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5e JAARGANG. 

De Fridericuszegel van Duitschland. 
Deze zegel heeft, hoe kort ook eerst 

mwwvwwww^m'l^vwm in gebruik, reeds heel wat opschudding 

ï ̂ ^ ^ ^ | H ^ N 9 wrijf begon reeds, toen de plannen van 
! H^^^^Hlfl het postbestuur bekend werden op een 
> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B a der waarden der nieuwe serie de beel
] j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l tenis van Frederik den Grootete plaatsen. 

; H | | B | H | | | H 9 I dezer schrijft over dit onderwerp een 

**•*••■*•••*•*•■ gende ontleenen: 
Het is helaas in ons vaderland de 

gewoonte alles, zelfs kunst en wetenschap, te bekijken door de 
partij bril. Laat ons eens hooren. wat eenige bladen schrijven! 
B.v. de «Germania», het leidend blad van het Centrum: >Het 
plan van de posterijen een nieuwen 10 pfenningpostzegel met de 
beeltenis van Frederik den Groote uit te geven, is in de demo
cratische pers heftig bestreden Een andere vraag daarentegen 
is 't, of het verstandig was op het verkeersbewijs van een der 
weinige rijksdiensten een afbeelding te plaatsen waarvan het 
origineel door een deel der bevolking even zoo vereerd als door 
het andere deel afgewezen wordt. Wie kan het den ZuidDuit
schers ten kwade duiden, dat zij met weinig geestdrift hun brieven 
frankeeren met den FridericusRexzcgel?" 

Maar niet alleen republikeinsche, doch ook rechtsstaande 
bladen, die tot de Beiersche Volkspartij behooren, uiten zich 
afwijzend, daar de Oude Frits niet Beiersch genoeg en ook 
niet . . . Duitsch genoeg voor hen geweest is. Men behoeft zich 
dan ook niet te verwonderen, wanneer de »Bayr Kurier« te 
München zich als volgt uit: »Men moge de verdiensten van 
Frederik II in zake de machtspositie van Pruisen ten volle 
erkennen. Zijn houding als Duitsche Rijksvorst tegen den keizer 
is te loven. Een echte Duitsche Vorst was hij niet. In Zuid
Duitschland zou men het niet begrijpen, als zijn beeltenis op een 
rijkszegel verscheen, Een Fridericuscultus tot voorbeeld te 
nemen heeft alleen zin voor hen, die streven naar een Groot
Pruissen. Of moet met den Fridericuszegel duidelijk worden 
gemaakt, dat alles in het Rijk reeds verpruist is en dat een 
GrootPruissen in de plaats is gekomen van het oude, groote 
Duitsche Rijk? Wat zou men in Berlijn zeggen, wanneer het 
beeld van een Beierschen koning, b.v. Ludwig I, wiens zuivere 

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. 

A D V E R T E N T I Ë N (bij vooruitbetaling) : 
»/, pagina / 30,— Ve pagina . / 7,50 »/„ p a g i n a . / 4,— 
Vi » » 17,50 Vs » . » 6,— »/i8 • • » 3,— 
i/j » » 12,50 V» » . « 5,50 Bii3. 6eDl2maal plaal
1/4 » » 10,— Vu » • » 4.50 sing 5,10 en 15 "/o reductie. 

Duitsche geestesgesteldheid hooger staat dan die van een 
Frederik II op een rijkszegel zou verschijnen?" 

In denzelfden geest schrijft ook de »Augsburger Postzeitung«. 
Hier heet he t : »Volgens verklaring van een »Geheimratf van 
het ministerie van posterijen zou Frederik de Groote niet als 
vorst de eer waardig gekeurd zijn op een zegel te verschijnen, 
doch als staatsman. Dit moge op de republikeinen geruststellend 
werken, voor zoover de postambtenaar bij eiken verkochten zegel een 
commentaar toegeeft. Voor ons, ZuidDuitschers, voor de bevriende 
Oostenrijkers, voor allen, die niet Pruissisch doch federalistisch 
en grootduitsch denken, is deze verklaring onvoldoelde 
De minister van posterijen heet Stingl en is geen Pruis. Een 
Beier had wellicht op de gedachte kunnen komen, dat Görres * 
tusschen Goethe, Schiller, Lessing, Beethoven, ook geen kwaad 
figuur zou maken". 

Uitingen van verschillende andere bladen worden nog door het 
Briefmarken journal aangehaald; wij volstaan met vorenstaande 
kleine bloemlezing, die voldoende bewijst, hoe deze Fridericus
zegel de pennen in beweging heeft gebracht en de gemoederen 
beroert . 

Tot slot doet de redactie — zij woont in Saksen en voelt dus 
zeer waarschijnlijk ook niet »grootPruissisch« — het voorstel, 
om de beeltenis van Frederik den Groote te plaatsen op een 
andere, minder voorkomende waarde, waardoor beide partijen, 
naar zij hoopt, verzoend zullen geraken. Of het helpen zal? 

Noot van den ver ta ler : Görres is een bekend ZuidDuitsch 
geleerde, die professor in de l i teratuur en geschiedenis was te 
München. Hij schreef verschillende bekende werken, o. a. Die 
Christliche Mystik. 

BRAZILIË. 
Portzegel in het koerseerende type op papier met het water

merk sterren : 
400 reis, bruin. B. M. 

CEYLON. 
Frankeerzegel in het koerseerend type : 
9 cent, rood op geel. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 
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BULGARIJE. 

In nevenslaande teekening verscheen 
de frankeerzegel 2 Lewa, lichtbruin. 
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DUITSCHLAND. 
In het vorige num

mer vermeldden wij 
de verschijning van 
de zegels met de 
beeltenissen van be

roemde Duitsche 
mannen. 

Thans ligt de ge
heele seiie voor ons; 
van een viertal gaan 

de afbeeldingen 
hierbij, waaronder de 
40 pfenning met het 
portret vé.n Leibniz 
en de 80 pfenning 
met dat van Dürer. 

Voor de nieuwe 
lezers wordt nog eens 
gememoreerd, dat 
de serie bestaat uit 
de waarden: 3, 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 
40, 50 en 80 pfennig. 

Voor de nadere 
beschrijving raadplege men het vorige n u m m e r ; voor de 10 
pfennig met de beeltenis van Frederik den Groote leze men 
elders in dit nummer onder »Philatelistisch Allerlei«. 

De nieuwe weldadigheidszegels zijn 
verschenen ; van i December jl. tot 15 
Februai i 1927 zijn zij te koop aan alle 
postkantoren. 

De waarden zijn : 
5 pfennig, grondkleur groen; wapen 

van Wurtemberg , 
10 pfennig, grondkleur rood ; wapen 

van Baden. 
25 pfennig, grondkleur blauw; wapen 

van Thüringen. 
50 pfennig, grondkleur bruin ; wapen 

van Hessen. 
De wapens zijn in de origineele kleuren gedrukt. 
De zegels worden verkocht tegen het dubbele van de nominale 

w a a r d e ; de extratoeslag komt ten goede aan de »Deutsche 
Nothilfe«, Zij zijn voor frankeering geldig tot 30 Juni 1927. 
ETHIOPIË. 

De opdrukken serie werd gecompleteerd m e t : 
V̂  guerch op i Dollar. 
I » » 3 » 
2)/2 » » 4 * ) alle der uitgifte 1919. 
Van elke waarde zijn 50000 stuks overdrukt. 

FRANKRIJK. 
Type Pasteur : 
30 centimes, groen. 
90 » , rood. 
Zaaistertype (met zon): 
45 centimes, violet. 
75 » , lila. 
Opdrukken : 
25 op 35 centimes, violet. (Yvert no. 136). 
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Frankeerzegch. 

50 op 75 centimes, blauw. (Yvert no. 176). 
50 » 1.25 franc, > (Yvert no. 178). 
Koerseerend t y p e : 
3 francs, rood lila. 

HONDURAS. 
Met den opdruk 1926 verschenen de frankeerzegels: 
6 centavos, violet, (Yvert no. 150.) 
6 » , » , ( » . 160). B. M. 

KEDAH. 
In het koerseerend type verschenen de frankeerzegels : 

4 cents, purper. 
6 » , rood. 

12 » , zwart en donkerblauw. 
35 • ) grijsblauw. 
De twee laatste waarden dragen een plaatnummer (aan den 

voet), iets, wat voor het eerst bij de zegels van dit land voorkomt 
Zij zijn alle gedrukt op papier met het meervoudig watermerk 

in sierletters. « 

LETLAND. 
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Op I September j . I . is 
een vijftal courantenzegels 
in gebruik genomen in de 
waarden : 

10 Santimi, olijfgroen. 
15 » , lila. 
20 » , rood. 
50 » , groen. 

I Lat, geel. 
Deze dienen voor de verrekening van de kosten, aan de 

spoorwegmaatschappij verschuldigd voor het veivoer vangioote 
pakken couranten. Den heer G. Jaeger te Libau dank voorbericht. 
LIBERIA. 

Opdruk Two Cents op de i cent groen en zwart der uitgifte 
1918. " " " " " " 
LUXEMBURG. 

In nieuwe teekening, volgens afbeel
ding, verschenen de volgende frankeer
zegels : 

5 centimes, violet. 
1 0 
2 0 

25 
40 
50 
65 
75 
80 

I 
l ' / 4 

» 
> 
» 
» 
» 
« 
« 
» 

franc, 
« , 

, olijfgroen. 
, oranje. 
, geelgroen. 
, grijs. 
, roodbruin. 
, giijsbruin. 
, lose. 
, donkerbruin 

leiblauw. 
blauw. 

Dezelfde waarden, in bovengenoemde kleuren, zijn eveneens 
verschenen met den opdiuk »officiel«. 

De druk is verzorgd door de American Bank Note Company 
te NewYork; het portret is dan van de regeerende Groot
Hertogin Charlotte. 

Naar verluidt zullen de koerseerende 2, 5 en 10 francs der 
landschappenserie in gebruik blijven. 

MALAY. 
Frankeerzegels koerseerend type : 
4 cents, oranje. 
6 » , rood. 
Meervoudig watermerk in sierschrift. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De koerseerende 2 centimos, olijfgroen, van Spanje, werd over

d ruk t met Zona de 
Protectorado 

Espanol 
En Marruecos. 

MEXICO. 
De, in het Octobernummer aangekondigde serie, uit te geven 

ter gelegenheid van het tweede Pan. Amerikaansche Post
congres, is verschenen in de waarden : 

WATERGRAAFSMEER • ^ 1 ■ ¥ # V # % F A O» %f = • INr.TEU. ZUID 6255 
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2 centavos, vermiljoen. 
4 
5 

IG 
2 0 

3 0 
4 0 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

, groen. 
, oranje. 
, karmijn. 
, blauw. 
, groen. 
, violet. 

I peso, bruin en blauw. 

1 " L* ÜÜLÜI'iyJ!* * 
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Wij geven van een drietal hierbij de 
afbeeldingen : 

2 en 5 centavos: medaljon met 
opschrift. 

4 en 10 centavos : landkaart . 
20, 30 en 40 centavos : portret van 

Dr. Garcia y Santos, den geestelijken 
vader van de Pan. Amerikaansche post
congressen. 

De I peso geeft een afbeelding van 
het hoofdkantoor der posterijen in 
Mexicocity. 

PERU. 

•■»«■prr*^ 
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In nevenstaande teeke
ning, doch met het op
schrift »Pro T a c n a y Arica« 
verscheen de 2 centavos, 
oranje. 

Het gebruik hiervan 
naast de gewone frankeer
zegels is verplichtend; uit 
de opbrengst worden de 
kosten best ieden, voort
gevloeid uit het onlangs 
gehouden plebisciet. 

PERZIË. (Nov. '26). 
In weerwil van de verschijning van de eerstelingen der defini

tieve serie, vermeld in het vorige nummer, komen nog verschil
lende andere waarden uit met den opdruk »Règne de Pahlavi 
1926«. Van de uitgifte 1909 met zilveren rand verschenen aldus : 

2 kran, groen en bruin. 
3 » , grijs en bruin. 
4 » , blauw en bruin. 1 

PORTUGAL. 
Frankeerzegels in het Cerestype : 

2 centavos, bruin . 
4 » , geel. 

40 » , groen. 
2 Escudos, grijsgroen. 

SAARGEBIED. 
^ ^ p ■ i ^ l ■ w ^ » ■ ■ l » ^ l ■ ^ w i 

Een viertal wel
dadigheidszegels 
is hier te melden, 
waarvan de af
beeldingen hier
bij gaan. 

De waarden en 
kleuren zijn : 

20 { 20 cen
times, olijfgrijs. 

4o + 4o cen
times, bruin. 

, VOlXSHiLFE 

r . . . . . . . . .» . . . .« 

. . . . . — ^. . . 

50 + 50 cen
times, oranje

rood. 
I fr. 50 f I 

fr. 50, blauw. 
Van de drie 

eerste waarden 
werden gedrukt 
elk 500 000, van 
de hoogste waar
de 200000 stuks. 

Wf 

* • " • •  AAitfAMM* 
POLEN. 

In het type der 30 groszy, standbeeld, verscheen de frankeer

zegel 2 groszy, bruingrijs. 
TSJECHOSLOWAKIJE (Nov. '26). 

Frankeerzegel in het IVlasarijcktype : 50 Heller, groen. 
Deze zegel is uitsluitend vertikaal ge tand ; het papier toont 

het bekende watermerk. 

YOUGOSLAVIE. 
De watersnoodserie is verschenen in 

de waarden : 
25 para, groen. 
50 » , bruin. 

I dinar, karmijn. 
2 

3 
4 
S 
8 

IG 
i i ; 
2 0 
30 

» 
ï> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

, grijs. 
, blauw. 
, oranje. 
, lila. 
, grijsbruin. 
, olijfbruin. 
, bruin. 
, violet. 
, oranjerood. 

De zegels werden voorzien van een waardeopdruk in lila en 
een kruis ; de toeslag bedraagt voor de eerste waarde 25 para, 
voor de 10, 15, 20 en 30 dinars elk i Dinar en voor de overige 
elk 50 paras. 

De vier hoogste waarden komen tot op heden zonder boven
genoemden opdruk niet voor, 

ZANZIBAR (Nov. '26). 

|; 
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ZWITSERLAND. 
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De volgende waarden in de nieuwe tee
kening zijn verschenen : 

3 cents, oranje. 
50 » , wijnrood. 

Ele populaire »Pro Juventute« zegels 
zijn op I dezer verschenen; met de 
thans uitgekomen vier waarden is de 
serie kantonale wapens compleet en 
vormt deze een afgesloten geheel in de 
verzamelingen. 

De teekeningen werden ook voor dit 
jaar ontworpen door den bekenden 
kunstenaar Rudolf Miinger te Bern, 
terwijl de eedgenootschappelijkedruk
kerij aldaar den druk verzorgde naar 
het beproefde recept. 

De zegels zijn wederom een toon
beeld van fijne kleurcombinatie en 
waartoe bovengenoemde drukkerij tech
nisch in staat is. 

De 5 Rappen geeft in helder violette 
omrandmg het wapen van Thurgau , 
twee leeuwen in goud op groen/wilten 

POSTZECELHANDEL 
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achtergrond weer. De randversiering 
bestaat uit appelen en peren, een aan
duiding op wat in dit kanton een belang
rijke bron van bestaan vormt : ooftbouw. 

Het wapen van het half-kanton 
Bazel-land, de gekromde bisschopsstaf 
in rood, versierd met zeven kogels, is 
omgeven door een rand, waarvan de 
vulling is een zinnebeeld van de in dit 
kantoor inheemsche industrie : het zijde-
weven. De kleur van den rand is groen, 
wat de voorgeschreven internationale 
kleur is van den zegel van lo centimes. 

Op dezelfde gronden is de hoofdkleur 
van de volgende waarde, de 20 centi
mes, in rood gehouden. Het wapen van 
Aargau, dat het hoofdmotief der tee
kening uitmaakt is gedrukt half in 
zwart, half in blauw. Op het blauwe 

veld ziet men diie witte sterren, terwijl het zwarte wordt onder
broken door eenige blauwe en wiite golflijnen. De randversiering 
bestaat uit knollen, het inheemsche product van Aargau, dat 
dan ook wel eens minder vleiend »Rübliland« genoemd wordt 

En hiermede eindigt de rij van kantonale wapens. Zooals even
wel de laatste jaren gebruikelijk was werd aan de serie een waarde 
toegevoegd met het wapen van het eedgenootschap: het witte kruis 
in rood veld. Ook dit jaar heeft Münger dit wapen in een schoonen 
zegel verwerkt: de 30 rappen, blauw. Aan den voet van het 
wapen ziet men den doodelijk gewonden leeuw, naar het prach
tige beeld, dat Thorwaldsen in de rotsen bij het Vierwaldstatter 
meer uithakte. Dit monumentale werk met het opschrift »Helve-
tiorum fidei ac virtuti , is gewijd aan de nagedachtenis van de 
laatste Zwitsersche garde van den Franschen Koning Lodewijk 
XVI, die bij de verdediging van de Tuillerien in September 
1792 t igen de overmacht van de Jacobijnen stand hield en tot 
den laatsten man werd gedood. 

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

ALGIERS. 
De reeds vroeger aangekondigde weldadigheidszegels zullen 

nu binnenkort verschijnen. De serie bestaat uit 13 waarden der 
koerseerende uitgifte, die met een extra-toeslag worden verkocht. 
De opbrengst is bestemd voor de nagelaten betrekkingen der 
gesneuvelden in de Marokko-campagne. Dertigduizend complete 
series zullen worden uitgegeven. 
EGYPTE. 

De opening van de haven »Port-Fouad« zal de aanleiding zijn 
tot het uitgeven van een drie-tal speciale zegels. 
ITALIË. 

Van de, in het vorige nummer vermelde fascisten-zegels, geeft 
1'Echo de la Timbrologie de oplaagcijfers : 

40 -^- 20 c. 200 000 
60 -|- 30 c. 200000 
1 L. 25 -{- 60 c. 150000 
5 L. -1- 2 L. 50* IOC 000 

KAMEROEN. 
In Augustus j .1 . is de restvoorraad der zegels van Midden-

Congü, overdrukt met »Cameroun«, officieel vernietigd. Reeds 
vroeger ondergingen die, overdrukt met Occupation Fraiifaise 
du Cameroun«, hetzelfde lot. In koers blijven dus thans uitslui
tend de zegels der uitgifte 1925/26. 
LUXEMBURG. 

Met Kerstmis a.s. zal een serie weldadigheidszegels verschijnen 
in de waarden : 

5 -|- 5 centimes, 
5 0 + 1 5 
7 5 + 2 0 » 

I 50 + 30 » , 
alle met het portret van den erfprins Jean. 

Deze zegels zullen worden gedrukt door de firma Enschedé 
en Zonen te Haarlem. 

De extra-toeslag komt ten goede aan een weldadigheidsfonds. 

NIGER.GEBIED. 
Een geheel nieuwe serie van i cent ime tot 20 francs zal binnen

kort verschijnen. 
De thans in gebruik zijnde wordt bui ten koers gesteld. 

S T . P I E R R E E T MIQUELON. 
De 30 centimes der koerseerepde uitgifte zal in andere kleur 

verschijnen. 
TOGO. 

Verschijnen zullen frankeerzegels in de waarden lo en 20 francs. 

NEDERLAND. 
De Weldadigheidszegels. 

f » p * » i m » i i i i 
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ma mêm 
Op I December verschenen onze nieuwe weldadigheidszegels, 

aangekondigd bij Dienstorder H. 642 van 17 Nov., waarin onder 
meer het volgende veimeld stond: 

»Dit jaar worden gedurende de maand December weldadig-
heidspostzegels verkrijgbaar gesteld. De verkoop dezer zegels 
geschiedt ten bate van den Nederlandschen Bond tot Kinder
bescherming. 

Zij worden uitgegeven in 4 soorten, met een frankeerwaarde 
van resp. 2, 5, 10 en 15 cent. De verkoopprijs is vastgesteld op 
resp. 4, 8, 13 en l8 cent. — Het voornemen bestaat om het 
volgende jaar weldadigheidszegels dragende de wapens der 
provinciën Overijssel, Groningen, Drenthe en Limburg, uit te 
geven. 

Vóór I December a.s. zal ambtshalve een voorraad van de 
bedoelde zegels worden toegezonden. Met den verkoop mag 
echter niet vóór i December a s. worden aangevangen 

In het bijzonder moet worden zorg gedragen, dat omstreeks 
Kerstmis een voldoende voorraad weldadigheidszegels aanwezig is«. 

Wa t de philatelistische zijde betreft, de zegels mogen weer 
buitengewoon geslaagd heeten. Ze zijn uitgegeven op dezelfde 
wijze als het vorig jaar, in vellen van 100 met blanco-randen, 
op papier met watermerk ditmaal. 

De kleuren zijn 2 ( + 2) cent, rood en zilver. 
5 ( + 3) cent, groen en lichtblanw. 

10 (-j- 3) cent, oranjerood en brons. 
15 ( + 3) cent, blauw en donkergeel. 

De zegels zijn eveneens verschenen met rolperforatie. 
De gekleurde kruisjes, die bij de vorige serie op elk van de 

hoekzegels voorkwamen, ontbreken dit jaar. 
De 35 cent in rolperforatie. 

Wij ontvingen medio November de 35 cent (met watermerk) 
in rolperforatie, welke zegel dus inderdaad verschenen is. 

De nieuwe zegel van 2>4 gid. verschijnt nog niet. 
Dienstorder 627 berichtte, dat frankeerzegels van f i .—, f2.50 

en f 5 . — voortaan bij den controleur moeten worden aangevraagd 
in heele vellen van 100 stuks (of i / i o vellen van 10 stuks). Wij 
meenden hieruit te mogen opmaken, dat de f2.50 in nieuwe 
teekening ter verzending klaar lag, omdat de voorafgaande zegel 

E G E L H A N D E L 
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van die waarde in vellen van 50 stuks voorkomt. Op onze des
betreffende vraag werd echter geantwoord, dat de voorraad te 
Haarlem van de f2.50 in de oude teekening nog voor minstens 
[O maanden voldoende is. 

De guldenwaarden verschijnen niet op watermerlipapier. 
De redactie ontving van het Hoofdbestuur der Posterijen en 

Telegrafie, onder dagteekening van 3 December j .1. de volgende 
mededeeling: 

»Daar er in den laatsten tijd in philatelistische kringen ge
»ruchten loopen, dat ook de nieuwe zegels van f i,— en f5 ,— 
»zullen worden gedrukt op papier, voorzien van watermerk, is 
»het wellicht voor U van belang te weten, dat het niet in de 
»bedoeling van de administratie ligt, hiertoe over te gaan«. 

Wij danken mr. Bontekoe voor de toezending van een door het 
Hoofdbestuur aan hem gericht schrijven van dezelfde strekking. 

Nieuwe waarden met Watermerlt. 
6 cent en 35 cent, beide in rolperf. (De 6 cent verscheen nog 

niet in gewone perf. op dit papier). 
Nieuwe Oplaagletters. 
I cent D ^nog zonder wmk.); 5 cent E; rolperf. 6 cent C en 

35 cent B. 
Nieuwe Plaatnummers en Tandingen. 

5 cent E : L 106, tanding Gr. 
L 109, » Gl. en Gr. 
R 109, » Gr. 
i i o L, » Gr. 
110 R, » Gr. 

6 cent C : 108, rolperf 
10 cent C: L 83, tanding Gr. 

L 84, rolperf. 
35 cent B : 105. rolperf 
Met nummer 106 zijn dus zoowel de 5 c. als de lo c. (zie 

vorig no.) bekend. 

Nieuwe Drukkersteel<en$ en Tandingen. 
1 cent D : teeken 17 (zie Februarino. 1926), tanding Nb. 
2 cent A: teeken ongeveer als teeken 10, maar regelmatiger 

afgewerkt; tanding Gr. 
2 cent E : zuiver ronde cirkel en liggend cijfer i (zonder voet

streep) onder zegel 191. Tanding Gr. 
met de hand geteekende cirkel en liggend cijfer 
2 onder zegel 191; tanding Gr. 
zuiverronde cirkel en liggend cijfer 7 onder zegel 
191; tanding Gr. 
zuiverronde cirkel en liggend cijfer 8 onder zegel 
191; tandingen Gl. en Gr. 
idem idem met cijfer 9 ; tanding Gr. 
idem idem met cijfer 10; tanding Gr. 
idem idem met cijfer 11; tanding Gr. 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
Mr. Bontekoe meldt ons van de 10 cent een verticaal paar, 

tusschen de zegels ongetand, in tanding l l j / j : I2j/^. Deze afwij
king was slechts bekend in tanding i i j ^ : 12. 

Veilingsuitslagen. 
12e veiling Hekker. 

