer Gramerus achtte het verder funest, indien menschen, 
die weinig of geen notie hebben van het bestuursleven, zitting 
zouden moeten nemen in het Bondsbestuur. 

De heer V. d. Hurk (Hollandia) vond het niet logisch, dat een 
gewoon lid zijn vereeniging niet zou voortrekken en een bestuurslid 
wel. Bovendien, indien men vooraanstaande menschen wil 
afvaardigen, dan dienen die toch in de eerste plaats zoo vooraan
staand te zijn, dat zij in hun opinies neutraal staan. (Applaus). 

Het eerste gedeelte van het voorstel werd verworpen met 28 
tegen 4 stemmen. 

Naar aanleiding van het tweede gedeelte merkte de heer 
Van 't Haaf op, dat practisch in alle groote vereenigingen een 
vernieuwing van bestuur noodzakelijk is gebleken. Wanneer dat 
niet het geval is, dan zou het voor kunnen komen, dat die 
herkiesbaarheid toch niet leidde tot de herkiezing van den aftre
dende, hetgeen zou kunnen leiden tot groote ontstemming. 
Vanzelfsprekend wordt zooiets beschouwd als een motie van 
wantrouwen. Teneinde dat te voorkomen en te maken dat ieder 
vrij staat diengene te kiezen, dien hij het meest geschikt acht, 
heeft Den Haag voorgesteld de bestuursleden niet terstond her
kiesbaar te doen zijn. Wil men nu een ander lid, dan kan het 
afgetreden lid de verdrietelijkheid bespaard worden zichzelf wegge
duwd te zien, daar hij nu toch moest aftreden. De vereenigingen, 
die candidaten willen stellen, zijn nu ook vrijer in haar bewe
gingen, daar zij nu niet bang behoeven te zijn, gevoelens te kwetsen. 

De heer Vuystingh vond de wijze, waarop / )< ;« / /««^ zijn voorstel 
verdedigde, zeer sympathiek, maar wenschte eerst de meening 
van het bestuur eens te hooren. 

De heer De Beer merkte op, dat deze kwestie indertijd uitvoerig 
is besproken bij de statutenwijziging en dat het bestuur toen zelf 
niet-herkiesbaarheid voorstelde. De vergadering verwierp dit 
voorste! echter. 

De heer De Raay: »Wie belet trouwens de vereenigingen 
candidaten te stellen ? Ook dit jaar was dat mogelijk, maar niet 
één naam is genoemd, een bewijs dat zelfs de H.P .V. tevreden was.» 

De heer Van 't Haaf: »Het blijkt wel, dat de heer De Raay 
niets van mijn betoog begrepen heeft, maar ik zal mij de moeite 
sparen het hem nog eens uit te leggen.« 

De heer Gramerus zou enkele voordeden kunnen zien in dit 
voorstel, maar aan den anderen kant zijn er zeer veel nadeden 
aan verbonden. Wij hebben nu een voorzitter en een secretaris, 
die beiden jarenlang in dit werk zitten. Treden zij nu af, dan 
zal dat een stremming geven in de werkzaamheden, afgezien nog 
van het feit, dat steeds maar de geschikte mannen moeten ge
vonden worden, die tijd, gelegenheid en lust hebben zich met de 
zaken van den Bond in te laten, 'zooals tot nu toe het geval was. 
Juist het op de hoogte zijn van de zaken, de jarenlange ervaring, 
dat is het wat den Bond sterk m i a k t . 

In stemming gebracht, werd ook het tweede gedeelte verworpen 
en wel met 22 tegen 5 stemmen, terwijl de heer Vuystingh blanco 
stemde. De wijziging van artikel 12 was hiermee ook van de baan. 

Thans had de stemming plaats over den afgevaardigde en 
diens plaatsvervanger voor de »Federation Internationale de 
Philatelie", welke stemming eerst uitgesteld was in verband met 
het voorstel van de afd. Deu Haag. 

De vergadering koos met groote meerderheid tot afgevaardigde 
den heer Van der Schooren en tot plaatsvervanger den heer Costerus_ 

Rondvraag. 
Bij de rondvraag drong de heer Van der Hurk erop aan, dat de 

agenda twee maanden van te voren wordt gepubliceerd. Ditmaal 
was men weer een maand te laat en het was zeer moeilijk alle 
beeren, die meest met vacantie waren, bij elkaar te krijgen. Met 
klem zou spreker erop aan willen dringen de agenda in het 
Juni-nummer van het Maandblad te plaatsen. 

De voorzitter zeide toe hiermee rekening te houden, maar de 
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secretaris merkte op dat ditmaal de agenda wel degelijk in het 
Juni -nummer gestaan heeft. 

De heer De Beer gaf te kennen, in verband met de groote 
belangstelling, die de Haagsche vereeniging in het Bondsleven 
heeft getoond, dat hij gaarne de H. P. V. in nog grooter getale 
op de bondsvergadering aanwezig zou willen zien. 

De heer Deggeler (H. P. V.) gevoelde zich min of meer iemand, 
die in zijn eigen huis logeert. Als voorzitter van de H. P. V. 
heeft hij aan de discussies niet kunnen en niet mogen deelnemen; 
vijf maanden lang vertoefde spreker in het verre Oosten, zoodat 
hij zich niet voldoende kon inwerken in hetgeen had plaats gehad 
en bovendien werden de afgevaardigden tijdens zijn afwezigheid 
benoemd. Dat heeft spreker zeer gespeten, want graag had hij 
aan de discussies deelgenomen, hoewel hij het niet beter gedaan 
zou hebben dan de afgevaardigden, die thans het woord hebben 
gevoerd. Waar de heer De Beer ons gaarne nog in grooteren 
getale hier tegenwoordig had willen zien, daar zijn wij hem zeer 
dankbaar voor die welwillende tegemoetkoming, maar nu de afge
vaardigden, na het schrijven waarin toegezegd werd voorloopig 
nog één jaar lid te blijven, indien de gestes van den Bond beter 
zouden worden, van alle kanten nul op het request hebben ge
kregen, is spreker overtuigd, dat zij hun leden niets anders kunnen 
voorstellen dan uit den Bond te treden. 

Daar niemand verder het woord verlangde, sloot de voorzitter 
de vergadering. 

Een excursie ender leiding van den heer Wa genaar. 
Na afloop van de vergadering verzamelden de leden zich aan 

den voet van den Dom, waar de Utrechtsche historicus, de heer 
C. W. Wagenaar, gereed stond om den Philatelisten in te leiden 
in de oudheden van het Sticht. Allereerst werd bezichtigd het 
Universiteitsgebouw; in het trappenhuis trok de plafondschilde
ring van professor Sturm, voorstellende Minerva met de vijf 
faculteiten, de algemeene bewondering. De senaatskamer met zijn 
portrettengalerij, de oude kapittelzaal van den Dom en de Kloos
tergang, geheel deze oude omgeving boeide het gezelschap boven
mate en niet het minst was dit te danken aan de vele wetens
waardigheden, die de heer Wagenaar zijn talrijk gehoor mededeelde. 
Toen men de Domkerk binnentrad, verraste de organist de Phila
telisten op een gevoelvol gespeelde orgelfantasie, die culmineerde 
in het Wilhelmus, dat staande door allen werd aangehoord. De 
kerk zelf bood zeer veel bezienswaardigs. Interressant waren vooral 
de sporen van den beeldenstorm, die bij de laatste restauratie 
bloot gekomen waren, de kapellen, die de rijke Stichtsche bis
schoppen zich lieten bouwen, de verschillende graftomben, enz. 

De excursie duurde bijna twee uren, maar er was er niet een 
onder al de aanwezigen, wien deze tijd lang gevallen was. 

Receptie, feestmaaltijd en feestavond. 
Velen maakten gebruik van de gelegenheid, die hierna geboden 

werd, om de jubileerende U. Ph. V. geluk te wenschen met haar 
vierde lustrum. De vereeniging »Breda« deed dit bij monde van 
haar voorzitter, den heer Singels, die in een sympathiek speechje 
deed uitkomen de aangename verstandhouding en samenwerking, 
die steeds tusschen de beide vereenigingen heeft bestaan. Met 
den wensch, dat het den heer Van Gittert gegeven zou mogen zijn, 
nog jarenlang dit zwaard te voeren, overhandigde de heer Singels 
den Utrechtschen voorzitter een fraai bewerkten presidentshamer. 

De heer Van Gittert dankte »Breda«: voor al het vele, dat zij 
gedaan heeft voor het Maandblad en daarmee ook voor de Ver
eeniging Utrecht en gaf de verzekering van de wederzijdsche 
sympathie tusschen die vereenigingen. 

In de hall van het hotel bleef men nog eenigen tijd gezellig 
bijeen, waarbij een strijkje zijn zoete tonen deed hooren, totdat 
de voorzitter met aandrang allen ter tafel moest nooden. 

De feestmaaltijd was er een met een bijzonder gezellige sfeer. 
De bekende Utrechtsche lithograaf, de heer Moesman, had gezorgd 
voor een alleraardigste dischkaart, die in den vorm van een brief 
naast elk bord gelegd was. Als postzegel bevond zich op dezen 
»brief« een nadruk van de lo cent 1852, met het stempel »Utrecht 
4-9-1926, Franco», en als bijzondere dienst-toevoegsel »Na Posttijd«. 
Wanneer men de ouwel, waarmee het papier gesloten was, ver
brak, kon men op de binnenzijde in goud gecalligrafeerd, het 
menu voor den maaltijd lezen. 

Aan het diner kwamen de tongen los. De Bondsvoorzitter heette 
allereerst de verschillende gasten, onder meer den directeur-
generaal, wederom welkom en stelde daarna als goed vaderlander 
den eersten dronk in op het welzijn van H. M. de Koningin. 

Staande zong men daarna h e t : »Wien Neerlandsch bloed. De 
voorzitter van »HoUandia« overhandigde de Utrechtsche vereeniging 
onder een toepasselijk speechje een enveloppe met inhoud. Vele 
toasten werden nog ingesteld. 

De heer Van Cittert speechte zeer origineel aan de hand van 
den Yvert, waarbij hij wees op het »L'Union fait la force« van 
de zegels van Haïti, en het »Seid einig, einig, einig«, van onze 
Oostelijke naburen. De directeur-generaal stelde een dronk in 
op den bloei van den Bond en de postzegelkunde, terwijl de heer 
Vuystingh den heer Wagenaar toedronk me t enkele sympathieke 
bewoordingen, die een hartelijk applaus ontketenden. Ook de 
buitenlandsche gasten bleven niet achter en huldigden den Bond 
in vriendelijke termen. 

De feestavond bleek een eclatant succes. De heer Vuystingh 
opende dezen met een toepasselijk kort woord. De humorist Lucien 
en de soubrette mevrouw Gulp droegen verder het hunne er toe 
bij, den avond te doen slagen, terwijl de gladde parketvloer in 
de nevenzaal velen noodde, zich aan Terpsichore's kunst over te 
geven Gedurende den avond huldigde de heer Van Cittert nog 
den Utrechtschen secretaris, den heer Van Hulssen, den man van 
wien in deze drukke dagen zooveel gevraagd en gevergd is 
Spreker bracht speciaal naar voren de verdiensten van den heer 
Van Hulssen bij het samenstellen van het programma, dat dank 
zij hem nog een voordeelig saldo oplevert. Als blijk van waar
deering overhandigde de heer Van Gittert den secretaris een 
koperen Wandspiegel en twee koperen borden. 

Nog langen tijd bleef men gezellig bijeen, en hoe later het 
werd, des te meer steeg de stemming, 

(Wordt vervolgd.) 

ARGENTINIË. 

T e r ge legenheid van het eerste eeuw
feest van de Argentijnsche Staatspost, 
verscheen een serie van vier waarden, 
alle d ragende den datum i Juli met 
de jaar ta l len 1826—1926. 

De zegels zijn gedrukt op papier met 
het meervoudig watermerk zon. 

De 3 centavos groen, toont het borst
beeld van Rivadavia, bekend staatsman 
uit die dagen. 

De 5 centavos, rood, geeft het portret 
weer van den graaf San Martin, bekend 
uit den onafhankelijkheidsoorlog tegen 
Spanje. 

Op de 12 centavos blauw ziet men het tegenwoordige hoofd
postkantoor te Buenos-Aires, terwijl de 25 centavos bruin ons 
laat zien in welk primitief gebouwtje de post in de rijkshoofd
stad honderd jaar geleden gevestigd was. 

Naar verluidt is de oplaag zeer groot. 

PÖSTZECELHANDEL 
I WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C i? - D 1 R . L E £ ? N DE R.AAY 
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ALGIERS (Juli '26). 
Als verdere aanvuUingsvoorwaarden der nieuwe serie zijn te 

melden : 
50 centimes, blauw. 75 centimes, karmijn. 
60 » , geelgroen. 80 » , oranje. 

I fr. 05, bruin. 

Voor onderstaande hoogere 
waarden, koos men een nieuw' 
zegelbeeld, volgens cliché : 
I franc, groen en bruin. 
1 25 » , blauwen lichtblauw. 
2 » , groen en grijs. 
3 » , violet en oranjerood. 
5 » , karmijn en violet. 

ANGOLA. 
Frankeerzegel Cerestype : 60 centavos, wijnrood. 

ARABIE. 
Ter gelegenheid van het eerste MoslimCongres, kortelings te 

Mekka gehouden, werden een zestal frankeer en een drietal 
portzegels in ' t Arabisch overdrukt met »AI Motamar Al Islami 
Islamis Congress 20 Zu El Qada Sanat 1344«. De serie bestaat 
uit '/«) Ht '( 2, 3 en 5 piasters en de portzegels i/j, 2 en 6 
piasters. 
AZOREN (Juli '26). 

Van het Cerestype Portugal werden overdrukt met den 
landsnaam : 

96 centavos, donker karmijn. 
2 Esc. 40, geelgroen. 

Van de herinneringsserie, vermeld onder Portugal , verschenen 
onderstaande waarden met den rooden opdruk »Agores :«. ' . | é ^ 

2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 25, 32, 40, 50 en 75 centavos. > « 
I Esc. en 4 Esc. 50. 
Voor nadere beschrijving zie men onder Portugal. 

BELGIË. 
In het Houyouxtype verscheen de frankeerzegel i franc 25, 

blauw. 
CANADA. 

De eerste drie waarden der hislorische serie zijn verschenen: 
5 cents, purper ; portret van D'Arcy Mc. Gee. 

12 » , g r o e n ; Wilfried Laurier en John Macdonald. 
20 » , karmijn ; Baldwin en Lafontaine. 

CHINA, 
De 4 cents grijs der koerseerende uitgifte — geretoucheerd — 

verscheen in olijfgroen. 
CIRENAICA. 

Ten behoeve van het Italiaansch 
Koloniaal Instituut verscheen voor elk 
der Koloniën een serie propaganda
zegels, alle volgeas afbeelding — in 
acht nemend de verschillende lands
namen — : 

5 centimes, bruin. 
10 » , olijfgroen. 
20 » , groen. 
4o » , karmijn. 
60 » , oranje. 

I Liie, blauw. 
Elk zegel wordt met een extratoeslag 

van 5 centimes verkocht, welke vloeit in 
de kas van bovengenoemd Instituut. 

De jubileumzegel van het moeder
land, I Lire, 25 blauw, werd overdrukt 
met den landsnaam. 

COLUMBIA. 
In nieuw wapentype verschenen de frankeerzegels : 

8 centavos, blauw. 
30 » , grijsbruin. 
40 » , bruin . 

COSTARICA. 
De 10 centavos bruin der uitgifte 1923 verscheen in karmijn. 
In nieuwe t eekening verscheen de luchtpostzegel: 
20 centimos, blauw. 

.■ • • •■• • iw^rppiv 

■ ■■■■•>■■■ 
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Met de afbeelding van het hoofdpostkantoor is te melden de 
frankeerzegel 5 centimos, groen. 
DENEMARKEN. 

Met den opdruk »Postfaerge« verscheen de 30 öre blauw, 
koningstype. 
DJOEBALAND. 

Propagandazegels als vermeld onder Cirenaica. 
Voorzien met den landsnaam »Oltre Giuba« verschenen voorts : 

I Lire 25 blauw, jubileumzegel. 
75 centimes, rosekarmijn. 

1 Lire 25 lichtblauw en blauw. 
2 Lire 50 groen en oranje. 

EGYPTE. ^ 
In het koningstype, klein formaat verschenen de frankeerzegels : 
2 miUièmes, zwart. 
4 * , groen. 
5 » , bruin. 

ETHIOPIË. 
Van de uitgifte 1919 werden overdrukt met nieuwe waarde : 

5 dollars met }4 guerche. 
10 » met I » 

FRANKRIJK. 
Frankeerzegels : 
7 ^ centimes, violet; allegorie. (Uitsluitend met vóórafstem

peling.) 
I franc, b lauw; semeuse met zon op achtergrond. 
1 fr. 50, » ; Pasteur. 

10 francs, groen en rood ; Mersontype. 
20 » , wijnrood en groen ; Mersontype. ^ 
Pakketpostzegel : o fr. 55 op 50 centimes, rood. 
De recouvrementzegels werden overdrukt : ^ 
10 centimes, violet, met 50 c. 
60 j> , rood, met i F. 
10 » , » , met 2 F. 

FRANSCH MIDDEN AFRIKA. 
De 15 centimes, rood en blauwgrijs van Oubangui , in zwart 

overdrukt met »Afrique Equatoriale Frangaise« en als zoodanig 
in den Yvertcatalogus vermeld onder n*. 42, verscheen thans 
met denzelfden opdruk in blauw. 
GROOTBRIT ANNIË. 

Met liggend watermerk zijn te melden de frankeerzegels van 
het koerseerende type en in de tot dusverre gebruikte kleuren : 
1/̂ , I, i ' 4 en 2 pence. 

Deze zegels worden benut voor de postzegelautomaten. 
GUATEMALA. 

In het type der koerseerende uitgifte, doch met het jaar ta l 
1926, verschenen de frankeerzegels: 

6 centavos, bruingeel. 
I peso, bruinrood. 
I » 50, blauw. 
3 pesos, groen. 
5 » , lila. 

HONDURAS. 
De 6 centavos violet der uitgifte 1919—22 ruiterstandbeeld, 

werd overdrukt met »Acuerdo Mayo de 1926« in zwart en 
»Habilitado« in rood. 
IJSLAND. 

De koerseerende 40 Aur blauw werd in rood overdrukt met 
EIN 

KRONA. 
ITALIAANSCH E R Y T H R E A . 

Propagandazegels als vermeld onder Cirenaica. 
Overdrukt met »Eritrea« verschenen : 
Jubileumzegel i Lire 25 blauw. 
75 centimes rosekarmijn. 

1 Lire 25 l ichtblauw en blauw. 
2 Lire 50 groen en oranje. 

De expressezegels van 1924 werden voorzien van een nieuwen 
waardeopdruk : 

70 op 60 centimes. 
2.50 op 2 Lire. 

ITALIAANSCH SOMALILAND. 
Propaganda zegels als vermeld onder Cirenaica. 
Opdrukken »Somalia Italiana« op : 
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I Lire 25 blauw Jubileum zegel. 
75 centimes rosekarmijn. 

1 Lire 25 lichtblauw en blauw. 
2 Lire groen en oranje. 
2 Lire 50 groen en oranje. 
5 Lire blauw en rose. 

10 » olijf en rose. 
ITALIË (Juli '26). 

In het koningstype, kijkend naar links, zijn te melden de 
frankeerzegels : 

20 centimes, lila bruin. 
60 » , licht bruin. 

KELANTAN. 
Met het watermerk in sierschrift en in de koerseerende teeke

ning verschenen : 
2 cents groen. 

30 cents purper en rood. 
LIBIA. 

De expressezegels werden overdrukt met nieuwe waarde: 
70 op 60 centimes. 

2.50 op 2 Lire. 
LUXEMBURG. 

De 2 francs, hoogoven, verscheen in bruin. Dezelfde waaide 
in deze nieuwe kleur werd eveneens voorzien van den opdruk 
»officiel«. 
MALTA. 

In het nieuwe koningstype verscheen de y^ penny, groen. 
MAROKKO (Britsche kantoren). 

Opdruk »Marocco Agencies« en waarde op Britsche koersee
rende zegels: 

15 centimos op i'/^ pence bruin. 
75 centimes op 9 pence olijfgroen. 

MOZAMBIQUE. 
Frankeerzegels in het Cerestype : 

2 centavos, grijs. 24 
25 
50 
60 

I Escudo, 

lichtblauw, 
bruin, 
violet, 
donkerrose. 

blauw. 
In nieuwe wapenteekening verschenen de frankeerzegels: 
40, 50, 60 en 80 centavos, i en 2 Escudos. 
Ue kleur der zegels is voor alle waarden zwart en gee l ; de 

opdruk is in verschillende kleuren aangebracht . 
MONACO. 

In het koerseerende type verschenen de frankeerzegels : 
20 centimes, rose. 
50 » , bruin op geel. 1 
60 » , olijf op groen. [ 

NIEUWZEELAND. 1 

In nevenstaande teekening, koning 
George in admiraalsuniform, verschenen 
de frankeerzegels : ' 

2 shilling, blauw. I 
3 » , violet. i 
Het papier draagt het watermerk N Z 

en stei . De teekening is afschuwelijk! 

F w » w ^ » ^ » » T ^ » " r w i 

PANAMA. 
Ter gelegenheid van" het eeuwfeest 

van het Bolivaarsche congres werd een 
speciale serie uitgegeven, bestaande uit 
twaalf waarden; de opbrengst wordt 
gestort in een fonds, tot stichting van 
de Bolivaarsche Universiteit. 

De serie bestaat u i t : 
14 centavo, oranje. 

1 » , groen. 
2 i , vermiljoen. 
4 » , grijs. 
^ » , donkerblauw, ft^ ^' 

i l » M 

H l MMfwww^fy^T^'i'rrww^ 

Alle vertoonende het borstbeeld van 
den vrijheidsheld Simon Bolivar. 

8 centavos, violet. 
10 » , donkerviolet. 
12 » , ol'jfgroen. 
15 » , ultramarijn. 
20 » , bruin. 
Alle weergevende het te zijner eere 

opgerichte standbeeld. 
24 centavos, donkergrijs. 
50 » , zwart. 
Beide met een afbeelding van de 

zaal, waarin het congres gehouden 
werd. 

De zegels zijn verkrijgbaar vanaf 
10 Juni j l . en hebben een geldig
heidsduur van 60 dagen. De op
laagcijfers bedragen volgens het 
officieel decieet , dat de uitgifte 
regelt : 

250000 exemplaren voor elk 
der vijf eerstgenoemde waarden 
150 000 stuks voor de 8 centavos 
IOC 000 
100 000 
75000 
50 000 
25 000 
15 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
;> 
» 
» 

10 
12 
15 
20 
24 
50 

PANAMA (Kanaal Zone). 
De 2 cents rood, SesquiCentennial der V. S. van N.Amer ika 

is overdrukt met »Canal Zone«. 

PATIALA. 
De koerseerende 3 anna's blauw van Britschlndië werd ovei

drukt met »Patiala State«. 

PORTUGAL. 

r^^rrvwwrv^^rw 
Op 13 Augustus jl. verscheen een 

serie ter hei rinnering aan het feit, dat 
een eeuw geleden — 29 April 1826 — 
het land een giondwet kreeg, na zich 
geheel vii jgemaakt te hebben van de 
vieemde overheersching. 

Zij bestaat uit de wnarden : 
2 centavos, oranje ; type a. 
3 
4 
5 
6 

>5 
16 

blauw ; 
» , gioen ; 
» , l ichtbiuin ; 
» , lichtbruin ; 
» , blauwgioen ; 
» , blauw ; 
» , violet ; 

25 centavos,, rood ; 
, gl oen ; 
, bru in ; 
, rood ; 
, bruingeel ; 
, blauwgroen; 
, roodbiuin ; 
, rood ; 
violet ; 

b . 
a. 
b. 
a. 
b. 
a. 
c. 
type d. 

