
OFFICIEEL ORGAAN VAN: 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Amsterdam; de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda; de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „Hollandia" te Amsterdam; de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht; de Haagsche Philatelisten-Vereeniging 
e 's-Gravenhage; de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem; de Philatelistenclub „Rotterdam" te Rotterdam; de 

l'iernationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage; de Nederlandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem; 
.̂ e Philatelisten Vereeniging „Groningen" te Groningen; de Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht; de Postzegelvereeniging 
„Helder" te Helder; de Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.); de Postzegelverzamelaars-Vereeniging „Zwolle", te Zwolle enden 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars". :: :: " : 

BRONZEN MEDAILLE LUXEMBURG 1922. BRONZEN MEDAILLE BRÜNN (TSJECHO-SLOWAKIJE) 1923. ZILVEREN 
MEDAILLE WEENEN 1923. VERGULD ZILVEREN EN ZILVEREN MEDAILLE 's-GRAVENHAGE 1924. ZILVEREN 
MEDAILLE PARIJS 1925. GOUDEN MEDAILLE FRANKFURT AM MAIN 1926. BRONZEN MEDAILLE NEW YORK 1926. 

Ule bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redac-
joneelen aard, benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den Hoofd
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6e JAARGANG. B R E D A , 17 J A N U A R I 1 9 2 7. No. 1 (61). 

Het jaar, dat heenging. 
Bij het begin van den nieuwen jaargang past een korte terug 

blik op het jaar, dat zoo juist achter ons ligt en dat rijk vt'asaan 
philatelistisch gebeuren. 

Ue pogingen, reeds jaren geleden in het werk gesteld om te 
geraken tot een betere internationale samenwerking, zullen thans 
naar men hopen mag, vrucht dragen door de oprichting van »La 
Federation Internationale de Philatelie« en waarbij aan vooraan
staande mannen op philatclistisch gebied in ons land een plaats 
is ingeruimd in het bestuur. De op een enkele uitzondering na, 
opgewekte vereenigingsverslagen, getuigen van een philatelistische 
bedrijvigheid, tot dusverre ongekend De feestviering van de U. 
Ph. V., sameivvallende met den jaarlijkschen Philatelisten dag, 
kenmerkte zich door een goeden geest van kameraadschap en wat 
de vereeniging »Hollandia« reeds los liet inzake haar voorgenomen 
Nationale Tentoonstelling in Augustus e.k. is een bewijs temeer, 
dat de Nederlandsche postzegelkunde zich langzaam maar zeker 
op hooger plan gaat verheffen, wat niet anders tengevolge kan 
hebben dan een verfraaiing, een verdieping van onze liefhebberij. 

Het Maandblad, in naam eigendom van enkele Vereenigingen, 
doch in werkelijkheid bezit van iederen verzamelaar-lezer, mocht 
zich het afgeloopen jaar verheugen in steeds toenemende belang
stelling. Toch is de toestand nog niet, zooals wij dien gaarne 
zagen. Te weinig nog wordt het blad benut om daarin opgenomen 
te zien het resultaat van eigen studie of onderzoekingen, vragen 
om opheldering, enz enz. Met z'n drie-duizend abonné's, die toch 
nagenoeg allen zich van tijd tot tijd verdiepen in het wezen der 
bont-gekleurde papiertjes, moest de redactie zich kunnen baden in 
een overvloed van bijdragen, wat jammer genoegnogniethet geval is. 

Is het wellicht schroom, die den verzamelaar-scribent weerhoudt 
zijn pennevruchten ter plaatsing aan te bieden ? Zoo ja, dat hij 
dan overtuigd zij, dat zijn naam niet wordt genoemd, als hij 
anoniem wenscht|te blijven. 

Nederland is een van de zeer weinige landen, waar het belang
rijkste philatelistisch orgaan wordt geredigeerd door verzamelaars 
voorgverzamelaars. Het deelt deze onderscheiding o.a. met Noor-
wegen'en Zweden, inderdaad geen slecht gezelschap. Doch zij legt 
den lezers een verplichting op : met de redactie trachten het blad 
steeds beter [te maken aan inhoud en vorm. Aan allen, die 
daartoe Jhet hunne'bijdroegen in het afgeloopen jaar. een welge
meend woord van dank; voor hen, die tot dusverre in onze gele
deren ontbraken de^opwekking: steunt ons door uw pennevruchten. 

Redactie en Administratie bieden voorts aan alle medewerkers, 
getrouwe lezers en adverteerders, haar beste wenschen aan voor 1927. 

De prijsstijging der zeldzame zegels. 
Onder dit hoofd publiceerden wij in het November-nummer 

van den vorigen jaargang- een artikeltje, ontleend aan het Duitsch 
en afkomstig van den bekenden philatelist Carl Lindenberg. 

De firma G. Keiser en Zoon te 's-Gravenhage is zoo vriendelijk 
ons den catalogus, waaruit Lindenberg zijn gegevens putte, ter 
inzage te zenden en de lezing van dit, bijna veertig jaren oude 
geschriftje deed de lust geboren onzen lezers over dit onderwerp 
nog eens het ander mede te deelen. 

Zooals wij reeds in bovengenoemd artikel vermeldden, was de 
samensteller van dezen kleinen verkoop-catalogus de postzegel
handelaar Paul Lietzow te Berlijn, een man, die te goeder naam 
en faam bekend stond. Zijn prijsnoteeringen zijn dan ook geen 
slagen in de lucht: Lietzow leverde inderdaad tegen de door hem 
vastgestelde prijzen. Hieraan ontleent dit boekje dus zijn belang
rijkheid. 

De prijscourant, die voor ons ligt, draagt tot opschrift »Selten
heiten und deren Preise. Preis-Verzeichnis seltener Postmarken 
aller Länder, aufgestellt von Paul Lietzow. Zweite veränderte 
Auflage « Zijn voorwoord, gedateerd i November 1886 is de 
moeite waard, onverkort te worden weergegeven. Het luidt aldus : 

»Die erste starke Auflage meines Seltenheiten-kataloges is ver
griffen und da täglich neue Bestellungen darauf eingehen, so 
säume ich nicht, eine Zweite veränderte Auflage erscheinen zu 
lassen. Die verehrlichen Sammler werden aus derselben ersehen, 
dass, die Preise der seltene» Marken in den letzten Jahren aber
mals eine Erhöhung erfahren haben. Namentlich gilt dies von 
europäischen und ganz besonders von deiäschen Marken. Nach 
diesen ist die Nachfrage die denkbar lebhafteste. Leider sind 
die vorhandenen Bestände nur noch ganz geringe und bald wird 
die Zeit kommen, wo ältere deutsche Marken um keinen Preis 
mehr zu haben sein werden, ja, wo man sie für Geld wird — 
sehen lassen ! Hierzu darf man jetzt schon rechnen : 

Sachsen 3 Pfennige rot, Hannover 10 Groschen, fast sämtliche 
Marken der beiden Mecklenburg, diejenigen von Oldenburg, 
Bremen, Lübeck, alle i8-kreuzermarken Würtembergs u. s. w. 

Wie gross werden unter diesen Umständen die Lücken in den 
meisten Markenalbums sein ! Doch zum Glück liegen noch viele 
Schätze in den alten Briefschaften ; möchten sich daher zahlreiche 
Sammler daran machen, sie zu heben. Glückauf!!« 

Met dezen mijnwerkers-zegewensch neemt onze brave Berlijner van 
zijn klanten schriftelijk afscheid ; of hij het »Glückauf« adresseert 
aan zijn koopers of aan zich zei ven bij de te verwachten trans
acties, laat hij in 't midden! Hoe het zij. de verzamelaars, die in 
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die dagen van Lietzow kochten aan de hand van diens prijs
courant, kunnen dit > Glückauf« zonder gewetenswroegingen em
pocheeren, want zij maakten inderdaad goede zaken, al is de 
voorspelling van Lietzow, dat rariteiten als door hem aangeboden 
binnen niet te langen tijd slechts »te kijk« en niet meer te koop 
zouden zijn, gelukkig niet in vervulling gegaan. 

Het is met de prijsstijging toch al welletjes genoeg. Ook al 
houdt men rekening met de meerdere koopkracht van betegeld 
in de tachtiger jaren dan nog is de prijsstijging meer dan raak. 

In het vorige artikel namen wij de prijzen over van enkele 
zegels, door Carl Lindenberg uit de prijscourant gekozen om aan 
te toonen, hoe de waarde der bonte papiertjes steeg. Van zelf 
sprekend, dat een Duitscher bij voorkeur vergelijkingen treft met 
OudDuitsche staten Wij, Nederlandsche verzamelaars zien uiter
aard liever de prijzen naar voren gebracht van onze eigen en 
koloniale uitgiften. Laten wij eens zien, wat Lietzow daarvan had 
aan te bieden en wat de tegenwoordige prijs is, dien Senf in zijn 
nieuwsten catalogus daarvoor thans noteert. 

Merkwaardig, dat in den geheelen catalogus, die 56 pagina's 
beslaat, geen enkele aanbieding van Nederlandsche zegels voor
komt. Waren die toen reeds zeldzaam of vielen zij nog niet onder 
de rariteiten ? Wij gelooven dit laatste, hoewel toen toch ook al 
wel prijzen zullen zijn gevraagd voor de drie eerste uitgiften, 
ongebruikt, die er wezen konden. Van de Nederlandsche koloniën 
wordt het volgende aangeboden : 

ongebr. gebr. 
Curasao 1879, 2% Gld. M. 7.50 M. 2.75 
Suriname 1879,21/2 » » 8.— » 3.
Ned Indie 1874/5 5 c. port » lo.— — 

» 1870/6 2 c. geel, 
foutdruk « 3 — — 

Deze laatste zegel bracht op de ' iongste veiling van Van Dieten 
lu im fl 60.— op; »glückauf«, die dit zegeltje in de dagen van Lietzow 
kocht. 

Wat wij hier vermelden als aanbiedingen in de Nederlandsche 
koloniën is alles, wat het boekje hierover bevat. Als curiositeit 
zij nog vermeld, dat Lietzow Curasao schrijft »Kurassao«. 

Laat ons thans eens zien, wat hij verder nog voor koopjes heeft 
aan te bieden; wij zoeken er eenige »keien«; voor u i t : 
Kaap de Goede Hoop, hout

snede van 1861. 
I penny rood *  M 
4 pence blauw — . 

» foutdr. I penny blauw — » 
4 pence rood — » 

Zweden 1855. 3 Sk. groen  » 
6 » grijs — » 
8 » geel — » 

'24 » rood — » 
Nog een kleine bloemlezing uit 

M 
» 
» 

Senf 
I 5  
1 8 . 

1 2 0 . — 

— 

1927 
M 
» 
» 2 

1 0 . 
18. 
50. 

— 

1 2 . — 
1 0 . — 

1 0 0 . 

TOO. 

5  
350 
0 8 0 

1 0 . — 

M. 3000.

•• 1800 — 
» — 
» — 
» 600. — 
» 4oo — 
. 125.
» 1 0 0 0 . 

M. 300 
» 2 0 0 
» 4ooo 
»4500 
» 375 
» 1 0 0 
. 50 
» 250 

gaan wij eens in andere wcrelddeelen rondzien : 
Europecsche zegels en dan 

Hongarije 1871, 3 kr. groen, M. 3. 

steendruk. 
Hannover 1853,3 pf. rosa. » i 50 

» 1861, 10 gr. groen » 5. 
Frankrijk 1849/50,15 c.groen »20. 

* 1853/60,1 fr.karmijn» 
Sardinië 1851, 05 c zwart • 6.— 

» » , 4o c. rose »14.— 
» 1853,05 c. bl. groen . 7 — 

• , 40 c. rose » 3 — 
Modena 1853, Courantenzegel 

9 c. violet » — 
Kerkelijke Staat 1851/2, 

I scudo rood » 4 — 
Finland 1856, 10 kop. rose » 225 
OostRoemelië 1880, 5 piasters » 7.50 
Ceylon 1855/59, ^ penny,lila » 4.50 

» » 5 pence,bruin > 6.— 
Transvaal 1869/76, Mecklenb. 

druk, doorstoken 
I penny rood » 2.— 

' • 3 pence lila » 1.50 
6 » blauw » 2.50 
I shilling groen » 3.50 

Hawai 1853, 5 c. blauw .20.— 
13 c. rood » 9 . — 

M. 2 . 

» — 
< 7.50 
» 1.25 
» 6.50 
» 6 . 
» 750 
» 4.— 
0 4 . 

» 9.— 

» 
» 
» 
» 
» 4.— 

» 
» 
» 
y, — 

■» — 

» 

S T Z E C E L 
TERGRAA 

M. 250.— 

» 80 — 
» 2 0 0 . — 
» 600 — 
» 250 — 
» 150.— 
» 300.— 
» 175. 

• 150.— 

» 600.— 

» 1 0 0 

» 4 0 1 — 
» 2 0 0 . — 
» 80.— 
» 250 — 

» 3 0 

» 4o.— 
» 4o — 
» 60. 
» 150.— 
» 1 0 0 — 

HANDEL _ 
FSMEER • 

M. 150.— 

» 7 5 . 
» 400. 
» Ï O O . — 
» 175.— 
» 1 0 0 . — 
» 250.— 
» 1 2 5 . 

