
O F F I C I E E L ORGAAN VAN: 
Ie Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
e 's-Gravenhage; de Veretniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 
nternationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
ie Philatelisten-l^ereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Ppstzegelvereeniging 
.Helder" te Heider; de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L); de Postzegelverzamelaars-Vereeniging „Zwolle", te Zwolle en den 
.Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". :: :: :: :: 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922. BRONZEN MEDAILLE BRüNN (TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923. 
ZILVEREN MEDAILLE WEENEN 1923. VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 's-GRAVEN-
HAGE 1924. ZILVEREN MEDAILLE PARIJS 1925. GOUDEN MEDAILLE FRANKFURT AM MAIN 1926. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
tioneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
redacteur J. D. van Brink, Hoek van Holland; al wat Ned. en Kol. betreft, 
lan A. M. Benders en O W. A. de Veer, Bürgern. Reigerstr. 67, Utrecht 
[nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachtsweg?, Rotterdam (port-
segels); poststukken van Ned. en Kol aan W.G.Zwolle, Ger.Terborgstr. 
28'I, Amsterdam, en buitenl. poststukken aan W. P. CosterusPzn.,Edam. 
Afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein, 25'', Haarlem. 
Eereleden der Redactie; J. É. ROBERT en H. J. SPITZEN jr. 

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

Tot het plaatsen van advertentiën, het bekomen van abonnement 
en afzonderlijke nummers, het opnemen van verslagen van ver
gaderingen en verdere vereenigingsberichten en voor alles wat de 
uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden 
tot L. C. A. SMEULDERS, Verlengde Koninginnestraat 89 
te BREDA, Telefoon Intercommunaal 1397, Postrekening No. 37183 

ABONNEMENTSPRIJS (bij vooruitbetaling): 
Binnenland, per jaar, franco per post ƒ 5,—. 
Buitenland, » > » » » » 6,—. 
Afzonderlijke nuwmers » 0,50. 

Gratis voor de leden van bovengemelde Vereenigingen. 

V, pagina / 30, 
1/, . . 17,50 
1/, , . 12,50 
1/4 . » 10 ,— 

ADVERTENTIËN (bij vooruitbetaling): 
Ve pagina . / 7,50 
Va • . » 6 , -
V» » . » 5.50 
V„ 4,50 

'/ , , pagina. / 4,— 
V18 > • » 3 -
Bii 3-> 8-en 12-maal plaat
sing 5, 10 en 1 5 % reductie. 

5e JAARGANG. B R E D A , 16 OCTOBER 19 2 6- No. 10 (58). 

De Zeventiende Nederlandsche 
Philatelistendag. 

II. 
Het Congres op Zondag. 

Zondagsmorgens ving het Congres aan met de mededeelingen 
van den heer Tresling over 

Het Postmuseum. 
Op verzoek van den actieven voorzitter van uw Bond kom ik 

gaarne een praatje met U maken over het Nederlandsche Post-
museum, aldus de heer Tresliijg. 

Het spreekt vanzelf, dat de philatelisten belang stellen in de 
totstandiïoming van een postmuseum. omdat de philatelie een 
belangrijke afdeeling ervan zal zijn. Reeds lang was door het 
hoofdbestuur der P. en T. de aandacht geschonken aan de stich
ting van een Postmuseum, in navolging van andere landen. 
Gebrek aan lokaliteit en later de tijdsomstandigheden zijn oorzaak, 
dat nooit uitvoering aan de zaak werd gegeven. De gedachte aan 
de oprichting van een Postmuseum is weer opgekomen door de 
ontvangst in 1922 van een adres ter zake van de beeren Van 
der Schooren en Klinkhamer, resp. voorzitter en secretaris van 
den Bond. Pogingen toen in het werk gesteld om onderdak te 
vinden voor een te stichten Postmuseum leden schipbreuk. 

Toen in 1924 de heer P. W. Waller uit Oï/Arz/i?«« zijn prachtige 
postzegelverzameling van Nederland en van de Nederlandsche 
Koloniën en zijn waardevolle historische verzameling op postgebied 
met boekerij aan het staatsbedrijf der Posterijen ten geschenke 
aanbood, sprak hij daarbij de hoop uit, dat zijn schenkingen een 
stoot mochten geven tot de oprichting van een Postmuseum. Dit 
is geschied. Op voorstel van den toenmaligen directeur-generaal 
der P. T. T., den heer W. D. Nolting, besloot de Minister van 
Waterstaat, de heer G J. van Swaay, het geschenk voor het 
Staatsbedrijf te aanvaarden en tot de stichting van het Neder-
landsch Postmuseum over te gaan. Door genoemden minister 
werd ik op voordracht van den Directeur-Generaal met de leiding 
belast. Voor diegenen onder U, die inzage hebben gehad van de 
verzameling Waller of van een deel daarvan, zal het duidelijk 
zijn dat deze verzameling een der meest waardevolle bestand-
deelen van het Postmuseum zal uitmaken Na de bekende Inter
nationale Postzegeltentoonstelling in 1^2^^ te Ben Haa^ gehouden, 
is de verzameling in het bezit gekomen van het Staatsbedrijf. 
Gaarne maak ik hier nog melding van de schenking van mevrouw 

van Heerdt-Kolff, n.1. haar verzameling briefkaarten, welke op de 
hierboven genoemde tentoonstelling geëxposeerd is geweest. 

Eenige lokaliteit kon beschikbaar gesteld worden in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der P. en T. Kortenaerkade 12 te Den Haag, 
waar deze verzameling werd ondergebracht en ook datgeen, wat 
voorloopig voorhanden was om deel uit te maken van het Post
museum, aan den opbouw waarvan ik bezig ben. Er werd nu een 
begin gemaakt met het verzamelen van alles wat in eigen dienst 
nog te vinden was. Aan de ambtenaren werd een mededeeling 
gezonden van de oprichting van een Postmuseum en de hoofden 
van dienst werden verzocht na te gaan oi nog stukken of voor
werpen van historische waarde onder hun bereik waren en daarvan 
opgaaf te doen. Omdat de posterijen al zoo oud zijn, is reeds 
heel wat ouds op dit gebied verdwenen, omdat nooit verzameld 
is; dus zal het moeilijk zijn op dit gebied het noodige te ver
zamelen voor het Postmuseum. Het laat zich aanzien, dat van den 
telegraaf- en telefoondienst gemakkelijker zaken bij elkaar gebracht 
zullen worden, omdat daarvan de geschiedenis niet zoo oud is 
als van de post. Zoo ook van de vliegpost, waarvan wij nu alles 
zelf meemaken. Maar bovenal is er voor een museum belang
stelling en hulp noodig en vraag ik ook aan U, die te willen 
toonen en te willen verleenen, niet alleen uit een philatelistisch 
oogpunt, maar in den ruimsten zin op het gebied van posterijen, 
telegrafie en telefonie. Ik bedoel hiermee, dat mocht U iets op 
historisch gebied in uw bezit hebben, dit te willen afstaan aan 
het Postmuseum en mocht U weten of te weten komen, waar 
zich een of ander stuk of voorwerp bevindt, dat voor het museum 
trachten machtig te worden of dit aan mij mee te deelen (adres 
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, Postmuseum). Er mag 
nu niets meer te loor gaan. Wat op philatelistisch gebied voor 
het Postmuseum nog van belang is te bezitten, o.a. ter aanvulling 
van lacunes in de verzamelingen, daarop korri ik later gaarne 
terug, dat is nu nog moeilijk vast te stellen. 

Persoonlijk zoek it: allerwege contact en heb dit reeds gedaan, 
o.a met de directies van de gioote stoomvaartmaatschappijen, 
— zoo ontving ik van de Mij. Zeeland een mooi scheepsmodel — 
met de directie der Ned. Spoorwegen, met Rijksmuseum en voor 
een deel reeds met provinciale en gemeente musea en archieven. 

Prettig en aanmoedigend is het overal belangstelling te onder
vinden, aardige resultaten mocht ik reeds bereiken en bovendien 
wordt de zaak bekend. Zoo is de vliegpost al aardig vertegen
woordigd : na den succesvollen vliegtocht met de F VII van 
Amsterdam naar Batavia heb ik een bezoek gebracht aan den 
heer Fokker om de belangen van het museum voor te dragen 
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en dat was niet tevergeefs. Door zijn toedoen mocht ik een paar 
modellen van vliegtuigen ontvangen, n.1. een model F VII en een 
model F II, waarmee de eerste Ned. post werd vervoerd, voorts 
nog foto's. Van de aankomst der post in Indië werden ook foto's 
ontvangen en van de Indische postadministratie, benevens van 
de hoofden van dienst der Ned. Ind. P. T. een zilveren gedenk
plaat van den vliegtocht voor den Dir. Generaal der P. T. Het 
zakje, waarin de post naar NedIndië is vervoerd, benevens de 
voor die verzending noodige officieele bescheiden zijn ook in mijn 
bezit, ook een der brieven, welke mee zijn gezonden en des tem
pels, welke tot onbruikbaarmaking van de postzegels op die brieven 
hebben gediend. Voorts platen, foto's enz., op den vliegtocht be
trekking hebbend. Ook van de zijde der K. L. M. en van het 
Comité Vliegtocht NederlandIndië werd medewerking toegezegd 
en mocht ik foto's enz. ontvangen. 

Dit onderdeel gaf ik U uitvoerig om U een beeld te geven hoe 
verzameld wordt. 

Om van andere zaken voor het oogenblik niet te spreken, kan 
ik gerust zeggen dat het aan interessants voor de Philatelisten in 
het Postmuseum niet zal ontbreken. Ik noem slechts de verza
melingWaller, voorts ontwerpen van postzegels, velerlei proeven, 
drukplaten van verschillende postwaarden, zegels van de verschil
lende landen, die aangesloten zijn aan de Internationale Post
vereeniging te Bern, oude blieven met afstempelingen,origineele 
stempels, enz. 

Nu zou ik U nog gaarne iets vertellen over Postgeschiedenis, 
aangezien mij dat zeer gewenscht voorkomt in verband met het 
Postmuseum. 

Postgeschiedenis vervult wellicht verscheidene onder U met 
huivering. Menigeen denkt daarbij aan oude stoffige, geelgeworden 
stukken, aan oude inrichtingen, waarvoor men tegenwoordig het 
hoofd schudt. Weer anderen denken aan een oude postkoets, 
welke weer bij dichters en romantisch aangelegde menschen een 
weemoedig genoegen opwekt. Menigeen denkt aan het oude, op 
een schildersezel gemonteerde Morsetoestel. Kort en goed, zij 
denken aan het geheele tijdsverloop van brievenbestellende voet
boden der Middeleeuwen tot aan de tegenwoordige hoogte van 
de in het wereldverkeer samengevlochten Nederlandsche Posterijen 
en zeggen: de Nederlandsche posterijen zijn een beheer van den 
nieuwen tijd en worden bestuurd uit een oogpunt van zakelijk 
bedrijf, wij moeten menschen zijn van den tegenwoordigen tijd, 
wij moeten met twee voeten in de werkelijkheid staan, wij moeten 
niet omkijken, maar vooruitzien. Dus Postgeschiedenis is aileen 
maar liefhebberij, om niet te zeggen beuzelarij, die teert op kosten 
van den dienst. 

Zóó denken helaas werkelijk velen. Zoo wordt niet enkel over 
postgeschiedenis gedacht, o neen, men treft die gedachte aan op 
velerlei gebied. Het is een groote dwaling, wanneer men gelooft, 
dat iemand, of een geheel volk, zich kan losmaken van het verleden. 
Het is onmogelijk het leven van een mensch van af ongeveer het 
20ste levensjaar tegenover de eerste 20 jaren als een gescheiden 
geheel te houden. Door honderden draden is dat leven met het 
verleden verbonden. 

Precies zoo is het gesteld met het leven der volkeren en met 
hun instellingen op het gebied der beschaving. Men kan gerust 
zeggen, dat een volk voor een groot deel leeft door zijn geschie
denis. In de geschiedenis, is het tegenwoordige leven afgebeeld 

De post geeft in hare ontwikkeling een getrouwe weerspiegeling 
van de beschavings geschiedenis. Een geweldig groote ontwikkeling 
is het, die leidt van den brievenbestellervoetbode der Middeleeuwen 
tot aan de tegenwoordige in het wereldverkeer ingevlochten inrich
ting der Nederlandsche P. T. en T. De post is een weerspiegeling 
van politieke overeenstemming en geeft weer de kracht en de 
groote uitbreiding van het Handelsverkeer. Toch is er vroeger 
niet veel geschreven over de post ; de postgeschiedenis werd wat 
stiefmoederlijk bedeeld. 

Gelukkig heeft mr. dr. Overvoorde, archivaris der gemeente 
Leiden, in zijn werk van 1902: »de Geschiedenis van het Postwezen 
in Nederland vóór 1795«, een belangrijke bijdrage geleverd voor 
de postgeschiedenis. In het voorwoord van zijn werk zegt hij, dat 
naast een aantal verspreide kleine studies men voor de postgeschie
denis voornamelijk is aangewezen op het werk van mr. J. C. W. 
Le Jeune : »Het briefpostwezen in de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden, Utrecht 1851«, dat voor zijn tijd ongetwijfeld een 
goed overzicht geeft, doch dat het gebrek heeft, dat de schrijver 
zich hierbij te zeer heeft beperkt tot direct onder zijn bereik 
liggende bescheiden. 

Verschillende plaatsen hebben h u n opkomst te danken voor 
een groot deel aan de omstandigheid, dat ze lagen aan een post
route. Bij het doen van navorschingen staat het vast, dat ook 
minder belangrijk werk moet worden verricht, hetwelk veel moeite, 
tijd en opoffering kost. Dit minder belangrijke werk kan toch als 
grondslag niet gemist worden. Vruchtbaar minder belangrijk werk 
beteekent niet hetzelfde als waardelooze rommel ; bijv. het maakt 
absoluut niet uit te weten of de eerste brievenbus een meter of 
een halve meter boven den grond was opgehangen, welke timmerman 
haar gemaakt heeft en wat hij daarvoor in rekening heeft gebracht; 
of de eerste telegraaf paal 8 of 10 meter hoog was. Evenals op 
het gebied der kunstgeschiedenis niet noodig is te weten, hoeveel 
stukken hardsteen gebruikt werden bij den bouw van een gothi
schen Dom of op het gebied van de letterkundige geschiedenis 
aan welke ziekte Cats gestorven is. Juist die soort zaken, welke 
menigeen als geschiedenis beschouwt, stoot de menschen ervan af. 

Behalve van het Rijk is voor het verzamelen ook hulp noodig 
van provincie en gemeente en van part iculieren; menig meer of 
minder belangrijk document of voorwerp op postgebied is in 
particulier bezit. Voorzoover ik mij met bovengenoemde lichamen 
en personen in verbinding heb gesteld, heb ik steeds een vriendelijke 
ontvangst gehad en werd mij gaarne hu lp toegezegd. En wanneer 
ik dan op de hulp en de belangstelling van velen mag rekenen, 
en de voorteekenen daarvan zijn er, dan twijfel ik niet of Nederland 
zal eens een Postmuseum bezitten, dat met de buitfenlandsche kan 
wedijveren. (Applaus). 

* * * 
Yvert of Senf. 

Dr. P. H. van Gittert leidde in de bespreking van de wensche
lijkheid, dat de Nederlandsche Philatelisten zich uitspreken voor 
het gebruik van den Senf of den Yvert en Telliercatalogus. 
»De vraag is enkel en alleen, is het nu niet de tijd, terug te gaan 
tot het gebruik van Senf of Michel, en indien dit zoo is, zou het 
dan mogelijk zijn dat allephilatelisten in Nederland gelijk handelden, 
zoodat niet de een volgens dien en de ander volgens een anderen 
catalogus verzamelt«. 

De heer De Raay merkte op, dat de Duitscher zijn Senf of 
Michel gebruikt, de Engelschman zijn Stanley Gibbons, de Ameri
kaan zijn Scott, enz. Als neutrale is nu Zumstein er nog bijge
komen. De kwestie is nu, dat een Franschman geen ruilconnecties 
zal aanknoopen op Senf, de Duitscher niet op Yvert. Het vraagstuk 
van de catalogi zal wel steeds een vraagstuk blijven. 

De heer A. J. Jacobs (Breda) meende, dat het hier om twee 
vragen gaat : welk voordeel heeft de eene catalogus boven den 
andere en waarom heeft de Yvert den Senf verdrongen ? Spreker 
heeft beide catalogi eens voor zich genomen en toen is hem het 
volgende opgevallen : de Senf geeft boven elke serie een korte 
omschrijving, de Yvert niet. Kleurveranderingen worden in Senf 
apart geplaatst, de Yvert combineert ze. Bij de Engelsche koloniën 
geeft de Senf aan de kleurvei schillen groen en blauwgroen, de 
Yvert niet. De Senf is gemakkelijker voor iemand, die geen talen 
kent, terwijl de meeste verzamelaars ook Duitsche Schaubekalbums 
hebben Indien de oorlog niet tusschenbeide ware gekomen, dan 
zou nu de Senf nog steeds gebruikt worden. Maar door de inflatie 
verloor de Senf haar vaste basis en daarmee veel van haar waarde. 
Thans zijn de rollen omgedraaid. In Frankrijk heerscht nu, zij het 
in mindere mate, de inflatie, en op haar beurt mist de Yvert . 
catalogus een vasten bodem. Spreker acht het daarom nu den tijd, 
tot den ouden Senf terug te keeren, w a n t : 

»Nord, Ost, Süd, West . 
Der Senf ist doch de r Best«." 

De heer Keizer (Apeldoorn') vond dat het niet aanging ieder 
lid te decreteeren : nu gebruikt gij verder dien catalogus. Men 
kan slechts de wenschelijkheid uitspreken. Wel zou spreker wen
schen, dat alle handelaren volgens één catalogus hun aanbiedingen 
opmaakten, maar de verzamelaars dienen vrij te blijven. 

De heer Warren (Epsoni) deelde mede, dat de Yvert toch nog 
wel in Engeland gebruikt wordt. De Stanley houdt veel van 
kleinigheden, geeft lange lijsten van landingen en kleurverschillen, 
met de prijzen erbij, en daarom prefereeren veel Engelschen hem 
boven den Yvert, die wel tandingafwijkingen aangeeft, maar dan 
verder zijn lezers maar Iaat raden, hoeveel ze ervoor moeten 
betalen. 

De heer Robert achtte den Senf steeds de hoofdcatalogus te zijn 
gebleven. De Yvert is eigenlijk meer een prijslijst, niet meer en 
niet minder betrouwbaar dan elke andere prijslijst. De Senf is 
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een werkelijk leerboek, ieder wordt gewaarschuwd tegen dubieuze 
uitgiften, valsche zegels enz Maar ieder dient natuurlijk vrii te 
staan m de keuze van zijn catalogus, al staat de Senf ook huizen
hoog boven de andere 

De heer Hetjmans [Roiieidam) noemde twee factoren die de 
Yvert boven den Senf voor heeft Irk- de eerste plaats zijn handig 
formaat, in éen boekdeel vindt men de geheele wereld besloten 
en ten tweede de prijs De Yvert kost ongeveer de helft van wat 
de Senf thans moet opbrengen Deze omstandigheden zullen vele 
verzamelaars er toe brengen den Yvert aan te houden 

De Voorzitter vond het moeilijker dan vroeger in deze richting 
thans nog iets te doen. Met den Yvert catalogus is verschenen het 
Yvert album, en zij die volgens dit album aan het verzamelen 
zijn gegaan, zullen nu daarop niet meer terugkomen Een voor 
deel van den Yvert lijkt spreker verder, dat deze alles bijeenbrengt 
in de Senf in twee deelen is verdeeld, Europa en daarbuiten 
Dit laatste bevordert het uitsluitend Europa verzamelen en daar 
van IS spreker geen voorstander Men jaagt een gedeelte der 
zegels maar steeds m prijs op en de rest kijkt men met aan 
De jongeren, die zich nu gaan ontwikkelen, dienen wel degelijk 
ook hun aandacht buiten Europa te schenken, want ook daar is 
heel veel moois te zien Voor pasbeginnenden is trouwens de Yvert 
ook veel beter, daar het beter is, hun de stof om te beginnen 
slechts mondjesmaat toe te dienen en daarvoor is de Senf aller 
minst geschikt 

Hiermede werden de discussies gesloten 
* 'ff 

* 
De uttgiflen 18Ó4JJ2 van Nederland 

De heer A J Warren uit Epsom hield vervolgens een voor 
dracht over »De uitgiften 1864/72 van Nederland en waarom 
geen handboek ovei Nederlmd binnen afzienbaren tijd te ver 
wachten is« 

Teen ik nu meer dan twee jaren geleden, aldus de heer Warren, 
op mij nam, om, op verzoek van den heer Waller eene Engelsche 
vertaling van zijn werk voor deel 2 te maken, kreeg ik dadelijk 
een droevig gevoel, daar ik in de voorrede moest lezen «omdat 
een handboek over Nederland, Curasao en Suriname niet binnen 
afzienbaren tijd is te verwachten« Dat vond ik hard, want ik begin 
oud te worden, en zag daarin mijn hoop, een goed boek over de 
postzegels van Nederland en Kolomen te kunnen bezitten, voordat 
ik heen ging, haast vernietigd 

Maar waarom deze wanhoop ' Zijn er te hooge t ischen gesteld ' 
Vooreerst dacht ik dat het liggen kon aan het feit, datwijniet 

genoeg op de hoogte waren van de oudere uitgiften en besloot 
mij dus daaraan te wijden Reeds jaren geleden had ik een paar 
keer over de eerste uitgifte van 1852 iets — misschien wel wat 
globaal genomen — geschreven, maar nu de res t - namelijk 1864 
tot en met 1872 

Van mijn geluk met 1870 en 1872 heb ik U verteld alleen is 
er van de laatste alleen dit bij te voegen Ik heb een paar met 
ondermarge, waarvan de tweede zegel fout N" 6 toont, in mijn 
4de rij te zien, zoodat mijn 5de rij, met fout 5 (gebroken parel) 
de eerste rij is van het volgende blok Ik schreef den heer Tresling 
hierover, daar ik meende te herinneren dat het blok in het museum 
hiermede overeenkwam Hij bevestigde dit, alsook dat op den zegel 
naast fout 5 een gekleurde vlek te zien is op de kroon in den 
rechter hoek Al de fouten die ik noemde zijn dus «primaire» fouten 

En nu de resultaten van onze onderzoekingen omtrent 1864 
WIJ ontdekten, dat de eerste druk van de 5 cent zegels van 

1864 werd gemaakt van de plaat, bekend als te zijn veel en dikwijls 
zeer slecht geretoucheerd, doch ook dat in weerwil van de gewoonte 
van de Munt met de uitgifte 1852 om de plaat eerst te laten 
retoucheeren, deze hier een eersten druk van de plaat maakte 
VOORDAT deze werd geretoucheerd Deze eerste druk is ook 
duidelijk te onderscheiden door zijn mooie kleur Op couverten 
van Juli tot September/October '64 kunt U de mooie kleur van 
deze zegels zien in tegenstelling met die van December enz , 
terwijl ik ook kan laten zien een paar gevallen ^an het niet 
(mooie kleur) en het wel geretoucheerd zijn (minder mooi) van 
het zelfde zegel. 

Couverten van December '64 en van de eerste maanden van 
1865 zijn voorzien van 5 cent zegels van deze plaat i ,doch in het 
gewone blauw 

Bedoelde retouche is van de linker buiten lijn doch het zijn 
niet alle zegels op de plaat die zijn, of moeten zijn geretoucheerd 
Sommige hadden van het begin goede linker lijnen, doch er zijn 

ook die, onder het slechte werk van wien dit toevertrouwd was, 
deze lijn steeds missen Ik kan zoo'n zegel laten zien. Munt druk, 
Haarlem druk, en op couvert 

Plaat I toont op ALLE zegels een fijne Iijn, even buiten de 
rechter buiten lijn, zoowat op de hoogte van de „L" van Postzegel, 
soms maar een paar millimeter lang, soms verlengd om met een 
boogje een verlenging van de beneden lijn te ontmoeten De 
verlenging van de beneden lijn is lang niet op alle zegels van dit 
vel te vinden, doch het klein lijntje wel 

Een kenmerk is ook dikwijls een iets zwaardere druk in den 
rechter bovenhoek 

Na de retoucheering van het vel bleef het nog eenige maanden 
in gebruik 

Mijn eerste couvert met een % et zegel van de tweede plaat 
draagt als datum 15 Septe»iber 1865, wat misschien voor verbe 
tering vatbaar is Van dien tijd af en gedurende 1866 werd alleen 
plaat 2 gebruikt dus ook door de beeren Enschede Medio 1867 
kwamen er weder meer zegels van plaat I voor 

In 1866 bij overname van het drukkerswerk, maakten de beeren 
Enschede proefdrukken van plaat I, in het zwart, op papier van 
verschillende kleuren, 12 m getal Deze zijn in het Rijksmuseum 
te zien Ik heb eenige mooie blokken en stiips kunnen koopen, 
alsook een blok van de 10 cent alles get 1 2 ^ X ' 2 Wij 
hebben hiermede een partieele reconstructie van plaat 1 kunnen 
vervaardigen De ongetande kleurproeven van de 5 et plaat 2, 
de 10 en de 15 cent zijn U bekend onze reconstructie van deze 
5 en 10 cent is haast klaar. 

Ik heb een strip van 4 in de eerste kleur van de 5 cent plaat i 
met een curieuze retouche naast de »5«, met drie exemplaren 
gewone d r u k , zijn plaats op het vel weet ik nog niet Er is een 
exemplaar van in het Museum , 

Nu ga ik over tot de 10 cent van 1867 Type 2 
Verleden jaar heb ik U verteld van de curieuze zettingswijze 

van de 5 cent type 2 Klaar daarmede gingen wij over tot de 
10 e t , kregen van Den Haat; u o paren, doch hieronder m plaats 
van vier vonden wij elf paren met de bekende vlek in het eerste 
been van de tweede »N< Hoe kon dat, dachten wij en alweer 
heeft mijn geluk zich bijzonder kranig gehouden ' In een veiling 
in Rotterdam zou een strip van tien haast een unicum 
verkocht worden. Wij vroegen het te zien, en waarachtig daar 
stond onze bevlekte wriend op het 2de en het 7e zegel. Daar lag 
voor ons het bewijs dat voor de 10 eent werden gebruikt acht 
blokken van 25 Ik ging hem koopen en andere strips volgden, 
waarmede wij met de hulp van eenige blokken van 4, leerden 
die 25 te reconstrueren 

Behalve de bevlekte »N« zijn er twee andere leidende punten 
In rij 4 geven de 5de en lode zegels ons eene gekleurde punt 

achter de tweede »D« van Nederland een dun uiteinde van de 
linker buiten lijn, en een witte vlek in den rec i t e r hoek boven 

In rij 5 hebben de 2de en 7de zegels den linker bovenhoek 
beschadigd 

Het IS curieus dat terwijl de beeren Kempen voor alle waarden 
Type I, gebruik maakten van moeder blokken van 50 cliches, 
zooals te zien is m het Museum zij voor Type 2, tenminste wat 
betreft de 5 en 10 cent zulke afwijkende methodes gebruikten 
Of de platen voor de hoogere waarden in Type 2 van het gewone 
maaksel waren weet ik nog niet Voorloopig gaat een verder 
onderzoek mijn kracht te boven Blokken hiervan zijn met m 
het Museum 

Er zijn nog een paar zaakjes, die ik m het kort met U wensch 
te bespreken * 

Ten eerste een blok van de 114 et van 1896, met eenige 
gebreken, üie met voorkomen onder de 337 van Tableau XVIII. 

Eerst dacht ik aan een mogelijke samenstelling van oude Type i 
om een proef te nemen voor de nieuwe kleur, doch bemerkte op 
Nos 4 en 25 kleine gebreken, welke met de bekende »knijptang« 
de drie primaire fouten zijn van de blok van 50 cliche's in gewoon 
gebruik tot 1915 

De overige gebreken kan ik niet tehuis brengen 
Ten tweede lees ik op pagina 184 van deel 2 
»Van af 1915 een drukvorm voor het volledige vel zegels « 
Ik geloof dat ik dezen zin verkeerd heb vertaald, doch zoodoende 

heb ik gezondigd samen met den Franschen t eks t ' 
Doch dat daargelaten, moet ik er op wijzen dat de 7 en de 50 

cent, welke pas m 1919 en 1920 uitkwamen, toonen den vroeger 
bestaanden drukvorm 
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De y]/i cent aan den anderen kant kreeg zijn eigen drukvorm. 
In het Maandblad stond wel eens, dat de 7J4 cent bestond met 

en zonder de fout in den rechter boven driehoek (No. 29), doch 
nergens vond ik vermeld het kleur cirkeltje dat eerst voorkwam 
op het 5de zegel in de E E R S T E rij alleen, toen het vel geen 
nummers of letters had boven of beneden. 

Ik vind het wel merkwaardig, dat toen het cijfer i boven e|i 
beneden voorkwam, deze fout verdween,uit de E E R S T E rij, en 
verhuisde tot de i6de rij, niet verder op reis ging toen de letter 
A met zijde nummers verscheen : daar trouw bleef ook toen deze 
letter A vellen overdrukt werden met 25. 

Ten derde zou ik gaarne van deze gelegenheid willen profiteeren 
om te antwoorden op de vraag door generaal Becking gesteld op 
pag. 142 van het Maandblad, aangaande Ned. Ind. zegels van 
f2.50 get. 11 V̂  X 12. De uiterste vertikale lijn van de tanding 
111/^ is zeer ongelijk : gerekend van de horizontale lijn zijn er 9 
gewone gaatjes, die haast i2'/4 meten, gevolgd door 4 iets grootere 
gaten iets wijder uit elkaar: totaal tanding 12. In het bovenvak 
van het vel gaan deze rij gaten naar boven ; in het beneden vak 
naar beneden. Alzoo 11V2 aan den rechterkant, groote gaatjes boven 
a a n : 11 Vj aan den linkerkant groote gaatjes naar beneden. Ik weet 
geen reden waarom de eene zeldzamer moet zijn dan de andere. 
Zij kwamen toch op eenzelfde ve l ! 

Ik moet wel eindigen met nog enkele woorden over het ge
hoopte deel 3. Ik zou graag willen weten of het bestuur onzer 
Vereeniging, die genoemde voorrede onderteekende berust in dat 
»Niet binnen afzienbaren tijd«. In zoo'n onverwacht geval vind 
ik mij eenigszins gecompromitteerd tegenover mijne Engelsche 
vrienden. Al wilden zij mij finantieel steunen heb ik het idee 
altijd van mij afgeschoven, zoolang er kans bestond dat de Ver
eeniging hier het zoude doen. 

Een bezwaar van mijn kant is, dat ik geen man van statistiek 
ben, al weet ik dat men er niet geheel buiten kan. En dan over 
fouten : ik apprecieer zeer het werk van den heer Waller, 't is 
goed dat wij het resultaat van zijn energie en werkkracht bezitten. 
Hij bestudeerde fouten met het oog op een reconstructie van een 
vel . . . doch dat is niet iedereen's werk. Het zoeken naar een 
ontelbaar kwantum fouten vind ik nutteloos, vooral wanneer vele 
niets anders zijn dan SLIJTAGE, primaire en secondaire fouten 
worden onder de groote massa heelemaal bedolven en vergeten. 

De meeste werken over Postzegels verliezen aan waarde, omdat 
zij het werk zijn van één persoon: gewoonlijk dus afhankelijk 
van wat hij zelf bezit. Ik zou ook moeten werken op de basis van 
mijn eigen verzameling, 't Is een mooi groot ding, maar ik weet 
wel dat het gebrekkig is, hier en daar nog aanvulling noodig 
heeft, er zitten zeker fouten in. Het is niet erg dat zoo iets in 
mijn verzameling voorkomt, doch deel III moet correct zijn, 
kan dus niet het werk zijn van één mensch, hoe wijs ook. Als 
ik niet op de hulp van vrienden kan rekenen begin ik er nooit 
aan. Critiek en aanvulling (of misschien doorschrapping) zoude 
noodig zijn. 

In Engeland kan ik waarschijnlijk finantieel geholpen worden, 
als zoo'n boek in het Engelsch verschijnt. 