» c. 
. d. 
. b. 
» d. 

e. 
d. 
f. 
e. 
c. 
f. 
f. 
c. 

F iifilnASffî '̂'' -'--'"--'"'"" -'"'P^f^T^ lil 1 
, Wß^^^'^" ~' '^ ■'̂ ŜJ n 1 
; ̂ ^^jtó^rt/r / „ ^ ^ S 1 
' l^^%^^KU^l'^^l<tffi3L^^^i ̂ ^ \i \ 

' rWfrjt^*"^1fflr*'^nff^'ifi^^t'Hf^il ' 1 

» 60 blauw groen; > 
» paa r s ; » 
» 50 groen; » 

10 » karmijn; » 
Van alle zegels is het midden

stuk in zwart gedrukt. Het ge
bruik is verplichtend op 13 en 
14 Aug. en 30 Nov. en i Dec. 
1926. 

De afbeeldingen stellen voor : 
a. Alfonso Henriques, den 

eersten koning van Poilugal, die 
in 1139 den Arabieien, aan wie 
het land was ondei worpen, bij 
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Ourique een beslissende nederlaag 
toebracht. 

b. Kathedraal te Batalha met de beel
tenis van koning Joao I. 

c. Veldslag bij Aljubarrota op i4 
Augustus 1385. 

d. Filipa de Vilhena, December 1640. 
e. Koning Joao IV. 
f. Onafhankelijkheidszuil 

te Lissabon. 

: 

1 

rpii^] 

gïAfcl 

»^ 

^ 

25 
50 

I 
2 
3 
5 
6 
9 

10 
De 

Leu, 
Lei, 

e. f. 
PERZIË. 

Van de uitgifte 1909 werden overdrukt met »Règne de Pahlavi 
1926» : 

10, 13 en 26 chasis en i kran. 
ROEMENIË. 

Op I Juli jl. werd, ter gelegenheid 
van den zestigsten verjaardag van koning 
Ferdinand, die evenwel reeds in 1925 
viel, een speciale serie uitgegeven in de 
waarden : 

10 bani, geelgroen. 
, oranje. 
, bruingeel, 
violet. 

donkergroen, 
karmijn, 
bruin, 
olijfgroen, 
grijs, 
blauw, 

baniwaarden zijn gedrukt in de 
teekening van de hierboven afgebeelde 
25 b a n i ; de Leiwaarden in die van de 
9 Lei. 

Onze correspondent te Bucaiest, de 
heer Felix Gruen schrijft ons over deze 
uitgifte nog het volgende : 

Uitgegeven werden 198 000 series ge
tande en 2 000 series ongetande exem
plaren. 

Het ontwerp is van den kunstenaar 
Bassarab ; de druk geschiedde te Mün
chen. De zegels waren voor de fran
keering geldig tot 15 Juli j . l . 

Een groote speculatie vond er in p laa t s ; zoo was o.a. de 
laagste waarde nergens te koop. 

Wij raden onzen lezers aan geen fanc>prijzen te be ta len ; de 
oplaag is zoo groot, dat de zegels wel spoedig los zullen komen. 
TSJECHOSLOWAKIJE (Juli '26). 

Met de beeltenis van president Masaryck vei scheen de frankeer
zegel 50 Haleru, groen. De tanding is 9 ^ ; het papier draagt 
het watermerk lelieblad. 

De serie noodportzegels werd uitgebreid met de opdiukken : 
Doplatit 30 op 100 Heller, groen. 

» 4o » 200 » , violet. 

RUSLAND. 

Ter gelegenheid van het Esperanto
congres verschenen twee waarden vol
gens afbeelding: 

7 kopeken, groen en karmijn. 
14 » , groen en lila. 
De zegels zijn gedrukt op papier met 

watermerk. 

Het Bulletin Mensuel van Juli j . l . meldt, dat van de uitgifte 
1923 — soldaten en werkmanstype enz. — met het jaartal 1923, 
enkele waarden onf;etand voor den dag zijn gekomen. 

Onder het noodige vooibehoud ten opzichte van het authen
tieke dezer zegels melden wij ; 

3 roebel rose, soldaat. 
4 » bruin, werkman. 
5 » blauw, boer. 

10 » grijsgroen, soldaat. 
20 » lila, soldaat. 

SIAM. 
De koerseerende 5 Satang karmijn, verscheen in violet. 

SAN MARINO. 
Van de uitgifte 1921/22 werden overdrukt : 
80 centimes blauw met 75 c. 
90 » bruin met i L. 20. 
90 » bruin met l L. 25. 
80 » blauw met 2 L. 50. 
Volgens het Bulletin Mensuel ziin de oplaagcijfers van deze 

opdrukken 55000 resp. 50000, 4oooo en 35000 exemplaren. 
De reeds vroeger aangekondigde serie 

ter herinnering aan den patriot Onofri, 
op de zegels vermeld als »Vader des 
Vadeilands«, is thans verschenen. 

Zij bestaat uit de waarden : 
10 centimes, blauw en zwart. 
20 » , grijsgroen en zwart. 
45 » , violet en zwart. 
65 » , groengrijs en zwart. 

1 Lire, oranje en zwart. 
2 » , wijnrood en zwart. 

Zij zijn uitsluitend bestemd voor het 
binnenlandsch gebru ik ; alle dragen het 
portret van Onofri volgens afbeelding. 

Van de portzegels verschenen onderstaande waarden in licht
blauw met het waardecijfer in donkerbruin : 

5, 10, 30 en 50 centimes. 

ST. THOMAS EN PRINCIPE. 
In het Cerestype verschenen de frankeerzegels : 

2 centavos, grijs. 
l ichtblauw, 
bruin, 
violet. 
donker rose. 

Escudo, blauw. 
geelbruin. 
rose. 
groen. 

^ ^ 
. J.''^B'«%£^'1K1HC 

:ÉHwiH^ 
. â ^^HHÎ ^^^BlMfl 
. Ul^^^^^^^^HM 
ISII^HH^^I^H 

;R^^'{5^c^^j 
J 

24 
25 
50 
60 

I 

5 
10 
20 

TRIPOLIS. 
Propagandazegels als vermeld onder Cirenaica. 

TUNIS. 
In het koerseerende type verscheen de 40 centimes groen. 
In het type, ruine, de 75 centimes vermiljoen. 

WATERGRAAFSMEER * W i ■ ¥ # V A \ I T L _ Ö » W OS DIR. LEON DE RAAY 
= • iN r .TEL. ZUID 62S5 
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URUGUAY. 
Het Bulletin Mensuel van Juli j .1 . meldt de verschijning van 

de volgende dienstzegels, verkregen door den opdruk loficiaK 
in ovaal op enkele zegels der uitgifte 1924 —vogel type— doch 
ongetand en zonder watermerk: 

2 centimos, grijs. 20 centimos, bruin. 
5 » , lichtblauw. 30 » , rose. 

12 » , blauw. 
YOUGO-SLAVIE. 

Frankeerzegels: 3 Dinars, blauw. 
5 » , violet. 

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

AUSTRALIË. 
Ter gelegenheid van de opening van het «Federal Parliament« 

in de nieuwe bondshoofdstad Canberra, zal een speciale zegel 
worden uitgegeven. 
BELGIË. 

Een twee-tal weldadigheidszegels zal verschijnen met de beel
tenis van Koningin Elizabeth. De waarden zullen zijn i fr. -)-
25 centimes en 5 fr. -f- i fr. 
DANZIG. 

Het Bulletin Mensuel meldt de ophanden zijnde uitgifte van 
zes nieuwe waarden met den opdruk »Port Gdansk« en wel de 
I, 2, 5, 10, 30 en 45 groszy. 
FINLAND. 

Men is voornemens nieuwe zegels uit te geven met afbeeldin
gen van bezienswaardigheden van het land. Eveneens staat de 
uitgifte van luchtpostzegels op het programma. 
FRANKRIJK. 

Tengevolge van de porto wijzigingen zijn, ingevolge ministeueel 
besluit de volgende nieuwe zegels te verwachten : 

Frankeerzegel i fr. 40. 
» 7}^ centimes met afstenipeling vóór 't gebruik. 

Portzegel 80 centimes. 
Buiten koers gaan : 
Frankeerzegels 45 en 80 centimes en i fr. 05, 
Portzegel 60 centimes. 

GROOT-BRITANNIË. 
Stamp Collecting meldt, dat volgens officieuse informatie binnen 

enkele maanden een nieuwe teekening in de plaats zal treden 
van de bestaande voor de frankeerzegels. 

HONGARIJE. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels i, 2 en 5 pengo. 

(goudmunt) . 
ITALIË. 

Van de 5 Lire der uitgifte »Heilig Jaar« is enkele weken een 
exemplaar verkocht met kopstaand middenstuk. Het bracht op 
de veiling bij Harmer te Londen de som van 80 pond op. 

Naar verluidt zouden slechts 4 exemplaren van dezen foutdruk 
bestaan. 
ITALIAANSCHE KOLONIËN 

Binnenkort verschijnen de definitieve waarden, 75 centimes, 
1 L 25 en 2 L. 50^ met de beeltenis van Koning Victor Emanuel . 
De teekening is van Prof. Calcagnadero, die reeds meerdere 
zegels ontwierp, o a. die voor Libië 
JAPAN. 

Een drie-tal waarden in nieuwe teekening is binnenkort te 
verwachten: 2, 6 en 10 sen. Laatstgenoemde zal een afbeelding 
geven van het beroemde kasteel van Nagoya. 
PARAGUAY. 

In nieuwe teekening — wapen — zullen de volgende frankeer
zegels verschijnen : 5, 10, 20, 30 en 40 centavos, 1 peso 50 en 
2 peso 50. 
RUSLAND. 

Het volgend jaar bestaat de Sowjet-republiek tien jaren. Een 
prijsvraag voor gelegenheidszegels is uitgeschreven; de jury 

heeft reeds haar beslissing genomen. De eeiste prijs van 1000 
Roebel is toegekend aan den kunstenaar N. A. Tyrssa te Lenin
grad ; de tweede prijs van 700 roebel aan J. F. Ssmirnow te 
Moskou en de derde van 500 roebel aan P. J. Kosakewitch te 
Tiflis. Het Briefmarken-Journal, waaraan dit bericht is ontleend, 
meldt, dat verdere bijzonderheden nog niet bekend zijn. 
SPANJE. 

Op 15, 16 en 17 September e.k. zal 
de serie Roode Kruis zegels aan de 
postkantoren in de voornaamste plaat
sen verkrijgbaar worden gesteld. De 
waarden zullen zijn i , 2, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 4̂ 0 en 50 centimos, i, 4 en 10 
pesetas en expressezegel ad 20 centimos. 

Zij worden zonder eenigen toeslag 
verkoch t ; de opbrengst komt ten goede 
aan het roode kruis. 

Tegelijkertijd zullen de zegels ver
krijgbaar worden gesteld voor de Spaan-
sche Kantoren in Marokko en dat te 
Tanger . 

Het hoogste oplaagcijfer is 487500 
stuks voor de 25 centimos, het laagste 
33500 voor de 10 pesetas. 

Niet minder dan twee gelegenheids-
series zullen binnenkort verschijnen. 
De eene dient ter herdenking van de 
vlucht Madrid-Buenos Aires ; de andere 
van de vlucht Madrid-Manilla. 

Het zegelbeeld vertoont veel over
eenkomst met den laatsten luchtpost
zegel van de V. S. van Amerika ; het 

opschrift luidt »Avion plus ultra 1926«. 
De eerste serie zal bestaan uit de 

waaiden 5, 10, 25 en 50 centimos en 
I p e s e t a ; de tweede uit 15, 20, 30 en 
40 centimos en 4 pesetas. De oplaag
cijfers zijn 150000 resp. 50000 com
plete sei ies . 

Maison Fischer te Paiijs dank voer 
bericht . 

SAN MARINO. 
Het Bulletin Mensuel ontleende aan de Staatscourant van de 

republiek San Marino de volgende wetenswaardigheden : 
Vanaf 10 Juni j l . zijn de frankeerzegels van 80 en 90centimes 

— Yvert nos ']^ en 78 — buiten koers gesteld. 
Op 29 Juli j l . geschiedde dit eveneens met de frankeeizegels 

2, 5, 10, 20, 25 en 45 centimes van 1922 (Yvert No. 81—86). 
ST. PIERRE E T MIQUELON. 

Wegens tijdelijk gebrek aan zegels van 5 en 30 centimes 
benutte het postkantoor te Saint-Pierre een stempel in dezen vorm: 

G O U V E R N E M E N T 1 

P P 030 
SAINT -PIERRE MIQUELON 1 

SAINT-PIERRE 

Deze werd benut voor de correspondent ie voor Frankiijk op 
24, 26 en 30 April j .1. 

Het Bulletin Mensuel van Juli j . 1 . meldt , dat met dens tempel 
P P 005 werden afgestempeld ongeveei looo stuks correspon
den t i e ; met P P 0.30 6 ä 7000. Bovendien werden + 12000 
stuks voorzien van den stempel P P zonder verdere waarde
aanduiding. 

Voor den speciaal-verzamelaar van Fransche Koloniale uitgiften 
is het vorenstaande wellicht van be lang . 
TANGANYIKA. 

De zegels met den giraffe-kop zullen vervangen worden door 
die met de beeltenis van Koning George. Het opschiift zal luiden 
• Mandated Territory of Tanganyika«. 

P O S T Z E C E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R •N.YAAR &e DIR. LEÖN DE RAAY 

m r . T E L . ZUID *25S 
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UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 
Als verdere waarden van de nieuwe uitgifte zijn binnenkort te 

verwachten : 
2 pence met de »Union Buildings« te Pretoria. 
3 » huifkar met ossenbespanning. 
I shilling, Groote schuur, de woning van wijlen Cecil Rhodes. 
Of dit laatste zegelbeeld wel in den smaak zal vallen van de 

Afrikaandeis van andere dan Brilsche afkomst, is n. o. m. aan 
gerechte twijfel onderhevig. 

V. S. AMERIKA. 
Ter herinnering aan den slag bij White Plains zal op 28 Oc

tober e.k., den 150ste gedenkdag, een speciale zegel verschijnen, 
weergevende een episode uit dien strijd. 

YOUGOSLAVIE. 
Een serie luchtpostzegels zal hier binnenkort verschijnen. 

ZWITSERLAND. 
De ProJuventute zegels zullen dit jaar vertoonen de wapens 

van Aargau, Thurgau en Bazel. 

Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
Portverlaging. Naar wij vernemen zal de tegen i October te 

verwachten portverlaging voor het binnenland vrij aanzienlijk 
zijn. W a a r s c h i j n l i j k zullen de volgende tarieven verlaagd 
worden : 

Briefkaarten van 7'/2 op 5 cent. (D. O. H.48o van 25 Augustus.) 
Expressebestelling van brieven van 30 op 20 cent. 
Postpakketten van 40, 50 en 60 cent op 30, 40 en 50 cent. 
Nieuwe zegels zullen niet verschijnen. 
Nieuw portzegel van 7'/2 cent. Dienstorder H 455 bis van i i 

Aug. 1926 berichtte:« In gebruik worden voorts gesteld p o r t
z e g e l s van 7V2 cent, waarvan ambtshalve een eerste voorraad 
aan de kantoren zal worden verstrekt.« 

Het zegel is ondertusschen omstreeks 20 Aug. verschenen. 
Evenals bij de het vorig jaar uitgekomen 25 cent is de schakel
r ing weggelaten. De afwerking is gelijk aan die bij de overige 
waarden; lichtblauw, boekdruk, vellen van 200, oplaagletter A, 
drukkersteeken »molen« boven zegel 10. 

IVatermerk. 
Het zegel van 15 cent is op papier met watermerk verschenen. 
Nieuwe oplaag letters. 
2'/j cent E (nog zonder wmk.) ; 15 cent E (met w m k ) . 
Nieuwe Plaatnummers en Tandingen. 

5 cent C : L 66, tanding Nb. 
5 cent D : L 97 in een tweede type. Tanding Nb. 

R 97 idem, » Nb. 
6 cent B : 72 tandingen Gl. en Gr. 

10 cent A : 5 met driehoek in tanding Gr. 
9 met d o o r g e s t r e e p t e 8 en driehoek. Tanding Gr. 

15 in tanding Gr. 
10 cent B : L 75 in tanding Gr. 
10 cent C: R 83, tanding Gr. 

R 
L 
R 
L 
R 
R 

L 
R 

15 cent E: 

25 cent B : 
teekening). 

84, 
88, 
88, 
89, 
89, 
93. 

100, 
100, 

90, 
92 , 
94, 
98, 
0 1 , 
86 in 

» 
;» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

een 

Gr. 
Nb. en Gr 
GI. en Gr. 
Nb en Gr. 
Nb en Gl. 
Nb en Gr. 
Gl. 
Gl., 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 

tweede type; 

86 86 

n 
L97 

D 

D 

L97 

D 

R97 

D 
Beter dan een lange beschrijving geeft bijgevoegd teekenin

getje het verschil te zien van de beide types der 5 cent pi. 97. 
Bij type II staan de cijfers dichter bij de letter D. 

De 5 cent C pi. L 66 toonde ons de heer Klink, Maastricht. 
Konden wij de vorige maand de ontdekking melden van 10 

cent A pi. 8 driehoek, sindsdien zijn ook enkele exx. gevonden 
van plaat 9 met d o o r g e s t r e e p t e 8 en driehoek. Het is geen 
gemakkelijke taak meer, om onze plaatnummerveizameling »bij« 
te houden ! 

De 10 cent pi. 5 driehoek en L 75 in Gr zagen wij van den 
heer Jonker, Utrech t . " 

Bij een van de platen van de 10 cent C (wij weten nog niet, 
welke) staan de letters C op den onderrand kopstaand. 

Met het verschijnen van plaat 100 is het eerste honderdtal 
nummers afgesloten. Alle voorgaande nummers zijn bekend, met 
uitzondering van plaat 43, die 'nog steeds op zich laat wachten. 
M i s s c h i e n zullen pi. 25 met driehoek en R 80 met liggende 
cijfers ook nog wel eens te voorschijn komen. Het eerstbekende 
nummer (pi. 8 en 9) verscheen omstreeks 10 Maart 1925 ; bijna 
I '/2 jaar lang is de rij dus nu loopende. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen, 
2 cent C : teeken 19 en kopst. cijfer 2 met gebogen voet in 

tanding Gl. 
2 cent D : 
cijfer 2 kopstaand met zuiverronde cirkel links naast de letter 

D boven zegel i ; de ruimte onder zegel 191 is open. Tandingen 
Gl en Gr. 

cijfer 3 kopstaand met cirkel op dezelfde plaats als bovenge
noemd cijfer 2 ; ruimte onder zegel 191 open. Tanding GI en Gr. 

cijfer 4 liggend op de onderrand naast open ruimte onder 
zegel 191. Tanding GI. 

cijfer 5 met zuiverronde ciikel onder zegel 191. Tanding Gl. 
cijfer 5 roet blijkbaar met de hand geteekende, niet zuiver 

ronde cirkel onder zegel 191. Tanding GI. 
cijfer 6 met zuiverronde cirkel onder zegel 191. Tanding Gl. 
cijfer 6 met niet geheel ronde cirkel onder zegel 191. Tanding 

Gl. (Dit teeken is reeds in het vorig nummer vermeld.) 
cijfer 7 met zuiverronde cirkel onder zegel 191. Tand ing GI. 

(Reeds in vorig nummer vermeld.) 
cijfer 7 met niet geheel ronde k r i n g ; de 7 bovendien met 

ophaal. Onder zegel 191 ; tanding Gl. 
2V2 cent E : teeken 21, onder zegel 191. Tanding Gr. 
3 cent A : teeken 23 met cijfer i in tanding GI. Hiermee 

zijn van de 3 cent A alle 5 nummers in tanding 
GI bekend. 

3 cent B : teeken 21 met links daarvan liggend met de hand 
geteekend cijfer 3. Onder zegel 191 ; tanding Nb. 

Uit postzegelboekjes : 
1 cent : teeken 20 (zonder kruisje). Tanding (GI). 
2 c e n t : teeken 20 ( » * )■ * (Gl). 

• N . Y A A R &C DIR. LEOH DE RAAY 
m r . T E L . ZUID 6 25S 
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De Kamperforaties.   Op verzoek van verschillende lezers 
geven wij hierbij de teekening van de in gebruik zijnde kam
perforaties, met de daarvoor ingevoerde afkortingen. De nadere 
beschrijving is te vinden in het nummer van Januar i '26 . Rechts 
in de teekening der Noperforatie is de op blz. 53 van het 
Maartno. beschreven bij hooge uitzondering voorkomende per
foratie aangegeven. (Dit extragaatje komt aan b e i d e zijkanten 
van het vel voor !). 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
Mr. Bontekoe meldt ons de 10 cent met onderrand ongetand 

ook bestaande in tanding i i .  i i ' / j , 
Tandingafwijking 1 Gulden 1899. 
De I Gulden 1899 is gevonden met dubbele perforatie aan 

de l inkerrand van het vel, tanding i i'/z : 11'/2. (gemeld door 
Mr. Bontekoe). 

Vernietiging der Nederlandsche Brandkastzegels. 
Op 10 Augustus j .1. vond in het gebouw van de Firma Enschedé 

te Haarlem de telling plaats van den nog aanwezigen voorraad 
Nederlandsche Brandkastzegels en de overdracht hiervan door 
de Posterijen (den wnd. Controleur den heer De Groot) aan den 
Staat, die vertegenwoordigd was door den heer Burgerhout, 
Hoofdcommies bij de Alg Rekenkamer. Dank zij een uitnoodiging 
van den heer Van Blaaderen was ook een der redactieleden bij 
de telling en de daaropvolgende vernietiging tegenwoordig. Een 
hoeveelheid van 11 joo series was afzonderlijk gehouden, te 
weten de bekende 11.600 series, enkele dagen vóór de stopzet
ting van den verkoop door de Firma Van Blaaderen aan het 
postkantoor te Bussum gekocht (zie het Mbl. van Feb . ' 25 , blz. 21) 

en na langdurige onderhandelingen, met medewerking van 
Ministerraad en Rekenkamer aan haar afgestaan, benevens 100 
series, die de Staat nog afzonderlijk ter beschikking van de Firma 
stelde, als vergoeding voor het afstaan der platen. 

Over deze 11 700 series, die bij de Firma Enschedé blijven 
berusten, heeft de Firma v. BI. tot 16 Augustus 1930 de beschik
king, terwijl zij het recht heeft,deze hoeveelheid bij g e d e e l t e n , 
doch bij minstens 1000 series tegelijk, aan te koopen. (Wat na 
dien datum nog aanwezig is wordt eveneens vernietigd). 

Er bleken nog aanwezig te zijn de volgende aantallen, die 
overeenkomen met de op blz. 20 van het Febr. no. 1925 gegeven 
cijfers : 

15 cent 
60 cent 
75 cent 
I 50 Gld. 
225 Gld. 
4 50 Gld. 
7 50 Gld. 

Aanmaak 
789650 
522 200 
426650 
286050 
164450 
167050 
168850 

Totaal 
uitgegeven 

11 361 
4836 
4044 
2 402 
I 964 
1 681 
I 612 

Aan Firma 
V. BI. 

160 4 ' I 700 
11 860 
II 860 

' 11 góo 
II 860 
II 860 
II 860 

Nog aanwezig 
766 429 
505 504 
410 746 
271 788 
150626 
153509 
155376 

Bovengenoemde hoeveelheden werden in verzegelde pakketten 
naar de gemeentelijke Vuilverbranding te Amsterdam vervoerd, 
waar zij des middags van dienzelfden dag ten overstaan van 
notaris Hidde Meekhof en twee getuigen, benevens de heeien 
Van Blaaderen, De Groot en Burgerhout, werden vernietigd. 