» 90.— 

» 4oo.— 

" 3 2 5 . 
« 6 0 . 
» 
• 7 5  
» 1 0 0 . — 

» 2 5 . 

» 50 — 
» 4o. — 
» 1 0 0 — 
» 1 0 0 . — 
» ' 7 5  

N.YA 

N. Z. Wales 1849 (Sydneyviews). Hiervan wordt geen prijs 
gegeven; hier heet het bij de i p e n n y : «Gut erhaltene Stücke 
haben jetzt 16 bis 20 Mark wert«. Bij de 2 pence blauw schrijft 
hij : »Hier ist es ebenso, doch werden auch einzeln von 7 Mk. 
an geliefert.« Het is om te l ikkebaarden ! 

Voor de beide »postoffice« zegels van Mauritius schat Lietzow 
den prijs op 4ooo Mark en schrijft er bij : Dies ist das Iheuerstc 
Markenpaar, welches ich jedoch nicht besitze. Dieser Preis ist 
dafür erzielt worden«. Hieruit blijkt dus, dat in dien tijd reeds 
een geweldige prijs voor deze zegels werd neergeteld. 

Merkwaardig is evenwel, dat meer dan een zegel waarvoor toen 
ter tijde prijzen tot 5 Mark per stuk werden betaald, niet noe
menswaard zijn gestegen. Het betreft hier zegels, die pas waren 
uitgegeven, toen de catalogus verscheen. Het groote verbruik van 
deze waarden belette n o.m. een prijsstijging, zooals die voor tal 
van andere zegels geconstateerd werd. 

T E R H E R I N N E R I N G . 
J . E. B O H L M E IJ E R. 

Het niet geheel onverwachte droeve bericht van het 
overlijden van dezen uit de liefhebberij tot handelaar op
gegroeiden, vooraanstaanden Nederlandschen philatelist, op 
2 Januari 1927, heeft ons niet temin diep geschokt. Een 
kort doch oprecht woord aan zijne nagedachtenis, een laatst 
vaarwel, ook in naam van degenen, die hem in den ouden 
tijd hebben leeren kennen en schatten en in dien van allen, 
die later, door hunne verbinding met hem zijne vrienden 
werden, zooals hij de hunne was, vinde hier een plaats. 

Al de oudere handelaars in zegels, van wie nog slechts 
een enkele hier en daar in leven is, behoorden tot de 
zoogenaamd meer ontwikkelde, beschaafde klasse der maat
schappij. Ook Jan Ernst Bohlmeijer, geboren 15 Mei 1857 
te Amsterdam, de zoon van een fabrikant, genoot een goede 
opvoeding en werd opgeleid in zijns vaders zaak Hij had 
reeds in zijn jeugd een liefde voor het zegelverzamelen 
opgevat, geheel en al als »liefhebberij«, zonder eenige 
bijgedachte aan winstbejag, iets wat toenmaals »zeldzaam • 
was en »dwaas« zou zijn geacht, welke hij niet kon 
verloochenen en hem later leidde tot het »handelen« in 
postzegels. Zooals alle andere l iefhebbers in die dagen, 
had hij zijne brief en zegelwisseling voortdurend zien uit
breiden en, dit worde vooral in het oog gehouden, zijne 
postzegelkennis zien vermeerderen. Al was de Nederlandsche 
Vereeniging uitsluitend voor Postzegelverzamelaars, aan 
zijne groote kennis en de buitengewone diensten, welke die 
kennis den leden kon bewijzen, dankte de overledene zijne 

.toelating als lid in Sept. '84. Na een kalmen handel in zegels 
van 1878 tot I Augustus 1886, verbond hij zich met den heer 
Meindert Schaap. Deze trok zich na weinige jaren uit den 
postzegelhandel terug, zoodat hij toen weder geheel alleen 
de verzamelaars dienen kon. 

Hoe zijne kennis op prijs werd gesteld, bleek uit die 
toelating tot lid, uit zijne benoeming tot keurmeester, uit 
die tot jurylid der tentoonstellingen te Amsterdam in Mei 
1887 en de Internatiole aldaar in April 1889 en, om niet 
verder te gaan, uit zijne benoeming tot medewerker aan 
de Handboeken van Nederland en Koloniën, zoowel van 
het eerste als van het laatste. Hij was tevens een van de 
hoogst betrouwbare, werkelijk eerlijke en eervolle handelaars, 
van wie het aantal met den dag zeldzamer wordt. Spoedig 
na zijne toelating tot lid kan men in het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde meer of minder uit
gebreide artikelen over Nederland en Koloniën en over 
verschillende verzamelvraagstukken vinden, zoodat de geest 
van hem, die de eeuwige rust vóór ons is ingegaan, niet 
het minst lichtend zal blijven voortleven, ook in al datgene, 
wat geheel belangeloos den verzamelaars en handelaren 
geschonken werd, in zijn veeljarig redacteurschap van 
Nederland en Koloniën in het Nederlandsch Tijdschrift. 

In veler naam betuigen wij hier onze diepgevoelde deel
neming aan zijne geliefde kinderen en kleinkinderen Zijn 
naam zal in eere worden herdacht ! Dat zijne assche in 
vrede ruste ! J. B. ROBERT. 

DIR. LEC7N DE RAAY 
INT.T EL. ZUID 6235 ' 
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pit^ifleii 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd, 

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

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

Die Leser werden gebeten alle Neuheiten zu melden untei 
Einsendung derselben. Der Metrag wird umgehend vergütet. 

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

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

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

Gebruikte afkort ingen : S. C. =; Stamp Collecting. 
1!. M. — Bulletin Mensuel. 

ALAWIETEN. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
4 P 50 op o P 75, roodbruin. 

'7 P 50 op 3 P 50. blauwgroen. 
15 P op 35 P., blauw. 

AUSTRALIË (Gemeene best). 
Met een nieuw watermerk, kleine kroon en letter A, meer

voudig en dicht op elkaar gedrukt, verschenen de frankeerzegels 
in de koerseerende teekening : 

I penny, groen. 
, rood. 

De lage waarden der Weldadigheids
zegels verschenen in het begin van Decem
ber j . 1 . ; de hoogere volgden eerst aan het 
einde dier maand. 

Van beide geven wij hierbij de afbeel
ding. De serie bestaat uit : 

5 + 5 centimes, donkerbruin. 
20  j  5 » , roodbruin. 
5 0  1  5 " > violet, 

alle in de eerste teekening. 
I fr. 50 | 25 centimes, don

kerblauvv. 
5 fr. ^ I fr., rood. 
Beide in nevenstaande tee

kening. 
De firma G. Keiser en Zn. 

te 'sHage dank voor toezen
ding. 

In het Hoyouxtype versche
nen voorts de frankeerzegels: 

I franc, citroengeel. 
I fr. 50, blauw. 

BERMUDA. 
Frankeerzegels in het scheepstype, meervoudig watermerk in 

sierschrift : 
zVi pence, blauw. 
3 » , purper op geel. 

BRITSCH INDIË. (Nov. "26). 
Dienstzegels: 

Opdruk Service 
One Anna 

I Anna op iVa Anna bruin (Yvert no. ■80). 
I » » 1I/2 » • ( » no, 81). 
Opdruk Service 

One Anna 
1 Anna op 2 Anna 6 p. blauw. 
Frankeerzegels, lokale druk, meervoudig wateimerk s te r : 

8 Anna's, grijs. 
12 » , wijnrood. 

CAMEROEN. 
In nevenstaande teekening 

zijn te melden de frankeer
zegels : 

10 francs, violet en oranje. 
20 » , olijfgroen en wijn

rood. 
De op den voorgrond der 

teekening staande boom is in 
de laatstgenoemde kleuren 
gedruk t ; men vraagt zich met 
ontzetting af, hoe het kunst

lievend Frankrijk dergelijke wanproducten kan uitgeven ; wanneer 
men de kleurencombinaties door kleine kinderen had laten 
verzorgen, hatj het met erger gekund. 
CANADA. 

De koerseerende 3 cents werd overdrukt met 2 cents. De opdruk 
bestaat in twee t ypen : één en tweelijnig. De eeiste is vervaar
digd door het »Governement Printing Buieau«; de tweede door 
de »Canadian Bank Note Company«. 
CEYLON. 

Opdrukken op koerseerende zegels : 
2 cents op 3 cents, grijs. 
5 » » 6 » , violet. 
De oude waarde is doorgehaald. 

CHINA. 
De 4 cents grijs der uitgifte 1923—24 in de geretoucheerde 

teekening, werd vervangen door dezelfde waarde in olijfgroen. 
COLUMBIA (Sept. '26). 

Van de uitgifte 1917 versehenen onderstaande waarden in ge
wijzigde kleuren ; 

5 pesos, violet; vroeger grijs. 
10 » , groen ; » bruin. 

COSTA RICA. 
Dienstzegels : 

6 centimos, grijs en zwart. 
30 » , oranje en zwart. 
In nieuwe cijferteekening. B. M. 

E G Y P T E . 

' Ter gelegenheid van het 
te houden Internationaal 
scheepvaartkundig con
gres, gaf de Egyptische re
geering een drietal speci
ale zegels uit, alle volgens 
afbeelding. 

De waarden zijn : 
5 millièmes, bruin en zwart. 

10 » , karmijn en zwart. 
15 » , blauw en zwart. ^ , 
IJe zegels zijn gedrukt op papier met het meervoudig watermerk 

kroon en halve maan. 
Met de afbeelding van een brievenbestellermotorrijder ver

scheen voorts de expressezegel 20 millièmes, grijsgroen, eveneens 
gedrukt op het hiervoren omschreven papier. 
GROOTLIBANON. 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
4 P 50 op o P 75, roodbruin. 
7 P 50 op 2 P 50, blauwgroen. 
15 P op 25 P, blauw. 

HONDURAS. 
Van de uitgifte 1934, borstbeeld, verschenen de 
1 centavo, olijfbruin, en 
2 » , rose 

met den schuinen opdruk »oficial». 
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4 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

ITALIË. 
In de teekening, kleinen koningskop in medaljon, is te melden 

de frankeerzegel: 
2 Lire 50, blauw en oranje. 

LITHAUEN. 
De weldadigheidszegels van 1924, Yvert nos 212 —224, werden 

voorzien van een nieuwen waarde-opdruk. De op deze wijze 
aangeduide extra-toeslag komt ten goede aan de oorlogsinvaliden. 
De serie bestaat uit de waarden : 

I c. op 2 -f- 2. 
2 » 
2 » 
S » 
s » 
S '> 

10 » 
10 » 
10 » 
14 » 
20 » 
2'^ » 
30 » 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 

3 + 3-
S + 5-

10 + 10 (Yvert 
10 -|- 10 ( « 
15 + 15. ' 
20 - | - 20 . 
25 -f 25 ( » 
25 -f 25 ( » 
34 + 36. 
50 + 50. 
60 -f- 60. 
I L. -f I L. 

no. 215). 
. 216). 

» 219]. 
» 220) . 

De opdruk is in drie verschillende vormen aangebracht ; hij is 
gedrukt in verguld behalve voor de beide hoogste waarden (in 
zilver). 

Tegelijk met deze serie verschenen dezelfde waarden over
drukt met V P en waarde, in een kians gedrukt. 

De extra-opbrengst dezer serie komt ten goede aan het jeugd
werk. Deze serie bestaat uit dezelfde waarden ^.Is die der eerst
genoemde ; de opdruk is eveneens in drie verschillende vormen 
aangebracht , doch alle in verguld. 
LUXEMBURG, (Dec. '26). 

De weldadigheidszegels, reeds vroeger 
aangekondigd, zijn verschenen in de 
waa rden : 

5 -f- 5 centimes, zwart en lila. 
» groen. 
< geelgroen. 
» rood. 
» lichtblauw. 

40 -f- 10 
50 + 15 
75 + 20 
I fr- 50 + 30 
Alle dragen in medaljon het kopje 

van den erfprins Jean. 
Hulde aan onze Haarlemsche druk

kers voor de keurige uitvoering ! 
MALAKKA (Malay). 

Kleur-wijzigingen in het tyger-type : 
4 cents, oranje. 
6 » , karmijn. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Met den opdruk »Morocco Agencies« en waarde verschenen 

de koerseerende zegels van Engeland : 
5 centimes op V̂  penny, groen. 

25 . » » 2^2 pence, blauw. 
4o » » 4 » , grijsgroen. 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
De 10 centimos, vermeld onder Spanje verscheen met den 

gebruikelijken opdruk. 
NIEUW GUINEA. 

In nevenstaande teekening ver
scheen de frankeerzegel: 

i!/^ pence, steenrood. 

N O O R W E G E N (Oct. '26). 
Met den landsnaam, gedrukt in het gewijzigd letter-type, zijn 

te melden de frankeerzegels : 
15 ore, grijsolijf. 
25 » , rood. 
4o » , lichtblauw. 

^M 
H A L F P E N N Y V%/|E 

NIEUW ZEELAND. 

NIGER-GEBIED. 

In teekening, in groote trekken over
eenkomende met de afbeelding, ver
scheen de frankeerzegel : 

I penny, rood. 