Nederland 1869. i cent zwart, ongetand paar met vel
rand. Postfr f 4 6 , ~ 

1923. 10 cent Jub., paar met plaatnummer 
10 Postfr  95,— 

i884. Postbewijszegels compl. postfr. (5 gld. 
iets gevlekt)  205,— 

Ned.Indië 1870. 50 cent ongetand, met gom . . . .  48.— 
50 cent ongetand, gebruikt . . . .  4o.— 

1921. Brandkastserie, compleet, gebr. op 
briefstukjes  100,— 

Curasao 1923 Jubileumserie compleet in blokken van 4  200,— 
Port 1889. 30 c. postfr. strip van 4 in types 111, 

II, I, III, de laatste met plaatf. punt 
tusschen E en T  4io,— 

Suriname 1923. Jubileumserie compl. in blokken van 4  2 0 0 , 
Jubileumserie gestemp. op briefstukken  85,— 

Port 1888. 10 cent Type II ongebr  660,— 
10 cent Type II gebruikt  460, 

25 cent Type II ongebr. . . f 360 en f 34o,— 
30 cent Type II ongebr  110,— 
30 cent Type II gebruikt  120,— 
30 cent strip met Types III, II en I, 

gebr  76,— 
40 cent Type II ongebr  255,— 

219e veiling Van Dieten 
Nederland 1852. 5 cent, blok van 4 op brief, een ex. 

iets aangesneden  215,— 
10 cent, blok van 4 op briefstuk . .  160,

1867. 20 cent Type II, get. l o ^ : 10, paar 
op briefstuk  102,— 

25 cent Type I, blok van 4, i ex. mist 
I tand  205,— 

1896. 5 Gld. gebr. strip van 5  72,— 
Ned.Indië 1864. 10 c. blok van 4 op dun papier. Proefdr.  370,— 

10 cent, postfrisch blok van 8 . . .  860,— 
1865. 10 cent blauw, getand. Proefdruk in 

blauw  350,— 
1902. 12 op 2 cent, opdruk kopst. postfr. .  52,— 
1917. 17I/2 op 22'/2 cent, opdruk kopst. postfr.  i io,— 

Port 1846. LandMailporto 216 duiten, op brief .  72,— 
1874. 5 cent, paar op briefstuk. . . . .  i4o,— 

Curasao 1923. Jubileum, serie compleet gebruikt op 
briefst  62,— 

Curiositeitshalve enkele buitenlandsche uitslagen, overgenomen 
uit »Stamp Collecting« : 

Veiling van H. R. Harmer : 
Nederland 1852. 5 cent, blok van 4 postfr . . . £ 25 o o. 

10 cent, blok van 4 £ 24 o o. 
15 cent, blok van 4 £ 34 o o 

1 R^ Luchtpost. R^ 
XV. 

Cilicië. Dit gedeelte van het Turksche Rijk in KleinAzië, 
met de hoofdstad Adana, werd door Frankrijk tegen den zin 
der Turken militair bezet. Toen deze laatsten de spoorwegver
binding AdanaAleppo in Juli 1920 afsneden, was de Fransche 
militaire overheid gedwongen, wilde zij over de zoo hoog noodige 
verbindingen blijven beschikken, een luchtpostroute te openeïi 
tusschen de hiervoren genoemde plaatsen. De eerste twee reizen 
werden eveneens benut voor het overbrengen van particuliere 
correspondentie, daarna werden uitsluitend regeeringsstukken 
vervoerd. 

Voor de frankeering der stukken (particuliere) werden de 
koerseerende Fransche zegels benut, overdrukt met »O. M. F. 
Cilicia« en waarde, bovendien nog voorzien van den opdruk 

P O S T E 
P A R 

A V I O N 

De opdruk werd met behulp van een hands tempel aange
bracht in zwart. Hij bestaat kopstaand, dubbel, enz. Veel maak
werk schuilt er onder, zelfs op waarden, die nimmer voor het 
hichtpostverkeer konden worden gebruikt . 

Officieel werden van bovenbedoelden opdruk voorzien: 
2 piastres op 15 centimes, olijfgroen. 
5 » » 40 » , rood en blauw. 

10 » » 5 0 » , blauw en lila. 
50 » » I franc, wijnrood en olijfgroen. 
Alle andere dan de hier genoemde, zijn te danken aan het 

misbruik maken van den stempel door ambtenaren, die knoeiden 
of verzamelaars een genoegen wenschten te doen. 

Van de 5 op 40 bestaat een foutdruk »PIASRTES». 
Zooals wij reeds zeiden functionneerde deze luchlpostdienst 

voor de gewone correspondentie slechts twee dagen. Het behoeft 
geen betoog, dat daarom werkelijk »gevlogen« stukken zeer 
zeldzaam zijn. 

De verzamelaar doet dan ook goed deze stukken, gebruikt, 
alleen te betrekken van hoogstbetrouwbare adressen. Het voor

WATERGRAAFSMEER • ^ 1 ■ ¥ # % # % r » O» * * 
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komen op geheele brieven is nog geen garantie, dat de zegels 
inderdaad als luchtpostzegel werden benut . 

De afstempeling geschiedde met de gewone dag-teekening-
stempels . 

Toen de Franschen einde 1921 Cilicië ontruimden hield de 
luchtpostroute op te bestaan. 

Bij de behandeling van de luchtpostzegels van Groot-Libanon 
en Syrië komen wij op de route A d a n a - A l e p p o terug. 

Cochin-China. In zijn catalogus meldt Alan Turton, dat op 
II April 1923 een militaire vlucht plaats vond tusschen Bienhoa 
(Saigon)—Hanoi v.v. De gebruikte couveiten diagen op de ach
terzijde de aanwijzing »Avion Militaire« en afdrukken van de 
poststempels van aankomst. 

Welke waarde aan deze stukken is te hechten, hoeveel er 
gebruikt werden, is, zoolang nadere gegevens ontbreken, niet 
na te gaan. Wij vermelden een en ander dan ook uitsluitend 
met het doel, dat de belangstellend verzamelaar er eventueel 
zijn voordeel mede kan doen. 

Columbia. Over den luchtpostdienst hier te lande zijn liters 
inkt verschreven, meer speciaal over de samenwerking van de 
Columbiaansche postadministratie met een vliegpostdienst, uitge
voerd door een Duitsche maatschappij en waarbij de zegel?, 
gebezigd voor dit vervoer, door de eene partij werden verklaard 
tot prullen, door de andere tot authentieke stukken, het verza
melen overwaard. 

De pogingen van de postadministratie om de rijkshoofdstad, 
gelegen op een hoogvlakte in de Oostelijke Cordillera op een 
hoogte van 2600 meter, goede postale verbindingen te geven 
met de havenplaatsen aan den Atlantischen en den Grooten 
Oceaan dateeren reeds van jaren her en worden onder het 
bestuur van den tegenwoordigen president. Generaal Pedro Nel 
Ospina, met voortvarendheid voortgezet. L'Union Postale van i 
October j .1 . , het tijdschrift van het »Bureau international« der 
Wereldpostvereeniging, publiceert over de moeilijkheden, waar
mede het postbestuur te kampen heeft, een zeer interessant 
artikel, afkomstig van een hoofdambtenaar der Columbiaansche 
post. Door de enorme afstanden — Bogota ligt b.v. + 800 K.M. 
verwijderd van de havenplaats Buenaventura aan den Grooten 
Oceaan —, de moeilijkheden van het terrein met zijn geweldige 
bergen in het Westen de Cordillera, in het noorden de Sierra 
Nevada en de Santa Marta met toppen van 4; 5000 meter en 
nagenoeg ontoegankelijke passen, ziet de post zich geplaatst 
voor een uitgave van 800000 Dollars per jaar alleen voor het 
vervoer der post, terwijl de geheele ontvangst der posterijen 
jaarlijks i 500000 Dollars bedraagt. 

De rijkshoofdstad Bogota, in 1538 door de Spaansche verove
raars op haar huidige plaats gesticht, ligt 1300 K.M. van den 
Atlantischen Oceaan ; men vraagt zich af, hoe de Spanjaarden 
er toe kwamen hier de hoofdstad te vestigen ! Hoe het zij, het 
postbestuur staat voor de geweldige taak te zorgen voor goede 
verbindingen, die rekening houden met de financieele draagkracht 
van het land. Indien ergens, dan bracht hier de luchtpost uit
komst en beantwoordt deze aan haar bestemming. 

Afsiempelingen. 

In »De Telegraaf« lazen wij 4 Augustus j .1 . iets over een 
nieuwe stempelmachine, die als proef op het postkantoor 
te Rijswijk Z.-H. in dienst gesteld zou worden voor de vernie
tiging van frankferzegels. De machine, die vervaardigd is door 
de machinefabriek »De Industrie« te Rijswijk, en ontworpen 
door de beeren ir. Mollinger en Van Rijswijk, onderscheidenlijk 
bedrij fbingenieur en directeur dezer fabriek, beteekent een terug
keer naar het half-automatische principe. De vol-automatische 
s tempelmachine, die dus ook de brieven en poststukken zelf 
inlegt, heeft bij vele voortreffelijke eigenschappen enkele be
zwaren. Men is daarbij gehouden aan een bepaald formaat van 
de poststukken, terwijl bij briefkaarten bovendien — omdat de 
machine den geheelen bovenkant bestempelt — een gedeelte 
van den tekst verloren gaat. 

De nieuwe machine heeft instede van een wals, een verticaal 
bewogen stalen stempel, dat den gebruikelijken stempelcirkel 
afdrukt, voorzien van een horizontaal gearceerd zijstuk. 

Het inleggen van de postsukken gaat nu snel en gemakkelijk 
en veroorzaakt automatisch den neerslag van den stempel, die 
mechanisch weer dusdanig is uitgebalanceerd, dat bij een zeer 
duidelijk stempel toch geen indrukken in het papier worden 
gemaakt. Een tweede oordeel van de machine is, dat men er 
poststukken van vrijwel ieder formaat en dikte mee kan 
stempelen. 

De eerste proefmachine, die door het hoofdbestuur voorloopig 
is goedgekeurd, zal geplaatst worden in het postkantoor te 
Rijswijk, om haar voor mogelijke kleine wijzigingen, die door 
de praktijk worden aangegeven, dicht bij de fabriek te houden. 
De kosten zullen ongeveer f600 per complete machine bedragen. 

Tot zoover »De Telegraaf«. Wie kan den bewusten stempel 
uit deze machine overleggen van Rijswijk, waar de machine 
slechts kort in gebruik geweest schijnt te zijn, ten minste 
momenteel niet meer gebruikt wordt ? 

Uit Loos-
zagen 

we den hier
bij afgebeel-
den stempel, 
die wel van 
dezelfde ma
chine afkom.-
stig zal zijn. 
Dat een zeer 

duidelijke 
stempel ver
kregen wordt, 
is echter al 

evenmin waar, als dat er geen indrukken in het papier worden 
gemaakt . De weinige enveloppen, welke wij tot heden zagen 
uit Loosduinen, waren verre van »duidelijk« afgestempeld en de 
»moeten•, welke de 4 evenwijdige lijnen op de achterzijde ach
terlaten, zijn slechts weinig dieper dan bij de z.g. electrische 
Krag-machines. 

Ook in Delft schijnt deze proefmachine dienst te doen ; wij 
zagen n.1. d.d. 10—11 een stempel met dubbelring als uit Loos
duinen, doch in plaats van de 4 evenwijdige lijnen, die schuins
rechts afloopen, staat bij Delft links en horizontaal tusschen 
4 lijnen in onversierde le t ters ; 

' ADRESSEER VOL
LEDIG M E T STRAAT 
& HUISNUMMER 

Ook hier echter geen bijzonder scherpe afdruk, zooals wij die 
o. a. bij Amerikaansche en Engelsche stempels geregeld aan
treffen. 

^s Gravenhage stempelt sedert begin November nu ook met 
den Propagandastempel POSTZEGELS RECHTS BOVEN IN DEN 
HOEK! VLUGOER VERZENDING. 

Ned. Indië. 
Weltevreden. Heer E. R. Lim danken wij ten zeerste voor 

een machine-afstempeling, waarbij de 5 regelige 43 ra.M. lange 
vlag (flauw gebogen) niet uit go]{li;nen doch uit 33 fijne puntjes 
bestaat ; de dagteekeningstempel is als de hier te lande ge
bruikelijke nl.: de plaatsnaam in de dubbelring, onderaan 3 
open vijfstralige sterren, de datum enz. in den binnensten cirkel 
3-regelig b.v. 4-5 N ll.VlH 1926. 

hr. M. te 's H. en anderen. Aan een verhandeling der door 
U bedoelde stempels ben ik bezig en ik hoop die in den loop 
van 1927 in het Maandblad te publiceeren. Het blijkt echter, 
dat ik bij lederen verzamelaar, bij wien ik aanklop, iets nieuws 
ontdek en om de lijst zoo volledig mogelijk te krijgen is het 
noodig dat nog eenig geduld geoefend wordt. 

mr. B. te S. Ook over den drukwerkrolstempel hoop ik te 
schrijven, doch ook hier telkens nieuwe ontdekkingen. Dank 
voor uwe mededeeling. 

Baarfrankeeringsstempels. 
Van machine no. 19 der N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken 

te Eindhoven zagen we nu ook de waarden 10 en 15 cent. 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER - N - Y A A R S-C DIR. L E ö N DE RAAY 
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Stempe l A in elipsvormige omranding. 

Op onze vraag in n». 58 van dit blad mochten wij van den 
heer J. D. Tres l ing, directeur van ons Postmuseum, een foto 
ontvangen van de 25 cent uitgifte 1872 met den bewusten A 
afgestempeld, benevens van de 20 cent dier zelfde emissie met 
den stempel B in he t zelfde type, welke zegels zich in het bezit 
van generaal Becking bevonden. Daar ook aan beide genoemde 
beeren, die wij voor hunne medewerking ten zeerste danken, de 
beteekenis dezer let ters niet bekend is, verzoeken wij lezers, die 
meer omtrent deze stempels weten of poststukken met deze 
stempels bezitten, hiervan opgave aan den heer Tresling of 
ondergeteekende te doen. 

Door de welwillendheid van den heer Keiser, den bekenden 
postzegelhandelaar te 's-Gravenhage, zijn wij in staat een afbeel
ding van bedoelde stempels te geven. J. P. T R A A N B E R G . 

Poststukken. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Voor speciaalverzamelaars is het van belang te 

weten, dat er van de arbeidslijst n». 9 (714 c. bruin op grauw) 
meerdere oplagen bestaan. Bezien we de eerste 2 regels, dan 
staat op de bovenste het woord »Toegankelijk« en hieronder 
»ie lid«. Gelet moet nu worden op de stand van de i van 
»ie lid« t. o. V. d. eerste E van »Toegankelijk. Bij de ie oplaag 
staat de i rechts, bij de 2e links onder de E. De is te oplaag is 
nog weer te verdeelen in twee soorten : In de groote tabel staat 
links onder ie Rusttijd het woord »Aanvang«. Dit woord Aanvang 
komt voor met en zonder punt. De 2e oplaag is ook in 2 soorten 
te verdeelen ; In dezelfde groote tabel staat rechts onder 2e 
Rusttijd het woord «Einde«. De laatste e van Eind« is hi±_'^\i 
m.m. van de d verwijderd of i ' / t—i ' /^ m m . 

Resumeerende hebben we dus : 
iste oplaag met E 

a. Aanvang met punt , 
b. Aanvang zonder punt , 
2de oplaag met E 

I 
a, e van E inde + ' / t m.m. van de d, 
b. e van E inde i ' / i — i ^ m.m. van de d. 
Dezelfde verschillen bestaan ook bij de arbeidslijst no. 10, d. i. 

de met »5 cent« overdrukte lijst n". 9, alleen zag ik hiervan nog 
niet de oplaag i a. 

Ook de nieuwste arbeidslijst n". 11, de 5 cent groen op^ raww 
karton heeft enkele der bovenvermelde verschillen ; bekend zijn 
de oplagen i b en 2 a. 

De tegenwoordige briefkaart van 5 cent bezit ook reeds enkele 
geringe afwijkingen : 

i» : punt achter C E N T . 
punt tusschen de E en N van CE.NT 
stip op de neus der Koningin. 
druk geheel naar links, zoodat de A van afzender nog 
juist op de kaart staat (verkeerd gesneden). 

5 ' : d tuk naar omhoog, zoodat de scheidingslijnen niet tot 
boven aan de kaart doorloopen (komt ook door verkeerd 
snijden). 

Een eigenaardigheid bij de nieuwe kaarten is nog dat de zegel-
afdruk het woord »Postzegel« bevat. Knipt men deze afdruk uit, 
dan kan men hem los niet als postzegel gebruiken. 

Van de briefkaarten met advertenties is te melden, dat in de 
Dorub Rijkeis uitgave serie 11 is verschenen. Deze bevat dezelfde 
advertenties als serie 10, de serie aanduiding staat nu evenwel 
niet links onderaan, maar onder de aanwijzing »3 cent«. 

Vanaf 15 December zal veikrijgbaar zijn de reeds vroeger 
aangekondigde Olympiade briefkaart. Ook dit is een gewone 
briefkaart van 5 cent met links van de scheidingslijn de aandui
ding dat de kaart bestemd is voor de Olympiade, terwijl hieronder 
tusschen versierde banden s taa t : 

»Als daar straks de wereldgasten 
Juichend door de straten gaan 
Moet Heel Neerland kunnen zeggen 
Daar heb Ik aan meegedaan N 

De kaart wordt verkocht voor 10 cent, een groot 4eel van de 
winst komt ten bate van het Nederlandsch Olympisch Comité. 

Nederlandsch-Indië. Bij het postblad zijn enkele kleine afwij
kingen waargenomen tusschen exerrplarcn die in Indie en in 
Nederland gekocht waren. Bij de laatste is de perforatie iets 
grover, waardoor het dammetje tusschen de beide gaatjes smal 
is, bij de eerste is een duidelijk dammetje. Gemeten van het 
midden der linker tot het midden der rechter perforatielijn, is 
deze afstand bij de eerslbedoelde 132,5 m.m., bij de tweede 
135 m 'm. De lengte van »Naam en adres des afzenders« is bij 
de eerslbedoelde 49,5 m.m., bij de tweede 49 m.m. 

Mijn vriendelijken dank voor hun opgaven aan de beeren 
van Brink, Broekman, Costerus, Stieltjes en Troost. 

BUITENLAND. 
België. Dit land doet als Denemarken en drukt maar nieuwe 

waardestempels naast de o u d e ; nu liggen voor mi j : 
Br. 25 c. bruinpaars op geel. 
25 c. -[- 5 c. bruinpaars -)- grijsgroen op geel. 
Duitschland. Met den kop van Schiller verscheen hier een 

nieuwe kaa r t : afzender-aanwijzing 4 regels. 
Br. 5 pf. groen op roomkl. 
Fransch Indië. Hier verschenen 2 opgedrukte enveloppen : 
Env. 18 caches op 50 c. rood en zwart, form. c. 
I fanon 12 caches op 50 c. blauw, form. c. 
Ierland. Het grootste formaat der env. voor aanget. brieven 

ligt ook voor mij : 
Bnv, V. aanget. br. 5 p. paars, form. k. 
Zwitserland. Het zal wel aan mij gelegen hebben, maar ik 

heb, sinds 1920, nooit precies geweten, wat voor kaarten in 
Zwitserland zijn verschenen, behalve de jaarlijksche weldadig-
heidskaarten. Dank zij den heer A. Anker in Bern kan ik nu 
een volledig overzicht geven, hetgeen ik gaarne publiceer, daar 
het deel van Ascher met dit land nog wel even zal uitblijven ; 
met het jaar van uitgifte is in dit overzicht geen rekening 
gehouden ; alle kaarten zijn ongetand, behalve wanneer er nog 
een a achterstaat ; dan ook ongeland. 

Teil junior. 
1. Ascher 57 met 10 c. rood opdr. a. 
2. » 58 » 10 c. » » 

Teil senior 
3. 10 c. met adres-afz. boven links; a, 
4 10 -|- 10 c. met adres-afz. boven links. 
5. 10 c. zonder » » » a. 
6. 10 + 10 c. zond. » » » 
7. 25 c. oranje met adres-afz. 
8. 25 -f- 25 c. oranje met adres-afz. 
9. 25 c. rood zonder adies afz. 

10. 25 -)- 25 c. rood zonder adres-afz. 
11. 20 c. op 25 c. oranje (no. 7 hierboven). 
12. 20 + 20 c. op 25 -f- 25 c. oranje (no. 8). 
13. 20 c. op 25 c. rood (no. 9). 
14. 20 -f 20 c. op 25 + 25 c. rood (no. 10). 

Cijferteekening. 
15. 10 c. 20 Prentbriefk. a. 
16. 25 c. 28 » 

DIR. LEON D E: R A A Y 
I N T . T E L . Z U I O 62. '>5 
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17. 10 c. zonder prentje, zonder deelstreep. a. 
18. 10 + 10 c. zonder prentje, zonder deelstreep. 
19. 25 c. » » » » 
20. 25 + ^5 c. » » » » 
21. 10 c. » » met » a. 
22. 10 4 - ïo c. » » » » 
23. 25 -[- 25 c. » » » » 

. 24. 20 c. op 25 c. (no. 19 hierboven). 
25: 20 -{- 20 c. op 25 + 25 c. (no. 20). 
26. 20 -[- 20 c. op 25 -(- 25 c. (no. 23). 
27. 20 c. op 25 c. (no. 16) 28 prentjes. 

Cijfer met duif of aar. 
28 10 c. met watermerk, 20 prentjes. 
29. 10 c. zonder watermerk, 20 prentjes (alleen getand). 
30. 20 c. 20 prentjes, later nog 28 prentjes. 
31. 10 c. met watermerk, 16 prentjes, a. 
32. 10 c. zonder prentje, a. 
33. 10 -|- 10 c. zonder prentje. 
34. 20 c. zonder prentje, a. 
35. 20 'l- c. zonder prentje. 

Groot formaat ; duif of aar. 
36. jo c. zonder prentje, a. 
37. 20 c. met 32 prentjes. 
38. 10 c. » 4o » 
39. 10 -|- 10 c. zonder prentje. 
Neemt men alle prentjes, en alles ongetand en getand, heeft 

len een collectietje van 325 stuks (Excusez du peu!) 

De Postwissels en Postpakketkaarten 
van Nederland. 

J. Th . M. S M E L T . 
VI. (Slot). 

A. B. C. 
Adreskaarten voor pakketten naar het buitenland. 

Model N 38*, bruinrood kaï ton, zwarte druk 19 X 12' c.M. 
N 38* 1882 
loodrecht 

2 . 

3-

4-
5-

idem 

idem 

idem 
idem 

(1885) 

(1886) 

(1887) 
(1889) 

idem 

a (1893) 
6 (1900) 

N 38» (1905) 
loodrecht 

Wapen B. Links strook breed 57 m.M. 
Tekst alleen in het Fransch. 
Rechts 2 vakjes elk 1^ X 2 ' c.M.; in het 
bovenste »Timbres poste« op i regel . 
Links : 4 regels druk. De bovenste lu id t : 
»Coupon du bulletin d'expédition«. 
Op strook geen cirkel voor stempel. 
Op ad re skaa r t : 

y>Cl joint un* ( ie regel). 
contenant.... (2e regel). 

Als voren. 
Op strook cirkel voor stempel, d i a m . 2 6 m . M 
Op adreskaar t : Ci joint un* «zV/meer ' t woord 
contenant 

Wapen A. 
Tekst in 't Fransch en in 't Nederlandsch. 

Fransch steeds bovenaan. 
Rechts I hokje 3 X 7 c.M. waarin : 
»Timbres poste« op 2 regels en »Postzegels« 
op I regel. 
Links op strook 8 regels druk boven stempel-
cirkel. 
Nederlandsche tekst boven de Fransche. 
Rechts : Frankeerzegels op i regel en 
Timbres poste op 2 regels. 
Op achterzijde alleen Fransche tekst. 
»Onderste rege l : «Le 18 . . . . 

» » : »Le 19 . . . . 
Wapen B. Onder adreskaart staat l inks: 

»Hiernevens 
Ci joint 

Op onderste regel achterzijde : 
»Le 19 

Stempelcirkel op achterzijde diam. 26 m.M. 
Bovenste regel der 3 regels druk : 
»Timbre du bureau destinataire«. 

a Druk achterzijde niet in zelfde richting als 
op voorzijde 

b Druk achterzijde in zelfde richting als op de 
voorzijde. 

8. N 38* (1908) Wapen B. Onder adreskaar t staat links in 
waterpas hokje : 

Strook aanwijzendende den naam en het Nr. 
van het kantoor van afzending, met Fransche 
tekst op 4 regels. 

9. idem (1911) Wapen C. 
10. idem (1913) Op achterzijde s tempelcirkel aan de rechter 

bovenzijde. 
Op achterzijde Neder landsche en Fransche 
tekst. 
Bovenste r ege l : »Ontvangbewijs van den 
geadresseerde«. 

11. idem (1930) Geheel nieuw model . 
Alle letters in bloklet ters . 
Wapen C groot 11 m.M. staat twee maal op 
de adreskaart . 
Op 17 m.M. beneden bovenste randlijn : 
»Nederlandsche Postadministratie«. 
Rechts blanco strook bieed 4o m.M. met 
3-regelig opschrift : »Plaats voor aanhechting 
van frankeerzegels« Timbres Poste. 

Adreskaarten voor pakketten naar het Buitenland 
met verrekenbedrag. 

Model 38 '** 19 X 12 ' c.M. 
Bruinrood kar ton, zwarte druk met aange
hechte verrekening postwissel. Alle letters in 
blokletters. 