Het ligt in de bedoeling van den heer Van Blaaderen, om de 
voor de Firma gereserveerde series op een nog nader aan te 
geven wijze voor de verzamelaars beschikbaar te stellen, even
tueel in overleg met het Bondsbestuur. 

Uit het contract tusschen de Firma en den Staat, waarvan wij 
inzage konden nemen, vermelden wij nog dat de Staat heeft te 
zorgen voor de onbruikbaarmaking der platen, die op het oogen
blik verzegeld bij de Firma Enschedé berusten, en dat de ont
werpen en platen in het bezit komen van den Staat, die ze in 
het Postmuseum zal plaatsen. 

Binnenkort zullen ook de restanten der Ned.Indische zegels 
worden verbrand. 

NED.INDIË. 
F 2.50 Nederlandsch Indië uitg. 1874 getand 11</2:12. 

Op den laatst gehouden Philatelistendag gaf de heer W a n e n 
in een interessante voordracht antwoord op een door den heer 
Becking in het Augustusnummer gestelde vraag, n.1. of het van 
losse exemplaren van de f2,50 Ned.Indië, uitgifte 1874, getand 
\\^l^\\2, mogelijk is vast te s te l len : of zij uit het bovenvak 
of uit het ondervak van het vel afkomstig zijn. 

Dit is inderdaad mogelijk : de naar den velrand toegekeerde 
zijrand van het zegel vertoont een onregelmatigheid in de tanding, 
die over een afstand van 9 gaatjes 12V4 meet, terwijl 4 gaatjes 
zuiver 12 meten. De heer Warren zegde ons toe, hierop weldia 
in het Maandblad terug te komen. 

De heer Van Peursem, Den Haag, meldt ons te bezitten den 
opdruk 32V2 op 50 cent (uitg. 1921/22) m e t wi jde s t re e p e n 
in de tanding 11 : 11'/2. Dit zegel, dat eenige jaren geleden in 
het Maandblad gemeld was, was tot nu toe onvindbaar. 

SURINAME. 
Van de de vorige maand verschenen f i 50 zagen wij slechts 

vellen met plaatnummer 2. Plaat i zal dus ook wel bestaan 
(misschien is hiervan alles naar de kolonie verzonden). 

R^ Luchtpost. ^ ^ 

XIII. 
* De Italiaansche Wereldvlucht 1925. 

(Vrij naar het Duitsch van G. H. Jaeger, Libau). 
Luitenant Marchese FranccFco de Pinedo, lid van de Konink

lijke Italiaansche Aeroclub, vergezeld van zijn mccanicien Cam
panelli, steeg 21 April 1925 met een »Savoia« wateivliegluig 
op van het vliegterrein Sesto Galende in de buurt van Rome, 
om de reis naar Tokio te aanvaarden. 

POSTZEGELHANOEL 
WATERGRAAFSMEER • N  Y A A R & C 2 . DIR. LEON D E RAAY 

INT.TEL. ZUID 6J55 
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N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N . 
Voor deze rubriek zoeken wij eenige PRIM V MEDEWERKERS 

op nader overeen te komen condities. 

WIJ BIEDEN VERDER AAN PRIMA: 
Nederl. Indië, Jubilé, cplt., waarbij de f 5,— ongebruikt, 

voor slechts 
Suriname 1913, 22Vi ct., ongebruikt . . . . 

„ 1891, pon 40 e t , ongebruikt 
Nederland 1925, Weid. cplt., autoniaatlanding cplt. 

/̂ 29,-
. 3.-
, 4,-
. 0,50 

WIJ FRANKEEREN ALLEEN MET AUTOMAATTANDINO. 
REINOU K I N G M A , APELDOORN, 

Vi l l a Ph i la te l i e , Emmalaan. 
Telefoon 1029, Bankiers Nato Banlf. (235) ^ 

W a a r s c h u w i n g e n . 
Namens de N. V. Hekkei ' s Postzege'handel moet ik waar

schuwen voor den heer J. A. A. HILLING, Petodjo No. 35, te 
Weltevreden, die verschillende zegels onder rembours liet toe
zenden. Het gezondene kwam evenwel als geweigerd terug. 

I . 
2. 
3
4. 

Op verzoek van den Postzegelhandelaar Windraih te latgano 
worden onze lezers nog gewaarschuwd voor de hieronder ge
noemden : 

J. A. A. Hilling, Weltevreden (zie boven). 
H. WoesthofiF, Weltevreden. 
J. J. Livain, Padang. 
H. H. Luopard , Suikerfabriek Padang bij Sidoardjo. 

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

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 26 Juni 1908. 

Als Reehtsperäoon orkdid bQ Kon. 
Beslnit van 27 Juli 1908, No. 67. 

VERSLAG der Bondsbesiuursvergadering op Zaterdag 
4 September 1936, in Hotel des Pays Bas, te 
Utrecht. 

Aanwezig alle bestuursleden, behalve de beeren mr. Bonn en 
Costerus (met kennisgeving wegens ziekte). 

De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. 
In zake een schrijven van de Haagsche Postzegelbeurs wordt 

geen aanleiding gevonden daarmede in contant te komen. 
Vervolgens worden de diverse jaarverslagen, die in de Bonds

vergadering zullen worden uitgebracht, besproken. 
Op de voordracht voor een plaatsvervanger in het Bureau 

International de Philatelie worden in alphabetische volgorde 
geplaatst de beeren Costerus en Singels. 

Tenslotte wordt besproken het reglement van de keurings
afdeeling van den Nederlandschen Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, hetwelk in het Maandblad zal worden 
opgenomen. 

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

De ze secretaris, P. JORISSEN P.C.zn. 

Reglement van de Keuringsafdeeling, 
Algetneene bepaling. 

Artikel i. 
De keuringsafdeeling is opgericht, om de leden der tot den 

Bond toegetreden Vereenigingen in staat te stellen, postw aarden 
tegen eene vergoeding door deskundigen te laten keuren. 

Afdeelingshoofd. 
Art. 2. 

De keuringsafdeeling staat onder leiding van een afdeelings

hoofd, voor onbepaalden tijd door het Bondsbestuur benoemd, 
tot wien alle keuringsaanvragen gericht moeten worden. 

Taak van het afdeelingshoofd. 
Art. 3. 

Het afdeelingshoofd legt een register aan van de aclressen van 
alle bevoegde deskundigen, uelke hem bekend zijn of worden, 
met vermelding van elk speciaal studiegebied. Dit register woidt 
door hem zoo volledig en uitgebreid mogelijk bijgehouden en 
van ter zake dienende aanteekeningen voorzien. 

Art. 4. 
Het afdeelingshoofd is belast met de ontvangst der door de 

leden Ier keuring ingezonden postwaarden en met de zoo spoedig 
mogelijke aangeteekende doorzending aan een daarvoor in aan
merking komend deskundige. De leden zijn bevoegd een des
kundige voor te stellen, doch de beslissing beiust bij het afdee
lingshoofd. In bepaalde door hem te beoordeelen gevallen kan 
hij de doorzending weigeren of een depot voor de te maken 
kosten vei langen. 

Art. 5. 
Zoodra hij de gekeurde postwaarden van den deskundige 

terugontvangen heeft, geeft hij daarvan kennis aan den eigenaar 
met opgave van alle ter zake gemaakte kosten. Na inning dezer 
kosten zendt hij de postwaarden, vergezeld van den uitslag der 
keuring, aangeteekend aan den inzender terug. 

Art. 6. 
Het afdeelingshoofd is niet aansprakelijk voor eenige bescha

diging, welke de hem toevertrouwde postwaarden mochten 
ondergaan, tenzij deze beschadiging een gevolg van eigen schuld 
of nalatigheid is. Hij doet jaarlijks rekening en verantwoording 
aan de algemeene Bondsvergadering. 

Verplichtingen van den inzender. 
Art. 7. 

De ter keuring bestemde postwaarden moeten het afdeelings
hoofd per aangeteekenden brief worden toegezonden met ver
melding van de Vereeniging, waarvan de inzender lid is. 

Losse zegels moeten van alle aanhangsels ontdaan en zoodanig 
met lipjes op bladen bevestigd zijn, dat hel zegel gemakkelijk 
ook aan den achterkant kan worden onderzocht, terwijl er tus
schen de zegels voldoende ruimte voor het plaatsen van een 
keurstempelt je moet openblijven. 

Art. 8. 
De aan den Bond verschuldigde administratiekosten bedragen 

5 % v^" de keuringskosten met een minimum van f 0,25. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Socre ta r l s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

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

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

Naarden. 
'sGravenhage: Secr. : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
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, Breesir. 165. 

"̂AlIllê̂ ifŝ M'̂ ,?̂   N . Y A A R & C g □ IR. LEON DE RAAY 
INT.rEl,. ZUID S255 
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Nederland sehe Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Gevestigd te Amsterdam. Opgericht 26 Juni 1908. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 27 Juli 1908, no. 67. 

Naar aanleiding van het besluit, genomen in de AlgemeenÈ Vergadei ing , gehouden te Ulrecht op 24 
September 1916, heeft het Bondsbestuur, mede in verband met het bepaalde in de artikelen 4 en 6 van 
het Huishoudelijk Reglement, de eer het volgende ter kennis der leden te b rengen : 

NAMEN DER LEDEN. 
Aantal 

leden op 
I Juli 1926. 

Getal verte
genwoordigers, 

waarop elke 
Vereeniging 
recht heeft. 

NAMEN der 
vertegenwoordigers voor het 

jaar i Aug. 1926—31 Juli 1927. 

A D R E S S E N 
der vertegenwoordigers. 

I . Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, 
te Amsterdam. 

2. Postzegelvereeniging 
»Breda«, ie Breda. 

3. Vereeniging van Postzegel
verzamelaars »Hollandia«, 
te Amsterdam. 

4. Utrechtsche Philatelisten-
Vereeniging, te Utrecht. 

Haagsche Philatelisten-
Vereeniging, te 's-Graven-
hage. 

Vereeniging van Postzegel
verzamelaars »de Globe«, 
te Arnhem. 

7. Philatelisten-Vereeniging 
»Groningen«, te Gronin
gen. 

8 Philatelistenclub »Rotter
dam«, te Rotterdam. 

9. Nederlandsche Philatelis
tische Vereeniging »Op 
Hoop van Zegels«, te 
Haar lem. 

10. Philatelisten-Vereeniging 
»Apeldoorn«, te Apeldooin. 

11. Postzegelvereeniging »Vlis-
singen«, te Vlissingen. 

1 2 . Philatelisten-Vereeniging 
»Zuid-Limburg», te 
Maastricht. 

896 

462 

294 

226 

132 

97 

68 

46 

28 

" 3 

dr. A. H. van den Berg. 
H. J. Boeken Jzn. 
dr. A. van Dam. 
L. van Essen Mzn. 
J. van Houten. 
J. B. Robert . 

1. J. C. G. van den Berg. 
2. J. C Cramerus. 
3. A. J. Jacobs. 
4. ds. F . J. J. Loeff. 
5. J. Sikkens, 
6. L. C. A. Smeulders. 

Th. H. van der Hurk. 
S. van Kooten. 
S. Onderwijzer jr. 
Leon de Raaij. 
J. P. Traan berg. 
P. Vredenduin jr. 

J. F . Burgersdijk. 
dr. P. H. van Gittert. 
K. H. J. van Hulssen. 
H. C. Milius. 
mr. J. H. Vuijsting. 

2. 
3-
4 -

I . 
2. 
3-
4. 

I . 
2 . 
3-

H. J. van Balen. 
J. Ph . Blanken. 
J. C. Heidenreich. 
N. Kramer. 

C. M. Kuitert. 
K. Nieland. 
L. H. Wachters . 

dr. L. Frenkel . 

1. T. H. Hildebrand. 
2. C. C. Kaijser. 

I . C. J. L. Sitsen. 

1. P. Kamphuijs. 
2. J. Smeets . 
3. F'. J. J. Vroom. 
4 

Hoorn, Onder de Boompjes 20. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat 187. 
Haarlem, Wilhelminas t raa t 49. 
Hilversum, Melkpad 37. 
Hengelo (O.), Deldens t raa t 66. • 
's-Gravenhage, ßäl is traat 57. 

Ginneken, Burgem. Passtoorsstiaat 5. 
Breda, Academiesingel 46. 
Breda, Te te r ingsche Molenstraat 13. 
Breda, Parks t raa t 8. 
Breda, Sophiastraat 35. 
Breda, Ver lengde Koninginnestraat 89. 

Amsterdam, Sarphat is t raat 89. 
Amsterdam, Van Eeghenstraat y)a. 
Amsterdam, Palestr inastraat 25. 
Watergraafsmeer , Linnaeusparkweg 42 
Haarlem, Brouwersplein 25 R. 
Amsterdam, Roelof Hartstraat 25. 

Bilthoven, Leijensche weg i a. 
Utrecht, Maliebaan 72 bis. 
Utrecht, Brigi t tenstraat 17. 
Ulrecht , Buijs Ballotstraat 49. 
Ulrecht, P lompetorengracht 24. 

Arnhem, Coehoornsi raat 11. 
Arnhem, Spijkerstraat 231. 
Arnhem, Burgemeester Weeitstraal 53. 
Arnhem, Kleine Oord 2. 

Groningen, Nieuwe Ebbingcsiraat 28. 
Groningen, Poelestraat 37 a. 
Groningen, Oude Ebbingest iaat 47. 

Rotterdam, Ecndrachtsweg 7. 

Apeldoorn, Celebeslaan 7. 
Apeldoorn, Stat ionst iaat 64. 

Vlissingen, Wals t raa t 72. 

's-Gravenhage, Van de Wateringenstr . 15. 
Maastricht, Wilhelminasingel 78. 
Maastricht, Brusselschestraat 33. 

G. V. van der Schooren, Voorzitter. 
Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

mr. E. Bonn, Onder- Voorzitter. 
Cornells Speelmanstraat 7, ^s-Gravenhage. 

A. F. Singels, Eerste Secretaris. 
Teteringsche Molenstraat 37, Breda. 

(Voor aanget. stukken, adres : Wijkkantoor Parkstraat.) 

*) Geen opgaven ontvangen. 

Het Bondsbestuur voornoemd: 
P . Jorissen P.C.zn., Tweede Secretaris. 

Beatrijsstraat 62, Rotterdam. 
mr. W . S. W. de Beer, Penningmeester. 

Van Eeghens t raa t 3 9 « , Amsterdam. 
J. A. Kästeln, Commissarii,. 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 
W. P. Costerus P.zn., Commissaris. 

Voorhaven, Edam. 
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Nijmegen : Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr . : P. C. Korleweg, Weste rwegg i , 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 , — . 
I5ij 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. 
W. H. E. Nieuwenhuys, van ' t Hoffstraat i, Amsterdam. 
K. J. Perk j r , 's Gravenlandsche weg 27, Hilversum. 
mevr. O. van Vloten, Huize »de DunO', Oosterbeek (poslk. 
Heveadorp). 
G. Vos, Steinstraat 39, Alkmaar. 

Bedankt met 31 Dec 1925. 
p . van den Ende. 871. A. P. de Graaf. 

Bedankt met 3112'26. 
G. J. C. Aveling. 826. W. G. G. Cooper. 

962. 
963
965. 

966. 

379

Afgevoerd. 
636. F. Groeneboer. 

Aanmeldingen. 
ir. M. C. Kort, Oestgeest, (vertrekt naar Indië). 
C. Draaisma, Salatiga (N.I.) 
A. G. A. Stakenburg, Groote weg 207, Magelang (N.I.) 
C. Venetien, Venlosche weg 12, Roermond. 

Adresveranderingen. 
713. Joh. van den Berg, thans Stationsstiaat 58, Ede. 
678. S. A. Blok, thans Noordeinde 90, den Haag. 
113. H. J. Boeken J.zn, thans Bas Backeriaan 11, Apeldoorn. 
546. K. H. van Brederode, thans Arnoldystraat 5, Scholen. 
925. W. B. Brocx, thans Bergsche Laan \\\ a, Rotterdam. 
328. L. van den Burg, thans Spaansche kade 12, Rotterdam. 
205. R. Chevallier, thans onbekend. 
941. W. P. Coolhaas, thans Roejing (eil. Flores, N.  l ) . 
828. W. G. G. Cooper, thans onbekend. 
540. H. den Duyn, thans Oude Heesche laan 265, Hees b.Nijmegen. 

77. D. Ederzeel, thans N.Z. Voorburgwal 172, Amsterdam. 
668. K. F. van Geuns , thans Raaphorstlaan 28, »Vrijland", 

Wassenaar. 
397. F. A. M. Harterink, thans KoetaTjane, Atjeh (N.I.). 
726. P. Kamphuijs, thans v. d. VVateringestraat 15, den Haag 

(Voorburg). 
780. J F. H. Lutjens, thans Medan (N.I.) 
186. H. P. Manus, thans Pieter de Hoochstraat 74. Amsterdam 
793. J. Mebus, thans N. Z. Voorburgwal 264, Amsterdam. 
687 U. J. Huber, thans Villa Akasia, Velp. 
575. R. Falkenberg, thans Ketabang Besar ^o, Soerabaja (N.I.). 
937. ir. J. W. G. Pels Rijcken, thans Karang Panas 114, Sema

rang (N.I.) 
469. H. J. Polak, thans Magelang (N.I.) 
877. F. Poortman, thans Moeara Tebo (N.I.). 

71. P. W. van Rossum, thans Medan (N.I.). 
63. M. P. van Santen, thans Bandoeng (N.I.). 

944. A. J. Sluytman, thans Willemsweg 35, Nijmegen. 
938. A. A. Sweep, thans van Beverningkstraat 122, den Haag. 

7. A. O. Tittmann, thans 2 Ruvigny Mansions, Putney S. W. 
London, England. 

217. H. N. Valckenier de Greve, thans Gouwe 173, Go'ida. 
934. G. W. A. de Veer, thans Vlissingsche straat 177, Middelburg. 
893. mevr. A. E. M. de Vos van Nederveen CappelModderman, 

thans Koningslaan 60, Utrecht. 
612. M. Willweber, thans onbekend. 
909. ir. J. P. Wijs, thans p/a. Ruths accumulator Comp., 292 

Madison Avenue, NewYork (city), N. Y., U. S. Amer. 
197. jhr. H. P. C. de Stuers, thans p/a. Bataafsche Petrol, mij, 

Soerabaja (N.I.) 
547. dr. T. Volker, thans c/o R. Vilt, Linnaeuslaan 27, Haarlem. 

Af deeling Verkoop. 
Leden, die boekjes ter circulatie in deze afdeeling wenschen 

in te zenden, worden verzocht deze niet aan den directeur den 
heer Boeken te doen toekomen, maar uitsluitend toe te zenden 
aan den administrateur den heer D. C. Paraira, Sarphatistraat 
143, Amsterdam, (bijkantoor Tulpplein). 

Posipal(ketverrekenzegeIs. 
In aansluiting op de circulaire van het Hoofdbestuur der 

P. & T., over den aankoop door middel der Vereeniging van de 
opdrukzegels van 11 en 15 cent op de frankeerzegels van 22V2 
en i7'/2 cent, tegen f3 ,— per stuk voor het zegel van 15 cent 
en f I,— per stuk voor het zegel van 11 cent, zonder dal met 
speciale wenschen met betrekking tot tanding, enz., kan lekening 
gehouden worden, worden de leden, die zich de genoemde zegels 
onder de bepaalde voorwaarden willen verschaffen, verzocht zich 
vóór I October a.s. aan te melden bij den secretaiis A. van Dam, 
Wilhelminastiaat 49, Haarlem. 

Voor elk lid kan slechts één stel zegels worden aangevraagd. 
Men wordt veizocht geen gelden te remitleeren ; de wijze van 

betaling zal later worden medegedeeld. 
Uitdrukkelijk wordt er echter op gewezen, dat deze zegels 

geen regelmatige, aan de loketten verkrijgbaar geweest zijnde, 
zegels zijn, maar dat zij gebruikt zijn voor den inwendigen 
administratieven dienst. In het album van den nietspeciaal
verzamelaar behooren zij daardoor niet te woiden opgenomen. 

Afdeeling 'sGravenhage. 
Aantal leden 46 (voor retributie komen in aanmerking 46). 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda, 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN DEN B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
6 September 1926, des avonds te 8 uur, in de achter
zaal van Café „Moderne", te Breda. 

Aanwezig 20 leden. De notulen der vorige vergadering worden 
onder dankzegging aan den 2en secretaris goedgekeuid en vast
gesteld. De vooizitter, de heer Singels, deelt mede, dat ons lid 
de heer Colen den wisselbeker heeft gewonnen op het Congres 

'van den Philatelistendag van gisteren. Het doet hem leed, dat 
de heer Colen, wegens gezondheidsredenen thans de vergadering 
niet kan bijwonen. De ie secretaris krijgt opdracht hem schrif
telijk geluk te wenschen met het behaalde succes. Hij wekt de 
leden op den beker, welke thans in Rreda is, op een volgend 
Congres te verdedigen en zoo mogelijk in Breda te houden, 
waarna hij de heeien Colen en Jacobs dank brengt voor de 
moeite, die zij zich getroost hebben, om op het Congres een lezing 
te houden. 

■ De ballotage, die daarna plaats vindt, heeft tot uitslag, dat 
de Vereeniging wederom 2 leden meer telt, wordende de beeren 
Haspels en Van Mackelenbergh met algemeene stemmen als 
lid aangenomen. 

Ingekomen zijn : het programma der Tentoonstell ing te New
York, de voorwaarden van veikoop der rijksveiling van 17 Sep
tember a.s. en eenige proefnummers van de Avondpost, waarin 
een rubriek »Postzegelnieuws, welke laatste onder de leden 
worden veispreid. 

De beeren Cramerus en Jacobs, vertegenwoordigers onzer Ver
eeniging voor den Philatelistendag te Utrecht, brengen thans 
uitvoerig veislag uit, waaraan de voorzitter nog enkele woorden 
toevoegt. Zij wijzen vooral op de buitengewoon goede regeling 
dier dagen. Zij worden door den voorzitter dank gebracht voor 
hetgeen zij voor de Vereeniging deden. De voorzittershamer, 
welke »Breda« aan de U. P. V. aanbood, werd door den voor
zitter en de te Utrecht aanwezige leden van »Breda« met een 
kort woord overhandigd. 

Eenige leden geven l ich op bij den len sec^etaris ter bekoming 
van de nieuwe post en portzegels van Suriname. 

Na verloting, waarbij bijna ieder lid een zegeltje bemacht igde, 
werd de vergadering door den voorzitter gesloten. 
Breda, 6 September 1926. De iste Secretaris, 

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

PO STZ ECELH AN DEL 
WATE RG R AAFSMEE R • N . Y A A R &C DIR. L E O N DE RA AY 

m r . T E L . ZUID 6255 
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Mededeeling. 
Leden der Postzegelvereeniging »Breda«, die de z.g. »post-

pakket-verrekenzegels« wenschen te ontvangen, kunnen zich 
daartoe onder gelijktijdige storting van een bedrag van f 3,— 
voor het zegel van 15 c jn t en van een bedrag van f i,— voor 
dat van 11 cent, vermeerderd voor de buiten Breda woonachtige 
leden met 25 cent portokosten (buitenland 30 cent) opgeven bij 
den len secretaris J. C. G. van den Berg, Burgemeester Passtoors-
straat 5, Ginneken (Postrekening 100318) en wel vóór 15 October 
1926. De zegels (slechts één stel p - r lid) worden zoo spoedig 
mogelijk na dien datum aangeteekend per post toegezonden. 