In teekening en uitvoering, waarvan 
met geen mogelijkheid iets goeds valt 
te zeggen, verschenen de nieuwe fran
keerzegels in de volgende waarden : 

I centime 

4 
5 

10 » 
15 
2 0 » 
25 
30 
35 
4o » 
45 » 
50 
65 . 
75 
90 o 

i franc. 10 centimes 
50 I 

2 « 
5 ' 

10 » 
20 » 

De waarden i tot 15 centimes 
zijn gedruk t in de teekening der 
4 c tms ; de 20 tot 90 centimes 
in die der 25 centimes, de andere 
in die der i fr. 50. 

PERZIÉ (I Dec. '26). 
Opdruk »Règne de Pahlavi 1926« of) zegels der uitgifte 1909: 
30 kran, karmijn en bruin. 
In de definitieve teekening zijn de volgende nieuwe waarden 

te melden : 
12 chahi, oranje. 
15 » , lichtblauw. 

POLEN. 
De »plaatjes«-serie werd uitgebreid m e t : 

2 groszy, grijsolijf. 
40 » , blauw. 

PORTUGAL. 
In het Ceres-type verscheen de frankeerzegel: 16 centavos 

blauw. 
Werden deze zegels tot dusverre in de Munt te Lissabon ge

drukt, thans schijnt hiermede voor goed te worden gebroken. 
In hetzelfde type, doch fijner van uitvoering, met gewijzigde 
tanding (14 in plaats van u ' / 2 — 14V2) en op witter papier ver
schenen de onderstaande waarden in de daarachter vermelde 
kleuren : 

2 centavos, donkerbruin. 6 
3 » , blauw. 10 
4 » , oranje. 15 
5 » , bruinolijf, 16 

centavos, roodbruin. 
, rood. 
, zwart. 
, ultramarijn. 
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I Escudo, bruinkarmijn. 
I » 20, grijsbruin. 
1 » 60, donkerblauw. 
2 » , lichtgroen. 
3 » 20, grijsgroen. 
4 » 50, geel. 
5 « , grijsbruin. 

10 » , karmijn. 

25 centavos, grijs. 
32 » , donkergroen. 
40 » , groen. 
48 )> , rood. 
50 » , oranje. 
64 » , blauw. 
80 » , violet. 
96 » , rood. 
Van de onafhankelijkheids-serie van 1926 werden onderstaande 

waarden voorzien van een nieuwen waarde-opdruk : 
2 centavos op 5 centavos. 3 centavos op 1 Escudo. 
2 » » 4 6 » 4 » » I J . 60. 
2 » • 64 » 4 >' » 3 » 
3 » » 75 » 6 » » 4 » 50. 
3 » » 96 » 6 » » 10 » 
Volgens het jongste Bulletin Mensuel waren deze opdrukken 

slechts aan de postkantoren verkrijgbaar op 30 November en 
I December j . l . De oplaag-cijfers bewegen zich, naar dezelfde 
bron meldt, tusschen de 20000 en 50000 stuks. 

SPANJE. 
In het koerseerende type verscheen de frankeerzegel: 
10 centimes, geel groen, met controlecijfer op de rug-zijde. 

SYRIË. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
4 P 50 op o P 75, roodbruin. 
7 P 50 op 2 P 50, blauwgroen. 
15 P op 25 P, blauw. 

S. MARINO. 
De expresse-zegel van 1923, de 60 centimes violet, met den 

opdruk »Espresso« werd voorzien van de waarde-opdrukken: 
Lire 1.25 en Lire 1.85. 

Volgens het officieel decreet werden van den eersten opdruk 
50000, van den tweeden 55000 stuks uitgegeven. Zij dienen voor 
de frankeering van gewone stukken. 

ST. PIERRE E T MIQUELON. 
Frankeerzegel in het meeuwen-type : 
30 centimes, donkergroen en lichtgroen. 

ST. VINCENT. 
Frankeerzegel koerseerend type : 3 pence, purper op geel. 

TOGO. 
In de teekening der koerseerende francs-waarden verschenen 

de frankeerzegels : 
10 francs, bruin en rose. 
20 » , roodbruin en zwart op geel. 

URUGUAY. 
Frankeerzegels in het vogel-type, ongetand met den opdruk 

»Prensa» : 
3 centimos, grijsgroen. 
9 op 10 centimos, blauwgroen. 

15 centimos, violet. 
Dienstzegel (opdruk oficial) : 
36 centimos rose, (ongetand). 

VENEZUELA. 
Stanley Gibbons meldt de volgende dienstzegels, verkregen 

door koerseerende frankeerzegels te voorzien van de geperfo
reerde letters G N. : 

5, 10, 15, 25, 50 c. (violet) 50 c. blauw en i Boliv. (American 
Bank Note druk). 

10, 15, 25 en 50 c. en i Boliv. (Waterlow-druk). De 10 en 50 
cent bestaan in de tandingen i4 en i2'/2. 

liitvx^t Uitgiften 
Opka^ci/fcrs^etg.! 

DENEMARKEN. 
Binnenkort verschijnen de frankeerzegels in geheel nieuwe 

teekening naar het ontwerp van den kunstenaar A. P. Jensen. 
De eerste waarden, die uitgegeven zullen worden, zijn: 15, 20, 
25, 30, 35 en 4o Ore. 

FRANKRIJK. 
Naar sommige bladen berichten zullen enkele speciale zegels 

verschijnen, waarvan het gebruik verplichtend is en wier opbrengst 
dient tot delging of vermindering van de staatsschuld. 
GRIEKENLAND. 

De maatschappij, die de luchtpostroutes exploiteert tusschen 
Athene—Brindisi en Athene—Constantinopel, gaf een vierial 
speciale zegels uit in de waarden 2, 3, 5 en 10 drachmen. Hoe
wel de zegels aan de postkantoren verkrijgbaar zijn, meenen wij 
toch onzen lezers te moeten adviseeren ze, niet als officieele 
stukken te beschouwen. In het volgend nummer hopen wij een 
afdoend advies te kunnen geven, steunend op meerdere en 
betere informatie, dan die ons thans ten dienste staat. 
ITALIË. 

Op 5 Maart e.k. zal het een eeuw geleden zijn, dat de beroemde 
natuurkundige, Alessandra, Graaf Volta, de ontdekker o.a. van 
het galvanisme, stierf. Bij deze gelegenheid zullen eenige speciale 
zegels verschijnen. 

NEDERLAND. 
De tandingen 1 2 ^ X 12 B k.g. en 12H X 12 B g.g. 

Sedert het verschijnen van den Leiddraad voor den speciaal
verzamelaar van Nederland is er een verwarring ontstaan tusschen 
de beide hierboven genoemde tandingen, die het m.i. wenschelijk 
maakt dat zoo spoedig mogelijk worde uitgemaakt, waar de 
grens tusschen deze beide tandingen moet worden getrokken. 

De oorzaak van deze verwarring zit in het opnemen van de 
tanding 12(4 X 12 B k g . bij de uitgifte 1876 IT den leid
draad, terwijl zoowel Kohl in zijn handboek 1915 als Gatso-
nides in het Ned. Tijdschr. 1917 blz. 35 aangeven dat de eerste 
zegels in de tanding 12^2 X '2 B g.g. dateeren van 1875, wat 
insluit dat de tanding i2'/2 X '2 B k.g. bij de uitgifte 1876 
niet kan voorkomen. Nu spreekt het wel van zelf dat de samen
stellers van den leiddraad wel een reden hebben gehad om de 
tanding 12V2 X 12 B k g . bij de uitgifte 1876 op te nemen. 
Die reden is wel deze, dat dezelfde bewerking, die de machine, 
die de tanding i2'/2 X ï2 B leverde, in 1875 onderging, later 
nog eens of meerdere malen werd herhaald. Ue heer Gatsonides 
heeft in zijn artikel in het Ned. Tijdschr. 1918 blz. 2 reeds be
toogd dat de dunne perforeernaalden, die sedert 1873 ' " deze 
machine gebruikt werden, in 1875 door dikkere naalden zijn 
vervangen, ten gevolge waarvan de tanding i2'/2 X 12 B k.g. 
voorkomt aan zegels uit de jaren 1873 —1875 en de tanding 
12V2 X 12 B g.g. aan zegels uit de jaren 1875 —1886. Indien 
men beschikt over een voldoende voorraad zegels op geheelen 
brief, of over gebruikte zegels met leesbaar datumstempel, valt 
de juistheid dezer bewering gemakkelijk te constateeren, maar 
tevens zal men dan opmerken dat omstreeks 1879, de bewerking 
van 1875 nog eens herhaald moet zijn, de jongste zegels in de 
tanding i2'/2 X 12 B g.g. vertoonen wederom grootere gaten. 
Zoo vindt men dus bij de uitgifte 1876 inderdaad zegels in de 
tanding 12V2 X 12 B met grootere en met kleinere gaten, maar 
deze kleinere gaten zijn dan toch nog beduidend grooter dan 
de zeer kleine gaten, welke men vindt bij de zegels uit de jaren 
1873 —1875. Waar het mij nu niet wenschelijk lijkt om een 
benaming »i2'/2 X '2 B middelsoort gaten« in te voeren zal 
men moeten komen tot het trekken van een grens tusschen 
k.g. en g.g. en daarvoor komt m.i. alleen — als van ouds — 
1875 in aanmerking. 

Wanneer men de middellijnen der gaatjes gaat opmeten, dan 
zal men vinden voor i2'/2 X '2 B k g . (1873—1875) dat de 
gaatjes zeer ongelijk van grootte zijn (0,5 i 0,7 m.M.), maar 
beduidend k l e i n e r dan de tusschenruimte tusschen de gaatjes 
(0,9 a 1,2 m.M.), bovendien staan bij deze tanding de gaatjes 
niet zuiver gericht, d.w.z. de lijntjes door de middelpunten der 
gaatjes getrokken geven een gebroken lijn te zien. Bij de zegels 
der uitgifte 1876 met de kleinste gaten vindt men voor de mid
dellijnen der gaatjes, die nagenoeg even groot zijn, + 0,9 m M., 
d.w.z. beduidend g r o o t e r dan de tusschenruimte tusschen de 
gaatjes, die hier + 0,7 m.M. bedragen, terwijl bij deze tanding 
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de gaatjes wel gericht zijn, zoodat de lijntjes, die de middel
punten dier gaatjes verbinden nagenoeg een rechte lijn vormen. 

Zooals hierboven reeds is gezegd, worden de gaatjes nog grooter 
( ± i.i m.M.) bij de latere zegels in de tanding i2'/2 X ' 2 B g.g. 

Nu meii er toe is gekomen om de eerste oplagen der uitgifte 
1876 in de tanding 12V2 X ' 2 B g.g. in den leiddraad aan te 
duiden als getand i2'/2 X ' ^ B k g . , kwam men er ook toe om 
bij de uitgifte 1872 onder de tanding i2'/2 X ' 2 B k.g. zegels 
te begrijpen, die veeleer vallen onder de tanding i2'/2 X ' 2 B g.g. 
Het gevolg hiervan is geweest dat men de prijzen voor de zegels 
der uitgave 1872 getand i2'/2 X ' 2 B k.g. sterk omlaag heeft 
gedrukt (m.i. volkomen ten onrechte). 

Onderstaand staatje geeft Jiiervan een overzicht. 

5 
10 
12'/2 
15 
2 0 
25 
50 

C e n t 
C e n t 
C e n t 
C e n t 
C e n t 
C e n t 
C e n t 

i 2 ' / 2 X 12 g.g

Leiddraad. 
f 0.02 
» 0 03 
» 0.05 
» 0.05 
» 0.05 
» o . i o 
» 0.25 

Kohl 1915. 
M. 0.05 
» O.IO 
» O . I O 
» 0.2=; 
» 0.15 
» 0 25 
» 0.15 

121/2 X 

Leiddraad. 
f 0.05 
» O.IO 
» 0.10 
» 0.15 
» 0.15 
» 0.20 
» 0.30 

12 k .g . 

Kolil 1915. 
M. 0 .30 
» 0.60 
» 5 . 
» 0.75 
» o.go 
» 1.50 

Volgens den leiddraad zijn de zegels getand i2'/2 X ' 2 B k.g. 
ongeveer 2 X 2:00 duur als de zegels getand 12V2 X ' 2 B g.g., 
volgens Kohl daarentegen ongeveer 6 X ^oo duur. Dat het 
i2'/2 et. zegel, dat eerst i Juli 1873 werd uitgegeven, zoo duur 
is, in vergelijking met de andere waarden, zal wel duidelijk zijn. 
Het gevolg van de opname der tanding 121/2 X ' 2 B k.g. bij 
de uitgifte 1876, is nu dat tallooze zegels der uitgifte 1872 door 
handelaars en verzamelaars worden aangeboden als geland 
I2I/2 X ' 2 B k.g., zonder dit in de verste verte te zijn (alle 
slecht uitgevallen tanding i 2 V 2 X ß g g  wordt nu tot i 2 ' / 2 X i 2 
B k.g. gepromoveerd!) 