Wapen C 
Op de adreskaart slaat 2 X het wapen 

(groot II m M ). 
Op den postwissel s taat 1 X het wapen 

(groot 24 m.M ). 
1. N 38*** (1922) Links onder op ad reskaa r t : 

waterpas Hokje van 29 X 23 m.M. waarvan 4 regels 
Hollandsche tekst «Afdruk van het zegel 
waarmede het pakke t met aangegeven waarde 
is gesloten« en 4 regels Fransche tekst. 

2. idem (1923) Links onder hokje 22 X i9 m.M. waaiin 
alleen 6 regels Hol landsche tekst »Afdruk enz«. 

Adreskaarten voor pakketten met aangegeven waarde. 
Model 381^, blauw karton, zwarte druk, 19 X i ^ ' cM. 

Opschrift Nederlandsche Posterijen op 3 regels in Gothische letters. 
1. N38i^ (1885) Wapen B. 

loodrecht Links strook breed 40 m.M. waarop : 
»Naam van den afzender«. 

Rechts f vakjes voor spoorwegen, (het mid
delste Rijnspoorweg) 
Op achterzijde onders te r e g e l : . . . den . . . 188. . 

2. idem Wapen A. Op linker strook : Naam en woon
plaats van den afzender op twee regels met 
3 puntenlijnen. 

a (1887) Op achterzijde onders te r e g e l : 
den 188 . . 

b (1893) Idem : den 18 . . . 
3. idem Rechts 4 vakjes voor spoorwegen (geen 

Rijnspoorweg meer) . 
a (1895) Op achterzijde onders te r ege l : 

den 18 . . . . 
b (1900) I d e m : den 1 9 . . . . 

4. idem (1904) Wapen B. 
Op achterzijde l inks boven eén punten cirkel 
voor stempel d iam. 2 c.M., evenals bij vorige 
uitgaven. 

5. ideni (1908) Op achterzijde l inks boven tn links onder eex\ 
punten cirkel diam. 2 c.M. 

6. idem (1910) Op Linkerstrook »Nazending van pakketten 
geschiedt alleen op verzoek van afzendei of 
geadresseerde« op i regel. 
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130000 francs Yvcrt, KOOPJE! 
EUROPA-COLLECTIE, bes taande uit ongeveer 20 landen, 
waarvan alle o u d e uitgiften, zoo goed als compleet Het 
geheel is in drie banden en omvat o.a. Scandinavië gehet\ 
compleet, waaibij Finland nr. 1 op brief pos ts tempel ; 
Helgoland cplt.; Oostennjk-Honganje cplt ; Lombardije-
Venetie; Levant; Bosnië; Bulgarije; Luxemburg; Nederland, 
waarbij de f 1 0 , - jub , ongebr ; Spanje, alle 19 cuartos, 
vele der Ie uitgiften; Turkije de oudste soorten cplt,; Oost-
Rumeliè; Z. Bulgarije, enz. De totale Yvert-waarde der 
duurste zegels is ongeveer 130 000 fr. Wij moeten deze 
collectie voor een client, die naar indiè gaat, verkoopen. 
Prij« zéér billijk. Reflectanten gelieven zich met ons in 

verbinding te stellen 
REINOU KINGMA. Posfzegelh . Ape ldoorn , Tel 1029 l 

Uitgever POSTZEGELNIEUWS, f 2 . - per Jaar (239' C 

Aan de Abonné's. 
Ter kennis van de abonné 's in het b i n n e n l a n d wordt 

gebracht, dat h-eAtvi. per posikwitantie over den abonnementsprijs 
voor den zesden jaargang (met de invorderingskosten f5,25) is 
beschikt. Aan hen, wier kwitantie onbetaald mocht teiugkomen 
en die nalatig blijven het verschuldigde voor 10 Januari a.s. 
over te maken, zal het blad tuet meer worden toegezonden Voor 
eventueele toezending van den abonnementsprijs gelieve men 
zooveel mogelijk gebiuik te maken van den Postcneque- en 
Girodienst, door overschrijvii.g of storting op onze Rekening 
no. 37183 

De abonné's in het b u i t e n l a n d worden veizocht, den 
abonnementsprijs a f6,— per postwissel over te maken Indien 
daa iaan op 10 Febru-ari a s . nog geen gevolg is gegeven, zullen 
ZIJ van de abonnentenlijst worden afgevoerd 

Bieda, 2 December 1926. De Administrateur, 
L. C. A. SMEULDE RS 

BERICHT. 
Heeren redactieleden en medewerkers worden verzocht hunne 

nota's, wegens voorgeschoten porti over het tweede halfjaar 1926, 
voor 27 December a s. te willen inzenden aan de Administratie 

« « 
* 

De talrijke vragen, welke ons gesteld en de menigvuldige inlich
tingen, welke ons gevraagd worden, vaak over onderweipen van 
den meest eenvoudigen aard, nopen er ons toe alleen dan een 
antwoord te zenden, wanneer het retour-porto is bijgevoegd. 

Redactie en Administratie. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Hecre t a r l s : A. VAN DAM, Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel. 10793. 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge-

noodigd, hunne contributie 1927 (f6,50) voor i Februari te voldoen. 
Na dien datum zal op hunne kosten over het bedrag beschikt 
worden De leden in Ned.-Indie worden verzocht hunne contri
butie te zenden aan onzen vertegenwoordiger J J. Roeloffs Valk, 
Dagoweg m , Bandoeng. 

Selon les Statuts les membres sont pries de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1927 (f6,50) avant Ie ler Fevrier. Au de 
la de cette date on en disposera a leurs frais. 

Membres are kmdly remembered accoiding to the rules that 
their subscription for 1927 (f6,50) has to be paid before the 
ist of February. Beyond that date larger expenses for corres-
pondance are to their chaige . 

Die Mitglieder werden den Bestimmingen des Reglements 
entsprechend, hoflichst ersucht ihren Jahresbeitrag fur 1927 
(f6,50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 
P o - ö« Penningmeester, 
ui ro no. 33005- T H . H . KLINKHAMER, Zevenhuizen (Z.H ) 

Nieuwe leden. 
73. P. de Korte p./a. Gemeentewerken, Medan (N -I.). 
94. F . J. N. Postma, p / a . Del imij , Medan (N-I . ) . 

121. dr. O. Deggeller, WiUemslaan 2, Weltevreden (N-I ). 
130 J. Franzen, Merwedekade 4, Dordrecht. 
162. dr. H D. Mak van Waay, Willem de Zwij gei laan 36, öfewZ/Vüî ,;». 
165. K. P. Manus, Langebrugsteeg 9 ' i i , Amsterdam 
191. H. J van Ulsen, Ernst Casimirlaan 40, ̂ ?-«^^« (lid «Globe») 
225. N. H. de Wilde, Oranje Nassaustraat 6, Dteien 
228. W. Dooren, arts, Westerlaan 69, Medemblik 
232. J. H. Nieuwenhujzen, Kapelstraat 31, Hilversum. V. L. 

Aanmeldingen. 
J. M. N van der Duft, Utrechtsche weg 107, Amersfoort 
E. Ch. de Haan, kapt arl , Louise de Colignystr., den Haag. 
F. W. G. Jager, Nt ssaulaan 39, Bussum. 
J. A. W. van Kluyve, Wasstraat 8, Leiden. 
J. K Rietdijk, Lange Poten 15, den Haag. 
J. P. Spruyt, Kleine Noord 55 rood, Hoorn (oud-lid) 
C. J A. Snorn, kap a r t , Stationsweg, Ede. 
G. Th . Wilmink, Van Heutzlaan 7, Apeldoorn. 

Bedankt met 31-12-'26. 
515. M. Uhl. 
630. mr. H. Burgersdijk. 
543 mr W. M. Houwing. 
919 C Kuipers. 
792. J. Lobry 
322 F. M Tadema Wielandt. 
396 J W de Winter . 

09. mr. W. M. Paardekooper Overman. 
Afgevoerd. 

118. J. de Clercq Zubli. 506. J. Spruijt. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

274 Th Anderson. 386. H. J. Molsbergen. 
714. H. Binnendijk. 847. H J. van Riek 

59. dr Karl Esser. 26. Imant Urm. 
34i C. J A. M ten Hagen. 482. R. van der Zaag. 
653. C. W Meuffels. 

Adresveranderingen. 
553. F . H. Dückers, Volksplein 18, Maastricht. 
719 A. van Driel, Gevert Deynootweg ig8, Schevsningen 
261. W Fiijling, Bankastraat 125, den Haag. 
409. D P. J. N Gaynians, onbekend. 
748 K. van de Graft, Bisschopstraat, Oldenzaal. 
815. P Jorissen P. C.zn., Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 
855. C H H. Magermans, H. W. Mesdagstr. 7611, Groningen. 

69 mr. W. M Paardekooper Overman, Overboschstraat 3. 
Heemstede (Haarlem). 

4 io Th . R, Parmentier , p /a. B. P M , Kediri (N.-I.). 
E L J. B Robert, Balistraat 55, den Haag. 
329. mr. H. J. van Simmeien van der Weerd, Hooge Naardenweg 

27, Hilversum. 
843. dr G. Versteeg Frankenslag 339, den Haag. (aanget. 

s tukken bijk Willem de Zwijgerlaan). 
656. M Engles, kap. a r t , Kampement D2, Salatiga (N.-L). 

I I . M. E L. Israël, Tandjong balei Karimoen, 7}Z«^ÖM_^2«««P- , 
(N.-I ). 

475. H. W. Nijman, Johan de Wittlaan 9, Heemstede. 
Afdeeiingen. ^ 

Afd. West-Friesland Secret.: dr. J. C. de Ruyter de Wildt . 
Kaasmarkt, Hoorn. 

Afd. 's Gravenhage. In de afdeelingsvergadering werd besproken 
een alinea van punt 5 der Veilingsvoorwaarden der 217e veiling 
Van Die ten : »Niemand is van zijn bod ontslagen door het hooger 
bod van een ander, zoolang deze met als koopci door den verkooper 
is aangenomen«. De vergadering noemde deze bepaling grievend 
voor het koopend publiek en protesteerde tegen den willekeur 
van veilinghouders. 

Afd Dordrecht. Op de afdeelingsvergadering van 10 Nov. kwam 
in het nieuwe Mebus-album van Nederland en Kol. no. \a. Het 
werd met groote belangstell ing bezichtigd en in dankbaarheid 
aanvaard. Vervolgens hield de heer J. L. van Dalen een causerie 
over philatelic Ongeveer i84o deed de eerste postzegel zijn 

WATERGRAAFSMEER • W » T Ä # % r T O ^ W 
O m DIR- LEÖN D E : R A A Y = ^ INT.TEL. ZUID ftZSS 



II NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. i6 DECEMBER 1926 

intiede Na i860 begon men te collectioneeren Nu kreeg men 
vervalschingen, voorbeelden werden genoemd Doordat men post
zegels bleef koopen, ontstond speculatie der regeeringen, vcor 
sommige landen een bion van inkomsten Door den grooten 
vloed \ a n zegels begonnen velen te specialiseeren De vooikeur 
verdient het verzamelen in losbladige albums, volgens een bepaal
den catalogus, alleer goede exemplaren Het verzamelen heeft 
zijn nut met het oog op geschied en aardrijkskundige kennis. 
Het zegel is een barometer der k u n s t , vooral onder de oude 
zijn juweeltjes, de tegenwoordige maken meestal een pover figuur 

De voorzitter dankte den spreker voor de aangename voor
dracht, die mei groote aandacht weid gevolgd 

Afd Gooi en Eemlaud Op de drukbezochte vergaderingen 
in Oct en Nov hield de heer / . van Essen een voordracht over 
het vervalschen van postzegels , meer speciaal werden door hem 
behandeld de vervalschingen van enkele uitgiften van Belgische 
zegels, w o het 5 fr zegel, en enkele zegels van Boime, hremen 
en Finland, alles verduidelijkt door vei groote photo's Despreker 
mocht een welverdiend succes oogsten 

Postpakketverrekenzegels. 
De zegels zijn nog niet ontvangen Eenige bestelleis hebben 

het bedrag f 4 2 5 nog niet voldaan (giro 27912) Correspondentie 
zonder retourporto wordt niet oeantwoord 

Afdeeling Verkoop. 
Leden, die boekjes in deze afdeeling wenschen in te zenden 

worden verzocht deze uitsluitend te doen toekomen aan den 
administrateur den heer D C. Paraira, Sarphatistraat 143, 
Amsterdam (Bijkant Fulpplein) 

De Directeur dezer afdeeling, de heer L van Essen Mzn,Melk
pad 37, Hilversum, verzoekt de leden attent te zijn op art 2 
van het Reglement der afd Verkoop. 

a. Valsche, geschonden en vuile zegels zijn niet toegelaten 
c De zegels moeten zooveel mogelijk in alfabetische en chrono

logische volgoide gehecht zijn in de daaivoor bestemde boekjes 
De verkoop wordt daardoor ten zeerste bevorderd 

VERSLAG der Algemeene Vergadering op 38 November 
te Amsterdam. 

Aanwezig het Bestuur, uitgezondeid mi E Bonn wegens ziekte, 
de afgevaardigden der 13 afdeelingen en vele belangstellende leden 

De voorzitter gaat, na opening der vergadering, over tot de 
behandeling der Agenda Bij punt 4 verklaart de penningmeester, 
in antwoord op een gemaakte opmerking, dat hij de geheele 
verantwoordelijkheid voor het bij de Boeienleenbank geplaatst 
bedrag op zich neemt 

Aan de orde is de be^rooting De heer Voss vindt de uitgaven 
voor het Maandblad te duur , dit is wel uitgebreid, maai veel 
door annonces, welke storend werken bij inbinden De voorzitter 
zegt, dat de kosten niet grooter mogen worden, het philatelistisch 
deel is ook uitgebreid, men kan voor het inbinden de verslagen 
met de annonces over het algemeen verwijderen. 

De afdeelmi; Verkoop zal op commercieele basis ingericht 
worden , wegens den belangrijken arbeid aan deze uitgebreide 
afdeeling verbonden, zal de administrateur een vast salaris 
genieten benevens een percentage van den omzet 

Het jaarboekje heeft door de bijdrage van mr Bonn in belang
rijkheid gewonnen , het bestuur meent dan ook in deze richting 
te mosten doorgaan en wel door in het volgend jaarboek een 
bijgewerkte lijst der poststukken van Nederland op te nemen 
Een commissie, bestaande uit de beeren Costerus Voss en 
Zwolle, zal zich met het opmaken dezer lijst belasten. 

De voorzitter vestigt de aandacht op de oeconomischer regeling, 
die zou ontstaan, indien de afdeelingen zelf de portefeuilles van 
den Leescirkel in haar kring zouden doen circuleeren 

De storting in het Tentoonstelhngsfonds geschiedt om zelf een 
fonds te voimen, zoodat niet meer een toevlucht tot buitenge
■wDne zegels behoeft eenomen te worden. 

De begrooting, sluitende in ontvangsten en uitgaven met een 
bedrag van f6875, wordt daarna goedgekeurd 

Behandeld wordt het rapport der Commissie motie Amersfoort 
Uit du rapport kunnen als de belangrijkste punten worden vermeld 

I Contact Het H B meent, dat de afdeelingen de meest moge
lijke zelfstandigheid moeten hebben, dat het ten allen tijde 
bereid is de afdeelingen bij te staan of den afgevaardigde 
op zijn vergadering te ontvangen 

2 Afdnehngsverslai^en van eenig belang worden in het Maand 
blad geplaatst Op tijdige inzending bij den secretarib der 
N V. V P wordt gewezen 

3 Vet loting Het H B stelt voor, bij wijze van proef voor 
alle leden een verloting van zegels te houden, daaivoor een 
som van f 100 beschikbaar te stellen, te bestrijden uit den 
post Onvoorzien Dit voorstel wordt goedgekeurd 

4. Voordrachten Het H B stelt voor een lijst van sprekers 
in het jaarboek op te nemen Een afdeeling, die dit verlangt, 
kan dan eens per jaar een verlangden spreker aanvragen. 
Een bijdrage voor uitgegeven reis en verblijfkosten tot een 
maximum van f 10 kan door de betrokken afdeeling worden 
terugontvangen Deze lezingen kunnen tot studie aanmoe 
digen en enkele afdeelingsvergaderingen aantrekkelijk maken 
Het zal een volgend jaar worden geprobeerd 

5 Afdeeling Verkoop De verantvvooiding geschiedt volgens 
het Huish Regl aan het bestuur. Dit zegt toe het volgend 
jaar de rekening aan de financieele commissie te willen 
aanbieden, waaidoor reglementsherziening woidt omgaan 

De heer Van Strijen vraagt of het mogelijk is na circulatie m 
een sectie met den inzender af te rekenen , de heer Van Houten 
of men de boekjes na een gewenschten tijd kan terug ontvangen, 
de afd West Friesland verzoekt zenden van een ontvangbericht. 
Op al deze vragen wordt geantwoord, dat de afrekening der 
boekjes eerst kan geschieden m eens, alb zij niet meer voor 
circulatie geschikt zijn, dat koitere circulatietijd in de praktijk 
soms met mogelijk is , dat de zegels hoogstens in 5 secties circu
leeren, dat reeds besloten is na iedere ontvangst een kaart 
formulier ter bevestiging te zenden. 

Als plaats der volgende Algemeene Vergadering wordt Htlveisnm 
aangewezen, tijd aan het bestuur over te laten 

Rondiraag. De heer Voss zou gaarne op de begrooting een 
post reserveBoekfonds zien, waardoor elk jaar f300 beschikbaar 
zou zijn voor een handboekje De voorzitter antwoordt, dat ook 
de poststempels een ander jaai een plaats in het jaarboek z allen 
krijgen, verder herinnert hij eraan, dat op de Bondsvergadering 
in Utrecht de heer Wairen beloofd heeft materiaal af te staan 
aan de Ned Vereeniging voor een nieuwe bewerking van den 
Leiddraad In die vergadering is tevens van zekere zijde finan
cieele belangstelling getoond Het bestuur meent, dat onze risico 
beperkt moet blijven tot een maximum van f 1000 

Mr de Beer zegt, dat men voor literatuur evenvee' moet 
beschikbaar stellen als voor een tentoonstelling, hij brengt hulde 
voor het beschikbaar gesteld bedrag , dit bedrag 15 echter niet 
voldoende, verwacht men samenweiking met andere philatelis
tische veieenigingen ' De voorzitter wijst op de garantieverklanng 
van den heer De Beer zelf De toezegging van den heer Warren 
is gedaan aan onze vereeniging, wij wenschen echter samenwei
king, waaibij de Ned Ver v P de leidende hand is 

De heer De Raay vraagt of het nieuwe toestel ter onderzoek 
van zegels kan worden aangeschaft Naar den prijs zal geïnfor
meerd worden. 

De heer Van de Weg verzoekt namen van de keuimeesters 
der buitenlandsche zegels Geantwoord wordt, dat het onbereik 
baar is dit geheele gebied te beheerschen , wel kunnen sommigen 
keuren voor een bepaald land, b.v Venezuela, etc De bond heeft 
een lijst van keurmeesters , waarvan via den heer Jonsscn kan 
worden gebruik gemaakt 

De heer Van Houten vertelt, dat Twente deelgenomen heeft 
in een geldleening, maar geen aflossing kon krijgen De penning
meester, de heer Klinkhamer, verklaait dit, doordat noch 1 wente, 
noch ten Cate, voor wien een kwitantie door den vorigen penning
meester is geteekend, in het kasboek als aandeelhouders voor
komen HIJ wil eerst machtiging der vergadering voor hij uitbetaalt. 

De heer Boeken verlaat de vergadering De voorzitter deelt 
mede, dat ingekomen is een verzoek van meer dan 20 leden om 
den heer Boeken tot eerelid te benoemen. Met algemeene stemmen 
wordt de heer H J Boeken J zn als eerelid der Vereeniging 
benoemd 

De heer Boeken komt ter vergadering. De beraadslagingen 
kwestie Twente worden veivolgd De voorzitter merkt op, dat 
Twente het origineele aandeel met heeft en dit ook nooit heeft 
opgevraagd De fout zal worden hersteld zonder prejudice 

BIJ de nu volgende verkiezingen worden de aftredende bestuurs
leden Costerus, Robert en Van der Schooren herkozen met bijna 
algemeene stemmen Zij nemen allen hunne herbenoeming aan_ 
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Aleer vooizien zal worden in de vacature, ontstaan door het 
afcreden van den heer Boeken wegens verandering van woonplaats 
en gebrek aan beschikbaren tijd, spieekt de voorzitter den heer 
Boeken 10e, dankt hem voor al wat hij gedurende tal vanjaren 
voor de Vereeniging in het bizonder vooi de afdeeling Verkoop 
heeft gedaan, en deel t mede, dat hem het eerelidraaatschap der 
Vereeniging is verleend 

Ook officieus wilde men hem die zooveel voor ons opofferde 
en heeft georganiseerd, niet laten heengaan zonder herinnering 
Ojk Indie neemt daaraan deel, waar wij de pioniers zijn geweebt 
Er heeft zich een comité gevormd om U en uwe echtgenoote, 
die WIJ hier welkom heeten, een geschenk aan te bieden Een 
Perzisch tapijt moge van uw serre een keurig geheel maken 
Eenige bloemen worden aan mevrouw Boeken aangeboden, terwijl 
een keurig gecalligrafeerd album met de namen der deelnemers 
wordt overhandigd Ook philatelistisch willen wij U gedenken 
door uw album te versieren met een zegel naar uw keuze En 
als dan onze wegen uiteengaan, geloof dan dat het zij met elkaar 
dikwijls weerzien en dat ge blijft leven in het wel en wee onzer 
Vereeniging 

De afdeehngen den Haag en Amsterdam nemen ook op hartelijke 
wijze van d t n heer Boeken als bestuuisl id afscheid 

De heer Boeken dankt voor de hem bewezen hulde, hij nam 
het besluit niet overijld, maar het kon niet anders Hij zal veel 
blijven gevoelen voor de Vereeniging 

Na gehouden s temming wordt de heer L van Essen ter vervul
ling der vacature gekozen, de benoeming wordt aangenomen 
Tengevolge hiervan wordt de heer E J Martens gekozen als lid 
der Financieele Commissie en tot plaatsvervangend lid de heer 
Jb Cloeck, die deze benoe ning aanneemt 

De afd Haarlem zou gaarne l an de vertegenwooidigers bij 
de a s Bondsvergadering willen verzoeken in bespieking te 
brengen of men, door het invoeren van een bepaald kenmerk op 
enveloppe en briefpapier, elkaar van het verzamelaar-zijn zou 
kunnen doen blijken 

De voorzittei zegt, dat hij dit bij den Internationalen Bond in 
bespreking zal brengen 

De heer Keijser vindt geen aankomststempel op vliegbrieven 
Dit zal ook bij den Bond worden besproken 

De voorzitter sluit de veigadenng 
De Secretaris, A VAN DAM 

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

Gmneken bij Breda, Tel 38 of 884 

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

De voorzitter, de heer Singels, opent met een woord van 
welkom de vergadering , speciaal richt hij zich tot den heer 
Van Dongen, als introduce aanwezig en spreekt daarbij den 
wensch uit spoedig hem als lid en trouw bezoeker der vergadering 
te mogen terugzien 

De voorzitter memoreert, dat 24 November j 1 de heer Van 
Deventer zijn 70Sten verjaardag vierde, in verband met de vele werk
zaamheden m het belang der Vereeniging door den heer Van 
Deventer als 2de penningmeester en sectiehoofd verricht, heeft het 
bestuur gemeend in den geest der vergadering te handelen door 
een bloemstuk aan te b ieden, met een luid applaus wordt de 
lanbieding van dit huldeblijk goedgekeurd 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
ds Loeff, Hekking Martm en Homs, voor welke schenking de 
voorzitter dank betuigt 

De ballotage heeft tot uitslag, dat alle vijf candidaten met 
ilgemeene stemmen als lid zijn aangenomen 

Voor de groote algemeene verloting (zonder nieten) m Januari 
a s heeft het bestuur gemeend te moeten beschikbaar stellen een 
bedrag van v i j f h o n d e r d g u l d e n , waarmede de vergade
ring accoord gaat 

De Vereeniging • Hollandia« viert het volgende jaar haarjubileum, 
en waar te dier gelegenheid eene 1 entoonstellmg ge'iouden wordt, 
stelt het bestuur voor daarvoor eene gouden medaille beschikbaar 
te stellen, waarmede de vergadering eveneens accoord gaat 

Voor de benoeming van leden van den Raad van Beheer van 
het Maandblad stelt het bestuur voor de aftredenden, n 1 de beeren 

Cramerus en Smeulders en als plaatsvervanger den heer Singels ' 
aldus wordt besloten 

Met het oog op de groote verloting wordt voorgesteld de 
Januari vergadering te doen aanvangen om 7J/2 uur, terwijl tevens 
wordt voorgesteld de verloting te doen houden, zooals de laatste 
jaren gebruikelijk, de vergadering verklaart zich hiermede accoord 
De voorzitter deelt nog mede voor de verloting onder de alsdan 
aanwezige leden drie prachtige prijzen te hebben ontvangen van 
den heer Keiser te 's-Gravenhage, waarvoor dezen bereids dank 
is gebracht, terwijl dan tevens zal verloot worden een deel van 
het H a n d b o e k , dat dubbel m de bibliotheek aanwezig is 

In het drukraampje gaan rond de nieuwe weldadigheidszegels 
van Dutisckland, terwijl de conditien en kavelbeschrijvingen der 
op 16 December te houden veiling van het hoofdbestuur der 
posterijen voor belangstellenden ter inzage zijn 

Ingekomen is een schrijven van het lid, den heer Gerardy 
Capelle te Sop/na, betreffende het verschaffen van koerseerende 
Bulgaarsche zegels, en van den heer S\endsen te Kopenhagen 
omtrent Deensche zegels, van den inhoud wordt de vergadering 
mededeelmg gedaan. 