Nieuwe leden. 
60. dr. J. Haspels, St. Annaslraat 21, Nijmegen. (IV) 

472. A. A. M. van Mackelenbergh, Hinthamerstraat i46, 's-Her-
E.Z. togenbosch. (III) 

Candidaat-leden. 
A. M. Benders, med, stud , Burgemeester Reigerslraal 67, Utrecht-

(Voorgedragen door G. W. A. de Veer te Utrecht). 
J. H. van Peursem, candidaat in de rechten. Zeestraat 4o, 

's-Gravenhage. (Voorgedragen door P. C. Korteweg te Alkmaar). 
H. Haspers, assuradeur. Groot Haesebroeksche weg 10, Was

senaar. (Voorgedragen door Joh. Romeijn te Rotterdam). 
K. Th . Speeljens, administrateur, Parallelweg 24« , Helmond. 

(Eigen aangifte). 
A. Westendorp, employé K. P. M., te Samarinda (O. K. v. 

Borneo). (Voorgedragen door E. R. Lim te Samarinda). 
A. Pieren, administrateur van het Nationaal Zeemansfonds, 

Batjanstraat i, 's-Gravenhage. (Eigen aangifte). 
G. M. N. de Ruijter, notaris, te ZJöwj»««. (Eigen aangifte, Oud-lid). 
A. Soriac, Slichtenhorststraat 84, Nijmegen. (Eigen aangifte). 
A. M. Solleveld, Mathenesserlaan 412, te Rotterdam. (Voorge

dragen door G. C. Milborn, te Rotterdam.) 
Adreswijzigingen. 

37, P. Kamphuijs, te Maastricht, thans Van de Wateringestraat 
15, 's-Gravenhage (gem. Voorburg). (Van VI naar V). 

128. A. S. M. J. Meeüs, te Hoeven, <hz.xi%\<t St. Jansteen.{^)(\\\) 
32. Jan G. M. Wijers, te Amsterdam, thans Palace Hotel te 

Hilversum. iVII). 
415. F . A. Witlich Hoek, te 's-Gravenhage, thans Biltstraat 106, 
Z. Utrecht. (Van V naar IV). 
399. S. J. H. Breukel, te Geldrop, thans te Djember (Java). 
350. A. L. M. Schroder, te Oasterhout, thans Driesprong F 2, 

Teteringen. (III) 
198. F . H. Brinkman, te Amsterdam,X\:iZ.m Singel 145, aldaar. (VII) 

Bedankt als lid. 
I I . A. M. V. Hekking, X<i-Bandjermasin. 

488. A. L. Th . baron Quarles de Quarles, te Soerabaja. 
Aankondigingen. 

BESTUURSVERGADERING op Donderdag 30 September 
1926, des avonds Ie S nnr, in de benedenzaal van de 
, , B e u r s van Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

LEDEN-VERGADERING op Maandag 4 October 192C, des 
avonds te S nnr, in de bovenzaal van de „ B e u r s van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

V e r . v a n P o s t z e g e l v e r z , „ H o l l a n d i a " , te A m s t e r d a m . 
Secret . : J. A. K A S T E I N , Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
S. Onderwijzer jr., Joh. Verhulststraat 78, Amsterdam. 
D. Ederzeel, N. Z. Voorburgwal 172, Amsterdam. 
J. C. E. van Herwerden, O. Ebbingestraat 21, Groningen. 
P. 'Kamphui js , Van de Wateringestraat 15, Voorburg. 
J. W . de Vos jr., Soendastraat 48, Schoten. 

Bedankt als lid. 
328. mej. E. G. de Vries, Lawicksche Allee 36, Wageningen. 

Candidaat-leden. 
J. G. Deerenberg, Wit te de Withs t raa t 132 n, Amsterdam. 

(Eigen aangifte) 

H. P. Oudt, Boekhouder, Albert Cuijpstraat 128 ^^, Amsterdam. 
(Eigen aangifte) 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 18September 1926, 

des avonds te 8 uur, in Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 September 1926, 

des avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmciesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
De postpakket-verrekenzegels (opdrukken van 11 en 15 cent 

op de frankeerzegels van 22'/2 en 171/2 cent) worden door het 
Hoofdbestuur der Posterijen respectievelijk ä f i,— en f 3,— 
per stuk door middel van 't bestuur der Vereeniging verkrijgbaar 
gesteld. Aan bijzondere wenschen, wat tanding enz. aangaat , 
kan niet voldaan worden. 

Leden, die zich deze zegels wenschen aan te schaffen, gelieven 
hiervan per omgaande kennis te geven aan ondergeteekende en 
f 4,— -\- f 0,25 voor port tegelijkertijd over te zenden. Meer dan 
één stel raag niet geleverd worden. 

Spoedige bestelling is gewenscht ; in elk geval vóór 25 Sep
tember a.s. 

De ie Secretaris, J, A. K A S T E I N , 
Hendr. Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

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

Candidaat-leden. 
W. J. L. Weiler, Zonstraat 20, Utrecht. 
C. G. de Jager, Ripolinstraat 30, Hilversum. 
J. Borghstijn, IJsselkade 144, Doetinchem. 
F. Sijnhorst, Blauwkapelscheweg 13, Utrecht. 
mej. J. van Blarkom (oud lid), Hobbemastraat 34, Utrecht. 
J. H. van der Smissen (idem). Noorder Amstellaan 4o, Amsterdam. 
mevr. Visser van Ursum, Wiesbaaen. 
J. van Schaijik, te Utrecht. 
W. de Baat, te Utrecht. 

Bedankt als lid op 1 September 1926. 
L. J. Smeets, 's-Gravenlandsche weg 57, Hilversum. 
B. Vrijenhoek, Gedempte Glashaven 11, Rotterdam. 
B. Macola, Via Belloni 12, Udine. 

Adresveranderingen. 
H. W. van Triebt wordt Ferdinand Huijcklaan 4o, Baarn. 
W. C. van Beemdelust wordt Heerengracht 13, Amsterdam. 
D. Ederzeel wordt N. Z Voorburgwal 172, Amsterdam. 
J. C . E van Herwerden wordt Oude Ebbingestraat 21, Crö/«'«^'*?». 
G. D. C. Valevink wordt Utrechtsche Straatweg 98, Oosterbeek. 
G. Vernert wordt Chattancourt (Meuse). 
H. H. Buijs wordt Avenue de la chasse 63, Brussel. 

Mededeeling. 
Ten vervolge op de mededee l ing tn van de U. Ph. V., geplaatst 

in het Maandblad van 15 Augustus 1.1., No. 8/56, wordt den 
leden medegedeeld, dat door ieder lid der Vereeniging slechts 
één stel der bedoelde zegels kan worden aangevraagd. (Zie hier
omtrent de mededeeling op pagina i van de Administratie van 
het Mdbl.). De stellen zegels worden in de laatste helft van de 
maand October aangevraagd. 

Na ontvangst der zegels en na ontvangst van de daarvoor 
verschuldigde bedragen plus porto voor de toezending (f 0,10 
of indien aangeteekend verzenden verlangd wordt f0,25) ^ao de 
leden, zullen de zegels door de zorg van ondergeteekende wor
den toegezonden. 

De bedragen moeten worden overgemaakt aan den secretaris 
der U. Ph. V., K. H. J. van Hulssen, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTÜURS-VERGADERING op Dinsdag 21 September 1926. 
ALGEMBENE VERG.ADERING op Dinsdag 28 September 1926. 

De Secretaris der U. Ph. V., 
K. H. J. VAN HULSSEN. 

POSTZECELHANOEL 
WATERS RAAFSMEE K • N . Y A A R 8.C o — D I R . L E O N D E ; RAftY 

= • INT.TEL. ZUID 6 2 55 
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Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, ^s-Gravenhage. 

Candidaat-leden. 
mevr. H. Soe teman-Rübe , Copernicusstraat i i o , den Haag. 
mej. E. J. Eenge lberd , N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 
H. L. J. M. Schellart , Prinses Mariannelaan 44, Vooibtirg. 

Adresveranderingen. 
B. Hioolen, H . T . 0 , Laakkade, 80, den Haag. 
mr. J. D. ten Brugge Cate, Zeekant 65, Scheveningen. 
L. A. C. de Bock, Nicolailaan 21, Arnhem. 
VV. Dozy, Anna van Buerenstraat 69, den Haai^. 

Bedankt als lid. 
G. Vernert, Place de la Liberie, La Garenne (France). 

Vergadering. 
Byeenkoiust op Donderdag 23 September 1926, 'gavouds te 

S'/t uar, in Café »Boschlast«, Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Verloting. 
Ingekomen s tukken . Rondvraag. Sluiting. 
Mededeel'ingen. Eventueele veiling. 
Ballotage nieuwe leden. 

De Secretaris, A. STARINK J R . 

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

Candidaat-leden. 
dr. C. J. Baart de la Faille, Roëllstraat 8, Arnhem. 
H. W. Wissing, Amsterdamsche weg 118, Arnhem. (Beiden 

eigen aangifte.) 
Bedankt als lid. 

72. Roeland van Ruijven. 
Adresveranderingen. 

49. H. J. J. van Seventer wordt Galerij 4, Rotterdam. 
67. G. Frijling wordt Groeneweg 31, Zwolle. 
69. J. Klerk wordt Amsterdamscheweg 26, Arnhem. 
77. J. Hoff wordt St. Peterlaan 23, Arnhem. 
85. A. C. de F r e n n e wordt Hotel Perfecta, 42 rue de la Con

vention. 
74. G. Vernert wordt Chattancourt (Meuse). 

Vergaderingen. 
VERGADEBINÖ op Dinsdag 28 September 1926. 
S0CIKTEITS.IVOND op Dinsdag 12 October 192C. 
Beide in Itestauraii' , ,Nat ional" te Arnliem. 

De Secretaresse, 
]. G. S CHUURMAN-MEEST ERS. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 25 
Augustus 1926, in café „Hollandais", Groenmarkt, 

te 's-Gravenhage. 
Aanwezig 54 leden. De voorzitter opent de vergadering met 

een herdenking aan ' t overlijden van ons hooggeacht eere-lid, 
den heer P. Amiabel . Van 't begin onzer Vereeniging was hij 
steeds een steun, s teeds met giften bereid tot aanmoediging. De 
Vereeniging is bij de ter aarde-bestelling vertegenwoordigd ge
weest door twee bestuursleden. Voor onze Vereeniging zal hij 
onvergeetbaar blijven. 

Rondgaan daarna drie briefkaarten van 't Dorus Rijkersfonds 
en een paar »Franciscuszegels.« Door de beeren Millaard en Van 
Straaten zijn werkjes geschonken voor de bibliotheek. Zegels 
voor de verloting zijn geschonken door den heer Verhoeff en 
voor ' tfalsificatenalbum door den heer Gregoire. 

Een klacht op de voorgaande vergadering tegen een der leden 
ingediend is door ' t bestuur onderzocht, ongegrond bevonden en 
naar genoegen opgelost. Er wordt nog even over nagepraat. 

Ter sprake komt wederom 't bezoek op onze beurs . Verwacht 
wordt door de heurscommissie een drukker bezoek na den 
vacantietijd. De heer P. Backer heeft ontslag geviaagd als 2de 
penningmeester der beurscommissie, 't welk hem onder dank
zegging wordt verleend. Voor hem in de plaats wordt benoemd 
de heer Scharrenburg. 

Mede ter 'sprake komt ook de Haagsche Postzegelbeurs en 
onze houding daartegenover en tegenover den beheerder daarvan. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
De ledenverkiezing wijst aan 46 s temmen vóór en 8 blanco. 
Bij de maandelijksche veiiing verkrijgt de heer Meslier den 

eersten prijs. Dan veiling, waarna rondvraag, waaraan wordt 
deelgenomen door de beeren Van Dijk, Hundepool Van Lith, 
Toorens jr . en Michon. 

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

Nieuwe leden. 
512. F . W. Voswinkel-Dorselen, Van Hoornebeekstraat 9, Den 

Haag. 
513. C. J. de Wit, Restaurant station D.P., te Rotterdam. 

A. J van Oudheusden (weer lid geworden). Provenierssingel 
89, Rotterdam. 

Candidaat-leden. 
P, Kamphuijs, Van de Wateringenstraat 15, te Voorburg {poit-

bestell. Den Haag). (Eigen aangifte, lid van Nederl . Vereenig., 
»Breda«, e.a.). 

J. van Heek. techn. student, Oegstgeestlaan 23, te Leiden. (Voor
gesteld door K. de Munter en C. J. Reijerse.) 

B. R. Pietersen, Procuratiehouder, Weverslaan 3, te Voorburg. 
(Eigen aangifte. Lid der Ned. Vereenig.) 

H. Bosch, Fahrenheitstraat 254, Den Haa^. (Voorgesteld door 
J. J. v. d. Willigen.) 

P . Gordon, Dijkstraat 60 b, Rotterdam. (Eigen aangifte, lid 
»Breda« e.a.). 

J. Gimber, Laan van Meerdervoort 156, den Haag. (Voorge
steld door D. O. Kirchner). 

Bedankt. 
259. N. van Dien, Scheveningen. 
298. mevr. W. G. Philips-Dreimel, den Haag. 
2o4. A. M. N. Slof, den Haag. 

Adresveranderingen. 
E. Wenzel, te L'rankfiirt am Main, van Schillerplatz 7 
naar Schillerstrasse 30. 

327. mej. Nieberding van Sneeuwbalstraat naar Aucubastraat 
36, den Haag. 

T 209. Joh. Ebbink van Beest naar Houten. 
N. Schellart van de Riemerstr. den Haag naar Pr. Marian
nelaan 44, te Voorburg (Z.H.). 

236. F . van Heugten van Rijswijk naar Pletterijkade 20, 
Den Haag. 
mej. A. Klaver van Pansierstraat naar Gentsche straat 
I I I , Scheveningen. 
ir. G. A. de Mol, Bandoeng, naar Prins Hendrikstraat 
9, Bandoeng. 

Vergaderingen. 
BESTUUES- en ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 

23 September 1926, respectieveHjli te 7 en 8 nur, in 
Café «Hollandalg«, Groenmarkt, te 's-Gr.iTenhage. 

1. Mededeel ingen. 4. Ledenverkiezing. 
2. Notulen. 5. Verloting. 
3. Benoeming van commissie 6. Veiling. 

voor de Jaarl. verloting. 7. Rondvraag en sluiting. 
LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 

(Ie secretaris A. Rouvvenhorst, Vrieseweg 27 rood) den Isten 
Woensdag Tan de maand. 

Ned. Phil. Ver. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secre tar i s : P. B. TER LAAG, Bronsteeweg 24, Heemstede. 

Aangenomen als lid. 
155. K. F . Elsenbroek, Kapelaan, Bennelroek. 

PÖSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C D I R . L E ö N OE RAAY, 

iNT. rEL . ZUIP .6255 
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CandidaaMeden. 
D. van Waard, Haitsma Mulierstraat, Schoten. (Voorgesteld 

door J. Rol). 
J. A. Giebels, Pieter Kiesstraat 23,//'(rrtr/««. (Voorgesteld door' 

M. J. Vink). 
Adresveranderingen. 

C. H. Bergisch, Rein. Claess. straat 5 III, Amsterdam. 
H. J. P. Sluijp, Tolsteegsingel O. Z. 41, Utrecht. 
M. J. Vink, Tetterodestraat 70, Haarlem. 
F. H. Brinkman, Barth Diazstraat 4 II, Amsterdam. 
C. F. Trupp, Hyacintenlaan 35, Overveen bij Haarlem. 
Ch. Fischman, Wilhelminastraat 65, Ymuiden. 

P. B. TER LAAG, secretaris. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 28 September 1926, in den 
Kegelbond, Tempelierstraat, Haarlem, 

Philatel.-Vereeniging „Zuld-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris; J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan "i^, Maastricht. 

Adres-veranderingen. 
I . S. v a n d e r Kloe t , W i l l e m v a n O u t h o o r n s t r a a t 7 3 , / ? « « / / ( T ^ , ^ 

4 o . G . v a n N i j n a t t e n , G a l d e r s c h e v v e g 443 B , Gitmeken. 
60, F . H . B r i n k m a n , S i n g e l 145, Amsterdam. 
69 . A . H . M. v a n W e r s c h , E e r s t e H e l m e r s t r a a t 48 , Amsterdam. 

J. T h e e l e n , p a s s a g i e r S .S . » I n s u l i n d e « ( thu i s re i s ) , p . a . In t e r 
n a t i o n a l e C r e d i e t - e n H a n d e l s V e r . , R o t t e r d a m , t e Tand-
jong Priok. 

Volgende vergadering. 
Maandag 11 October 1926, om 8 uur, In de Sociëteit 

»Momusx, Vrflthof, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „ H e l d e r " , te Helder. 
Secretaris: J. G. J. POLLING, Draaisteeg 7, te Helder. 

Adresverandering. 
M. F . E i k e r b o u t v a n Helder n a a r R i j n s b u r g e i w e g 77, Leiden^ 

Postzegelvereeniging , ,Heer len" , te Heerlen. (L . ) 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

Vergadering. 
Maandag 37 September 1926, te 8J^ uur, in Ilotel Roberts, 

Stationstraat, Heerlen. 
Mededeeling. 

L e d e n , d ie d e z.g, » p o s t p a k k e t - v e r r e k e n z e g e l s « w e n s c h e n te 
o n t v a n g e n , g e l i e v e n z u l k s , o n d e r ge l i j k t i j d ige s t o r t i n g van h e t 
b e d r a g , g roo t f 4 , — v o o r d e b e i d e z e g e l s , o p te g e v e n bij d e n 
s e c r e t a r i s vóór 15 O c t o b e r a .s . 

De Secretaris, P . S C H O E N M A K E R S . 

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

K ^ F I I R F I M ^^" betere en zeld-i V i — U i \ L . l > i zame postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

„Haagsche Postzegelhandel". 
N o o r d e l n d e 90 . d e n Haag. (314) 

R U I L 
gewenscht per 20—50 van één soort 
naar laatste Yvert door H. H. BUIJS, 
Avenue de la Chasse 63, B r u s s e l . 
Qeen zegels beneden 0,50 Geen zen
dingen beneden 100 fr (185) 

L e e s d i t ! 
Jubileum 1923. 1 Gulden, p. 10 st. f 4,— 
1 Gulden op 177 et - 4,— 
45 verseil. Denemarken, zeer mooi - 0,65 
65 „ Zweden - 0,85 
30 „ Noorwegen - 0,45 
100 „ Nederland - 1,90 
60 „ Ned. Indië - 1,25 
5 kilo Missiezegels ( + 35000) 

f 3,50; Proef kilo f 1 , - . 
Porto extra. 

Zichtzendingen, billijk geprijsd en 
groote reductie aan vereenigingen. 

JOHN OOEDE, 
Sloterdijk B 179, Amsterdam. 

(4356) 

mr. G. A. Bontekoc, Sneek, zoekt te 
koopen, desnoods duur, de platen 25 A 31, 
43. L 57, L 66 en R 66, voorkomende 
bij resp. 10, 7'/, 7, 10. 5 en 5 cent. 
Zoekt verder nog de nrs 35 (nieuw type), 
L 75 en R 80 (scheve letters). (430) 

A. NV. BENDERS, 
Burgemees t e r Re igers t r 67, Ut rech t , 
v r a a g t rui l of k o o p van plaatnum-
mers en drukkerstcekens der koer-
seerende uitgifte. »436) 

Koerseerende zegels van Cyprus 
Gibraltar, Ierland, Malta 1 0 % boven 
nominaal plus poito. 

Ierland nos. 1 tot 24 (ook n en h nos.), 
uitgezonderd 13, 14,15, ongebr. in blok
ken van vier 1105,—. (431) 

P. GORDON, Dljkstraat 60 B, Rotterdam. 

Tekst dezer Annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de Administratie. 

Jos. la Poufpé, 
Zoufmanstraaf 26, 
's-Gpavenhage. 

POSTZEGELHANDEL. 

Inkoop - Ruil - Verkoop. 
(242) 

u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
- ALGEMEEN ASSURANTIE-KANTOOR, -
v/h J A C Q. D E S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M . 
TELEFOON NOORD 4135. {409) 

Bij ont koopt U goede waar en goedkoop. 
Koopl voor he t a.s. seizoen o n d e r s t a a n d e a a n b i e 

d i n g e n ; d a a r zal U succes m e e h e b b e n . 
Lot „PHILATELIE" (1500) f 12,-
Lot „L'EUROPE" (4000) f 15,— 
Lot „SUPERBE" (2500) f 12,— 

Ieder kooper van deze 3 lots tezamen betaalt hiervoor 
slechts f 35,— en ontvangt bovendien gratis 

1000 zegels, in zeer fraaie sorteering. 
HOERA ! WEDER VERKRIJGBAAR : 

C o l l e c t i o n „ G o u d " . Zeldzaam mooie sorteering. 
1 coll. f 7,50; 2 X f 14,—; 3 X f 20,—. 

Tevredenheid gegarandeerd. 
Toezending na ontvangst van bedrag of Giro 118330. 
Postzegelhandel „The Globe", Zaandam. (438) 

®@>»r^@^««tg)@^<^®(ö)(3^r«©@«»«!«g)(^r<@® 
f Danzig. No. 1 tot 15, compl. . f 3,— 9 
« > » 47 » 56, » Kogge» 3,50 X 
I Opper-Silezië. Plebiscite 20 Maart 1921, ® 
I gekeurd, No. 48 tot 58, compl. f 3,50 "f 
I) Memel. No. 45 tot 51, compl. » 11,50 X. 

@ 

' 2,75 a 
» 9 , - I 
» 2,75 l 
» 1,25 ® 
» 1,75 é 
» 2,75 I 
» 2.— ft) 

J. V. d. Nieuwenhuijzen, 
Koninginnestraat 21, DORDRECHT. 

(433) 

52 
72 
83 
97 
107 
123 
141 
213 

» 71, 
y> 8 2 , 
. 96, 
» 106, 
. 122, 
. 140, 
» 143, 
» 236, 

IN RUIL of TE KOOP gevraagd 
Plaatnrs . Jub. 1923 en van tegenwoor

dige emissie. Zendingen aan 
D. JONKER, Rembrandtkade 59ll, UTRECHT 
Aangeteekenden adresseeren, afhalen 
bijkantoor Biltstraat. (434) 

Lot „EXCEPTIONEEL". 
2000 zegels, waaronder zeer mooi 

Australië, Cuba, Victoria, U. S. A., 
Jamaica, Spanje, Indië, Denemarken, 
enz., enz. 
Slechts f3,—. Porto extra.. 

Zeer geschikt voor wederverkoopers 

JOHN OOEDE, 
Sloterdijl4 B 179, Amsterdam. 

(435«) 

~ W Ä T MANKEERT? 
P o r t u g a l Ceres , compl. 1912 fl. 1,75. 
1915 fl. 1,25. 1921 fl. 2 , - . 1922 fl. 1,25 
1925, 13 st fl. 1,—. Ook los en ongebr. 
Melsert, Dibbetsstr. 55, Haag. (403) 



i6 SEPTEMBER 19*6. NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE VII 

Een der 8 photo-pagina's, behoorende bij den CATALOGUS der 
51E POSTZEGELVEILING, 

welke plaats vindt te 
's-GRAVENHAGE van 11-14 en 18-21 OCTOBER a.s. 

Deze catalogus wordt op aanvraag gratis en franco toegezonden door den Auctionaris 

J. K. RIETDIJK, Den Haag, Lange Poten 15a, Tel. 17020. 
Van de 50e VEILING (13 — 16 en 20—23 September) zijn nog catalogi voorhanden, welke 

ook gratis en franco worden toegezonden (286i 
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UZT 

II t .ii..[Hii'i-i^it<i'firjaiirii''i 

ZOOEVEN V E R S C H E N E N DE BESTE EN GOEOKOOPSTE C A T I W . 
INHOUD: Europa, postkantoren in het buitenland, Duitsche Koloniën. 