Mocht het nog eens tot de uitgave van een nieuw standaard
werk komen zoo hoop ik dat de tanding i2'/2 X 12 B k.g. bij 
de uitgifte 1876 weer wordt geschrapt en dat men voortaan 
onderscheidt : 

!•. 1272 X ' 2 B k.g. Middellijnen der gaatjes onderling onge
lijk, wisselende van 0.5 tot 0.7 m.M., maar steeds 
k l e i n e r dan de eveneens ongelijke tusschenruimten 
tusschen de gaatjes. (In de horizontale lijen 0.8 a i, in 
de verticale rijen 0.9 ;\ 1.2 m.M.). De lijntjes die de 
middelpunten der gaatjes verbinden vormen een gebroken 
lijn. (18731875)

2". 1272 X 12 B g.g. Middellijnen der gaatjes nagenoeg gelijk, 
i 0,9 m.M. bij de eerste en + 1,1 m.M. bij de latere 
oplagen, en g r o o t e r dan de tusschenruimten tusschen 
de gaatjes (aanvankelijk 0,7 ä 0,8, later 0,4 ä 0.5 m M.). 
De lijntjes die de middelpunten der gaatjes verbinden 
vormen nagenoeg een rechte lijn. (1875 —1886). 

A. VAN DER W I E L . 
Nieuwe waarden met watermerk. 
Op het nieuwe papier verschenen de 4 en de 40 cent. 
Nieuwe Oplaagletters. 
4 cent E ; 4o cent D; beide met wmk. 
Nieuwe Plaatnummers en Tandingen. 

5 cent B : 46, rolperf. 
5 cent E : R 106, tanding Gr. 

R 109, » Gl. 
10 cent C: R 84, rolperf. 
10 cent D : L 106, « 

L 107, tanding Nb. 
L 108, » Gr. 
R 108, » Gr. 
R I I I , » Nb. 

40 cent D : io4, » Nb, in twee typen. 
W^ ■f(]A ^^ plaatnummers na no. 100 laten niet na, 

onze a m d a c h t gespannen le"houden. Na 106, 
f l ^ H ^ zoowel bij de 5 als bij de 10 cent voorkomend, 

kunnen nu vermeld worden 108, bij de 6 en 
de 10 cent, en io4 (bij de 40 cent) met kleine 
en groote cijfers, die de heer Klink ons meldde 

(zie teekening). Het grootere cijfer staat verder naar links ten 
opzichte van de D dan het kleine. 

ir 

4 cent E: 

Bij beide 
boven en 
balk van de 

De 50 cent C no. 103 overtreft dit nog door met het nummer 
in drie typen te verschijnen. Bij type I wordt de kop van de 3 
gevormd door een recht lijntje; type II heeft een groote, ronde 
o ; bij type III, met zeer kleine cijfers, staat de o iets hooger, 
de 3 iets lager dan de i. Beide laatste typen werden ons gemeld 
door den heer Klink. 

Misschien zijn al deze dubbele nummers bij de hoogere waar
den (86, 103, 104) niet aan vergissingen te wijten, maar het 
gevolg van een nieuwe »politiek«, waarbij aan een bepaalde 
oplaag van één waarde één nummer wordt gegeven, hoewel er 
meer dan een plaat voor is aangemaakt . Meer dan een gissing 
is dit echter voorloopig niet. 

Nieuwe Drukkersteekens en Tandingen. 
2 cent E : met de hand geteekende cirkel en cijfer 2 in tan

ding Gl. 
zuiverronde cirkel en liggend cijfer 4 onder zegel 
191, in tanding Gl. 
idem idem met cijfer 6, tanding Nb. 
(in de bij dit teeken behoorende cirkel ligt een 
tweede 6, doorgestreept), 
idem idem met cijfer 11, in tanding Gl. 
V e r b e t e r i n g . Het in het vorig no. vermelde dr. 
teeken met cirkel en cijfer 7 was opgegeven in Gr. 
dit moet zijn Nb. — De tanding van hetzelfde 
teeken met cijfer 10 moet zijn Gl. in plaats van Gr. 
cirkel en cijfer 2 onder zegel 191, tanding Gr. 
idem idem met cijfer 3. Tanding Gr. 
teekens van de 4 cent E staan de oplaagletters op 

onderrand in «kopstaand Spiegelschrift« (middelste 
E iets onder 't midden). 

De 4 cent in gewijzigde teekening. 
De 4 cent op wa

termerkpapier (op
laag E) vertoont, ver
geleken met de voor

! afgaande oplagen, 
1 enkelewijzigingcnin 

de teekening. In de 
eerste plaats zijnver
schillende blauwe 
lijnen en vlakken 

breeder geworden, ten koste van het wit. Het duidelijkst echter 
is het woord NEDERLAND veranderd; de hoogte van de letters 
is l/'s mM. kleiner geworden; de R heeft, in plaats van een ge
bogen, een bijna rechten staart gekregen. Voor de hoogte van 
het woord CENT geldt hetzelfde. 

Waaraan deze nieuwe teekening te dunken is, is ons onbekend. 
Misschien kunnen we nu ook de andere lagere waarden met 
soortgelijke veranderingen verwachten. 

Mr. Bontekoe maakte ons op het bovenstaande opmerkzaam. 
Dubbele perforatie. 
Wij ontvingen de 15 cent rolperf. (met watermerk, letter E) 

met een dubbele perfoiatie in de bovenrand, ontstaan door het 
tweemaal inslaan van de kam. De afstand tusschen de beide 
perforatielijnen is 8 mm. 

Een nieuwe 11 : IItanding bij de Jubileumzegels. 
Dr. Bölian te Hilversum legt ons voor een gebruikt exemplaar 

van de 2 cent Jubileum 1923, dat zuiver getand is 11 : 1 1 . 
Het zegel is afgestempeld Overveen, 29VlI'24. 
10 cent Jubileum 12:12 . 
Van dit zegel bezit de heer Van der Meulen, Den Haag, een 

paar met plaatnummer 6. Dit is, voor zoover ons bekend, 
het eerste nummer dat van de 10 cent in deze tanding bekend is. 

Aan de lijst van plaatnummers in tandingen van deze serie 
zijn nog enkele verdere toevoegingen te maken. Wij hopen 
hierover binnenkort nadere mededeelingen te kunnen doen. 

Afwijkingen Jubileumzegels 1923. 
Wij ontvingen ter inzage van den heer Renkema te Renkum 

de 10 cent Jub . met de in 't vorig nummer genoemde afwijking 
(verticaal paar, ongetand tusschen de zegels), in een d e r d e 
tanding, namelijk i i ' / 2 : i i V 2 

Olympiadezegels. 
Naar wij van het Hoofdbestuur der P. T. T, vernemen zullen 

er ter gelegenheid van de Olympische spelen te Amsterdam in 
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1928 bijzondere frankeerzegels worden uitgegeven Het hoofddoel 
dat aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van deze zegels, 
IS de reclame voor de Olympiade, het geldeliik voordeel (ten 
bate van het Ned Olympisch Comile) is bijzaak en zal door de 
kleine toeslag ook niet groot zijn. 

Volgens de dagbladen zouden versthijnen de waarden 2 -f- l> 
3 + I, 6 + ' . 'O + 2, 15 - j - 2 en 30 + 3 cent Wij vernemen 
echler dat het nog niet vaststaat, welke waaiden zullen worden 
uitgegeven 

Een Philatelistenloket ook te Rotterdam? 
Naar »De Philatelist« verneemt zullen te Rotterdam pogingen 

in het werk worden gesteld om ook daar te komen tot het 
instellen van een loket, speciaal voor den verkoop aan ver
zamelaars 

De valsche f 1 0 , - 1813-1913. 
^Ingezonden) 

De vriendelijke bemiddeling van den Hoofdredacteur stelde 
mij m de gelegenheid het in de November aflevering van den 
vorigen j aa rgang besproken valsche zegel f lo — 1813—1913, 
hetwelk m het bezit is van den heer Auf der Heide, aandachtig 
te bekijken 

Nevens de in genoemde aflevering vermelde afwijkingen, kun
nen nog een paar zeer marquante worden genoemd In de eerste 
plaats wel de pronellijn van voorhoofd tot en met de kin, zoo 
mede de neusvleugel, welke beide sterke afwijkingen vertoonen 
In niet mindere mate is zulks het geval met het oog, de diadeem 
en de haardot Ook in den meanderrand komen vele afwijkingen 
vooi nevens die, afgebeeld op biz 205 van genoemde aflevering, 
IS vooral een lijntje links boven den kop van den linkerleeuw 
(door blijkbaar minder goed geslaagde reproductie van het valsche 
zegel niet zichtbaar op blz 2o4 doch zeer duidelijk op het mij 
toegezonden exemplaar) 

Thans een woord over de falsificatie als zoodanig 
Zooals bekend is, zijn de jubileumzegels 1813—1913 uitgevoerd 

in koperg avure , een procedc, dat niet zoo gemakkelijk 15 na te 
maken, vooral niet, als de lijnen zeer diep in het koper zijn 
ingegraveerd, zooals met die zegels het geval is 

Het mil toegezonden zegel is eveneens m kopei gravure gedrukt 
Eene vergelijking van het valsche met een echt ^egel toont aan, 
dat de falsaris eene fotografische reproductie op een koperen 
plaatje heeft vervaardigd, het verkregen beeld door aanetsing 
heeft vastgelegd, en dit vervolgens met een giaveernaald (burijn) 
heeft afgewerkt Eene groote mate van handigheid kan hem niet 
worden ontzegd ' Het is hem echter niet fe lukt zoodanig in het 
koper te graveeren dat eene zuivere gelijkenis is verkregen 

Deze mislukte namaak heeft wederom duidelijk aangetoond, 
dat voor frankeei zegels en ander geldswaardig papier de koper 
g7avure, mits zeer diep aangebtacht, het meest aanbevelenswaar
dige procédé is Als zeer diep noem ik o a de gravure van de 
jutjileum-zegels 1813-1913, 1898—1923 (in mindere mate die van 
Ned O-Indte, Curafao en 'Suriname') en de aanduiding »De Ne 
derlandsche Bank betaalt aan toonder gulden« van de nieuwe 
bankbiljetten beneden de waarde van f 100 — 

J C P U I L , 
Haarlem, 4 Januari 1927 Oud Controleur P en T. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
Liefdadigheidszegels ? 

Aan het Hoofdbestuur dei P T T is voorgesteld de uitgifte 
van liefdadigheidszegels ten behoeve van de slachtoffers van de 
ramp m Wes t Sumatra 

Naar Aneta uit Padang seint, werd door het uitvoerend Steun 
comité het volgende ontwerp samengesteld 

Postzegelwaarden van i tot 10 cent te bedrukken in het mfdden 
met een karbouwenkop en daarboven de le t tersS W K , beneden 
28 Juni 1926, Imks toeslag en rechts cents 

SURINAME. 
De heer Van der Voet zond ons het Gouvernements Adver 

tentieblad van 28 Sept '26, waarin opgenomen het 
BESL UIT van 22 'iept IQ26 tot nadere wijziging van het Besluit 

van 21 Sept iQoy, houdende bepalingen omtrent het tn gebruik 
stellen en de wijze van uitgifte van postzegels, briefkaarten en 
andere postformulieren der kolonie Suriname 

In naam der Koningin ' De Gouverneur van Suriname, over 
«egende, enz , heeft besloten 

Art I 
Het besluit van 21 Sept 1907, zooals dit luidt na de daarin 

aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk bij Besluit 
van 4 Mei 1926, wordt nader gewijzigd als volgt 

I Het eeiste lid van art 3 wordt gelezen als volgt 
»De fiankecrzegels bestaan uit twintig soorten, namelijk van 

I, i ' /2, 2, 2I/2, 3, 4, 5, 6, 71/2, 10, 12V2, 15, 20 25, 30, 35, 50, 
100, 150 en 250 cents * 

III Het eerste lid van art 5 wordt gelezen als volgt 
»Van de in het vorig art bedoelde zegels (portzegels Red.; 

bestaan elf soorten, namelijk van 2'/2, 5, 10, i2' /2, 15, 20,25,30, 
50, 75 en 100 cent < 

Art 2 
Dit Besluit treedt in werking met ingang van den dag na dien 

van zijne afkondiging 
Gegeven te Paramaribo, den 22sten September 1926 

V A N HEEMSTRA 

Uitgegeven den 25sten September 1926 

Uitslag van de Rijkszegelveiiing op 16 December 1926. 
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aisYrtPIÄDE 

H E T H E I L D E S V O L K S ZU oÉ HOOGSTE^WET^ 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Van de z g. spoorwegbriefkaai ten zijn de volgende 

nieuwe kaarten te melden : 
' ''No. 60. Als kaart 52. Model C. C. 238. De oplaag is E. H. 
500000 b b 22. r. d. 13/3 '26 Bij sommige kaarten is de 6 van 
'26 gebroken, zoodat ze dan heel veel lijkt op een 5. 

No. 61. Wijziging van kaart 57. Model C.C. 238 c. Amsterdam 
Doklaan. De oplaag is E.H. 75.000 bb 22. r. d. 13/3 '26. Bij 
sommige kaarten is de streep tusschen 13 en 3 afgesleten of 
gebroken en is er nog alleen e e n . overgebleven: 13.3, zoodat men 
zelfs geneigd is te denken, dat er opzettelijk 13.3 staat. Later 
verdwijnt ook die punt. 