Voor de bibliotheek schonk de heer Smeulders een werkje 
over de provisorische zegels van Turkije te Angora, voor welke 
schenking de voorzitter den heer Smeulders dank zegt 

In de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording 
van den penningmeester worden benoemd de beeren dr. Gommers 
en Colen en als plaatsvervanger de heer Smeulders 

Alsnu is aan de orde het vaststellen der begrooting voor het 
jaar 1927, welke sluit m ontvangsten en uitgaven met een bedrag 
van f3099,— 

Hierna sluit de voorzitter onder dank de vergadering 
Breda, 6 December 1926 De 2de Secretaris, 

J BROEDERS 
Nieuwe leden. 

P J Mijnssen, Kraanstraat 5, Breda (I) 

dr H Hoyng, Kapellerpoort 6, Roermond (VI) 
R 

W Post, Broederv\eg 16, Kampen (IV) 

J M van Roessel, Suezkade 58, 's Gravenhage (V) 

J Bonting, Groene Singel 67, IVeap (VII) 

dr W. L A Weigand, Ngemplak 12, Soerabaja (Java) 

129 
E Z 

61 
E Z 
223 
E Z 
225 
E. Z 
125 
E. 
2C4 
E 

Candidaat-leden. 
M A Manuskowski, postzegelhandelaar Wagenstraat 92, '^ Gra 

venhage (Voorgedragen door J C G v an den Berg te (Jz«?^«^««) 
Giulio Fattormi, ingenieur. Via Chiozza 33, Triest, Itahe (Voor 

gedragen door J C G van den Berg te Gmneken) 
Ch M. J J Smits, industrieel, Baronielaan 247, Gmneken 

(Voorgedragen door J Broeders te Bi eda) 
Joh Langeraap, directeur Coop Zuivelfabriek »Altena«, A 123, 

Nieuwendtjk (N Br ) (Voorgedragen door J C G van den Berg 
te Gmneken) 

douainere jhr C J Strick van Lmschoten Geertsema, Frederik 
Hendriklaan 39, 'j- Gravenhage (Voorgedragen door douainere 
mr W J baron van Dedem Geertsema te 's Gravenhage). 

J Hulskamp, bode Provinciale Griffie, Loonsche baan 105, 
Vught (Voorgedragen door C. v d Heuvel te 's Herlogenbosch) 

A C Quirijnen, bureelambtenaar bij het Rijkstoezicht op het 
stoomwezen, Wilhelminastraat 36, Breda (Voorgedragen door 
H. J Veen te Breda) 

A F van den Buig, Boekhouder, Gagelplein 25, den Haag 
(Cigen aangifte 1 

Hersteld als lid. 
127. H van der Schans, dr Matthijssenstraat 10, Venlo (VI) 

Bedankt als lid. 
106 dr M W Scheltema, te Delft (V) 
195 A G Versteeg, te Dordrecht (V) 
470 B P C Holst, te Rotterdam. (V) 
347 W H E Nieuwenhuijs, te Amsterdam (VII) 
423 mr J H J Zuidema, te Nijmegen (IV) 
344 mr A Ikman van Burck te Breda (II) 
406 Th Boer, te Onerschte (V) 
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311. jhr. J. A. H. C. van Doorn, te Breda. (I) 
392. A. J. Hilverink, te Amsterdam. (VII) 
398. Albert Cohn, te Amsterdam. (VII) 
314. M. J. Kerstjens, te Breda. (I) 
192. A. Makkreel Hzn., te Rotterdam. (V) 
295. P. J. Kuijters, te 's-Gravenhage. (V) 
142. J. M. B Beuker, te Renkum. (IV) 
202. E. van Duijl, te Rotterdam. (V) 
297. mevr. D. A. R M. Swane -F r i t s en , te Waalre. (VI) 
298. F . Otten, te Eindhoven. (VI) 
367. F. M. H. Abels, te Breda (I) 
184. F. C. op de Beek, te Breda. (I) 
369. H. J. van Gooi, te Breda. (II) 

41 . mevr. C. Franken —Bruyelle, te Ossendrecht. (lil) 
393. G. Duindam, te Kruiningen. (Ill) 
109. G. R. van Calcar—Veenstra, te Rotterdam. (V) 
180. R. Klop, te Brussel. 

Adresveranderingen. 
475. A. M. SoIIeveld, te Rotterdam, thans Samuel MuIIerstraat 

20 b, aldaar. (V) 
32. Jan G. M. Wijers, te Amsterdam, thans Koningslaan 14, 

aldaar. (VII) 
298. F. Otten, te Eindhoven, thans Kleine Rerg 17, aldaar. (VI) 
250. C. J. Vijgeboom, te Rotterdam, thans Gr. Visscherijplein 37, 

aldaar. (V) 
290. E. W. Fick, te Amsterdam, thans den Texstraat 3, aldaar. 

(VII) 
2. L. Werumeus Buning, te Eefde, thans Andreas Scheef

houtstraat I I , Amsterdam. (Van IV naar VII) 
27. A. M. J. A. Hijmans, te 's-Gravenhage, thans Amalia van 

Solmsstraat 63, aldaar. (V) 

242. K. H. Rentes, te 's-Gravenhagé, thans Jan van Riebeek-
straat 86, aldaar. (V) 

482. Jac. Beekhuizen, te Delft, thans Kanaalweg 12, aldaar. (V) 

Bekendmakingen. 
Den leden in Breda en aangrenzende gemeenten (Secties I en II) 

wordt bij deze kennis gegeven, dat afrekening voor hen plaats 
heeft in de vergadering van 3 Januari a s. en dat alsdan ook 
gelegenheid zal bestaan tot voldoening der contributie ä f4,— 
voor het vereenigingsjaar 1927. Aan de leden niet aanwezig op 
die vergadering en de leden buiten Breda (Secties III, IV, V, VI 
en VII), wordt verzocht hunne contributie voor 1927 aan den 2en 
penningmeester, den heer P. J. H. van Deventer, Tet. Koninginne
straat I I , te Breda, over te maken v ó ó r i F e b r u a r i a s . , 
door overschrijving of storting op zijne Postrekening n". 41489. 
Mocht hiïraan niet worden voldaan, dan zal over de contributie, 
verhoogd met f 0,25 voor incassokosten, per postkwitantie 
worden beschikt. 

II. 
Aan degenen, die zich TÓór de vergadering Tan 3 Januari 

a.s. nog als lid zullen aanmelden bq een der bestuursleden 
(doch bij Toorkeur bg den l en Secre tar i s ) , wordt kennis 
gegfTCn, dat z^ zullen deelnemen aan de g r o o t e a l g e -
m e e n e v e r l o t i n g ( z o n d e r n i e t e n ) , waarvoor een 
bedrag van f500 ,— is ui tgetrokken. 

Aankondiging. 
LEDGN-VERGIDERING op Maandag 3 Januari 1927, des 

avonds te 7 ^ nar, in de bovenzaal van de „Beurs van 
Breda". (Ingang St. Janstraat.) 

Begroot ing der Postzegelvereenig ing , ,Breda" voor het jaar 1927. 

O N T V A N G S T E N . 
1. Contributie van 4 5 6 - 7 ^ 4 4 9 leden ä / 4 , — . . /1796,-
2. Contributie en entree van in 1927 aan te nemen leden - 250,-
3. 10 "/o van het verkochte in de rondzendingen . . - 550,-
4. Aandeel in de- opbrengst der adveitentiën, enz. 

van het vereenigings-orgaan - 5°°!" 
5. Onvoorziene ontvangsten - S r 

Totaal der O n t v a n g s t e n . . ƒ3099 , -
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 December 1926. 

3-
4. 
5-
6. 
7-
8. 
9! 

10. 
I I . 
12. 

13-
14. 

15-

16. 
17. 

U I T G A V E N . 
Aandeel in de kosten van uitgaaf van het ver
eenigings-orgaan ƒ1500,— 
Kosten lidmaatschap van den Nederlandschen 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
(475 X / o , 3 5 ) - 166,25 
Kosten van drukwerken, portefeuilles, enz. . . . - 200,— 
Kosten van nummerstempeltjes en doosjes . . . - 15,— 
Porti en bureaubehoeften secretaris - 75,— 

idem administrateur. . . . - 35,— 
idem twee penningmeesters . - 25,— 
idem acht sectiehoofden . , - 100,— 
idem bibl io thecar is . . . - 2 5 , -

Zaalhuur en fooi kellner van het vergaderlokaal - 20,— 
Kosten van elf maandelijksche verlotingen . . - 4o,— 
Kosten der jaarlijksche algemeene verloting in 
Januari 1927 - 500,— 
Assurantie-premie - 35,— 
Veertiende jaarlijksehe bijdrage aan het Reserve
fonds (Besluit van 5 Mei 1913) - 25,— 
Reis- en verblijfkosten van de vertegenwoordigers 
op de Bondsvergaderingen - 60,— 
Kosten der bibliotheek - 25,— 
Vierde bijdrage aan het Fonds tot viering van 
het 35-jarig bestaan der Vereeniging in 1928. . - 200,— 
Onvoorziene uitgaven - 52,75 

Totaal der U 1 t g a v e n . 
De ie Penningmeester, J. C. CRAMERUS. 

/ 3°99, -

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

VERSLAG van de jaarvergadering, gehouden op Zater
dag 27 November 1926, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanwezig 49 leden. De voorzitter opent de vergadering en 

deelt mede, dat door afwezigheid van den 2en secretaris de 
notulen der vorige bijeenkomst niet gelezen kunnen worden. Bij 
de behandeling der ingekomen stukken wotdt het voorstel van 
den Raad van Beheer van 't Maandblad, om den hoofdredacteur 

een vaste en den administrateur een adviseerende stem toe te 
kennen, aangenomen. Een schrijven van de Vereeniging »De 
Globe« te yi;-«^«»?, behelzende de mededeel ing, dat ze »Hollandia« 
een medaille ter waarde van + f 5 , — ten geschenke zal geven 
ten behoeve van de Tentoonstel lmg in Augustus 1927, wordt 
met applaus begroet. Ten slotte was nog ingekomen een dank
betuiging van den heer E. Donath voor de bloemenhulde, die 
hem bij gelegenheid van zijn looe veiling namens »Hollandia« 
was gebracht . 

Bij de ballotage werden 8 nieuwe leden aangenomen (zie hier
onder). 

P O S T Z E C E L H A N D E L 
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De penningmeester doet nog weer enkele mededeelingen over 
de a s. Tentoonstelling en vermeldt eenige belangrijke schen
kingen voor het jubileumfonds en de toezegging van een paar 
gouden medailles. IVogen deze schitterende voorbeelden tot 
navolging leiden. 

De ie secretaris, de penningmeester, de bibliothecaris en de keur
meester brengen daarop hun verslagen uit over de werkzaamheden 
in 1926. Uit alle blijkt de groote bloei der Vereeniging. Het 
aantal leden is tot ruim 300 gestegen^ de financiën zijn gunstig ; 
in alle opzichten staat »HoUandia« er goed voor. De heer Boeg 
brengt verslag uit over de rekening en verantwoording van den 
penningmeester, die daarop gedechargeerd wordt. 

De vice-voorzitter en de 2e secretaris, die volgens rooster aan 
de beurt van aftreden waren, werden bij acclamatie herbenoemd. 

Bij de verloting vielen prijzen ten deel aan de leden nos. 118, 
ióo , 64, 359, 312, 345, 168, 351, 62, 215, 7, 173, 294, 123, 59, 
255, 54, i4o, 356, 105, 27, 328, 56, 275 en 337. Na een veiling 
van 4o kavels deelde de voorzitter mede, dat de IJecember-ver-
gadering niet op den laatsten Zaïerdag kan plaats hebben, doch 
zal gehouden worden op Donderdag 23 December. 

De ie secretaris, ]. A. KASTEIN. 

Aangenomen als lid. 
130- dr. M. F". ]. Smith, 's-Gravendijkwal 98, Rotlcrdam. 
196. G. Huig jr , Zonnepad 5, Zaandijk. 
176. E. van Strien, 2e Jan Steenstraat 79 ', Amsterdam. 
2i4 . J. van Nifterik, Florapark 7, Haarlem. (Voorgesteld door 

den voorzitter). 
152. J. Lugten, Rijksstraatweg, Breukelen. (Eigen aangifte). 
156. A. Maijer, Oosteinde 7, Amsterdam. (Voorgesteld door K. 

H. J. van Hulssen). 
167. J. A. Hoekstra, Emmaplein 13, Vlaardingen. (Voorgesteld 

door J. Kans.).. 
191. mevr. A. Sulzer-Haessig, te Barneveld. (Eigen aangifte.) 

(De 5 laatstgenoemden zijn eerst dan aangenomen,als voldaan 
is aan art. 5 van ' t H. R.) 

Candidaat-leden. 
Joh. R. Meuring, Ingenieur, Regentesselaan 9, Hilversum. 
A. C. R. O Leinweber, Collecteur Ned. Staatsloterij, Breestraat 

26, Amersfoort. 
L. H. Zeevenhoven, Wisselarbitrageant, Burg Meineszlaan 112, 

Rotterdam. 
A. J. Valewink, Havenmeester, Groote Koppel 4, Amersfoort. 

(Allen voorgesteld door 1 h. H. van der Hurk). 
M. Adelmeijer, Markt 93, 's-Bosch. (Voorgesteld door A. G. Duijn). 

Adresveranderingen. 
334. K. A. F. Dütting, Hooge Naarderweg 46, Hilversum. 
309. I. C. Kaars Sijpestein, Weverend, Krommenie. 

5. E. A. Loeb, Noordeinde 107-109, Den Haag. 
113. H. J. Molsbergen, Dorpsstraat, Loenen ajd Vecht. 

Bedankt als lid. 
P. H. Westerhuis, ie Jan Steenstraat, Amsterdam. 
L. A van Doorn, Soendastraat, Haarlem. 
G. W. H. de Groot, Willemstraat, Rijswijk. 

Nummeropgaven. 
9 

1.3 
31 
.36 
42 
4 ;̂ 
S6 
94 
QS 

' 83 

J. H. Broekman. 
N. van Julsingha. 
W. P. Costerus. 
A. Waroquiers . 
G. J. du Cloux, 
C. Thim. 
B. Macola. 
J. G. Deerenberg. 
G. J. H. Bos. 
J. N. A. Arnhardt . 

108. 
I IO . 
129. 
144. 
146. 
182. 
184. 
185. 
186. 

J. A. Tegelaar. 
B. J. C. Pothast. 
H. P. J. Amesz. 
H. P. Oudt. 
P. J. de Groot. 
J. A. Adriaens. 
M. Worms. 
M. J. H. Breebaart 
H. J. Witkop. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERftiDERING op Zaterdag 18 December 1926, 

dps avonds te 8 nur, iu Café Suisse, Kalverstraat, Amsterdam. 
LEDENVERGADERING! op D o n d e r d a g 23 December 1926, 

des avonds te 8 nur, in Hotel Krasnapolsky, Warmnesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
Wegens 't Kerstfeest wordt de vergadering gehouden op 

Donderdag 23 December in plaats van op Zaterdag 25 December, 
De ie secretaris, J. A. K A S T E I N . 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretar is : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat ij, Utrecht. 

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

Aanwezig 32 leden en 1 introducé. Om 8.10 werd deze verga
dering door den voorzitter geopend, die meer in het bijzonder 
welkom heette den heer De Baat, die voor de eerste maal eene 
vergadering der U. Ph. V. bijwoonde en den aanwezigen intro
ducé. Nadat de notulen van de vorige vergadering onveranderd 
goedgekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. De door den Raad van Beheer 
van het Nederl. Maandblad voor Philatelie voorgestelde contract
wijziging werd goedgekeurd. Hierna circuleerden een drukraampje 
van den heer Sluijp met blokstukken van de nieuwe weldadig-
heidszegels en een album van Nederland en Koloniën van het 
lid J. Mebus, postzegelhandelaar, te Amsterdam. Dit album, dat 
keurig verzorgd is en vakjes bevatte van voldoende ruimte, om 
de zegels daarin aan te brengen, werd door den heer Mebus 
aan de Vereenigif.g geschonken. De cliché's van sommige zegels 
hadden een weinig duidelijker kunnen zijn. Besloten werd dit 
album onder de aanwezigen te verloten. De heer P. de Jong 
werd de gelukkige winnaar. 

De voorgedragen candidaat-leden Ph. A. D. A. van Rees en 
A. Meijer werden hierna met algemeene stemmen tot leden der 
Vereeniging aangenomen. 

Het daarna uitgebracht verslag van den penningmeester werd 
voorloopig goedgekeurd, omdat de verificatie-commissie hare 
werkzaamheden omtrent het nazien der verantwoording nog niet 
had aangevangen. De begrooting werd goedgekeurd. Uit het 
verslag en de verrekening van de baten en uitgaven voor de 
afgeloopen feestviering bleek, dat ruim f 500,— beneden de 
raming gebleven was, wat in niet geringe mate te danken is 
geweest aan het werken en zuinig beheer der verschillende com
missies. De voorzitter bedankte, namens de U. Ph. V., den pen
ningmeester voor het omvangrijke werk, dat deze heeft moeten 
verrichten. De decharge van den penningmeester en de benoe
ming van de verificatie-commissie voor dit vereenigingsjaar wer
den aangehouden tot de volgende algemeene vergadering. 

Na de verloting vroeg de heer Sluijp bij de rondvraag, of er . 
door de Vereeniging niets gedaan kon worden om paal en perk 
te stellen aan de onzinnige beschikbaarstelling van blokken 
rolperforatie, enz, wat schijnbaar alleen geschiedt uit een specu
latief oogpunt en wat er alleen toe bijdraagt om de verzamelaars 
geld uit den zak te kloppen. Waarschijnlijk zal die automaat-
tanding ook wel toegepast worden op de nieuwe weldadigheids-
zegels. Er moet getracht worden die handelingen stop te doen 
zetten. Hierover ontstond een levendige discussie. Het bestuur 
stelde voor, die zaak bij den Bond aanhangig te maken, welk 
voorstel aangenomen werd. 

Na veiling, waarbij 3 kavels ter tafel kwamen, ruiling en zicht-
zending, werd de vergadering om 10 uur opgeheven. 

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

Ni^we leden. 
Ph. A. D. A. van Rees, Margarethengürtel 46, Weenen {Ooslcn-
rijk.) 

(e) A. Meijer, Koningslaan 35, Bussum. 
Candidaat-leden. 

Baron Oscar Albori, Frankenberggasse 12, Weenen.(lV). Oostenr. 
Adresveranderingen. 

M. J. van Nieuwkuijk wordt villa Ifinger Merano. (Italië). 
P. C. Dozy wordt Schenkweg 182, Den Haag. 

Vergaderingen. 
BESTDURS-VERÖADERING op Dinsdag 14 December 1926. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 21 December 1926. 

POSTZECELMANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R S-C ^ ^ D I R . L E ^ N D E B.AAY 

= ^ INr .TEL. ZUID 6255 1 
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Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gravenhage. 

VERKORTE NOTULEN der bijeenkomst op Donderdag 
25 November 1926, 's avonds te 8i/4 uur, in Café 
„Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Nadat de voorzitter de talrijke aanwezigen heeft welkom ge-
heeten, worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen 
en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

De heer J. D. van Brink brengt verslag uit over de vergadering 
van den Raad van Beheer van het Maandblad-en hierbij komt 
tevens ter sprake het gerezen misverstand inzake ons voorstel 
tot het geven van een vaste stem in dien Raad aan hoofdredac
teur en admyiistrateur. Het blijkt, dat de bedoeling van het 
bestuur èn van de Vereeniging is geweest die vaste stemmen 
alléén en uitsluitend voor te stellen,- omdat, naar meening der 
H. P. V., hun beider verdiensten te groot zijn dan dat hunne 
stem af moet hangen van het door een achterdeurtje verkregen 
recht als afgevaardigde eener Vereeniging. 

De heer J. D. van Brink deelt mee, dat hij verzoekt zijn ont
slag nu reeds in te doen gaan, mede omdat hij toch van oordeel 
is, dat nieuwe menschen nieuwe gezichtspunten kunnen openen 
en een voortgezette persoonlijke vertegenwoordiging nadeel bezit, 
zooals elders ook reeds vaak is gebleken. De voorzitter wijdt 
eenige warme waardeerende woorden aan het door den heer Van 
Brink, als onze afgevaardigde in den Raad van Beheer, verrichte, 
waaraan de vergadering luide hare goedkeuring hecht . 

Dan gaat rond een door de firma Mebus aan ons geschonken 
album, dat de algemeene goedkeuring mag verwerven en dat dan 
ook, blijkens de gemaakte opmerkingen, in alle opzichten de 
vergelijking met de beste buitenlandsche albums kan weerstaan, 
terwijl ook de lage prijs der philatelic ten goede komt. 

Dan houdt onze voorzitter een zeer toegejuichte causerie over 
het actueele onderwerp : Is het noodzakelijk, zelfs gewenscht, in 
een postzegelverzameling alleen »tadellose« exemplaren te willen 
opnemen ? 

Waar deze causerie, blijkens toezegging van den hoofdredacteur, 
in extenso in het Maandblad zal worden opgenomen, volstaan 
wij met de mededeeling, dat aan de gedachtenwisseling verschil
lende leden deelnamen en dat de vraag in het algemeen in ont-
kennenden zin moet worden beantwoord. 

Het nieuwe candidaat-lid wordt met algemeene stemmen aan
genomen. 

Bij de rondvraag vraagt niemand het woord en nadat de tradi-
tioneele verloting heeft plaats gehad, sluit de voorzitter de 
geanimeerde vergadering. 

De Secretaris, A. S T A R I N K JR . 

Candidaat-lid. 
G. H. Ekering, Weimarstraat 316, den Haag. 

Bedankt als lid. 
L. H. van Nierop, Statenlaan 30, den Haag, 
dr. F . M. Ockerse, Nieuwe Schoolstraat 32, den Haag. 
G. Wegerif, Adelheidstraat 197, den Haag. 
B. Verheij, Marconistraat 12, den Haag. 
G. V. van der Schooren, Burgemeestersplein 2, Arnhem. 

Vergadering. 
Böeenkomst op Donderdag 23 December 1926, des avonds te 

8V4 nnr, in Café »Boschlast«, Bezuidenhont 3 , Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Verkie

zing afgevaardigde voor den Raad van Beheer van het Maandblad 
in de vacature J. D, van Brink. Ballotage nieuwe leden. Rond
vraag Sluiting. Eventueele veiling. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 23 
November 1926, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

De voorzitter heet, na opening der vergadering, de 22 aan
wezige leden welkom, speciaal de drie leden, die voor het eerst 
ter vergadering aanwezig waren. Hierna worden de notulen 

gelezen en goedgekeurd. Vervolgens deelt de voorzitter mede, 
dat door den heer Mebus ter kennismaking een album Nederland 
en Koloniën ten geschenke is gezonden. Het album, dat door 
keurige uitvoering en overzichtelijke samenstelling uitmunt, wordt 
daarna onder de aanwezigen verloot. 

Nu doen eenige door den heer Van de Sandt geschonken falsi-
ficaten de rondte, die werkelijk in hun soort prachtig zijn. 

Er wordt besloten aan de Vereeniging »Hollandia« voor de te 
houden Tentoonstelling een medaille aan te bieden. 

De voorzitter deelt mede , dat de heer Kramer zich genoodzaakt 
ziet als bestuurslid te bedanken . 

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

' Adresveranderingen. 
1-25. W. G. J. Mohr wordt Laurens Revelstraat 4, 1̂?« Haag. 
40. J. Hanekamp wordt Witte de Withstr . 52 n, Amsterdam. 
85. A. C. de Frenne wordt Zijpsche weg 47, Arnhem, 

Bedankt als lid voor 1927. 
38. 
42. 
6 [ . 

A. Cochius. 98. F. J. ten Kate, 
mevr. Donders. 136. mevr. Hijmans. 
G. Berends. 139. J. W. Saaltink. 

88. Aug. Stork. 
Vergaderingen. 

VERGADERING op Dinsdag 28 December 1926. 
SOCIKTEITSAVOND op Dinsdag 11 Jannarl 1927. 
Beide in Restauran' „Nat iona l" te Arnliem. 