Gemakkelijk te overziene Duitsche en Fransche tekst. 
Betrouwbare prijsnoteeringen in bestendige Zwitsersche franken. 

VOORDEELEN: Solide linnen band in vier-kleurendruk. 
1 Prijsraadsel, vele prijzen met een totaal-waarde van fr. 1800,—. 
1 Voorkeurbiljet ter verkrijging der supplementen op den catalogus. 

ZUMSTEIN's EUROPA-CATALOGUS 1927, lOe DRUK. 
Circa 800 bladzijden. Meer dan 3400 afbeeldingen. Circa 41000 prijsnoteeringen. 

Verkoopprijs: 5 Zwits. fr. Transportkosten 1 fr. 
Bestelling geschiedt het gemakkelijkst met betaling in Hollandsch geld (totaal f l . 3,—). 

ZUMSTEIN &. Co., MARKTGASSE 50, BERN 28 (Zwitserland).^ 

HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH . 

BUREAU, 
D E N H A A G , 

24 VAN L E N N E P W E G, 
TELEFOON 51945. 

U I T G E B R E I D E V O O R R A A D 

VOOR-OORLOGSCHÊ KLEINE EN 6 R 0 0 T Ë 

ZELDZAAMHEDEN. 

AAN ZICHTZENDINGEN, HOE GROOT OF HOE KLEIN OOK, 
WORDT DOOR MIJ STEEDS DE GROOTSTE ZORG BESTEED. 
ZIJ WORDEN DOOR HET GEHEELE LAND GAARNE V E R 
ZONDEN EN ZIE IK INLIG6END MANCOLIJSTJE, INGEVULD, 
MET DE MEESTE BELANGSTELLING VAN U TEGEMOET. 

(396) 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEÜWE SPECHHL-ALOOM 
m HEOEOUNO EN KfllONltN, 

GEHEEL COMPLEET IN HOLLANDSCHEN TEKST 
(BEWERKT DOOR DEN HEER G. KEISER), 

UITGAVE VAN YVERT & TELMER-KEISER & ZOON. 
Dit album, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der portzegels en de voornaamste 
kleurverschillen en afwijkingen, is in losse 
bladen gedrukt en wordt geleverd met lo extra 
supplementbladen, terwijl alle caitons voorzien 
zijn van doorzichtige schutbladen. 

Prijs: !n fraaien zeifbinder . . f 7,50 
Idem: doch in halflederen band f 11,50 

(PLUS PORTO). 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

PASSAGE Z5, TELEF. 11438, DENHAA.G. 
POSTREKENING 426Z. 

(241) 

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

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
K ä r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (275) 

Engelsche Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt. 

Prijzen zeer billijk Va tot '/^ catalogus. 
Vraagt zichtzending onder No. 432 

aan het bureau van dit Blad. 
Tevredenlieid gegarandeerd. 

I L'ECHO POSTAL. | 
PHILATELISTISCH MAANDBLAD. 

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

87e JAAROANO. 
80, Rue St. Lazare, PARIS Xi^ 

(311) I J 
ZUMSTEIN & CIE, BERN 28, 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europa-zegels. 

verzenden de mooiste zichlzendingen. Uitgevers van: 
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Het merkwaardigs te van deze vlucht bestaat, naar het oordeel 
van vakkundigen, daarin, dat voor deze wereldvlucht over een 
afstand van ongeveer 35000 mijlen niet alles zoo pijnlijk nauw
keurig was voorbereid als b.v. voor de Amerikaansche rondvlucht. 
De Pinedo wist alleen, dat voor geld en goede woorden bijna 
in elke haven of stad olie en benzine te koop zijn. 

De beide Italianen keerden op 7 November van hetzelfde jaar 
naar Rome terug en landden aan de Tiber, nadat zij de gewel
dige vlucht over Indië, Australië, de Philippijnen, Japan, Siam 
enz. zonder ongevallen hadden afgelegd. 

Van Sesto Calende naar Melbourne duurt de gewone reis 
ongeveer 48 dagen ; het vliegtuig had er 145 uren voor noodig. 

Hieronder volgen eenige details over deze vlucht, die zeer 
zeker van belang zijn voor de verzamelaars van luchtpoststukken, 
daar De Pinedo op de verschillende trajecten ook post vervoerd«. 

In Karachi (VoorIndië) kwam De Pinedo op 5 Mei 1925 te 
3.45 n.m. De volgende route was : 

Vertrek van Karachi 8 Mei 1925 
Aankomst te Bombay » » 
Vertrek van Coconada 12 » » 
Aankomst te Calcutta 12 » » 
Vertrek van Calcutta 13 » » 
Aankomst te Akyab ' 3 » » 
Vertrek van Akyab 14 » » 
Aankomst te Rangoon i4 » » 
Van Calcutta naar Rangoon nam De Pinedo 124 brieven en 

32 briefkaarten m e d e ; voor Australië in 't geheel 93 brieven. 
Hiervan waren 51 stuks voor Melbourne en de rest voor Sydney 
bestemd. 

De BernerBriefmarken Zeitung meldde over deze post o a , 
dat de vlieger zich bereid verklaarde de luchtpost van Calcutta 
naar Rangoon eerst af te geven, indien vooraf een bedrag van 
3500 Rupies voor liefdadige doeleinden was gedeponeerd. 

Deze som was klaarblijkelijk te hoog; zij werd tenminste niet 
neergeteld en de vlieger gaf de brieven niet af. Waar deze 
stukken thans verwijlen, is niet bekend. Zij dragen alle een 
grooten vierkanten stempel met de grenzen van BritschIndië; 
in den rechter bovenhoek staat vermeld »Italian World Air Flight«. 
Bovendien waren zij voorzien van een gioen etiket met het 
opschrift »This le t ter was carried by the Italian Seaplane World 
Flight«. 

Naar de Indische Aerophilatelistenclub meldt, werden tusschen 
Calcutta en Rangoon 156 poststukken vervoerd. Ook deze Club 
weet niet, waar genoemde brieven gebleven zijn; in haar 
»Bulletin« van November 1925 schrijft zij dan o o k : »Daar deze 
brieven hun bestemming niet hebben bereikt, moet men aan
nemen, dat zij verloren zijn gegaan of tijdens het vervoer werden 
gestolen«. 

Met de 93 brieven voor Australië is het ook min of meer 
vreemd toegegaan. Deze werden n.1. op een goeden dag den 
voorzitter van de Aero Philatelistenclub te Calcutta te koop 
aangeboden, vergezeld van een officieelen brief van den Italiaan
schen consul te Melbourne. De linkerhelft van den omslag had 
aanvankelijk een afdiuk gediagen van den hierboven beschieven 
stempel en de handteekening van den vlieger. De aangeboden 
couverts misten evenwel alle de linkerhelft; deze was er een
voudig met de schaar afgeknipt! 

Op 8 Juni 1925 kwamen de vliegers te Melbourne a a n ; op 
16 Juli stegen zij weer o p ; in Augustus vlogen zij over de 
Philippijnen. De hoofdplaats Manilla bereikten zij op den 27en 
van die maand. Hier werd gerust en via Aparri ging het 
16 September naar Tokio. Van Manilla naar Aparri werden 474 
brieven vervoerd. Deze werden gefrankeerd met gewone zegels, 
voor deze gelegenheid overdiukt met een vliegtuig. 

Via Bangkok vloog de Italiaan terug en over het ruim 10.000 
mijlen lange traject deed hij slechts 19 dagen. Op 7 November 
1925 streek hij behouden neer op het water van de Tiber, opge
wacht door een duizendhoofdige menigte. 

Aan vorenstaand relaas hebben wij niets anders toe te voegen 
dan dat ook hier duidelijk blijkt, dat bij de luchtpoststukken 
veel kaf onder het koren schuilt en dat bij dergelijke vluchten 
de gelegenheid niet ongebruikt wordt gelaten om eigen zak te 
spekken of om de weldadigheid te betrachten op kosten van 
derden. Wat b.v. te zeggen van de overdrukte zegels der 
Philippijnen ? 

Wij ontkennen niet de historische waarde, die aan deze stukken 

is toe te kennen, die met dergelijke wereldvluchten werden ver
voerd ; wij laden evenwel den belangstellend verzamelaar aan 
goed uit te kijken, opdat hij rijp van onrijp onderscheide. 

De Amerikaansche Luchtpost. 
I'Union Postale, het tijdschrift der Wereldpostvereeniging, 

vermeldt in het nummer van i Juli j .1 . de volgende bijzonder
heden over den Amerikaanschen luchtpostdienst, waaraan wij 
het volgende ontleenen : 

Het blad »Scientific American« schrijft, dat de vliegtuigen, 
die het transcontinentaal en het nachtverkeer tusschen NewYork 
en Chicago onderhouden, hun diensten hebben vervuld m e t e e n 
opmerkelijke regelmaat. In de zes jaren, dat de luchtpostdienst 
werkt, hebben de vliegers ongeveer twaalf millioen kilometeis 
afgelegd en i 55 millioen poststukken vervoerd. De dienst 
vindt dagelijks plaats, in elk jaargetijde en onder alle weersge
steldheden, met een regelmaat van 92 »/Q, in weerwil van de 
vele stormen, waaraan de vliegtuigen op deze breedte zijn 
blootgesteld. 

De transcontinentale dienst bestaat van i Juli 1924 af. Eiken 
morgen vertrekt een vliegtuig van NewYork en San Francisco ; 
het komt den volgenden namiddag te ongeveer 5 uur, na een 
tocht van 32V2 uur, te San Francisco of te NewYork aan. 

De vliegtuigen van de Oost naar de Westkust leggen den 
weg vlugger af dan die in omgekeerde l ichting. Men lekcnt 
erop, dat het Congres de noodige maatregelen zal nemen, 
waardoor deze belangrijke dienst op groote schaal woidt uitge
bouwd. In afwachting daarvan is sedert 6 April j .1 . de luchldienst 
geopend op het traject Elko, Nevada, over Boise, Idato naar 
Pasco, Washington, v.v. De post van NewYotk (stad) bereikt 
daardoor in ongeveer dertig uur het uiterste westen van de 
Vereenigde Staten. 

( ^ Poststukken. ( ^ 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. In de eerste plaats zijn 4 belangrijke dienstorders 

te melden : 
H 378 bis van 7 Juli, H 438 bis van 4 Aug.. H 455 bis van 

II Aug. en H 48o van 25 Aug 
H 3j8 bis. Briefkaarten met zegelafdruk van 12'I2 cent. 
O p z e n d i n g . Binnenkort zal aan alle postkantoren, behalve 

die te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage, ambtshalve een 
voorraad e n k e l e briefkaarten met zegelafdruk van 10 cent worden 
toegezonden. Na ontvangst daarvan worden de voorhanden enkele 
briefkaarten met zegelafdruk van i2'/2 cent aan den controleur 
te Haarlem opgezonden, met dien verstande, dat van de g e ï l 
l u s t r e e r d e b r i e f k a a r t e n een ongeveer voor een maand toe
reikende voorraad wordt achtergehouden. De gewone briefkaarten 
worden bij de opzending afgescheiden gehouden van de geïllus
treerde kaarten. Door de postkantoren te Amsterdam, Rotterdam 
en 's Gravenhage vindt alleen opzending plaats van de op die 
kantoren voorhanden g e ï l l u s t r e e r d e briefkaarten, eveneens 
met achterhouding van een ongeveer voor een maand toereikenden 
voorraad. 

De opgezonden g e w o n e briefkaarten met zegelafdruk van 
i2'/2 cent zullen t. z. t. door verdeeling over de kantoren te 
Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage worden opgebruikt. De 
zegels van de opgezonden geïllustreerde briefkaarten zullen van 
een opdruk »10 cent« worden voorzien; van de aldus gewijzigde 
geïUustr. kaarten zal later een ambtshalve verstrekking aan de 
kantoren plaats vinden. 

In den loop van Augustus a,s. zal ambtshalve aan de postkan
toren (behalve die te Amsterdam, Rotterdam en 's Gravenhage) 
worden toegezonden een voorraad d u b b e l e briefkaarten met 
zegelafdruk van 10 cent. Na ontvangst daarvan worden de voor
handen dubbele briefkaarten met zegelafdruk van 12'/j cent opge
zonden aan den controleur te Haarlem. 

H 438 bis. Geïllustreerde briefkaarten. 
Eerstdaags zullen ambtshalve aan de kantoren worden toege

zonden geïllustreerde briefkaarten met zegelafdruk van 10 cent, 
welke de beeltenis van Johan de Witt, resp. een afbeelding van 
de landwinning in de Zuiderzee vertoonen. 
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Aan de hulpkantoren worden deze briefkaarten niet in voorraad 
gegeven; zij worden aan de kantoorhouders op aanvraag verstrekt 

H 455 bis. Brie/kaarten. 
De ingevolge D.o. 378 bis /1926 opgezonden geïllustreerde 

briefkaarten, welke van een opdruk »10 centf zijn voorzien, zullen 
— met afwijking van het ter zake bij genoemde dienstorder bepaalde 
— door den controleur als gewone buitenlandsche briefkaarten 
aan de kantoren worden verstrekt. Bij aanvragen van het publiek 
om buitenlandsche briefkaarten moeten in de eerste plaats de 
hierbedoelde geïllustr. kaarten worden verkocht. Indien evenwel 
door het publiek bepaaldelijk gewone briefkaarten worden verlangd, 
dan moet hieraan worden voldaan. 

h 4.S0. Briefkaarten. Porlverlaging. 
Waarschijnlijk zal met ingang van i Oct. a.s. het port der 

binnenlandsche briefkaarten tot 5 cent worden verlaagd. Bij het 
tot stand komen van deze verlaging zal gelegenheid worden 
gegeven tot inwisseling van de bij het publiek op genoemden 
datum voorhanden briefkaarten met zegelafdruk van y'/j cent. 
Ten einde deze inwisseling zooveel mogelijk te beperken, is aan 
degenen, die vóór i Oct. a.s. binnenlandsche briefkaarten koopen, 
in overweging te geven niet meer stuks in te slaan dan zij voor 
gebruik tot genoemden datum noodig zullen hebben. 

In verband met het bovenstaande kan gemeld worden, dat op 
10 Aug. de beide geïllustreerde briefkaarten met zegelafdruk 
van 10 cent te verkrijgen waren en wel: Johan de Witt Serie 
X Nr. 2 (zie Maandblad Februari 1926). 

Landwinning Zuiderzee. Plan Dr. C. Lely. Herzien 1925. Serie 
XII. Nr. I. 

Zij komen geheel overeen met de vroeger uitgegeven geïllus
treerde briefkaarten, alleen is de muntaanduiding »cent» vervangen 
door »Ct« en is het paraaf |—|—| in den rechterbenedenhoek ver
vallen. 

Op 24 Aug. verrast de heer de V. mij met de nieuwe dubbele 
buitenlandsche briefkaart 10 ) 10 cent. Deze heeft dezelfde uit
voering als de enkele kaart, op de antwoordkaart komt evenals 
bij de tegenwoordige binnenlandsche dubbelkaart (n». 1631 )̂ voor 
»Antwoord — Briefkaar t ' . 

De geïllustreerde kaarten met opdruk waren het eerst 21 Aug. 
te verkrijgen. Het is een eenvoudige zwarte opdruk »10 CENT«, 
die op alle 14 kaarten is aangebracht. Zou deze ook nog zijn 
aangebracht op de foutieve kaar ten: H a t t e m ( O v e r i j s e l en 
L e i d e n ( M o r s c h p o o r t ) ? Ik ontving ze gaarne ter inzage, indien 
ze gevonden worden. 

Op 25 Augustus kwam ten slotte de Hugo de Groot kaart 
overdrukt uit. 

Verder meldt de heer C. mij, dat hij de volgende interessaijte 
afwijkingen en nieuwigheden gezien heeft; 

I » : "   

a. 
b. 2 antwoordkaarten aan elkander hangend. 

2": kaart 51 (de laatste buitenlandsche dubbelkaart 5 [5 cent 
op rose kar ton) : 

a. de vraagkaart blanco, de antwoordkaart normaal. 
b. de vraagkaart normaal, de antwoordkaart blanco. 

3° : kaart 75 e (5 cent op 2 cent bruin op geelachtig karton) de 
opdruk bruinrood in plaats van rood. 

kaart 94 (y'/j cent lijnenopdruk op 2 /̂2 cent groen). Deze 
opdruk bestaat ook op de kaarten 23 en 39 \a. De num
mering in de nieuwe catalogus moet dus worden : 
94. 7'/2 c. op 2'/2 c, groen. I met | II zonder 

deelstreep 

kaart 48 (de laatste dubbelkaart 2'/i \ 2V1 cent): 
2 vraagkaarten aan elkander hangend. 

40 : 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

23 C 
27 c 
.39'ï C 
43 c 
45« C 

t 
t 

150 
10 — 15 — 

100 — 
f 
t 

100 — 
5». kaart 166. 

Hiervan bestaan 3 soorten : 
a. BRIEFKAART g e 1 ij k met bovenkant zegel (zoo hoort het). 
b. y> f. i/j ä I m M . o n d e r bovenkant zegel. 
c. » i V2 ä • m.M. b o v e n bovenkant zegel. 

Ten slotte is onder de rubriek »Briefkaart met adveitenties« 
te melden de uitgave van de z.g. Dorus Rijkerskaarten n ' . 6, 7, 
8 en 9. De beeren Br. en K. deelden mij mede, dat n ' . 7 en 8 in 
den Haag verkrijgbaar waren, wie kan mij mededeelen waar n°. 6 en 9 
verkocht zijn? De firma Huygens kon mij dit ook niet zeggen. 
In verband met het verlaagde posttarief zal dan in October de 

5 cents briefkaart waarschijnlijk op 4 cent gebracht worden, indien 
de uitgave wordt voortgezet. 

Naar aanleiding van een met den heer C. gevoerde correspon
dentie kan ik nog iets mededeelen over de waardestempel van 
de nieuwe buitenlandsche 10 cents kaart. Dit stempel is geen 
retouche van het tegenwoordige zegel; het is typografie, waarvoor 
een geheel nieuw, oorspronkelijk cliché is gemaakt. De druk is 
veel fraaier dan de offset druk van het zegel. Zelfs bij oppervlak
kige beschouwing vallen de volgende verschillen reeds op : 

1*: het haar. 
2 ' : de eerste 2 parels van de kroon. 
3 " : in het ornament werk vlak boven de i en onder de o van 

p(7St zit een »kammetje« met 5 of 6 tanden; bij het zegel 
niet. 

4 ' : in het ornament werk zit in elke hoek een schuine accolade, 
op de kaart zonder, op het zegel met een stip ; de accolade 
zelf is anders. 

Curasao. In den catalogus staal bij de enveloppen no. 10, n 
en 12 aangegeven, dat de binnenzijde is »blau marmoriert. Dit 
is foutief, het moet zijn > blaue gekreuzte Wellenlinien« en wel 
met de dikke hoofdlijnen. De heer L. is zoo vriendelijk mij laatst
genoemde enveloppe, dus die van i2 ' /2 cent, te toonen met d u n 
netwerk en hooge zijkleppen. 

NederlandschIndië. De heer L. legt mij eveneens over enve
loppe no. 38, afgestempeld Medan 15. 2. 22. In den catalogus 
staat 1923 als jaar van uitgifte, hetgeen dus nu 1922 moet worden. 

BUITENLAND. 
Albanië. Met het portret van den Albaneeschen president, 

Achmed Zochu, verscheen t e n heele serie poststukken : 
Em. 10 qindar, rood, 25 q. blauw, op zeemkl. 151 X 127 m.M. 
Kbf. 10 q. rood, 25 q. blauw, op l ichtblauw. 
Br. 5 q. groen, 5 + 5 q. groen op geel. 

15 q. bruin, 15 + 'S q bruin op grijs. 
Costarica. In een geheel nieuwe teekening bracht dit land een 

kaart van 10 c. in omloop, met omranding zonder deelstreep; 
waardestempel cijfer. 

Br. 10 c. rood op zeemkl. 
Cyprus. Hier kwam in omloop met Koning George : 
Str. '/< piaster oranje op geel form. c. 
Denemarken. Naast eenige opdrukkaar ten , verschenen hier de 

nieuwe kaarten met verminderde w a a r d e n : waardestempel cijfer
typen, oud formaat. 

Br. 7 ö. lichtgroen, 12 ö paars op wit. 
5 op 15 ö. + 7 op ' ° ° ) P^ars en rood (98 I). 

12 op 15 ö. i 12 op 15 ö. paars (86). 
Frankrijk. Nu ligt ook de geperforeerde kaartbrief van 4o c. 

(zaaister) voor mij ; opvallend is, dat de geperf. 619 als jaarcijfer, 
de ongeperf. die eertier verscheen, 620 draagt , verder een enve
loppe van 30 c. en een kaart van dezelfde waarde. 

Br 30 c. blauw op' l ichtgroen. 
Kbf. 40 c. rood op zeemkl. 
Env. 30 c. blauw op wit, form. c. 
Verder een env. voor de pneumat ische post van i fr.; type 

Chaplain. 
Env. I fr. paars op lichtblauw. 
Hongarije. Twee kaarten (gr. form.) met de groote Stepha

nuskroon. 
Br. 4 fil. paarsrood, 8 f. l ichtgroen op zeemkl. 
Ierland. Met den bekenden waardestempel verscheen een 

enveloppe van '/^ pinsin ; klep l inks. 
Env. V2 p groen op wit. 
Kedak. Met den bekenden a renbunde l kwam een nieuwe 

enveloppe voor aanget. brieven in omloop : 
Env. v. aanget. br. 12 c. blauw form. G. 
Kelantan. Portoverhooging ; zelfde waardestempel. 
Br. 3 c. rood op zeemkl. 
Compagnie de Mozambique. Van den heer C. George ontving 

ik 4 nieuwe br iefkaar ten; die van 96 op 60 c. zijn geloof ik niet 
zonder opdruk verschenen ; voor de toezending oprecht dank. 

Br. 48 c. 48 + 48 c. groen op roomkl . (Copra). 
96 op 60 c , 96 \ 96 op 60 f 60 c. rose op roomkl. (Gudo)_ 
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Polen. Alweer een kaart in grootformaat voor het bui ten land; 
met het stadsgezicht als waardestempel. 

Br. 20 gr. rood op donkerzeemkl. 
Saargebied. Een gebouw is de waardestempel van een nieuwe 

kaart , groot formaat. 
Br. 20 c. blauwgroen op zeemkl. 
Travancore. Een buitengewoon slecht gedrukte kaart werd 

hier uitgegeven ; de waardestempel is weer de schelp ; de voor
druk is ongeveer als bij de oude kaar ten. 

Br. 5 cash, paars op zeemkl. 
Tschecho-Slowakië. 4 nieuwe kaarten ; de oude kaart van 50 

hal. ontving den roeden opdruk van de Sokolfeesten ; waardest. 
Masarijk. 

Br. 50 h. geelgroen (met rooden opdruk). 
1.20 h., 1.20 -\- 1.20 h. bruin op roomkl. 
1.50 h,, 1.50 - j - 1.50 h. rood „ „ 

Tunis. Niet gecatalogiseerd zijn nog de volgende kaarten : 
Br. 20 c. bruin, 30 c. rood op lichtgroen. 

15 -f- 15 c. paars, 20 -\- 20 c. bruin, 30 + 30 c. rood op 
lichtgroen. * 

Turkije. Ook hier nieuwe kaarten. Met een beigengte als 
waardestempel liggen voor mij de kaarten van 2 en 3 grouch, 
met een bergvesting die van 6 gr., alle met omranding, zonder 
deelstreep. 