Ik weet niet of ik het entameeren kan of durf, Mijne gevoelens 
heb ik nu bekend gemaakt : laat ons verder wachten totdat mijne 
verzameling van Amerika terugkomt. 

De Voorzitter dankte den heer Warren voor zijn interessante 
voordracht, maar deelde mee op zijn vraag over deel III nog 
geen positief antwoord te kunnen geven. De Leiddraad is echter 
bijna uitverkocht en b^ die gelegenheid kan tevens besproken 
worden wat nu verder gedaan kan worden. Een paar menschen, 
niet te veel, die wat de inhoud van het boekwerk, volmacht 
krijgen, zullen ongetwijfeld succes hebben. 

De heer De Beer achtte het in het hoogste belang van de Ned. 
Philatelie, indien thans een positief antwoord volgt op het in 
bedekte termen gedane voorstel van den heer Warren. Een dergelijk 
aanbod rechtvaardigt een spoedvergadering van de Ned. Vereeniging 
en zoo zij zich incompetent acht, van den Bond, ten einde te over
wegen, wat nu gedaan dient te worden. Ernstig dient erover 
beraadslaagd of desnoods de Bond samenwerkende met de Ned. 
Vereeniging, den heer Warren die weinige Hollandsche philatelisten 
ter beschikking zal stellen, die in staat zijn de weinige lacunes 
die de heer Warren meent te hebben, aan te vullen. 

Den Voorzitter deed het genoegen uit het goedkeurend knikje 
van den heer Warren op te mogen maken dat hij met de woorden 
Aan den heer De Beer accoord gaat. Indien dit het geval is, dan 

zal zeker binnenkort een bespreking worden gehouden, die naar 
spreker hoopt, zal leiden tot de verwezenlijking van de plannen 
van den heer Warren. (Applaus). « * • 

Wal ons de Postsegeltentoonstellinqen op philatelistisch gebied 
geleerd hebben. 

De heer Leon de Raay sprak hierna over datgene, wat ons de 
Postzegeltentoonstellingen geleerd hebben. 

Wij leven tegenwoordig in het teeken van postzegeltentoon
stellingen, en nadat wij in de laatste jaren zoovele tentoonstel
lingen hebben medegemaakt, zoowel te Londen, Brussel, Den 
Haag, Parijs, Christiania, Frankfort en welhaast te New- York, 
is het dunkt mij, niet ondienstig indien ik eens een paar woorden 
sprak over hetgeen ons al deze tentoonstellingen op het gebied 
der Philatelie geleerd hebben. 

In mijn kwaliteit van Commissaris-Generaal van verschillende 
groote tentoonstellingen, geloof ik wel dat ik eenigszins in staat 
ben een klein oordeel te vellen over de richting, die men in de 
toekomst, voor het houden van tentoonstellingen, volgen zou. 

Wanneer men de geschiedenis der tentoonstellingen op phila
telistisch gebied volgt, vanaf de vroegste tijden toen voor het 
eerst een postzegeltentoonstelling gehouden werd in Nederland, 
b.v. in 1886 te Amsterdam, tot de laatste te houden te A'azf Kor.4', 
dan zal men verbaasd zijn, te bemerken welke vorderingen men 
gemaakt heeft op het gebied der philatelie. 

Begonnen als een vriendschappelijke wedstrijd tusschen verza
melaars met hunne verzamelingen postzegels, eindigt men nu 
met een verzameling te toonen van slechts één soort zegel of van 
slechts één uitgifte, die zoodanig uitgepluisd en beschreven wordt, 
dat men hiervoor een heel dik boekwerk noodig heeft om zulks 
uiteen te zetten en te verklaren. 

Als sprekend staaltje hiervan is de beroemde collectie Victoria 
2 pence van Charles Lathrop Pack, die daarmede de kampioens
medaille ontving. 

Als voorzitter van het Uitvoerend Comité te New York is dan 
ook de indeeling der klasse in goede handen terecht gekomen. 

Waar in vroegere tijden »algemeen verzamelen« als hoofdtoon 
op alle tentoonstellingen figureerde en aparte of speciale verza
melingen tot de zeldzaamheden behoorden, voor competitie in 
aanmerking kwamen, is dit tegenwoordig juist omgekeerd het geval. 

Immers de algemeene verzamelingen worden nu in een afzon
derlijke klasse geplaatst, en bijna niet meer ingekeken. 

Waarom is dat? Hiervoor bestaan verschillende redenen, die 
ik zal trachten duidelijk te maken. 

Een der voornaamste redenen is, volgens mijn meening, de 
financieele. 

Immers om een uitgebreide mooie algemeene verzameling bijeen 
te brengen, kost dit schatten geld, zooals men kan nagaan bij de 
opsomming van al die kostbare zegels door mij in mijn vorige 
voordracht te Maastricht genoemd. 

Men heeft kunnen nagaan wat een algemeene verzameling kan 
vertegenwoordigen, wanneer men slechts herinnerd wordt aan de 
beroemde collectie van Ferrari, die ruim 2i millioen franken heeft 
opgebracht. 

Dit voorbeeld is een der uitzonderingen; dat wil ik gaarne 
bekennen, want menige algemeene verzameling heeft dit bedrag 
bij lange na niet vertegenwoordigd ; maar zooals rnen in de laatste 
jaren kan opmerken, en zij die de philatelistische berichten goed 
bijhouden, zullen bemerkt hebben dat menige groote verzamelaar 
zich van zijn algemeene verzameling ontdeed, om zich op één of 
meerdere afzonderlijke landen speciaal toe te leggen. 

Een andere reden, waarom algemeen verzamelen op tentoon
stellingen niet meer die belangstelling ondervindt van voorheen, 
is wel dat algemeen verzamelen te uitgebreid wordt, te veel plaats
ruimte noodig heeft, betalende plaatsruimte te kostbaar wordt : 
daar men om de aandacht te trekken, niet kan volstaan met in 
gesloten vitrines te exposeeren, doch deze op metervlakte moet 
uitleggen. 

Wanneer men nu nagaat dat er verzamelingen bestaan, die in 
twintig, dertig of meerdere albums moeten ondergebracht worden, 
elk album circa vijftig bladen of cartons bevat, dan begrijpt men, 
dat men voor zoo'n algemeene verzameling plaatsruimte noodig 
heeft, die een halve tentoonstelling beslaat. 

Zelfs indien men bereid is, deze kosten te besteden, dan nog 
is het twijfelachtig of men een Comité zal aantreffen, dat het zou 
aandurven een oppervlakte te huren, waarin slechts één of twee 
algemeene verzamelingen de geheele beschikbare ruimte beslaan. 
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Het doel van het houden der tentoonstelling n 1 het laten 
bezichtigen van verschillende verzamelingen, zou voorbij gestreefd 
zijn De vrciag is nog of een Comité een lokaliteit zou kunnen 
vinden waarin een honderdtal van deze verzamelingen zou onder
gebracht kunnen worden 

Het uitvoerend Comité te New- York heeft reeds bekend gemaakt, 
dat ZIJ slechts datgene zal exposeeren hetwelk zij nuttig oordeelt, 
daar de plaatsruimte niet toelaat alles te exposeeren, en dit nog 
wel op een ruimte van 30 000 vierkante voet 

Om al deze redenen heeft men deze wijze van verzamelen (iets 
dat vroeger algemeen was) m hoofdzaak aan jeugdafdeelingen 
overgelaten, die tegenwoordig op iedere tentoonstelling een afzon
derlijke klasse vormen. 

Voor de jeugd is dat zeer aan te bevelen, omdat dit aanmoedigt 
tot verzamelen en in de toekomst nieuwe philatelisten kweekt 

ZIJ, die vroeger een postzegeltentoonstelling bezochten, leerden 
mets nieuws, omdat een ieder slechts er op uit was om de bladen 
of cartons zoo vol en zoogenaamd compleet mogelijk te toonen, 
zonder daarbij op te letten of de exemplaren in goeden staat 
verkeerden 

In hoofdzaak is het algemeen verzamelen m miscrediet geraakt, 
doordat dit niet behoorde bij wetenschappelijke philatelie , men 
zonder eenige kennis alles bijeengaarde, indien men slechts de 
noodige financieele middelen bezat 

Terecht zijn deze toestanden langzamerhand veranderd Men is 
er eindelijk toe gekomen om te bekennen dat een tentoonstelling 
niet IS, om slechts wat postzegels te laten aanschouwen, doch om 
er mede kennis op te doen en te verspreiden, daardoor ook z'n 
eigen verzameling te verrijken en té veredelen 

Het bezoeken van een postzegeltentoonstelling woidt langzamer
hand een leerschool vooi philatelisten, want wat er in de laatste 
tijden op tentoonstellingen te zien en te leeren viel, behoort niet 
tot het gewone verzamelen, doch tot het aankweeken der philatelie 

Zooals tegenwoordig verzamelingen samengesteld worden, bewijst 
dit, dat de meeste verzamelaars zich er op toeleggen, niet alleen 
postzegels bijeen te garen, doch dit tot een wetenschappelijke 
studie te maken, niet alleen voor zich zelf, doch voor de philatelie 
in het algemeen • 

Wanneer men de prospecti der tegenwoordige tentoonstellingen 
nagaat, ziet men dat men een geheele andere richting heeft ingeslagen 

Men gaat nu van het standpunt uit, dat verzamelen van post
zegels met IS het bijeenbrengen van allerlei postzegels, doch men 
wil ook verklaren het hoe en waaraan dit of dat zegel zijn ontstaan 
te danken heeft, waarom het noodzakelijk was dat dit of dat zegel 
of emmissie uitgegeven werd , de hoeveelheden der oplagen die 
gedrukt werden , op welk papier, welke landing, gom, gravure of 
d ruk , in het kort alles, dat ons zou kunnen inlichten omtrent het 
ontstaan van het geexposefrde 

Om hiertoe te kunnen geraken, is men verplicht geworden zich 
met meer aan een voordruk album en bestaanden catalogus te 
houden, doch op eigen onderzoeking en studie uit te gaan ten 
einde de noodige gegevens biieen te zamelen, om alles onom 
stootelijk vast te stellen 

Doordat men nu langzamerhand gekomen is tot het zoogenaamd 
specialiseeren, komt het ook met zoo veelvuldig voor dat men door 
onscrupuleuse lieden beet genomen wordt met het aanschaffen 
van valsche zegels, iets wat vroeger niet bijna, doch in alle verzame
lingen veelvuldig voorkwam Men is nu door zijn eigen speciale 
studie meer georiënteerd om een zelfstandiger oordeel over zijn 
zegels te vellen dan voorheen 

Dit IS alweder bewezen in de verzameling van Ferrari, waarin 
een massa vervalschingen te voorschijn kwamen die men steeds 
als echte stukken beschouwde 

Dat het samenstellen van speciale verzamelingen d w z van 
enkele landen (wanneer het werkelijk samengesteld is met het 
doel om een wetenschappelijk werk in het leven te roepen) bijna 
een menschenleven of m sommige gevallen een reeks van laren 
eischt, getuigt de welbekende verzameling van den heer P Waller 
te Overveen, nu het eigendom van het Ncderlandsche Postmuseum, 
en de bekende collectie van mr Warren te Fpsom, om slechts 
een paar voorbeelden te noemen 

Maar met alleen het bijeen brengen van zegels wordt tegen
woordig door een Internationale Jury vereischt, doch nu komt in 
de eerste plaats in aanmerking een verzameling voorzien van 
allerlei bijzonderheden, nam gegevens omtrent jaartallen, oplaag-
cijfers, papiersoorten, tandingen, afwijkingen, rariteiten, foutdruk 
ken en de oorzaken hiervan enz enz zoo duidelijk mogelijk aan 

gegeven, voorzien van verklarende bijschriften en vergroote 
teekeningen. 

Tot het bereiken van dit doel hebben zich in het buitenland 
firma's beschikbaar gesteld, die zich belasten met het bijschrijven 
en opzetten van het hierboven genoemde 

De vraag wordt nu gesteld Is dit werkelijk Philatelie "> Of 
kan men deze wijze van verzamelen op een lijn stellen met de 
oude wijze van verzamelen door een rijkaard die een m i n d e r , 
finantieel krachtigen kenner in zijn dienst nam om zijn collectie 
in orde te maken 

In het buitenland wordt nu reeds de twistvraag gesteld of zoo'n 
verzameling, die bewijzen levert van wetenschappelijken arbeid 
bekroond dient te worden, en zoo ja, aan wien die bekroning 
toekomt 

Doch hoe is dit te onderscheiden ' De bezitter, die zulk werk 
betaalt, zal dit niet bekend maken, terwijl de samensteller, doordat 
hij hiervoor betaald wordt, dit niet zal durven bekennen 

Ziedaar weer een nieuwe moeilijkheid, ontstaan door den nieuwen 
stand van zaken Van andere kanten wordt beweerd, dat men 
niet over een schoone schrijftend beschikt, en daarom dit liever 
in handen geeft van een deskundigen schoonschrijver, zoodat een 
verzameling beter tot zijn recht komt, dan wanneer het met een 
slecht handschrift volgekrabbeld wordt en daardoor bijna onlees
baar IS 

Wat IS hier .an te verhe lpen ' Niet een ieder is kapitaalkrachtig 
genoeg om alles als hierboven genoemd te kunnen laten bedruk
ken Een ieder zal moeten bekennen, dat dit laatste een zeer 
kostbaar procedc is, daar de drukker slechts voor een verzameling 
dit werk zou moeten uitvoeren 

Jaren geleden heb ik een collectie gezien (ik meen dat het op 
een der philatelistendagen in Den Haag was) van N001 d Amerika, 
waarvan de albums bijzonder aantrekkelijk waren, doordat de 
eigenaar alle teekeningen, cliche's enz op eigen kosten liet bedruk
ken, en deze albums tot een der grootste zeldzaamheden maakte. 
Onnoodig hieraan toe te voegen dat dit zeer kostbaar was en 
niet licht door een ander nagevolgd zal worden. 

De tegenwoordige tijd toont ons, dat men met tentoonstellingen 
een nieuwe richting ingaat, want pas in Mei is m Weenen een ten
toonstelling gehouden (waaraan twee Nederlandsche inzenders 
hebben deelgenomen, die beide bekroond werden) die in hoofd
zaak diende om op wetenschappelijke wijze de philatelie te demon-
streeren De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld omtrent 
ieder object en zijn beteekenis onderricht te worden, waardoor 
men een beter overzicht kreeg omtrent het postzegelverzamelen 
dan tot dusverre op eenige tentoonstelling het geval is geweest 
En dit IS de juiste weg, dien men in de toekomst bewandelen moet. 

De groote tentoonstellingen stellen een ieder m de gelegenheid 
alles wat men wil te exposeeren maar over het algemeen wordt 
er zooveel materiaal toegezonden, dat de tijd te kort is om ook 
maar slechts een klein gedeelte behoorlijk te bestudeeren 

Hebt U wel eens opgemerkt hoe de meeste be/oekers van een 
groote tentoonstelling het geëxposeerde bezichtigen' De onder-' 
vinding en ook mijn navragen hebben mij geleerd, dat zeer veel 
door de meeste bezoekers over het hoofd gezien wordt, doordat 
er zooveel te zien was, en dat men over het algemeen datgene 
ging bezichtigen waar men een bizonder interesse voor had, of 
waarvan men een afzonderlijke studie maakte. 

Is dat het doel van de samenstellers geweest ' Ik geloof het 
n ie t , volgens mijn meening is de tijd aangebroken dat tentoon 
stellingen in de toekomst op een geheel andeie leest geschoeid 
moeien worden dan zulks tegenwoordig het geval is 

/ooals er tegenwoordig in België postzegelvereenigingen bestaan, 
die op hunne bijeenkomsten onderlinge wedstrijden houden van 
een of twee zegels en waarbij alle noodige inlichtingen en gege
vens verstrekt worden omtrent ontstaan en geschiedenis, zoo 
zullen in de toekom'-t tentoonstellingen gehouden moeten worden 
van enkele landen of stukken 

Het zal niet heel veel jaren duren of men zal tentoonstellingen 
organiseeren, waarop men niet (zooals voorheen) slechts buiten
gewone zeldzame zegels zrl komen bewonderen, doch in hoofd
zaak zal komen om te leeren en te bestudeeren wat er tentoon
gesteld wordt, en hoe duidelijker dit wordt uiteengezet, hoe 
belangrijker dit zal zijn voor onze opvolgers, die dan kunnen 
voortbouwen op hetgeen wij begonnen hebben in ruwe trekken 
daar te ^tellen 

Volgens mijn meening moeten er in het binnenland meer lokale 
tentoonsttUingcn gehouden worden ledere vereenigmg ip ons 
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land bezit meerdere goede verzamelaars, die schoone verzamelin
gen hebben. Wanneer door deze lokale vereenigingen in eigen 
boezem bij wijze van wedstrijden onderlinge tentoonstellingen 
gehouden worden, daarna de lokaal bekroonden onderling een 
wedstrijd op een Nationale tentoonstelling houden, heeft men 
materiaal in overvloed om met het buitenland op een Interna
tionale tentoonstelling op waardige wijze te kunnen concurreeren. 

Een ander onderwerp, dat men onder handen dient te nemen, 
is het samenstellen van Juryleden. 

Ofschoon op de kunde van onze groote mannen in de Philatelie 
niets aan te merken valt en zij in al die jaren dat zij zich van 
hunne eervolle taak gekweten hebben aller lof verdienen, kan ik 
niet nalaten even op het volgende de aandacht te vestigen. 

Immers op bijna alle Internationale Postzegeltentoonstellingen 
worden de juryleden samengesteld uit Philatelisten, die als zoodanig 
reeds jaren lang gefunctioneerd hebben. 

Het meerendeel dier lieden gevoelt zeer weinig interesse voof 
nieuwere uitgiften, die toch ook een deel moeten uitmaken van 
een tentoonstelling. 

Alleen zoogenaamde klasieke zegels mogen toch niet de hoofd
schotel uitmaken van een tentoonstelling. Ook de latere en aller
laatste zegels, die verschenen zijn, hebben evenveel recht op 
erkenning. 

Voor de toekomst der philatelic hebben de allerlaatste zegels 
recht van bestaan, temeer wanneer de bezitter zich de moeite 
gegeven heeft een ernstige studie hiervan te maken. De verzamelaar, 
die een diepgaande studie van de nieuwere zegels maakt, doet 
evenveel nut tot het aankweeken van pupillen en bevordert daar
door de philatelic evenzeer als de ouderen dit gedaan hebben. 

Men verlieze niet uit ftct oog, dat wat heden nieuw is in twintig 
of dertig jaren oud is. en heeft men de gelegenheid voorbij laten 
gaan hiervan een ernstige studie te maken, dan zal men in latere 
jaren daartoe niet meer in staat zijn wegens gebrek aan materiaal. 

Daarom is het raadzaam, dat men langzamerhand nieuw bloed 
tracht te brengen in het samenstellen v.in Internationale Juryleden. 
Men kan de nieuwere richtingen niet veronachtzamen, daar men 
alsdan een zekeie mate van onverschilligheid, van matheid verwekt, 
die zeer schadelijk voor de toekomst zou zijn. 

Dat het verzamelen van nieuwere zegels reeds een hooge vlucht 
heeft bereikt, bewijzen wel de duizenden en duizenden verzamelaars, 
die zich uitsluitend toeleggen op het verzamelen van luchtpost
zegels. Wij zouden ons zeer veel te verwijten hebben, indien wij 
ons niet dankbaar toonen voor deze verzamelaars, die door hunne 
onderzoekingen reeds zeer veel verricht hebben tot het regelen 
en beschrijven der verschillende uitgiften. Ofschoon ik hier niet 
gaarne de financieele zijde wil bespreken, kan ik toch niet nalaten 
even er op te wijzen dat zij, die zich op dezen tak van verzamelen 
hebben toegelegd, reeds de voordeelen er van plukken, dat er 
uitgiften zijn die reeds buitengewone hooge prijzen bedingen, 
getuige bijv. de zeer beroemd geworden brieven die dienstdeden 
op het traject Nederlana en Nederlandsch Indië. 

U zult mij moeten toegeven, dat de Internationale Juries zooals 
zij tegenwoordig zijn samengesteld, voor deze en andere takken 
der philatelic onberekend zijn, en men daarom verplicht zal zijn, 
eenige van de jongere generatie voor deze taak te kiezen, die over 
deze afdeelingen een beter oordeel kunnen vellen. 

En niet alleen voor deze, doch ook voor verschillende andere 
afdeelingen, waaruit een Internationale tentoonstelling is samen
gesteld, behooren andere personen gekozen te worden, die een 
beteren kijk hebben op en meer op de hoogte zijn van nieuwere 
emissies dan de veteranen. 

Doch ook voor de klassieke zegels moeten andere personen 
gekozen worden, daar tegenwoordig ook deze zegels zulk een 
enorme studie ondergaan dat zelfs onze oude kenners daarbij 
achteraan komen. Wanneer ik slechts als voorbeeld neem het 
meesterlijke werk van Delapierre, een jongen Belgischen verzame
laar, die een zoo grondige studie heeft gemaakt van de eerste 
uitgifte van België (de zoogenaamde epauletten) dat zelfs de oudste 
kenners van deze zegels verbaasd staan, dan begrijpt U zeker 
wat ik bedoel. 

Gelukkig heeft het Uitvoerend Comité van de NewYorksche 
tentoonstelling dit ingezien, want het samenstellen van haar Jury 
is geheel gewijzigd en vindt men daaronder slechts zeer weinig 
oude namen terug. Zelfs voor de afdeeling literatuur zijn eenige 
afzonderlijke leden gekozen, die zich uitsluitend belasten zullen 
een oordeel te vellen over het ingezondene. 

En zoo zou ik nog honderden voorbeelden kunnen aanhalen 

uit verschillende landen; men behoeft slechts de lijsten van 
nieuwe uitgegeven philatelistische handboeken na te gaan om te 
kunnen constateeren, hoe overal ernstig gewerkt wordt tot het 
samenstellen van een of ander speciaal land of emmissie, en dit 
in hoofdzaak door nieuwere en jongere namen, die voorheen totaal 
onbekend waren. 

Wat bewijst dit ? Dat langzamerhand overal naar een doel 
gestreefd wordt, nam. het bevorderen der philatelic, doch niet 
zooals voorheen door het verzamelen van postzegels en het inplak
ken in albums, maar het willen weten en kennen der zegels, die 
men verzamelt. Dat is onze toekomst. 

Zooals ik reeds bij den aanvang gezegd heb, moet, daarom 
getracht worden zoowel in binnen als buitenland de groote 
Bonden en vereenigingen met elkaar te verstaan, om niet in het 
wilde steeds tentoonstellingen te organiseeren, doch dit officieel 
te regelen en vast te stellen. Wanneer er plannen gemaakt 
worden tot het houden eener Internationale tentoonstelling, dat 
dit zal geschieden met toestemming en medewerking van alle 
betrokkenen, en een zoodanige regeling kan niet anders dan tot 
leering van allen strekken. 

Aan het Internationale Bureau, dat zich reeds tot een Internatio
nalen Bond van Bonden gevormd heeft, is dit werk ten volle 
toevertrouwd, en ik hoop dat deze voordracht ook het hare zal 
hebben bijgediagen tot het bereiken van dit doel. 

(Wordt vervolgd). 

Catalogusprijzen. 
III. 

Bij het geven van kritiek op de prijzen in philatelistische bladen 
hoede men zich voor overdrijving. Dikwerf is zij betrouwbaar, 
maar alvorens dit te erkennen, dient de lezerverzamelaar na te 
gaan of de informatie komt van een specialist, een gewonen ver
zamelaar als hij zelf of van een handelaar. In elk geval, zij kan 
betrouwbaar zijn, doch men dient haar niet zonder nadenken of 
onderzoek te aanvaarden, juist omdat zij gedrukt voor ons ligt. 

Wij komen thans tot het waarom en waarvoor van de kritieken. 
Een ieder, die een catalogusprijs aan kritiek onderwerpt, moet 
een reden hebhen voor zijn opmerkingen en deze eischt het nauw
keurigste onderzoek. Is de kritiek gebaseerd op een vergelijking 
van de gedrukte aantallen, dan dient tevens rekening te worden 
gehouden met vraag en aanbod. Ook behoeft het aantal dat ge
drukt werd, niet gelijk te zijn aan dat, wat uitgegeven werd; dit 
laatste niet over een te stemmen met dat, wat dienstig i§ voor 
de verzamelaars. Het eenige aantal, dat kan worden aanvaard 
als basis voor het schatten der waarde, is dat, wat werkelijk aan
wezig is op de markt, vermeerderd met de hoeveeÄeden in handen 
van handelaars of speculanten. Dit totaal aantal en daarbij in 
aanmerking nemend de vraag, kan een goede basis vormen voor 
vergelijkende berekeningen. 

De meeste kritiek is wellicht daarop gebaseerd, dat de criticus 
of ieinand anders de zegels goedkooper kan leveren dan tegen 
catalogusprijs. Deze lagere prijs kan te danken zijn dan een 
toevalligen aankoop van een voorraad, die uit financieele noodzaak 
van de hand moest worden gedaan of aan het opruimen van 
door speculanten gehamsterde hoeveelheden ; deze worden thans 
op de markt gebracht tegen een prijs, die den speculant nog zijn 
zoet winstje laat, maar de catalogusnoteering beduidend »klopt». 
In het eene geval kan de voorraad, die plotseling verschijnt, 
klein zijn en dus spoedig opgenomen, zoodat de catalogusprijs 
nog steeds overeen stemt met den marktprijs, welke laatste alleen 
leed onder een tijdelijke wijziging. Indien in het andere geval 
de losgekomen voorraad groot is, kan deze den marktprijs voor 
geruimen tijd beïnvloeden en vanaf het oogenblik, dat deze 
voorraad ter beschikking van de verzamelaars komt, is de cata
logusprijs niet meer juist, hoewel hij dit wel heeft kunnen zijn 
op het tijdstip van verschijning van den catalogus. Handelaars, 
die tegelijkertijd catalogusuitgevers zijn. maken als regel van de 
geboden gelegenheid gebruik om een deel van den losgekomen 
voorraad te bemachtigen; de gevallen zijn talrijk, dat zij hun 
klanten van deze speciale koopjes mede laten profiteeren. 

Speculanten, die de marktsituatie kennen kunnen hun voor
raden geleidelijk van de hand doen, zonder dat daardoor de 
prijzen worden beïnvloed. Dit is een voordeel voor die verzame
laars, die de betrekkelijke zegels vroeger tegen een hoogen prijs 
kochten. De schadelijkste handelwijze is wel die van den speculant, 
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die tegen catalogus-prijs of hooger verkoopt, tot hij een behoorlijke 
winst heeft gemaakt en daarna de rest van de partij tegen lederen 
prijs aan den man brengt Dit is kortzichtige politiek, daar de 
verzamelaars een dergelijken leverancier zullen mijden, wiens 
aanbiedingen tegen hoogen prijs gevolgd worden door plotselinge 
groote pnjs-inzmkingen Dit heeft natuurlijk geen betrekking op 
inzinkingen, die op hooge pnjsopzetting volgen, daar deze een 
natuurlijk gevolg zijn van de wet op vraag en aanbod en die 
onnaspeurlijk zijn voor den verzamelaar, zoo goed als voor den 
handelaar 

Behalve met de partijen, die plotseling op de markt verschijnen 
en die wij hieiboven beschreven, heeft men nog te doen met de 
handelaars, die gewoonlijk iets kunnen aanbieden tegen een fractie 
van den catalogus-pnjs, hoewel hun offerten slechts zelden zoo 
lang duren, dat zij van invloed zijn op de catalogus noteering 
In het »waarom« der geleveide kritieken dient men voor alles m 
het oog te houden, dat gelijke dingen met elkander worden ver
geleken , dat dus de tegen lageren prijs aangeboden zegels precies 
overeenstemmen met die, vermeld in den catalogus. Helaas gebeurt 
het herhaaldelijk, dat zulks niet het geval is, wat met zonder 
geyaar of schade vooi den verzamelaar is Wanneer deze een zegel 
kan koopen tegen lageren dan den catalogus prijs en het exem 
plaar is onvoorwaardelijk de gelijke in tik opzicht, dus ook m 
kwaliteit, van dat, hetwelk de catalogus vermeldt, dan is de 
bestede prijs voor dien verzamelaar de jiiistc prijs Wederkeerig 
wordt de catalogus-pnjs te laag geacht en de handelaar-catalogus
uitgever kan den zegel daarvoor leveren, dan is hij juist voor epn 
ieder die de moeite neemt van dezen handelaar te koopen ledere 
handelaar heeft van bepaalde soorten een voorraad, die in geen 
verhouding staat tot wat anderen hiervan hebben Indien hij 
regelmatig verkoopt tegen den geldenden prijs, zijnde catalogus
prijs verminderd met een zekere reductie, zal hij dien niet ver-
hoogen en daardoor zijn omzet verminderen alvorens zijn voorraad 
dreigt op te geraken Verzamelaars en handelaars mogen beweren, 
dat wellicht zijn prijs te laag is, daar de betrekkelijke zegel 
schaarsch is op de markt Zoolang als zij regelmatig en over een 
lange tijdsruimte tegen dien catalogus-pnjs bij hem terecht kunnen, 
IS het bewijs geleverd, dat zijn noteermg de juiste is 

Thans het geval, dat ongelijke zaken met elkander worden ver
geleken. De catalogus prijst een zegel en den verzamelaar zegt 
men, dat hij dezen ergens anders kan krijgen tegen een lageren 
prijs, terwijl m werkelijkheid hem iets geheel anders wordt aan 
geboden Het verschil kan liggen m een kleinigheid , de kennis 
van den gemiddelden verzamelaar is evenwel niet toereikend om 
hem dit te doen ontdekken Dikwerf worden dus heel gewone 
variëteiten verkocht als zcldzaamheden door weinig scrupuleuze 
menschen en dergelijk bedrog — want het is niets anders — kan 
worden voortgezet in andere richtingen De catalogus prijst iets , 
de verkooper biedt wat anders aan tegen een lageren prijs, maar 
toch nog tegen een prijs, die de werkelijke waarde van het aan 
gebodene te boven gaat 

Het grootste misbruik van den catalogus prijs houdt nauw ver 
band met de kwaliteit van de aangeboden waar De catalogus 
noteert prijzen voor onbeschadigde, echte exemplaren, vrij van 
fouten, niet zwaar gestempeld enz en natuuilijk met uitschakeling 
van valsche of gerepareerde zegels, nadrukken e d Hoe dikwerf 
komt de kooper van een »lot« of restant niet bedrogen uit, doordat 
de aangeboden zegel«, wel correspondeerende op de vermelde 
catalogusnummers, zeer veel te wenschen overlaten wat kwaliteit 
enz betreft 

WIJ willen volstrekt niet beweren, dat alle dergelijke restanten 
en koopjes beschadigde of valsche zegels bevatten, maar het is 
volstrekt met overdreven te zeggen, dat iemand, die goede oude 
zegels in prima conditie, die den catalogus-pnjs meer dan waard 
zi|n, tegen een fractie daarvan levert, een dwaas is en dat hij, 
die onder bedriegelijke voorwendselen wat kwaliteit enz betreft 
den verzamelaar tot koopen overhaalt, handelt als een oneerlijk 
mensch Wat dikwerf in dergelijke »lots aan den man gebracht 
wordt, kan ieder goed gesorteerde handelaar u even gemakkelijk 
leveren , slaat er zijn voorraadboeken maar eens op na en u zult 
zien, dat van de oudere uitgiften, waaraan iets hapert, de prijzen 
beduidend lager zijn dan die, geldend voor de onberispelijke 
exemplaren 

Len kort woord nog over de prijzen, die de zegels opbrengen 
in de veilingen. Deze zijn aan te groote schommelingen onder 
lievig om te mogen gelden als een betrouwbare gids bij de vast 

stelling der waarde, met uitzondering van enkele der gangbaarste 
en regelmatig gezochte soorten. 