No. 62. Model C.C. 238. Amsterdam Oostenburgergracht. De 
oplaag is E H. 20.000 bb. 51 r. d. 20/5 '26. Ook hier weer de 
6, die er uitziet als 5. 

Op blz. 90 van 17 Mei 1926 is onder »Aanhangsel» opgenomen 
kaart C. Wanneer wij deze noemen C i, dan is als C 2 te 
melden dezelfde kaart model 1202 (in de tekst bij C i staat 1902, 
hetgeen een drukfout is) met links onderaan als oplaag E.H. 
40000 — 62 rd. 4/8 '25 V 5. 

Hierbij een afdruk 
van de linkerhelft 

' van de zg. Olym
piade briefkaart. 

STEUMTHZTHEDERLAriDSCH , ^ " e kaart, die 
/ \ l V ^ r \ l ^ r * i J rr\%.Mvr'^ "°° ' ' den heer Huy-
U L 7 m K l 3 \ . n \ . \ / n i T £ gens in den handel 

woidt gebracht, is 
vanaf 15 December 
jl. verkrijgbaar in 
alle groote steden 
van ons land tegen 
den prijs van 10 
cent. Ditmotiefheeft 
tot senelet ter \ ; de 
bedoeling i<;, dat 
kaarten met andere 
motieven andere w mv\m\m mmsm S-ÏÏÏZ'S 

wordt, IS nog niet 
um-

: serie-
zijn een con

trole van den druk-
COPYRICHT DA&BLAD OE TELEGRAAF. AMSTERDAtI ] jgr^ B e k e n d z i j n m i j 

lot nu toe de num-
CnitS ™'̂ ''̂= i-iooo, 

„.=.,= . looi —2000, 3001 — 
SERIE A 1-1000. O. E. H.B. «. H ^ 

4000 en 6001—7000 
(Kaarten zonder letter en nummer zijn voorloopers). 

Onder het versje staat het woord Copyright, hetgeen een 
drukfout is, het moet natuurlijk Copyright zijn. Deze tekstregel 
zit evenwel aan 't cliché vast, bij volgende oplagen zal het ver
beterd worden. 

BUITENLAND. 
Bulgarije. Heden verscheen een nieuwe kaart voor het Binnenland 

met den kop van Czaar Boris; voordruk Bulgaarsch, met deelstreep. 
Br. I L. grijsgroen op lichtgroen. 
Denemarken. Voor mij liggen de volgende noviteiten: 
Str. 7 ö. lichtgroen op roomkl. 
Br. 7 ö. lichtgroen » wit, zonder deelstreep. 
» 12 ö. paars » » » » 
* 7 + 7 ö. lichtgroen op wit zonder deelstreep. 
» 12 -|- 12 ö. paars » » met » 

Env. 20 ö. rood » 
Duitschland. Ik neem uit »das Postwertzeichen» over: 
De kaarten van 20 pf. blauw, adelaartype, klein formaat, voor 

het buitenland weiden sinds Jaunari voor 15, resp. 30 pf. voor 
de dubbelkaart , zonder eenig kenmerk verkocht. Deze methode 

jtr(\Ntwmtoi\jki\ 
MfM<looN«sÄi\ji\ai\-

iW m> ll\ i\iM\ lWU<|daM! - m"rrnaas?des"e"rl 
Sffï?^ï>?^i?|2^ia®^??'^#^^??K»'SFilgïiJJSaa)3^>^ letter ziin een co' 

Cien 

heeft dikwijls tot verschillen aanleiding gegeven aan de loketten. 
Om deze te ontkomen, heeft de directeur van een postkantoor 
in een provinciestad (welke?) de s tukken, die hij nog onderzijn 
beheer had, laten kenmerken door een rooden gummi-stempel-
opd ruk» i5 Pf.« Deze opdruk staat bij de enkelkaart boven den 
waardestempel op den witten car ionrand; bij de antwoordkaart 
ook nu en dan onder het zegel; er zijn ook dubbelkaarten, waarbij 
de opdruk op de eerste kaart boven, op de tweede kaart onder 
het zegel is aangebracht. Deze kaarten werden weken lang aan 
het loket verkocht, totdat de verzamelaars erop attent werden 

Door ongewone vraag en verschillende onderzoekingen werd 
ook de postdirecteur opmerkzaam op het ongewone van den 
opdruk, waarna de kaarten weer zonder dezen werden verkocht. 
In ieder geval zijn de opgedrukte kaar ten zeer netjes door de 
post besteld geworden, zonder dat iemand aanmerking erop ge
maakt heeft. 

L'histoire se répè te : Iets dergelijks heeft zich in Indië mét de 
kaart van 5 op 12V^ c. ook afgespeeld. 

Ik catalogiseer dus : 
B. 15 op 20 pf. en 15 -f- 20 pf grijsblauw op roomkl. 

(privaat-opdruk) 
De kaart van 5 pf. met Schiller is ook getand verschenen: de 

luchtpostkaart van 15 pf verscheen nu ook met 4 regelige afzen
deraanwijzing; ook de enveloppe voor de pneumatische post met 
nieuwen waardestempel van 4o pf. met Leibniz. 

Br. 5 pf. groen op roomkl. getand. 
15 pf. roodviolet op roomkl . 

Env. pn. p . 40 pf. donkerbl. op lichtrose 147 X '°-5 "^•'^• 
Italië. Ben eigenaardige kaart ontving ik van Dr. Poggio Poggi; 

rechts de waarstempel met den Koning van 40 c. de onderdruk 
van de Inchtblauwe voorzijde bestaat uit een stralenbundel, waarin 
men leest: »Tutti cli Italian! sottoscrivano al prestito del littorio « 
(Alle Italianen behooren m te schrijven op de leening van Littorio «) 

Br. 4o c. bruin op lichtblauw. 
Letland. Met het Russischen Kruis als waardestempel liggen 

voor mij wat de catalogus noemt : Umschlagbrief (postblad 
zonder perforeering) en een nieuwe enveloppe. 

Umschl. br. 25 c. blauw op wit. 
Env. 25 c. blauw op lichtgrijs 155 -|- 125 m.M. 
Madagascar. De enveloppe van 25 c. met den waardestempel, 

een draagstoel met officier, ontving den volgenden voordruk: 
links een inlandsch brievenbesteller, waaronder \\\ hel Fransch 
en Madagascarsch: Le prix de cette enveloppe ne doit pas 
dépasser frs 0 3 0 ; aan de achterzijde de afzenders-aanwijzing en 
het verbod, dat men in gewone brieven waarden mag insluiten. 

Env. 25 c. groen en zwart form c. 
Nieuw-Zeeland. Voor mij liggen eenige nieuwe postbladen 

dezer Kolonie, die met den waardestempel van i'/2 op 2 p. geel 
(no. 26) werd 5 maal doorbalkt, waarnaast een nieuwe 
waardestempel gedrukt n.1. die met de landkaar t van N.Zeeland, 
(no. 30); deze laatste ontving, bij een nieuwe oplaag, een geheel 
nieuwen tekst op de rugzijde ; de oude , 2 regelige aanwijzing 
werd opgeschoven, daaronder kwam een brievenbesteller, 
waarnaast : The Post Office wil render you better service, if you: 
verder 4 regels. 

Verder valt nog een nieuwe briefkaart te catalogiseeren van 
1/2 p., waarbij de achtergrond van den Koningskop weer geheel 
gearceerd is. 

Kbf. I d. wijnrood (op i'/a d. op i d. geel), luchtblauw. 
l d . » (nieuwe rugz. tekst) » 

Br. '/2 d. groen op roomkl. 
Portugal. De heer C. George zendt mij een nieuwe kaart van 

25 c. op wit carton, waardestempel oogster ; gemelde heer deelt 
mede, dat bij decreet werd vastgesteld, dat 2000 vel wit carton, 
bij de munt aanwezig, voor dit doel moesten worden gebruikt. 

Br. 25 c. zwart op wit. 

A. en B. stempels in ovaal. 
Naar aanleiding van het in de nos 58 en 60 gepubliceerde, 

mochten we van den heer C. Blansert, Haarlem, onder vriendelijke 
dankzegging, de volgende mededeeling ontvangen: 

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R 8 . C g * o m DIR. l EON DE RAAY = ^ mr .TE l . . ZUID ,S2S5 
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»Ik heb reeds geruimen tijd in mijn bezit een groot poststuk 
(19 X 29 C.M.), de brief is verzonden uit Utrw/ti en geadresseerd 
aan H. K. H. Prinses Marianne, ^s-Gravenhage Frankeering 10 
ct-zegel 1867, afgestempeld met nommerstempel 107 {Utrecht) 
en klein-rondstempel Utrecht 17 Aug. 1871. Bovenaan staat in 
zwarten inkt de bewuste stempel B in ovaal en Schieuders no. 
602 »Aangeteekend« in langwerpigen achthoek.« 

Ook den heer J. van Nifterik, Haarlem, zijn wij dank verschul
digd voor de overlegging van een aangeteekenden brief 23-11-1868 
uit Curagao, verzonden aan Z. K. H. Frederik, Prins der Neder
landen te 's-Gravenhage. Behalve de West-Indische stempels 
AANGETEEKEND en FRANCO (zonder omranding), in zwart, bevat 
de voorzijde den B-stempel in roörfen de achterzijde den aankomst
stempel (Sehr. I l l ) 's-Gravenhage 15 Dec. 68 4A-8A, eveneens 
in rood. 

Daar de heer J. Polling, Helder, den A-stempel overlegde op 
een aangeteekenden brief 13 Oct. 1869 uit Amsterdam naar 
's-Gravenhage verzonden, ligt het o.i. voor de hand, dat de 
letterstempeis te ^s-Gravenhage op de aangeteekende stukken 
geplaatst zijn, mogelijk om het loket aan te duiden, waar de betr. 
brief afgehaald moest worden. 

Proefstempels van »De Industrie«, Rijswijk. 

In vervolg op onze mededeelingen in no. 60 kunnen we 
berichten dat te Rijswijk (Z. H.) de dagteekeningstempel van 
een geheel ander type was dan te Loosduinen. De heeien 
J. H. Nieuwenhuijzen en Th . Boogaard danken wij ten zeerste 
voor de overlegging van den proefsterapel van Rijswijk resp. 
van 26 Augustus en 28 September 1926 

De dagteekeningstempel is van het koerseerende typenrader-
model, in den duhbelr ing boven (RIJSWIJK Z. H.) onderin het 
jaartal 1926 en aan weerskanten een dubbelkruis in den balk de 
datum b.v. 26. VIII. 3A en in het onderste segment 1. Rechts 
van den dagteekeningstempel 4 evenwijdige 35 m.M. lange hori
zontale lijnen. 

De proefnemingen te Loosduinen schijnen nog niet afgeloopen 
te zijn. De heer Th . Boogaard had de attentie ons een enveloppe 
te zenden, waarop de in No. 60 afgebeelde dagteekeningstempel 
dd. 23—12 26, doch de 4 evenwijdige 28 m.M. lange lijnen staan 
nu links en loopen horizontaal. Tevens deelt genoemde heer 
mede, dat niet alle rechts s taande lijnen schuinsrechts afloopen, 
hem zijn afdrukken bekend, waarvan de lijnen horizontaal zijn. 
De nieuwe links s taande lijnen maken geen indruk in het papier, 
zooals wij tot ons genoegen konden constateeren. 

Het blijft dus voor de stempelverzamelaars uitkijken naar deze 
nieuwe machinestempels! 

Voor ongemelde boorten houden we ons steeds beleefd aan
bevolen! 

Gedurende December 1926 was de afstempeling 

KOOPT THANS 
WELDADIGHEIDS-

POSTZEGELS 
VOOR H E T KIND 

evenals in eind 1925, begin 1926 in gebruik te Amsterdam-Cen
traal-Station, 's-Gravenhage en Rotterdam en ditmaal eveneens 
te Arnhem-Station en Utrecht-Station. 

Van den heer Manders moch
ten wij, onder beleefden dank 
nevenstaand afgebeelden gummi
stempel ter inzage ontvangen. 
Deze gummistempels werden, zoo
als destijds vermeld, bij dienst
order no 583 dd. 18 Sept. 1924 
bij wijze van proef verstrekt aan 
Amsterdam, Rotterdam en ''s-Cra-
venhage, om daarmede dezegels 
op de labels der postpakketten 

te vernietigen. Bij dienstorder no. 394 1926 werden de gummi
stempels, die niet hebben voldaan, ingetrokken en werd bepaald, 
dat de zegels op de labels met den gewonen metalen dagtee
keningstempel onbruikbaar gemaakt zouden worden. 

Trg. 

Tentoonstellingen. 
Nationale Postzegeltentoonstelling te houden door „Hollandia", 

te Amsterdam van 25 t/m. 28 Augustus 1927. 
Reglement der Tentoonstelling. 

Artikel i. De Tentoonstelling zal worden gehouden in de zalen 
van het Feestgebouw »Bellevue«, Leidschekade te Amsterdam, 
van 25 tot en met 28 Augustus 1927. 

Art. 2. De Tentoonstelling zal omvatten postzegels en post
stukken in den meest uitgebreiden zin, albums, philatelistische 
literatuur en benoodigdheden. Het tentoongestelde moet het eigen
dom zijn van den inzender. 