Br. 2 gr. groen, 3 gr. l ichtbruin, 6 gr. rood op zeemkl. 
Ver. Staten van Amerika Hier kwam een enveloppe in omloop 

met geheel nieuwen waardestempel : een klok met lauwerkrans, 
waarvan links »1776«, rechts »1926«, er onder »Sesqui-centennial 
Exposition« ; uitgegeven te Philadelphia op 27 Ju l i ; er schijnen 
nog 2 grootere formaten te zijn. 

Env. 2 c. rood op wit form. 160 X ^9 m.M. 
IJsland. Hier verschenen 2 nieuwe kaarten met het regeerings-

gebouw als waardes tempel ; voordruk IJslandsch en Fransch. 
Br. 20 aur, 20 -|- 20 aur, rood op wit. 

1 f l ^ if Afsiempelingen. tl 
In dienstorder H 329 Pakketpost, welke wij door de welwil

lende tusschenkomst van den heer Benders ontvingen, lezen wij 
o. a. »In afwijking van de ter zake gegeven voorschriften worden 
gedurende de kersencampagne op de daarvoor in aanmerking 
komende poststations, welke rechtstreeks met treinen of trams in 
verbinding zijn gesteld, de frankeerzegels, welke op de label-
adreskaarten zijn gehecht , onbruikbaar gemaakt doormiddel van 
twee elkander kruisende strepen in inkt, dan wel in inktpotlood 
na bevochtiging van de zegels ; is een naamstempel aanwezig, 
dan kan dit worden gebruikt . Bevorderd worde, dat ook deze 
stations, ter ontlasting van den dienst der Spoorweg-postkantorer, 
zooveel mogelijk rechtstreeksche pakketpostzendingen maken. 
De directeuren gelieven de betrokken stat ionhouders in te 
lichten«. 

Hieruit volgt dus dat penvernietiging op de koerseerende 
zegels »officieel« kan zijn en de poststations, voormalige hulp
postkantoren die wegens bezuiniging als zoodanig opgeheven 
zijn, geen dagteekeningstempels meer schijnen te hebben. 

Dienstorder 384 van 7 Juli 1926 vermeldt een reclamestempel 
voor Ommen met inschrift PRACHTIG NATUURSCHOON LAGE 
BELASTING OOK UW WOONPLAATS? 

Dank zij den heer Dercksen kunnen wij mededeelen dat er 
momenteel te Gouda 4 leclamestempels zijn met het bekende 
inschrift en de nummers 2, 3, 8 en 9. 

Heer Goossen verrastte ons met den specialen stempel, gebezigd 
in het Koloniaal Instituut te Amsterda7n gedurende de week van 
27 Juli tot 31 Juli '26 op het Congres der Vrouwen met acade-
miale opleiding. 

Het is een balklooze stempel, doorsnede 33 a 34 m.M. met 
omschrift in dubbelring » AMSTERDAM . FEDERATION UNIVER
SITY WOMEN en in het midden de datum b.v. 27 JUL. 1926 
inkt violet. 

Rotterdam gebruikte nu gedurende Augustus den stempel 
WEGENVERBETERING BEVORDERT WELVAART PROPAG. COMITÉ 
„P. C, W." welken stempel Amsterdam C 5. gedurende Juni 1926 
bezigde. Nu krijgt 's Gravenhage dezen stempel nog voor i maand. 

In Leiden is nu evenals te Amsterdam CS. en Dordrecht een 
continueerende machinestempel in gebruik, waarvan de afvfisse-
lende tekst »Adresseer volledig met straat en nummer« respec
tievelijk »Vermeld in Uw belang ook adres van Afzender« 4-regelig 
onderlijnd tusschen 2 flauwgebogen golflijnen staat. 

Heer Benders vestigde onze aandacht op den Juni-s tempe ' 
van Amsterdam c.s. »Wegenverbetering etc.« hiervan bestaan 
minstens 2 verschillende, een waarvan tusschen Amsterdam-
Centraal-Station verbindingsstreepjes staan en een ander waarbij 
deze streepjes ontbreken. Ook bij den koerseerenden stempel 
»Verzerd per Luchtpost« zagen wij bij Amsterdam C.S'. deze ver
schillen. 

Baarfrankeering-stempels. 
Mevr. Bsse Van Heerdt-Kolff en de beeren J. C. G. van den 

Berg en E. J. Lunenberg melden ons de volgende stempels ter 
completeering van de lijst in het Jul i -nummer, waarvoor wij 
beleefd dankzeggen. 

N ' . 5. S. M. »Nederland« Amsterdam 
» 7. de Nedeilanden van 1845, 's Hage 
» 10. Ruys ' Handelsv. Rotterdam 
» 15. Rotterd. Bankver. Amsterdam 
» 20. Kweekerij »Moerheim« Dedemsvaart 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
Evenals in 1924 en 1925 wordt ook nu reclame gemaakt voor 

de Jaarmatkt te Soerabaja door een stempel met omschrift in 
den dubbelr ing : 

SOERABAIASCHE-JAARMARKT 25 SEPT. 10 OCT. '26 
voor welke mededeeling wij den heer E. R. Lim hartelijk danken. 

Mr. Bontekoe legt ons dezen stempel uit Bandoeng over. 
J. K. B. De door U bedoelde Indische stempels zijn admini

stratieve stempels voor aangeteekende blieven met aangegeven 
waarde resp. voor brieven of pakketten, waarvan de administratie 
veronderstelt, dat zij tolplichtige goederen beval len. Volledig 
luiden deze stempels : 

25 cent. 

2, 10 » 

B A T A V I A 1 

GEWICHT Z E G E L A F D R U K K E N 1 

TOESTAND KLEUR. AANTAL 

r e sp . : 

PERSOONLIJK OF DOOR GEMACHTIGDE 
IN ONTVANGST T E NEMEN OP 
VAN n/m T O T n/m 

IN TEGENWOORDIGHEID VAN 
DOUANE-AMBTENAAR 

Ik denk wel dat deze slempels nog in gebiuik zijn, in 1920/1 
werden zij tenminste nog gebezigd. T rg . 

\ ^ 
Philatelistisch Allerlei. S| 

Bulgarije, 50 st. 1926. — Van groot gewicht is de mededeeling 
van mijn trouwen ouden vriend te Rousse (Roestsjoek), dat de 
op I April jl. uitgegeven, door mij op 7 April jl. ontvangen 50 
Stotinki, met de afbeelding van de kathedraal te Sofia, zonder 
eenige voorafgaande kennisgeving ingetrokken en de voorraad 
op hoog bevel verbrand is. Volgens bericht uit Sofia zou tegen 
de teekening ernstig geprotesteerd zijn door de hoogaanzienlijken 
des lands om reden zulk een treurige gebeurtenis (deze bisschop
pelijke kerk werd door een bolsjewiek met een bom vernietigd) 
niet op een officieel goedgekeurd zegel past: het wereldkundig 
maken van zulke waanzinsdaden mag een Regeering niet toe
staan. Hiermede schijnt de Regeering het eens te zijn geweest 
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en heeft de Directeur Generaal gelast oogenblikkelijk de noodige 
maatregelen te nemen, dat deze waarde niet meer werd vei kocht 
en de voorraad vernietigd. Deze grijskleurige 50 st. zal dus een 
best zegeltje worden. — J. B. R. 

Duitsche Rijk,- 1872. Belangwekkend stempel. — Het stempel-
verzamelen op geheelen brief brengt ongedachte bijzonderheden 
voor verzamelaars van postzegels aan het l icht ; brieven leveren 
bewijsstukken. Het is weder aan »die Postmarke«, dat belang
stellenden nalenoemen merkwaardigheid te danken hebben. Op 
22 Oct. 1874 verzond de firma L. A. Opretz te Metz, een brief 
gefrankeerd met drie strooken van drie ' / j Gr., groot borstbeeld, 
(dus 9 X 'li Groschen), naar Zaandam. Het kantoor van afzen
ding verzuimde de zegels af te s tempelen; daar ook eenigander 
merk ontbreekt is de brief blijkbaar ongemerkt tusschen de 
reeds ter verzending geieed liggende gekomen. Op de adreszijde 
staat wel een circelronde stempel van het eerste overgangskantoor: 
Luxemburg Bhf. /23. 10.74/ l o - i i V.; maar de zegels bleven onge
stempeld. Deze werden vernietigd te »ZAANDAM« met het 
puntnummers tempel »128«, terwijl voor- en achterzijde gestem
peld weiden «ZAANDAM /24 Oct. 74 in dubbelcirkcl. Zeer waar
schijnlijk is het een »unicum«, dat de heer Richard Bach aan 
de redactie van voornoemd, zeer belangwekkend tijdschrift, ter 
inzage zond; in elk geval is het eene «hoogstbelangwekkende 
merkwaardigheid«. — J. B. R. 

Hannover. Stempel? — Een hoogstwaarschijnlijk aan alle des
kundigen onbekend gebleven bijzonderheid is die, door »die 
Postmarke« in haar nummer van 2 Aug., op blz. 198 omschreven. 
Den heer Richard Bach werd een geheele brief getoond, ver
zonden uit het plaatsje Hamelwörden, dat toen 1500 inwoners 
telde, aan »das Königleiche Amt in Freiburg«. In den stempel
afdruk tusschen dubbelcirkel .Br iefsammlung ' (boven) »Hamel-
worden ' (beneden). De brief gefrankeerd met de ' / i gr. zwart 
der uitgifte i860, met witte gom, moet dus tusschen i860 en 
1863 afgestempeld zijn. Er is geen jaartal op den brief te v inden; 
de plaats van bestemming (Freiburg in Hannover) s tempelde 
met »19. 12.» dus, behoudens den plaatsnaam, met dag- en 
maandcijfer. Tot nogtoe is zulk een stempelsoort nergens ont
moet en, mocht iemand erzulk een bezitten of ooit gezien hebben, 
dan is daarvan nooit iets medegedeeld aan de ontwikkeling der 
kennis beoogende vakpers. 

Gaarne zouden wij hierover iets vernemen ter verdere bekend
making. — I. B. R. 

Rumenië. Jubileumuitgifte 1926. — Voor deze uitgifte wordt 
in »die Postmarke« gewaarschuwd. Nominaal ongeveer 38 lei 
wordt de serie door de woeste speculatie — de nieuwmodische 
waanzin — tot 800 lei opgedreven. Er werden 200 duizend stellen 
gedrukt , waarvan, let goed op! 2000 stellen ongetand bleven en 

ook te Bern werden aangekondigd door het hoogstaande ?) 
Postbestuur. Dit deed nog veel veroordeelenswaardiger door : ie 
100.000 stellen ter verdeeling onder postambtcnaren eraf te 
nemen, 2e de overige gedurende eenige dagen aan de postloketten 
verkrijgbaar te stellen en 3e dit laatste zoodanig in te richten, 
dat het »publiek« (dit alleen vormt den Staat! voor hetwelk de 
aangestelde verantwoordelijke autoriteiten enkel en alleen heeft 
te zorgen) aan geen enkel loket »volledige« stellen kon bekomen. 
Dat de postbeambten de »schuldigen« zijn is wel zeker, maar er 
worden toch geen slaapmutsen benoemd om als »Hoofd« dienst 
te doen. De kroningsuifgave van 1922 moest het Hoofdbestuur 
t c h geleerd hebben, dat het geknoei der ambtenaren streng 
gestraft dient te worden. Er wordt toch beweeid, dat die beambten 
geen waarden afzonderlijk verkochten, maar ze op de zendingen 
zelf plakten (sic!). »Het voornaamste is, dat NIEMAND deze 
stellen voor f an t a s i e - (= oplichters of roovers) prijzen koope! Men 
wachtte geduldig den dag af, dat ze, evenals thans de gezegde 
kroningszegels, met vreugde en dankbaarheid voor de nominale 
waarde en de gewone handelaars-commissie, geleverd worden. Men 
kan alleen op die wijze den nek der speculanten breken en de 
Philatelie doen opbloeien. J. B. R. 

Een belangrijke Zwitsersche verzameling. — In den aanvang van 
den heifst zal de bekende Zwitseriche verzameling van Baron 
Axel de Reuterskiold te Zrt?^ra««f, onder den hamei komen. (Men 
zie de desbetreffende advertentie in het Maandblad van 16 
Augus tus j . l . ) . 

De eigenaar is de grootste kenner van Zwitsersche zegels. In 
1871, als schooljongen met het verzamelen begonnen, heeft hij 

ongeveer vijf en vijftig jaren verzameld, zich spoedig van alge
meen-verzamelaar ontwikkelend tot specialist. Achtereenvolgens 
wijdde hij zich aan de bestudeering van de zegeluitgiften van 
Grooi Brittannü^w enkele koloniën, Frankrijk, Spanje en Portitgal; 
zijn publicaties over philatelistische onderwerpen zijn zeer groot. 
Aan de Zwitsersche zegels besteedde hij evenwel het grootste 
gedeelte van zijn tijd. Deze uitgiften, beginnend met de zeld
zame, oude kantonale zegels, die van Zuiich, Geneve, enz. zijn 
zeer populair bij de verzamelaars gebleven en als gevolg daarvan 
genoten zij meer dan gewone belangstelling van de zijde der 
vervalschers. In den nieuweren tijd is veel aandacht geschonken 
aan de verschillende afstempelingen op deze zegels vooikomend 
en in dit opzicht is bovengenoemde verzameling van beslisserden 
invloed geweest bij het controleeren of keuren van stempels of 
verdachte zegels. Verzamelaars en handelaars zullen met leed
wezen vernemen, dat de verzameling wordt verkaveld ; het is te 
hopen, dat het dezen veteraan onder de Philatelisten nog lange 
jaren gegeven moge zijn, zijn diensten aan de philatelic te schenken, 
meer speciaal aan de Zwitsersche philatelistische vereenigingen 
als keurmeester en ontdekker van vervalschingen. 

Baron de Reuterskiold schreef, in samenwerkirg met wijlen 
Paul de Mirabaud, een rijken Parijschen bankier, in 1899 een 
werk, dat te rangschikken is onder een van de beste philatelis
tische geschriften »The Postage Stamps of Switzerland«. Bepeikte 
aantallen hiervan werden ged ruk t : in 't Engelsch 150, in 't 
F lansch 200 en in 't Duitsch 150 stuks. Het is tot op heden 
het standaardwerk over de Kantonale zegels en in hooge 
mate belangwekkend door de prachtige serie van de zegelplaten, 
weergegeven in de natuurlijke kleuren, met toestemming en 
medewerking van de Zwitsersche regeering. De platen alleen 
kostten ongeveer ' 4000 gulden van aanmaken en het werk, 
waarvan de prijs aanvankelijk was bepaald op 75 gulden, haalt 
thans den vijfvoudigen prijs, wanneer het toevalligeiwijs op de 
markt komt. 

Het Keurings-bureau van den Hongaarschen Bond. — Dit Insti
tuut heeft een dezer dagen met zijn werkzaamheden een begin 
gemaakt. Het keuren geschiedt door speciale keurmees
ters, die daartoe door den Bond zijn aangewezen. Als echt-
bevonden zegels kiijgcn, behalve het keurmerk van den betrokken 
keurmeesteis , mede dat van den Bond. Valsche zegels daa ien-
tegen worden voorzien van den stempel »Falsum« ; gerepareerde 
met »Reparatum«. De inzender, die keuring verlangt, moet in 
het aanbrengen van deze keurmerken of stempels toestemmen. 

Het dertiende Britsche Congres. — Dit vond plaats van 15—18 
Juni j l . te Liverpool. De volgende onderwerpen wfrden o a. 
behandeld : 

Problemen en moeilijkheden bij het organiseeren van philate
listische vereenigingen. 

Wat tentoonstellingen geven en wat zij bieden kunnen. 
Over het geheel stond dit congres op minder hoog plan dan 

de voorafgaande ; over de discussies lag een zekere malheid en 
de klacht werd algemeen gehoord, dat de doorsnee-verzamelaar 
weinig interesse heeft in het opvoeren van de waarde der philatelic. 

Falsarissen veroordeeld. — Volgens de Fransche bladen zijn de 
beide vervalschers van de 10 gulden zegels van Nederland door 
de rechtbank veioordeeld : 

Cividini tot 15 maanden gevangenisstraf, en een geldboete 
van 15000 francs; 

Makaroff tot 8 maanden en 5000 francs boete. 

Tentoonstellingen. 
Nationale Tentoonstelling te Amsterdam, Augustus 1927. 

De Vereeniging »HoUandia«is voornemens ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan van 25 tot en met 28 Augustus 1927 eene 
Nationale Tentoonstelling te houden in »Bellevue« te Amsterdam. 

Secretaris is de heer T h . H. van der Hurk, Sarphatistraat 89, 
Amsterdam. 

Dortmund, 4—8 Augustus 1926. 
Over deze tentoonstelling schrijft een onzer medewerkers het 

volgende : 
De geëxposeerde zegels zaten voor 't grootste gedeelte achter 

heel dun »cellophan« platen, wat de oorzaak was, dat zij door 
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het glinsteren niet te zien waren. Waar bovendien de platen 
te klein waren, werden de ramen niet geheel bedekt, dit was 
de oorzaak — mede door de slechte bewaking — dat verschil
lende zegels gestolen werden ! 

Van de Neder landsche inzendingen werden bekroond: 
H. Schmid ; gouden medaille voor Engelsche koloniën. 
Th. H. V. d. H u r k ; verguld zilver voor IMemel, Danzig, 

Polen en Litauen. 
W. P. Costerus Pzn . ; verguld zilver voor poststukken van 

Curasao en Tasmania . 
L. de Raai j ; zilver voor Opper-Silezie. 
New York, 16—23 October 1926. 
Een speciale herinneringszegel — niet officieel — gedrukt door 

de American Bank Note Company, zal uitgereikt worden aan 
alle deelnemers van het tentoonstellings-fonds. 

Koersen van vreemd geld. 
Buitenlandsche wissels. 

Slotkoersen van 77 Aug. IQ26. 
Berlijn per Mrk. 100 ƒ 59,33 
Parijs » Frs . 100 
Brussel » » 100 
Londen » £ . ■ 
NewYork 
Zürich 
Milaan 
Praag 
Kopenhagen 
Oslo 
Stockholm 
Helsingfors 
Madrid 
Buenos Aires 
Weenen per 
Montreal per | circa » 

I N C O U R A N T E DEVIEZEN 

» Frs. 100 
» Lires 100 
» Kr. 
» Kr. 
» Kr. 
» Kr. 
. Mrk. 
» Ptas. 
» Peso 

100 Schillinge 

100 
IOC 
100 
100 
100 
100 

6,73 
6,67 H 

I 2 , I 0 3 / , 
2,49'/lG 

48,15 
8,15 
7,37!4 

66,15 
54,60 
66,70 
6,20 

38,40 
i,V4 

35,20 
2,48 

59,37 
6,8212 
6,75 

I 2 , I l l f , 
2,49'/l6 
48,19 

8,25 

a. 66,35 
a. 54,80 
ä 66,80 
ä 6,35 
a. 38,60 
ä 1,01'/< 
ä 35,40 
ä 2,50 

Alexandrie . 
Athene . . 
Belgrado 
Bombay . . 
Bucaiest 
Budapest 
Constantinopel 
Hongkong . 
Lissabon . . 
Manilla . . 
Montevideo . 
Rio de Janeiro 
Shanghai 
Singapore 
Sofia 
Valparaiso 
Warschau 
Yokohama 
Mexico 

per E £ . . . 
100 Drachmen 
100 Dinars 

Rupee 
100 Leis 

Pengö 
T £ 
Dollar 
Escudo 
Dollar 
Peso 
Milreis 
Tael 
Dollar 

100 Leva's 
100 Peso's 

per Zloty 
Yen 

c i r c a / 12,39 
» » 2,60 
» » 4,30 
» » OjSgJ/j 
» » 1,05 
» » 0,43 
» ' 1,37 
» . 1,32 
» » 0,1 iVs 
» » 1,21 
» » 2,48 
» » 0,36 
» » 1,72 
» • 1,39 
» » 1,70 
» » 29,— 
» » —,— 
» » 1,18 
« « 1,20 

12,49 
3,10 
4 ,80 
0 , 9 3 ^ 
1,30 
0,44 
1,41 
1,37 
0 , 1 4 h 
1,26 
2,51 
0,41 
1,77 
1,44 
2 , — 

. 3 3 , 

, 
I,'22 
1,25 

Uitslag Vierde Prijsvraag. 
1. Columbus. 13. Nederland. 
2. Opdruk. 14 Album. 
3. Republica. 15. Luchtpostzegel. 
4. Relais. 16. Empire. 
5. Essai. 17 Surcharge. 
6. Outremer. 18. Denemarken. 
7. Samoa. 19. Estados. 
8. Nossibé. 20. Lemnos. 

Azoren. 21. Oldenburg. 
Chili. 22. Sa ta ig . 
Inverted. 23. Epirootje. 

12. Ossenkop. 24. Egev. 
De beginletters vormen het opschrift : 
Correos Nacionales de los EEUU de Colombia. 
(Verwisseling van N". 10 Chili met N». 29 CostaRica is fout, 

daar CostaRica niet op het Zuidelijk halfrond ligt). 

9 
10 
11 

25. Uganda. 
26. UJtramar. 
27. Doplata. 
28. Escudo. 
29. CostaRica. 
30. Olifant. 
31. Lithauen. 
32. Oostenrijk. 
33. Marienwerder. 
34. Belgrado. 
35. Independencia. 
36. Anker. 

Bij loting werden de volgende prijswinnaais aangewezen; 
A. C. A. Tuinman, Van Ostadestraat i i o i , Amsterdam. 
A. ]. Vermeulen, Daalsche weg 236, Nijmegen. 
J. Énthoven, Baarnsche weg 6, Huis ter Heide, 
S. H. v. Wijk, Sarphatiapark 20, Amsterdam. 
J. J. Roelants, Ouderkerkerlaan i i i , Amstelveen. 
R. Gommers , Prinsengracht 377, Amsterdam. 
L. de Haan, Joh. Verhulststraat 216, Amsterdam 
J. Maas, Henegouwerlaan 67«:, Rotterdam. 
C. Breet jr., Sophialaan 33, Baarn. 
J. de Vries jr., B, 79, WÜhelminadorp. 

Vijfde Prijsvraag. 
Een opschrift op een postzegel bestaat uit 24 letters. Voor 

scherpzinnige Philatelisten zijn de volgende gegevens voldoende. 
12 —6 — 21 —22—4—21  10—21 —15—4—21 —10—21 —15 —4— 

21 —10—21—15 = bekende spreuk op bekend zegel van bekend 
land. 

8—7  8 — 1 —13 —19 —5 —13 —12 komt voor op luchtpostzegels 
van een niet nader te omschrijven land. 

2 — 8 — lÊ —9—23 — 17—21— 118 —20—21—6—14—24—3—17 
—11 = opdruk op Turksche zegels van 1876—1880. 

19 — 18 = opdruk op Straits N". 10. 
Oplossingen moeten voor 15 Februari 1927 in het bezit zijn 

van den heer dr. P. H. van Cittert, Maliebaan 72bis, te Utrecht. 
Op de enveloppe te vermelden: »5e prijsvraag«. 
Tien prijzen in postzegels worden verdeeld onder de inzenders 

van goede oplossingen. 
Correspondentie over de prijsvraag kan niet worden gevoerd. 

Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

J. B. R O B E R T . 

XII. 
Een groote Berlijnsche handelaar, Rudolf SIEGEL, gearresteerd. 

— Een buitengewoon onaangename schok ontving een aantal 
Duitsche ernstige verzamelaars en handelaars, bij het vernemen 
van de inhechtenisneming van den Directeur der zich failliet 
verklaard hebbende firma »Marken und Ganzsachenhaus G. m. 
b. H.« op 4 Augustus j .1. Hoe velen zullen wel in Nederland 
zich bevinden, die niet eveneens bedrogen werden door dien 
»VERVALSCHER«! Dr. Kalchhofif schrijft in het Bondsorgaan, das 
Postwertzeichen' , dat reeds sedert jaren van vele zijden de ver
denking op hem viel, dat hij op de veilingen der firma vervalschin
gen inbracht , misschien doorhem zelfgemaakt. In hoofdzaak waren 
het zegels van OudDuitsche Staten, die door valsche stempels 
op goedkoope ongebruikte in zeldzaamheden herboren waren, 
zooals op die van Baden, Hamburg, Helgoland, Thurn en Taxis 
enz., maar ook van Brunswijk, valsch doorstoken, chemische 
vervalschingen als van den foutdruk Baden 9 Kr. groen. Het 
aanzien waarin deze bedrieger stond, zoo bij den handel als bij 
de Philatelie, de groote voet waarop hij leefde en dea lgemeene 
meening dat hij een zeer welgesteld man was, maakten het 
moeilijk tegen hem met goed gevolg op te t reden . Werd een 
vervalzching ontdekt, dan maakte hij er zich af met de opmerking, 
dat bij den omvang van zijne zaken en de massa voor de veilingen 
binnenkomende inzendingen, het mogelijk was, dat er wel eens 
eene vervalsching doorsluipen kon, vooral als zij zoo kunstrijk 
waren gemaakt . Intusschen werd in stilte begonnen, alles te ver
zamelen wat daartegen getuigen kon. Een zeer lastige taak, 
daar de vervalschingen van dien aard waren, dat slechts een 
zeer ervaren, zeer bedreven kenner ze als zoodanig kon vaststellen. 
Bij het faillissement veranderde dat, door het sluiten der ver
dienstenbron. De bedrieger verliet zijn zorgvuldig stukweik, om 
een grooter aantal te kunnen maken, dat begiijpelijk minder 
zorgvuldig uitgevoerd was. De heer Heinrich Köhler, het deskun
dige Bondsbestuurslid, in wiens handen de verwei king van het 
geval berust te , stelde met zekerheid vast, dat ook het ket keui ings
merk van „Thier" vervalscht was. Nu waren voldoende bewijzen 
voorhanden om op te treden en een huiszoeking te wettigen. 
Dit laatste geschiedde en daarbij de verdenking tot zekeiheid 
gebracht, dat Siegel zelf de vervalscher w a s ; zijne opsluiting 
wegens de strafbaarheid van het feit werd onmiddellijk gelast. 

J. B. R . 
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Phillips, John; Kenilworth Court, Eastbourne. — Klachten 
kwamen bij »Stamp Collecting« in ; de uitgever, heer F. Hugh 
Vallancey, 89 Farringdon Str., London E. C. 4, antwoordde op 
blz. 455, nr. 17 Juli, zeer te recht : »Postzegelhandelaars die zicht
zendingen niaken, doen verstandiger eerst inlichtingen in te 
winnen; klachten na de afzending van waren geven niet veel. 
Wij dringen onze diensten den lezers niet op, maar zijn de 
menschen dwaas genoeg geen gebruik te maken van onsinlich
t ingsbureau, dan hebben zij het zich zelven te wijten zoo zij 
»slib vangen«. 

Ditzelfde kan ook voor de Nederlanders gelden, die met onbe
kenden in verbmding treden, zonder vooraf mlichtingen te vragen 
bij het BondsInformatiebureau, Directeur : heer J, A. Kästeln, 
Hendrik Jacobzsstraat 19, Amsterdam. 

Een bedrieger ~ „Philatelistische Gesellschaft zu Stuttgart, 
Vorsitzender Dr. phil. A. Gobel, Privatdocent, Obmann Dr. ing. 
W. Simon, Schriftführer Fritz Bnchmann, Chemiker" is het hoofd 
van het papier, waarop het verzoek om zichtzending van zegels 
aan handelaars geschreven is : het ontvangene wordt niet betaald 
noch teruggezonden ; vele handelaars werden aldus voor groote 
bedragen opgelicht. 

Uit Nürnberg en Dresden komen dergelijke aanv ragen ; hij 
bedient zich dan van de namen »Heinz Hansen, Walter MQIler, 
Max Platterer, Eckhard von Gablenz«. Deze zwendelaar is 30 ä 
35 jaar , enz. »Das Polizeipräsidium, Stuttgart«, waaischuwt voor 
dezen bedrieger en verzoekt bij verdachte bestellingen en aan
biedingen het naaste politiebureau daarmede in kennis te stellen. 
De politiehoofden zullen dankbaar alle aanwijzingen, welke kunnen 
leklen tot gevangenneming van dien persoon en tot het verkrijgen 
van zekerheid betreffende diens oplichtingen, in ontvangst nemen. 

(O^'ergenomen uit »Das Postwertzeichen«.) 
Verkooper van vervalschingen veroordeeld. — Volgens »Das 

Postwertzeichen« is op 9 Juni j . l . vonnis gewezen in een geding 
waarbij het Duitsche Bondsbestuur was voorgegaan, tusschen den 
heer Termin, eischer en den verkooper van vervalschingen, een 
zekeren Gedwardt. De rechtbank veroordeelde den laatste tot 6 
maanden gevangenisstraf, wegens »verkoop>, dus niet wegens 
»het maken« van vervalschingen. Opmerking verdient het feit, 
dat de rechtbank uit »nietphilatelisten« bestond en een van de 
rechters een dame was. 

België. Eupen; — Malmédy; — Allemaque Duitschland. — Frau 
Heiene Discarte. — Ter keuring werden bij het Duitsche Honds
comité ingezonden: Eupen, i, 2, 5, 10 fr. en dezelfde waarden 
met opdr. Malmedy resp. Allemagne, welke alle geleverd waren 
door : Frau Helene Discarte, 52 Vandergiesestrasse, Düren en 
welke alle »valsch« zijn. Deze Frau verkocht dit maakwerk. Voordat 
tegen haar iets kon ondernomen worden was zij vertrokken naar 
Frankrijk. Haar adres enz. is in een advertentie in »General 
Anzeiger f Philatelie, nr. 1218« te vinden; zij draagt nu den 
naam : Firma R. van AckereDiscarte. 

Dr. Kalchhoft (Das Postwertzeichen) waarschuwt voor deze 
stellen, weest dus voorzichtig. Zijne opmerking, dat men in eigen 
vaderland voldoende handelaars heeft, die voor verkochte waren 
borg zijn, onderschrijf ik ten volle, In geval van geschillen, voeg 
ik daaraan nog toe, zal men in eigen vaderland een betere en 
voordeeliger oplossing vinden, dan in het bui tenland tegenover 
geheel onbekenden, vaak internationale bandieten. 

Danzig. Schuine opdrukvervalschingen. — Van deze opdrukken 
van 30 Aug. 1920, op 2, 2 ^ , 3, 714, 30 en 50 Pf., en op de 
zgn. binnenlandsche dienstzegels 60 Pf., i en 2 Mk., bestaan 
meerdere vervalschingen. De meest verspreide zijn die uit Danzig, 
en waarschijnlijk, voor zoover gestempeld, de eenige welke met 
»echte« afstempelingen oogenschijnlijk »vernietigd« of »gebruikt« 
zijn. Voor deze soorten waarschuw ik in het a lgemeen; door die 
stempels worden meerdere kenmerken der vervalschingen aan 
het oog onttrokken. De hoofdkenmerken zijn van die u i t : 

Danz ig : Steeni. p. v. boekdruk, matte (̂ doffe) opdruk, de 
hoeken der balken zijn afgerond ; 

Frankfor t : Boekdruk als bij de echte, maar de balken 
bestaan niet uit schuine strepen, zij worden gevormd door kleine, 
aaneengezette ruiten, welke het negatief van de echte of oor
spronkelijke balkenafdrukken zijn. 

Doordat de justit ie de overige vervalschingen nog in behandel ing 
heeft, kan hierover niets geopenbaard worden, vóór het vonnis 
geveld is. 

De heer Holz, firma Stoltz & Giebeler , Hundegasse 791, Danzig, 
beëedigd deskundige bij de Handelskamer , wil gaarne alle twijfel
achtige zegels van Danzig tegen beta l ing van niet meer dan het 
port voor terugzending k e u r e n ; een echtheidsattest kan tegen 
overmaking van 5 Mk. verkregen worden. 

Malta. Opdr. »POSTAGE.« — De wereldberoemde firma Whit
field King & Co., Ipswich, schrijft, benevens talrijke brieven drie 
telegrammen van luidjes op Malta te hebben ontvangen, met 
aanvragen voor NIET overdrukte 4 d., i s., 2 s. en 2 s. 6 d., 
waaronder een telegram van een mannet je , dat 6co stuks 2 
shiUingszegels wilde koopen voor »9 shillings« per stuk. Dit 
spreekt duidelijk genoeg om niet verkeerdelijk het doel te be
oordeelen, nl. dat deze onoverdrukte moeten dienen om, met 
een »valschen« opdruk P O S T A G E voorzien, te worden verkocht. 
Voor 30 shiU. vinden zij tallooze l iefhebbers van de 2 sh . ; de 
4 d. en de i s. kan men gemakkeli jk kwijt voor 7 sh. de twee, 
daar niemand ze daartoe »echt« leveien kan, enz. Zeer zeker 
hebben meerdere handelaars soortgelijke aanvragen ontvangen. 
Degenen, die voorraad bezitten en ervan wenschen te verkoopen, 

■ wordt geraden bij verkoop ze te voorzien van eenig geheim 
kenmerk, om, komen de vervalschingen op de markt, ze dadelijk 
te herkennen, zoomede de maker of de koopers die ze lietsn 
overdrukken (overstempelen) te ontmaskeren. »St. Coll.« noemt 
deze idee »edel en eenvoudig« ; zeke r ! m a a r , . . zal zij nut 
hebben, nu zij algemeen bekend wordt gemaakt ? Het eenige 
dat ik als »verblijdend« beschouw, is het feit, dat geen enkele 
handelaar in en buiten Engeland 'n grooten voorraad zegelwaar
den boven die der 6 d. bezi t ! 

Tsechoslowakije. De vervalschersbende der „overdrukte" Oos
tenrijksche zegels, enz. — De maker van de reeds vroeger ge
noemde vervalsching van den opdruk »Posta Ceskoslovenska 1919«, 
die mede »tandingzeldzaamheden« wist voort te brengen, zoo 
ook »Luchtpost I. uitg.«, »Oppersilezië» met »S. O, 1920« en den 
zgn. »Budweisiopdruk op de Oostenrijksche zegels (eene niet
officieele gebruikmaking van een ontworpen, doch niet goedge
keurde proef van het comité te Budejovic) isJAROSLAW SVANDA, 
zijne helpers, degenen die ze aan den man brachten, zijn: 
J. SWAB en W. HAVAS, welk dr ie ta l is gearresteerd. De heer J. 
Leseticky, Postinspecteur, PragVinohrady, Voorzitter van het 
Centraal Postzegelkeuringscomité te Praag, wien het gelukte den 
maker te ontmaskeren, danken wij dit bericht. Hij is de eenige 
keurmeester van alle Tsechoslowaaksche zegeluitgiflen en hare 
verscheidenheden, van welke laatste de groote massa slechts 
vervalschingen moet bezitten, daar geen enkele handelaar of 
verzamelaar, zelfs niet in het land van uitgifte, de namaaksels 
van de echte kan onderscheiden, hoofdzakelijk te wijten aan de 
moeilijkheid van omschrijving van de kenmerken der vervalschin
gen, en de hoeveelheden te ger ing waren om zelfs één vierde 
der liefhebbers tevreden te stellen. Vervalschers konden dus 
zeer gemakkelijk hunne waardelooze maaksels op alle postzegel
markten kwijt. 

De Postwissels en Postpakketkaarten 
van Nederland. 

J. Th. M. S M E L T , 

IV. 

A. B. C. 

Postwissels wegens abonnement op Fransche bladen. 
Geelgrijs karton, bruinroode druk , 18 X '4V2 c M. 

Opschrift ie r ege l : «Nederlandsche post
administrat ie«. 
Opschrift 2e r e g e l : »Administration des Postes 
des Pays Bas«. 

P O S T Z E C E L H A N D f L 
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A N 214 1892 Wapen A zwarte druk. 
loodrecht Nov. Opschrift 3e regel : Postwissel wegens abon

nement op dagbladen enz. 
1. idem 1894 Wapen A bruinroode druk. 

Aug. Opschrift 3e regel : Postwissel wegens abon
nement op Fransche bladen. 

voor 
Achter 2e lijnenband : centimes r̂ —— ... 

au pront de 
Rechts o n d e r : ciikel diam 23 m.M. 

» omlijnd vakje 4Vi X '^H c.M. zonder 
Inschrift. 

2. idem Wapen A. 
Achter 2e lijnenband : 

voor de Administratie 
centimes 

au profit de 1'administration 
' Rechts onder : cirkel diam. 29 m.M. 

a Jan. 1901 
b » 1902 

3. idem 1904 Wapen B d a t u m : 1 9 0 . . . . 
Mei 

4. idem 1905 Wapen B » 1 9 0 . . . . 
Nov. 

5. idem Wapen C. 
a 1909 L 1291 Datum r9 . . . . 
b 1910 L 39 » 191 . . . . 

6 idem Wapen C. *" 
a 1911 L 589 
b 1912 L 191 

7. idem 1913 Neven 2e l i jnenband: »Voor de administratie 
L 1330 van het blad, au profit de l 'adminislration du 

Journal.« 
In het rechthoekig vakje r ech t s : »Plaatsvoor 
de aanhecht ing der frankeerzegels. 

8. idem 1916 Idem. 
L 901 

9. N 2i4 1919 Geheel andere uitvoering. Wapen C klein 
L 2546 model. Tivee even lange lijnenbalken waarin 

waterpas de woorden : »Francs en centimes«. 
Opschrift 3e r ege l : »Postwissel«. 

» 4e » : »Wegens Abonnement op 
Fransche bladen. 

Abonnements postwissels Mode! 214 A. 
Grijs karton, zwarte druk. 

1. 214(1 1890 Wapen A, 19 X ' 3 c.M. 
loodrecht Juli Adres l u i d t : »Aan den Heer Directeur van 

het spoorwegpostkantoor No of order 
Plaats van bestemming 

B idem 1892 Adres l u i d t : Aan den Heer Directeur van 
April het Spoorwegpostkantoor No. I I . . . . of order 

Rotterdam. 
2. idem 1899 Groot 21 X ' 4 c.M., eigentlijke postwissel 

Oct. 15 X II c.M. 
Links, boven en rechts blanco ruimte, waarin 
respt. de woorden : »Plaats voor — de aan
hechting — der frankeerzegels. Adres lu id t : 
Aan den Heer Directeur van het spoorweg
postkantoor No. I of order te Amsterdam. 

3. idem 1899 Als voren Adres lu id t : 
Nov. Aan den Heer Directeur van het spoorweg

postkantoor No. 2 of order te Rotterdam. 
4. idem 1902 Wapen B. 

Oct. Adres lu id t : »Aan den Heer Directeur van 
hel spoorwegpostkantoor No. 2 of order te 
Rotterdam. 

5. idem. Adres l u i d t : Aan den Heer Directeur van 
het spoorwegpostkantoor No. i of order te 
Amsterdam, 

a 1904 Febr. 
b 1905 Mei. 

6. 214a Wapen C, groot 14!/^ X 21 c.M. 
waterpas Bovenste vak hoog 9 ' c.M. met i regel druk. 

»Voor- en achterzijde bestemd voor de aan
hecht ing van de frankeerzegels«. 

7. N 2i4rt 
warerpas 

a 1911 L 785 
b 1913 L 775 

Spoorwegpostkantoor No. i of order te 
Amsterdam, 
Op strook V. o. en op postwissel v/o. stempel-
cirkels diam. 29 m.M. 
Adres lu id t : »Aan den Heer Directeur van 
het postkantoor te Utrecht. 
Op strook v/o geen stempelcirkel. 
Op postwissel wel een stempelcirkel met daar
nevens 5 regels d i u k : »Betaalbaar ten post
kantore te Utrecht enz. 

Op postwissel geen stempelcirkel, doch 4 regels 
druk: Betaalbaar ten postkanlore te Utrecht tm. 
Bovenkant opschrift: »Nederlandsche Poste
rijen ongeveer gelijk met wapen. 

Opschrift ïNeder landsche Posterijen« onder
streept ; daaronder wapen. 

10. N R 214 A 1918 Formaat 14!/^ X n c.M. 
waterpas L351 L inks : Strook van 5 c.M. breedte . 

In l i jnenband: C/rt?.en C/. in drukhoofdlet ters. 
Formaat 19 X ' S ^ c.M. 
Adres luidt : »Aan den Heer Directeur van 
he tPos tkantoor te t//r<;i;,4/(afdeelingcouranten
zaken). 
Links strook breed 7 ' c.M. 
2e regel op achterzijde : 

9-

1 1 . 

idem 1915 
L 952 

idem 1917 
L 569 

Idem 1919 
L 705 

a 

b 

c 
L 

1920 
L 819 
1921 
L 617 
1922 
1172 

Bo ven 
Boven 

2e 

lij 
lij 

regel 

ner band : 
nenband : 

op 

»Te 
»Groot . 

(jrroot 
achter zijde : 

. T e . . . 

-

den . . . . 19 . . . . « 
. . . Gulden . . . .et . 

Gulden et. 

den 192 . . . 

Abonnements postwissels N 214 B. 
Adres : Aan den Heer Uitgever van 

of order 
Zwarte druk, formaat 19 tot 1 9 ' X 13 tot 13'c.M. 

Geelgrijs karton. 
214b Wapen A. Opschrift in Romeinsche letters 
loodrecht hoog 6 m.M.: »Nederlandsche Poslerijen«. 

Links strook breed 63 m.M. afgescheiden door 
eene lijn van postwissel. 
Op strook en v/o. op poslwissel 2 stempel-
cirkels diam. 23 m.M. 
Op achterzijde nota van 13 regels hoog 35 niM. 

a. Juli 1890 
b. Dec. 189 
idem 1900 

Oct. 
Op achterzijde geen nota. 
Op postwissel v/o : den 190 . . . . 
Op achterzijde : Te . . . . den 189 . . . . 

3. idem 1902 Wapen B. 
Maart Op achterzijde de wooiden kantooistempel in 

Gothische letters. 
4. idem 1904 Op achterzijde de woorden »Kanloorstempel 

Juli in gewone drukletters.t 
5. idem 1908 Stempelcirkels op voor- en achterzijde diam. 

Jan. 30 m.M. 
6. idem 1909 Wapen C. Linkerstrook breed 60 m.M. 

L 116 Afgescheiden door éene lijn van postwissel. 
7. idem 1910 Het opschrift »Nederlandsche Posterijen« in 

L 96 blokletters. 
Linkerstrook breed 55 m.M., afgescheiden door 
een dubbele lijn van postwissel. 
Lijnenbalk van 24 lijnen. 

POSTZEGELHANDEL 
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9-

N 2141!' 
loodrecht 

idem 1913 
L 1227 

idem 1914 
L 2206 

idem 1916 
L 2854 

N 2i4 B 1918 
waterpas L 352 

13-

14-

15-

16. 

idem 1919 
2361 

idem 1919 
L 1311 

idem 1920 
L 641 

idem 

a 1920 L 2036 

b 1921 L 550 

c 1922 L 587 

a 1924 L 7i4 

Lijnenbalk van 14 lijnen. 
Evenals alle vorige op strook : 
»te verzenden aan het adres van den H e e r . . . . 

a 1911 L 1164 
b 1912 L 1492 

Op strook : »te verzenden aan he t adres van 
den Heer \ 

Mw. \ 
de Firma J 
Op achterzijde: nota hoog 42 m.M. 

Op achterzijde : nota hoog 33 m.M. 

Idem. 
Opschrift boven wapen : 
»Nederlandsche Posterijen» m RomeinsckeXti-
ters hoog 4 m.M. 
Wapen C Ijreed 14 m.M. 
Op strook : »te verzenden aan het adres van 
den Heer (Mw.) de Firma 
Opschrift als boven hoog 4 m.M. 

» » » » 3V^ m.M. 
Op achterzijde, bovenste regel : » Voor mij aan«. 
Op achterzijde, bovenste t e g e l : »Endosscment«. 

Geheel andere ui tvoering; lichtblauw karton, 
zwarte druk. Wapen C breed iS m.M. 
Op rechterzijde boven : 4 regels druk. 
»Plaats voor de aanhechting v. frankeerzegels«. 
Alle opschriften in blokletters. 
In nota op achterzijde: recht van 10 cent, 
midden in 8" regel. 
In nota op achterzijde: recht van TS cent, 
midden in 8" regel. 
In nota op achterzi jde: recht van 15 cent, 
op 't eind van 71 regel. 
In nota op achterzijde : recht van is cent, 
op ' t eind van 7n regel. 

(Wordt vervolgd). 

7 ^ 

\ / i \ 

/ 
Vragenbus. 

\1/N 

Lid 331. Bij de zegels van 1864 is het verschil tusschen den 
Utrechtschen en Haarlemschen druk dikwijls moeilijk te zien. 
Bij den Haarlemschen druk komt de rand om het portret beter 
nit en vloeit minder in de omgeving weg. Het gekruisde lint in 
dezen band ziet men beter dan bij den Utrechtschen. Verder 
heeft het papier bij den Utrechtschen druk meer overeenkomst 
met dat van de zegels van 1852: het is hard en geelachtig ; van 
den Haarlemschen druk is het witter en dunner. 

G. te R. Er zijn reeds s temmen opgegaan tegen het zeer 
onduidelijk afstempelen der plaatselijke reclame-stempels. Of het 
aan de stempels of de ambtenaren ligt, kan ik niet beoordeelen. 
Zeker is het, dat de door mij bonafide ontvangen afstempelingen 
voor een groot deel onleesbaar zijn, en slechts zij, die op ver
zoek zijn afgestempeld, duidelijk zijn. Door de slechte afdrukken 
missen zij, zooals gij terecht opmerkt hun doel. 

Mars. Philatelistisch frankeeren is, dat men niet altijd gebruik 
maakt van 10 cent zegels, maar bij correspondentie met zijn 
vrienden zegels van 3, 4, 6 en 9 cent gebruikt met bijvulling 
van andeie . Bij dubbel port b.v. geen 5 + 10 maar b.v. i2)/j 
-(- 2V2.- Ook het gebruik maken van blokken en strips met 
randc'ifers en letters verdient aanbeveling. Zonder moeite bewijst 
men elkaar daardoor dikwerf een grooten dienst, maar het wordt 
helaas door velen over het hoofd gezien. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

•iv VH 

•|;) (;!;) 

Ingezonden. 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.^ 

Den Ha3,g, 24 Juli 1926. 
Aan den Hoofdredacteur van het 

Nederl . Maandblad voor Philatelie. 

Is de betiteling »Postpakket-verrekenzegels« niet een beetje 
lang en zou »Pospakketzegels«, niet voldoende zijn? Immers, 
welbeschouwd, is elk portzegel een verrekenzegel, als men iemand 
een ongefrankeerden brief zendt, dan plakt de post, bij aankomst, 
er een zegel op om het port met den geadresseerde te verrekenen. 
En dat de bedoelde zegels postpakketzegels zijn of waren dat 
ziet men heel duidelijk aan de afstempeling, teiwijl ze onge
stempeld niet bestaan. 

Hoogachtend, 
G. F . T . 

Noot der Redactie. Wij achten de benaming »Postpakket-
verrekenzegels« hoewel wat lang, de meest juiste. De zegels 
dienden ter verrekening van door de ^«(rrt'r«.f«n/£« verschuldigde 
kosten. Door ze dus eenvoudigweg »Postpakketzegels« te noemen, 
zooals inzender voorstelt, geeft men hun ware bestemming niet 
duidelijk weer. 