Mededeelingen. 
Aftredende bestuursleden : de beeren Van Balen, Blanken, 

Pos en Van Ulsen. 
De penningmeester verzoekt de leden hem de contributie voor 

1927 (stadsleden f4,— en buitenleden i's,—) in den loop der 
maand Januari over te maken. Na l Februari wordt over het 
bedrag beschikt, verhoogd met de incassokosten. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret . : P . J O R I S S E N P . C . Z N . , Andreas Schelf houtstr. w,Rotterdam 

GEWONE BIJEENKOMST op Dinsdag 9 November 1926, 
des avonds te 71/2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 25 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk, die 
de vergadering opent, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken : 
1. Eenige buitenlandsche tijdschriften. 
2. Een schrijven, dato 3 November , houdende mededeeling 

van de oprichting der »Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging«. 
De voorzitter hoopt, dat deze nieuwe Club in de goede banen 

zal worden geleid, waarna de heer Frenkel , die de oprichtings
vergadering daarvan bijwoonde, enkele toelichtingen gaf 

3. Een schrijven, dato 29 October, van den heer J. Mebus, 
postzegelhandelaar te Amsterdam, met mededeelingen omtrent 
de verbeterde uitgave van het door hem in den handel gebrachte 
album van Nederland en Kolonieën, waarvan hij onze Club een 
present-exemplaar aanbood. Het album ziet er keurig verzorgd 
uit en is compleet in kleurverschillen, typen, tandingen en 
papiersoorten, zoodat de voorzitter in zijne aanbeveling niet twijfelt, 
of dit album zal zijn weg wel vinden. Den heer Mebus >wordt 
hier groote dank gebracht voor deze mooie schenking. 

Vervolgens wordt overgegaan tot de bezichtiging van enkele 
verzamelingen »Europa-landen«, eigendom van den heer Van 
Walraven, en omvattende Luxemburg, Frankrijk met enkele 
Koloniën en Monaco. De verzamelingen zijn keurig opgezet en 
verwerven ieders lof. De voorzitter dankt daarop den heer Van 
Walraven voor de bezichtiging der mooie verzamelingen, waar
onder vooral Luxemburg uitblinkt. Onder groot applaus stemt 
de vergadering hiermede in. 

Hierna heeft de zegelverloting plaats Dan stelt de voorzitter 
voor, het album van Nederland en Koloniën (geschenk van den 
heer Mebus) te verloten., en wordt de heer Van Walraven hiervan 
eigenaar. Vervolgens heeft de zegelverkoop een gunstig verloop. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
De Secretaris, P. JORISSEN P . C . Z N . 

W A T E R G R A A INSMEER 
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Bedankt voor het lidmaatschap. 
J. F. Bolzen, Spoorsingel 51e, Rotterdam. 
H. J. M. Cokadt , 's Gravendijkwal 22, Rotterdam. 
A. J. C. van Paassen, Speelmanstraat 133, Rotterdam. 

Adresverandering 
met I December a.s. van den secretaris P. Jorissen P.C.zn. 
naar Prinses Jul ianalaan 73, Rotterdam (Telef. Int. 10376). 

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

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

Aanwezig 56 leden, waarvan 2 dames. De voorzitter opent de 
vergadering. Hij deelt mede, dat zegels voor de verloting en 
voor 't falsificatenalbum zijn geschonken door de beeren Melsert, 
Verhoeff en Schuier en mevr. Reijerse ; ten bate van de kas een 
der verrekenpakketzegels met grove tanding door den heer Fels, 
welk zegel f4,— opbrengt . 

Om ter bezichtiging rond te gaan zijn aanwezig de nieuwe 
Duitsche zegels en een ongetand blok van Spanje, foutdruk. 

De bibliothecaris heeft de bekende 3 boekjes van Melville 
verworven. 

Van den heer J. Mebus, Amsterdam, is voor de Vereeniging 
ontvangen zijn nieuwste album n". \a, dat ook rondgaat. Dank 
wordt gebracht voor dit fraaie geschenk, 't Blijkt goed bijgewerkt, 
o. a. is de jubi lé 11 X " opgenomen. Ook dfe chronologische 
volgorde is be ter geworden. Fraaier had nog gestaan de zegels 
wat verder ui teen te plaatsen. Besloten wordt 'l a lbum op te 
nemen als een der hoofdprijzen in de jaarlijksche verloting. De 
voorzitter deelt verder mede, dat onze afdeeling »Dordrecht« 
3 November haa r openbare jaarvergadering hield, welke zeer 
druk bezocht was. Tevens werd daar een tentoonstelling gehouden 
van gedeelten der verzamelingen der leden, die de bezichtiging 
overwaard waren. Daardoor bleef voor huishoudelijke zaken zoo 
weinig tijd over, dat de jaarverslagen van den secretaris en den 
penningmeester eerst in Januari a.s. zullen worden ui tgebracht . 

Drie nieuwe leden werden na ballotage aangenomen. Een 
groote verloting van kostbare zegels (als is te prijs 3 zegels van 
Toscane) had daa rna plaats. 

De voorzitter wijst erop, dat hieruit blijkt, dat onze afdeeling 
»Dordrecht« in blakenden welstand verkeert. 

De notulen worden zonder aanmerking goedgekeurd. De leden -
verkiezing levert 51 stemmen voor, 4 blanco. Bij de maande-
lijksche verloting krijgt de heer Lorang den eersten prijs. Hierna 
veiling van 35 kavels. Bij de rondvraag wordt op initiatief van 
den heer Schnabel besloten den Directeur-Generaal te verzoeken 
order te geven, dat bij de afstempeling, tenminste der weldadig-
heidszegels, worde toegezien, dat de zegels niet geheel en al 
onder den inkt verdwijnen. 

De heer Kirchner wenscht, o m ' t bezoek der vergaderingen nog 
meer te an imeeren , lezingen, enz. 

Door de beeren Bogaard, Gregoire en Van Leijden wordt weder 
de beurs ter sprake gebracht. Resultaat der besprekingen is, 
dat besloten wordt, dat een hoofdbestuursvergadering deze zaak 
zal behandelen, 't Bestuur brengt als uitslag daarvan ter kennis, 
dat voor onze vergaderingen op den 4den Woensdag de zaal 
voor de leden wordt geopend om 7 uur, om volop gelegenheid 
te geven tot koop, verkoop, ruil, enz. De vergadering begint dan 
om 8V4 uur precies. 

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

Mededeelingen. 
Adresverander ingen liefst zoo spoedig mogelijk aan den secre

taris. Klachten over toezending van 't Maandblad aan den heer 
L. C. A. Smeulders te Breda. 

Om onnoodige moeilijkheden te voorkomen, wordt her innerd 
aan art. \a der Statuten, weshalve de tijd voor opzegging voor 
't nieuwe vereenigingsjaar is verstreken. 

Nieuwe leden. 
42. G. Th . van Domburg, Sindozoweg 35, Weltevreden (N.-I.). 
62. H. Br inkman, Copernicusstraat 30, Den Haag. 

Candidaat-Ieden. 
R. P. Taenzer (oud-lid), Z. W. Buitensingel 118«. (Voorgesteld 

door Michon en Van Dijk). 
N. M. Ch. Jourdan, Übrechtstraat 495, Den Haag. Na i Februari 

1927 : Suikerfabriek en halte Poertvoassic, Resid. Kediri (Java). 
(Voorgesteld door Hoogerdijk en Reijerse). 

F . van Bodegraven, accountant . Noordsingel 208, Rotterdam. 
(Voorgesteld door J. C. Bender en C. W. Koskes). 

Adr. van der Bliek Jz., Bleekerslaan 8, Goes. (Voorgesteld door 
mevr. Wilton van Reede en ds. J de Vries). 

J. M. Maeijler, iste klerk gem. secretarie, C. Eversdijkstraat 3, 
Goes. (Voorgesteld door G. Duindam, Kruiningen). 

M. D. Ramondt, Boekhouder Gem. gasfabr., de Wittstraat \,Goes. 
C. Polderman, Leeraar Ambachtsschool, Wilhelminastraat 28, 

Goes. (Beiden voorgesteld door J. H. van Peursem). 
C. Hagen, Pasoeroeanstraat 30, Weltevreden (Java). 
M. J. C. Pluim Mentz, Gang Pengarengan 3, Weltevreden (Java). 
J, D. A. Rahder, Oud Gondangia 17, Weltevreden (Java). (Allen 

voorgesteld door A. Brandt, Weltevriden). 
A. J. Boon jr.. Jan van Goijenstraal 50, Den Haag. (Voorgesteld 

door Spekking en De Boer). 
H. J. de Bres, lid der Directie van Tak en Co's Sigarenfabrieken, 

Oleanderlaan 7, Den Haag. (Eigen aangifte). 
Baron Oscar Albori, gew. Sekretär in Handelsministerium, 

Frankenberggasse 12, Wien K/, lid »Breda« e.a. (Eigen aangifte). 
G. Duindam, B 14, Kruiningen. (Voorgesteld door J. Bender en 

Roskes). 
F. A. La Rose, Valkenboschplein 4. Den Haag. (Voorgesteld 

door G. W. Michon en J. H, van Dijk). 

Bedankt. 
455. H. Wilkens, Tiel. 
514. G. Stap, Tiel. 
103. J. A. Heuff, Den Haag. 
168. Ernst Wenzel, Frankfurt a.M. 
62. H. J. Spitzen jr., Ginneken. 
77. F. van Hali, Den Haag. 

338. C. Nanning, Den Haag. 
33. H. B. Kips, Den Haag. 
64. E. M. Pardalis , La Gatenne, Colombe (Seine). 

D. 86. M. P. van Velden, Sliedrecht. (Afgevoerd). 
H. O. Marimiam, Marseille. (Overleden). 
J. G. Vrolijk, Danckertstraat , Den Haag. 

106. C. C. van Slooten, Den Haag. 
356. A. Kapsenberg, Delft. 

Adresveranderingen. 
453. H. J. Spoorenberg, Villa des Charmettes, Rue du Botzet 9, 

Fribourg (Suisse). 
370. K. Jongens. Drift 3, Utrecht. 
199. J. H. Schwier, Frans Halsstraat 2 7 " . Amsterdam. 
212. C. J. J. Ett, Achterveltstraat 36«, Rotterdam. 
226. M. Engles, Kapt. Art., Kampement D^, Salatiga (N. I.). 
358. M. van Gilst, van Herrn. Costerstraat, Den Haag, naar??? 
359, W. KnoU??? 
353. H. D. van Duivenboden, J. van Riebeekstraat 65, Z>««//a«^. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING Vfi nur, ALGEMEENE VERGA

DERING 81/4 "ur op Woensdag 22 December 1926, in 
Café «Hollandais«, Groenmarkt, te 's-Gr^Tenhage. 

1. Mededeelingen. 4- Ledenverkiezing. 
2. Notulen. ' S- Verloting. 
3. Tentoonstelling door den heer 6. Veiling. 

Th . Gijzeman van zijn col- 7. Rondvraag en sluiting, 
lectie van Bulgarije, Grieken
land en Rusland. 

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(Ie secretaris A. Rouwenhorst , Vrleseweg 27'•'>'"') den Isten 
Woensdag van de maand. 

LEDENVERGADERING afdeel ing „ T I E L " den 2<iei> Donder
dag der maand in Hdtel , ,Corbelgn". 

POSTZE-GELHANDEL 
WATERGRAAFSMEE R - N - Y A A R &C DIR. L E ^ N D E RAAY 

INT.TEL. ZUID 6255 
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Ned. Phil. Ver, ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar is : H. Ph. J. AMESZ, Bosch en Vaartstraat 2, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 
23 November 1926, te 8 uur, Tempeliersslraat, 
Haarlem. 

Aanwezig i8 leden. Wegens verhindering van den voorzitter 
opent de heer Robbers de vergadering met een woord van welkom 
tot de aanwezigen en verleent vervolgens het woord aon den heer 
Amesz tot het voorlezen der notulen van de vorige bijeenkomst 
en de ingekomen stukken. 

De Amsterdamsche postzegelhandelaar Mebus heeft zijn nieuw 
album 4 A voor Nederland en Koloniën ingezonden, dat vervolgens 
bij de aanwezigen rondgaat. Daar alle tot nu toe bekende tandingen 
en typen erin zijn opgenomen, is dit een onmisbaar album voor 
de vele speciaalverzamelaars, welke tegenwoordig aan de hand 
van den eveneens gunstig bekend staanden Mebus-catalogus hunne 
verzameling opzetten. De heer J, H. van Peursem, den Haag, 
heeft een Michel-Nachtrag gestuurd met de mededeeling, dat men 
zich hierop bij hem kan abonneeren. Ook is de Michel-Katalog, 
welke langzamerhand den Senf schijnt te gaan verdringen, bij den 
heer Van Peursem verkrijgbaar, die, als bekend specialist, zelf 
Nederland en Koloniën in den nieuwsten Michel bewerkt heeft. 

De heer Traanberg houdt nu een causerie over de Luchtpost 
en laat daarbij tevens vele ongebruikte luchtpostzegels en vele 
echt gevlogen brieven en briefkaarten rondgaan. 

Bij de verloting krijgen alle aanwezigen een prijs, waarna een 
veiling plaats vindt, die ± f4-5,— opbrengt. 

DÉ 2e seeretaris, J. P. TRAANÜERG. 

Aangenomen als lid. 
158. mevr. H. G. van Oosterzee-de Hartog, Prins Hendrikweg, 

noorn. 
159. A. H. Bloem, Vrouwehekstraat 17, Haarlem. 
160. mej. Woning, Prov. Ziekenhuis, Sandpoort. 

Adresveranderingen. 
137. G. Versteeg, Frankenslag 339, 's-Gravenhage. 

78. jhr . C L. van Lennep, Veldlaan 3, Aerdenhout. 
32. J. Klerk, Bisschopsweg 172, Amersfoort. 

125. L. Hollander, Hofstedestraat 125, Rotterdam. 
Candidaat-Iid. 

Joh. F . Wolvers, Aelbrcchtskade i'i'èb, Rotterdam. 
Vergadering. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 21 December 1926, des avonds 
te 8 uur, in liet,Gebouw van den Haarlemschen Kegelbond, 
Tempeiiersstraat, Haarlem. 

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 . 
Secretar is : C. M E I J E R , Moddeimanlaan 11, Groningen. 

Geen verslag ontvangen. 

P h i l a t e l . - V e r e e n i g i n g , , Z u i d - L i i n b u r g " , te M a a s t r i c h t . 
Secre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan -^6, Maas trick.. 

KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 8 en 
22 November en 6 December 1926, in de bovenzaal 
van de Sociëteit „Momus", Vrijthof, te Maastricht. 

Na opening der vergadering en goedkeuring der notulen wordt 
een bijzonder woord van dank gebracht aan den heer Mebus te 
Amsterdam voor het schenken van het door hejn uitgegeven 
album Nederland en Koloniën. Dit geheel nieuw bewerkt album 
met typen en tandingen, in luxe-band, wordt door de aanwezige 
leden met belangstelling bekeken. De voorzitter vindt, dat het 
zeer juist gezien was van den heer Mebus, om dit album ook 
verkrijgbaar te stellen zonder typen en tandingen, daar er nog 
verschillende menschen zijn, die deze diverse typen en tandingen 
niet verzamelen. De secretaris krijgt opdracht den heer Mebus 
voor dit fraai geschenk schriftelijk dank te zeggen. 

Vervolgens had de voorzitter den treurigen plicht te vervullen 
de leden in kennis te stellen van het overlijden van ons medelid, 
den heer H. Gitmans, te Tegelen. 

Nadat eenige ingekomen stukken van huishoudelijken aard 
besproken zijn, wordt eene commissie, bestaande uit de beeren 
Verwilst, Dückers en Houbers, samengesteld om de jaarlijksche 
verloting te regelen. Besloten wordt verder deze verloting te 
houden op Maandag lo Januari a s . 

Met een verloting, waarvoor mevrouw De Bruijn en de beeren 
Duckers, Verwilst, Lint, Grossimlinghaus, Smeets, Jacobs, Vroom, 
e a . eenige waardevolle zegels schenken, en eenige kienpartijtjes, 
wordt de verdere avond aangenaam doorgebracht. 

Overleden. 
44. H. Gitmans, Tegelen. 

A dr es-veran der ing. 
i8 . mevr. Philips, Nuellens Hotel, Aken. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag: 20 December 1926, j te lkens te 8 uur, in de 
Maandag 10 Januari 1927, \ Soc ië te i t »Momus«, 
Maandag- 24 Januari 1927, | Vrijthof, te Maastricht. 

Bericht. 
De jaarlijksche verloting zal plaats hebben op Maandag lo 

Januari 1927. 
Zij, die de weldadigheids-zegels van Duitschland, België en 

Luxemburg wenschen te ontvangen (tegen den kostenden prijs), 
kunnen zich hiervoor opgeven bij den secretaris vóór 22 Decem
ber a s. 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretar is : J. G. J. P O L L I N G , Draais teeg 7, te Helder. 

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

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers, met een 
woord van welkom de vergadering en spreekt zijne teleurstelling 
uit over de slechte opkomst. De secretaris krijgt gelegenheid tot 
voorlezing der notulen, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Hierna ballo'tage over de candidaat-leden, de beeren Van Duim, 
Kooiman, Eecen en Strasmeijer, de twee laatstgenoemden aanwezig. 
Na zich in gebruikelijke afzondering te hebben gesteld, wordt 
met algemeene stemmen tot toelating besloten De voorzitter heet 
de beeren welkom en spreekt den wensch uit, dat zij in onze 
Vereeniging mogen vinden wal zij zoeken. 

Mededeeling wordt gedaan, dat op onze statuten de Koninklijke 
goedkeuring is verkregen. Nu staat ons niets meer in den weg 
voor de toetreding tot den Bond. Besloten wordt, dat wij met 
I Januari 1927 lid willen zijn. 

De voorzitter doet mededeeling. dat wij van de firma J Mebus 
een speciaal album Nederland en Koloniën ten geschenke hebben 
gekregen, hetwelk keurig van uitvoering is. De beoordeelmg onder 
de leden is, dat het een zeer mooi a lbum is, vooral voor den 
speciaal verzamelaar. Het zal dan ook wel zijn weg vinden. 

De secretaris doet mededeeling van zijne bevindingen omtrent 
de jeugdafdeeling. Het blijkt, dat de jongelui niet geheel gehan
deld hebben zooals het zijn moest. Zij hebben echter beterschap 
beloofd. Hij doet een beroep op de leden om de jongens eene 
St. Nicolaasverloting te laten houden en daarvoor eenige zegels 
af te staan. 

Voor de rondvraag geeft zich niemand op, waarn_a het officieele 
gedeelte wordt gesloten en het concours een aanvang neemt over 
het zegel Nederland no. 4. Het resultaat is, dat de heer Munier 
den prijs heeft voor het mooiste zegel. De maandelijksche verloting 
brengt ook twee gelukkigen. 

Nadat de avond gezellig is doorgebracht, wordt de vergadering 
om ongeveer half elf gesloten. De Secretaris, J. G. J. POLLING. 

Nieuwe leden. 
W. H. Eecen,'-Rijksstraatweg 77, Alkmaar. 
J. van Duim, Koninklijk Instituut der Marine, Helder. 
W. F K. Kooiman, Singel 6, Helder. 
H. J. G. Strasmeijer, Molenstraat 8, Helder. 

Candidaat-lid. 
H. A. Nieuwburg, Leliestraat 32, Helder. 

Adresverandering. 
J, A. Decider thans Hoofdgracht 86, Helder. 

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. LEON DE RAAY 
INr.TEL. ZUID 6255 
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Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.) 
Secretar is : P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen. 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 29 November 
1926, in Hotel Roberts te Heerlen. 

Met een woord van welkom opent de voorzitter om ruim half 
negen de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden 
ongewijzigd goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken is een 
schrijven van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, 
waarin wordt medegedeeld, dat de opdrukportzegels alleen ver
strekt worden aan Koninklijk goedgekeurde vereenigingen. Tenzij 
de Koninklijke goedkeuring op de statuten alsnog ten spoedigste 
wordt aangevraagd, zullen de zegels niet verstrekt worden. De 
vergadering constateert een eng standpunt in deze, noemt het 
bureaucratisch en protesteert. 

De heer Mebus te Amsterdam schonk een door hem uitgegeven 
album Nederland en Koloniën, hetwelk thans is verschenen. Dit 
album is geheel nieuw bewerkt en sinds de vorige uitgave veel 
verbeterd. Ue prijs bedraagt f8 ,—, in luxe band f9,25, zonder 
typen en tandingen f5,50 plus portokosten. Het album woidt 
met veel belangstelling door de leden bekeken. De voorzitter 
deelt m„'de, dat hel bestemd wordt als prijs bij de a.s.jaarlijksche 
verloting. 

Vervolgens heeft ballotage van nieuwe leden plaats, waarbij de 
heer Paans met algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 

Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten en de verdere 
avond nog aangenaam doorgebracht met kienspel en beurs. 

Nieuw lid. 
B. B. Paans, Nieuweweg 392, Werkendam. 

Vergadering. 
Maandag 27 December 1926, te 8H nui', In Hotel ßobert s , 

Stationstraat, Heerlen. 

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

KORT VERSLAG der vergaderingvan Donderdag 18 Novem
ber 1926, 's avonds te 8 uur, in de Openbare Leeszaal. 

Aanwezig 12 leden. Na een hartelijk woord van welkom van 
den voorzitter, worden de notulen der vorige vergadering voor
gelezen, welke na e,en kleine opmerking van den voorzitter 
worden goedgekeurd. 

Na voorlezing van eenige uitgegane en ingekomen stukken, die 
voor kennisgeving werden aangenomen, wordt bij monde van den 
heer S. Keizer verslag uitgebracht over de voorbereidende werk
zaamheden voor de te houden Tentoonstelling, welke het plan is 
te houden in de maand Februari of Maart 1927. Deze Tentoon
stelling, welke, evenals die van dit voorjaar, bedoeld is als propa
gandamiddel, zal in klassen ingedeeld worden. Laat ons hopen, 
dat deze expositie weder die vruchten mag afwerpen, zooals dit 
met de vorige het geval geweest is. 

Bij de rondvraag merkte de voorzitter op, dat er veel gelijke 
zegels in het ruilverkeer aangeboden worden en dat goede zegels, 
voorals oude, niet veel voorkomen. De leden doen derhalve goed, 
vooral betere zegels in te dienen. 

Na nog een oogenblik gezellig bijeen te zijn geweest, sluit de 
voorzitter de vergadering om ongeveer 10 uur. 

De ie Secretaris, H O F M A N . 

B E R I C H T . 
Wegens vertraging in het drukken zal onze Catalogus 

lEBSMLAilD m K©L®lillli 1317 
uiterlijk Januari a.s. verschijnen. Pri j s f r a n c o f 0,25. 
Wederverkoopers met 30 '/o korting bij minstens 25 stuks. 

S p o e d i g e b e s t e l l i n g g e w e n s e h t . 
Uitgave 1926 zenden wij nog gratis ter kennismaking; 

is tevens prijscourant onzer Firma. 

■ Nog enkele Vvert's 1926 voor . . .■ . f 
1 Zumstein Europa 1926 voor f 

Yvert 1927 voor f 4,— 

2 ,  \ 
1,50 \ 
4 ,  J 

Porto 
extra. 

INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEl H. G. C O R R E L l é , UTRECHT. 
Postgiro 10849 NOBELSTRAAT 7. Telefoon 12782. 

(464) 

B 

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 Haliaansche groep. 

GEREED 12 OCTOBER 1926. 
In één band (geheele wereld), 16 shili, 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. II s. 6 d. en 18 s. 

S T A N L E Y G I B B O N S Ltd., 
DEPT. P, 391 STRAND, L O N D E N , Engeland. (443) 

ZOOEVEN VERSCHENEN: ' N / > i ^ ^ S / > / > ' 

Vademecum voor den Specialisi^£xperi 
in £uropa^ZegelSj 

door F. Serrane. 
480 bladzijden kleine druk met illustraties ter oppervlakte van totaal 11000 vierkante centimeter. 

Alle valsche en valsche opdrukken; oude en nieuwe zegels; herdrukken; bedriegelijk bewerkte en afstempelingen. 
Gemiddelde prijzen van paren, blokstukken, tinten, variëteiten en afstempelingen. 

Onmisbaar voor eiken verzamelaar en handelaar . 
Prijs: 5 Gulden (porto voor aanteekenen daaronder begrepen). Geld vooruit. Kleine oplage. 