Art. 3. Tot inzending en mededinging wordt ieder Nederlander, 
die zich onderwerpt aan de bepalingen van dit Reglement, toe 
gelaten in de door hem bepaalde klassen, behoudens het recht 
van het Uitvoerend Comité om, zoo het dit in het belang der 
Tentoonstelling acht, inzendingen te weigeren zonder opgave van 
redenen. 

Zij, die wenschen deel te nemen aan de Tentoonstelling, moeten 
zorg dragen, dat het inschrijvingsbiljet, behoorlijk ingevuld, voor 
I Juli 1927, is ingekomen bij den secretaris van het Uitvoerend 
Comité, den heer Th . H. van der Hurk, Sarphatistraat 89, te 
Amsterdam. Na dien datum worden geen inschrijvingsbiljetten 
meer aangenomen. 

Art. 4 Het aantal inzendingen is onbeperkt, doch met een 
en dezelfde verzameling kan slechts in één klasse of afdeeling, 
door den inzender zelf te bepalen, worden medegedongqn. 

Art. 5. Bij het inschrijvingsbiljet moet een onderteekendc 
verklaring worden gevoegd, behelzende : 

1. een korte omschrijving van hetgeen men wenscht in te zenden. 
2. de te verzekeren waarde der inzending. 
3. de klasse en afdeeling, waarin men mededingt. 
Art. 6. De inzendingen moeten op losse bladen, liefst van 

ongeveer 25 c M. breed en ongeveer 33 c.M. hoog, zoodat er 12 
in een vierkanten meter gaan, gerangschikt zijn, behalve die 
genoemd in klasse 9 (voor juniores), waarvoor albums verplicht 
zijn. 

Art. 7. De prijs voor de plaatsruimte bedraagt f2,50 per M^., 
voor poststukken f2,— per M^ 

Art. 8. Het Uitvoerend Comité zal alle inzendingen, tenzij de 
inzenders uitdrukkelijk hebben te kennen gegeven, dat zulks niet 
door hen gewenscht wordt, tegen brand, diefstal en beschadiging 
(all risk) verzekeren voor de door de inzenders aangegeven waarde, 
onder nadere vaststelling door het Uitvoerend Comité. Indien 
deze waarde niet wordt opgegeven, zal worden beschouwd, dat 
verzekering niet gewenscht is. De verzekering vangt aan, zoodra 
de inzending door den inzender aangeteekend is afgezonden, echter 
niet vóór 15 Aug. 1927 en eindigt zoodra deze weder na verzen
ding in het bezit is gekomen van den inzender, of na de tentoon
stelling aan den eigenaar of diens gemachtigde is ter hand gesteld. 

Ter tegemoetkoming in de kosten van verzekering en bewaking, 
wordt door de inzenders een vergoeding betaald van f2,— per 
duizend gulden van de vastgestelde waarde met een minimum
bedrag van f2 .—. 

Noch het Uitvoerend Comité, noch de Vereeniging van Post
zegelverzamelaars »Hollandia« nemen verdere aansprakelijkheid 
op zich, dan tot het bedrag, hetwelk hun krachtens verzekering 
wordt vergoed. 

Art. 9 De kosten van plaatsruimte en verzekering, benevens 
kosten van eventueele terugzending, moeten betaald zijn uiterlijk 
I Augustus 1927 en wel aan den Penningmeester van het Uit
voerend Comité, den heer S. van Kooten. Van Eeghenstraat 39a 
te Amsterdam, waarvoor kwitantie wordt toegezonden. Niets zal 
worden tentoongesteld, zoolang deze bedragen niet betaald zijn. 

Art. 10. Alle inzendingen moeten vrachtvrij, goed verpakt en 
aangeteekend worden ingezonden aan den secretaris van het Uit
voerend Comité, den heer Th. H. van der Hurk, per adres 
Incasso-Bank, Bilderdijkstraat 50, te Amsterdam, tusschen 15 en 
24 Augustus 1927. 

De toezending is voor rekening van den inzender. De tentoon
gestelde verzamelingen zullen worden teruggezonden, hetzij per 
post, hetzij op een andere verlangde wijze, maar in elk geval 
aangeteekend en op kosten van den inzender. 

Art. I I . De inzenders worden verzocht bij elke inzending een 
omschrijving te geven van inhoud en strekking van het tentoon
gestelde, ter opneming in den catalogus. 

Art. 12. De inzendingen worden voor het publiek ter bezieh-

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C DIR. L E ^ N D E i=^AAY 
INT.TEL. ZUID 6255 1 



IG NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

tiging gesteld achter glas, dat door middel van goed afgesloten 
dwarslatten gewaarborgd is tegen verwijdering. De Juryleden zullen 
de afsluitingen echter te allen tijde mogen doen wegnemen. 

Art. 13. Het Uitvoerend Comité wijst de plaats aan waar de 
inzendingen moeten worden opgesteld. Het opzetten en wegnemen 
dient bij voorkeur door den^ inzender of diens gemachtigde te 
geschieden. Het Uitvoerend Comité neemt geenerlei aansprake
lijkheid op zich van het opzetten en afnemen der inzendingen. 
Het ingezondene wordt gedurende de tentoonstelling niet afge
geven. 

Art. 14. De inzenders in klasse 9 (voor juniores) mogen niet 
ouder zijn dan 18 jaar en moeten bij hun inzending een bewijs 
van hun leeftijd overleggen. 

Art 15. De Juryleden worden door het Comité benoemd. Zij 
doen uitspraak zonder beroep en hebben het recht de uitgeloofde 
prijzen al dan niet toe te kennen. 

Inzendingen van Juryleden blijven buiten mededinging. 
Art. 16 Indien het Uitvoerend Comité zulks wenschelijk en 

'noodig 'acht, mag het afwijken van dit reglement. In gevallen 
hierboven niet voorzien, beslist het Uitvoerend Comité. 

Art. 17. Aan handelaren zal ' gelegenheid worden gegeven 
tegen nader overeen te komen voorwaarden in het Tentoonstel
lingsgebouw een stand te huren. Postzegels mogen alleen aan den 
stand verhandeld worden. 

Art. 18. De prijzen zullen bestaan in medailles met diploma's 
en voor juniores in postzegels en philatelistische benoodigdheden. 

Art. 19. Alle briefwisseling, betrekking hebbende op hetgeen 
deze tentoonstelling betreft, moet worden gericht aan den Secre
taris van de tentoonstelling, den heer Th. H. van der Hurk, 
Sarphatistr. 89 te Amsterdam. Tel. 51916. 

Programma der Tentoonstelling. 
Kampioensklasse. 

Nederland en Koloniën. Open klasse, doch inzendingen, die 
reeds op een Internationale Postzegeltentoonstelling een gouden 
medaille hebben verkregen, moeten in deze klasse tentoongesteld 
worden. 

Afd. A. Nederland en Nederlandsche Koloniën. 
Prijzen. Een groote en een kleine gouden medaille. 

Klasse i. 
Afd A. Nederland. 
Afd. B. Nederlandsche Koloniën. 
Prijzen. Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
Klasse 2. 

Afd. A. Verzameling van postwaarden van Nederland en Koloniën. 
Afd. 13. Verzameling van poststukken van Nederland en Koloniën. 
Afd. C. Verzameling van afstempelingen van Nederland en 

Koloniën. 
Afd. D. Proeven en ontwerpen van Nederland en Koloniën. 
Prijzen. Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen me

daille in elke afdeeling. 
Klasse 3. 

Europa, reeds voor 1914 bestaande landen (behalve Nederland) 
Afd A. Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
Afd B. Een of meer landen van Europa, gespecialiseerd. 
Prijzen. Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen me

daille in elke afdeeling. 
Klasse 4. 

Europa, landen of gebieden eerst na 1914 ontstaan. 
Afd. A. Drie landen van Europa, niet gespecialiseerd. 
Afd. B. ¥.en of meer landen van Europa, gespecialiseerd. 
Afd. C. Zegels van bezettings en afstemmingsgebieden vanaf 

1914, al of niet gespecialiseerd. 
Prijzen, Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen me

daille in elke afdeeling. 
Klasse 5. 

Buiten Europa. 
Afd. A. Drie zelfstandige staten buiten pAiropa, niet gespeciali

seerd. 
Afd. B. Een of meer zelfstandige Staten buiten Europa, gespe

cialiseerd. 
Prijzen, Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 

Klasse 6. 
Koloniën, uitgezonderd Nederlandsche. 
Afd. A. Engelsche Koloniën. 
Afd. B. Fransche en Italiaansche Koloniën. 
Afd. C. Spaansche, Portugeesche en Belgische Koloniën. 
Afd. D. Voormalige Duitsche, Deensche en Spaansche Koloniën. 
Prijzen. Voor Afd. A. Een gouden, verguldzilveren, zilveren en 

bronzen medaille. Voor Afd. B., C , D., een verguld
zilveren, zilveren en bronzen medaille, 

Klasse 7. 
Afd. A. Oorlogszegels, Oorlogscuriosa. 
Afd. B. Roode Kruis. Weldadigheids en Gelegenheidszegels. 
Afd. C. Luchtpostzegels. (Alles al of niet op brief verzameld). 
Afd. D. Verzamelingen opgezet met de bedoeling als leermiddel 

te dienen en dus als propaganda voor de philatelie ■
hieronder falsificaten. 

Afd. F. Fiscaalzegels. 
Prijzen. Een verguldzilveren, zilveren en bronzen medaille in 

elke afdeeling. 
Klasse 8. 

Afd. A. Verzameling postzegels op brief. 
Afd. B. Verzameling poststukken, behalve Nederland en Koloniën. 
Prijzen. Een verguldzilveren, zilveren en bronzen medaille in 

elke afdeeling. 
Klasse 9. 

Voor Juniores. Verzameling van minstens 5000 stuks in een of 
meer albums. 

Prijzen. Postzegels en philatelistische benoodigdheden. 
Klasse 10. 

Afd. A. Philatelistische benoodigdheden. Catalogi. 
Afd, B. Philatelistische werken en tijdschriften. 
Prijzen. Een verguldzilveren, zilveren en bronzen medaille in 

in elke afdeeling. 
Voor die verzamelingen, ter beoordeeling der Jury. welke het 

meest wetenschappelijk zijn aangelegd en bijeengebracht, worden 
nog extra prijzen beschikbaar gesteld. 

Voor elke inzending, moet een zeer beknopte omschrijving van 
de verzameling met aanduiding van de bijzonderheden ter opname 
in den catalogus worden bijgevoegd. 

* * 
Het Uitvoerend Comité der Nationale Tentoonstelling van 

Postzegels »Hollandia 1927« bericht het volgende: 
De bewijzen van sympathie, die wij tot nog toe mochten ont

vangen, zijn talrijk. Van de 4 % obligatieleening zijn de obliga
tie's van f 25,— volteekend, van de obligatie's van f 10,— zijn 
nog 90 beschikbaar. Wij vertrouwen, dat dit kleine bedrag van 
f 900,— spoedig geplaatst zal zijn. 

Door den WelEd.Gestr . heer ir. M. H. Damme, Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie, den Haag, werd een gouden 
medaille geschonken voor de beste inzending Nederland en 
Koloniën. Mevrouw J. G. van DietenBoelee, den Haag, heeft 
een zilveren eerebeker uitgeloofd voor den inzender van een 
wereldverzameling of van een aantal landen, Nederland en Kolo
niën uitgezonderd. De heer v. N. stelde een verguldzilveren 
medaille ter beschikking van de jury voor de beste inzending, 
toebehoorende aan eene dame. In totaal ontvingen wij reeds 10 
gouden, 16 verguldzilveren, 10 zilveren en 2 bronzen medailles. 
Ten behoeve van de tentoonstellingskas ontvingen wij verschil
lende bijdragen. Wij zijn echter nog niet waar wij wezen moeten. 
Veel komt nog te kort. De kosten zijn hoog, dus doen wij nog
maals een beroep op de Nederlandsche Philatelisten : steunt allen 
»HoUandia« ter gelegenheid van haar 25jar)g jubileum, door te 
teekenen in de obligatieleening, het schenken van een medaille 
of een bedrag in de jubileumskas. Dames en beeren Philatelisten, 
die wenschen in te zenden, maken tijdig hunne in te zenden 
collectie in orde ; i Juli 1927 worden de inschrijvingen onher
roepelijk gesloten. Wanneer er voor Uw inzending; geen klasse 
of afdeeling in het programma vermeld is, geeft U hiervan dan 
kennis aan den secretaris. Indien mogelijk, worden er klassen of 
afdeelingen aan toegevoegd. 

Schrijft tijdig in, bedenkt dat de secretaris geheel belangloos 
deze functie op zich genomen heeft en slechts zijn vrije uren 
daarvoor disponibel heeft. 

Straatsburg 1927. Door »La Federation Philatélique de France« 
is besloten het jaarlijksch Congres en de Philatelistendagen in 
1927 te houden in Juni a.s. te Straatsburg (Elzas). 
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BELANGRIJK BERICHT. 
Heeren Vereenigings-secretarissen en Adverteerders worden 

er nogmaals met nadruk aan herinnerd, hunne kopij v ó ó r d e n 
S e n d e r m a a n d toe ie zenden aan de Administratie. Al wat 
nadenSen ontvangen wordt, zal in den regel tot het v o l g e n d 
n u m m e r moeten bewaard blijven. 