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

Die Postmarlten von Oesterreicli. — Ing. Edwin Muller, de 
opsteller (redacteur) van het gunstig bekende tijdschrift »die 
Postmarke«, heeft den moed gehad, zijn geliefkoosd speciaal 
gebied te bewerken. Wat dit zeggen wil begrijpt iedereen, die 
weet dat Kropfs grootsch werk, »die Postwertzeichen des Kaiser
tums Oesterreich«, vóór twintig jaren het licht zag en, hoe bui
tengewoon volkomen dit prachtwerk toenmaals ook was, thans 
verouderd is, trouwens, hadden de navorschingen sedert het 
verschijnen ervan niet zoo velerlei ontdekkingen aan het licht 
gebracht, men kan het toch niet meer koopen, reeds voor vele 
jaren was het uitverkocht. Naar een nieuw werk, dat alles zou 
omvatten wat sedert gevonden en opgehelderd werd en verbeteren 
zou hetgeen is gebleken onjuist te zijn opgevat, werd reeds ge-
ruimen tijd uitgezien, waarom genoemde heer Müller dan ook 
die moeilijke taak op zich heeft genomen. 

Het werk is nu gereed. Het bevat ook de zegels van het 
Lombardisch Venetiaanscli Koninkrijli, Oostenrijk's Levant en Kreta 
en tevens Liechtenstein. Het verschijnt nog dit jaar, telt zoowat 
250 bldz. tekst, is rijk verlucht en woidt in geheel linnen band 
geleverd. 

Hetgeen voor menigeen de kroon op het werk zet is de 
PRIJSCATALOQUS, 

welke daarbij wordt gegeven, waarin de prijzen van het genoemde 
Oostenrijksch zegelgebied, met alle afwijkingen opgenomen zijn. 
De oplage is met het oog op de hooge kosten zeer beperkt . 
Bestellingen woiden aangenomen tot nader voor u Mark of 18 
Schilling per exemplaar, door »die Verwaltung der Postmarke, 
Kolingasse 2, Wien IX.« . J. B. R. 

Das Postwertzeichen. — Op 5 Augustus 1926 verscheen het 
eerste nummer van den eersten jaargang van het tijdschrift van 
den »Bund deutscher Philatelisten-Verbände im In -und Auslande 
(E. V.).« Het tijdschrift, dat op den i en Donderdag van elke 
maand zal uitkomen, staat onder de hoogstbekwame leidingvan 
den heer Dr. phil. Franz KALKHOFF, Berlin-Charlottenburg 9, 
Würt temberg allee 26—27, wordt gedrukt bij en is zeer goed 
uitgevoerd door de firma Robert Noske, Leipzig C i en kost bij 
abonnement voor het bui tenland i dollar (waarom moet aan dat 
onzinnige »dollar« worden vastgehouden, nu üui tschlands 
toekomst en zijn R. Mark verzekerd zijn?). Formaat 3 0 : 2 1 cM ; 

P<3,S:TZECEUHANDEL:. 
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omtrent het aantal blz. inhoud, dat nu bijna 9 bedraagt en ruim 7 
vol advertentiën, dus te zamen i6 bldz., op 16 bepaald is, vind 
ik niets vermeld. De inhoud opent met een warm »Glückauf!«, 
waarin het doel van dit bondsorgaan wordt uiteengezet (het orgaan 
is geenszins een vcentralisatie« van al!e andere bladen, maar 
een »verdeeling van het werk« en tevens ter vermijding van 
»dubbel werk« en gewezen wordt op den zelfsprekenden plicht van 
alle tot den bond behoorenden, mede te werken tot den groei 
en bloei ervan. Enz. - Aan de organisatie van den bond, bondsbe-
richten, uit de jeugdbeweging (aan de jeugd is de toekomst!) 
scharen zich zeer belangwekkende bijzonderheden, o m. over den 
kopstaanden onderd iuk bij de 20 Mark ploeger met af beeldingen 
door den heer Hans Harnisch, Berlin W. (5, veizamelaarsbe-
scherming door den Hoofdredacteur, uit alle werelddeelen, 
gemengd, boekbeschouwing, nieuwigheden ; is ter nagedachtenis 
gewijd aan wijlen de beeren Ernst Petritz, Dresden, overl. 19 
April, Jean Boeking, Saarbrugge, overl. 22 April, Arthur Wülberg; 
Hamburg, overl. 30 Mei, Generaal Ch. Austin Coolidge, Detroit 
(Michigan), overl. i Juni en Karl Volkmann, Berlijn, overl. 12 Juni) , 
tot slot: spreekzaal en Vereenigingsberichten. Gaat men na dat 
elke kolom + 75 regels telt, behoef ik gewis niet uitieweiden 
over al het belangrijke en belangwekkende dat dit eerste nummer 
voor alle leergrage verzamelaars brengt en in de andere bladen 
van tot dien bond behoorende vereenigingen niet meer behoeven 
herhaald te worden. Een »welkom in het leven !« roep ik dan 
ook van harte dit »Bondstijdschrift« toe en beveel het gaarne 
allen weetgierige lezers, die 'n rijkspop per jaar voor studie en 
kennis wel over hebben , zich op dit orgaan te abonneeren. 

J. B. R. 

M. & G. Berichte u. Angebote. — De firma Holtz &Griebeler , 
Hundegasse 79, Danzig, die vóór 'n maand of 8 hare eerste 
veiling hield en met September reeds hare vierde veiling aan
kondigt — verrijzen de antieken uit hunne g raven! — heeft 
met begin Augustus een »Nachrichtenblatt« ( i . jaargang, i .n r . ) 
verzonden, hoofdzakelijk met aanbiedingen. Dit blad zal onregel
matig, al naar het noodig blijkt, verschijnen en gelegenheid 
bieden verzamelingen op billijke wijze aantevullen. Belangstel
lenden kunnen daarin waarschijnlijk wel iets vinden ; zij vragen 
een proefnummer bij de firma aan en beslissen zelf. Een opmer
kelijk, doch door mij reeds voor meer dan 36 jaren, na rijpe 
overweging, verworpen ideaal, is dat betreffende de »zwarte lijst», 
.welke zou moeten vervallen om plaats te maken voor een »lijst 
met inlichtingen«, door de firma beperkt voor de »Duitsche« 
verzamelaars. Ik ben nog altijd van oordeel, dat zulk een lijst 
in verhouding tot die »zwarte«, nog veel minder is dan het 
spreekwoord op »lood om oud ijzer« toepast. Minstens 75 '/o van 
de een tijdschrift ontvangende lezers, bekommeren zich om niets 
dan om de »ru iUadver ten t ies . Voor vcrzamelaais, die in goed 
vertrouwen geld of zegels aan adverteerders zenden, doen de 
»zwarte lijsten« zeer veel goed ; het aantal dat voor referenties 

giiiiiiiiiiili[|iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiil!ii[iiiiliiliiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiii^ 

I Buitengewoon aanbod. f 
I TE KOOP p r a c h t i g e c o l l e c t i e | 

I Postzegels, 
I + 6 250 verschillende, | 
I * Alléén Europa, * | 
I in Iwee zeer mooie albums Ka Be 1926. Veel | 
I zegels van 100, 200 francs en meer slul<s tegen | 
I den spotprijs van | 
I fl 2 5 0 , - . I 
I Brieven onder no. 437, Bureau van dit Blad. | 
îiiiiliiliiiniiliiii[ii!iiiiiiiiil\liilii|[iiiiiiiiii:iiiliiiiiliiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiniiii.ii['iiiiiiiiiinii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiî  

geld wenscht te besteden is zoo klein, dat het cijfer-i op 1000 
»ernstige« verzamelaars volgens ervaring, nog veel te hoog is. 

J. B. R. 
Zumstein's Europa Catalogus. — 10e uitgave. Jaargang 1927. 
Van dezen voortreffelijk-bewerkten catalogus ligt de tiende 

uitgave voor ons. Het is moeilijk hieromtrent iets nieuws te zeggen : 
druk en uitvoering zijn, zooals men dit van de uitgeefster ver
wachten kan, die kosten noch moeite heeft gespaaid om den 
verzamelaar niet alleen een prijslijst, doch voor alles een goeden 
leidsman mede te geven. Het werk bevat alle zegeluitgiften van 
Europa en de Europeesche postkantoren in het buitenland, 
benevens die der Duitsche Koloniën. De tekst is in Flansch en 
Duitsch. Wat wij hier en daar over de prijzen zagen, getuigt 
van nauwgezette overweging. 

De prijs is 5 Zwitsersche francs; voor een dergelijk werk al 
zeer gering. Men bestelle bij de Nederlandsche handelaars of 
rechtstreeks bij de uitgeefster te Bern. v. B. 

l ü SAN MARINO ü l 
Nieuwe serie, compleet / 0,80 
Nieuwe serie, prov. 75 c. op 80 blauw 1 

1.20 c. op 90 bruin ! 
1.25 c. op 90 bruin | ' ' ' 1. 

Vvert no. 16-
26-
6 8 -
8 1 -
9 7 -

-19 
-30 
80 
-86 
101 

2.50 c. op 80 blauw . 
/ 0 , 5 0 

0,40 
2,50 
0,35 
0,90 

No. 89—95 of expr. 4 
R. Kruis, comp, ƒ 0,90 

N o . 1 0 2 - 1 0 5 , serie cpl. » 2,80 
No. 106- 117, . » . 3,30 
Porto 's 19-24, » » . 3,30 

MALTA. 
Serie, prov. opdruk Postage 

No. 103 - 1 1 2 , 
115, 
116 
115—116 
97 ( 5/.-) 

1 / 4 - 1 / . . 
5 shill. 

10 . 

/ 1 0 , -
» 9,— 
» 13,— 
» 22,— 

6 -
98 (10/.-) » 1 1 , 

è, 
ITALIË. 

Luchtpost, compleet, 4 stuks 
Jubilé St. Franciscus, serie compleet . . . . 
Jubilé St. Franciscus, serie compl., 5 Kolonie 
Venetië-julienne, no. 19—35 
Trente-Trieste, no. 1—14, serie compleet . . 
Trente-Trieste, Porto 's 1—7, serie compleet . 

> 1 -
. 1,20 
> 7 , -
> 8,30 
. 0,80 
. 0,90 

^ Alle ongebruikt. 
S* Bestellingen boven 10 gulden franco. — Elke bestelling 
j moet, als de cliënt ons nog niet bekend is, van 't bedrag 
(2) vergezeld gaan. 

I Ing. Giulio Fattorini, | 
f TRIESTE, Via Chiozza 33. f 
é (439) k 
®@r»f«i®@j^r.®@;^r«®@s^»>i©®@s^r»g)®®!>»i<<©@««<«g)@s^f«<g)@s»»r<!®® 

k 
f 
k 

k 

f 

k 
k 

Oud-Europa, pakketten, enz. levert in prima kwaliteit 

B. I. ABRAHAMS, 
Den Haag, 6 Amsterdamsche Veerkade 
AANBIEDING VOOR SPECIALISTEN. 
En^eltch Indië, Yvert 99, 100, 102, 103, [compleet in 

opdruk kopstaand, ongebruikt f 185,—. 
Kuweit , Yvert \ha, 16a, 17«, 18«, 2Qb, 20c, compleet, 

ongebruikt f t 0 5 , - . ,■ ' (441) 

P O S T Z E C E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R rziW-MJ^^mMméMmm 
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DE HAÄGSCHE POSTZEQELHANDEL, 
S. A. BLOK en A. FORSTER. 

NOORDEINDE 90, DEN HAAG, 
(NAAST HET KONINKLIJK PALEIS). 

TELEFOON 13157  GIRO 110104. 

Is en blijft het beste en meest vertrouwde adres 
voor den Aan en Verkoop Uwer Postzegels en 

:; aanverwante artikelen. :■: 

\\V\ 

Speciale afdeelingen voor: 
Taxaties  Adviezen  Veilingen  Expertise. 

Levering volgens Mancolijst. 
PRIJZEN VAN 4 TOT 8 CENT PER FRANC. — Enorme sorteering. 

SPECIALE EECLAMEAAKBIEDING 
500 verschillende der geh. wereld 

1000 « der geh. wereld 
2000 » der geh. wereld 
8000 j> der geh. wereld 

100 » . Balkan . . . 
50 » Belgische Spoorzegel 

100 » Beieren 
50 » Bosnië 

100 . Bosnië f 3,' 
50 » Bulgaiije. . 

100 . Bulgarije. . 
50 . Denemarken 

100 » Denemarken 
100 » Danzig . . 
200 » Duitschland. 
300 . Duitschland. 
100 . Duitsche koloniën 

(12 series) 
40 » Egypte 
25 . Estland 
50 » Finland 
25 » Fiume 
50 » Fiiime 
25 » Griekenland 
50 » Griekenland 

100 . Griekenland f 2,25 
100 . Hongarije 
200 » Hongarije 
300 » Hongarije 
50 » Japan . . 
25 » Joego Slavië 
50 « Joego Slavië 

100 « Joego Slavië 
Al onze pakkette 

VERZAMELINGEN! 
f 0,70 50 
- 1,95 50 
- 6,50 50 
- 18,50 100 
- 0,60 150 
- 0,95 100 
- O 45 50 
- 1,10 200 
- 3,20 500 
- 0,40 50 
- 1,35 100 
- 0,60 50 
- 2.25 100 
- 0,95 50 
- 0,25 50 
- 1,50 100 

50 
- 8,50 100 
- 0,65 20 
- 0,45 50 
- 0,80 - 100 
- 0,65 50 
- 1,50 50 
- 0,25 100 
- 0,70 50 
- 1,90 100 
- 0,25 100 
- 0,60 100 
- 1,65 50 
- 0,75 100 
- 0,20 200 
- 0,50 1350 
- 1,45 

n zijn opgemaakt 

verschillende Letland , 
» Luxemburg 
» iV\emel 
y> Nederland 
» Nederland 
> Nederl. en Koloniën 
» Suriname en Curasao 
» Oostenrijk 
» Oostenrijk 
» Perzië 

Polen . . 
» Portugal . 
» Rumenië. 
» Saargebiet 
» Servië (oud) 
» Scandinavië 
» Spanje. . 
» Slowakije 
» SofjetRusland 
» SofjetRusland 

Turkije . . 
» Wuttemberg 
» Zweden . . 
» Zweden . . 
" Zwitserland. 
» Australië. . 
» ZuidAfrika f 1,95 en 
» Engelsche Koloniën 
» Fransche Koloniën . 

Fransche Koloniën . 
» Fransche Koloniën . 
» alle betere kl. zegels 

prachtige coll. slechts 
in venstercouverts. 

1,75 
1,15 
1,50 
1,95 
5 , 
2 
6 , 
0,45 
5 
1.35 
0,45 
0,45 
1,25 
1,90 
2,75 
0,75 
0,80 
0,90 
0,45 
0,90 
1,65 
0 65 
0,25 
1,45 
0,65 
1,90 
1,40 
0,75 
0,20 
0,55 
1,50 

 12,50 

Aanvragen zonder retourporlo worden niet beantwoord. Alle zendingen geschieden na ontvangst van postwissel 
of door oversch?ijvlng op onze 

Girorekening No. 110104, kantoor DEN HAAG. Zendingen beven f 10.— franco. Buitenland Porto Extra. 
(253^ 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. •75 

D E NIEU\A/E 
MICHEL

CATALOGUS 
f IS ER. f 
MICHEL EUROPACATALOGUS 1927, 

WINKELPRIJS f 3,— 
ZOO JUIST VERSCHENEN. 

MICHEL OVERZEECATALOGUS 1927, 
WINKELPRIJS f 4,50 

VERSCHIJNT BEGIN OCTOBER. 

SCHWAHEBERGER PBSTZEGEULBUMS. 
UITGAVE 1927. 

NIEUWE SENSATIONEELE 
JEUOD UITGAVtN. 

SCHWANEBERGER 
„UNION"UITGAVE. 

SCHWANEBERGER 
EUROPA EN 
OVERZEE UITGAVE. 

SCHWANEBERGER 
OROOTE PERMANENT
UITGAVE. 

SCHWANEBERGER s 
PHILATELISTISCHE 
BENOODIODHEDEN 
IN BEKENDE UITSTEKENDE 
KWALITEIT EN AFWERKING 
TEGEN ZEER BILLIJKE PRIJZEN. 

MEN VERLANGE GRATIS HEF NIEUWSTE 
PROSPECTUS 1927. 

UITGEVERS DER 
SCHWANEBERGER ALBUMS 

<a. m. b. H.), 

LEIPZIG e. 1, 
FELDSTRASSE 18/20. (429) 

Cotrespondentis

POSTBUS 280. 

M. Z. BOOLEMAN'S 
P0STZE6ELIIAIIDEL, 

leHElMERSSTRAATlOO, 
AMSTERDAM. 

Correspotidentie

adres: 
POSTBUS 280 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Oude zegels der Vereenigde Stalen van 
Amerika, ongetande zegels der eerste 
uitgiften van diverse landen voornameliji< 
Nederland, OudDuitschland, Engeland en 
Koloniën en Europa, liefst in paren, strippen 
en biokstuki<en, of op gelieele brieven, 
doch uitsluitend in prima conditie; verder 
Verzamelingen, Partijen en Rariteiten. 

EXPERTISE. TAXATIE. 

gnillllllllllllllMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 

'I BRITSCHE I 
P iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniii P 

I KOLONIALE ZEGELS. I 
 IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER PRACHTVERZ' MELING DER EERSTE 
U I T G I F T E N , ALLE IN Z E E R G O E D E N 
S T A A T . P R I J Z E N : V, CATALOGUS. 

EDUARD EN 
GEORGEUITQIFTEN 

 ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH 
OF P R A C H T I G GESTEMPELD, GROOTEN

DEELS GEPRIJSD ' / , CATALOGUS. 
 MOOIE ZICHTZENDINGEN WORDEN OP 
A A W R A A G TOEGEZONDEN. REFERENTlEN 

VERZOCHT. 

J. B I R D , 
„WESTBURY", WF.ST HILL ROAD, 
SOUTHFIELDS, LONDON, S.W. 18. 

(303) 

WATERGRAAFSMEER • ^ | ■ ¥ ^ V # % r % O' * » 
O  D I R . U E ö N DE RAAY 
= • INT.TEL. ZUID 6255 
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SPECIALE AANBIEDING! 
De^e verzamelingen bevatten uitsluitend prima materiaal, dus alleen gave frische postzegels, géén 
fiscaalzegels of uitknipsels. De zegels zijn dubbel gesorteerd en is men gevrijwaard voor beschadigde 
en zwaargestempelde exemplaren Bij het vaststellen der prijzen is de catalogus niet als basis 
genomen; de collecties zijn tegen engros-waarde geschat, terwijl verrassingen niet zijn buitengesloten. 

Er bevinden zich géén 2 van dezelfde soort in; alle zijn dus verschillend. 
INDIEN NIET TEVREDEN, GELD TERUG. 

B E T A L I N G : per giro No 115398, per postwissel of aan de Incassobank, Hilversum. 

Ka" Verkoop geschiedt UITSLUITEND per post ""aai 

I. V. d. Graaf, Postbus 42, Hüversum. 
(Directeur Instituut v. Diaetetick). 

100 Argentinië / 4,50 
195 Beieren » 3,10 
140 België » 2 , -

15 Boiivië » 0,65 
90 Bosnië-Herz 2,60 
50 Brazilië » 1,45 

100 Bulgarije » 1,20 
115 Cecho Slowalfije . . » 1,70 
60 Chili » 2,35 
25 China 0,70 
50 Columbia » 3,90 
55 Cuba » 0.95 
65 Denemarken » 0,95 

300 Duitïchland » 1,40 
50 Diiitsche Koloniën, eic. . » 2,— 

105 Duitsche Piebis. . . . . 3,65 
Ito Danzig » 1,15 
100 Ecuador » 6,90 
30 Egypte -0,75 
75 Engeland 2,40 

5o0 Engelsche Koloniën . . » 12, -
50 Finland » 0,70 
55 Fiume » 2,40 
50 Frankrijk » 4,25 

625 Fransche Koloniën. . . »14 50 
65 Fransch Marokko . . . » 3,25 

175 Griekenland » 7,60 
50 Guatemala » ?,10 
85 Haïti • 7,50 
90 Honduras » 9,75 

350 Hongarije » 2,85 
80 Italië . 1 , 7 0 
75 Italiaansche Koloniën. . • 0,55 
45 Japan » 0,60 
65 Joego-Slavië » 0,65 
50 Kaukasië » 5,40 
35 Letland ' 1,— 
30 Lichtenstein » 0,20 
25 Litauen » 0,45 
50 Luxemburg » 0,90 
55 Memel » 2,25 

Lid Ned Vereen, van Postz , No. 33 8 

40 Mexico / 1, -
50 Middel-Litauen. . . . » 1,65 
40 Montenegro » 2,20 

250 Nicaragua » 19,— 
30 Noorwegen » 0,75 

350 Oostenrijk » 3,50 
500 » » 1,25 
35 » Veldpost . . » 1,20 
20 Panama . . . . . . . 1,25 
20 Paraguay • 0,65 
45 Peru » 1,30 
90 Perzië » 3,60 
35 Philippijnen » 0,75 
35 P,irlo-Rico • 1,50 

175 Polen » 1,75 
80 Portugal » 1,50 

225 Portugeesclie Koloniën . » 5,50 
175 Roemenië » 4,50 
125 Rusland • 3,90 
190 Salvador » 14,— 
45 Servië (oud) » 1,75 
25 Siam » 0.90 

100 Spanje » 12,90 
225 Turkije » 7,90 
25 Ukraine » 0,25 
40 Uruguay » 1,50 
55 Venezuela » 1 , 3 0 

115 Ver. St. N. Amerika. . » 2.40 
105 Wurtemberg » 3,25 
75 Zwitserland » 1,25 
65 Zweden - 0,70 

500 verschillende . . . . » 0,80 
1000 » . . . . » 1,25 
2000 » . . . . » 6,50 

Series en losse zegels . 
1000 Beieren, 10 pf. 1888. . / 0,75 
1000 Duitschland 1920, 10 pf. » 1,50 
Vel Danzig 1920, 

25/30 pf., foutdruk » 10,— 

100 series Hongarije, 
25 verschillende / 1,50 

100 series Lettland 1920, 
Kind, 50 k. + 1 rbl. » 6 , -

100 Lettland 1920, 5 rbl. . . » 1 2 , -
100 series Lettland, 

Draakd. 10, 25, 1 rbl. » 1 0 , -
100 Lettland 1921, 2 rbl./lO . » 4,— 
100 . 1921/2', lrbl./35 . 2,25 
100 Oostenrijk 1922, 1000 Kr. » 0,35 
1 pes Oostenrijk Feldp. 

1915, 3 Kr. . 1,50 
1 pes Oostenrijk Feldp. 

1915, 5 Kr. » 1,50 
100 Italië op Oostenrijk 

1918, 3 C./2 H. . 0,80 
100 series Rumenië, 1,5 lub. » 3,— 
100 series Ukranie 1918, 5 w. » 1,40 
100 series Ukranie 1920, 5 w. » 1,— 

Nederland 
10 pes, 10 ct. ongefand 
10 pes, Vliegpost, 10 ct. 

100 pes. 
100 Jubilé 1923, 2 ct. 
100 » . 5 ct. 
100 . . 10 ct. 
100 . . 71.2 ct. 
10 » » 20 ct. 
10 . » 25 ct. 
10 » » 3 5 ct. 
1 » » f 2,50 
1 . . f 5,-

100 1923, 
100 . 
100 » 
100 » 
100 . 

2/1 . 
2/1»/^. 
4 
10/5 . 
10/12iä 

100 Dienst 10/3 

/ h-
1,25 

10 , -
0,40 
1 , -
0,20 
1 , -
0,10 
0,35 
0,60 
3,25 
4,50 
0,75 
0,75 
1,50 
1,75 
2,25 
4,25 

(428) 