VERKRIJGBAAR BIJ DEN UITGEVER: 

11 RUE SAINTPHILIPPE, NICE (AM), FRANCE. 
(507) 

ÂIÜCRAXPŜ Û .?̂ .̂  • N . Y A A R &;e i • P.Vfkf.̂ ẑ P.̂ Â'̂ Y 
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UITSLUITEND 
behoeve van 

Aangesloten 

voor en ten 
LEDEN der 

Vereenigingen 

POSTZEGELRUILBOEKJES 
met ruimte voor 4 O exempl prima 
omslag en kwaliteit per 10 stuks f 0,85, 
franco thuis Bedrag vooruit 

Postzegelredaciie Avondposi , 
Den Haag (495) 

Verkoop niet maar beleen Uw kleine 
en groote vprzamelingen en partijen 
postzegels tegen billijke condition 

TE KOOP GEVR AAGD de Poslzegel
conrant 1895 en '96, uitgegeven door 
F H Brinkman, Singel 145 Amsterdam (5 2) 

flDRESVERflNDERING 
L WERÜMEUS BUNING 

THANS 
Andreas Schelf houtstraat 11, 

AMSTERDAM. (500) 

Ter overname gevraagd: ̂
 s 

=1 
ai S' 

1 ongebruikt album Nederland 
en Kolomen 

1 ongebruikt album Euiopa 
(permanent) 

1 ongebruikt Wereldalbum 
(permanent) 

Verder te koop gevraagd Nederland 
en Kolomen in vellen en strips met 
randletti,rs alsmede partij sluit en 
andere zegels en poststukken 
Brieven onder no 493 Bur Maandblad 

Postzegelredactie Avondpost, 
DCN HAAG 

verleent iedere bemiddeling i z koop 
en verkoop, organiseert veilingen 

Talrijke prima reHties 
Condities 5 % na resultaat (494) 
Aangeb R Kr Zegels Spanje, Tanger, 
Marrokko,KaapJuby,Sp Guinea Sahara 
en Lucbtpostz R Kr Spanje ongebr, 
cpl (90 stuks) voor f SS,— pi porto, na 
ontv v postw of postgiro 32578 Slechts 
3 compl series voorhanden (513) 

C B AHTHEUHIS. Walstr C 44, Axel 
Koerseerende zegels van Cyprus, 

Gibraltar Ierland, Malta, 10 % boven 
nominaal plus porto 1  pd (jibraltar 
of Cyprus f 1325 plus porto 

P Gordon, (503) 
DIJKSTRAAT 60 b, ROTTERDAM 

TE KOOP GEVRAAGD 
in paar, 4, 5 6, drh7, 77, 8, 8drh, 23, 
24 31drh, drh33, 34, 3 5 " , R37, 39 L, 
R47, L49, L56, R56, 57, L57 R58 L66, 
R66 L75, L80, L 83 86ii 94, 96 
H LAMPE Fzn , SNEEK. (508) 

mr. O. A. Bontekoe, Sneek, 
zoekt te koopen (in paar, ongebruikt, 
het cijfer boven t linker zegel) de 
platen 35 (2e type), L 57, L 66, R 66, 
L 75 der tegenwoordige serie (502) 

De prijzen der Monaco zegels stijgen 
dagelijks Nog een kleine voorr tegen 
de oude prijzen leverbaar Zichtz tegen 
refer Bij aanvrage 20 Ierland gratis 
L Werumeus Buning, Amsterdam, 
Andreas Schelfhoutstraat II (501) 
[ / ■ p l i p p f v j van betere en zeld
' ^ " " '  ' • ^ ' — ' ^ zame postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

,Haagsche Postzegelhandel". 
Noordelnde 90, den Haag (314) 

5 Kilo Missiezegels f 350 
Proefkilo . f I 
I Kilo Flansche Missiezegels f I 40 
5 Kilo Fransche Missiezegels f 5 50 
Porto extra John Goede , 
Sloterdijk B 179, Amsterdam (509) 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 o/o b e n e d e n Senf 

{NEDERLAND en KOLONIEN uitgesloten ) 
V R A A O T Z I C H T Z E N D I N Q AAN 

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

I 
PBIICIITVEBZIIIIIELING EUROPA, 
+ 6300 versch zegels in Schaubek 
album, met vele pracht exemplaren en 
zeer oude zegels, Yvert waarde fr 60000 
a fr 67 0t.0, 

TE KOOP 
voor den prijs van £1 1400,— Brieven 
onder no 40t), Bureau van dit Blad 

■RIIKIRT 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ, TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIE KANTOOR, 

v / h J A C Q DE S O N N A V I L L E , 
S P U I 7, A M S T E R D A M 
lELEFOON NOORD 4135 (409) 

ia @7' gg' (s:̂  gft̂  @7' ST» ''; g' 'gê)^:g) ' ;® '^ 'c@'gS>a 

M K O O P T U W E N I E U W I G H E D E N EN ^ 
^ P R O V I S O R I E N BIJ 1^ 

n EMILE PAVOILLE, ïï 
f' (BESTAAT 38 JAAR) ^ 
®l 80, RUE ST. LAZARE, PARIS 9è»e. ^ 
ï j Groote voorraad postzegels van alle landen ïX 
^ Raadpleegt„L'ECHOPOSTAL",philatelistisch f' 
ï j maandschrift Abonnementsprijs voor alle lan yj 
^ den 10 nummers = 8 fr [^ 
^ Proefnummer op aanvraag gratis (311) K 
f »S^ (S5, ©5, (Sii"®5""^^o<s <iê> /iê> ^ ^ ^ ( iê ia 

• S I Abbé P M. Barral, te Moutiers 
(Savoye, Frankrijk), 

BIEDT IN RUIL AAN 
150 verschillende uitgezochte postzegels 
der Fransche Kolomen (gefrankeerd 
Orphelins) tegen 3000 gewone post
zegels van alle landen, uitgezonderd 
Frankrijk, papiervrij, geordend en ver
zonden als brief Steeds geldig (498) 

I Tesen iioopste bod af te geven 
f f Complete serie Jubilé 1913 

® ï » Jubilé 1923. © 
® » » Jubilé Indie 1923 ® 
® . » Jubilé Curasao 1923 ® 
® » » Jubilé Suriname 1923 g) 
A Alles In prima siaai en potifrisch. J) 
J Br fr onder no 505, Bureau Ned Maandblad t 

®(^(B;^(g^(^(g^(§^®®rt©<<<@xt@r%g)r^«<«g)® 

III I III Uli IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 11II11 III nil I III III nil II11II mil inn 

DECEMBERAANBIEDING! 
Aantal Prijs 

1906 Bosnië , Land^chip^eno Iti / 2 

1910 » Jub i l eum 1830 1910 16 » 7,— 
1912 » Frans Joz. f 21 »15,50 
1912 : zelfde serie tot 60 h. 15 0,75 
1916/18 * Bosnië , Invalidenzpgels 4 0,40 
1910 Bosnië, MÜH i r p d 18 » 8,50 
1917 » Serijewo 3 . 0,15 
1917 Keizpr Karel . 18 » 3 , — 
1913 * » C lurintenzegels ongct 4 » 0,40 
1904/8 » Portozpgels . 13 » 1,— 
1910 » Portozegels . 13 » 3 , 

1911 Beieren, Lmtpold 10 »15 , 
1911 > zelfde serie tot 1 Mk 11 » 0,75 
1919 » „Freis taa t B ivern" 

op Duitscliland 16 ) 0 90 
1920 « > 5 pf —20 Mk 20 » 1,— 
1920 " » idem met opdruk 

„Deutsches Reich" 20 » 0,50 
1920 . Dienstzegels, 

klein formaat 18 » 0,75 
1920 > idem met opdruk 

D Rpieh 18 . 0,65 
1910 Z w e d e n , Dien«tz 1 ore 5 kr 17 » 1̂  — 
1919 * J o e g o s l a v i ë , zegeh van 

Bosnië 1910 m opdr 16 . 2, 
1922/24 Joegoslavië, 

1 D / l p  3 0 D / 1 5 p 8 » 1,50 
1922/24 Saargeb ied , ,Dienstmarke" 15 » 1,25 
1921 » opdrukkenser ie 14 » 3,50 
1910 W u r t e m b e r g , Jub i l eum 17 . 1 , 5 0 
1920. » Her t en 

Stadsge/iebt 16 » 0,40 
1920 * Sleeswijk, 2 V 2 p f  1 0 M k 14 » 0 , 9 0 
1914 Hongarije , zegels van 1913 

met opdruk 17 • 3,25 
1914 • klein formaat 

met opdruk 17 » 0,05 
1915 * Oostenrijk, Veldpost, 

Frans Jozef 27 » 8,— 
1917 » Veldpost, 

Kei /e r Karel 20 » 2,— 
1902 * Montenegro , compleet 

met porto 15 » 4 — 
1905. * » zelfde sei ie 

met opdruk 15 » 5 — 
1910/11 *■ België , Caritas, geh epl 24 » 3 , — 
1924 * Portugal , Camr ês, compleet 31 > 8,50 
1909 * Rusland, 1 K — 1 Rubel 15 » 0,35 
1914 » groot formaat 4 » 0,50 
1922 * » Jub i l eum 5 » 0 90 
1919 P o l e n , 3 £  5 Mk , ongetand 12 . 1,50 
1919 » 3 h —5 K r , oDgetand 12 . 1,25 
1918 Oostenrijk, Veldpost in Ital ië 

met p'^rto, enz. 32 » 2 25 
1917 » Veldpost in 

Roemenie I 17 » 2 ,— 
1918 . Veldpot in 

Roemenie I I 17 » 0,60 
1915. * Perz ië , 1 Ch —5 Toman 17 » 1,75 
1915 * » idem opdr Service 17 » 1,75 
1915. * » idem opdi 

Colis Postaux 17 » 1 , 7 5 
Deze 3 series, te zamen 51 » 4,50 

PAKKETTEN. lOOO verschillende . 1,50 
2000 » » 5 , 
3000 » » 15 ,— 
5000 » (opgeplakt) » 45 — 

Alle bestellingen boven f 5 ,  worden franco toege
zonden gefrankeerd met c o m p l e t e s e r i e nieuwe 
Weldadigheidszegels (4 s t ) Beneden f 5 — porto extra 

POSTZEGELHANDEL H . V A N HOVE, 
ROTTERDAM, Piinackerp'eiii 2, Pastrekeniiig IIS349 (514) 
II11111II1111IIII1111IIIIIII II nil 11II11II1111111IIIIIII n 

WATERGRAAFSMEER • [ M « ¥ / % A \ P * & ' * ► = <7 « Dl«. LEON DE RAAY 
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8̂  VEILING 
:;:AMSTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
TE HOUDEN IN JANUARI 1927. 

- VOOR DEZE VEILING WORDEN 
INZENDINGEN INGEWACHT VóóR 
1 JANUARI 1927, OP DE BIJEENKOM
STEN VAN DE BEURS, lEDEREN 
DONDERDAG-AVOND EN ZATER
DAG-MIDDAG, TEVENS VAN 27 TOT 
31 DECEMBER 1926 VAN 7 TOT 8 
UUR 'S AVONDS BIJ DEN HEER 
G. SANDERS, 1e HELMERSTRAAT 
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 l . 
AMSTERDAM. (504) 

Schaubek 
is h e t p a r o o l 
voor eiken postzegelverzamelaar, 
die een nieuw album aanschaffen 
wil. De betrouwbare bewerking van 
het welbekende Schaubek-album 
wordt niet overtroffen. Door ge
regelde volledige vervolgbladen 
aanvulbair, is het een album 

voor levenslang! 

Vraag onze uitvoerige g e ï l l u s t r e e r d e prijslijst. 
Verkrijgbaar in alle goede postzegelzaken of bij 

C. F. Lücke, Svr:! Leipzig C. I. I 
(496) H 

urn 
Querstrasse 17. 

Correspondentie-

POSTBUS 280. 

M. 2. BOOLEMAN'S 
POSTZEGELHANDEL, 

leHELMERSSIRiUTlBO, 
AMSTERDAM. 

Correspondentie-
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 Old. . f 0,40 
2'/, Old. f 1.25 
5 „ f 1,75 

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

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

17VJ cent f 0,40 
15, 22Vi en 25 cent, «rol getand, 

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

60 cent, nr 81a, get. 1 1 \ : 11, 
ongebruikt t 1,— 

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

ongebruikt f 1,50 
1901/07, V.-3 ct., no. 41-45 

ongebruikt f 0,75 
Alles plus porto, na ontvangst van 

EXPERTISE. 

1900, 2S op 40 en 50 cent, 
no. 37 en 38, ongebr f 0,75 

1913/15,227, cent, ongebr. f 0,65 
DANZIG. 

1922/23, 250 50000 Mark, 
no. 126-132, ongebr. f 0,3) 

1921, Tuberculose, 30. 60 Pf. en 
1 iMark 20, no. 133-135, 
onstebr f 0,20 

1923, Porlzegels. o p d r , 4 s t u k s , 
no. 20-23, ongebr. . f 0,10 

1923, 100 000 op 20 000 Mark, 
no. 146, ongebr. . . f 0,20 

Noorwegen 1855, 4 sk., no. 1 f 7,50 
Duilschl 1923, BiexMs:. 3-100 Pf., 

compl. serie, ongebr. f 1,20 
Memel 1920/21, .3 mark op 5 Frs., 

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

postwissel of postgiio 611SZ. 

TAXATIE. 

£ 4-10-0 
A» 2-0-0 
. 2-0-0 

Ongeiand. 
Trinidad. 1858. 1 rf. postfrisch blok van 

6, Yv. & T. no. 7 
1859. 4 ä. postfrisch, Yv. &T. no. 10 

1/— postfrisch, Yv. & T. no. 12 
Barbados. 1852. 2 d. postfrisch blokstuk 

van 6, Yv. & T. no. 1 » 12-0-0 
Ceylon. 1855-58. 10 d. ongebruikt, Yv. 

& T. no. 8 5-00 
Yonitche Eil. 1 d. postfrisch blok van 4, 

Yv. & T. no. 2 , 2-0-0 
St. Helena. 1856. 6 d. ongebruikt, Yv. & 

T. no. 1 20-0 
1863. 1 d. ongebruikt, Yv. & T. no. 3 . 1-2-6 

1 d. ongebruikt, Yv. & T. no. Sa » 1-5-0 
4 d. ongebruikt, Yv. & T. no. 4 » 2-15-0 

Mijne specialiteit: 
Zeldzame Briische 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 11 (Engeland). 
(445) 

°^(lV^ 

P<:?STZ E C E L H A N DEL _ ^ | ' ^ ^ A . Jk M - ^ O ^ » WATERGRAAFSMEER * N a T A A r C ö* C D I R . L E C N D E R A A Y 
N T . T E L . Z U I O 6 2 5 5 i 
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POSTZEÜEIHANDEL P. H006ERDIIII, 
miElilBIIIII n . Po«lr.ke.lng 92991. H | HjHt. 

STEEDS VOORHANOEN Groole Cil lect ir 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes, BlancoAlbums en 
alle andere benoodigdheden tegen concurreerende prijzen. 

1898 

SPECIALE AANBIEDING. 
No. Yver» 

1913 

1920 
1923 

1906 
1907 
1921 
1922 

Nederland 1 
2U 

gld. Kron. type 

5 X 
10 
50 et. jubileum 

1 gld. jubileum 
21/2 » 
5 » > 
21/2 op 10 gld. n«.64 
2Vjopl0 » jub. 
1 gld. Jubileum 
21/j . 
5 » » 
port 50 et. op 1 gld. 

» 1 gld. Ruyter 
» 1 » rood 

Vllegpost, 6ö cent 
Ned Indië 80 cent, oranje. 

PRIiVlA RUILBOEKJES (plaats voor 160 
per 100 stuks f 3,50. 

BettcUingen boven S gulden franco 

61a 
62 
63 
M 
89 
90 
91 
92 
96 
97 

126 
127 
128 
26 
39 
68 

101 
189 

a 
g 
V 

ë. 
V 

S 
s 

43 
'M 
V 

PM 

< 

prijs 
/ 0 , 5 0 

0,15 
0,25 

1 4 , 
0,70 
0,40 
1,10 
1,75 
2,40 
2,25 
0,45 
4,25 
5,50 
4,25 
4,50 
0,65 
0,50 
0,20 

zegels) 

(248) 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEUWE SPECmiAlSÜH 
y^H NEOEmiiHD EN KOLOHIËH, 

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

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

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

(PLUS PORTO). 
Binnen enkele dagen verschijnt de nieuwe PRIJSLIJST 

van Nederland en Koloniën voor 1927. 
Wordt aan belanghebbenden op aanvrage gratis toegezonden 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

PASSAGE 25, TELEF. 1Z438, DEN HAAG 
POSTREKENING 4262 . 

(241) 

BRITSCHE 
KOLONIALE ZEGELS. 
iiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiNiiiiiniiiiiiiiiiii[!iii!i[iiiiiiii[iiiiii!iHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii{|iiiiiiiiiiin^ 

 IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER PRACHTVERZ' MELIN6 DER EERSTE 
UITGIFTEN, ALLE IN Z E E R G O E D E N 
STAAT. PRIJZEN: •/, CATALOGUS. 

EDUARD EN 

GEORGEUITQIFTEN. 
 ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH 
OF PRACHTIG GESTEMPELD, GROOTEN

DEELS GEPRIJSD V, CATALOGUS. 
 MOOIE ZICHTZENDINGEN WORDEN OP 
AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIËN 

VERZOCHT. 

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

t 

(308) 

:® 
P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU 

J. H. DONNAI, 
TELEFOON 

15469. 
KETTINGSTRAAT 23, TELEFOON 

D E N H A A G . 15469. 

kj.H;pgNNrAi, 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

ONGE

BRUIKTE 

NÈD.INDIË. 
ALLES KOPSTAAND. ONGEBRUIKT, IN BLOKSTUKKEN. 

Dienst, Yvert no. 4, 15 cent. 
„ 6, 25 cent. 
„ 8, 2 ' / . gulden. 
„ 21, 20 cent. 

„ „ 23 , 25 cent. 
„ 24, 3 0 cent. 

„ „ „ 26, 1 gulden. 
Opdruk Java, 1 gu lden, kopstaand. 

Opdruk Java, 2i / j gulden hoogstaand. 
(244) 

@ 
POSTZEGELHANDEL —ULI Y i W ▲ R & ' C 

'WATERGRAAFSMEER • ■ ^ ■ ■ # ^ # % r » O» » * 
<7, _'D1R. LEON DE RAAY 
.= • INr.TEL. ZUID 62sl • I 
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7. N 3815(1913) Wapen B, links stempelcirkel diam. 29 m.M. 
waterpas Rechts geen spoorwegvermelding doch blanco 

strook met opschrift »Stempelafdrukken«, 
Op achterzijde 2 stempelcirkels diam. 29 m.M. 

8. idem (1915) Wapen C. 
Verder als vorige. 

9. N 38 5 (1918) Rose karton, zwarte druk. 
waterpas Wapen C. Geheel nieuwe uitvoering in blok-

letters, zooals N 12 van de adreskaart voor 
pakketten zonder aangegeven waarde. 
Onder 't wapen 2 regels d r u k : »Adreskaart 
voor pakketten met aangegeven waarde en 
voor verrekenpakketten«. 
Rechts boven 3 regels op de s t rook : »Plaats 
voor de aanhechting van de frankeerzegels«. 
Geen stempelcirkel op rechterstrook doch 
alleen het woord »Inhoud«. 

Adreskaarten voor verrekenpakketten. 
Model N 38^ 

Rose karton, zwarte druk, 19 X '2^ c.M. 
1. N 38c(i883) Wapen B. Opschrift Nederlandsche Posterijen 

loodrecht op 2 regels in Gothische letters. 
Links strook breed 4o m.M.. waarop v.o. 
»Naam van den afzender op één regel, zonder 
puntenlijnen. 
Rechts 5 vakjes voor spoorwegen, het mid
delste »Rijnspoorweg«. 
Op achterzijde onderste regel: 

den 188 
2. idem (i ' ) Wapen A. Op linker strook : Naam en woon

plaats van den afzender op twee regels met 
3 puntenlijnen. 

a (1887) Op achterzijde onderste rege l : 
den 188 

b (1893) Idem : den 18 
3. idem (1895) Rechts 4 hokjes voor spoorwegen (geen Rijn

spoorweg meer) . 
4. idem (1906) Wapen B. 

Op achterzijde onderste regel : 
den 19 . . . . 

Op achterzijde alleen boven links één stempel
cirkel diam. 2 c M. 

5. idem (1(1907) Voorzijde als voren. 
Op achterzijde links boven en links onder 
een stempelcirkel (diam. 2 c.M.). 

idem b (1908) Idem. 
Links op strook : »Nazending van pakket ten 
geschiedt alleen op verzoek van afzender of 
geadresseerde«. 

6. N38(r (1909) Links cirkel voor stempel diam. 29 m.M. 
Rechts geen spoorwegvermelding, doch blanco 
strook »Stempelafdrukken«. 
Op achterzijde 2 stempelcirkels diam. 29 m.M. 

7. idem (1911) Wapen C, verder als vorige. 
Adreskaarten voor verrekenpakketten met of zonder 

aangegeven waarde. 
Adreskaarten met aangehechte verrekeningspostwissel. 

Wapen C. 
Rose karton, zwarte druk. 

1. N 3 8 i ? ( i 9 i 9 ) ig i^ X 12H c.M. 
waterpas Bovenste rege l : Nederlandsche Posterijen. 

Daaronder: Adreskaart 
voor verreken- , ^ , of zonder aan-
pakket ten met ^ " gegeven waarde. 

Binnenland. 
Met 2 lijnenbanden. 
Onder de onderste staat: . '. Adres .•. 
Op strook rechts : »De afzender die enz«. 

2. N 38C (1921) Bovenste rege l : op i r ege l : 
waterpas fidreskaart der Nederlandsche Posterijen. 

Onder de onderste lijnenband s t aa t : 
Giro .•. Adres ,*. Giro. 

Op strook rechts : »Dit formulier mag enz«. 
Op achterzijde links boven geen opschrift 

3. N 38.S (1923) Adreskaart 22 X '^'^Vi-
waterpas Verrekeningspostwissel 22 X " • 

Opschrift als bij N 2. 
Rechts van de adreskaart is een geperforeerde 
strook breed 37 m.M. 
Op de adreskaart zelf rechts v .o . : 
»Indien verlangd wordt enz. 

4. N 38C (1923) Als N 2. 
waterpas Op achterzijde links boven : ^ 

Register G 11 N R 

Franco Advieskaarten. 
Geel papier, zwarte druk, zonder wapen. 

35« 1910 
waterpas. 

2. 

a 
b 

idem 
L 35 
35 
wate 

L 
L 

19 

Das 

379 
565 
4 

17 X 13 C.M. 
Links strook, rechts boven stempelhokje 
32 X 3 ' m.M. 
ie rege l : »Nederlandsche postadministratie«. 
2e » : »Administration des Postes des 
Pays Bas. 
3e » : »Franco Advies. 
4e » : »Bulletin d'affranchissement. 
Op achterzijde: Lijnenbalk nauw gearceerd 
(22 regels). 

Idem. Lijnenbalk op achterzijde wijd gearceerd. 
(14 regels). 
25 X 12H c.M. 
Links : strook breed 50 m.M. doorstoken. 
R e c h t s : » » 57 » » 
Bovenste regel: Land van oorsprong Nederland. 
Rechts boven : stempelcirkel diam. 28 m.M. 
L 1694. 
L 636. 
L 186. 

Dun 

a 1921 
b 1922 
c 1924 

Stortingsbiljetten voor Postcheque- en Girodienst. 
wit papier met fijne grijze bandversieringen, zwarte druk, 

29 X 12* c.M. 
Links strook breed 8 ' c.M. met opschrift. 

Postcheque en Girodienst. 
Kennisgeving van storting. 

Midden : Stortingsbiljet breed 12^ c.M. met 
wapen C waaronder »Stortingsbiljet« en aan 
weerszijden: »Postcheque« en «Girodienst«. 
Links : Bewijs van storting breed 8^ c.M. 

(1919) Op stortingsbiljet bovenaan 2 lijnenbanden. 
Voor de eerste s taa t ; »gestort« 
Op het stortingsbewijs s taat : Ten behoeve van 

2. (1919) 

3- (1921) 

4. (1922) 

5- (1925) 

6, (1925) 

Links onder op stortingsbiljet wit vakje met 
Inschrift »plaats voor het frankeerzegel« op 
4 regels. 
Op achterzijde stempelcirkel voor dagteekening 
van aankomst. 
Op l inkerstrook staat vóór lijnenbalk : 
^gecrediteerd met / « 
Op linkerstrook s^aat vóór lijnenbalk : 
% goedgeschreven met ƒ« 
Op stortingsbiljet boven aan : 
Op postrekening N ' 
van 
kantoor 
en dan twee lijnenbanden met f. 
Op het bewijs van storting : 
»Op postrekening N ' van 
Links onder wit vakje voor frankeerzegel. 
Links onder op stortingsbiljet geen wit vakje 
doch alleen op 4 rege ls : »Plaats voor het 
frankeerzegel». Zonder omlijning. 

Lijnenbanden met f. 
Links onder op stortingsbiljet 4 regels »Plaats 
voor het frankeerzegel« 7net omlijning. 
Rechts boven de kennisgeving van storting, 
staat : »Bij«, 
Links onder de kennisgeving geen stempel
cirkel. 
Lijnenbanden met f. 
Achterzijde geheel blanco. 

Als N 5. 
In alle lijnenbanden zijn de letters Gld. en 
Ct. met zwarte letters gedrukt . 
Geen letters / . 
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De nieuwe zegels van Syrië en 
Groot-Libanon.* 

IL 
Qroot-Libanon. 