De Administratie, 
Verlengde Koninginnestraat 89, Breda. 

Waarschuwingen. 
Op verzoek van den heer J. H. J. Snijders moet ik de lezeis 

van t ' Maandblad waarschuwen geen relaties aan te kr.oopen 
met den heer F. Kalberg, vroeger Kerkstraat 12, 's-Bosch, thans 
vermoedelijk te Amsterdam. 

Namens dr. H. W. Borel te Merauo worden philatelisten 
geraden zich niet in verbinding te stellen met »Tauschverein 
Reta« te Berlijn, waarvan de heer Max Busche, Alt Moabit 119, 
de leider is. Eers tgenoemde moet nog een afrekening van 521 
francs (nach Yvert) + 3 Gsldmark ontvangen, doch wacht te 
vergeefs op afdoening. 

De heer J. E. L, de Joode te TegeUn klaagt over den heer 
Ko Ik Sam, Poenkoerweg 130, Bandoeng. Deze persoon, die als 
lid van Breda ook zijn contributie over 1926 niet betaalde, is 
aan den heer De Joode voor f 202,70 aan zegels schuldig en 
laat na herhaa lde aanmaningen niets van zich hooren. 

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

l-L-ndrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 
Opgericht 2« Juni 1908. 

Als llecUtspersoou erk'nd bfl Kon. 
Besluit van 27 Jul i 1908, No. «7. 

lA Memoriam 
J. E. BOHLMEIJER, 

Bezitter van de Bondsmedaille. 
t 2 Januari 1927 te Amsterdam. 

VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zonaag 12 
December 1926, in Café „Boschlust", Bezuidenhout, 
den Haag. ; 

Aanwezig alle bestuursleden, behalve de heer mr. Bonn 
voorzitter de heer Van der Schooren. 

De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. 
Onder de ingekomen stukken, die voor kennisneming worden 

aangenomen : 
Een dankbe tu ig ing van H. M. de Koningin, voor het H. M. 

op 4 September 1.1. gezonden telegram. , 
Dankzegging van den heer Bohlmeijer te Amsterdam, voor de 

nem toegekende Bondsmedail le . 
Van het Bureau Federation Internationale de Philatelie, houdende 

verzoek tot toezending van een prijslijst der zegels van Nederland 
en Koloniën, uitgegeven nä 1880. 

(De heer mr. de Beer raad hieromtrent aan, de toezending der 
prijslijst, opgemaakt in overleg met verzamelaars en handelaren 
en uitgegeven door den heer Mebus te Amsterdam. De vergade
ring gaat h ie rmede accoord ) 

Een schtijven van de Postzegelvereeniging »Helder« te//«/rft-r, 
met aanvrage tot toetreding als lid van den Bond. (De noodige 
stappen voor die toelating werden reeds door den len secretaris 
genomen.) 

Een schrij ven van de »Haagsche PhilateHsten-Vereeniging«, dato 
6 December 1926, houdende bedanken voor het l idmaatschap van 
den Bond. 

Eene kennisgeving van de »Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
ging«, te Rotterdam, met mededeeling, dat op de statuten de 
Kon. bewilliging zal worden aangevraagd. 

Ter verduidelijking van art. 26 van het Huish. Regl. wordt dit 
artikel thans gelezen : »De agenda der algemeene vergadering 
m o . t minstens twee maanden te voren — dus in het Maandblad 
van Juni — aan de aangesloten vereenigingen worden bekend 
gemaakt«. 

Aan het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie« zal eene 
regeling gezonden worden voor de betaling van publicaties van 
den Bond in dit blad. 

De wijziging van art. 6 H. R. omtrent de vertegenwoordiging 
zal nog nader worden bezien. 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan der Postzegelverzame-
laarsvereeniging »HoUandia«, te Amsterdam, zal voor den aldaar 
in Augustus te houden Philatelistendag f 100,— worden beschik
baar gesteld en eene extra toelage van f50,— in verband met de 
alsdan aldaar te houden Nationale Posfzegeltentoonstelling. 

Ten slotte heeft eene bespreking plaats met den heer Toorens 
te 's-Graveuhage, redacteur der philatelistische rubriek in de 
»Avondpost«. 

De volgende vergadering wordt bepaald op Zaterdag 26 Februari 
1927 te Breda. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit dè voorzitter na rondvraag 
de vergadering. ' De 2e secretaris, 

P. JORISSEN P.C.ZN. 
# * 

Het Bondsbestuur heeft het genoegen ter kennis te brengen 
van de aangesloten Vereenigingen, dat als lid is toegetreden de 
Postzegelvereeniging »Helder«, te Helder, met 64 leden. 

^^ * « 
De aangesloten Vereenigingen worden beleefd verzocht even

tueel in te dienen voorstellen, enz., ter behandeling op de Bonds
vergadering te Amsterdam, mede te deelen aan den is ten secretaris, 
vóór I Juni, ten einde die in het Juni-nummer van het Maandblad, 
tegelijk met de agenda, te kunnen opnemen. 

De ie secretaris, 
Breda, Teteringsche Molenstraat 37. A. F . S I N G E L S . 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 10793. 

Bekendmaking. 
De leden worden overeenkomstig het reglement beleefd uitge-

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

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

Membres are kindly remembered according 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 charge. 

Die Mitglieder werden den Bestimmingen des Reglements 
entsprechend, höflichst ersucht ihren Jahresbei t rag für 1927 
(f6,50) vor dem len Februar an den Kassenwart zu entrichten. 
Nach diesem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfugt. 

De Penningmeester, 
T H . H . K L I N K H A M E R , Zevenhuizen (Z.H.) 

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. Tulpplein). 

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

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

nologische volgorde gehecht zijn in de daarvoor bestemde boekjes. 
De verkoop wordt daardoor ten zeerste bevorderd. 

Giro no. 33805. 
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Sectiehoofden: 
Amersfoort: A. J. Valewink. 
Amsterdam: T j . Gs. de Vries. 
Arnhem: J. R. de Joncheere, Velp. (G.). 
Haarlem: E. A. van Bilderbeek. Giro 26812. 
Gooi- en Eemland: Jb . Cloeck, Hilversum. 
's-Gravenhage: P . H. Q. Bouman. Giro 73239. 
Leiden: J. C. E. Schmeltz. 
Noord-Holland: dr. J. C. de Ruijter de Wildt, Kaasmarkt , Hoorn. 
Noord-Nederland: S. T romp Visser, Leeiraiarden. 
Utrecht: A. M. Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht. 
2^eland en Zuid-Holland: C. J L. Sitsen, Vlissingen. 
Gelderland: J. C. Heidenreich, Burgem. Weertstraat 53, Arnhem. 
Nijmegen: (tijdelijk: J. H. Albrecht.) 
A^oord-Brabant en Limburg : J. S. de Jongh, Schildersplein 2, j_, 

Maastricht. Girono. 23588. 
Twente: J. van Houten, Hengelo (O.). 
Java : J. J. Roeloffs Valk, Bandoeng. 
Sumatra: Jhr. F . Goldman, Oleh Leh (Atjeh). 

Onderaf deelingen in Indië: 
Bandoeng en Omstreken: J. J. Roeloffs Valk. 
Medan en Omstreken: F. W. Cortenbach, Medan. 
Dcocja en Omstreken: J. F . Tierie. 
Malang en Soerabaya: G. W. Borgesius. 
Magelang en Omstreken : M. Engles, Bam'oe Biroe. 
Semarang: J. Hoek. 
Soerabaia: J. H. Krabbebos. 
Weltevreden : R. Reints Bok. 

Sectie Nederland en Koloniën. 
Sectiehoofd: P. A. Leupen, Eindenhoutstraat 61, Heemstede 

(postk. Haarlem). 

Nieuwe leden. 
238. J. M. N. van der Drift, Utrechtsche vireg 107, Amersfoort 
277. E. Ch. de Haan, kapt. art., Louise de Colignystr . ,^««//««^' . 
234. F . W. G. Jager, Nassaulaan 45, Bussum. 
282. J. A. W. van Kluyve, Wasstraat 8, Leiden. 
288. J. K. Rietdijk, Lange Poten 15, den Haag. 
316. J. P. Spruyt, Kleine Noord 55 rood, Hoorn (oud-lid). 
304. C. J. A. Snorn, kap. art.. Stationsweg, Ede. 
368. G. Th . Wilmink, Van Heutzlaan 7, Apddoorn. 
E. L. VII. H. J. Boeken Jzn., Bas Backerlaan 11, Apeldoorn 

(diploman". 113 vervalt). 
Aanmeldingen. 

J. F . O. Bertling, Sigli (N.-IV 
dr. H. Deibel, Koetaradja (N.-I.) oud-lid. 
F . W. Diehl, chef firma Erdman en Sielcken, Semarang (N.-I.). 
G. A. van Daalen, Koetaradja (N.I.). 
H. S. Hoven, dir. gasfabr . T it^rcl'. iivciLii; (N.-I.). 
H. N. Bellink, Rijksweg 456, Eist (O.-B.). 
P. Donders, Führhopstraat 8, Schoten (Haarlem). 
J. van Dongen, Winkelweg 27, Merano (It.) oud-lid. 
mr. A. J. Enschedé, Vondellaan 6, Aerdenhottt (Haarlem). V. 
F . W. J. Immink, ambt . secr., Dorssele (Z.-Beveland)-
W . P. Schotman, ie luit. inf., Piersonlaan 20, Amersfoort V. 
B. J. Stronkhorst jr., Beerensteinsche laan 73, Bussum. 
dr. E. J. A. H. Verzijl, Minderbroedersberg 5, Maastricht. 
H. Daudey, Groote Houtstraat 112, Haarlem. 
J. W. Schachtschabel jr., Kanaalstr. 52 R, Ymuiden. 
W . A. C. Zweerts. Kedongdoro 28, Soerabaia (N.-I.). 
G. J. Philippi, Kedongdoro 30, Soerabaia (N.-I.). 
A. Lambermont , Gemeentehuis, Semarang (N.-I.) oud-lid. 
ir. J. P. J. van Ewijk, Soenarioweg 24, Semarang (N.-I.). 

Overleden in 1926. 
152. dr. J. H. van Grafhorst. 920. P. C. van Staveren. 

E B O H L M E I J E R 

Bedankt met 3M2-'26. 
818. J. H. Bosch. 10. ir. F . L. H. Dessauvagie 
150. J. C. Künzel. 707. C. M. Samuels. 
250. A. L. J. Traanboer. 710. A. Barendregt. 

576. ir. A. Wulff. 
154. J. F. A. van Bruggen. 

742. T a n Kong Tian. 

Bedankt met 31-13-'27. 
217. 
345-
492. 

J. Boogaardt. 
M. du Cloux. 
W. van Deventer. 

530. A. C. Meyling. 
217. H. N. Valckenier de Greve. 

Begunst igend lid : Prof. E. Krusekopf. 

Adresveranderingen. 
744. P. A. van Blommestein, Keboemen (N.-I.). 
377. G. W. Borgesius, Kajoetangan 23, Malang (N.-I.). 
345. mej. M. du Cloux, Danklerstr . 71 , den Haag. 
552. J. A. Corver, Sindorolaan i, Dcocja (N.-I.). 
5o4. mevr. B. van Engers, Lawang (N.-I.). 
836. H. Feddema, Samarinda (N.-I.). 
685. L. F . W. Godin, luit. genie, Koeta Radja (Atjeh, N.-I.). 
849. J. de Graaf, Oranje Nassaustr . 298, Medan (N.-L). 
749. Lt. de Gruyter, Orthenstr. 14, 's-Bosch. 
618. ir. F . J. van Haften, Dcocja (N.-L). 
619. ir. L. W. Hansen, Bilderdijkstraat 11, Bandoeng (N.I.). 
743. H. C. Frylink, arts, Koetaradja (N.-L). 
159. J. C. Knegtmans, insp. arb., Medan (N.-L). 
863. J. Koets, Veenenlaan 26, Hoorn. 
596. H. Lampe Fzn., Sneek. 
530. A. C. Meyling, Stationstraat 58, Borne. 
690. Th . M. Gort, Kweekschoollaan 18,- Dcocja (N.-L). 
827. Ch. Ch. Persijn, Medan (N.-L). 
830. dr. J. Schut, Tosari (N.-L). 
647. dr. T. Volker, Boolweg 15, Medan (N.-L). 
675. ir. A. N. P, de Wit, Papandajanlaan 75, Bandoeng (N.-L). 
658. F . Zimmerli, onbekend. 
637. mevr. M. E. F. van Seters-Hageman, St. Jorisstr. 32, Nijmegen. 
717. Th . J. W. Buys, Frangois Valentijnstr. 10, den Haag. 
yri. G. W. Borgesius, Maetsuijckerstr. 10«, Malang (N.-L). 
501. H. J. Kleer, Oude Vest 115, Leiden. 
898. J. J. Roestenburg, p./a. Delimij, Amsterdam. 
375. J. B. G. A. Dijkman, van Breestraat 146, Amsterdam, 
443. H. Diephuis, Hotel Victoria, Residentsweg, i?«««'«;«»? (N.-L). 