Buitensporig hooge prijzen zijn meestal het gevolg van het 
opbieden door een verwoed kooper of van de buitengewone con
ditie, waarin de zegel verkeert Hier geldt hetzelfde als bij de 
kritiek in de vakpers een nauwgezet onderzoek is gewenscht 
alvorens een gevolgtrekking te maken 

Resumeerende catalogus-prijzen kunnen foutief zijn, omdat het 
oordeel van den uitgever lout is, zij kunnen met juist zijn voor 
sommige landen in verband met de locale markt-situatie, terwijl 
ZIJ goed zijn vooi het land, waar de catalogus verschijnt Zij 
kunnen onjuist zijn op een bepaald tijdstip, gevolg van tijdelijke 
marktschommelmgen of van een blijvend omlaag gaan der waarde, 
ofschoon ZIJ juist waren op het tijdstip van verschijning van den 
catalogus Zij kunnen fout zijn, omdat gretige koopers bereid 
zijn meer te betalen; onjuist kunnen zij schijnen als het aange
bodene wat kwaliteit betreft niet overeenstemt met wat de cata
logus bedoelt onberispelijke, echte exemplaren. 

Hoe dient nu de verzamelaar-kooper of verkooper tegenover 
den catalogus prijs te s t aan ' Hij zij in de eerste plaats zijn 
eigen arbiter en steeds waakzaam of dat, wat hem aangeboden 
wordt nauwkeurig overeenstemt met de beschrijving Een onbe 
rispelijk zegel, genoteerd tegen vollen catalogus prijs moge soms 
duur schijnen, \ee l duurder zullen blijken de zegels met open
lijke of onzichtbare fouten, die tegen een belangrijke reductie 
op den catalogus-pnjs worden aangekocht. De verkoop van derge
lijke zegels op een veiling kan het vorenstaande overtuigend 
bewijzen en heeft dit reeds herhaaldelijk bewezen tot schade van 
den betrokken verzamelaar-verkooper. 

Het IS buitengewoon moeilijk zoo niet onmogelijk een algemeen 
geldende aanwijzing te geven bij de prijsbepaling van zegels in 
boekjes enz Wil men der zake-kundig de prijzen bepalen, dan 
dient daaraan vooraf te gaan een diepgaande studie van de 
objecten Den meesten van ons ontbreekt daartoe de tijd en 
de lust en werkt ook de wetenschap remmend, dat zij voor tal 
van waarden dwalen m een doolhof, waarvan de uitgang slechts 
te vmden is met andermans hu lp Een klem staaltje van prijs
bepaling aan de hand van de nieuwste catalogi van Zumstein en 
Yvert en Tellier 

Eerstgenoemde munt uit door degelijke bewerking, de Fransche 
catalogus, er moge dan wel het een en ander op zijn aan te 
merken, heeft toch als prijs courant zijn zeer groote verdiensten 
en IS in vele opzichten goed betrouwbaar 

Een willekeurige greep toont ons het volgende 
Fiume, Yvert no n o * c p 75 francs, Zum 15 francs. 

I I I * » 30 » , » 4 50 » 
112* » 50 » , » 4 50 » 
113* » 60 » , » 7 5^ * 

De nummers 111 en 112 verschillen m den Yvert niet minder 
dan 20 francs 

En dit van een serie, waarvan oplaagcijfers enz geheel bekend zijn' 
Noorwegen Yvert Nos 66* c p 60 francs, / u rn 5 fr. 

68* » 60 » , » 7 - « 
Deze voorbeelden zijn met tal van andere aan te vullen en 

een eenigszms uitgebreide vergelijkende studie zal den betrok
kene leeren dat hij voor evenveel raadsels staat 

»Is de verzamelaar dan met handen en voeten aan die catalogi 
gebonden is hij dan maar zonder meer aan de heidenen over
geleverd '" zal wellicht de lezer zuchten. In geenen deele wie 
zijn collectie goedkoop wil completeeren, moet een vergelijkende 
studie maken van de prijzen der verschillende catalogi en hij 
koope daar. waar hij het best slagen kan met de noodige garantie 
wat kwaliteit echtheid enz betreft. Wien daartoe de lust en de 
tijd ontbreekt, hij volge slaafs de catalogus-noteering en als regel 
zal ook hij niet te duur uitkomen, wanneer hij een wereld-catalogus 
raadpleegt of zijn orders plaatst bij handelaars, die te goeder 
naam bekend staan en die een leputatie hebben te verliezen 

Hoe dienen nu de prijsnoteeringen m de verkoop-boekjes te 
zijn ' Het is gemakkelijker de vraag te stellen dan haar te beant
woorden Voor de lagere, algemeen voorkomende waarden is een 
groote reductie op den catalogusprijs van zelf spiekend Men dient 
niet te vergeten, dat de uitgever handelaar als regel een staf van 
personeel heeft, beschikken moet over een grooten voorraad, voor 
allerlei hooge onkosten staat, die de verzamelaar, die zijn doubletten 
opruimt, natuurlijk niet heeft. Het kan dus niet anders of voor 
de lagere waarden is de handelaar duurder en moet hij, om zijn 
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kosten te dekken ook deze laag staande zegels naar behooren 
prijzen. Op dat punt is het voorbeeld van Zumstein sprekend : 
geen zegel, zelfs de gewoonste niet, wordt door hem verkocht 
voor minder dan 3 centimes. 

Geldt dus voor deze zegels een groote reductie, anders staat 
het met de betere soorten, die — en dit feit is op zich zelf reeds 
zeer leerzaam — als regel juist in de bewuste rondzendingen ont
breken. Gaat de verzamelaar-verkooper hierbij te rade met wat 
deze zegels hem zelf hebben gekost in ruil of geld, dan zal ook 
hij tot de gevolgtrekking komen, dat eenige reductie op de cata
logus-noteering mogelijk is, doch dat een rabat van so",',, of meer, 
zooals door vele koopers wordt gewenscht, tot de vrome wenschen 
zal blijven behooren! 

Uitvoeriger dan wij verwachtten is dit artikel geworden; wij 
moeten er ons daarom van onthouden ook nog de zienswijze van 
de firma gebrs Senf over deze materie naar voren te brengen ; 
wellicht, dat wij daarop echter nog eens terug komen. 

Nieuwe Uiigifien. 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

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

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

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

Nous rappelons a. nos lecteurs que nous serons toujouis heu-
reux de connaitre les renseignements ou documents cju'ils voudront 
bien nous communiquer , particulièrement en ce qui concerne 
les nouvelles emissions en ajoutant des exemplai ies . 

Tous les frais seront remboursés par retour du courtier. 
J. D. VAN BRINK, l/oeè van Holland. 

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

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

ALAWIETEN. 
Opdrukken op de koerseerende uitgifte : 

3 P 50 op 0.75. 
6 P op 2.50. 

12 P op 1.25. 
ANTIGUA. 

In het koerseerend type, watermerk in sierschrift, verscheen 
de ij-j pence, rood. 
BRITSCH-INDIÉ. 

In den lokalen druk, meervoudig watermerk ster, verschenen 
de frankeerzegels : 

4 Anna's lichtgioen. 
I Rupee, bruin en groen. 

CANADA. 
In het vorige nummer meldden wij de verschijning van de 

eerste drie waarden der nieuwe serie. Zulks geschiedde op 
gezag van het blad »Stamp Collecting«, dat zich deze tijding 
liet telegrafeeren uit Halifax. Het blijkt thans, dat er zich een 
strubbeling heeft voorgedaan en dat tot op heden deze zegels 
nog niet zijn verschenen, hoewel zij ten verkoop gereed liggen. 
DANZIG (Poolsch kantoor). 

De 5 grosch, geelgroen, der koerseeiende uitgifte verscheen 
met den opdruk P O R T 

GDANSK 
E G Y P T E . 

Van de serie, uitgegeven ter gelegenheid van de landbouw-
tentoonstelling, werden overdrukt met nieuwe waarde : 

5 millièmes op 50 milliêmes, groen. 
10 » » IOC » , violet. 
15 » » 200 » , lila. 

Het Bulletin Mensuel meldt over deze opdrukken en de oor-
sproukelijke uitgifte nog het volgende: 

Naar het blad bekend is, werden 200000 series in de waarden 
5, 10 15, 50, 100 en 200 millièmes gedrukt. De verkoop van de 
hoogere waarden vlotte niet ; er bleven, naar men beweeit 
179500 series van de drie hoogste waaiden onverkocht op het 
tijdstip — 20 Mei j.1. — dat deze zegels hun geldigheid verloren. 
Deze werden nu op de boven-omschreven wijze overdrukt. Het 
blad berekent de oplagen thans als volgt: 

Zonder opdruk. 5, 10 en 15 m. elk 200000 stuks. 
50, IOC en 200 m. elk 20500 » 

Met opdruk. 5/50, 10/100 en 15/200 elk 179500 stuks. 
FRANKRIJK (Sept.) 

Frankeerzegels : 
50 centimes, rood, Semeuse met zon. 
25 c. op 30 centimes, blauw, Semeuse zonder zon. 
Pakketpos tzegel : 
0 fr. 65 op 50 centimes rood. 

GROOT-LIBANON. 
Opdrukken op de koerseerende uitgifte: 
3 P. 50 op 0.75. 
6 P op 2.50. 

12 P op 1.21;. 
GUATEMALA (Sept.) 

De serie met het jaar ta l 1926 werd aangevuld met de waarden: 
\2V<i centavos, groen. 2 pesos, oranje. 
25 » , bruin. • 2 p. 50, violet. 
50 » , karmijn. 15 pesos, zwart. 

HONGARIJE. 
In nieuwe teekening, Madonna met het kind verschenen de 

frankeerzegels : 
1 pengo, violet. 
2 » , karmijn. 
5 » , blauw. 
Het papier vertoont het watermerk, voor het eerst benut bij 

de uitgifte van 1924. 
ITALIAANSCH E R Y T H R E A . 

Portzegel van Italië, 60 centimes, oranje en bruin, overdrukt 
met Colonia Eritrea. 
ITALIË. 

Expresse-zegel in het type der uitgifte 1903 (opschrift »Espresso«): 
I Lire 25, blauw. 

JAPAN. 
De drie waarden, in het vorige nummer onder >Te verwachten 

nieuwe uitgiften« bereids aangekondigd, zijn thans verschenen : 
2 sen groen ; berg Fuji, gezien van de zuidzijde. 
6 » rose ; Yomei-poort te Nikko. 

10 » b lauw; Nagoya-kasteel. 
Regelmatige verkoop aan de postkantoren vindt nog niet plaats, 

daar eerst de voorraden in de oude teekening moeten zijn 
opgeruimd. 
KAAP JUBY. 

De roode-kruis zegels, vermeld onder Spanje verschenen in 
onderstaande waarden en kleuren, overdrukt met Cabo-Juby : 

1 cent imo, oranje. 
2 » , rose. 30 centimo, olijfgroen. 
5 » , donkerbruin. 4o » , ultramarijn. 

10 » , groen. 50 » , roodbruin. 
15 » , violet. I peseta, oranjerood. 
20 » , bruin-violet. 4 pesetas, grijsbruin. 
25 » , karmijn. 10 » , violet. 
Expresse zegel : 
20 centimos, blauw en zwait. 

L E E W A R D EILANDEN. 
Frankeerzegel koerseerend type met het meeivoudig watermerk 

in sierschrift: 1V2 pence, rood. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 

i\;iat ,io„ „ „ j , „ i , Correo Espanol , , , Zona Protectorado Met den opdruk „ Jl en den opdruk T- 1 '^ Tanger ^ Espanol 
verschenen dezelfde waarden der roode-kiuis serie van Spar je , 
als vermeld onder Kaap Juby. 

De expresse zegel 20 centimos verscheen eveneens met de 
beide opdrukken. 
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De eerste opdruk dient voor het postverkeer in Tanger, de 
tweede voor dat in het overig deel van Marokko, staand onder 
Spaansch protectoraat . 

MOZAMBIQUE (Sept.) 
Frankeerzegels in het Ceres-type : 

5 Escudos, geelbruin. 
10 » , lila-rood. 
20 » , l ichtgroen. 

MONACO (Sept.) 
Frankeerzegels in het koerseerend type : 
25 centimes, rood op geel. 
4o » , blauw op lichtblauw. 

MONTSERRAT. 
Frankeerzegel : 2!/2 pence ultramarijn in het koerseerend type ; 

watermerk sierschrift. 

NIEUW-CALEDONIË. 
Opdruk frankeeizegel 10 F op 5 francs, groot formaat der 

uitgifte 1905—07. 
Pakketpostzegels : 
Opdruk Colis postaux op 
50 centimes op 5 francs, olijfbruin. 

1 franc, blauw. 
2 » , karmijn op lichtblauw. 

Portzegel: 
2 F op I franc violet der uitgifte 1906. 

NOORWEGEN. 
In gewijzigd type, de landsnaam gedrukt als op de zegels der 

serie Svalbard, verschenen de frankeerzegels : 
10 Ore, donkergroen. 
20 » , violet. 

OOSTENRIJK. 

prwrTwr<rrrwiwrwvwmwm 

lA^UMAAM 

l i^yhM**^bi l 

De luchtpost-serie werd gewij
zigd en aangevuld als volgt : 

10 groschen, rood-oranje. 
15 » , biuin-lila. 
30 » , bruingrijs. 
50 » , grijsblauw. 
Alle in nevenstaande, eerste 

teekening ; 
3 schilling, bruin. 
5 » , donkerblauw. 

10 » , donkerblauw. 
Alle in het vogel-type volgens 

afbeelding. 
De laatste waaide is gedrukt 

in groot formaat. 

SPANJE. 

De reeds vroeger aangekon
digde roode-kruis serie is ver
schenen in de volgende waarden 
en kleuren : 

I centimo, grijs; infantesBea-
trice en Maria Christina. 

15 centimos, b lauw; infantes 
Beatrice en Maiia Christina. 

30 centimos, groen ; infantes 
Beatrice en Maria Christina. 

2 centimos, ultramarijn; Konin
gin Victoria als verpleegster. 
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50 centimos, oranje ; Koningin 
Victoria als verpleegster. 

5 centimos, l i la; Koningin Vic-
totia in hofgewaad. 

40 centimos, b lauw; Koningin 
Victoria in hofgewaad. 

4 pesetas bruin violet; Konin
gin Victoria in hofgewaad. 

10 centimos, gee lg ioen ; Prins 
van Asturie. 

20 centimo';, v iole t ; Pi ins van 
Asturie. 

I peseta, leiblauw ; Prins van 
Asturie. 

25 centimos, r o o d ; Koning 
Alfonso XIII. 

10 pesetas, bruin ; Koning Al
fonso XIII. 

Expresse zegel 20 centimos, 
violet; koninklijke familie. 

De zegels zijn gedrukt bij Wa-
terlow Sons, te Londen. 

Naar het Bulletin Mensuel be
richt bestaan er van de 25 cen
timos twee drukken, veroorzaakt, 
doordat men het oorspronkelijk 
vernikkeld-koperen cliché heeft 
vervangen door een van siaal. 
Hetzelfde staat te gebeuren met 
nog enkele andere waarden ; de 
verschillen in druk zijn evenwel 
zóó gering, dat zij slechts waarde 
hebben voor den speciaal-verza
melaar. 

Nog verscheen voor het moe
derland een serie luchtpostzegels, 
waarvan de afbeelding hierbij 
gaat. Zij bestaat uit de waarden : 

5 centimos, zwart en lila. 
10 » , blauw en zwart. 
25 » , rood en zwait. 
50 » , vermiljoen en zwart 

I peseta, zwart en groen. 
Ter herinnering aan de vlucht 

Madrid-Manilla gaf men ondei-
staande luchtpostzegels uit, alle 
volgens afbeelding : 

15 centimos, blauw en oranje. 
20 » ,ruod en geelgroen. 
30 » , donkei bruin en 

lichtblauw. 
40 » , groen en bruin. 

4 pesetas, rood en geel. 
Wij ontleenen aan meei ge

noemd Bulletin de oplaag-cijfers 
van alle hier beschieven zegels 
en van die der koloniën. Wij 
vestigen er evenwel den nadruk 
op, dat de mogelijkheid volstrekt 
niet uitgesloten is, dat bij ge-
reeden verkoop een nieuwe druk 
verschijnt, wat o.a. geschiedde 
met de Post-congres zegels van 
1920. Het in gebruik nemen van 
de allernieuwste Amerikaansche 
machines voor de postzegelfabri-
cage te Madrid, het vervangen 
van de bestaande cliche's door 
andere van staal, dit alles wijst 
er n.o m. op, dat men wel wat 
van plan is ! 
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1 c. 
2 C. 
5 c. 
lo c. 
15 c. 
20 C. 
25 
3° 
40 
50 
60 
I 
4 
10 

Spanje 
134 500 
271 500 
172 500 
135 500 
162 500 
132 500 
487 500 
H O 500 
128 500 
112 500 

Tanger Marokko 
132 000 132 500 
131 800 
139 500 
88500 
86 500 
85 500 
91 700 
31 700 
31 700 
31 700 

III 500 31 700 
43 500 11 700 
33 500 11 700 

Expresse — 
20 c. 104 500 
Luchtpostzegels 
a. Roode Kruis 

131 900 
151 500 
91 500 
91 500 
91 500 
91 700 
31 700 
31 700 
31 700 

31 700 
11 700 
II 700 

Kaap Juby Sp. Guinea Sahara 
132000 — — 
131 800 — — 
146 500 
91 500 
91 500 
91 500 
91 700 
31 700 
31 700 
31 700 
31 700 
II 700 
II 700 

92 000 
92 000 
92 000 
92 000 
91 700 
31 700 
31 700 
31 700 
32 000 
31 700 
II 700 
11 700 

92 000 
92 000 
92 000 
92 000 
91 700 
31 700 
31 700 
31 700 
32 000 
31 700 
II 700 
II 700 

92 500 92 500 92 500 

5 centimos 350000 stuks. 
10 t 300000 » 
25 » 300 000 » 
50 » 300000 » 
I peseta 150000 » 

b. Vlucht Madrid—Manilla. 
15 centimos 300000 stuks. 
20 » 320000 » 
30 » 300 000 » 
40 » 300 000 » 

4 pesetas 50000 » 
SPAANSCH GUINEA. 

Roode Kruis zegels als vermeld onder Kaap Juby, overdrukt 
met »Guinea Espanola« in de waa iden : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
4o, 50 en 60 centimos, i, 4 en 10 pesetas. 

De kleuren zijn als vermeld onder Kaap Juby. De 60 centimos 
draagt de beeltenis van den kon ing ; de kleur is grijsgroen. 
SPAANSCH SAHARA. 

Roode Kruiszegels in dezelfde waarden en kleuren als vermeld 
onder Spaansch Guinea. 
STRAITS S E T T L E M E N T S . 

Frankeerzegel koerseeiend type met het meervoudig water
merk in sierschrift : 5 Dollars, groen en rood op geelgroen. 
SYRIË. 

Zelfde opdrukken als vermeld onder Groot-Libanon. 
VENEZUELA. 

Met den opdruk ^ ^ j ^ en waarde en jaartal 1926 verschenen 
de fiscaal-zegels : 

0.05 op I Bolivar, olijfbruin. 
0.25 op 5 centimos, bruin. 

ZWEDEN. 
In het leeuwen-type en met het watermerk golflijnen verscheen 

de frankeerzegel 10 Oie violet. Uitsluitend vertikaal getand. 

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

BULGARIJE. 
In het leeuwen-type zal een 10 Lewa verschijnen. 

DUITSCHLAND. 
De weldadigheidszegels zullen in December a.s. verschijnen in 

dezelfde waarden als de in 1925 uitgegeven exemplaren, te weten 
5, 10 en 20 pfennig. Ook dit j aa r zullen de wapens van drie 
Duitsche landen worden benut als zegelbeeld. 

ECUADOR. 
Ter gelegenheid van de opening van den spoorweg Quito— 

Esmeralda, zal een speciale serie verschijnen door het overdrukken 
van de koerseerende zegels in de waarden i, 2, 3, 4, 5 en 10 
centimos met een afbeelding van de locomotief, die voor het 
eerst het parcours Quito—Ibarra aflegde. 

De oplaag zal bestaan uit 50.000 series. 

FRANSCHE KOLONIEN. 
Maison Fischer te Parijs meldt ons, dat met ingang van 18 

dezer de frankeerzegels van 60 centimes en i fr. 25 voor alle 
Fransche Koloniën worden ingetrokken. 
GUATEMALA. 

De nieuwe goudmunt, quetzales, overeenkomende met den 
Amerikaanschen dollar, zal binnenkort worden ingevoerd. Het 
gevolg zal zijn een nieuwe serie. 

ITALIË. 
Naar verluidt zal een 30 centimes de Franciscus-serie comple-

teeren. Ook zullen vermoedelijk verschijnen zegels in de waarden 
20 en 50 Lire. 
LUXEMBURG. 

Naar verluidt is de frankeerzegel van 20 francs in druk. 
MAROKKO (Fransche kantoren) . 

Volgens een circulaire van de Administratie der Posterijen 
zullen onderstaande zegels in nieuwe kleuren worden uitgegeven : 

Frankeerzegel 20, 25, 30, 50 en 75 centimes, 1.05, i.4o, 1.50 
en 3 francs. 

Buiten koers gaat de 45 centimes. 
Luchtpostzegels 5 en 80 centimes, 1 40. 1.90 en 3 francs. 
Nieuwe postzegels zullen verschijnen in de waarden i en 2 francs. 

MEXICO. 
Ter gelegenheid van het Pan-Amerikaansch postcongres, dat 

op 10 dezer geopend wordt, zal een speciale serie verschijnen. 
NOORWEGEN. 

Een serie luchtpostzegels zal in den loop der volgende maand 
verschijnen. 
SYRIB EN GROOT LIBANON. 

Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in de waarden 50 en 
100 piasters, overeenkomende met 10 en 20 francs. 
TANNOU-TOUVA. 

Van deze »nieuw ontdekte« republiek wordt in de philatelis
tische pers melding gemaakt door de verschijning van een serie 
zegels, bestaande uit 10 waarden van i kopeke tot 5 roebel. 

Het gebied, waar het om gaat is gelegen in het Noorden van 
Buiten-Mongolie; de rivier Jenissei heeft hier haar b ronnen ; 
het land ligt ten zuid-westen van het Baikal-meer en zijn hoofd
stad is Krasny. Een en ander ter bevrediging van de weetgierig
heid van onze lezers, die wij overigens aanraden met de aan-
schafifing van deze zegels te wachten, tot er wat meer licht over 
is opgegaan. 
URUGUAY. 

Een nieuwe serie, 5 millièmes tot 3 pesos, zal hier verschijnen, 
vermoedelijk toonende het s tandbeeld van den bekenden vader
lander, Artigas. 
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5 Cent per Franc! 
Wij ruimen een aantal boekjes met zegels op, die wij, 

geprijsd volgens Yvert 192ö, ä slechts 5 cenl per franc 
op zicht s turen! Afname minstens 50 Franc en aange
teekende retourzending. B a d e n 1862 3 en 6 kr. f 0,60. 

Vraagt onze prijslijst en ons tijdschrift 

„Postzeselnieuws". 27e jaarp iy ! f 2,- per jaar. 
REINOU KINGMA, Postzegelhandel, 
APELDOORN. Tel 1029 i 

' (239) ) 

Raad van Beheer. 
Najaars-vergadering van den R a a d v a n B e h e e r van het 

Nederlandsch Maandblad voor P h il a t e li e, op 7.oni\zg 
31 October 1926, des voormiddags te 11 uur, in een der lokalen 
van Hotel »Krasnapolsky«, Warmoesslraat , te Amsterdam. 

BREDA, 4 October 1926. De Administrateur, 
L. C. A. SMEÜLDERS, Lidv\d R. V. B 

Waarschuwing. 
Namens den heer J. Mebus, Postzegelhandel.nar te Amsterdam, 

moet ik U waarschuwen voor den heer K- M VAN HEUMEN, 
Postzegelhandel, Lombangweg 39, BANDOENG, die een zending 
postzegels sinds December 1925 nog met betaald heeft. 

De Beheerder van 't Bonds-Inforinatiehiireau, 
J. A. KASTEIN, 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
S e c r e t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,//«(ir&w, Tel. 10793. 

Afdeelingen. 
Amersfoort: Secr : J. Cramer, D. Fockemalaan 94. 
Amsterdam: Sccr : 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. T romp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 13, 

Naarden. 
's-Gravenhage: Secr . : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem: Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenbosch : Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breeslr. 165. 
Nijmegen: Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr.: Ch. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr . : P. C. Korleweg. »d'Instuif , Laren (N.H.) 

Nieuwe leden. 
967. ir. M. C. Kort, Oestgeest (vertrokken naar Indië). 
96a. C. Venetiën, Venlosche weg 12, Roermond. 

Bedankt met 3M2-'26. 
799. A. van Walraven. 478 L. de Haan. «49. P. Poustochkine. 

Overleden. 
73. J. Thijssen. 

Aanmeldingen. 
C. Draaisma, Salatiga (N.-I.) 
A. G. A. Stakenburg, Groote weg 207, Magelang (N.-I.) 
J. F . Bekker, Wagenweg 78, Haarlem. 
mr. J. B. Bomans, Kleine Houtweg 125, Haarlem. V. A . L . 
dr. D. E. da Costa, Laan Copes v. Cattenburch 12g, den Haag. V.A. 
Max Pool, Korte Poten 25, den Haag. 
mr. L. F. J. Rijckmans, Amalia van Solmssiraat 117, den Haag. 
P. de Korte, p./a. Gemeentewerken, Medan (N -1.) 
F. J. N. Poslma, p./a. helimij., Medan (N.-l.) 

Adres-veranderingen. 
888. ir. J. W. J. Beek, thans p./a. Dep. v. Kol., Nederland 
498. E. K. Boissevain, thans I'rancois Valenlijnstr. 161, rf'if«//rt«^. 
86i . C. B. Brouwer, thans Balisliaat 25. Den Helder. 

13. H. H. Buys, thans Avenue de la Chasse 63, Brnxelles. 
745 H. Dekker, thans p./a. mevr. H. Dekker, Stationsstraat, £/5(». 
668. K. F . van Geuns, thans Wittenburgerweg 8, Wassenaar. 
478. L. de Haan, thans Joh. Verhulststraat 216, Amsterdam. 
519. Chr Hulster , thans p/a. Nillmij. Nederland. 
602. mevr. M. Kemper, thans Burg. Grothestr. 34, Soestdijk. 
595. P. C. Korteweg, thans »d'Instuif», Laren (N H.) 
254. C. Maathuis, thans t.v. notaris, Pontianak. (N.-I.) 
299. L. T . Mijnliefif, thans Brederodestraat 36, Haarlem. 

63. M. P. van Santen, thans Alexanderslraat 9, Z?a«rt'(;(»«_^ (N.-I.) 
945. mr. W. Schmiedeil, thans onbekend. 
571. J .Verbeek van de Sande, thans s. f, Phaëton bij Kraksaän{^.-\^ 
739. Ch. C. Zeverijn, thans Heerengracht 392, Amsterdam. 

Postpakket-verrekenzegels. 
Na ontvangst der zegels en eerst na ontvangst van de daar

voor verschuldigde bedragen plus poito voor aangeteekende 
verzending (f 4,25 per stel) zal ondergeteekende zorg dragen 
voor de verzending aan de bestellers. 

Verzoeke de gelden zoo spoedig mogelijk te doen toekomen, 
liefst op girono. 27912 aan dr. A. van Dam, Wilhelminastraat 
49, Haarlem. 

Afdeeling Verkoop. <, 

Leden, die boekjes ter circulatie in deze afdeeling wenschen 
in te zenden, worden verzocht deze niet aan den directeur den 
hear Boeken te doen toekomen, maar uitsluitend toe te zenden 
aan den administrateur den heer D. C. Paraira, Sarpliatistraat 
143, Amsterdam, (bijkantoor Tulpplein). 

AGENDA der Algemeéne Vergadering op Zondag 38 
November 1926, 's namiddags 3 uur, American Hotel, 
te Amsterdam. 

1. Opening en Mededeelingen. 
2. Verslag der Algem. Vergadering op 22 November 1925 te 

Amersfoort (zie mededeelingen Nederl. Maandblad voor Phi
latelie Dec. '25). 

3. Verslag over 1925 (Zie jaarboek 1926). 
4. Rekening en Verantwoording 1925. Rapport en conclusie der 

Financieele Commissie. (Zie jaarboek 1926). 
5. Begrooting 1926. 
6. Verkiezingen: a. peiiodiek aftreden der bestuursleden W. P. 

Costerus P.zn, J. B. Robert en G. V. van der Schooren. 
b. voorzien in de vacature ontstaan door het bedanken van 
den heer H. J. Boeken J.zn. 
c. Financieele Commissie : aftreden van het lid L. van Essen 
en van het plaatsvervangend lid E. J. Martens . 

7. Rapport Commissie motie Amersfoort, en wat verder Ier 
tafel zal worden gebracht. 

8. Aanwijzing van den tijd, waarop en de, plaats, waar de vol
gende Algemeéne Vergadering zal worden gehouden. 

9. Rondvraag en sluiting. 
De Secretaris, A. VAN D A M . 
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BEGROOTING 1927. 
O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

OMSCHRIJVING. OMSCHRIJVING. 

II 

III 

IV 

L e d e n . 
Contributiën 
Entreegelden 

T i j d s c h r i f t . 
Ovrerschot Exploitatie Tijdschrift 

V e r k o o p . 
Winst 

D i v e r s e n . 
Advertentiën Jaarboekje . . . 
Verkochte Handboeken . . . . 
Toevallige Baten 

/ S 6 8 5 , - -
6 5 , -

/ 700,-

/ 3 5 0 , -

/ 35,-
25,-
' 5 , -

/ 5 7 5 0 , -

700,— 

35°,— 

7 5 , -

/ 6 8 7 5 , 

lil 

IV 

V 

VI 

VII 

A l g e m e e n e U i t g a v e n . 
Reis- en verblijfkosten Bestuur . 
Lokaalhuur 
Porten, Secrelauaat en Archief . 
Algemeene Vergadering . . . 

B i b l i o t h e e k . 
Onderl^oud . . . ^. . . . 
Aankoop 
Berging. . . . . . . . . 
Assuraniiepiemie 
Leescirkel 

A f d e e l i n g e n . 
Retributie 

T i j d s c h r i f t . 
Redactie, drukken, Expedi t ie . . 

D i v e r s e n . 
Jaarboekje 
Propaganda 
Lidmaatschap Ncdeil . Bond . . 

B u i t e n g e w o o n . 
Tentoonstellingsfonds . . . . 

O n v o o r z i e n . 
Onvoorzien 

/ 350,-
5°,-

400,-
loo,-

/ 80 — 
2 5 , -
65,10 

5,80 
150,— 

/ 50°,-

/3200.-

/ 300,-
- 50,-
- 350,-

ƒ 1000, 

ƒ 249,10 

/ 900,-

- 325,90 

- 5 0 0 , -

- 3200,— 

- 700,— 

- 1000,— 

- 249,10 

/687s, 

" Toelichting op de begrooting 1927. 
ONTVANGSTEN. 

Hoofdstuk I, art. i . Geraamd in verband met het aantal leden 
ad 875, tegen een contributie v a n / ' 6 , 5 o , terwijl in art. 2 op toe
neming van het ledental in 1927 is gerekend. 

De post Hoofdstuk II art. i liet een verhooging toe, gezien 
de opbrengst over 1925. 

Bij Hoofdstuk IV werd een post artikel 2 Verkochte Hand
boeken toegevoegd. 

UITGAVEN. 
Hoofdstuk IV art. i . Deze post werd met / 200,- veihoogd 

gezien de uitgaven in 1925 en in verband ir.et het nu reeds 
uitgegevene in 1926. 

Hooidstuk V art. i en 3. Deze posten dienden te worden vei-
hoogd gezien het nu reeds uitgegevene in 1926. 

Hoofdstuk VI art. i . De posten aflossingleening 1911 en Ga
rantiefonds Handboek deel II vervielen en een nieuwe post 
Tentoonstellingsfonds werd toegevoegd. 

Postzegelvereeniging ,,Breda", te Breda. 
I e Secretar is : J. C. G. VAN D E N B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

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

Aanwezig 32 leden en i introducé. De voorzitter heet allen 
welkom, in het bijzonder den heer Van den Bogaert, die als 
introducé de vergadering bijwoont, waarna de notulen der vorige 
vergadering zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd. 
Voor de verloting heeft de heer Hekking eenige zegels geschon
ken, terwijl de heer Jacobs een zegel van Britsch-Indië schenkt 
voor het falsificaten-album, waarvoor den beiden beeren dank 
wordt gebracht. De ballotage heeft tot uitslag, dat de candidaat-
leden met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. 