Op het gebergte van den Libanon ontspringen al de rivieren 
van Syne De hoogste top is die van den Dschebel Machmel 
(3060 M ) Het gebergte wordt voornamelijk bewoond door de 
christelijke Maronieten en de mohamedaansche Drusen, dappere 
bergvolken, die hun vrijheid trachten te bewaren vroeger tegen 
de despotische Turken en thans tegen de Franschen Op de 
hoogste toppen blijft de sneeuw het gansche jaar liggen, op de 
lagere smelt zij gedurende den zomer en geeft aan de landen 
aan den voet overvloed van water Het gebergte stort zijn brui 
sende beken m een menigte dalen en reizigers verzekeren nergens 
zulke groote bronnen gezien te hebben Reeds het Hooglied {4 15) 
spreekt van den put der levende wateren, die uit den Libanon 
vloeien Arabische dichters zeggen van den Libanon, dat hij den 
winter op zijn hoofd draagt, de lente op zijn schouders, de herfst 
in zijn schoot, maar dat de zomer aan zijn voet sluimert De 
akkers leveren een rijken oogst De vegetatie is in 't algemeen 
in de middelste en lagere streken zeer wee'derig In het kust 
landschap vindt men palmen, in de 2de zone olijfboomen, vijge-
boomen en moerbeiboomen, in de 3de zone groeien noten, 
abrikozen, perziken en vooral vindt men daar den wijnstok Op 
een hoogte van 1000—1500 M. is aan de oostzijde van den Libanon 
vooral in de omgeving van Zahle (zie 't zegel van 2 P) de wijn
bouw bijna 't eenige middel van bestaan der bewoners Onder de 
boomen is de ceder vooral beroemd (zie 't zegel van o 10 P ) 
Deze boomen moeten vroeger veel talrijker geweest zijn Van den 
Libanon verkregen David en Salomo het hout voor hun paleizen 
en den tempel, en ook later werd voor paleizen \ a n vorsten en 
voor den tempel van Zerubbabel en Herodes cederhout van den 
Libanon gebruikt Het fraaie witte hout is zeer duurzaam en was 
volgens de ouden onvergankelijk 

Omdat de cederolie, naar men meende, bederfwerende kracht 
had, werd zij aangewend bij de voorgeschreven reinigingsmiddelen 
voor hen, die van melaatschheid genezen waren, of zich door aan 
raking van een lijk verontreinigd hadden, en de lijken, die men 
wilde bewaren, werden er mede ingewreven 

BIJ Israels profeten en dichters ~is de ceder een geliefkoosd 
beeld van grootheid en majesteit. Hij is de roem van den Libanon, 
de koning der boomen, met wien slechts de palmboom en de eik 
konden worden vergeleken Hij groeit meer in de breedte dan in 
de hoogte , is niet zoo slank als de den en breidt zijn takken 
ver uit De hars, die langs den stam naar beneden druipt, ver
spreidt een heerlijken geur 

Het zegel P o 25 geeft de stad Beirut te zien, het oude Berytus 
der Grieken en Romeinen Zij telt een kleine 100 000 inwoners, 
waarvan bijna de helft Christenen Schitterend gelegen aan de 
St George-baai, die als haven sinds 1894 bruikbaar is en sedert 
den oorlog nog aanzienbjk verbeterd werd, is Beirut de belang
rijkste haven van Syne Een dozijn groote schepen kunnen er 
ligplaats vinden De stad draagt een eigenaardig karakter, niet 
meer Oostersch en nog niet Westersch In 't midden der stad 
liggen sinds eeuwen puinhoopen met gras en struiken begroeid 
In de westelijke buitenwijk naar zee toe vmdt men op Europeesche 
wijze gebouwde woningen, Fransche, Engelsche en Amenkaansche 
scholen en instituten voor hygiene 

Het zef^el van 25 P en 't portzegel van / P geven gezichten 
in de stad te zien , 't eerste blijkbaar 't marktplein met de noodige 
bazaars en een kerk op den achtergrond 

Het porlzegel van P o 50 toont ons een brug over de Nahrel 
kelb, de Hondsrivier, die zich 15 K M ten noorden van Beirut m 
zee stort Een slecht onderhouden weg voert van Beirut tusschen 
olijf en vijgeboomen door langs de zeekunst naar de beroemde 
monding der rivier. Een 4o M hooger loopt langs de rotsen de 
oude romeinsche weg, die onder keizer Marcus Antoninus (180 
n Chr ) in de rotsen werd uitgehouwen In de 13de eeuw voor 
Chr trokken langs dezen, toen in nog slechter staat verkeerenden, 
weg Egyptische en Assyrische legers en lieten er hun sporen na 
tot den huldigen dag Op de steile lotsen zijn namelijk vierkante 
stukken gladgenaakt en van inscripties en af beeldingen voorzien, 
afbeelding van Ramses II (1292- 1225 v. Chr ) , inscripties van 

* Men zie voor de zegels van'iSynë het Maandblad van 16 November 1925 

Assyrische koningen Assurnasirpal, Salmanesar, Sanhereb en 
Esarhaddon , en ook zeer nieuwe o a van Napoleon III, wiens 
troepen in 1861 een opstand der Druzen bedwongen, welk feit 
vereeuwigd werd op een rotspaneel vlak bij de brug over de 
rivier Vandaar vermoedelijk 't porlzegel van P o so 

De reden, waarom voor 't porlzegel van 2 P een paar kale 
rotsen in de zee zijn gekozen, zal wel hierin gelegen zijn, dat die 
rotsen bekend staan om de door 't zeewater daarin uitgeholde 
duivengrot en zcehondengrot, die alleen met kleine bootjes zijn 
te bereiken Deze rotsen liggen dichtbij 't voorgebergte van Beirut 
Voor den ingang van deze grotten liggen twee eilandjes, waar 
tal van duiven en zeehonden zich plegen op te houden Bovendien 
trekken de rotsen de aandacht, omdat ze uit wit krijt en donker 
vuursteen bestaan Bij ruw stormachtig weer is 't een genot het 
breken der golven en 't uiteenspatten van 't schuim tegen de 
rotsen te bewonderen, en bij kalm weer schittert de Middelland-
sche zee met de prachtigste kleuren 

Ten zuiden van Beirut ligt Bet et Dme, ' tzomerpaleis v a n d e n 
vroegeren grooten Emir Beschir (zie 't zegel van P o ys) 

In ' t begin van de 18de eeuw kozen de sheiks der Drvsenhtt 
hoofd van de familie der Schihab tot vorst van den Libanon 
De meest beroemde vorst uit dit huis was Lmir Beschir, die in 
1804 zich vestigde in Der el Kamar (zie zegel van 3 P) en m 't 
reeds genoemde Bet et Dme, (zie zegel van P 0.75) Hij wilde de 
andere emirs en sheiks aan zich onderfterpen en richtte zijn aan 
vallen vooral tegen den sheik Beschir, die in Mouktara (zie zegel 
van P I 25) een prachtig paleis bezat en door zijn rijkdom en 
wijsheid een gevaarlijk mededinger was De Emir Beschir verliet 
de vaderlijke godsdienst en werd Maroniet om de macht van deze 
christelijke sekte te ontwikkelen. 

De zegels van o 50 P en 10 P. geven een kijkje op Tripoli, 
een phoenicische havenstad, thans ook wel Tarabulus geheeten 
en voorkomende in de apocryfe boeken (bijv 2 Makkabeen i4 i) 
ZIJ dankte haar ontstaan aan een kolonisatie van de oude aan
zienlijke moedersteden Tyrus, Sidon en Arvad, die a a n ' t riviertje 
Kadischa aan een van de voorgebergten van den Libanon een 
nieuwe stad stichtten, Tripolis, d 1 driestad Tripolis had een 
goede haven met levendigen handel Het werd in 1289 door den 
sultan Almansoer verwoest , later is het herbouwd en de hoofd
stad van een Turksch Pachalik geworden 

De tegenwoordige Tripolitanen zijn trotsch op de schoonheid 
van hun stad en omgeving, die rijR is aan stroomend wate r , 
overvloed heeft van bloemen en vruchten, en prachtig uitzicht 
geeft op de zee en naar 't oosten op 't gebergte Ook kunnen zij 
trotsch zyn op de Gneksch Syrische vrouwen, die om haar schoon
heid beroemd zyn 

Het zegel van P o so stelt 't slot van Tripoli \oor , waarvoor 
Raimond van St Gilles, graaf van Toulouse, een van de kruis
vaarders, de grondslagen heeft gelegd, en dat later gevangenis is 
geworden , een gebouw, dat nog altijd bezienswaardig is 

Minder eer hebben de kruisvaarders ingelegd door de groote 
bibliotheek te Tripolis te verbranden, omdat zij slechts onheilige 
schriften van Mohammed bevatten. Heel wat kostbare handschriften 
gingen aldus verloren 

Het zegel van 10 P stelt het klooster Maulawije voor, bewoond 
door dansende Derwischen Tevens is er een cafe bij, waar de 
inwoners van Tripoli gaarne heengaan, vo%al om op Vrijdag
middag door de traliën van de poort naar de iffnsende Derwischen 
te kijken, totdat eenigen hunner uitgeput neervallen 

Eenige zegels van de Libanon-sene hebben betrekking op 
Baalbek Aan den voet van den Libanon bij 't landelijke dorpje 
Sthora splitst zich de weg , een tak gaat naar 't noorden naar 
Baalbek, de andere naar 't westen naar Beirut Zeer beroemd zijn 
de ruines van Baalbek Reeds uit de verte wijzen dezes machtige 
zuilen van den tempel van Jupiter den reizigers den weg naar 
't oude Baalbek (Heliopolis), eens 't brandpunt van religieuze 
kuituur De naam doet denken aan den Phoenicischen Baalkultus 
Met den tempel van Karnak in Egypte is de tempel te Baalbek 
het indrukwekkendste bouwwerk van heel den omtrek der Mid-
dellandsche zee Men heeft den tempel willen bouwen op een 
hoog plateau en dit doel bereikt door op den beganen grond 
zware gewelven te maken van 10 M. hoogte En die gewelven 
hieven den tempel omhoog Om 't geheele terrein werd een zware 
muur gebouwd, waarbij reusachtig groote steenen zijn gebruikt 
Enkele zijn 20 M lang, 4 4 M breed en 4 M dik Hoe heeft 
men m 't begin onzer jaartelling of nog vroeger zulke steenen 

f J 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 . Y A A R &C 
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kunnen verwerken om er tempelmuren van te b o u w e n ' Aan 
hoeveel slaven heeft die bouw het leven gekos t ' 

Keizer Constantijn de Groote trachtte aan ' t heidendom een 
einde te maken en bouwde er een groote basilica Julianus de 
afvallige herstelde weder 't heidendom Theodosius de Groote 
verwoestte den grooten en beroemden tempel, doch nog op 't 
einde der 6de eeuw was er strijd tusschen heidenen en christenen 
Later hebben de kruisvaarders getracht Baalbek in te nemen, 
maar zij brachten het met verder dan tot een plundering van de 
landstreek en keerden met rijken buit terug Ook door aardbe
vingen hebben de bouwwerken veel geleden 

Het zegel van P 2 so geeft de N en W zijde van den zonnen 
tempel te zien en links op 't zegel de bovengenoemde zes zuilen, 
op ' / zegel van i P bovendien een mooi overzicht over de om
geving van de ruines van Baalbek De zes zuilen hebben bij een 
diameter van 2 20 M een omtrek van 6 5 M , zij staan op een 
muur van 12 M , zijn zelf van de basis tot 't kapiteel 21 M, 
waarbij dan nog 4 5 M van de attika komt, zoodat men tot een 
totale hoogte van 37 5 M komt, wat eenigszms de geweldige 
afmetingen van 't oorspronkelijke gebouw moge aangeven 

Ook 't portzegel van 5 P herinnert aan de ruines van Baalbek 
Tyrus en Sidon zijn de bekende phoenicische steden Stdon lag 
op een voorgebergte, dat met een stompen hoek in zee uitloopt, 
en was door een aantal eilanden omgeven Oudtijds werd het op 
de munten »moeder van Tyrus« genoemd, en later, toen l y rus 
machtiger werd, heette deze stad »moeder der Sidoniers« bidon 
had zijn eigen koningen en was met Tyrus de voornaamste ver 
tegenwoordiger van de phoenicische macht Na Alexander den 
Groote ging de stad achteruit Het christendom is er vroeg mge 
voerd Gedurende de kruistochten werd de stad meer dan eens 
door de kruisvaarders veroverd en versterkt, en door de Mahome
danen heroverd en verwoest In de 17de eeuw herleefde Sidon 
als residentie van den emir der Druzen Fached dm Op de plaats 
der oude stad, aan den voet van den Libanon, welks sneeuwbergen 
gedeeltelijk zichtbaar zijn, ligt thans in een waterrijke en vrucht
bare omgeving het plaatsje Satda (zie 't zegel van 5 P ) Links 
op 't zegel ziet men het slot aan de haven van Saida, Kalat el 
Bahr, dat op een rotseiland gebouwd is en door een brug van 
negen bogen met 't vasteland verbonden is Eenige bogen zijn 
op 't zegel goed zichtbaar, Bij de opgravingen te Sidon was de 
merkwaardigste vondst de marmeren doodkist van den Silonischen 
koning Esch nunazar, die men in 1855 ten oosten van Saida m 
een dichtgemetseld rotsgraf ontdekte en naar Parijs overbracht 
Het opschrift op de kist is een kostbaar overblijfsel van het 
phoenicische schrift 

BIJ Tyrus ligt de burcht Kalat esch Schakif = 't slot Belfort 
(zie 't fortzegel van 3 P) In 1179 vonden na den ongelukkigen 
slag bij Banyas veel kruisvaarders hier een toevlucht Tien jaren 
later werd 't slot door Saladin veroverd In de 13de eeuw kwam 
't nog eens in 't bezit van de Franken , maar in 1268 werd ' t 
veroverd door Bibar De Sujtan verbouwde het, en nog is het 
als bouwwerk beroemd, maar daar 't niet aan de gewone reis
wegen ligt, nord t het door vreemdelingen weinig bezocht 

Het zegel van i 50 P. geeft ruines aan 't zuidelijke strand van 
Tyrus te zien De stad was een vesting van den eersten rang, 
door een dam met een der eilanden verbonden, waarop eveneens 
een deel der stad werd gebouwd Homerus kende ' t nog niet. In 
den bijbel wordt het herhaaldelijk genoemd De eerste koningen 
van Israel stonden met Tyrus op vriendschappelijken voet. De 
profeten hebben dikwijls hun stem tegen het goddelooze Tyrus 
verheven 't Was' t middelpunt van den slavenhandel, waar 
oostersche slaven naar ' t westen, en westersche slaven naar het 
oosten werden verkocht Later speelde Tyrus een groote rol in 
de oorlogen van de Syrische en Palestijnsche staten tegen de 
Assyriers en Bab)loniers In 't Nieuwe Testament zijn Tyrus en 
Sidon ' t beeld van verregaande goddeloosheid Tyrus weigerde 
Alexander den Groote binnen de muren te ontvangen De dam, 
door hem gelegd, werd door de Tyriers vernietigd en pas toen 
de bewoners van Cyprus hem hielpen door van de zeezijde de 
stad aan te tasten, gelukte 't hem Tyrus te bestormen Het 
christendom vond er al vroeg ingang Volgens Hierom) nus was 
het de voornaamste en schoonste stad van Phoenicie Haar verval 
dagteekent sedert de dagen der kruistochten De Franken hadden 
haar 167 jaren in bezit, het lijk van Fiederik Barbarossa werd 
hier bijgezet Na den val van Akko in 1191 viel Tyrus aan de 
Turken toe, die het verwoestten 

Het tegenwoordige Tyrus of Sur ligt in een waterrijke streek 

en IS omgeven door een aantal tuinen Het breidt zich gestadig 
uit en telt reeds eenige duizenden inwoners 

Van de postzegels van Syrie heb ik indertijd 2 exemplaren niet 
kunnen beschrijven, omdat mijn bronnen mij in den steek lieten 
Over een van de twee, ' / portzegel van f piaster, dat Krak des 
Chevaliers voorstelt, schrijft Prof Dr Obbink te Utrecht mij , 

«Krak des Chevaliers is een ruineburcht tusschen Tripolis en 
»Homs in Syrie en is op de kaart aangeduid als Kalat el Hosn 
»of beter Kalaat el Hosn Het ligt 6 uur gaans ten N O van 
»Tripolis (via Zuweireh) ['t Heet ook wel Husn el Akrad ( = 
»kurden fort)] In 1180 was dat fort in handen der Hospitaal 
»ridders, maar m 1271 ging het over in handen \an Be>bars. 
»Het fort beheerschte den bergpas van de kust naar Homs. In 
»'t fort ligt tegenwoordig een klem dorp « 

F J J LOEFF, Breda 
Geraadpleegde bronnen 
T M Chevalier Lycklama a Nijeholt, Voyage en Russie, au 

Caucase et en Perse dans Ie Mesopotamie, Ie Kurdistan, Ia Syrie 
la Palestine et la Turquie pendant les annees 1865^1868. 

Georg Ebers und Hermann Guthe, Palastina in Bild und Wort 
1882 

Dr Ed Riehm, Bijbelsch Woordenboek 1890 
George Adam Smith, De historische aardrijkskunde van het 

Heilige Land 1903 
Prof Dr H Th Obbink, Op bijbelschen bodem, Egypte, Pale 

stma. Syne 1924 
K Grober, Palastina, die Lander der Heiligen Si,hrift 1925 

Opgave van wijzigingen in de lijst van post en hulppostkan 
toren (vervolg van de opgave in het Augustus nummer 1926) 

I Aug Opheffing hulppostkantoor Gassel (Wordt bestelling 
Grave) 

16 » Idem Rijswijk N Br (w b Woudrichem)
I Sept Idem Loo bij Duiven (w b Duiven) 
I » Idem Suawoude (w b Bergum) 
I » Idem de Meern (w b Woerden) 

10 » Idem Hoogeloon (w b Eindhoven) 
16 » Idem Limbricht (w b Sit tard) 
16 » Ideiy Driesum (w. b. Dokkum) , 
16 » Idem Ederveen (w b Veenendaal) . 

I Nov Idem Oostkapelle (w b. Middelburg) 
I Nov Idem Drempt (w b Doesburg) 

16 Nov Idem Achthuizen (w b Oude Tonge) 
I Dec Idem Schm op GeuUe. (w. b Valkenburg L) 

16 Sept Het poststation Balgoy resor teer t onder Grave (voor 
dien onder Wychen), 

16 » Wijziging postkantoor Oirschot in hulpkantoor onder 
denzelfden naam (ressort Ti lburg) 

I Nov. Wijziging kantoornaam hulpkan toor Velseroord m 
IJmuiden Oosten 

Idem Wijkeroog in VelsenNoord 
Postagentschappen 

18 Oct Hilversum—Gijsbrecht van Amrtelstraat 
I Nov. Rotterdam—Beukelsdijk, 
J » » —Oudedijk 
I Jan '27 » —Schippers t raat 

(Bijgewerkt tot en met mededeehng n" 47 van 1926) 

Koersen van vreemd geld. 
Buitenlandsche wissels. 

Slotkoersen van 4 Dec. igzó 
Berlijn . . . . . . per Mrk 100 f 59,45 a 59,49 
Parijs . . . . . » Frs 100 » a —,— 
Brussel . . . . » » 100 » 6,95 a 7,— 
Londen . . » £ ■ » 12,123/4 a 12,13'/» 
New York » | » 2,50 a 2,50'/« 
Zurich » Frs 100 » 48 23 a 48,27 
Milaan » Lires 100 » 10,85 ^ ï ' i— 
Praag . » Kr 100 » 7,4o a 7 44 
Kopenhagen » Kr 100 » 66,55 "̂  66,70 

F O S T Z E C E L H A N O E L 
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Oslo . . . . 
Stockholm . . 
Helsingfors . . 
Madrid . . . 
Buenos Aires . . 

Montreal . . 

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

. . per Kr. 

. . » K r . 

. . . Mrk. 

. . » Ptas. 
. . » Peso 
per 100 Schill 
per $ 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

nge 
circa 

f 63,50 
» 
» 
» 
J» 

» 
» 

INCOURANTE DEVIEZEN. 
per 

» 
» 
» 
« 
» 
* 
» 
« 
» 
» 
» 
>. 
» 
« 
» 
» 
» 
» 

E £ . . . 
100 Drachmen 
100 Dinars 

Rupee 
100 Leis 

Pengö 
T £ 
Dollar 
Escudo 
Dollar 
Peso 
Milreis 
Tael 
Dollar 

100 Leva's 
100 Peso's 

per Zloty 
Yen 
$ 

circa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
A 

V 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

f 
» 
. 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
V 

» 
» 
ï 

» 
» 
>■ 

66,70 
6,20 

3 8 , 
1,011/2 

35,20 
2,49 

I2,40 
3,— 
4,30 
0,89 
1,25 
0,43 
1,24 
1,28 
0, l l l / i j 
1,21 
2,49 
0,29 
1,47 
1,39 
1,70 

2 9 

, 
1,20 
1,10 

ä 
a 
a 
a 
ä 
a 
ä 

a 
a 
a 
a 
a 
ä 
a 
a 
ä 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

63,80 
66,80 

6,40 
38,30 

I,02H 
35,40 

2,51 

12,55 
3.50 
4,80 
0,93 
1,45 
0,44 
1,29 
1,33 
0 ,144 
1,26 
2,54 
0.33 
1,52 
1,44 
2 , — 

3 3 , 
J 

1,25 
1,15 

Nieuwe Verceniging. 
'Contact schept kracht« te Laren N. H. 
Door den heer P. C. Korteweg e.a. is bovengenoemde Ver

eeniging opgericht, die volgens de door hen uitgegeven brochure 
in het bijzonder een ommekeer wenscht te weeg brengen in het 
verkoopverkeer. Daartoe is de verkoopafdeeling verdeeld in 
vier categorieën: Europa, BuitenEuropa, Nederland en Koloniën, 
afstempelingen en Fiscaalzegels. Verschillende bepalingen zullen, 
naar de oprichters vertrouwen, het rondzendingsverkeer in deze 
vereeniging vlotter doen verloopen dan bij andere . Laten wij er 
het beste van hopen; inmiddels worde de jonggeborene de wel
gemeende vvenschen medegegeven voor haar voorspoedigen groei. 

Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

J. B. ROBERT. 
XV. 

(De Ridactie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ae 
in deze rubriek voorkomende waarschtiuiitigen, in het algemeen 
belang overgenomen uit tijdschriften of mededeelingen van fhila
telisten, of wel ingezonden door belangstellende lezers enz. van ons 
Maandblad. Mocht iets otijuist zijn weergegeven volgens de meening 
van den betrokkene, dat hij zich dan wende tot den bewerker, 
J. 8. Robert, 's Gravenha^e, met overlegging van alle stukken, 
zoo mogelijk, waarop de meening gebouwd is.) 

Servië. Uitgifte 1881. — Vóór geruimen tijd kwam in »St. Coll. 
Fortnigtly« onder het hoofd: »Looted plates of the 1881 (Milan) 
Issue», een uit zoogenaamd »betrouwbare« bron ontvangen 
waarschuwing voor, waarvan ik geen woord als juist kon aan
nemen. Mijn onderzoek bleef dan ook zonder gevolg. De Fransche 
pers kwam maanden daarna die waarschuwing »schijnbaar« 
bevestigen. De fantasie der »betrouwbare« bron, zong het vol
gende liedje. De officieren der Bulgaarsche troepenbezetling in 
1917, vonden onder meerdere zegeldrukplaten die, welke voor 
de uitgifte 1881 (beeltenis Koning Milan IV) gediend hadden. 
Deze werden (in 1923 of 1924?) verkocht aan een «HOLLANDER«! 
De »betrouwbare« bron wist of fantaseerde, wat geeft 't, dat die 
kooper daarvan een »nieuwe uitgave» (sic.!) voorbereidde. Tijdig 
moest de handel worden ingelicht, men moest niet vasthouden 
aan het begr ip : »ze komen uit Nederland«, n e e n ! ze konden 
ook van uit andere landen worden aangeboden. (De lezers moeten 
wel acht slaan op het tijdsverloop: tot einde 1925 heeft, voor 
zoover ik weet, niemand een overstrooming van de markt met 
de bedoelde uitgifte kunnen bespeuren. Hebben die Bulgaren 
lang gezocht naar een kooper, de kooper had evenmin haast 

door de afdrukken van die platen, zijn geld met winst terug te 
ontvangen.) Eene latere Fransche mededeeling heldert de zaak 
waarschijnlijk op. 

Te Parijs werd gearresteerd 
Dimitrino Hazzopoulos, Griek, vervalscher van Georgische, 

Servische en Russische zegels, waarvan er millioenen in zijne 
woning in beslag werden genomen. Hij zou ontdekt zijn, doordat 
hij de Servische platen (welke ? — het is een nieuwsblad bericht!) 
aan een Parijschen drukker gaf, om daarvan zegels te drukken. 
De drukker verzocht inlichtingen aan het Servische Gezantschap, 
welke leidden tot de inhechtenisneming van den Griek. Behalve 
de in beslag genomen zegels gelooft men er nog een groote 
voorraad in Nederland is. Wij blijven dus toch erin betrokken ! 
Kan iemand ons daaromtrent , met voorlegging van de verval
schlugen, iets stelligs verzekeren ? zoo mogelijk met de namen 
van verkoopers (of) aanbieders van deze nog al gevaarlijke 
valsche zegels.'' Desgewenscht blijven de welwillende bericht
gevers geheel buiten de zaak, dus : »geheim«. 