Van den heer Van Peursem, Zeestraat 4o, Den Haag, is in 
dank ontvangen voor de bibliotheek een nieuwe Michel-cata-
logus 1927. Nederland en Koloniën zijn door hem geheel opnieuw 
bewerkt ; verschillende tandingen en plaatfouten komen thans 

daarin voor. De catalogus gaat van hand tot hand , waarna de 
bibliothecaris er beslag op legt. De secretaris deelt mede, dat 
het nieuwe zegel van Suriname van f 1,50 momenteel niet voor
radig is, noch te Amsterdam, noch te 's-Gravenhage. Ingekomen 
is een schrijven, houdende dankbetuiging voor den geschonken 
voorzittershamer, van de U.P.V. Thans wordt ter bezichtiging 
gesteld de gedrukte presentielijst van het Bondsdiner te Utrecht. 
Het bevreemdt den leden, dat een der cliché's voorstelt de 
overhandiging van een voorzittershamer door de Vereeniging 
»Hollandia« in plaats van »Breda«. Jammer voor dit anders 
zoo gewaardeerde werk. 

De secretaris deelt voorts mede, dat van het Bondsinformatie
bureau is ingekomen een »zwarte lijst«, die voor de leden bij 
hem ter inzage is. De voorzitter doet dan mededeeling van het 
betalen van oude schuld door ons oud-lid, den heer De Mink, 
te Rotterdam, en stelt voorts voor de beeren Coret en Nijboer 
wegens wanbetaling als zoodanig te royeeren, waartoe besloten 
wordt. 

In de verlotingscommissie voor de groote gratis-verloting 
zonder nieten in Januari a.s. zijn door het bestuur benoemd de 
beeren Van den Berg, Cramerus en Jacobs. 
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De ie penningmeester , de heer Cramerus, deelt mede, dat 
over het 3e kwartaal 1926 aan ruilprocenten zal ontvangen worden 
f 100,20. 

De voorzitter doet nog eenige mededeelingen omtrent de 
Tentoonstelling 1927 te Amsterdam. Hij heeft de zeer op prijs 
gestelde uitnoodiging ontvangen, om in het eerecomité zitting 
te nemen. 

De verloting breng t daarna menigeen een zegeltje. 
Ten slotte deelt de heer Sikkens mede, dat in bestelling 

is voor de bibl iotheek het Handboek Nederland, deel I en II. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dank

zegging 3an de aanwezigen de vergadering. 
Breda, 4 October 1926. De iste Secretaris, 

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

Aankondiging. 
LEDENVEEGADERING op Maandag 1 November 192C, des 

arondä te 8 aar , in de boTenzaal van de „ B e u r s van 
Breda". (Ingrang St. Janstraat.) 

Nieuwe leden. 
471. A. M. Benders , Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht. (IV). 
Z. 
453. J. H. van Peursem, Zeestraat 4o, 'sGravenhage. (V). 
E. 
488. H. Kaspers , Groot Haesebroeksche weg 10, Wassetiaar. (V). 
E. 
334. K. Th . Speetjens, Parallelweg 24« , Helmond. (VI). 
E.Z. 
187. A. Westendorp , employé K. P. M., ie Snmarinda. (O. K. v. 
E. Borneo). 
473. A. Pieren, Batjanstraat i, 'sGravenhage. |,V). 
E. 
474. G. M. N. de Ruijter, notaris, Dongen. (II!). 
Z.R. . 
475. A. M. SoUeveld, Matlienesserlaan 412, Rotterdam. (V). 
E Z . 

CandidaatIeden. 
R. van den Bogaert , in heerenmodes, Groote Markt 20, Breda, 

T 643. (Voorgedragen door W. C. M. Chatrer te Breda). 
H. F. J. Brink, Proveniersplein 7, Rotterdam. (Eigen aangifte). 
G. Teunissen, kantoorhouder posterijen, Kerkstraat 79, Neder

weert. (Voorgedragen door J. Th. Smelt te Eindhoven). 
]. G. A. Wilmer , schoenmaker, Nijverheidssingel 43 «,/?rÄ<Äz. 

(Voorgedragen door W. C. Coenen te Breda). 
]. G. van Caspel, architect, Engweg, Laren (N.H.). (Voorge

dragen door P. C. Korteweg te Laren). 
Jos. Versteeg, Mariastraat 49, 'sGravenhage. (Voorgedragen 

door A. van Straten te 'sGravenhage). 
Geroyeerd als lid wegens wanbetaling. 

391. L. W. H. Coret te Alkmaar. (VII). 
68. J. L. Nijboer te Amsterdam. (VII). 

Adreswijzigingen. ' 
373. P. C. Korteweg te Alkmaar, thans »d'Instuif», Zrtrg« (N.H.). 

(VII). 
»35. Frans Sleegers te Tilbun;, thans Julianastraat 5, ZwW^ra^«. 
Z. (Van III naar VI). 
160. J. C. van Rortel te Weltevreden, thans Javaweg 12, aldaar. 

(Bijkantoor Gondangdia) . 
253. J. F. de Hosson te Amsterdam, thans Bilderdijkstraat 3, 

aldaar. (VII). 
42. H. J. J. van Seventer te Rotterdam, thans Galerij 4, aldaar. (V). 

127. H. C. van der Schans te Venlo, thans Dr. Matthijssen
straat 10, aldaar . (VI). 

372. G. van der Lip te Hilversum, thans Loosdrechtscheweg 35, 
aldaar. (VII). 

465. G. W. A. de Veer te Middelburg, thans Burgemeester 
Z. Reigerstraat 67, te Utrecht. (Van III naar IV). 

33. Jan G. Wijers te Hilversum, thans Keizersgracht 222, 
Amsterdam. (VII). 

151. J .M. den Besten te i^^rrffl;;«, thans Noordwal I I I , aldaar. (V). 
Mededeelingen. 

I. 
Ter kennis van de leden wordt gebracht, dat het gewezen lid, 

de heer J. de Mink, te Rotterdam, aan zijne verplichtingen 
jegens de Vereeniging hfeeft voldaan. 

II. 
Door den grooten aanwezigen voorraad van boekjes met zegels 

voor de rondzendingen, welke maanden bij den administrateur 
moeten blijven liggen alvorens in circulatie te kunnen worden 
gebracht, heeft het bestuur besloten, in het belang van inzenders, 
de inzending van ) November a.s. of tot nader order te sluiten. 
Deze maatregel geldt niet voor boekjes met zegels van Neder
land en Koloniën. 

III. 
In afwijking van art. 23 van het huishoudelijk reglement heeft 

het bestuur besloten, dat de zegels, welke worden ingezonden 
voor de afdeeling Nederland en Koloniën niet zullen worden 
gekeurd ; wordende dit door het bestuur overbodig geacht. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zater
dag 25 September 19:26, in hotel „Krasnapolsky", 
Amsterdam. 

Aanwezig 48 leden en de heer H. P. Oudt als introducé. 
Nadat de voorzitter allen verwelkomd heeft, memoreert hij het 

feit, dat onze medeleden Schmid en Van der Hurk op de Inter
nationale Postzegeltentoonstelling te Dortmund een gouden en 
groote verguld zilveren medaille verkregen hebben voor hunne 
inzendingen en dat de heer Donath, die spoedig zijn looste veiling 
hoopt te houden, in den catalogus voor deze groote Jubileum
veiling gratis een pagina voor ons beschikbaar heeft gesteld, om 
daarop een advertentie voor onze Jubileumstentoonstell ing te 
plaatsen. Een en ander wordt door de vergadering met groote 
ingenomenheid vernomen. 

Vervolgens brengt de heer Vredenduin uitvoerig verslag uit 
over de te Utrecht gehouden Bondsvergadering, den Philatelisten
dag en het Congres. Bij nader onderzoek is gebleken, dat het 
antwoord, hetwelk van Bondsbestuurszijde aan den Hollandia
afgevaardigde is gegeven met .betrekking tot ons verzoek om de 
volledige agenda in overeenstemming met art. 26 in het Juni
nummer van het Maandblad te publiceeren, niet juist geweest 
i s ; de secretaris zal dit alsnog aan het Bondsbestuur mededeelen. 

In verband met onze aanstaande Tentoonstelling brengt de 
voorzitter onze obligatieleening nog eens onder de aandacht der 
leden en hoopt, dat ook de vrijwillige bijdragen niet achterwege 
zullen blijven, opdat wij in Augustus 1927 waardig voor den dag 
kunnen komen. 

In de drukraampjes circuleeren vervolgens de nieuwe series 
uit Algiers en de Ver. Staten, benevens een "jV^ et. briefkaart 
Nederland met betaald antwoord, waarop de waardestempel op 
de vraagkaart slechts half op de kaart staat door verkeerde 
afsnijding. 

Na ballotage worden als nieuwe leden toegelaten de beeren 
J. A. Adriaens, H. P. Oudt en M. Worms te Amsterdam,].^, K. 
Arnhardt , Schoten, M. J. H. Breebaart, Aerdenhout, W. P. Costerus 
Pzn, te Edam, H. J. Witkop te Wormer en A. Warroquiers te 
Antwerpen. 

Nadat mededeeling is gedaan van de a.s. portoverlaging, 
waardoor wij i October nieuwe 5 cents briefkaarten krijgen en 
de verschijning van het werkje »Christelijke Inspiratie in de 
Philatelie«, van Prof. Strowski en uitgegeven bij de firma Auf
derheide, Hilversum, wordt op voorstel van den heer Van Wijk 
de aftredende kascommissie bij acclamatie herkozen. 

Ingekomen is een dankbetuiging van de Utrechtsche Philate
listenVereeniging voor de door >Hollandia« geschonken bijdrage 
en eenige veilingslijsten der bij inschrijving te Bandoeng ver
krijgbare zegels afkomstig van de departementen, enz. 

De heer Vredenduin brengt de groeten over van de beeren 
dr. Diena en Maingay, welke hij tijdens 'zijn vacantiereis heeft 
gesproken en de heer Van der Hurk doet eenige belangrijke 
mededeelingen in verband met de aanstaande Tentoonstel l ing. 

Na de pauze verkrijgt de heer D. de Vries het woord, die nu 
zijn bijna complete verzameling van Amerika laat zien. Velen 
zullen wel voor het eerst van hun leven zulke schit terende series 
van Columbia en zijne depar tementen Brazilië, Chili, enz., veelal 
ongebruikt , te zien gekregen hebben er het eens zijn met den 
heer De Vries, dat series dezer landen, hoewel veel lager geca
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talogiseerd dan vele Oud Europa-zegels, dikwijls heel wat moei
lijker te verkrijgen zijn dan b.v. Beieren 1 Kr. zwart of oude 
Hamburgers, omdat men ze nooit of hoogst zelden ziet aange
boden. Een dankbaar applaus onderstreepte de woorden van den 
voorzitter, toen hij den heer De Vries dankte voor het genot, 
dat hij ons verschaft had. 

Na veiling van 49 kavels, die i f55,— opbracht, volgde 
de algemeene verloting, waarbij de 25 prijzen achtereenvolgens 
ten deel vielen aan de leden nos. 235, 65, 127, 296, 209,55,112, 
346, 8, 170, 7, 9, 6, 2, 299, 39, 270, 321, 49, 201, 354, 70, 171, 
331 en 23. 

Hierna sluiting omstreeks 11 uur. 
De ze secretarts, J. P. T ^ A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
J. A. Adriaens, Corn. Krusemanstraat 34, Amsterdam. 
H. P. Oudt, Alb. Cuypstraat 128" , Amsterdam. 
H. Worms , Vrolikstraat 52, Amsterdam. (Voorgesteld door E. 

Donath.) 
J. N. A. Arnhardt, Arnoldystraat 3, Schoten. (Eigen aangifte.) 
M. J. H. Breebaart, Rijnegomlaan ^\, Aerdenhout. (Voorgesteld 

door E. Donath). 
W. P. Costerus P.zn., Vporhaven, ^rfa»«. (Vooi gesteld door Th . 

H. van de;- Hurk). 
A. Waroquiers, 18 Rue du Berceau, Antwerpen. (Voorgesteld 

door L. de Raaij). 
ds. H. J. Witkop, te lVormer{N.-li.} (Voorgesteld door E. Donath.) 
(De 6 laatstgenoemden zijn eerst dan als lid aangenomen, als 

voldaan is aan art. 5 van 't Huish. reglement). 
Bedankt als lid. 

108. J. M. Fritz, Amsterdam. 
319. J. A. Huneman, Amsterdam. 

99. E. H. M. van Koolwijk, Reerniond. 
193. J. F. Kooij, Amsterdam. 
196. J. N. Lubsen, E. Wolffstraat, Amsterdam. 
2i4 . H. J. Spitzen, Ginneken, 
176. G. F . Tels, Den Haag. 

95. L. Thiescheffer, Zwolle. 
42. dr. P. Mager Erhardt , Frankfui t a/M. 

Adresveranderingen. 
238. J. H. van Ammeis , Oude IJselstraat 3 i, Amsterdam. 
346. P. B. de Ridder, P. de la Courtstraat 13, Leiden. 
11^. W. F . Schön, Prinsenrfrrta/ 20, inolaats van Prinsengracht 

20, Amsterdam. 
149. G. A. L. Visser, Bordetsiraat 68, Hilversum. 

33. F . H. Brinkman, Singel 145, Amsterdam. 
121. R. Rinckes, Regentesselaan 31, Apeldoorn. 
109. W. J. Melchers, Wittevrouwensingel 14, Utrecht. 

Candidaat-leden. 
P. J. de Groot (in assurantiën), Vleutensche weg 305, Utrecht-

(V^oorgesteld door D. Ederzeel). 
J. A. Tegelaar , Bankbeambte, Corn. Vjtv.%tTa.-A.m\.x. w, Amsterdam. 

(Voorgesteld door J. A. Adriaens). 
H. Ph. J Amesz, Bosch en Vaartstraat 2, Heemstede. (Voorge

steld door J. P. Traanberg) . 
Nummeropgaven. 

154. mr. G. A. Bontekoe, 5«(?^A ' 30 - J - W. Smith, Amsterdam. 
174, H. Lyppens, Terneuzen. 109. W. J. Melchers, Utrecht. 
158. J U.'WaWien, Amsterdam. 1^.8. A.M.v.d. Brink, Amsterdam. 

86. A. G. Duijn, Den Bosch. 
Vergaderingen. 

BESTUURSVERGiDERINGt op Zaterdag 23 October 1926, 
des avonds te 8 uur, In Café Suisse, Kalrerstraat, Amsterdam. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 30 October 1920, 
des avonds te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat , 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
In een der vorige vergaderingen is besloten zendingen, speciaal 

met zegels van Nederland en Koloniën, in circulatie te brengen. 
Wie deze wenscht te ontvangen, gelieve zich aan te melden bij 
't Hoofd der Afd. Verkoop, den heer S. van Kooten, Van Eeghen-
straat 39«, Amsterdam. 

Boekjes met zegels moeten aan hetzelfde adres worden inge-
gezonden. De ie Secretaris, J. A. K A S T E I N . 

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

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
28 September 1926, in het hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 31 leden en 3 inlroducé's . Om ongeveer 8.10 opende 
de voorzitter, de heer Van Cittert, deze vergadering, waarbij 
door hem voor de eerste maal de door de Vereeniging »Breda« 
geschonken voorzittershamer gehanteerd werd. Nadat alle aan
wezigen en meer in het bijzonder het aanwezige eerelid De 
Rooy en de aanwezige in t roducé 'e verwelkomd waren, werd 
medegedeeld, dat voor de verloting en de feestviering nog zegels 
waren geschonken door de beeren Koek, Cohn, Rietdijk, Van 
Cittert, Donnai, Keiser, Kaub, Leon de Raay en de Haagsche 
Philatelisten-Vereeniging, benevens f 10,— geschonken door den 
heer Burgersdijk en f 25,—, geschonken door de Vereeniging 
»HoUandia». Hierna werden de notulen der Juni-vergadering 
onveranderd goedgekeurd en het meerendeel der ingekomen 
stukken voor kennisgeving aangenomen . 

Uit het verslag der pers- en propaganda-commissie voor de 
feestviering bleek, dat het toegestane crediet niet benoodigd 
was en zelfs een batig saldo aan den penningmeester der U. 
Ph. V. afgedragen kon worden. Op voorstel van den voorzitter 
werd die commissie door de a lgemeene vergadering ontbonden 
onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden. Terwijl de 
voorzitter mededeelde, dat de beeren Van Cittert, Milius en 
Burgersdijk waren aangezocht zitting te nemen in het eerecomitc 
van de, door de vereeniging »Hollandia« in 1927 georganiseerde 
Tentoonstelling, circuleerden een nieuwe briefkaart en een dubbel 
briefkaart van den heer De Veer en een menu benevens de 
enveloppen, gebruikt voor de verloting op de feestviering voor
zien van Nederlandsche zegels ie emissie gedrukt op de vroegere 
steenen, welke menu's en enveloppen door het lid Moesman 
gratis ter beschikking waren gesteld. 

De voorgedragen candidaat-leden, de beeren K. Wiitz, W. j . 
L. Weiler, C. G. de Jager, J. Borghstijn, F . Sijnhorst, J. H. van 
der Smissen, J. van Schayik en W. de Baat en mevrouw 
C. Visser de Baat en mejuffrouw J. van lilarkom werden tot leden 
aangenomen. De inmiddtls ter vergade i ing gekomen nieuwe 
leden Van Schay ik , Wirtz en Sijnhorst weiden door den voor
zitter gelukgewenscht met hunne aanneming tot lid. Het jaar
verslag werd hierna onveranderd goedgekeuid , terwijl weid mede
gedeeld, dat in verband met de vele werkzaamheden veibonden 
aan de afrekening, het verslag van den directeur van den ver
koophandel nog niet kon worden uitgebracht. 

Bij de nabetrachting over de feestviering deelde de voorzitter 
mede, dat algemeen vernomen werd, dat deze uitstekend geslaagd 
is en dat de leden en genoodigden, waaronder vele U. Ph. Vrs 
tot het einde den feestavond hebben bijgewoond. De commissies, 
die de feestviering voorbereid hebben , hebben hard gewei kt, 
zoodat het bestuur voorstelde die commissieleden, die geen deel 
uitmaken van het bestuur der U. Ph . V., een kleine herinnering 
aan te bieden voor het vele werk, dat zij verricht hadden. Met 
algemeene stemmen werd dit voorstel aangenomen. Voorzoovene 
thans reeds kan worden nagegaan, zijn de kosten van het feest 
meegevallen. De voorzitter deelde mede , dat hij op het Congres 
had ingeleid »de vvenschelijkheid dat de Philatelisten zich uit
spraken voor het gebruik van den Yvert-of den Senf-catalogus«. 
De conclusie is geweest, dat men hierin de philatelisten moest 
vrijlaten. Naar aanleiding van de mooie voordrachten, die er op 
het Congres gehouden waren, wekte de voorzitter den leden op, 
om dergelijke voordrachten ook ten beste te geven op de alge
meene vergaderingen onzer Vereeniging. 

Na de verloting, waarvoor door den heer Van Gol een pi ijs 
geschonken was, vroeg de heer Wijnmalen bij de rondvraag 
opname in de notulen van den brief van den directeur van het 
postkantoor te Utiecht, d.d. 10 September no. 927 b, waarin 
werd medegedeeld, dat het ve iboden is stukken, die bij wijze 
van reclame voorzien zijn van een op een postzegel gelijkend 
etiket, per post te verzenden. Door een candidaat-lid was een 
menu op dergelijke wijze verzonden, doch voor dit maal werd 
alleen de afzender van dit s tuk op dit veibod gewezen en is 
kennisgeving van het geval aan den ambtenaar van het Openbaar 
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Ministerie bij het kantongerecht te W^-^c^/achterwege gebleven. 
Tegen opname daarvan in de notulen als waarschuwing aan de 
Philatelisten bestonden geen bezwaren, zoodat dienovereenkom
stig het verzoek geschied is. 

Nadat de circulaire over de verkrijging van de bekende ver
rekeningszegels in hei innering was gebracht, vroeg de heer 
Milius het wooid. Deze deelde mede, dat de heer Van Gittert 
het feit herdacht, dat hij 10 jaren een bestuursfunctie van de 
U. Ph. V. had bekleed, n.1. 3 jaren als secretaris en 7 jaren als 
vooizitter. Het bestuur stelde voor, den voorzitter hiervoor als 
blijk van algemeene waardeering voor het vele werk, dat hij 
in het belang der Vereeniging verricht had een aandenken aan 
te bieden, welk voorstel de voLle instemming van de algemeene 
vergadering had. Met eenige toepasselijke woorden en onder 
applaus van de aanwezigen overhandigde de heer Milius namens 
de U. Ph, V. den jubilaris een gouden potlood, voor welk hulde
blijk d j heer Van Gittert zeer getroffen dankte. 

In de pauze weiden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld, 
de geïllustreerde presentielijst van het diner op 25 September, 
vervaardigd door ons lid Moesman, Neude 7, te Utrecht, te 
bezichtigen. Deze presentielijst is bij den heer Moesman te 
bekomen tegen den prijs van f 0,50 plus f 0,10 porto voor de 
verzending. 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om ongeveer 
ioi/4 uur opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
(e) K. W. M. Wirtz, Weistraat 95, Utrecht. 
(e) W . J. L. Weiler, Zonstraat 20, Utrecht. 
(e) C. G. de Jager, Ripolinstraat 30, Hilversum. 
(e) J. Borghstijn, IJsselkade A 144, Doetinchem. 
e) F. Sijnhorst, Blauwkapelscheweg 13, Utrecht. 

mej. J. G. E. G. van Hlarkom, Hobbemastraat 34, Utrecht. 
J. H. van der Smissen, Noorder Amstellaan 4o, Amsterdam.. 

(e) mevr. C. Visser de Baat, Kapellenstrasse 67, Wiesbaden. 
(e) J. van Schayik, Soerabayastraat 20, Utrecht. 

W. de Baat, Van der Duijnstraat 17, Utrecht. 
Candidaat-leden. 

J. Mebus, N. Z. Vooi burgwal 264, Amsterdam. 
E. D. Meeter, Fluweelensingel 59, Gouda. 
J. J. Stokmatis, Soestdijksche straatweg 184, Bilthoven. 

Adresveranderingen. 
F. H. Brinkman wordt Singel 145, Aiititerdam. 
H. M. J. Hol wordt W. Barentzstraat 66, Utrecht. 
W. J. Melchers Hzn. wordt Wittevrouwensingel 14, Utrecht. 
F. H. Burgersdijk wordt Leijensche weg 2, Bilthoven. 

Vergaderingen. 
BKSTÜÜRS-VERGADERING op Dinsdag 19 October 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinbdag 26 October 1926. 

JAARVERSLAG over het vereenigingsjaar 1925/1926. 
In het afgeloopen vereenigingsjaai weiden alle volgens rooster 

aftredende bestuursleden herkozen. Door het bedanken van den 
heer Post kwam de functie van bibliothecaris vacant ; deze 
functie werd niet aangevuld, doch overgenomen door den secretaris, 
zoodat aan het secretariaat tevens de behartiging van de bibliotheek 
werd opgediagen. 

Aan het begin van het vereenigingsjaar bedroeg he t aantal 
leden 219; thans 210. Een achterui tgang dus van negen leden, 
welke achteruitgang minder bedraagt dan in het vorige vereeni
gingsjaar; de ballotagelijst van de eerste vergadering in het 
nieuwe vereenigingsjaar vermeldt de namen van 10 candidaat-
leden. De afdeeling Gouda heeft 20 leden, de veieeniging telt 
134 correspondeerende leden, terwijl te Utrecht 57 leden wonen. 

In het afgeloopen vereenigingsjaar werd het normale aantal 
vergaderingen gehouden, n.1. 10 besiuurs- en 10 algemeene ver
gaderingen. De algemeene vergaderirgen werden gemiddeld door 
30 leden geregeld bezocht, terwijl de Seplember-vergadering werd 
bijgewoond door twee leden van de Goudsche afdeeling. Dit 
groote vergaderingbezoek is het gevolg van de onveiflauwde 
belangstelling, die er door de leden van de U. Ph. V. voor de 
aangelegenhsden de philatelie betreffende betoond wordt. De 

vergaderingen hadden haar gewoon geanimeerd verloop, dank 
zij de verlotingen, waarvoor door vele leden dikwijls prijzen 
geschonken werden, terwijl vele leden, door het ter bezichtiging 
stellen van nieuwigheden, rariteiten of gedeelten hunner collecties, 
deze vergaderingen hebben veraangenaamd. Te deze plaatse wordt 
allen hiervoor dank gebracht. 

Tot Januar i werden de vergaderingen gehouden in een lokaliteit 
va.n het cafe-restaurant Witjens, welke lokaliteit te klein bleek, 
zoodat noode naar een ander lokaal moest worden uitgezien. In 
het gebouw »Plompetoren« werden lokalen gevonden, die voor 
het doel geschikt bleken, wanneer de noodige wijzigingen werden 
aangebracht , door den eigenaar toegezegd en in een schriftelijke 
overeenkomst vastgelegd. Helaas bleef de eigenaar ondanks her
haalde waarschuwingen in gebreke, zoodat in April de aange
gane overeenkomst tot huur van de lokaliteiten verbroken moest 
worden, zoodat in April de algemeene vergaderingen werden 
gehouden in Hotel Des Pays Bas, terwijl het lid Gortenbach voor 
de bestuursvergaderingen in zijne luchroom een lokaal ter beschik
king stelde. 

De veilingen en zichtzendingen ter vergadering blijven eene 
attractie voor onze leden. De beursavonden, die het vorige ver
eenigingsjaar bij wijze van proef waren ingesteld om het groot 
aantal op de algemeene vergaderingen ter veiling aangeboden 
kavels te verminderen, werden van Januari af niet meer gehouden, 
omdat de belangstelling der leden te gering was. Ook de zicht
zendingen, die eveneens bij wijze van proef reeds van de opening 
der vergadeiingen af ter tafel kwamen, worden wel ingezien, 
doch de kooplust is nog niet evenredig aan het vele werk, dat 
aan de afrekening daarvan verbonden is. Wij hopen, dat in he t 
komende vereenigingsjaar hierin een merkbare verbetering zal 
zijn te bespeuren. Voor groep Z bestond groote belangstelling. 

Leden van den Raad van Beheer over het afgeloopen jaar 
waren de beeren dr. P, \\. van Gittert en H. G. Milius; plaats
vervangend lid de heer K. H. J. van Hulssen. Afgevaardigden 
ter Bondsvergadering tot i Juli van dit jaar de beeren G. G. A. 
Wijnmalen, dr. P. H. van Gittert, H. G. Milius, J. G. Raatgever 
en J. F. Burgersdijk; na dien datum de beeren dr. P. H. van 
Gittert, K. H. J. van Hulssen, H. G. Milius, J. F . Burgersdijk en 
mr. J. H. Vuysting. Leden van de verificatie-commissie 1925/1926 
zijn de beeren G. J. Baljet en G. W. H. H. Fröger ; plaatsver
vangend lid de heer H. J. P. Sluijp. 

Ook dit jaar werden van de afdeeling Gouda afschriften van 
de notulen der gehouden vergaderingen, enz. ontvangen, waai uit 
bleek, dat te Gouda de vergaderingen druk bezocht werden en 
aldaar een gezond vereenigingsleven heerscht. 

De bibliotheek werd verrijkt door de schenking van een exem
plaar van den Zumstein Katalog (Europa 1926). 

Niet te vergeefs deed het bestuur der Vereeniging in den aan
vang van dit vereenigingsjaar een beroep op de leden, om zooveel 
mogelijk in hun vermogen lag mede te werken aan de viering 
van het 20 jarig bestaan der U. Ph. V. en den Zeventienden 
Philatelistendag, die ingevolge het besluit der algemeene verga
dering te Maastricht dit jaar te WretV^/zullen worden gehouden. 
Niet alleen, dat de aangevraagde credieten werden toegestaan, 
doch vele leden gaven door schenkingen aan geld of in post
zegels voor de verloting of anderzins blijk, dat zij mede wilden 
werken om de congressisten op waardige wijze te ontvangen. 
Hierbij mag het belangeloos ter beschikking stellen van een 
lokaal voor de vergaderingen der diverse commissies doo'r ons 
lid Gortenbach zeker niet onvermeld blijven. 

De volgende commissies werden benoemd : eene feestcommissie, 
bes taande uit de beeren G. G. A. Wijnmalen eere-voorzitter, 
mr. J. H. Vuijstingh voorzitter, G. J. Baljet secretaris, H. Kaub 
penningmeester en H. J. P. Sluijp, J. G. Raatgever en J. F . Burgers
dijk leden. 

Eene commissie van ontvangst en logies, bes taande uit de 
beeren D. Tholen voorzitter, L. Koek secretaris en G. L. Sanders, 
G. Deenik en W. Heidenreich leden. 

Eene pers- en propaganda-commissie, bestaande uit de beeren 
J. Heitbrink voorzitter, K. H. J. van Hulssen secretaris, D. Jonker 
penningmeester en F. Gortenbach lid en eene verlotingscommissie 
gevormd door de beeren dr. P.., H. van Gittert en H G. MiHus. 

De commissies stonden voor een reusachtige taak de feesten 
voor te bereiden, doch door de betoonde medewerking van de 
leden der U. Ph. V. werd hare taak in niet geringe mate verge
makkelijkt. 

^?#^^g^AÏS^i?-N-YAAR •&.e DIR. LEON D E RAAY 
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Ik eindig dit verslag met mijne beste wenschen voor den 
verderen bloei onzer Vereeniging, waaraan, waar ik niet aan twijfel, 
alle leden gaarne zullen medewerken. 

Utrecht, i September 1926. 
De voorzitter, De secretaris der U. Ph. V. 

(^ef.) dr. P. H. VAN G I T T E R T . (get.) K. H. J. VAN HÜLSSEN. 

Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris; A. STARINK J R . , Olijfstraat 4o, 'sGravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der bijeenkomst op Donderda? 
23 September 1926, 's avonds te 81/4 uur, in Café 
„De Pool", Plein 10, Den Haag. 

Nadat de voorzitter de 2 aanwezige dames en 17 heerenleden 
had welkom geheeten, worden de notulen voorgelezen en onver
anderd goedgekeurd. 

Na afdoening van enkele interne aangelegenheden wordt dan 
door de afgevaardigden, bij monde van den heer Van 't Haefif, 
verslag uitgebracht over de vertegenwoordiging naar de Bonds
vergadering. In betere verwachting, gezien de aangekondigde 
belangrijke jonderwerpen, zijn zij er heen gegaan, maar volkomen 
overtuigd van het nuttelooze van den Bond, onder zijne tegen
woordige leiding, teruggekeerd. Door steikhoudende argumenten 
hadden zij zich gaarne laten overtuigen, maar daaronder kan 
toch zeker niet gerekend worden het eenige te berde gebrachte 
argument van den Bondsvoorzitter op ons belangrijkste voorstel 
(de verplichte jaarlijksche aftreding van een der Bondsbestuurs
leden, die niet terstond herkiesbaar zoude zijn), dat dit de 
sympathie had, maar . . . dat het niet aanging daarvoor het pas 
gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw te gaan veranderen! 

De houding door den Bondsvoorzitter aangenomen tegenover 
de in alle vereenigingen opgelaaide verontwaardiging naar aan
leiding der bekende z.g.n. »porten«, kon door ons op de Bonds
vergadering, waar eene vrije meeningsuiting door het Bondsbestuur 
gewaarborgd moet zijn, niet worden besproken door de aan
wezigheid van den directeurgeneraal der posterijen, die als 
gast was gevraagd. 

Vóór de z.g.n. »vrije« stemming der afgevaardigden voor een 
Nederlandsch afgevaardigde naar de »Federation Internationale de 
Philatelie«, deelde de Bondsvoorzitler mede, dat hij reeds 
opgetreden was als vicevoorzitter daarvan en er dus eigenlijk 
slechts, »als de vergadering het daarmee eens was«, een plaatsver
vanger moest worden gekozen. Als zoodanig werd toen gekozen de 
heer Costerus. Bij zoo'n opvatting van de zijde van den Bonds
voorzitter van vrije meening en rechten van de contribueerende 
vereenigingen hebben de afgevaardigden der H.P.V., te'rwille 
van zich zelf en hunne vereeniging, zich dan ook van verdere 
medestemming onthouden en geven zij als hunne vaste meening 
te kennen, dat, zoolang de Bond wordt geleid op de manier 
zooals de laatste 10 jaar het geval is geweest, wij, met het oog 
op de standing onzer Vereeniging, daarvan geen lid kunnen 
blijven en de gelden aan dien Bond besteed, in het belang der 
Philatelie een nuttiger emplooi kunnen vinden. 

Na een vraag van een der leden werd besloten het punt 
»Uittreden uit den Bond« op de volgende algemeene vergadering 
aan de orde te stellen en hoopt het bestuur dan zooveel leden 
mogelijk dien avond tegenwoordig te zullen zien. 

Dan komt aan de beurt de ballotage der candidaatleden, 
welke allen, met algemeene stemmen, als lid worden aangenomen. 

Eene verloting van fraaie prijzen zonder nieten, benevens 
eene voorbeeldig geleide veiling houden de leden nog een tijd 
bijeen. 

Nool der Redactie. 
De vorenstaande veHtorte notulen wijken op de verschillende onderdeden 

belangrijk af van de notulen der Bondsvergadering, opgenomen in het nummer 
van 16 September j.1., waaruit o.a. de opinie van het Bondsbestuur over de 
„postpakketverrekenzegels" blijkt, (pag. 154.) 

Ook over de reglementsherziening, i. c. niet herkiesbaarheid van aftredende 
Bondsbestuursleden, bestaat deze afwijking, (pag. 157.) 

Gelet op hel groote belang aan deze zaak verbonden, is het gewenscht, 
dat deze verschillen worden opgehelderd. 

Nieuwe leden. 
mevr. H. Soeteman—Rübe, Copernicusstraat 110, den Haag. 
mej. E. J. Eengelberd, N. Z. Voorburgwal 316, Amsterdam 

(correspondeerend). 
H. L. J. M. Schellart, Prinses Mariannelaan 44, Voorburg. 

Vergadering. 
Algemeene Vergradering op Donderdag 21 October 1926, des 

avonds te S'/» uur, in Oafé »Boschlust«, Bezuidenhout 2 , 
Den Haag. 

Opening. Notulen. Voorstel tot uittreden uit den 
Ingekomen stukken. Bond. 
Bestuursverkiezing. Verloting. Rondvraag. Sluiting. 
Mededeelingen. Eventueele veiling. 

De Secretaris, A. STARINK JR . 

Ver. van Postzegelverz, ,,de Globe", te Arnhem. 
Secre ta resse : J. G. SchuurmanMeesters, Apeld.weg 57, Arnhem. 

VERSLAG der vergadering gehouden op Dinsdag 28 
September 1926, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

Aanwezig waren i6 leden. De voorzitter opent de vergadering 
met een woord van welkom tot de aanwezigen. Hij hoopt, dat 
na de' vacantierustpose het »Globerad« weer met vernieuwde 
animo aan het draaien zal gaan om de belangstelling van de leden 
wakker te houden. De notulen worden gelezen en onveranderd 
goedgekeurd. De beide candidaatleden worden met 15 stemmen 
vóór en i stem blanco tot het l idmaatschap toegelaten. 

Maatregelen zullen worden getroffen, dat de rondzendingen 
in het vervolg beter op tijd circuleeren. Op de vergaderavonden 
zullen voortaan nieuwe boekjes voor de leden verkrijgbaar zijn. 

Bij de verloting is mejuffrouw Becking de winnares. . 
Daarna sluiting. 

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

Nieuwe leden. 
154. dr. C. J. Baart de la Faille, Roëllstraat 8, Arnhem. 
155. H. W. Wissing, Amsterdamsche weg 118, Arnhem. 

Candidaatlid. 
F . Erkens , Solostraat 4, Arnhem. (Voorgesteld door G. J. v. d. 

Sandt). 
Adresveranderingen. 

133. L. Meijer wordt Prins Hendrikstraat 23, Arnhem. 
J. Ph. Blanken wordt I. Evertslaan 18, Arnhem. 

67. G. Frijling blijft Zwanenplein 43 *, Amsterdam. 
85. A. C. de Faune wordt Hotel Perfecta, 42 rue de Convention, 

Parijs. 
Vergaderingen. 

VERGADERING op Dinsdag 26 Octol)er 1926. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 9 NoTember 1926. 
Beide in Restaurant „Nat iona l" te Arnliem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secretaris: P. J O R I S S E N P . C . Z N . , Beatrijsstraat 62, Rotterda?n. 

I N M E M O R I A M 
R. J . D E R U I T E R , 

O V E R L E D E N 31 J U L I 1 9 2 6 . 

Notulen van de GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 14 
September 1926. 

Aanwezig 27 leden en als genoodigden de hecren Klaphaak, 
Van Schijndel en Immink, allen introducé's van het bestuur. 

De waarnemende voorzitter, de heer Van den Hoven van 
vGenderen, opent de vergadering en verzoekt de aanwezigen zich 
van hunne zetels te verheffen, waarna hij een zeer waardeerend 
woord spreekt ter nagedachtenis van wijlen den heer De Ruijter, 
in leven voorzitter van de Club, aan wiens krachtige doch loyale 
leiding en collegiaal optreden in de Club, zoowel als aan zijn 
energiek optreden op vergaderingen daarbuiten, onze Vereeni
ging zeer veel te danken heeft. Zijne nagedachtenis — aldus de 
spreker — zullen ons, bestuur, en ook U, mijne beeren, onge
twijfeld in hooge eere houden. Aan de achtergebleven familie van 
wijlen den heer De Ruiter is t.z.t. door ons een schrijven gericht 
ter betuiging van onze oprechte deelneming in het door haar 
geleden verlies. 

WATERGRAAFSMEER • ^ | ■ ¥ # ^ #*> l 3 _ . O" » ^ 
O _ OIR LE(7N DE RAAY 
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Door afwezigheid van den heer Jorissen konden geen notulen 
van de vorige vergader ing worden gelezen, en verwelkomt de 
voorzitter de hierboven genoemde gasten, waarna hij den heer 
Van Harderwijk verzoekt de door dezen ter bezichtiging aange
boden collectie van Duitschland en Frankrijk, enz. te willen laten 
circuleeren. Deze keur ig en nagenoeg voltallig opgezette verza
meling was zeer de aandacht der aanwezigen waard, en menige 
uitroep van bewondering zal den eigenaar bewezen hebben hoe
zeer het bezichtigen daarvan werd op prijs gesteld. De voorzitter 
dankte hem ten slotte namens allen. Van den heer Den Outer 
ontving de Club een groot aantal nagemaakte zegels voor het 
falsificaten-album. 

De voorzitter deelde thans mede, dat het bestuur der Posterijen 
kennis heeft gegeven, dat erkende vereenigingen voor hunne leden 
de kortelings vermelde port-verrekeningszegels konden koopen 
ä f 4,— per stel, en hoewel hij er met nadruk op wees, dat 
deze zegels eigenlijk niet in den zin van verzamelmateriaal moeten 
worden aangemerkt en officieel nooit in gebruik zijn geweest, 
en hoewel de heer Groenhuizen nog vermeldde hoe in andere 
zustervereenigingen men zich tegen het aanschaffen van deze 
zegels gekant heeft, meldde zich toch een groot aantal leden 
aan, om van de bestuursbemiddeling tot aankoop gebruik te 
maken. De waarnemende secretaris werd daarmede belast, aan
gezien de bestelling vóór i October moet plaats hebben. 

Een vraag van den heer Stok of dit jaar ook tot gezamenlijk 
bestellen van den Yvert-catalogus zou worden overgegaan, werd 
ontkennend beantwoord. 

Bij de gewone, verlot ing waren prijswinners de beeren Carpen-
tier. Van Harderwijk, Jansse, Morks, De Zeeuw, Kunst en Cohen. 
Een voorstel van den heer Pesch tot wijziging voortaan in de 
prijstoekenning werd aangenomen. 

De voorzitter ber icht te thans nog van den heer De Reus voor 
de Club in dank een aantal catalogi ontvangen te hebben, die 
aan de zorgen van den boekbewaarder werden toevertrouwd, 
en waarvoor den heer De Reus een schrijven van dankbetuiging 
zal worden gericht. 

De vergadering werd daarna gesloten. 
De waarn. secretaris, G. L. B A K K E R . 

Aangenomen als lid. 
L. van Schijndel, Oude dijk 139^, te Rotterdam. 
D. C. Klaphaak, Van Oldenbarneveldtstraat 114, Ie Rotterdam. 

Adresveranderingen. 
F. A. de Reus thans Oranje Nassaulaan 161, Overveen. 
L. H. Zeevenhoven thans Burgem. Meineszlaan 112, Rotterdam. 

Internationale Ver. „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N. H. VAN R E S T , Ful tonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 
September 1926, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 56 leden. De voorzitter opent de vergadering met een 
woord van welkom, speciaal tot een nieuw lid en twee candidaat-
leden. Hierna mededeel ing van de ingekomen stukken. 

Postzegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van den Houwen en Schuller ; falsifi(;^ten door den heer Gerritzen. 
Rondgaan een volledige serie St. Franciscuszegels van Italië en 
een briefkaart zonder zegel met stempel »plak uw zegel rechts 
bovenaan, etc.« 

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
Bij de verkiezing voor een commissie voor de jaarlijksche ver

loting worden uit 5 candidaten bij eerste stemming gekozen 
de beeren Van der Willigen en Van der Veen ; als derde lid 
na herstemming de heer Kirchner. 

Medegedeeld wordt door den voorzitter, dat wij eindelijk uit 
Suriname ons geld terug hebben gekregen, doch geen zegels 
(opdrukken), daar die inmiddels grootendeels uitverkocht waren ; 
verder, dat wij on tvangen hebben van onzen deurwaarder ' t nog 
verschuldigde bedrag voor zegels uit de rondzendingen plus 
contributie van een vroeger geroyeerd lid. 

Wie »postpakket-verrekenzegels« ä f4,— per stel verlangt, zal 
dat moeten opgeven onder toezending van 't bedrag plus porto, 
uiterlijk een paar dagen na ' t verschijnen van dit nummer . 

515-
D 413. 

D 44o. 

SH. 

De ledenverkiezing levert 46 stemmen vóór en 8 blanco. 
Bij de verloting trekt de voorzitter den isten prijs. Na de 

veiling de rondvraag. Na den heer Millaard komt aan 't woord 
\ d e heer Van Leijden. Hij wenscht zijn adhaesie te betuigen aan 

de woorden van den heer Van 't Haaf op den i7den Nederland-
schen Philatelistendag, inzake de wenschelijkheid van een subsidie 
door den Bond aan 't Maandblad. 

De, heer Kirchner deelt mee, dat de heer van Peursem een 
nieuwen Michel-catalogus aan de bibliotheek schonk en u i teen 
klacht over K. A. Heijmans jr . over niet voldoen aan zijn ver
plichtingen in zake uitgave van .Die Post en een boekje van 
Korteweg. 

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

Nieuwe leden. 
2. P. Kamphuijs, Van de Wateringenstraat 15, te Voorburg 

(postbestelling Den Haag). 
2o4. J. van Heek, Oegstgeestlaan 23, te Leiden, 
259. B. R. Pietersen, Weverlaan 3, te Voorburg. 
269. H. Bosch, Fahrenheits traat 254, Den Haag. 
298. P. Gordon, Dijkstraat 60b, te Rotterdam. 
378. J. Gimber, Laan van Meerdervoort 156, Den Haag. 

Opgave voor de nummers : 
A, J van Oudheusden, Rotterdam. 
J. W. E. Bolte, Dordrecht. 

D 472. J. P. van der Weijden, Dordrecht. 
l o i . In plaats van D loi, W. A. Visser, Papendrecht. 

Nieuw lid van de Afdeeling Dordrecht: 
W. van Noorloos, Lijnbaan 59roodj Dordrecht. 

Nieuw lid van de Afdeeling Tiel: 
G. J. Stap, Hoveniersweg te Tiel. (^Ingang van 't lid
maatschap per I Januari IQ27). 

Candidaat-leden. 
W. van Leeuwen, Malhenesserlaan 206 b, Rotterdam. (Voorge

steld door B. Hofman, Rotterdam). 
J. Lastdrager, Gagelplein 21, Den Haag. (Voorgesteld door 

H. W. Bree.) 
P. Veen, Van Rosendaelstraat 64, Nijmegen. (Voorgesteld door 

D. Sängers, Nijmegen.) 
A. Wierenga, Bezuidenhout 249, Den Haag. (Voorgesteld door 

Rootlieb en Reijerse). 
mej . E. J. Eengelberd, N. Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. 

(Eigen aangifte, lid Nederl. Vereeniging). 
W. J. Liefheid, Senen 2, Weltevreden (N.-l). 
M. J. Geist, Passer Baroe Oost 15, Weltevreden (N.-I). (Beiden 

voorgesteld door A. Brandt , Weltevreden). 
Afgevoerd van de ledenlijst: 

B. Derksen, Den Haag. 
Elsa Lampe, Den Haag. 

Bedankt. ' 
J. van Dalen, Leiden. 
S. J. J. M. Theelen, Leiden. 
mevr. Pohl, Bandoeng (N.-I.). 
D. Th . van der Schalie, Den Haag. 
M. L. Wijmer, Tiel. 

Bedankt met ingang van 1 Jan 1927. 
A. J. H. Hilverink, Amsterdam. 

346. J. van den Berge, Den Haag. 
362. E. Names, Den Haag. 

M. A. van Overbeek, Den Haag. 
Overleden. 

mej. J. A. A. Streef, Zeist. 
H. J. J. M. Koremans, Den Haag. 
Th . Andries, Den Haag. 

Adresveranderingen. 
J. W. 't Hart, Zeehavenlaan 91, Dordrecht. 
J. Jonkers , Bilderdijkstraat 38, Dordrecht. 
mr. J. L. N. Zillinger, Dordrecht, wordt ds. J. L. N. Zillinger 
Molenaar, Pastorie, De Rijp-Graft (N.-H.). 

378. 
79-

333-
365. 
440. 
269, 
458. 

296. 

367-

260. 
479' 
482. 

D 386. 
D 409. 
D 404. 

D I R . L E O N DE RA AY 
INr .TEL. ZUID 6255 
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T 209. Joh. Ebbink van Beesd (Houten niet) naar Utrecht, Merel
straat no. ? 

263. J. J. Hogervorst van 't Zand (NH.) naar Sloterstraatweg 
II84, Sloten (N.H.). 

359. W. Knoll, Den Haag, naar . . . . ? 
358. M. van Gilst, Den Haag, naar . . . . ? 
350. H. VV. Bree, Bankastraat 107, Den Haag. 
505. J. M. Poldervaart van Fischerstraat naar Perponcher

straat 59, Deii Haag. 
497. A. F. Th . Smits, Den Haag, naar Waalhoflaan 8, Voor

burg (Z H). 
498. R. B. Ronde van ^l/r. G7r//«& (N.I.) naar Mauritslaan 311 

Bandoeng (N.I.). 
Verzoeke dringend adresveranderingen rechtstreeks aan den 

s e c r e t a r i s op te geven; klachten over toezending van't Maand
blad aan den heer L. C. A. Smeulders te Breda 

Vergaderingen. 
BESTUÜRS en ALUEMEENK VERGADERING op Woensdag 

27 October 192G, respect ieveiyk te 7 pn 8 unr, in 
Café «Ilollaudals«', Groenmarkt, te 'sGr Tenhage. 

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

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(Ie secretaris A. Rouweuhorst , Vrieseweg 27 "■»o«') deii Isten 
Woensdag: van do maand. 

LEDENVERGADERING afdeel ing „ T I E L " den 2tien Donder
dag der maand in Hotel „Corbelflu". 

N e d . P h i l . V e r . „ O p H o o p v a n Z e g e l s " , t e H a a r l e m . 
Secretar i s : H. Ph. J. AMESZ, Bosch en Vaartstraat 2, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering van 28 September 1926. 
Aanwezig 16 leden ; afwezig de voorzitter en de secretaris, 

beiden wegens ongesteldheid. De heer Ter Laag bedankt op 
doktersadvies als secretaris. De vooizitter wijdt eenige hartelijke 
woorden aan dit verlies en hoopt, dat de heer Ter Laag wederom 
spoedig hersteld moge zijn. De heer Amesz (lid n". 15) wordt 
bij acclamatie tot secretaris benoemd. 

De heer Robbers heeft, zooals vroeger gebruikelijk was, een 
uitvoerig verslag samengesteld van de Bondsvergadering en het 
Congres, hetwelk met belangstelling wordt aangehoord. 

In art. 5 van het veilingreglement wordt de s'/^ ophoudkosten 
ingetrokken. 

Besloten wordt als vergadering den Dinsdag te handhaven, 
met dien verstande, dat voortaan de voorlaatste Dinsdag der 
maand bijeenkomsten gehouden zullen worden. 

Verschillende leden geven zich op voor de verrekenzegels. 
Bij de rondvraag beklaagt de heer Rol zich, dat in zijn boekjes 

weder ongeteekende aanmerkingen zijn geplaatst. De voorzitter 
zal maatregelen overwegen. De heer L. Germeraad zou gaarne 
een flinke boete gesteld zien op het te lang onder zich houden 
van zendingen. Ook dit heeft de volle aandacht van het bestuur. 

De voorzitter wekt op de vergaderingen aantrekkelijker te 
maken door lezingen e.d., waarop de heer Traanbe rg zich bereid 
verklaart een verhandeling te houden over de vliegpost. 

Bij de algemeene verloting krijgen de navolgende leden een 
prijs: 124, 36, 30, 118, 125, 63, 46, 119, 113, 27, 89 en 12, die 
hun prijs toegezonden zullen krijgen. 

Na een verloting onder de aanwezigen sluiting. 

Nieuwe leden. 
mej . V. Vreuls, Godsweerdersingel 10, 7?ocrOTö«rf. (Voorgesteld 

door P. Risselada). 
mevr. M. J. Smidt, Singel 145, Amsterdam. (Voorgesteld door 

F. H. Brinkman). 

Adresveranderingen. 
101. G. J. C. Schagen jr., Krugerplein 12, Amsterdatn. 

64. F. H. Brinkman, Singel i45, Amsterdam. 
74 L. Braakensiek, Reinier Claeszenstiaat 74' , Amsterdam. 
80. A. Wildschut, Pijlslaan 104, Ovetveen. 

Overleden. 
25, mej. M. Dreesmann, Amsterdam. 
53. ir. A. C. Sanches, Amersfoort. 

Leden, die zich de »verrekenzegels« willen aanschaffen, kunnen 
zich uiterlijk nog tot 21 October a.s. opgeven bij den secretaris, 
den heer H Ph. J. Amesz, Bosch en Vaartstraat 2, Haarlem. 

De wnd. seci etaris, ]. C. W I L D S C H U T . 

P h i l a t e l i s t e n  V e r e e n i g i n g , , G r o n i n g e n " , te G r o n i n g e n . 
Secretaris: C. M E I J E R , Moddermanlaan 11, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 13 
September 19i6, in CaféRestaurant „Suisse", te 
Groningen. 

Aanwezig i8 leden. Tot nieuwe leden worden toegelaten de 
beeren Magermans, Burgers en dr. Tijdens, allen te Groningen. 
De voorzitter heet den heer Magermans, die ter vergadering aan
wezig is, welkom en spreekt de hoop uit, dat hij een getrouw 
bezoeker der vergaderingen zal worden. 

Zeven prijzen worden onder de aanwezigen verloot. 
De heer Van Herwerden vraagt, waarom de Vereeniging niet 

vertegenwoordigd is geweest op de algemeene Bondsvergadering 
te Utrecht. De voorzitter antwoordt, dat op een bestuursvergade
ring de agenda van den Philatelistendag is behandeld, waarbij de 
heer Meijer op zich heeft genomen de Vereeniging te vertegen
woordigen, als hij te Utrecht kwam. Dezer dagen nu heeft de 
voorzitter gehoord, dat de heer Meijer niet te Utrecht'n geweest. 
Meer kan hij er niet van zeggen, behalve dat op de begrooting 
1926 geen vergoeding is uitgetrokken voor de vertegenwoordiging. 
Mocht de vergadering van oordeel zijn, dat vertegenwoordiging 
wenschelijk is, laat zij dan bij de begrooting 1927 met een voorstel 
komen. Indertijd heeft de meerderheid een uitgave uit de kas voor 
dat doel van geenerlei nut geacht en geschrapt. 

De heer Cleij zou gaarne zien, dat voor de a.s. jaarverloting 
voornamelijk Nederlandsche zegels worden uitgekozen. De heer 
Ongering merkt op, dat vele verzamelaars Nederland geheel of 
nagenoeg compleet hebben, in verband waarmede hij aanraadt 
ook goede zegels van andere Europeesche landen te verloten. 

De heer Beukema had verwacht, dat in de vergadering een 
lijst zou circuleeren, waarbij men zich kan opgeven voor de bijzon
dere opdrukportzegels van 11 en 15 cent, aangeboden door het 
hoofdbestuur der P. en T. in de circulaire van 30 Juni 1926. De 
voorzitter zegt, dat het bestuur reeds één stel voor elk der leden 
van de Vereeniging heeft aangevraagd. Hierna sluiting. 

De wnd. secretaris, K. NIELAND. 

Nieuwe leden. 
98. 
99. 

100. 

C. H. H. Magermans, Moesstraat 7 a, Groningen. 
W. Burgers, Waterloolaan 4, Groningen. 
dr. F. Tijdens, H. W. Mesdagplcin 12, Groningen. 

Aspirantleden. 
H. Timmer, Kruitgracht 6, Groningen. (Voorgesteld door mr. F. K. 

van Ommen Kloeke). 
W. Hoen, Burgemeester, Warffuvi. (Voorgesteld door den heer 

Wiersema). 
Adresveranderingen. 

9. J. C. E. van Herwerden jr.. Oude Ebbingestraat 21, G'rö«2«_j»6'«. 
I I , C. Meijer, Moddermanlaan 11, Groningen. 
23. C. H. Bergisch, Reinier Claeszenstraat 5 ' i ' , Amsterdam. 
35. H. H. Buijs, Avenue de la Chasse 63, Brussel. 
54. J. ter Braake, Korreweg 86^r, Groningen. 
65. W. Dijkema, Tuinbouwstraat 113, Groningen. 
97. G. Klein, Tuinbouwstraat 158«, Groningen. 

Vergadering. 
UUILAVOND op Maandag 25 October 1926, te 8H uur, in 

HotelRpstauraut „Victoria", Groote Marltt, Groningen. 
VERGADERING op Maandag 8 November 1926, te 8V2 unr, 

in CaféRestaaraut „ S u i s s e " , Heeres traat , Groningen. 

^^I^ISik?/J^?ï:.'%N.YA:AR :& C 
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Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretar is : J. W . J o n k e r s , St. Lambertuslaan -^6, Maastrichi. 

KORT VERSLAG van de vergadering van Maandag 13 
September 1936, in de bovenzaal van de Sociëteit 
„JVVomus", Vrijthof, te Maastricht. 

De vergadering stond in het teeken der vacant ie : slechts 2 
bestuursleden en 8 gewone leden waren aanwezig. Voorzitter, 
loco-voorzitter en secretaris, die zoo noode gemist kunnen worden, 
ontbraken, zoodat dr. Verzijl genoodzaakt was dien avond de 
leiding op zich te nemen. Omstreeks kwart over 8 opende hij 
de vergadering en sprak de hoop uit, dat de volgende vergade
ring weer door een voltallig bestuur en een groot aantal leden 
bezocht mocht worden. 

Na voorlezing en goedkeur ing der notulen, werd als nieuw lid 
de heer L, Ui tenbosch uit Terwinselen voorgedragen. 

De heer Vroom bracht daarna op aangename wijze verslag 
uit over de te Utrecht gehouden algemeene vergadering van 
den Bond. 

Met kienspel en beurs werd de verdere avond aangenaam 
doorgebracht. ^ $ : > -

Candidaat-lid. 
L. Uitenbosch, Terwinselen. 

Adresverandering. 
57. J. Theelen, Passagier S.S. «Insulinde« (thuisreis) c/o. Aitken 

Speuce Ltd. , Colombo. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
33 September 1936, in de Sociëteit „Van Weelde". 

Circa 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers, met een 
woord van welkom de vergadering. In 't bijzonder wordt welkom 
geheeten dr. Van der Sluijs, die na een diiejaiig veiblijf in de 
tropen weder in ons midden is leruggekeeid De notulen worden 
voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

De beeren S. J. Ween te Ovcrveen en W. D. Zegel te Helder 
worden met a lgemeene stemmen als lid toegelaten. 

In bespreking komt het toetreden tot den Nedeilandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamclaais en de daar
voor noodig zijnde Koninklijke goedkeuring op de statuten. 
De voorzitter zet het s tandpunt van het bestuur uiteen vooral 
ten opzichte van het financieele gedeelte. Na deze uiteenzetting 
wordt met a lgemeene stemmen besloten de Koninklijke goed
keuring aan te vragen. 

Besloten wordt de October-verloting op de oude bekende wijze 
te doen plaats hebben. Eveneens wordt besloten wederom op 
Zaterdagmiddag l6 October eene tentoonstelling der prijzen te 
houden. 

Medegedeeld wordt, dat het bestuur weer heeft ingeschreven 
op de veiling te Bandoeng. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Brouwer of het niet mogelijk 
is om een rondzending meer in de maand te verstrekken. De 
voorzitter deelt mede dat dit, gezien het enorme werk hieraan 
verbonden, onmogelijk kan. 

Over het gekozen zegel voor het concours, n.1. no. 60 Nedei-
land, ontspint zich eene discussie, daar dit een te gewoon zegel 
wordt geach t ; het blijkt dat als gevolg hiervan slechts 6 leden 
hebben ingezonden. Met de opmerking hierover zal woiden 
rekening gehouden. Van deze eer bleek de h er Polling het 
grootst aantal s t emmen te hebben verworven, zoodat hem de 
prijs ten deel viel. 

Tijdens de hierna gehouden pauze de gebruikelijke maand
verloting met twee gelukkigen. Vervolgens veiling, welke de 
kas eene bate oplevert , waarna om half twaalf de vergadering 
uiteen gaat. 

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

Bedankt als lid. 
J. M. Munter, Hoogstraat l o i , Helder. 
G. H. de de Laive, Weststraat 74, Helder. 

Adresveranderingen. 
M. T. Eikerbout wordt Laan Hofrust 11, Rijsivijk. 
J. Pr ins van Helder naar .? ? ? Amsterdam. 
P. M. Florestein van Hr. Ms. Z. 8 naar Bloemstraat 28, Helder. 
W. Sanders van Tuinstraat 18 naar Tuinstraat 54, Helder. 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 4 October 
1926, in Hotel Roberts te Heerlen. 

Om ruim half negen opent de voorzitter de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Na de rust van enkele maanden constateert 
hij eene opkomst, die niet aan zijne verwachtingen beantwoordt. 

Besproken werden de opdruk-portzegels, die enkele leden wen-
schen te ontvangen. Tevens zijn ingekomen conditiën en beschrij
ving der kavels van de veiling, door de Indische Posterijen te 
houden en reeds onder de leden verspreid. Een voorstel, om den 
Yvert-catalogus gezamenlijk te bestellen, vond geen bijval, daar 
meerdere leden de voorkeur gaven aan Michel of Senf. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de 
vergadering gesloten wordt. 

De verdere avond wordt nog aangenaam doorgebracht met 
kienspel en beurs. 

Adresveranderingen. 
A. H. M. van Wcrsch, Eerste Helmersstraat 48, Amsterdam, 
B. Winkelmann, Gasthuisstraat 12 aa, Heerlen. 
P. Kamphuijs, Van de Wateringestraat 15, 's-Gravenhage 

(Voorburg). 
Vergadering. 

Maandag 25 October 192C, te 8'^ uur, In Hotel Roberts, 
Stat ionstraat , Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris: A. HOFMAN, Frans Halsstraat 3« , te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering van Dinsdag 14 Septem
ber 1936, gehouden in de Openbare Leeszaal, te Zwolle. 

De voorzitter opent om ongeveer 8'/^ uur de door 19 leden 
bezochte vergadering met een welkom, de beste wcnschen uit
sprekend voor het komende seizoen. De notulen der vorige 
vergadering worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Eenige ingekomen stukken worden voorgelezen, waarvan wij noemen 
het schrijven van het hoofdbestuur der P. en T . over de veel
besproken opdrukporten. 

Ballotage vindt plaats over de beeren S. J. Ween te Overveen 
en D. A. Pieper te Dieren, welke laatste voorgesteld is door den 
heer Van der Wal. Bij opening der briefjes blijken beiden aange
nomen te zijn als lid. 

Verschillende leden bestellen nog een serie van de opdruk
porten, alsmede een catalogus, welke doOr de Vereeniging voor 
diverse leden zullen worden aangekocht. 

Het volgende punt der agenda >Propaganda« geeft aanleiding 
tot een uitvoerig betoog en gaat de vergadering er ten slotte mede 
accoord, dat het bestuur een commissie aanwijst, die de mogelijk
heid onderzoekt, of een propaganda-tentoonstelling tot stand kan 
komen, om later eventueel met vast omlijnde voorstellen bij het 
bestuur te komen. 

Verschillende aanwezigen maken aanstalten om de bijeenkomst 
te verlaten, waarom het volgend punt der agenda wordt uitgesteld 
en de voorzitter de vergadering om ongeveer 10 uur sluit. 

\ De It .Secretaris, H O F M A N . 

Nieuwe leden. 
S. j . Ween, Terhofstedeweg 12, Overveen. 
D. A. Pieper, Buitensingel 7, Dieren. 

Afvoeringen. 
J. Parker Brady, Wilhelmtnasingel, Zwolle. 

' R. A. Smit, Koestraat 21 a, Zwolle. 
H. G. Schulte Northold, Wezep. 

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. L E O N D E FtAAy 

m r . T E L . ZUID 6 2 5 5 



X NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 OCTOBER 1926 

7̂  VEILING 
^TAMSTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
TE HOUDEN IN NOVEMBER AS. 

- VOOR DEZE VEILING WORDEN 
INZENDINGEN INGEWACHT, VóóR 
Z A T E R D A G 23 O C T O B E R 1926, 
OP DE BIJEENKOMSTEN VAN DE 
BEURS lEDEREN DONDERDAG
AVOND EN ZATERDAG-MIDDAG; 
TEVENS VAN 16 TOT 23 OCTOBER 
VAN 7 TOT 8 UUR "s AVONDS BIJ 
DEN HEER G. SANDERS, 1e H E L 
MERSTRAAT 37, AMSTERDAM. 
- EENIGE BELANGRIJKE INZEN
DINGEN KUNNEN NOG TEGEN 
ZEER VOORDEELIGE CONDITIES 
WORDEN AANGENOMEN. 
- NADERE INLICHTINGEN VER
STREKT GAARNE 

DE SECRETARIS, 
W. H. H O E F S M IT , 
DE CLERCQSTRAAT 95 1, 
AMSTERDAM. (449) 

pracht Curopa-
postzegclverzancling. 

(Franc! 300000 , - , T««rl 1927.) 
In 10 albums, luxe carlonpapier, goudsnee, indeeling 
volgens Yvert op blanco-bladen, PRACHTWERK. 
Engeland, watermerken, plaatnummers . • 1 4: I., 
Malta, compleet (zonder no. 53) . . . . l "Co 
Ierland, compleet | > S 
Gibraltar, bijna compleet f >-i' 
Oud-Duüschland met Koloniën, Yvert fr. 59 000,— 
Frankrijk met Levant, 

Marokko, enz., Yvert fr. 20 000 , -
Nederland en Koloniën, . . Yvert fr. 18 000,— 
De meeste landen, zoo niet compleet, dan toch 

makkelijk te completeeren. 
I s o o k e e n u i t s t e k e n d e b e l e g g i n g . 