Het is zeer goed mogelijk, dat alles uit die hoogstaande dag
bladpers komt en dat »Nederland« tot zelfs in »postzegels« 
moet dienst doen, om de sporen der dwaze fantasten uit te 
wisschen. In elk geval zij men voor de »vervalschingen« op 
zijn hoede ! 

Spanje. Fouidruk 2 reales groenblauw, 1 April 1855. — Deze 
foutdruk is ontstaan door een vergissing : in de drukplaat van 
de I realzegels werd een 2 reales ingezet. De fout werd spoedig 
bemerkt en verbeterd, zoodat de foutdruk »vooral gebruikt , 
onder de grootste zeldzaamheden moet gerangschikt worden. 
Doordat het mogelijk is met chemische middelen, het »violet« 
der 2 reales in groenblauw omtetooveren, wordt voor aankoop 
van dezen foutdruk ernstig en dringend gewaarschuwd. In »die 
Postmarke« van 12 April, blz. 164, vindt men een afdruk van 
een rij van drie i realzegels met den bedoelden foutdruk, de 
2 realeswaarde, samenhangende, echt gebruikt. De redactie raadt 
den foutdruk niet te koopen, dan aaneen met een of meerdere 
I realzegels groenachtig blauw. Men zal een hoogeren prijs 
moeten besteden, maar men behoeft dan niet voor teleurstelling 
te vreezen. 

Deze raadgeving kan ik niet als »verzekering tegen bedrog« 
aanbevelen. Is men voor kleuren gevoelig, dan is de »tint« van 
de I real voldoende om, bij vergelijking, de bedriegelijke ver
kleuring der violette 2 reales zonder weifeling vasttestellen. 
Daar het gemakkelijk is een kunstmatig in de tint der ver
kleurde violette 2 reales veranderde i real met zulk een bedrie
gelijken foutdruk te vereenigen, kan men daardoor den minder 
gevoeligen kooper nog gemakkelijker berooven, dan met het 
enkelvoudige bedrogsstuk. 

Zwitserland. »Société des Nations«, »Bureau International du 
Travail». — Het Augustusnummer van »Schweizer Brfm.Ztg.« 
bevat op blz. i i i , onderaan, een waarschuwing, voor de uit 
Frankrijk verspreid wordende valsche opdrukken voornoemd 
»op alle waarden«. De vervalsching is goed geslaagd, eenig 
onderscheid tusschen echte en valsche is bijna niet vasttestellen, 
maar technisch is het mogelijk. Al degenen die in den laatsten 
tijd deze opdrukken van andere zijden dan van welbekende firma's 
of van de Post te Geneve bekomen hebben, mogen de zegels 
wel eens doen keuren, om zich voor schade te vrijwaren. (F. 
Duschek, Geneve.) — Mochten er onder onze lezers zijn, die ze 
hier of daar kochten, doch niet van hun bekende, voor hunne 
waren verantwoordeiiik blijvende handelaars , dat men dan, zoo 
mogelijk met de gewisselde brieven enz., daarvan onderr ichte : 
J. B. Robert, ' s Gravenhage ; bij aanteekening het adres aan te 
vullen met »Bijkt. Balistraat«. 

Hoeveel zegels bestaan er? — Het is niet vreemd als een niet
verzamelaar deze vraag richt tot een philatelist. 

L'Echo de la Timbrologie zegt : 53727 stuks. Zij komt aan dit 
respectabele aantal door de minitieuse lelling van een verwoed 
verzamelaar aan de hand van den jongsten catalogus van Yvert 
en Tellier. 

Zie hier, hoe onze geduldige vriend dit aantal verdeelt : 

WATERGRAAFSMEER • 9^^A:ßimmmm^»^^r'd^^u^^i^\ 
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Dienstzegels 3962 
Inw dienst 87 
Portzegels 3881 
Couranten portzegels 23 
Telegraafzegels 1315 
Brandkastzegels 14 
Oorlogs-dienstzegels 56 
Postwissel zegels 
»Porte de Mar« 

22 Telefoonzegels 
Diversen 

Totaal 53727 stuks 
Hieronder zijn niet begrepen de verschillende afwijkingen , de 

snuffelaar noteerde alleen de zegels, die een eigen nummer in 
den catalogus hebben Het blad voegt er aan toe, dat een ver
zameling van 30000 stuks op 't oogenblik 50000 francs k o s t e n 
vraagt, wie onzer neggen zal, wat de prijs is van de resteerende 
23727 s tuks ' , 

Frankeerzegels 
Bericht van betaling 

» » ontvang 
Postpakketten 
P iscaal-postaal 
Vrijdom van port 
Drukwerken 
Couranten 
Aanget. brieven 
Vertraagde « 
Rebuut « 
Expresse stukken 
Pneumatische post 

41850 
I 

89 
575 
668 

44 
52 

274 
191 

2 2 
128 
I I I 

9 

37 
31 
13 

294 

Vragenbus. 

J. A te D Het is mij onbegrijpelijk, dat in den nieuwsten 
catalogus van poststukken deze kaait en dan nog wel met een 
cliche is vermeld! Het is een produkt van Moquette Dit heer 
schijnt veel liefhebben) gehad te hebben om briefkaarten bij te 
drukken In mijne collectie is o a krt N 2, 12 J/j e t , waar rondom 
het waardestempel in een sierrand in den zelfden kleurendruk 
als de kaart is gedrukt J. Moquette — Java — Soerabaya — 
Kettegan. Waarde dezer kaart is m. 1 nihil, hoewel er altijd 
l iefhebbers voor wanprodukten zijn. 

Lid n ' . 15 Aan een dusdanige opgave kan ik U niet helpen. 
In het jaarverslag van het Hoofdbestuur der Posterijen en Tele
grafie komen veel tabellen en grafische voorstellingen voor, 
waaruit men zelfs kan zien, dat in 1925 2 schoonmaaksters ziek 
zijn geworden, maar een gespecificeerde opgave van het aantal 
zegels, die aangemaakt en aan het publiek verkocht zijn, ontbreekt 
Vroeger (ik meen tot 1872) kwam deze opgaaf in genoemd verslag 
wel voor. 

H. W. Plaatnummers zijn de nummers der platen, «aarvan 
de zegels gedrukt zijn Zij komen bijna uitsluitend voor bij de 
z.g plaatdrukzegels. Randlet ters geven de oplaag aan zooals bij 
boekwerken de eerste, tweede druk enz Vandaar dat men bij 
verschillende randletters meermalen kleurnuances vindt o a 4 
ets Nederland 1921 waarvan men de randletter kan bepalen 
zonder dat deze aanwezig is 

Randcijfers zijn aangebracht voor geraak der ambtenaren, om 
bij verkoop vergissingen te voorkomen Plaatnummers en rand
cijfers waren reeds zeei vroeg in gebruik, doch werd door de 
verzamelaars hieraan weinig aandacht geschonken Plaatnummers 
vindt men b v. reeds bij de zegels der U/S 1851/6, Groot Brittannie 
1858, ja , ik heb zelfs eens een paar zegels Nederland 1867 gezien 
met p laatnummer 

Randcijfers komen reeds voor bij de eerste uitgiften der Duitsche 
Staten, b v Hannover, Beieren, enz 

A C Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

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

Michel-caialogUS. — De Michel gaat met prijzenswaardigen ijver 
door, zijn opstelling van Nederland aan te vullen en te verbeteren 
In de elke maand verschijnende »Nachtrage«, die den bezitters 
van den catalogus zeer aan te raden zijn, werden in de laatste 
nummers o a opgenomen de twee typen van de '/^ cent 1876, 
en verder wordt eindelijk eens onderscheid gemaakt tusschen de 
echt-gebruikte Tubereulose-zegels van 1906 en de in groote hoe
veelheden voorkomende series met massa afstempeling Amsterdam 
31-I '07 Verschillende opmerkingen, b.v. bij de Brandkastzegels 

en de Postpakket verrekenzegels, getuigen van de goede vooi-
lichling dei samenstellers 

Die Briefmarkeir der provisorischen Türkisclien Regiering in 
Angora van Adolf Passer Uitgave van die Postmarke, Wien IX, 
Koling 2 Prijs 3 Schilling, fianco 

Een zeer uitvoerig bewerkfe, rijk geïllustreerde monografie van 
die, zeer zeldzame nooduitgiften, waarvan Y & T bericht onder 
Turquie (Anatolie) 

Alle opdrukken op allerlei Turks rhe postzegels en fiscale 
zegels, die in het Angoia gebied maar te vinden waren Neemt 
men de zorgeloosheid in alles der Turken in aanmeiking en 
daarbij het gebrek aan lettermateriaal op de zeer primitief geïn
stalleerde drukkerij, dan behoeft men zich niet te verbazen over 
de overgroote menigte fouten, kopstaande opdrukken en wat 
dies meer zij Het gebied was in zijn geheel zoo goed als afge
sloten van het wereldverkeei, vandaar is echt gebruikt materiaal 
slechts weinig aanwezig De handige Armeniers hebben natuuilijk 
voor gebruikte (althans afgesterr pelde) zegels wel gezorgd 

Daarom is deze monografie voor hen, die in deze zegels belang
stellen, een uitstekende leiddraad De schrijver heett de zegels 
ingedeeld m 25 verschillende uitgiften, met alle bekende afwij
kingen De meeste der laatste zijn in illustratie aangegeven. 
Men krijgt bij lezing in het groote aantal zegels een ruim gezicht, 
en veel wordt daaidoor duidelijk Ook de bekende oplaagcijfers 
zijn gegeven 

Voor de liefhebbers der Turksche zegels zeer aan te bevelen S 
Postzegel-Album voor Nederland en Koloniën. Uitgave van J 

Mebus te Amsterdam 
Het IS een verblijdend teeken, dat de Nederlandsche hande 

laars het aandurven een speciaal album uit te geven voor Neder
land en Kolomen In ongeveer een jaar tijds mocht de redactie 
een drie tal van dergelijke albums ter bespreking ontvangen, 
wat naar onze meening getuigt van durf in zaken, die, naar wij 
zeker zijn, gerugsteund wordt door een voortdurenden uitbloei 
der Nederlandsche philatelic De verzamelaar hier te lande en 
in onze overzeesche gewesten heeft thans keus te over , moeilijk 
zal voor hem de beslissing zijn, welk album te kiezen Het thans 
voor ons liggende exemplaar boeit door de goede verzorging, 
het fraaie papier en de bescheiden wijze, waarop van cliche's, 
ter verduidelijking van den tekst gebruik is gemaakt Het vol
ledig a lbum, waarvan de uitgever zoo vriendelijk is ons een 
exemplaar ter recensie aan te bieden, bevat van de zegels de 
tandingen, typen enz Om compleet te zijn heeft de verzamelaar 
alleen van Nederland naar dezen opzet ruim 450 frankeer- en 
220 portzegels samen te brengen, gezwegen nog van de telegraaf-
en postbewijszegels De tandingen zijn zooveel mogelijk aange
geven, rekening houdend met de data van uitgifte. 

De Kolomen zijn op dezelfde uitvoerige wijze bewerkt 
Het complete album, gemerkt 4 « , ia dus voor den ver-gevor

derden speciaal verzamelaar bestemd Den gevraagden prijs a 
fl 8 — in luxe band f i 25 hooger — is het weik ruimschoots waard 

Het ligt in de bedoeling van den uitgever binnenkort een 
twee tal soortgelijke albums te doen verschijnen, waarbij de 
eenvoudigste uitgave geen rekening houdt met typen en tandingen 
en de meer-uitvoerige wel de typen der portzegels zal vermelden 
Te zijner tijd hopen wij hierop terug te komen 

W I J wenschen den uitgever met het keurige werk, waaraan 
tal van maanden arbeid zijn besteed, een welverdiend succes toe 

The Romance of the Air Post. Door Douglas B Armstrong 
Uitgave van Alan Turton, Bishopsgate E C 2 London. Prijs 
I shilling 

In een dertig-tal bladzijden geeft de schrijver een overzicht 
van het ontstaan en den groei der luchtpost Hij beschouwt zijn 
pennevrucht als een introductie tot het verzamelen van lucht
poststukken en hij IS in dien opzet goed geslaagd Keurige af
beeldingen sieren het werkje, zoo o a die van het bekende 
luchtschip de Shenandoah en een wemig bekende foto van den 
pionier van het luehtwezen Wilbur Wright in zijn toestel 

De belangrijkste gebeuitenissen op luchtpostgebied geeft de 
schrijver oveizichtelijk in tabel vorm Als voorbeeld hoe een 
verzameling luchtpoststukken is op te zetten gunt hij ons een 
kijkje in een beroemde verzameling van dergelijke stukken 

Wij bevelen het pretentie looze werkje aan in de aandacht 
van de lucht post-verzamelaara 

Yvert & Tellier, Champion Catalogus voor 1927. 
Goede wijn behoeft geen k i a n s ' Van de een en dertigste uit-

• N . Y A A R &C o m D I R . L E O N DE RAAY 
= ^ INr.TEL. ZUID «255 
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gave, die thans voor ons ligt en reeds bij duizendtallen haar 
weg vond ook in ons land, is eigenlijk niet veel nieuws te ver
tellen. De oude, beproefde indeeling, de bladzijde gedeeld in 
twee kolommen, maakt , dat in weeiwil van de groote uitbreiding, 
die deze j a a r g a n g onderging, het formaat even handig als altijd 
gebleven is. Inderdaad kan men hier s p r A e n van een zak-
catalogus met zijn groote voordeelen : de geheele wereld in één 
band. Duidelijke cliche's, goede letter en waar noodig een korte 
toelichting, maken dezen catalogus tot een zeer gewilden mentor, 
die, zijn wij goed ingelicht, in een oplaag van 60,000 stuks dit 
jaar verschenen is. 

De nieuwigheid, twee jaren geleden ingevoerd bij ongetande 
uitgiften de normale breedte der randen aan te geven, is gelukkig 
ook thans weer gehandhaafd. De gebruiker kan dus zelf nagaan 
of de zegels, die voor hem liggen, wat de randing betreft aan 
de eischen die gesteld mogen worden, voldoen. Wij achten deze 
aanwijzingen van groot gewicht. 

Over de prijsbepalingen kan geen oordeel worden geveld ; de 
uitgevers s tonden dit jaar door het voortdurend zakken van den 
franc voor een uiterst moeilijke taak ; gelet op deze bezwaren 
gelooven wij, dat zij er zich goed doorheen hebben geslagen. 
Een woord van lof wordt hun gaarne gebracht, niet in het minst 
omdat de catalogus wederom precies op tijd verscheen. 

Kohl Briefmarken Handbuch. loe afl. 
Dit deel bevat Duitsch-Nieuvv Guinea tot Dominikaansche 

republiek. Het is verblijdend, dat evenals in de vorige aflevering 
aan de afstempelingen zulk een belangrijke plaats is ingeruimd. 
Vooral bij de Duitsche Koloniale uitgiften met haar nvoorloopers« 
is kennisname van de afstempelingen van het hoogste gewicht. 
Maar ook van een ruimer standpunt uit bekeken verdient de 
afstempeling in he t algemeen onze volle aandacht . Wie een col
lectie op wenscht te zetten, welke eenige aanspraken kan doen 
gelden op volledigheid, heeft daarin de afstempelingen te be
trekken, wijl deze een integreerend deel daarvan ui tmaken; zij 
geven ons een dieperen kijk in tal van wetenswaardigheden 
betreffende de postale geschiedenis der landen. 

Feestgoschenken voor Nederland en Koloniën. 
Postzegelalbums en benoodigdheden. Ruime 
keuze in gewone en betere zegels, alsmede 
zeldzaamheden in prima exempla ren van 
N E D E R L A N D E N K O L O N I Ë N , 
enz. Alles zeer concu r r ee rend geprijsd, in 
étalage en winkel voor ieder belanghebbende 

ter bezichtiging. 
Postzegelhandel JOS. LA POUTRÉ, 
DEN HAAG, ZOÜTMANSTRAAT 26. (242) 

D c : 

4 CENT PER FRANC! 
Prachi ige rijkvoorziene zichtzendingen 
en in het bijzonder van de 
Engelsche Koloniën in Azië 
en andere landen en koloniën. 

Mooie zichtzendingen van Nederland 
en Koloniën tegen zeer matige net to-
prijzen en prima referentiën. 

W. WINDRATH, 
LUGANO (Zwitserland). 

O u d s t e speciaal-huis voor zegels van 
Azië, opgericht Singapore 1890. 
(448) ^^"^ ^^^' Vereeniging). 

ron 

a<ii 
V7 

Voor het overige is deze aflevering even zorgvuldig bewerkt als 
de voorafgaande; de man, onder wiens leiding dit monumentale 
werk tot stand komt. Dr. Herbei t Munk, verdient den dank van 
alle ernstige verzamelaars. 

Supplement op den catalogus der phil. bibliotheek van den 
Graat' van Crawford. De uitgever, rl. F . Johnson, Fleetstreet 
44 London E. C. 4, verzoekt ons de aandacht te vestigen op dit 
supplement, samengesteld door E. D. Hacon. Het bevat 72 pa
gina's dubbele-kolommen druks. De prijs is 13/6 franco. 

Prijscourant Nederl. en Koloniën 1926-1927. Uitgave J. Mebus 
Amsterdam. 

Dit werkje, keurig verlucht, is als het ware de sleutel tot het hier
boven beschreven album van denzelfden uitgever. 

Het geeft op 31 bladzijden, verdeeld in twee kolommen, een 
opsomming en de prijzen van gewone uitgiften, typen, tandingen, 
enz. De prijs is fl. o 25 franco. 

Auktions-Liste der vierten Briefmarken-Fernauktion. 
Richard Borek, lirunswijk. 
Eenigen tijd geleden heeft deze bekende postzegelhandelaar 

de proef genomen met het houden van veilingen, waarbij de 
koopers hun orders schriftelijk inzenden. 

Thans ligt reeds de catalogus van de vierde veiling voor ons 
en wat te koop wordt aangeboden, mag er zijn. De auctionaris 
verklaait, dat deze veilingen een groot succes blijken te zijn; 
het minimum-bod staat bij eiken zegel genoteerd, wat den sefi-
euzen kooper een goede aanwijzing geeft. w Brievenbus. n 

Verschillende mededeel ingen, enkele ingezonden stukken, enz. 
moeten wegens plaatsgebrek blijven liggen tot het volgend 
nummer. 

ZWITSERLAND. Pro Juvcntule. 
1916. Yvert 151 — 153 f2,00 ongebr. 
1917. „ 154—156 f 2,25 opgebr. 
1918. „ 168—169 f 0,35 gebr. 
1919. „ 175-177 f0 90 „ 
1920. „ 178—180 f 0,70 „ 
1921. „ 187—189 f 1,50 „ 

Franco na ontvangsl van postwissel. (248) 
SPUI 13, AMSTERDAM, J. J- A. ENGELKAMP. 

1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 

Yvert 

^ „ 

190-
2(K)-
220-
224-
228-

193 f 1 
-203 f 
-223 fl 

,75 
,10 
,75 

-227 f065 
-231 f 0,55 

gebr. 

ongebr 

., 

P. KAAN-LOOF, Noordstraat, TERNEUZEN, 
Z E N D T aan soliede verzamelaars mooie zegels op zicht; 
Yvert '27 ä 3 , 4 , 5 cent per franc. Levert koerseerende 
postzegels van België en Congo tegen nominale waarde 
plus 6 % Noteert Spanje R. Kruis (compl.) f 10,— ; 
Vliegpost (compl.) f 4,50; België (Helmserie, cpl.) f 5 1 . - . 
Alles ongebr . Qeld met order . Alt. postz. v. antw. (505) 

O C C A S I O N ! I 
Suriname, no. 30 ä f 10.—. Suriname, no. 40 ä f 32,—. | 
Ned. O o i M n d i ë , no. 1 ä f 7,25. Neder land, no 48, op | 
brief 03 f 75,—. Alles Ie kwaliteit gestempeld. | 

Gebr. Tho Bockholt, Groningen, j 
(Lid „Helder" en „Groningen".) (510) ! 

ZUMSTEIN & CIE, BERN 28, 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europa-zegels. 

v e r z e n d e n de moois te z i ch izendingen . Uitgever« v a n : 
Zumstein's Europa-Catalogus (prijs fr. 5 , h fr, 1,— por io ) . 
Zumstein's grootste Handboelc van Zwitserland 

(prijs fr. 15, h fr. 2 , - porto) . 
Berner Briefmarlten-Zeitung (per jaar Fr. 3,—). (361) 

W A T E RGRAAFSMEER 
DIR. LEON DE RAAY 
INr .TEL. ZUID 6255 _ 
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LEVERING VAN Z E L ö Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS i N C O L I J S T IS 
:- MIJNE SPECIALITEIT. -: 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZUN BUNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR, N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ, VOORRADIG. 

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

W . H O U T Z A M E R , 34|35 Southampton Stroet (Strand), LOHDEH W. C. 2. 
(424) 

Wie eenmaal koopt komt meer!! 
25 verseil. Albanië f 1,90 
50 versch, Bosnië - (I75 

100 versch. „ - 2,95 
100 versch. Bulgarije - 1,10 
150 versch. „ - 2,60 
200 versch. „ - 9,90 
100 versch. Danzig - 0 52 
100 versch. Italië - 1,70 
100 versch. Joegoslavië - 0,85 
150 versch. „ - 2,60 
200 versch. „ - 5,10 
250 versch. „ - 13 ,_ 
50 versch. Montenegro - 2,36 

200 versch. Oost' nrijk - 0,18 
300 versch. „ - 0.43 
400 versch. „ - 125 
500 versch, „ - 3,— 
600 versch. „ . 9,— 
TOO.versch. „ - 15,70 
8L0 versch. „ - 25 — 

1000 ^"'S'^hillende Oostenrijk 
'^''^ eene bijna compl. { 71 __ 

spec, verzameling ' " ' 

100 versch. Polen f 0,27 
200 versch, „ - 1,15 
100 versch. Portugal - 1,90 
100 versch. Rumenie - 0,65 
200 versch. „ - 2,80 
100 versch. Rusland - 0,86 
200 versch „ - 6,40 
100 versch. Zweden - 064 
100 versch. Zwitserland - 1,20 
100 versch Spanje - 3,4 

100 versch. Tsjecho-
Slovakije 

200 versch. idem 
250 versch. idem 
1 O versch. 1 uikije 
200 veisch. „ 
300 versch. 
400 versch. „ 
500 versch. „ 
200 versch. Hongarije 
300 versch. 
500 versch „ 
50 versch. Uruguay 

300 versch. Azié 
500 versch. „ 
300 versch Afrika 
500 vergeh. „ 
100 versch. Australië 
200 versch. 

f 

300 versch. Balkan 
500 versch. „ 

1000 versch. „ 
2000 versch. Europa 
3000 versch. 
4000 versch. „ 
5000 versch. „ 
6000 versch. 
7000 versch. 
1000 versch. v. alle landen 
2000 versch. 
3000 versch. 
5000 versch. 

10000 versch. 
15000 versch. 
20000 versch. 

0,43 
- 5 — 
- 8.60 
- 1,35 
- 5,15 
- 10,30 
- 26,— 
- 42 70 
- 0,29 
- 0,98 
- 3,45 
- 0,72 
- 4,35 
- 12 — 
- 3 , -
- 8,50 
- 1,30 
- 6, 
- 2,15 
- 6 , -
- 25,80 
- 6, 
- 19,-
- 32,— 
- 71,— 

118,— 
197,— 

1,15 
3,75 

- 12 50 
- 35,60 
- 172,— 
- 465.— 
- 1000,-

porto extra. Prijzen per pakket. Betaling vooruit. Bestel, beneden f20 
K o o p en v e r k o o p v a n m a s s a w a a r . 

C o r r e s p o n d e n t e n g e v r a a g d ter bezorging van nieuwigheden. 
Handelaren, vraagt mijn engros serieprijslijsten. Ik behandel manco-

lijste.i van Oostenrijk, Hongarije, Bosnië, Balkan. 
Op aanvraag zichtzendingen tegen referentièn of depot. 

F. W. P R E I S , WIEN V, KRONGASSE 7. 
Lid van J. P H, V. Berlijn en S. P. A. 4127. 

Correspondentie. Duilsch, Fransch, Engelsch, Italiaansch. (492) 

HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH 

BUREAU, 
D E N H A A G , 

24 VAN L E N N E P W E Q , 
TELEFOON 5194 5. 

U I T G E B R E I D E V O O R R A A D 
VOOR-OORLGGSCHE KLEINE EM GROOTE 

ZELDZAAMHEDEN. 

Aan meergevorderde verzamelaars kan ik leveren : 
BRUNSWIJK, no. 3, 3 Sgr., rose. BRUNSWIJK, no. 4, 1/4 Sgr., 
zwart op bruin, op briefstuk. BREMEN, no. 3, 7 Gr , zwart op geel. 
FINLAND, no. 10, 10 M., brurn. SPANJE, no 11, 10 R, groen. 
VER. STATEN, no. 6, 5 c , brurn. Z W I T S E R L A N D , nos 58/62, 
serre 1882, postfrrsch, en vele meer, 
U I T S L U I T E N D IN O N B E R I S P E L I J K E K W A L I T E I T . 

Prijzen op aanvraag. 

Zichtzendingen van lilelnere z e g e l s door liet geheele land 
(396) 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R -N-YAAR &e 