KOOPPRIJS 
Uiterst 60 % der catalogus-waarde, fr. 180000,- . 
Serieuze aanbiedingen onder no. 457, Bureau van 

het Maandblad. 

^()^M^ö^ö^)^)Mö^t^M^''Mi)Mö^ 

i i 

i 

BRITSGH ZOID^flFRip 
(RHODHSIfl) 

1910. 
£ 1, violet en rood. Foutdruk. Yv. & T. no. 38 *. 

P r a c h t i g p o s t f r i s c h . 
Prijs £ 15. 

Slechts 100 exemplaren bestonden van dit zegel. 
Een exemplaar bracht onlangs bij eepe New Yorksche 

veiling meer dan £ 21 op. 

Mijne specialiteit: 
Zeldzame Britsche Koloniale 

zegels van alle uitgiften. 
Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
MANCO-LIJSTEN ontvangen mijn persoonlijke 

nauwkeurige aandacht. 

T. ALLEN, 
,,Craigard'% 5 Blake Hall Rd, 

WANSTEAD, LONDEN, E l i (Engeland). 
(445) 

HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH 

BUREAU, 
D E N H A A G , 

2 4 V A N L E N N E P W E G, 
TELEFOON 5 1 9 4 5 . 

U I T G E B R E I D E V O O R R A A D 
VOOR-OORLOGSCHÊ KLEINE EN GROOTE 

ZELDZAAMHEDEN. 

NEDERLAND 1852 en 1864, 5 c. blauw, uitsluitend pracht-exem-
plaren, verschillende kleuren, afstempelingen, paren, enz. 

15 c. geel, f 8,— en hooger. 
1867. bijzondere afstempelingen: Franco z. rand, aangeteekend, 

violet puntstempel, Amsterdam omlijst, enz. 
1869, 1 c. zwart van af f 3,— ; l ' / i o. rose van af f 1,50. 
1888, 22 / , c. van af f 1,50 ; f 2,60 van af 4,—. 
NEDERLANDSCH-INDIÊ f 2,50, oplosbare kleur, f 4,—. 
Verder vele zeldzame tandingen, enkel en In bloks, tegen gunstige 

prijzen. 

Uw mancolijst wordt met belangstelling tegemoet gezien. 

^ 

f 
f 
f 
f 
f I 
f 
f 
i 

f 

(396) 

WATERGRAAFSMEER. - N ' i Y Ä Ä - R ^ ^ ^ % S ^ INf .TEL. ZUID -6 2 55 ' 
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BERICHT!! 
CORREUÉ's Catalopys Nederland ei Koloöiëp, 

3e uitgave 1927, 
verschijnt in November, geheel nieuw bewerkt, met 
belangrijke prijsveranderingen en ruim 100 cliché's. 

Franco na ontvangst van f 0,Z5. 
Is tevens n i e u w s t e p r i j s couran t onzer firma. 

GRATIS 
zenden wij op aanvraag, ter kennismaking, zoo 
lang de voorraad strekt Catalogus 1926 Voor 
zoover voorradig, worden orders tegen de daarin 
vermelde prijzen nog uitgevoerd. 

CATALOGI: 
Michel Europa 1927 f3 ,— 
Yvert 1927, geheele weield f 3,50 
Nog enkele Zumsteins Europa 1926 voor . f 1,75 
Idem Yvert 1926 voor f 2,25 

Porto extia. 

INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL 
H. C. CORRELJÉ, 
N O B E L S T R A A T 7, 
POSTGIRO 10849. 

: @ ) : 

UTRECHT. 
TELEFOON 12782. 

(464) 

i© 

M. 2. eOOLEMAN'S 
Correspondentle-

POSTBUS 280. 

POSTZEGELHANDEL, 
lellELMEilSSTIIIIÄTI90, 

AMSTERDAM. 

Corresponitentie-

adres: 

POSTBUS 280. 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G . 
NEDERLAND. 

1913, Jubileum, 1 GId. . f 0,40 
2VJ Gld. f 1.25 
5 „ f 1,75 

1921, Vliegpost, complete 
serie, ongebruikt f 1,20 

1923, Jubileum 1 Gld. . f 0,40 
1 Qld. Dienst op 

17V. cent f 0 40 
15, 22'/» en 25 cent, grof geland, 

Yv. nrs. 58, 59 en 76 ongebr. 
te zamen f 1,20 

60 cent, nr 81a, get. IIV,: 11, 
ongebruikt t I,— 

SURINAME. 
1893, 15, 20, 25 en 30 cent, 

ongebruikt f 1,50 
Alles plus porto, na ontvangst van 

1901/07, V,-3 ct., no. 41-45 
ongebruikt f 0,75 

1900, 25 op 40 en 50 cent, 
no. 37 en 38, ongebr f 0,75 

1913/15, 22'/j cent, ongebr. f 0,65 
CURAgAO. 

1915/20, 5 et lOod, no. 48, get. 
I l ' /» ' l 'Vj . ongebr. (een zeldz. 
zegel) t l , — 
-E'en compleet vel vooiradig; 

prijs op aanvraag. 
Noorwegen 1855,4 sk., no 1 f 7,50 
Duitschl 1923, ßievstz. 3-100 Pf., 

compl. serie, ongebr. f 1,20 
Memel 1920/21, S mark op 5 Frs., 

no. 30, gebr. met garantie
stempel f 8,— 

postwissel of postgiro 6I15Z 

EXPERTISE. TAXATIE. 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET NIEUWE SPECHHL-ALBÜM 
y*H NEDEIILIIHB EH KflLflHIÊN, 

GEHEEL COMPLEET IN HOLLANDSCHEN TEKST 
(BEWERKT DOOR DEN HEER 0. KEISER), 

UITGAVE VAN YVERT & TELLIER-KEISER & ZOON. 
Dit a lbum, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der poi tzegels en de voornaamste 
kleurverschillen en afwijkingen, is in losse 
bladen gedrukt en woidt geleverd met lo extra 
supplementbladen, terwijl alle cartons voorzien 
zijn van doorzichtige schutbladen. 

Prijs: in fraaien zelfbinder . . f 7,50 
Idem: doch in halflederen band f 11,50 

(PLUS PORTO). 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

PASSAGE Z5, TELEF. 1Z438, DEN HAAG. 
POSTREKENING 4Ï6J . 

(241) 

B R I T S C H E 

KOLONIALE ZEGELS. 

- IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER PRACHTVERZ MELING DER EERSTE 
UITGIFTEN, ALLE IN ZEER G O E D E N 
S T A A T . PRIJZEN: Vt CATALOGUS. 

EDUARD-^ ÊN 

GEORG E-UITGIFT EN. 

- ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH 
OF PRACHTIG GESTEMPELD, GROOTEN
DEELS GEPRIJSD Va CATALOGUS. 
- MOOIE ZICHTZENDINGEN WORDEN OP 
AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIÊN 

VERZOCHT. 

J. B I R D , 
„WESTBURY", WEST HILL ROAD, 

SOUTHFIELDS, LONDON, S.W. 18. 

i 

(803) 

PI7STZECELHAN0EL — f k j Y A A. F 3 SL WL WATERGRAAFSMEER • ^ l « ¥ # X # % r ^ 0%* 
DIR. L EON DE RAAY 
mr.TEL-. ZUID «355 
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1921 TimbresPost« 
r >U MATE I ̂  *. C<>^BH«Ê') 

De beste en goedkoopste Catalogus, tot den dag van verschijnen bijgewerkt. 
I N H O U D : Europa, postkantoren In het bui ten land, Dui lsche Ko lomen . 

Gemakkel i jk te overziene Duitsche en Fransche tekst. 
Betrouwbare pr i jsnoteer ingen in bestendige Zwi tsersche f ranken. 

VOORDEELEN: Sol ide l innen band in vierkleurendruk. 
1 Prijsraadsel, vele pri jzen met een totaal waarde van fr. 1800,—. 
1 Voorkeurbil jet ter verkr i jg ing der supplementen op den catalogus. 

ZUMSTEIN's EUROPACATALOGUS 1927. lOe DRUK. 
Circa 8 0 0 bladz i jden. Meer dan 3 4 0 0 afbeeld ingen. Circa 41000 pr i jsnoteer ingen. 

Verkooppr i js : 5 Zwits. fr. Transportkosten 1 fr. 
Beste l l ing geschiedt het gemakkel i jkst met betal ing in Hol landsch ge ld (totaal fl 3,—) 

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

GIBBONS CATALOGUS 1927 
De grootste en meest volledige catalogus van postzegels. 

Belangrijke herzieningen hebben voor deze uitgave plaats gehad, 
waaronder een geheel nieuwe lijst van Denemarken en herziene 
lijsten van de Italiaansche groep. 

GEREED 12 OCTOBER 1926. 
In één band (geheele wereld), 16 shill, franco buitenland, 
in twee banden: I. Britsche Rijk, 7 s. 1 d., franco. 

II. Vreemde landen, 10 s. 10 d., franco. 
Deze twee banden kunnen ook worden verstrekt doorschoten met 
blanco papier tegen resp. Il s. 6 d. en 18 s. 

STANLEY GIBBONS Ltd., 
DEPT. P,391 STRAND, L O N D E N . Engeland. (443) 

©(§!>» •>«g)(äs^«<^@s»»»<5©®Qs>»r^(a,»»»^@5»»r«g)®(as»»r5g)@s>» ««5© @ s » » r ^ ® 

® 

k 
® 

® 

TER OVERNAME UNGE80DEH VOOR f 140,
een zeer mooie verzameling brieven met postzegels, hoofdz. 
Europa, waarbij Nederland, Danzig, Rusland, Memel, 
Saar, Luxemburg, Griekenland, Bulgarije, Levant goed 
vertegenwoordigd. Overzee: Mexico, Guatemala, Japan, 
Uruguay, Chili, Columbia, Nicaragua, Cuba, Irak, Perzië, 
Palestina, Nyassa, enz., enz. Bijna 1500 couverts uit 
correspondentie verzameld vanaf 1920 tot heden, Yvert 
ruim 4000,— francs. Alles echt postaal geloopen. 
Aan hetzelfde adres aangeboden: Lot Roemenië (nrs. 
156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 165), 823 stuks in 
9 soorten, voor 27,—gulden (1 fr. 1'//, cent!!); porto f 0,50. 

Brieven onder no. 460, Bureau van dit Blad. 

® 

® 

® 

®®s>»«^®*.»w@g«>»i*s®(§>.»«<s©®>.»»<«©(§*j«<<©®®>jt<«g)®s>»«.i«©g»>»w«©® 

N I E U W I G H E D E N . 
Spanje. R K, 1 ctm —10 pst, cpl. 19,—. Spanje, Vliegpost, 5 c t .  4 pst. cpl. f 4,—. 
Rumenié, Jubdé, Yvert 309—318, f 2 50 Portugal, Yvert 374394, ged. serie f 4,50. 
Hongarije 4 Filler—5 pengo f 5.—. Alaouites, Yv. 26—46, taxe 6—10 f 2,50. Cameroun, 
Yvert 106128. taxe I  U , f I 75. Togo, Yvert 124—145, taxe 919, f 2,25. 

Franco na ontvangst van postwissel. 
SPUI 13, AMSTERDAM. 

J. J. A. ENGELKAMP. (248a) 

S Speciaalverzameling HOLLAND £ 
^ (1852, 1864 en 1867) ß 
^ TE KOOP AANGEBODEN. | 
^ 1 Deze verzameling bevat uitsluitend prima exem i ^ 
<K plaren, waarvan talrijke op geheelen brief. Soy 
^ 1 De 1ste emissie (1852) is ook afzonderlijk te koop. P ^ 
Q^ Brieven onder no. 459, Bureau van dit Blad. \5) 

Welk Philatelist wil zich beschikbaar stellen (event, 
t^gen vergoeding), om op een der Clubavonden der 
Philatelistenclub „EINDHOVEN" een L E Z I N G te 
houden over een of ander actueel philatelistisch 
onderwerp ? 
Aanbiedingen aan den secretaris j . KOOL, Elisabethlaan 
15, Eindhoven. (467) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiBiaiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

ï ® POSTZEGELS. PORTZEGELS. 
t ^ A Ï J l De ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN te 'sOravenhage zal op Vrijdag 29 October 

1926, des namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw der Posterijen en Telegrafie aldaar, Kortenaerkade 12, 
Kamer 172, bij inschrijving verkoopen: 

Gebruikte Frankeer en Porlzegels. 
NOTITIËN zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (niet aan het kantoor van den Ontvanger). 

ÜillllllliiïiT'!llTHIIIIIIIIIIIII[lllllilll|{i|[lllllilll|q|!lllll1lllllllll!lll|i||]|||l|{||||||||lllilllllll|q|||||1|||||J Ki||||||||ll|!l|ll|lillllllll|{||llll1ll|{||illlll1ll{|l4lll|i||ni'llllllllllll!lllillllllllinil|{IIIIIIIIIIIIIIPIIIiniilllll'llnllllllllllllhllllillllllllll^ 

(461) 

nu mi l I iiiiiiiniiiiiiinriiniIII 

ZUMSTEIN & CIE, BERN 28 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europazegels. 

verzenden de mooiste zichtzeodingen. 
, Zumstein's EuropaCatalogus (prijs fr. S, 

Uitgevers van: 
1,— porto). + fr, 

Zumstein's grootste Handboek van Zwitserland 
(prijs fr. 15,— ( fr. 2,— porto). 

Berner BriefmarkenZeitung (per jaar Fr. 3, — ). (361) 
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Nederland en Koloniën. 

NEDERLAND. 
De nieuwe Weldadigheidspostzegels, De Weldadigheidspost

zegels voor het Kind, welke in December a.s. zullen worden 
uitgegeven, zullen de frankeerwaarden hebben van 2, ^, lo en 
15 cent. De verkoopprijs zal respectievelijk bedragen 4, 8, 13 
en 18 cent. 

De zegels zullen dragen de wapens van de provincies Noord
Holiand, Zeeland, Utrecht en Friesland. 

De portverlaging. De voornaamste punten van de bij Koninklijk 
besluit van 16 September 1926 (Staatsblad no 333) ingevoerde 
portverlaging zijn de volgende: (Dienstorder 523 van 17 Sept.). 
1. (Art. I). Het port der briefkaarten in het binnenlandsch 

verkeer is verlaagd tot 5 cent. 
2. (Artt. III, VII en XII). Het recht wegens expressebestelling 

in het binnenlandsch verkeer van briefpostzendingen en van 
postcheques is verlaagd tot 20 cent, dat wegens expresse
bestelling van postpakketten tot 30 cent. 

3. (Art. VI). Het port der postpakketten in het binnenlandsch 
verkeer is verlaagd met 10 cent en bedraagt dus voortaan 
voor een pakket van een gewicht van : 

niet meer dan i Kg. 30 cent. 
boven i t/m 3 Kg. 4o cent. , 
boven 3 t /m 5 Kg. 50 cent. 

4. (Art. VIII). Het tarief voor brieven en briefkaarten naar 
Ned.Indië, Suriname en Curagao per landmail is gelijkgesteld 
aan het tarief dat bij verzending van brieven en briefkaarten 
per zeepost van toepassing is. (Ook voor brieven en brief
kaarten uit Ned.Indië, Suriname en Curagao ««rjr Nederland 
geldt bij verzending per landmail hetzelfde tarief als bij ver
zending per zeepost. 

Het port der briefkaarten naar Ned.Indië, Suriname en 
Curagao (landmail en zeepost) en het port der briefkaarten 
in het grensverkeer met België en Duitschland bedraagt 5 cent. 

Brieven en briefkaarten voor Ned.Indië, Suriname en 
Curagao worden (tenzij blijkens de aanwijzing »Zeepost«, 
»Rechtstreeks« of soortgelijke aanwijzing rechtstreeksche 
verzending over zee bepaaldelijk^^ verlangd wordt) voortaan 
steeds pet landmail verzonden. 

5. (Art. IX). Het recht van verzekering voor brieven en doosjes 
met aangegeven waarde naar Ned.Indië, Suriname en Curasao, 
ook bij verzending per landmail^ bedraagt 5 cent per f150 
of gedeelte van f150. 

Watermerk. 
De 35 cent verscheen op papier met watermerk. 
Ook IS de eerste waarde in rolperforatie op dit papier versche

nen, n.1 15 cent. 
Nieuwe oplaagletter. 
30 cent D (zonder wmk.). 
35 cent B (met watermerk). 
M i s s c h i e n is de 35 cent in rolperf. nu over eenigen tijd te 

verwachten. 
Nieuwe Plaatnummers eti Tandingen. 
10 cent B : 39 R in tanding Gl. 

(wij laten de geheele lijst hier nog even volgen), 
tanding Gl. 

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

Gl, 
Gl, 
Gl, 

10 cent 

15 cent 

30 cent 
35 cent 

C: (wij la 
L 83, 
R 83, 
L 84. 
R 84, 
L 87, 
R 87, 
L 88, 
R 88 
L 89,' 
R 89, 
L 91, 
R 91, 
L 93, 
R 93, 
L 100, 
R 100, 

E: 96, 
99, 

D: 102, 
B: 105, 

Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr, 
Gr. 
Gr. 

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

Gl. 
Gl. 

Gl. 
Gr. 
Gr. 
Nb. (met wmk). 

Nieuwe drukkersieekens: 
2 cent D : cijfer 3 l iggend naast open ruimte onder zegel 191 

in tanding Gr. 
Rolperforatie. 
15 cent E : 92, 
3 cent B : teeken 21 met cijfer 3 (onder rege l^ i9 i ) . 

De kopstaande C's op den onderrand blijken voor ie komen 
bij de platen L en R 84. 

De valsche Jubileumzegel 
van i 10,—. 

Tot op heden is het ons niet 
mogen gelukken, niettegenstaande 
herhaalde pogingen, een exem
plaar van den valschen logulden 
zegel der uitgifte 1913, te bemach
tigen. Aan de vriendelijke bemid
deling van Maison Fischer te 
Parijs is te danken, dat wij onzen 
lezeis een vergroote afbeelding 
kunnen geven van den valschen 
zegel  gemerkt met F — met 
daarnaast die van den echten, 
waaruit zij de verschillen kun.ien 
halen. 

Zooals men ziet, is de verval
sching vrij goed gelukt. 

Zoo spoedig haar een valsch 
exemplaar zelf wordt voorgelegd, 
komt de redactie op dit belangrijk 
onderwerp t e u g . 

■iili'illi'il i l "WWWWWW^ P i i I« ■ i i 1 
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NEDERLANDSCH-INDIE. 
Naar aanleiding van onze mededeeling in het laatste nummer 

omtrent de »vondst« van de 321/3 op 50 cent met wijde streepen 
in tanding 11 : 11^2 bericht de heer Becking ons, dat zich hiervan 
ook in zijn bezit een exemplaar bevindt, evenals van hetzelfde zegel 
met opdrnk nauwe streepen, waarvan meerdcie ex. bekend zijn. 

SURINAME. 
De heer A. van der Voet had de vriendelijkheid, ons eenige 

Gouvernementsbesluiten te doen toekomen ; in de eerste plaats 
het nog niet in het Maandblad opgenomen BESLUIT van 12 
December IQ2S, houthiide bepalingen betreffende de in g^ebruiksielling 
van overgestempelde frankeerzegels : 

Artikel i. 
De hierna genoemde frankeeizegels worden tijdelijk, zoolang 

de nog aanwezige voorraad strekt, voorzien van afdrukken van 
andere waarden, voor deze waarden in gebruik gesteld en uitge
geven, t .w.: 

1. het in art. 3 van het besluit van 21 Sept. 1907, zooals dat 
artikel luidt ingevolge het besluit van 19 Jan. 1924, genoemde 
frankeerzegel van 20 cent, met de beeltenis van H. M. de Koningin. 

Op dit zegel is het getal >2o« door middel van 3 streepen in 
z-warten inkt geschrapt, terwijl het zegel voorzien is van een met 
zwarten inkt verkregen afdruk van het getal »15« onder h e t 
geschaapte getal »20« en van het woord «cent« boven het woord 
»Suriname«. 

2. het in het sub i bedoelde art. 3 genoemde frankeerzegel van 
\2Vi cent , met de beeltenis van H. M. de Koningin : 

a. in de blauwe kleur : 
Op dit zegel is het getal »12« door middel van 3 strepen in 

rooden inkt geschrapt, terwijl het zegel voorzien is van een met 
rooden inkt verkregen afdruk van het getal »15« onder het ge
schrapte getal »i2j^« en van het woord »cent« boven het woord 
»Suriname« ; 

b. in de roode k l e u r : 
Op dit zegel is het getal » i 2 ^ « door middel van 2 strepen 

in zwarten inkt geschrapt, teawijl het zegel voorzien is van een 
met zwarten inkt verkregen afdruk van »10 cent« boven het 
woord »Suriname«. 

3. het in het sub i bedoelde art 3 genoemde frankeerzegel 
van 5 cent (cijfertype). 

Dit zegel is voorzien van een met zwarten inkt verkregen afdruk, 
over het cijfer »5«, van het cijfer »3«, geflankeerd door 2 sterren. 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van den vijfden dag 

na dien van zijne afkondiging. 
Gegeven te Paramaribo, den i2den December 1925. 

VAN HEEMSTRA. 
Verder het RESL UIT van 27 Juli IQ26, houdende bepalingen 

omtrent het buiten omloop stellen van eenige frankeerzegels. 
In naam der Koningin! Ue waarnemende Gouverneur van 

Suriname, etc. e t c , heeft besloten : 
Artikel i. 

De frankeerzegels van 5 cent (rood met waardecijfer) en 10 
cent (paars met waardecijfer) worden buitqn omloop gesteld. 

Artikel 2. 
De reeds uitgegeven frankeerzegels als in art. i bedoeld, kunnen, 

mits gaaf en ongeschonden, gedurende drie maanden na het in 
werking treden van dit besluit op de post- en hulppostkantoren 
in Suriname tegen gangbare frankeerzegels, zoo mogelijk van 
dezelfde waarde, worden ingewisseld. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van den i5den dag 

na dien van zijne afkondiging. 
Gegeven te Paramariba, den 27sten Juli 1926. 

MYSINGH. 
Op Zaterdag 18 Sept. waren aan de verzamelaarsloketten te 

Amsterdam en 's-Gravenhage plotseling beide bovengenoemde 
zegels, 5 cent rood en ro cent paars, niet meer te verkrijgen, 
evenmin als (tenminste in Den Haag) 3 cent geel en 5 cent groen. 

CURACAO. 
Ook van deze kolonie zijn op 18 Sept. een groot aantal waarden 

aan de verzamelaarsloketten ingetrokken, n.1. : 
Vi c , iV^ c. (Den Haag), 2]/^ c , 3 c. geel, 5 c. rood, 5 c. 

groen, 10 c. paars, 1214 blauw, 15 c. olijf, 20 c. blauw, 22'/2 c. oranje. 
Den Heer Van Peursem dank voor bericht. 

Veilin^tiitslagen. 
loe Veiling-Hekker. 
Nederland. 1852. 10 c. met hoorn, ongeba. blok van 4 

1872. 5 c. get. 14 : 14 gr. gaten 
1214 c. get. 14 : 14 gr. gaten 

1876. '/2 c. get. i 4 : 14 gr. gaten. Type I 
en 

1920. 60 c. postfr. blok van 10 get. 11>/2 : 11 Vj 
Port 1881. Vi c. get. l2'/2 : 12 in type VI, postfr. 

5 c. type IV, get. i2V2:i2 ' /2 
10 c. type IV, get. I2i/j : 12 (vouwtje) 
12V2 c. type II, get. i i ' / j : i 2 , postfr. » 

1912. 

i4o.— 
2 7 . -
4 5 - -
2 1 . — 
24.— 
4 4 - -
90.— 
3 6 . -
20 .— 
3 2 . -
68.— 

Ned.-Indie. 

Curagao. Port i 

Suriname. Port i 

3 c. blok van 10 waarbij 3 ENT 
ld. in compleet vel » 86 -

1870/76. 121/2 c. get. 12V2 : 12. » 43.-
1902. '/2 op 2 c. met kopst. opdruk, postfr. » 60,-
1908. Buiten Bezit. 2Vj Gld. get. 11 : 11V2 » 10.-

id. id. id. get. 11 '/2 : i iV i » 16. 
1917/18. 171/2 op 22Vj c. kopstaand. Postfr. » 160 
Port 1874 5 c. n". I postfrisch » 56. 

5 c. gebruikt » 65.-
25 c. Type I. » l o c -
4o c. Type II. ongebr. 
30 c. Type II. 
40 c. Type IV. ongebr. 

» 1 7 5 . -
• 5 5 . -
» 5 5 , -

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 17 September 1926. 

I -

lO 
I I 
12 
13 
14 
15 
i6 
17 

36 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 
Hoogste 

in
schrijving. 

6500 
3800 
5200 
4400 
3400 
3700 
3750 
3350 
3500 

2000 
1500 
1000 
500 
500 
10 

600 
4500 

i4oo 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

120 
40 
300 
250 
300 
1000 

4020 
3200 

7800 
6000 
2000 
IIOO 
1950 
1000 
500 

6000 
3560 

695 

Binnenlandsche frankeerzegels 
stuks 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» uitgave 1924/1925 Reddingszegclsen 

en Luchtpostzegels 
» gemengde Ned. frankeerzegels . . 

» van f 10, 1905 » . . 
» ongetande frankeerzegels 
« diverse opdrukken 

Luch tpostzegels. 
» 

Jubileumzegels. 1813—ii}l3 
» in 10 complete seriën 
» van f 10, 

» " 5, 
» » » 2,50 
» • • I , 
» gemengd 

Jubileumsegels. i8gS—ig23. 
» gemengd 
» « 

Porlzegels. 

« 
» 

» opdrukken 
» gem. Portzegels, w.o. div. opdrukken 
» » » » » » 

Frankeerzegels van de Ned.-Koloniën. 
» gemengd 
> met opdruk »Java« en »Buiten Bezit« 

en diverse opdrukken 
> Suriname en Curasao 

/ 11,60 
8 6 , -

i 4 i , -
140,— 
" 5 , -

73-75 
6 8 , -
3 6 , -

"3 ,95 
88,50 
77,50 
49,70 
32,05 
36,15 

1 2 0 , — 
49.-^ 

239,— 

» 280,— 

» 2 6 3 , -
» 8 5 3 , -
» 4 2 3 , -
• 2 2 3 , — 
. 8 9 , -
. 1 5 9 , -

» 3 0 7 , -
. 1 9 5 , -

' 2 3 2 , -
. 1 5 2 , -
. 86,21 
» 32,50 
• 1 7 8 , -
' 5 5 , -
» 28,28 

. 69,— 
» 156,— 

» 2 2 2 , — 
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I -

37 
38 

39 
40 
4i 

42 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Jubileumzegels Ned.-Indië 18(^8—IQ23. 
660 » gemengd 
300 « «• 

Buitenlandsche Frankeerzegels. 
9000 » gemengd 
7000 » » 
5000 » » 

Zegeb afkomstig "vaii het Departement van 
Buitenlandsche Zaken 

44oo » gemengd 

Hoogste 
in

schrijving. 

» 140,10 
• 65,10 

» 109,60 
" 7 7 -
» 60,50 

70,-

Poststukken. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Op 15 Sept. verscheen dienstorder H 511 b i s : 

»Dezer dagen zal worden begonnen met de ambtshalve toezen
ding aan de kantoren van enkele en dubbele briefkaarten met 
zegelafdruk van 5 cent en van arbeidslijsten met aangehecht 
briefkaartformulier met zegelopdruk »5 cent« Met den verkoop 
mag niet worden begonnen vóór het nader in de dienstorder 
bekend»te maken tijdstip. Voorshands behoort geen verstrekking 
aan de ambtenaren te geschieden«. 

Twee dagen later, op 17 Sept., bevatte die.nstorder H 523 he t : 
»Koninklijk besluit van 16 Sept. 1926 (Stbl. n". 333) houdende 
wijziging van het Postbesluit 1925, het Pakketpostbesluit , het 
Internationaal Postbesluit 1925 en het Giro besluit 1924. Het 
besluit treedt in werking op i October 1926. In het bijzonder 
wordt de aandacht gevestigd op de navolgende wijzigingen, welke 
in evengenoemde besluiten zijn aangebracht : 

I. (Art. I). Het port der briefkaarten in het binnenlandsch 
verkeer is verlaagd tot 5 cent. 

6. (Art. VIII). Het tarief voor brieven en briefkaarten naar 
Ned.-Indië, Suriname en Curagao per landmail is gelijkgesteld 
aan het tarief dat bij verzending van brieven en briefkaarten 
per zeepost van toepassing is. (Ook voor brieven en briefkaarten 
uit Ned.-Indië, Suriname en Curasao naar Nederland geldt bij 
verzending per landmail hetzelfde tarief als bij verzending per 
zeepost. Het port der briefkaarten naar Ned.-Indië, Sur iname 
en Curasao (landmail en zeepost) en het port der briefkae.rten 
in het grensverkeer met België en Duitschland bedraagt 5 cent. 

10. In verband met de verlaging van het briefkaarttarief 
worden verkrijgbaar gesteld briefkaarten met zegelafdruk van 
5 cent, alsmede arbeidslijsten met aangehecht briefkaartformu
lier met zegelafdruk van 5 cent. Een eerste voorraad briefkaarten 
(enkele en dubbele) en arbeidslijsten zal ambtshalve aan de kan
toren worden verstrekt. Deze briefkaarten en arbeidslijsten moeten 
op 29 September a.s. op alle kantoren verkrijgbaar zijn. 

Bij aankoop van briefkaarten, tegen het einde der maand moet 
het publiek voor zooveel noodig worden gewezen op de i October 
ingaande tariefsverlaging. 

De op 30 Sept. a.s. na afloop van den dienst voorhanden 
briefkaarten (enkele en dubbele) en arbeidslijsten met zegelafdruk 
van 71/2 cent, zijn na i Oct. a.s zoo spoedig mogelijk op te 
zenden aan den Controleur. 

De bij het publiek voorhanden briefkaarten en arbeidslijsten 
met zegelafdruk van 7V2 cent kunnen tot l November a.s., reke
ning houdende met het prijsverschil, worden ingewisseld tegen 
briefkaarten en arbeidslijsten met zegelafdruk van 5 cent, met 
bijvoeging van het eventueel overschietende bedrag in geld of 
in frankeerzegels. Inwisseling tegen eenzelfde aantal briefkaarten 
met zegelafdruk van 5 cent, met bijvoeging van het prijsverschil 
in geld kan, indien belanghebbenden zulks verzoeken, mede 
plaats vinden. Tegen het opgebruiken door het publiek van 
briefkaarten met zegelafdruk van 71/j cent bestaat uiteraard geen 
bezwaar (art. V besluit) . De van het publiek teruggenomen 
briefkaarten en arbeidslijsten zijn na i Nov. a.s. zoo spoedig 
mogelijk aan den Controleur terug te zenden. 

Reeds op 27 September verraste de heer Broekman mij met 

bovenstaande nieuwigheden. De enkele en dubbele binnenland-
sche briefkaart komen wat formaat en uitvoering betreft geheel 
overeen met de allernieuwste buitenlandsche kaarten. De kleur 
van het gedrukte is groen. 

De arbeidslijst is die van 7V2 cent met o p d r u k : „5 CENT'". 
Deze opdruk komt voor op de meerdere oplagen, die er van 

deze arbeidslijst bestaan. 
Tevens dank ik den heer Broekman voor de toezending van 

de nieuwe arbeidslijst met zegelafdruk van 5 cent. 
Evenals bij de vorige briefkaart van 7'/2 cent, vertoont ook 

de nieuwe van 5 cent de bijzonderheid, dat er verschil is in de 
stand van de afzenderslijn t.o.v.d. onderste adieslijn. Ik h e b e e n 
kaart , waarbij deze 2 lijnen in eikaars verlengde liggen en ook 
een, waarbij de afzenderslijn i m.m. lager ligt. 

Nu we 't toch over dit soort afwijkingen hebben , moet ik mijn 
vriendelijken dank brengen aan den heer Pull betreffende zijn 
opmerking over hetgeen ik op blz. 166 onder 5" over kaart 166 
schreef. Dit moet als volgt worden gewijzigd : 

Er bestaan van deze kaart 4 soorten, wat betreft den stand 
van de bovenkant van het woord Briefkaart t.o.v d. bovenkant 
van het zeg;l en wel : 

a. Briefkaart staat i m.m lager dan bovenkant zegel (normaal), 
b. » » in dezelfde lijn als » » , 
c. » » 2 m m . lager dan » » , 
d. » » 2 m.m. hooger dan » » , 
Tevens bestaan er van deze kaart 3 soorten, wat betreft den 

stand van de afzenderslijn t.o.v.d. onderste adreslijn, n .1 . : 
1. de afzenderslijn ligt i n ' t verlengde van de onderste adreslijn, 
2. » » » ± I m.m. hooger dan de » » 
3. » » » + I m m. lager dan de » » 
Of deze laatste 3 afwijkingen telkens voorkomen bij elk der 

bovengenoemde 4 soorten, is mij niet bekend. Persoonlijk bezit 
ik de com.binaties a i , a 2, a 3, b I, 1? 2, b 3 en c i . 

Op dezelfde blz. 166 2e kolom staat op regel 8 v. b . , dat de 
zegels gedrukt zijn in offset druk. Dit moet zijn: de zegels 
beneden 5 cent zijn in »offset«, die van 5 t.m. 60 cent in »roto
gravure«. 

Hetgeen ik op blz. 124 schreef over de kaarten 95 d e n 129 d, 
met welke critiek de heer Costerus het blijkens zijn schrijven 
op blz. 136 niet eens was, heeft wederom zijn ontstaan te danken 
aan een fout in den catalogus. Na eenig heen en weer geschrijf 
bleek het n.1., dat in den catalogus bij 129 d staat 55 B b D, 
dit moet zijn 55 B t D, waarmede de zaak opgehelderd is. 

De heer Smelt is zoo vriendelijk mij de nieuwe bui tenlandsche 
briefkaart van 10 cent te zenden, waarbij de letters iefka 
van Brie/kaart aan de bovenzijde dubbel gedrukt zijn. 

Tegelijkertijd meldt dezelfde heer mij het volgende : 
Bij kaart 172 (uitgave 1924 i2 ' / j c. op gehalveerde 5 -{- 5 c.) 

is de normale afstand tusschen de beide lijnen onder 't woord 
Afzender ± 5 m.m. De heer Smelt is in het gelukkige bezit van 
een kaart , waarbij deze afstand 8 m.m. bedraagt . Deze afwijking 
zal dus ook bij de oorspronkelijke kaart 71 moeten bestaan. 
Wie kan mij dit vermoeden waar maken ? 

De heer Costerus meldt mij te bezitten : 
Kaart 172 a met i punt achter Expediteur, 
Kaart 175 A b zonder punt , met i punt en met 3 punten. 
Kaart 175 C b met 1 punt. 
Van kaart 63 h, d.i. de opdruk 3 -{- 3 c. op kaart 48 : 2'/2 + 2Vt 

c , heeft de heer Pull een zeldzame foutdruk ontdekt . IBeide 
kaarten hebben n.1. de aanduiding »Antwoord-betaald», waarvan 
tot nu toe slechts 2 ex. bekend zijn. Van de oorspronkelijke 
kaart 48foutdrukkunnen maar bestaan 4 ex., beide met »Antwoord-
betaald« en 4 ex. beide met »Met betaald antwoord«, daar op 
het foutieve vel maar 8 dubbele -f 4 enkele kaar ten voorkomen. 

Tenslotte is de heer Pull zoo vriendelijk ons te berichten, dat 
de catalogiseering der briefkaarten in den nieuwen catalogus op 
verschillende plaatsen aanvulling behoeft. De volgende nummers 
moeten met de daarachter vermelde kaarten worden aangevuld: 

N ' . 96. lijnenopdruk 7'/2 c. op 5 c. 
rose (40 I C) II. 

» (50 b C) I en II. 
geel (67 C) I. 

N ' . 99. lijnenopdruk 7V2 c. op 3 c. op 2V2 c. 
23 A C II. 
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N». n o lijnenopdruk 7V2 + 7'/j 
25 c n. 
29 C II. 
41 l a C II. 

N", 122. lijnenopdruk 7'/2 + 7V2 
op 2'/2 + 21/2 c. 

C op 2'/2 + 2'/a ,C. 

c. op 5 + 5 c. op 3 + 3 C . 

•25 A B C II. 
37 A B C II. 
41 T A B C II. 
41 II A B C II. 

*3 typen. 
N". 128. ornamentopdruk 7'/2 c. op 2'/2 c. 

23 D II. 
N". 130. ornamentopdruk 71/2 op 5 c. 

rose (50 a Dj II. 
» (50 b D) L 

geel (67 D) I. 
N". 133. ornamentopdiuk 7'/2 op 3 c. op 2'/2 c. 

39 1* A D II. 
*2 typen. 

N». 136. Hierna op te nemen een noo t : 
Kaart 136a komt voor met een gebroken E en gebroken 
B en E van Briefkaart. 
Kaarten 136a en d ook met bruinrooden in plaats van 
rooden opdruk. 

N". 138. ornamentopdruk 71/2 op 5 c. op 3 c. 
groen, getand ( s j B a B D ) I en II. 

N". 144. ornamentopdruk 7'/2 + 71/j c. op 2'/ä + 2I/2 <■. 
25 D II. 
29 D II. 

N". 145. ornamentopdruk 7'/2 + 7'/2 c. op 3 | 3 c. 
groen (57 D) I. 

N". 150a. Nieuw nummer tusschen 150 en 151. 
ornamentopdruk 7V2 + 7V2 c. op 5 + 5 c. op 2'/ j(
2V2 c. 
48 B D I en II. 

N». 154. ornamentopdruk 7I/2 + 7'/2 c. op 5 + 5 op 3 + 3 c. 
op 2'/2 + 2'/i c. 
37 A B D II. 

De noot na kaart 154 uit te breiden m e t : , 
Kaart 150 ook met kopstaanden opdruk D. 

N". 155. ornamentopdruk i2'/2 c. op S c. 
blauw (18 E) II. 

N". 159. i2'/2 c. rood op graujv karton bestaat ook met geel
achtig rooden waardestempel, zoowel met de kleine als 
met de groote ring van R. 

Bij de kaarten 157, 159 en 162 is de kleine ring normaal, de 
groote ring is zeldzamer. Bij kaart 167 daarentegen is tot nu 
toe alleen maar de groote ring bekend ; wie toont mij deze kaart 
met den kleinen ring ? 

Verder kunnen, omdat de heer Pull de kaarten in zijn bezit 
heeft, de vraagteekens vervallen bij de kaarten 74 b I, 76 g II, 
92 b I en II, 96 a II, 98 b II, io4 b I, 108 I, 110 II, 115 II, 
116 II, 141 i I, i42 1, 147 I, 148 I en 149 II. 

De heer Costerus meldde mij, dat hij van den heer Smelt 
eenige gehalveerde kaarten van 12V2 f i2'/2 c. op 5 f 5 c. 
op geel karton, wijd gearceeid (zoowel n". 175 C a als b) ontving, 
die in plaats van den bekenden rooden balken opdruk, een 
paarsen AaWrfewï/«/balken opdruk bezitten. De heei Smelt deelde 
mede totaal ± 15 stuks van zulke kaarten aan het postkantoor 
te Eindhoven gekocht te hebben. De Directeur van het post
kantoor te Eindhoven deelde den heer Costerus m e d e : »dat ik 
\2 omtrent de onderwerpelijke aangelegenheid tot niijn spijt niet 
voldoende kan inlichten. Voor zoover mij bekend, zijn de brief
kaarten met paarsen balkopdruk niet te mijnen kantore verkocht . 
Het lijkt mij evenwel het beste dat U om inlichtingen vraagt 
aan den Controleur der Posterijen en Telegrafie te Haarlem, van 
wien de postkantoren de zegelwaarden betrekken en die even
tueele overdrukken aanbrengt . Als deze kan verklaren, dat de 
briefkaarten met paarsen opdruk niet aan de kantoren zijn ver
strekt, dan staat het vast, dat ze niet te Eindhoven, noch op 
een ander postkantoor zijn verkocht met dien opdruk. In dit 
geval blijft naar mijne meening over, dat de oorspronkelijke 
bezitter de paarse stempeling op de kaarten moet hebben aan
gebracht« . De controle op den aanmaak van post en andere 
rijkswaarden was zoo welwillend den heer Costerus te berichten, 

»dat het uitgesloten is, dat deze opdruk met paarsen handstempel 
te Haarlem aangebracht is. De juiste opdrukken zijn de U bekende 
langs machinalen weg met rood aangebrachte balken«. Officieel 
is deze opdruk dus niet. Daar er geen enkele reden is om aan 
de woorden van den heer Smelt te twijfelen, lijst de vraag of 
deze handstempel opdruk door een ambtenaar ten postkantore 
te Eindhoven is aangebracht . Misschien voor een aardigheid ? 
Maar dan is een dergelijke aardigheid toch al heel ongepast . 
Benadeeld is tot heden niemand door dit geknoei. Wij, Hollanders, 
weten wel, dat deze opdruk knoeiwerk is, maar dit is niet altijd 
bekend bij buitenlandsche verzamelaars. Doet een privaatpersoon 
zulke zaakjes, dan is het te betreuren en af te keuren ; werkt 
een postambtenaar hieraan echter mede, dan dient hier ernstig 
tegen geprotesteerd te worden. 

Van de Dorus Rijkerskaarten verscheen in het nieuwe type 
der 5 cents kaarten serie 10. Zij worden verkocht voor 3 cent. 

BUITENLAND. 
België. De "verschil lende uitgaven volgen snel op e lkaa r ; 

nauwelijks zijn de kaarten van 20 en 20 \ 20 c. in omloop of 
ze zijn alweer weg; op de kaarten werd vrij onmiddelijk een 
2de waardestempel bijgedrukt; zoo liggen nu voor mij : 

Kr. 20 + 5 c. en 20 + 5 | 20 | 5 c. groen en groen op geel. 
60  j  15 c. karmijn op blauw. 
Britsche bezetting van Bagdad. Er ligt voor mij een couvert 

van Turkije van 20 para (hoofdpostkantoor met 6 punt. ster 
n". 21), waarop de Britsche bezettingsopdruk en nieuwe waarde. 

Env. I An. op 20 p. rood op grijs. (Oplaag 57 stuks). ' 
Britsche bezetting van Bustiire. Behalve de drie reeds gecata

logiseerde opdrukken schijnt er nog een vierde te bestaan. Op 
kaart n . 2 staan nu de opdrukzegels 2  j  2 m.M. van elkaar. 

Br. 5 Chahis rood. 
Curiositeitshalve wil ik de prijzen veimelden, die de Engelsche 

handelaar mij voor de oogemelde stukken vroeg : 
Couvert van Bagdad £ 4. 
Kaart van Bushire i ' 2 . — en voor kaart n ' . i«; van Bushire i  4 . 
Canada. Hier verschenen twee enveloppen met Koning George: 

die van 3 cents is nu rood (in plaats van karmijn) en met » F R O M«. 
Env . 3 cents rood op wit, form. f. 

» 3 » bruin » ■» » g

Cllina. Met een nieuwen ovalen waardestempel (2 aren, letters 
en cijfers) verscheen een kaartbrief; verder 2 nieuwe brief kaarten, 
scheepjestype. Bij die van i'/2 c. is de voordruk korter en in 
dikkere letters gedrukt dan bij 17. 

Kbf. 3 c. blauw op roomkl. 
Br. 11/2 c. blauw, 6 c. rood op geelachtig. 
Cocliin. Een nieuwe enveloppe en een nieuwe dubbelkaar t : 

met den Radjahkop met niet ingedeukte muts. 
Env. 6 pies roodbruin op wit. 
Br. 4 J 4 p. groen op wit. 
Daitscliland. De nieuwe dubbelkaart (met getande antwooid

kaart) verscheen nu met uitgebreider afzendersaanwijzing (4 1 egels). 
Br. 5 | 5 pf. op roomkl. 
Finland. Hier werd een nieuwe kaart voor het buitenland in 

omloop gebracht, met deelstreep. 
Br. I m. oranje op wit. 
Frankrijk. De kaart van 30 c. (zaaister) verscheen nu ook met 

jaarcijfer (631). 
Hongarije. In groot formaat liggen voor mij met den grooten 

Stephanuskioon : 
Kbf. 16 f. paars op grijs. 
Br. 8  j  8 donkergroen op zeemkleur. 
Kelantan. Nu ligt ook de kaart van het binnenland voor mij. 
Br. 2 c. groen op zeemkl. 
Maleische Staten. De enveloppen voor aanget. brieven in de 

groote formaten zijn nu ook bekend ; waardestempel type als 
N«. 4. 

Env. V. aanget. br. 12 c. ultramarijn foim. H. H^. K. 
Virginische eilanden. Met den kop van Koning George en 

allegorie als waardestempel kwam een enveloppe van i d. in 
omloop. 

Env . I d. rood op wit form. 120 X 93 m.M. 
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Zwitserland De jaarlijksche bondsfeestkaarten zijn dit jaar ten 
voordeele van noodlijdende moede i s , de waardestempel is het 
waardecijfer met duif , de prentjes zijn een behoeftige vrouw 
naast een wieg (van Emy Kenner) en een jongen in de bergen 
(van M. Cunz) 

Ik dank Mevr B esse van Heerdt Kolff zeer voor de toezending 
Br 10 c groen op wit (met prentjes). 

:: 
Afstempelingen. 

utrecht Op het tijdelijk post
kantoor dat ter gelegenheid van 
den 17 den Nederl Philatelisten-
dag op 4 September in het »Hotel 
des Pays Bas« gevestigd was 
werden de stukken aldaar gepost, 
afgestempeld met een gummi
stempel, doorsnede 28 m M m h e t 
midden balklooze datum 4 SEPT 
'26, in den dubbel i ing boven 
tusschen 2 sterren UTRECHT be-

XVri NED. PHILATELISTEN-
DAG, inkt zwart. 

Een curiositeit zijn de aanteekenetiketj'es, waarop in rooden ink t 
slechts omlijsting, R. en No. gedrukt waren, terwijl een beambte 
(die waarschijnlijk nooit van »phi'atelisten« gehoord had) daarop 
met de pen schreef »Utrecht XVII Nederl. Fehilatalistendag«, 
hetgeen eenigszins Hongaarsch klinkt. 

Amsterdam. Op het »3e Int. Congres voor Reddingswezen en 
Eerste Hulp bij Ongevallen«, dat van 6 —11 September j 1 in 
de ijemeentelijke Universiteit (Oude Manhuispooit) weid gehouden, 
was voor de Congressis ten een tijdelijk postkantooi geopend, 
waarvan de heer Goossen ons de violette afstempeling toezond, 
waarvoor beleefden d a n k ' Doorsnede 34 m M in het midden de 
datum, b v — 6 SEPT. 1926, omschrift in den dubbe lnng »AM
STERDAM. 3e INT. CONGRES v REDDINGW. en E H b O 

Een onzer lezers zendt ons ter inzage een aangeteekende 
enveloppe, 13 Oct. 69 uit Amsterdam naar 's Gravenhage ver
zonden De beide 10 et zegels 3e emissie zijn vernietigd met 
den nommers tempel no 5, terwijl als dagteekeningstempel in 
roode inkt de kleine rondstempel van Amsterdam met 2 letters 
8 M — 12 M (Schreuders i i i ) voorkomt en de administratieve 
stempel | A A N G L 1 Efc.KLN"D| (Sehr no 602) Tot zoover niets 
bijzondeis, doch wel merkwaardig is dat onder den dagteekening
stempel een groote A in schrijfletters gestempeld staat , roode 
inkt en omgeven van een liggend-elipsvormige omranding, grootste 
doorsnede 24 m M Dit stempel is ons onbekend , kan een der 
lezers ons mededeelen of dit stempel meer voorkomt en postaal 
IS? 

Een ander le /e r legt de fl i — Kroningszegel 1898 over, af
gestempeld m blauwgrijzen inkt met den kleinrondstenipel, door
snede 23 m M 2e DTP Ie BUREAU 5 SEPT. 9 - 1 0 1899 

Kan een onzer geachte lezers ons de beteekenis van dezen 
stempel verklaren ' 

T R G 

Philaielistisch Allerlei. 
^ 

Portugal. — Ons geacht medelid, de heer Carl George, Lissa 
bon zendt mij he t Besluit nr 4641 van 25 Mei, afgedrukt m 
het Staatsblad nr 125 van 14 Juni 1926, waarbij wordt afge
kondigd 

« ) de afschaffing van bijzondere zegels voor pos tpakket ten , 
b) de uitgifte van de resp flankeerwaarden in de sedert 

1912 bestaande gewone teekenmg, van 2 ctv chocolade, 4 ctv 
oranjegeel, 25 ctv. gnjs, 4o ctv smaragdgroen, i Escudo purper , 
E 4 50 lichtgeel, E 5 Casselsche aarde, E 10 zinnober , 

c) de gangbaar blijvende uitgifte van de tegenwoordige 3, 5, 6, 
10, 15, 16, 32, 50, 64, 80 en 96 centavos en van de i 20, i 60, 
2 - en 3 20 Escudos , 

en d) de afschaffing van de 8, 20, 30, 75 ctv., 1.80, 2,40, 3 
en 20 Esc. 

Een toestel ter herkenning van valsche, vervalschte, geflikte 
zegels, herdrukken enz. — Tot voor korten tijd was er wel een 
middel , nl de ultra-violette stralen, voor keuring in den handel , 
de zoogenaamde »Woodsche filters«, maar dit was alleen bruik
baar voor de analysen door vaklieden In den laatsten tijd had 
men de zgn »kwartslamp« uitgevonden, welke voor de genees
kunde wordt gebruikt, om de wereldbekende »hoogtezon« kunst
matig te verkrijgen en tevens voor analyseering Ze zijn »kwarts« 
genoemd, naar de gesmolten kwarts welke zich in de buis 
bevindt enz De electnsche stroom, tot den hoogsten gloed 
gebracht , doet zulk een buitengewoon sterk licht ontstaan, dat 
ons oog het niet kan waarnemen enz , dit licht is ultra-violet. 
De Duitsche fabriek »die Quarzlampen Gesellschaft m b G « 
te Hanau , heeft dat licht ook bruikbaar gemaakt voor technisch 
onderzoek Deze lamp is zeer gemakkelijk te gebruiken, levert 
zelfs voor leeken geen moeilijkheid op en heeft voor de »keuiing« 
van zegels een totnogtoe onbekend verstrekkend en, wat van 
het hoogste gewicht is, volstrekt onfeilbaar gevolg Het is 
een soort donkere kamer Boven is de brander lichtdicht inge
steld, onder den brander is de donkere filter, waardoor de 
ultra-violelte stialen vallen in de voor waarneming bestemde 
benedenruimte. In deze ruimte is op den grond een donkere 
plaat, waarop het te onderzoeken voorwerp wordt gelegd. De 
zijkanten zijn door gordijntjes van het buitenlicht afgesloten, 
het IS echter aantebevelen, dat men het toeatel in een donker 
vertrek plaatst, al is volkomen duisternis niet noodzakelijk 

Toen deze vinding in de nieuwsbladen voorkwam, vroeg Ing. 
Edwin Muller, hoofdredacteur van het Duitsch-Oostenrijksche 
Tijdschrift »die Postmarke«, Wien IX, zich af, of dit toestelletje 
niet een uitstekend middel was, om »vervalschingen, deelsgewijze 
valsche stukken, reparaties, herdrukken enz « te herkennen en 
zonder eenigen twijfel vast te stellen Het moest wel voor post
zegels ook kunnen dienen. Hij verzocht aan den vertegenwoordiger 
der firma inlichtingen en, om kort te gaan, de door dien ver
tegenwoordiger toegestane proefnemingen zijn buiten vei wachting 
geslaagd. De heer E. M had velschillende valsche of gedeeltelijk 
vervalichte zegels benevens de oorspionkelijke, dat zijn de »echte«, 
enz. ter proefneming bij zich. Bij alle onderzochle s tukken was 
het onderscheid tusschen beide soorten dadelijk opvallend sterk 
zichtbaar, zoodra de bedoelde stralen ze verlichtten Bv Holstein 
1864, I V« Gr met mager Inschrift bleef geheel mat, het papier 
was donker, de kleur b j n a zwart , bij een vervalsching ervan 
was het papier zuiver wit en de kleur glanzend blauw , — België 
1878/81, 5 fr , de zoo gevaarlijke valsche bleef zoo wat onver
anderd , de kleur der »echte« scheen onder dat licht zwai tbruin, 
ook het verschil tusschen het papiei en de gom van die twee 
was beduidend. Het toestel is dus van groote waarde bij geheel 
valsche stukken, in het bijzonder bij alle zeldzaamheden, waaivan 
de oorspronkelijke in slechts een of in weinige oplagen verschenen , 
het spreekt van zelf dat vele oplagen het onderzoek bemoeilijken, 
men zou van alle oplagen «en echt stuk moeten hebben en ze 
alle met het te keuren stuk moeten vergelijken 

Zwarte opdrukken kunnen echter niet met de ultra violette 
stralen onderzocht worden, daar het onderscheid voor het oog 
niet duidelijk waarneembaar is Dit kan ik moeilijk aannemen. 
De heer Muller heeft beslist geen voldoende mate i iaa l bij zich 
gehad om daarop eenige stelling te kunnen gronden Ook het 
»zwart« veischilt en moet onbetwistbaar door dit toestel worden 
onderscheiden Des te verrassender is het resultaat bij onderzoek 
van de zoo gevaarlijke »chemische« vervalschingen Bv Oosten
rijk, gele Mercurius, »echt« wordt die tint onder dat licht het 
lichtste geel, het papier blijft wit , de in geel veranderde blauwe 
soort wordt matbruinrose op donker getint pap ie r . Baden nr i , 
»eoht« geheel donker papier, van de door kleuring van nr 5 verkre 
gen vei valsching van nr i wordt het papier l ichtbruinachtig , aller
merkwaardigst IS het verschil bij den foutdruk 9 Kreuzer zwart 
op gl oen, die »vervalscht« werd door kleurverandering van de 
echte op lilarose Van de echte 6 Kr op groen en 9 Kr op lilarose 
kreeg het papier onder de stralen een donkerbruine kleur, terwijl 
de »vervalsching« op het allerliebste groen papier gedrukt scheen 
Zeker een bewijs van de onschatbare waarde van dit nieuwe 
keuringshulpmiddel , in het bijzonder van zeldzaamheden welke 
slechts een oplage beleefden 

Ook de »herstelde« zegels worden zonder eenige moeite of 
twijfel als zoodanig aangewezen O m werd een gple Mercurius 
op geheele papierstrook gekeurd , zeer belangwekkend was de 
uitslag. Aan de voorzijde werd dadelijk, zeer scheip zichtbaar 
de rand, die eraan gezet was : het «echte« deel had een geheel 
andere kleur dan het vreemde deeltje dat eraan vast zat, maar 
het opmerkenswaardige was nog, dat de achterzijde, dus door de 
papierstrook heen, de voor het aanzetten van den rand gebruikte 
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kleefstof, eveneens onmiddellijk, helder doorlicht werd. Bij een 
Oldenburgsch zegel bemerkte men dadelijk, dat op zekere plaats 
een dun plekje onzichtbaar was gemaakt, door eenig papier erop 
te plakken : de donkere kleur ter plaatse, toonde de papier
verdikking duidelijk aan. 

Zonder te kunnen oordeelen over de uitkomsten, welke met 
dat toestel verkregen zullen worden bij keur ing van zegels uit 
de latere jaren, nu de inktsoorten gebruikt voor afstempeling 
(vernietiging) geheel en al afwijken van die in den ouden gebruikt, 
wordt hier vastgesteld, dat voor oude zegels, waarvan de stempels 
weggewasschen werden, het toestel weinig dienst bewijst: de 
veel omslachtiger photographische opname met een kleurgevoelige 
plaat is vooralsnog de beste wijze om die vervalsching aan het 
licht te brengen. Over de verwijdering van »fiscaal-stempels«, 
door dat nieuwe middel verraden, kan niets gezegd worden, 
doordat proefneming, door gemis van zulke s tukken, niet konden 
genomen worden. 

Keurmeesters , die dezen naam waardig willen zijn en als zoo
danig ook geldelijke belooning eischen, kunnen het zonder dit 
nieuwe hulpmiddel , dat, j ammer voor hen, alle tegenwoordig 
hoogstgeoefende vervalschers zonder moeite of last, ontmaskert , 
niet meer doen. Dit middel kostte te Weenen , geheel voor 
gebruik gereed, 4 /0 Oostenr. Schillings. De »Analyse-Quarz-
Lampe« is tevens voor specialisten en studeerende specialiteiten 
van buitengewoon belang. Vele philatelistische en wellicht »alle« 
daaronder begrepen netelige vragen, kunnen door dit middel 
opgelost worden. De gomvervalsching wordt er duidelijk door 
vastgesteld; evenzoo de meeste herdrukken in latere tijden, b.v. 
voor de postbesturen der wereldunie enz., gemaakt. Zijn ze op 
nog voorhanden papier gedrukt, dan zijn de kleur inkten niet 
meer dezelfde, ze verschillen in meer dan een opzicht; zijn ze 
op ander papier gedrukt , dan toont dat middel het dadelijk. 
E n . . . dus kunnen de oplagen vastgesteld worden, zonder eenig 
twistgeding, van alle zegelwaarden, welke meerdere oplagen 
beleefden. Enz. U hebt voldoende begrip gekregen van deze 
voor de geheele Philatelie belangrijke vinding, mag ik veronder
stellen, dat ik hierbij de hoop mag ui tspreken, dat alle keurings-
comités van Bonden en groote Vereenigingen in de gelegenheid 
zullen worden gesteld, met behulp van dit nieuwe toestel den 
leden zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen hun eigendom 
is of hun wordt aangeboden ! J. B. R. 

Eenige cijfers! Een redacteur van de »Petit Parisien« heeft 
zijn licht eens opgestoken bij den directeur van de Staatsdruk-
drukkerij aan 'den boulevard Brune waar de postzegels worden 
vervaardigd, of naar diens meening de verhooging der post-
tarieven een teruggang in correspondentie tengevolge heeft. Het 
antwoord is nog al bemoedigend voor de postadministraties, die 
dezen sprong in 't duister moeten wagen! 

»In geen enkel opzicht,« verklaarde genoemde directeur.« 
Zie hier ten overvloede eenige cijfers. In 1913, toen het briefport 
2 stuivers was, hebben wij van deze waarde i milliard 300 millioen 
s tuks gedrukt . In 1924, in weerwil van de verhooging tot 25 
centimes, was het aantal in deze waarde i milliard 317 millioen. 
In 1925 nieuwe verhooging. Wij drukten toen l milliard 400 
millioen zegels van 25 en 30 centimes, daar op deze laatste 
waarde het port werd vastgesteld in het tweede kwartaal. Dat 
beduidt dus een gemiddelde van i i o ä 120 millioen stuks per 
maand.« 

Sanford Ballard Dole. Scott 's Monthly Journal meldt het over
lijden van S. B. Dole, die in 1893 President van de republiek 
Hawaï werd. Hij werd te Honolulu geboren, s tudeerde in de 
V. S. A., keerde terug naar zijn land en had een groot aandeel 
in de politieke beweging, die eindigde met het uitstooten van 
de Koninklijke familie. Hij werd toen benoemd tot president 
der republiek en behield deze waardigheid, tot de V. S. A. de 
Sandwich-eilanden annexeerden. Zijn benoeming tot gouverneur 
vo lgde ; zijn laatste levensjaren bracht hij door te New-York, 
waar hij een dezer dagen overleed in den leeftijd van 82 jaren. 
Op de 25 cents blauw van 1894 kan men de beeltenis van dezen 
man aantreffen, getooid met een grooten baard. 

Penny-port in Canada. Op i Juli j .1 . is het stuiversport vo-o'' 
het binnenlandsch verkeer en in dat met de V. S. A. weder 
ingevoerd. Brieven van enkelvoudig gewicht kosten derhalve van 
dien da tum af 2 cents. Pogingen worden voorts in het werk 
gesteld om de opschriften etc. der postzegels in twee talen te 
vermelden, Engelsch en Fransch, daar, zooals bekend is, een 
groot deel der bevolking het Fransch als omgangstaal bezigt. 

Postreclame. Een eigenaardig gebruik maakt een Duitsche 
firma, Ot to Bitter genaamd, van den zegel van 4o mark groen, 
der uitgifte 1922, type maaiers, bij haar reclame voor het gebruik 

van wet- of slijpsteenen. Op den omslag van het desbetreffend 
drukwerkje plakt zij n.1 dien zegel en zet daarbi j : 

»Die Reichsdruckerei hat auf dieser Briefmarke — nebenbei 
bemerkt , die schönste, welche wir j e besassen — dargestellt, 
wie der kluge Landwirt einer s tumpfen Sense, ohne sie vorher 
zu hämmern (dengeln), in wenigen Sekunden mit einem Bilter-
Stein (gesetzl. gesch.) eine Schneidefähigkeit gibt, die ihm die 
Schnitterarbeit zum Vergnügen macht.« 

»Vervelle«, De i franc van Frankri jk in het Ceres-type, ver
meld in den Yvert-catalogus onder no. 7, is bekend in een 
afwijkende kleur, in genoemden catalogus aangeduid als »Vervelle« 
(no. lb). Van waar komt deze e igenaardige benaming? 

»Vervelle« is de naam van den Parij sehen postzegelhandelaar, 
die dezen zegel in bedoelde afwijkende kleur verkocht. 

Nadat de Fransche Staatsdrukkeri j van 1849 af de postzegels 
drukte , werd in 1890 in deze inr icht ing een groote schoonmaak 
gehouden, waarbij men, onder allerlei rommel, ook een aantal 
proeven van de eerste uitgiften vond. Hierbij trof men aan het 
veldeel, bestaande uit 139 stuks van de vermiljoen-roode kleur-
afwijking. Twintig stuks waren beschadigd. Een zekere Huet, 
een verzamelaar van munten, die aan bedoelde opruiming een 
werkzaam aandeel had, bood deze proeven den handelaai Vervelle 
te koop aan. Van toen af kregen de zegels in deze nuance 
langzamerhand den naam van • Vervelle«. 

Onder no. 7 d vermeldt de Yvert-catalogus nog een tête-béche 
paartje van deze waarde in de kleur »Vervelle«. Ook dit paartje 
— er is slechts één exemplaar bekend — werd tijdens vorenbe-
doelden schoonmaak gevonden ; het kwam in het bezit van 
Ferrari. Herinneren wij ons goed, dan is het na de verkaveling 
en veiling van diens beroemde collectie weder in Fransche 
handen teruggekomen. 

Het paartje wordt in den nieuwsten Yvert-catalogus geprijsd 
met 250000 francs, terwijl een gewoon exemplaar van de l franc 
»Vervelle» genoteerd staat met 10 000 francs. 

Nog zij opgemerkt, dat deze i franc-zegels niet gegomd zijn 
en nimmer gebruikt voorkomen, daar zij, zooals reeds gezegd, 
proeven zijn. 

D. FIELD, f 
7 September 1926 overleed de bekende Londensche hande-

laar-philatelist D. Field in den leeftijd van 55 jaar, een man, 
die een gevestigde reputatie verwierf door zijn kennis en loyale 
wijze van zaken doen. De overledene was verscheidene malen 
lid der Jury van tentoonstellingen. 

Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

J. B. R O B E R T . 

XIII. 
Britsche Levant. J. Briault, La Celle-St. Cloud. — Ingezonden 

door den heer L. J. de Veer, Spuiweg 50, Dordrecht (21 Aug. 
1926): »In »L'Echo de la Timbrologie« van 13 Juli biedt Mr. J. 
Briault, 2 Route de Versailles, La Celle St. Cloud, zegels van de 
Eng. Levant aan. Ik liet de No. 4, 27 en 48 komen en daar ik 
niet zeker was betreffende de echtheid, verzocht ik de firma 
Houlzamer, Londen, ze te willen keuren . Deze stelde vast dat 
ze alle drie valsch zijn. Achteraf blijkt me dat in 't Maandblad 
van 16 Juni reeds tegen dat heer gewaarschuwd is, wegens niet 
nakomen van z'n finantieele verplichtingen. — Natuurlijk weet 
dat heer dat hij valsche zegels verhandel t . Gezien 't krachtig 
optreden der Fransche politie tegen den vervalscher van de 
Nederlandsche f 10.— 1913, zou ik u willen vragen of ' t niet 
op den weg van onze vereeniging ligt, eventueel van een bevriende 
fransche verzamelaars organisatie, eens tegen dit heer optetreden ? 
Enz.« 

Met dankbetuiging voor de waarschuwing, die weder niet is 
gericht aan het door den Hoofdredacteur herhaaldelijk in het 
Maandblad aangegeven adres, beantwoord ik de vraag me t : 
»deze behoort bij den secretaris der vereeniging of (en) bij dien 
van den bond thuis en feitelijk behooren daarbij de overtuigings
stukken te worden overgelegd. Zonder deze kan geen objectieve 
beslissing door eenig bestuur worden genomen. Élke keurmees
ter kan zich vergissen, dit is mee rma len in ons Tijdschrift aan
getoond.« - Verder moet ik v r a g e n : »waarom naar het buiten
land ter keuring gezonden zegels, welke door meerdere in eigen 
vaderland kunnen gekeurd worden?« e n : »waarom in het buiten
land te koopen, hetgeen in eigen land »echt« te verkrijgen is?« 
Is het antwoord: »de valuta!«, da t dan degene die zich brand 
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op de blaren zitte ! In geen enkel land kunnen de betere zegels 
van Europa veel beneden den marktprijs worden verkocht. 

In Frankrijk heeft geen enkele handelaar, hoe groot hij ook 
moge geweest zijn, voorraad van de »betere, oude Europeesche 
zegelwaarden«, zoodat niet één ervan ze in advertentiebladen 
(veel meer is L'Echo nooit geweest) zal aanbieden. Alles is aan 
Engeland en Amer ika verkocht en daariieen voor hoogere prijzen 
uitgevoerd dan men elders kon bedingen. Dit ter algemeene 
kennisneming. 

Dat die J. Briault 'valsche« zegels verkoopt met kennis van 
zaken, betwijfel ik, m a a r . . . het is mogelijk. Toen Dr. Borel's 
kennisgeving in het Maandblad van Juni onder mijne oogen 
kwam, heb ik niet geaarzeld, hiervan onmiddellijk mededeeling 
te doen aan den Secretaris der »Société Internat, des Négociants 
en T. P. k Paris«, waaruit onze leden bemerken kunnen, dat 
hunne belangen beter behart igd worden dan zij vermoeden. De 
secretaris, de heer J. Thumin , antwoordde op 29 Juni , o.m. : 
»Wat den heer B. betreft, hij is zeker een eerlijk man, maar 
het is bekend, dat hij slordig is. Op hel oogenblik is hij erg 
ziek; ongeveer een maand geleden werd hij gedwongen naar 
Arcachon te vertrekken en sedert vernam ik, dat zijn toestand 
niet verbeterd is. Maar daarom begrijp ik zijne handelwijze niet. 
Ik zal deze zaak in handen van den voorzittter enz. stellen, die 
haar ernstig zal onderzoeken. Enz.« Briault is lid nr. 58 dier 
vereeniging, m.a.w. een van de oudste : de 24 eerste waren de 
oprichters. Daar het bestuur dier vereeniging o.m. verklaart, dat 
het l idmaatschap is »une reference de premier ordre pour les 
marchands qni en font partie«, moet het in kennis gesteld 
worden met alles wat zou kunnen schaden aan het door die 
vereeniging beoogde doel, zoomede aan al hare leden. Zoo 
spoedig ik daar toe den tijd vind, zal ik van deze zaak de Fransche 
vereeniging verwittigen, met verzoek de uitkomst van beide zaken 
en de beslissing van het bestuur mij te doen toekomen. (Arcachon, 
dep. des Landes, is een van de weinige voortreffelijke, voor 
borstlijders allerheilzaamste plaatsen der wereld. Geen merkbare 
temperatuurverschil len : in December is het zomer en in Jum 
eveneens. De heer B. is dus hoogstwaarschijnlijk een ernstige 
borstlijder.) 

Koersen van vreemd geld. 
Buitenlandsche wissels. 

Slotkoersen van 4. Oct. 1Q26. 
Berlijn per Mrk. 100 f 59,47 
Parijs 
Brussel » 
Londen » 
NevvYork » 
Zürich » 
Milaan » 
Praag » 
Kopenhagen » 
Oslo » 
Stockholm . . . . . . » 
Helsingfors » 
Madrid » 
Buerios Aires » 
Weenen per 
Montreal per 

INCOURANTE DEVIEZEN, 
per E £ . . . c i r c a / 

» 100 Drachmen » » 

100 
100 

Frs. 100 
Lires 100 
Kr. 100 
Kr. 
Kr. 

» Kr. 
» Mrk, 
» Ptas. 100 
» Peso 

100 Schillinge 
% circa 

100 
100 
100 
100 

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

100 Dinars 
Rupee 

:oo Leis 
Pengö 
T £ 
Dollar 
Escudo 
Dollar 
Pesa 
Milreis 
Tael 
Dollar 

100 Leva's 
100 Peso's 

per Zloty 
Yen 

$ ■ 

7 — 

12,11 '/2 
2,495/8 

48,27 
9,4o 
7,38 

66,25 
54,65 
66,70 

6,20 
37,70 

1,02 
35.20 

2,49 

I2,4o 
2,80 
4,30 
0,891/2 
'25 
0,43 
1,27 
1,24 
o , i i H 
1,21 
2,48 
0.36 
1,59 
' ,39 
1,70 

2 9 

1,20 
1,19 

a 59,5' 
ä 7,071.2 
ä 6,8214 
ä 12,12 
ä 2,497/8 
ä 48,31 
ä 9,50 
a 7,42 
ä 66,45 
ä 54,85 
ä 66,80 
ä 6,40 
a 38,— 
ä 1,03 
ä 35,40 
ä 2,51 

'2,55 
330 
4,80 
0,93 4 
1.45 
0,44 
1,32 
1,29 
0,14V» 
1,26 
2,53 
0,41 
1,64 
1,44 
2 ,— 

3 3 , 

1,24 
1,24 

/^v \ / l \ 
/ \ 
\ / 

/ 
\ 

Vragenbus. 
/ \ 

v / 

/ 

\ 
C. te E. I. De kleuren, bij Moens genoemd, heb ik vertaald 

als volgt: 
Mauve = lila bruin. 
Solferine =; Zwavelgeel, een gele kleur, staande tusschen 

Chromaat en Chineesch geel. 
2. Bij Kon. Besluit d.d. 17 Juli 1899, no. 40, werd bepaald, 

dat alle briefkaarten, behoorende tot vroegere uitgiften dan die 
van 1898/9, per i Januari 1900 buiten gebruik werden gesteld. 
Ze konden tot i Juli 1900 voor die der nieuwe uitgifte worden 
ingewisseld. Tot genoemde kaarten behooren ook die met zegel 
afdruk Koningin hangend haar. 

Poststukken. Neen, een volledige handleiding van de post
stukken van Nederland en Koloniën bestaat niet. In 1917 werd 
door den heer Costerus een handleiding en catalogus samenge
steld, maar door de vele overdrukken en nieuwe uitgiften is 
deze thans zeer onvolledig. Hoewel er wel voldoende krachten 
zijn om een nieuwe uitgifte te maken, zijn de hooge drukkosten 
en de kleine oplage de oorzaak, dat de uitgifte ervan een zeer 
riskante onderneming is, die door particulieren niet licht onder
nomen zal worden. 

A. te R. Wanneer landen kort r a elkaar dezelfde type zegels, 
ongetand en getand, uitgeven, kan men alleen tot waarborg 
hebben, dat men ongetande exemplaren krijgt, als men breedge
rande stukken koopt. Mijn raad is: koop liever één stuk met 
breede randen dan drie, die z.g. tkrap« zijn. Bij goed geconser
veerde ongebruikte exemplaren, b.v. van Frankrijk en Portugal 
wordt wel beweerd, dat de gom verschil in tint heeft. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

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

M. Langlois — Eug. Veneziani. Nomenclature générale des 
Bureaux de poste frangais de toutes categories avec indication 
des griffes oblitérantes qui leur ont été attr ibuées (1849—1876). 

Amiens Imprimerie Yvert & Tellier  1926. 
Een reuzenarbeid, die in staat is het aantal speciaal verzame

laars van Frankrijk aanmerkelijk te vermeerderen. Niet alleen 
dat men, om zoo te zeggen alle stempels op fransche zegels, in 
dit werk kan terugvinden en de beteekenis ervan leert begrijpen, 
maar men kan in de diverse lijsten alle kleine en groote 
nummerstempels ontcijferen. Van vee! belang is ook dat de num
mers die eerst in ElsasLotharingen werden gebruikt en later 
(nä 1870) elders hierin nauwkeurig zijn opgenomen. Evenzoo de 
veranderingen in de departementen Meurthe en Moselle voorzoo
ver ze fransch bleven en in i860 van de deelen van het dep. du 
Var, die met de toen verkregen omgeving van de stad Nizza het 
het dep. des Alpes Maritimes vormden. Natuurlijk ook de lijst 
van Algiers en de posten in den vreemde, die al iets beter be
kend waren. 

Zooals gezegd een reuzenwerk, dat den indruk maakt, geheel 
behoorende bij de auteurs,dat h e t minitieus en correct is uitge
voerd. Een bron van kennis en genot voor allen, die zich i n d e 
fransche postgeschiedenis verdiepen. G. V. v. d. S. 

MichelCatalogus 1927. (Europadeel). — Wij ontvingen ter 
bespreking de Michel 1927, die in vergelijking met het vorig 
jaar belangrijke verbeteringen wat betreft Nederland en Koloniën 
heeft ondergaan, dank zij de voortdurende medewerking van 
den heer Van Peursem, Den Haag. De talrijke onjuistheden 
waar het vorig jaar op gewezen werd zijn op zeer enkele kleinig
heden na alle verbeterd, zoodat een werkelijk zeer goede bewerking 
ontstaan is. Het groote voordeel van een catalogus, waarin iets meer 
is opgenomen dan uitsluitend de opsomming der verschillende 
waarden en series, is wel dat hij de verzamelaars aanleiding geeft 
om niet alleen naar de prijzen te kijken maar zich met de zegels 
zelf bezig te houden, een aanleiding tot eigen studie en tot 
wetenschappelijk verzamelen. Het is daarom dat wij Michel, in 
't algemeen de Duitsche catalogi, verkiezen boven Yvert. 

De tandingen der Jubileumzegels zoowel van Nederland als 
van de Koloniën zijn nauwkeurig aangegeven, onder opgave (bij 
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Nederland) van de minder voorkomende soorten. Ook de tandingen 
b j andere uitgiften zijn overzichtelijk vermeld. 

üe prijzen (en dit met alleen bij Nederland) zijn over ' t alge
meen in vergelijking met de vorige editie heel wat hooger, van 
sommige zegels o.i. wel wat overdreven, zoo b.v. de Tenioon
stellingsserie 8 Mark, Toorop 3 50 Mark. 

Het »Ubersee«deel zal begin October verschijnen. 
W I J kunnen dezen catalogus, waarmee de heer Van Peursem 

den verzamelaars een betrouwbaar uchtsnoer heett gegeven, aan 
alle serieuze philatelisten ten zeerste aanbevelen 

1© © 
® 

© ^ 
Ingezonden. 

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) 

.:••. .••:r| 
© 

•■•y ■■Z'\ 
Geachte Redactie. 

In de Augustusaflevering, blz 136, geeft de heer Costerus 
onder het hoofd »Poststukken« eene zeer juiste weerlegging op 
de critiek van den heer Van Zwolle, Juliaflevering, blz. 124, 
zelfde hoofd, voor zooveel 95 d. en 129 d. betreft 

De briefkaarten met en zonder scheidingslijn werden, onafhan
kelijk van elkaar, van geheel verschillende vormen gedrukt, 
zoodat het onjuist is te veronderstellen, dat eene fout op eene 
briefkaart met scheidingslijn ook voorkomen moet op een gelijk
soortige zonder scheidingslijn. Het kan zelfs voorkomen, dat 
geperforeerde briefkaarten fouten vertoonen, welke op de gelijk
soortige ongeperforeerde kaarten niet voorkomen. Immers, die 
geperforeerde briefkaarten werden verkregen, door de vellen 
met 40 kaarten (4 rijen van 10 stuks) te perforeeren en daarna 
te snijden in 4 geperforeerde strooken, was nu de geheele op 
laag bestemd om te worden geperforeerd, dan kwam van die 
oplaag geen enkel ongeperforeerd exemplaar in circulatie. 

Ik wil hierbij nog de opmerking maken, dat de benammgen 
»met deelstreep» en »zonder deelstreep«, waaraan ook de heer 
Costerus zich geregeld bezondigt, onjuist zijn. De officieele be
namingen zijn »met scheidingslijn« en »zonder scheidingblijn«, 
welke ook het juiste karakter weergeven De lijn dient om het 
adres van de correspondentie te scheiden; de beteekenis van 
die scheidmgslijti is zoo steik, dat op gevaar van Strafporto te 
betalen, verboden is correspondentie rechts van die lijn op te 
nemen Van »deelstreep« kan bovendien niet worden gesproken, 
omdat ook de kaarten zonder scheidingslijn eene, zij het ook 
kleine, streep tusschen adres en afzenderaanduiding hebben. 

Laten we dus voortaan de officieele benamingen »met schei
dingslijn« en »zonder scheidingslijn« bezigen, en dan tevens de 
germanisme »voordruk« vervangen door vtekstaanduiding« of 
»gedrukte aanduiding«. 

Hoogachtend, Uw dw. 
P U L L , 

Haarlem, Augustus 1926. Oud controleur P. en T. 

Eventjes recht zetten. 
Sedert de kennismaking van het artikel »Oplage en Prijs« van 

de hand van den heer P. C. Korteweg, voorkomende in het 
Januan nummer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
had ik het voornemen een onjuiste mededeeling, betreffende de 
Kroontjes serie 1911 van Suriname, te verbeteren, doch door 
drukke bezigheden en ook in de meenmg verkeerende dat andeien, 
na de lezing van bedoeld artikel wel daartoe zouden oveigaan 
had ik tot nu toe zulks nagelaten 

In het bewuste artikel staat veimeld (eerste kolom bovenaan, 
bladzijde 13 van genoemd Maandblad) »Erger 
wordt die depreciatie als het zegel niet in alle 
catalogi staat. Zoo staat de Kroontjes serie 
Suriname bijv. niet in Scott. Het gevolg is dus 
dat de groote massa m Amerika niet »mee 

>/2 
>/2 
15 
2 0 
30 
1 0 
1 0 

op 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

I 
2 

25 
30 

250 
30 
50 

issue to be entirely speculative«. Doch zulks kan ook worden gezegd 
van meerdere overdrukken van Sur iname en ook van Nederland 
Het doel van vele overdrukken van Nederland en Suriname w.o. 
de Kroontjes serie is geweest het opruimen van restanten 

Ten aanzien van de zoogenaamde Tentoonstelhngsene van 
Nederland zegt Scott: »This issue was qui te unnecessary. The 
stamps were available solely to visitors of the International 
Philatelic Exhibition at the Hague and were not obtainable at 
regular postoffices«. 

Tiots de depreciatie van de Kroontjesserie in Amerika heb 
ik daar te lande bij verschillende postzegelhandelaren, w o. Scott, 
getracht de 30 op 250 en de beide poi ten van bedoelde serie 
te bekomen, evenwel tot heden zonder resultaat . Gedurende mijn 
langjaiigen handel, sedert 1903, in Sunnaamsche postzegels, heb 
ik de ervaring opgedaan, dat toonaangevende postzegelhandelaren 
zeldzame postzegels, die zij niet in voorraad hebben, soms laag 
genoteerd |houden om ze goedkoop in te koopen, daarentegen 
worden dergelijke zegels, die ze wel in voorraad hebben, hoog 
genoteeid om ze tegen een hoogen prijs aan den man te biengen. 

Ten slotte nog iets omtrent de oplaagcijfers van de Kioontjes 
serie met de beide porten. Van deze zegels werden 

Gedrukt Vei kocht 
60 000 59 570 
20000 19 570 

• 4 800 4 370 
16 000 15 270 
4000 3 570 
4 0 0 0 3570 
4 0 0 0 3 570 

Aan den veikoop werden onttrokken 430 stuks van elke waarde 
om te worden verdeeld onder de diveise landen die aan de Post 
Unie zijn aangesloten, terwijl 300 s tuks van de 30 c zegels, er 
waren 16000 stuks verstrekt om te overdrukken, dienden om 
proeven te nemen met den opdruk 20 cent, welke 300 stuks, 
daaronder bevonden zich 20 stuks proefdrukken met magere 
cijfeis en letters zonder streep, op publ ieke veiling als drukkeis
uitschot werden verkocht. 

Paramaribo, A. H J Vos, 
Postbus 144, Lid 39 N. V. v. P. 

Suriname. 
Met viiendelijken dank voor de teiechtwijzing, tevens voorde 

rechtstreeksche toezending van de copie van het bovenstaande, 
kan ik den heer Vos mededeelen dat ook mij mijn fout reeds 
lang opviel en ook ik toevallig niet tot rectificatie kwam. 

De vergissing vond zijn oorzaak m mijn aanteekening bij de 
Kroontjesserie »noot Scott« waar ik in der haast later helaas 
ten onrechte »niet Scott« voor las Het feit, dat Amerika niet 
of zeer weinig »mee doet«, blijft evengoed bestaan. Men bekijkt 
daar de zegels met een wantrouwend oog, want de uitdrukking 
«entirely speculative« klinkt al zeer weinig animeeiend en geeft 
aan »het opruimen van restanten door middel van overdruk« 
een bijsmaakje, waardoor Amerika toch practisch uit de markt 
bhjft 

Ook de Haagsche tentoonsteUingszegels worden door het buiten
land in het algemeen niet als volkomen volwaardig beschouwd, 
anders zouden de zegels dezer zoo kleine oplage vele malen 
duurdei moeten zijn. 

Vooi wat betreft te lage noteer ingen, leze de heer V»s mijn 
artikel »Theorie en Practijk« in de Philatelist van lo Sept. I.I. 

P. C. K O R T E W E G 

doet«, de vraag en dus de prijs is met wat ze Ĝ  Ä & o ^ T e ' b r ^ m k t , 151 
had kunnen zijn«. 

Na de lezing van het vorenstaande vroeg ik 
mij af Heeft de heer Korteweg inderdaad Scott 
Catalogus geraadpleegd '' Immeis reeds in Scott 
1912, waarvan een exemplaar m mijn bezit, dus 
de eerste verschenen na de uitgifte van de 
Kroontjessene, zijn deze zegels met de beide 
porten onder de nos. 63 tot 69 opgenomen en 
vervolgens in alle Scott catalogi tot en met 1926 

Naai mijne overtuiging is de depreciatie m 
Amerika van de Kroontjesserie het gevolg 
van de noot in Scott Catalogus gesteld onder aan 
bedoelde serie luidende »We believe this 

j OPGELET! t 
Nummers volgens YvertCataloj^us. 

. f 1,25 
153 . f 2,25 

154—156 . f 2.25 
gebruikt, 154-156 . f 150 
178—180 . . . . f 0,65 

Mmia, 123128 en 130140 . . f 1,25 
„ 141143 . . . f 150 

Manenwerder, l\2'i f 3 — 30—43 f 3,25 
JDansig, 47—56 f 2,— 73101 f 2, 

DM, 136 . . . . f 5,50 
Malta, portzegels 1—10 . f 3,75 
Bosrm, 97—114 f 4,50 120137 f 2,— 
Eupen en Malmedy 1—7 . . f 180 
Eupen, 821 en 3638, Port 1—5 . f 7 50 
Malmedy, 22—35 en 39—41, Port 610 f 7,50 

Franco na ontvangst van postwissel 
Spui 13, Ä'dam. J.J. A. Engelkamp. 

(249) 
ö~s~'?r~5r~sr~£r~sr "5r'"S""^~ö~ir~s"t) 

Di l i 
Engeische Koloniën en andere 
landen, in het bijzonder Azië, 
verzend ik in prachtige rijkvoorziene 
zichtzendingen, d e n franc (catalogus 
Yvert) b e r e k e n d tegen 4 HoUandsche 
centen. 

Mooie zichlzendingen van Nederland 
en Koloniën tegen zeer matige netto
prijzen en pr ima referentiën 

W. WINDRATH, 
LUGANO (Zwitserland) 

Ouds te speciaal huis voor zegels van 
Azië, opger icht Singapore 1890 

(Lid Ned. Vereeniging). 
^ (448) 
n < i = OD 
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Prijs dezer adver t en t i e s : 
f 0,75, bij voorui tbetal ing. 
Postz. worden niet in betaling genomen. 

Geef In ruil voor mij ontbrekende 
Eur.zeaels of typen en tand. van Ned. 
en Kol., Suriname 12'/, op 22'/i en 40 c. 
Port, no. 14 en 23. 
Lotsy, Ontvanger, Wateringen (470) 
Bijverdienste. In alle steden winkeliers 
gevraagd voor den verkoop van mijn 
pakketten met premies en prijzen. Vori
gen winter 1300 verkocht! 20 pakk. f 3,50 
franco; de verkooppr. is 25 et p.st. Zeer 
gesch. v. Postz.beurzen. Best. aan: H. 
Teunisse.Dacostastr. 17, Dordrecht.(458) 
Illllllll1llill!lllllilllllllllllillil1lllllllllll1lll1lil|[llllll!l[|||||||||||llllllllll 

MISSIEZEGELS. 
5 Kilo (± 35 000) . . . f 3,50 
Proefkilo f 1,— 

Porto extra. 
Zichtzendingen, billijk geprijsd 
en groote reductie aan Vereeni
gingen en Clubs. 

TE KOOP GEVRAAGD 
zegels van Nederland. 

Omschrijving en prijs aan 
JOHN GOEDE, 

Sloterdijk B 179, A'dam (463) 
iinKiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

Re«)auratie van oude colleci les. 
Opnieuw opzetten van verzamel in
gen. Schitterend werk. Prima ref. 

Conditiëu nader overeen te komen. 
Brieven onder no. 454, Bureau van dit 
Blad. 

G E V R A A G D <^) 
plaatnummers en 12'/,. 35 en 60 cent 

tegenwoordige emissie. 
D. Jonker, Rembrandtkade 59", 
Utrecht; afh. Wijkkantoor Biltstraat. 

Koerseerende zegels van Ierland, 
Gibraltar, Malta, Cyprus, 10 7o boven 
nominaal plus porto. .Vlancohjst van 
bovengenoemde landen gaarne inge
wachr. p. O O R D O N , 
DIJKSTRAAT 866, ROTTERDAM. (465) 

Stelde uit voorraad eenige lots samen 
van pl.rn. 150 zegels (pi m. 100 versch.) 
ä 250 francs Yvert, die ik aanbied ä 
f 5,— franco. Goede zegels van Danzig, 
Th. en Taxis, Eng. Kol., 90 7 , Europa. 
Ommegaande bestelling, daar weinig 
lots voorhanden. 

L. Werumeus Buning. 
TIJDELIJK ADRES: 

Keizersgracht 458, Amsterdam. 
P.S. Verkoop alleen per brief. (451 

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 . 
Geen zegels beneden 0,50. Geen zen
dingen beneden 100 fr (185) 

Ned. 1852, 15 ct. f 8 50; 1864, 15 ct. 8,— ; 
1869, 1 ct. zwart f 3,— ; 1891, 5 Kid. 
f 17,— ; Suriname, Koning, 20 et. f 2,25; 
30 et. f5,— ; 40 et. f 3 , ; 100 et. f5,—; 
gr. keuze oude brieven voor 1850. (455) 

F. H. Brinkman, Singel 145, A'dam. 
mr. O. A. Bontekoe, Sneek, 

zoekt te koopen platen 35 (nieuw type), 
L 57, L 66 en L 75, voo'komende res
pectievelijk bij de koerseerende 15, 10, 
5 en 10 cent. Alles in paar, ongebruikt, 
het cijfer boven het linker zegel. (446) 
Te koop aangcb. Ned. 2'/ ct. 1870 get. 
14, bleckvio\ttit kleur, verder mooi ex. 
(puntst.) voor meestbiedende. Tanding 
echt (Mebus f 75,—).  50 et. Jnb. '23, 
get. 11 ; 12V, (VI. f 5,) f 1,50. (456) 
V. d. Willigen, Beeklaan 454, Haag. 
Geschoold Philatelist, betrouwbaar en 
degelijk persoon, Z O E K T BIJVER
DIENSTE in den vo^m van huisarbeid 
voor Ie klas firma Qereedm. zicht
zendingen, veiling beschr. e.d. Blieven 
onder no. 453, Bureau van dit Blad. 

YVERT & TELLIER 1927. 
Prijs fl. 3,50 plus 25 cent porto. 
Toezending na ontvangst bedrag per 
postwissel. 

V E R R A S S I N G : 
Ieder kooper ontvaijgt een cadeau in 

zegels, 
Postzegelhandel „THE GLOBE", 
UBACHSBERG (Limb.). (452) 

Zegels afkomstig van het Depar
tement van Buitenlandsche Zaken. 

Voor beginnende verzamelaars en 
geschenken aan jeugdklassen. 

Serie A, 150 stuks f 0,50 
Serie B, 150 stuks f 1,— 
Serie C, 150 stuks f 1,50 

Alle verschillend en naar volgorde in 
boekjes. Franco na ontv v. postwissel. 

H. P. G. GUDDE, NIJMEGEN, 
Heijdenrijckstraat 108. (447) 

Fransche Missiezegelt. 
V, K°. uitsluitend Frankii]k f 0,75 
1 K°. „ „ f 1,40 

Porto extra. Kleine voorraad. 
J O H N G O E D E , 

Sloterdijk B 179, Amsterdam. (468) 

CURASAO PORT 1889 
T E K O O P AANGEBODEN, gebruikt 
exempt., 30 cent type II, prijs f 200,—. 
A. SCHOUFOUR, Osseweistraat 45!) 
Rotterdam. (444) 

RUIL. Ik heb diverse betere Europa
zegels en zoek deze te ruilen tegen 
Europa 192426. Basis Yvert 1927. Ver
zoeke eeistzending of correspondentie. 
B. B. Paans, Postz.handel, Werkendam 
Lid Breda no. 149; .Maastricht 107. (469 

l y  p j i p p M van betere en zeld 
IVU. U I \ l_ . iN zauie postzegels 
uitsluitend door bemiddeling van den 

„Haagsche Postzegelhandel". 
Noordeiade 90, den Haag. (314) 

MONACO. 
4855 
5153 
54 . 
55 . 
56 . 
57 . 
58 . 
59 . 
60 . 
lil . 
63 . 
65/69 
70/72 
73/93 
75 . 
82 . 
Boven f 5,

/ 2 , 4 5 
» 1,25 
» 5,50 
. 2,10 
» 0,45 
» 1,15 
» 3,— 
» 0,35 
» 0,25 
» 0,75 
» 4,90 
» 1 ,  
» 0,40 
. 5 , 
» 0,02 

0,30 

Nr. Yvert 1927. 
Alle ongebr. prachtex. 

85 
86 
87 
89 
90 
94 
95 
20 

1316 
16 . 
18 . 
20 . 
21 . 

. . . ƒ 0,65 

. . . . 0,10 

. . . » 0,40 

. . . » 0,15 

. . . » 0,15 

. . . » 0,05 

. . » 0,40 
cent rose, 
nieuw / 0,03 
T A X E . 
- / 0,08 

» 0,?0 
» 0,12 
» 0,02 
» 0,25 
» 0,12 

boven f 10,-franco aanget, 
10 7o korting. Zichtzeiiding tegen vergoeding 
van f 0,15 aanteekenporto. 

L. WEKUMEUS BUNING. 
TIJDELIJK ADRES : 

Keizersgracht 458, Amsterdam. 
P.S. V e r k o o p a l l e e n p e r b r i e f . (450) 

Engelsche Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt. 

Prijzen zeer billijk '/a tot 'I2 catalogus 
Vraagt zichtzending onder No. 432 

aan het bureau van dit Blad. 
Tevredenheid gegarandeerd. 

® 

Europa-verzameling. 
TE KOOP AANGEBODEN 
pracht-verzameling Europa, beslaande 
uit ± 8000 stuks, Yverl-waarde fr. 
38 000,—. Brieven onder no. 442, 
Bureau van dit Blad. 

® 

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

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

P. Servaas Smits, Deventer. 
Oar GEEN LEVERING OP MANCOLIiST. (275) 

^ K O O P T U W E N I E U W I G H E D E N EN P 
^ P R O V I S O R I E N BIJ te 

n EMILE PAVOILLE, ^ 
e^ (BESTAAT 38 JAAR). ^ 
% 80, RUE ST. LAZARE, PARIS 9*"«, ^ 

Groote voorraad postzegels van alle landen. M 
Raadpleegt „L'ECHOPOSTAL",philatelistisch f-" 
maaiidschritt. Abonnementsprijs voor alle lan- a 
den; 10 nummers = 8 fr. p 
Proefnummer op aanvraag gratis. (311) g 

Jos, la Poufré, 
Zoufmansfraat 26, 
' s -Gravenhage . 

POSTZEGELHONDEL. 
Inkoop - Ruil - Verkoop. 

(242) 

UW VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUK-KEN, 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, AMSTERDAM. 
TELEFOON NOORD 4135. (409) 

*1 Door een verzamelaar aan verzamelaars r 
<̂  TE KOOP AANGEBODEN: )^ 
i 
i 
i 
i 
i 

2. 

Eene Europa-verzameling van ongebruikte ^ 
postzegels tusschen de jaren 1900 tot aan I 
den oorlog van 1914. pi.ra.2500 verschillende, B» 
Eene Europa-verzameling van ongebruikte U 

1900 en 1926. pl.m. f postzegels tusschen 
11 000 verschillende. 

I n l i c h t i n g e n of a a n v r a g e n onder no. 462, 
Bureau van dit Blad 

isrw^^^^-

POSTZEGELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C o m DIR- LEON DE RAAY 

= • I N T - . T E L . Z U I D 6 2 S 5 
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SPECIALE RECLAMEAANBIEDING 
= = VAN DEN = — — 

„HAAQSCHE POSTZEGELHANDEL", 
NOORDEINDE 90 ■ DEN HAAG. 

TELEFOON 13157. GIRO 110104. 
Dir.: S. A. BLOK en A. FORSTER. 

I 

100 verschillende zegels van DE BALKANLANDEN f 0.60 
100 verschillende zegels van SKANDINAVIË f 0,75 
100 verschillende zegels van AFRIKA f 0,75 
100 verschillende zegels van AZIË f 0,75 
100 verschillende zegels van ZUID EN MIDDENAFRIKA f 1,40 
100 verschillende zegels van NOORDAMERIKA f 1,75 

Totaal . . . f 6,— 

Deze verzameling van 600 zeer mooie, alle verschillende postzegels 
kunnen wij U door omstandigheden aanbieden voor s l e c h t s f 4 .50 , 

terwijl de waarde ervan minstens f 7.50 is. 

V E R D E R B I E D E ' N WIJ U A A N 
2000 verscbllletide zegels der g e b e e l e . w e r e l d voor s l e c h t s ƒ 4,50 

(gewone prijs f 6,50). 

Op bestellingen van minstens 10 gelijke of verschillende pakketten 
(zie a n n o n c e in v o r i g nummer) geven wij 10 % K O R T I N G . 

Catalogus Yvert 1927 f 3,50; franco Nederland f 3,75. 
SUPPLEMENTEN VOOR SCHAUBEK, SCHWANEBERGER, K.B. enz. zijn steeds in voorraad 

4 - D E E L I G S C H A U B E K - A L B U M D E R G E H E E L E W E R E L D 
van verleden jaar, doch met supplement van f 69,— , voor f 45,—, plus event, porto. 

Aanvragen zonder retourporto worden niet beantwoord. Alle zendingen gescliieden na ontvangst van postwissel 
of door oversclirijving op onze 

Giroreljening No. 110104, kantoor DEN HAAO. Zendingen boven f 10,— franco. Buitenland porto extra. (253) 