94. F . J. N. Postraa, Buys Ballotstraat 29, Amsterdum. 
63. P. M. van Santen, 2e van Diemenstraat St Bandoeng (N.-L). 

851. J. F . Tierie, p / a . fa. Ra thkamp, Weltevreden (N.-L). 
829. A. C. A. Heshusius, Tegal (N.-L). 

Postpakket-verrekenzegels. 
De zegels zijn ontvangen. Slechts voor bestellers, die het ver

schuldigde vóór den stortingsdag voldeden, zijn zegels beschikbaar. 
Correspondentie zonder retourporto wordt niet beantwoord. 

Oproep. 
Volgens besluit der Algem. Vergader ing zal in het jaarboek 

een lijst worden gepubliceerd van leden, die genegen zijn een 
voordracht over een philatelistisch onderwerp voor de afdeelingen 
te houden. Bij aanvrage door de afdeeling worden de gemaakte 
reis- en verblijfkosten gerestitueerd ; sprekershonorarium wordt 
door de Vereeniging niet vergoed. 

Aanmeldingen ter plaatsing op bovengenoemde lijst worden 
gaarne verwacht bij den secretaris, Wilhelminast raal 49, Haarlem. 

Afd. 's-Gravtnhage. Op de vergader ing van 15 December 
toonde Generaal Becking zijn verzameling Siam, welke niet alleen 
om de vele zeldzame zegels aller bewondering had, doch ook 
vooral om de systematische rangschikkingen, de duidelijke, aange
name en wetenschappelijke wijze, waarop de eigenaar een en 
ander toelichtte. 

De verzameling was opgezet aan de hand van den in 1920 
verschenen: »Descriptive catalogue of the postage-stamps of 
Siam, issued during the years 1883 —1919«, uitgegeven door de 
PhilateHc Society in Siam, welke leiddraad beter was gebleken 
dan de gegevens van Rood, waaruit — volgens den Generaal — 
is geput voor den bekenden Stanley Gibbons Catalogue. 

De bijna ontelbare opdrukken met variaties maken voor het 
bijeenbrengen van postzegels van dit land eene speciale bestu
deering noodzakelijk. 

Aller waardeering van de beschouwing en het gehoorde werd 
bij monde van den Voorzitter tot u i t ing gebracht . 

POSTZEGELHANDEL 
WATERGRAAFSMEE R - N - Y A A R 8.C D I R . L E O N D E RAAY 
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Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretar i s : J. C. G. VAN D E N B E R G , Burg. Passtoorsstraat 5, 

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

In Memoriam 
H. A. G. VRENSEN. 

t te Breda 13 Januari 1927. 
KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 

3 Januari 1927, des avonds te 1\ uur, in de boven
zaal van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Tegenwoordig 4$ leden. Na welkomheeting van de aanwezigen, 
in het bijzonder van de beeren Mijnssen te Breda en Jansen te 
Rotterdam, die voor het eerst de vergadering bijwonen, opent de 
voorzitter de vergadering en wenscht de Vereeniging, zoowel als 
den leden voor zich zelf, een gelukkig en voorspoedig jaar. 

De notulen der vergadering van 6 December 1926 worden dan 
goedgekeurd en vastgesteld, nadat de heer Van Deventer dankte 
voor het hem geschonken bloemstuk ter gelegenheid van zijn 
7osten verjaardag en de heer Smeulders heeft opgemerkt, dat de 
2e secretaris verzuimd heeft in het verslag der vergadering op te 
nemen, dat de notulen van de vergadering van i November zijn 
goedgekeurd. Deze notulen worden alsnog zonder op- of aan
merkingen vastgesteld. 

De voorzitter overhandigt thans den heer Colen met eenige 
hartelijke woorden den Bondsbeker, welke genoemde heer op het 
laatste Bondscongres te Utrecht verwierf 

De heer Smeulders, admini'strateur van het Maandblad, laat 
rondgaan de medaille, waarmede bedoeld blad op de Tentoon
stelling te New York bekroond werd. Dezelfde heer schenkt aan 
de bibliotheek een werkje, geti teld: »Turkey, Randam Notes by 
G. A. Hig le t t ' , en deelt .voorts mede, dat de heer Donnai te 
's-Gravenhage voor een extra verloting onder de aanwezige leden 
een zegel beschikbaar heeft gesteld en wel Suriname Koning 
21/2 gulden. De secretaris krijgt opdracht den heer Donnai voor 
zijn fraai geschenk dank te zeggen. 

De ballotage heeft tot uitslag, dat de 8 candidaat-leden, aan 
het einde van dit verslag voorkomende, als lid worden aangenomen. 

De ie secretaris brengt daarna een jaarverslag uit en leest 
eenige ingekomen stukken voor, n.1.: 

1. Schrijven van -HoUandia ' , houdende dankbetuiging voorde 
door onze Vereeniging toegezegde gouden medaille. 

2. Schrijven van den heer De Raay te Watergraafsmeer, mede-
deeling doende over een te houden Internationale Postzegel
tentoonstelling te Straatsburg. 

3. Schrijven van den heer Luijk, waarin hij bedankt als sectie
hoofd I. 

4. Nieuwjaarswensch van den heer Paans te Werkendam. 
Naar aanleiding van het schrijven sub 3 dankt de voorzitter 

den heer Luijk voor de werkzaamheden, welke hij in het belang 
van de Vereeniging heeft verricht. Hij probeert nog den heer L. 
van zijn besluit terug te brengen, doch deze blijft daarbij. Reden 
is, dat de leden de rondzendingen niet tijdig doorzenden. 

Thans heeft besluursverkiezing plaats. Aftredende leden zijn 
de beeren Cramerus als vice-voorzitter en ie penningmeester, 
Luijk als sectiehoofd I en Van Deventer als sectiehoofd III. Op 
voorstel van den heer ds. Loeff worden de beeren Cramerus en 
Van Deventer bij acclamatie herbenoemd, waarmede de betreffende 
beeren accoord gaan. De benoeming van sectiehoofd 1 wordt, in 
verband met het bedanken van den heer Luijk, tot een volgende 
vergadering aangehouden. 

De heer dr. Gommers deelt mede, dat hij in de volgende ver
gadering een lezing zal houden over »het recht van den inzender 
en van den kooper bij zichtzendingen«. 

Daarna heeft de groote gratis-verloting zonder nieten plaats. 
De voorzitter dankt de beeren commissieleden voor de door hen 
verrichte werkzaamheden. Onder 473 leden (waaronder ook be
grepen zijn d e ' 8 nieuwe leden, aangenomen in deze vergadering 
en 3 candidaat-leden, die zijn voorgedragen) worden evenzoovele 
zegels, voor den aankoop waarvan f494,65 is uitgegeven, verloot. 
(Aan de 3 candidaat-leden zal hun prijs na hunne aanneming 
worden toegezonden). 

Waarna de vergadering door den voorzitter werd gesloten. 
Breda, 3 Januar i 1927. De iste Secretaris, 

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

Nieuwe leden. 
106. M. A. Manuskowski, Wagenstraat 92, 's-Gravenhage. (V) 
E. 
241. Giulio Fattorini, Via Chiozza 33, Triest (Italië). 
E. 
i42. Ch. M. J. J. Smits, Baronielaan 247, Ginneken. (Il) 
E. Z. 
195 Joh. Langeraap, A 123, Nieuwendijk, N.Br. (III) 
E Z. R. 
184. A. C. Quirijnen, Wilhelminastraat 36, Breda. (II) 
E. Z. 
109. douair. jhr. C. J. .Strick van Linschoten—Geertsema, Frederik 
E. Hendriklaan 39, 's-Gravenhage. (V) 
29c. J. Th . G. Huiskamp, Loonschebaan 105, Viig/it. (111) 
E. 'Z. 
298. A. F . van den Burg, Gagelplein 25, 's-Gravenhage. (V) 
E. Z. 

Candidaat-leden. 
D. Putting, schilder, Breedstraat 286 W 3 , Enkhuizen. (Voor

gedragen door J. C G. van den Berg te Ginneken). 
N. J. G. Dekker, pensionhouder, Parklaan 69, Haarlem. (Eigen 

aangifte.) 
H. P. Feriz, chirurg, Binnengasthuis, Amsterdam. (Voorge

dragen door P. C. Korteweg te Laren). 
Candidaat-leden. 

(doch aangemeld nä de vergadering van 3 Jan. '27.) 
S. H. K. van der Endt, uitgever, Zuidvliet 4, Maassluis. (Voor

gedragen door J. C. G. van den Berg te Ginneken.) 
A. J. Schellekens, technisch ambtenaar van den Provincialen 

Waterstaat, Brugstraat 27, 's-Hertogenbosch. (Voorgedragen door 
J. Huiskamp te Vught) 

Adreswijzigingen. 
233. Tan King Swan, te Solo. thans Soeronatan 35, Djocja (Java). 
430. F . G. Triebel , te Breda, thans Sanatorium, te Renkum. 

(Van I naar IV). 
424. mr. P. J. A. Boot, te Breda, thans Van Swietenstraat 26, 
Z Gouda. (Van II naar V). 

Mededeeling. 
Inzenders van boekjes worden eraan herinnerd, dat, tot nader 

bericht in het Maandblad, uitsluitend zegels van Nederland en 
Koloniën in ontvangst genomen worden. 

Voor aangeteekende zendingen vermelde men op het adres 
»Wijkkantoor Parkstraat«. 

De administrateur der rondsendins^en, 
H. J. H. M. JANZEN. 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Vrtjdag 4 Februari 1927, 

des avonds te 8 uur, in de , ,Beurs van Breda". 
LEDEN-VERGADERING op Maandag 7 Februari 1927, des 

avonds te 8 uur, in de bovenzaal van de ,,Beiers van 
Breda". ( Ingang St. Janstraat.) 

VERSLAG van den toestand der Postzegelvereeniging 
„Breda" over het vereenigingsjaar 1926. 

Ter voldoening aan de eerste zinsnede van artikel 12 van het 
huishoudelijk reglement, heb ik de eer U hierbij aan te bieden het 
verslag van den toestand der Postzegelvereeniging »Breda« ge
durende het afgeloopen vereenigingsjaar, en wel het 33ste van 
de oprichting af. 

Het is mij aangenaam U reeds bij den aanvang van dit verslag 
te kunnen mededeelen, dat de toestand der Vereeniging in alle 
opzichten zeer gunstig kan genoemd worden. 

Het getal leden, dat een jaar geleden 44o bedroeg, bedraagt 
bij den aanvang van het jaar 462; 68 leden werden in I926aan-
genomen, 2 ontvielen ons door den dood, 4l bedankten voor het 
lidmaatschap, terwijl er 3 werden geroyeerd. 

In het bestuur hadden eenige veranderingen plaats door het 
ontslagnemen van den heer Smeulders als ie secretaris. In diens 
plaats werd benoemd de heer Van den Berg. In verband met 
deze benoeming werden gekozen tot sectiehoofd V de heer t'Sas 
en tot bibliothecaris de heer Sikkens. In de Januari-vergade-
ring werden voorts de beeren Singels en Jacobs, die aan de 
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beurt van aftreden waren, respectievelijk als voorzitter en sectie
hoofd II herkozen. Tot ondervoorzitter, welke vacature reeds 
geruimen tijd bestond, werd gekozen de heer Cramerus. 

In verband met bovenbedoelde ontslagname van den heer 
Smeulders is hier zeker een woord van hulde en dank op zijn 
plaats voor al hetgeen deze heer van de oprichting af voor de 
Vereeniging heeft gedaan. Het is mij aangenaam te kunnen 
mededeelen, dat hij nog steeds zijn gewaardeerde hulp en ervaring 
ten dienste der Vereeniging stelt. 

De maandelijksche vergaderingen hadden geregeld plaats. De 
opkomst was goed, n.1. tusschen de 30 en 40. Er werden voorts 
6 bestuursvergaderingen gehouden. 

Het rondzendverkeer had een zeer goed verloop met een groote 
afname aan zegels en dus groote inkomsten aan procenten, n.1. 
voor het ie kwartaal f205.51, 2e kwartaal f113,18, 3e kwartaal 
f 100,20 en 4e kwartaal f212,72, samen over 1926 f631,61 (vorig 
jaar f 576,42). In Mei werd besloten een proef te nemen door 
een afzonderlijke sectie in te stellen voor de zegels van Neder
land en Koloniën, hetgeen tot heden blijkt een succes te zijn; 
de eerste afrekening bracht niet minder dan f98,17 in de kas. 

Ten einde het bestuur niet te behoeven uit te breiden, nam 
de heer Van den Berg de leiding van deze sectie op zich. 

De Vereeniging beschikte wederom over een groot aantal boekjes 
en blaadjes voor de rondzendingen, hetwelk tot gevolg had, dat 
de inzending verschillende keeren moest worden stopgezet en wel 
in het belang der leden, daar de boekjes toch nutteloos geruimen 
tijd bij den administrateur zouden moeten blijven liggen. 

De bibliotheek, zich bevindende ten huize van den bibliothe
caris, bevindt zich in zeer netten en goed geordenden staat. Zij 
bevat vele fraaie standaardwerken, welke te allen tijde in bruiideen 
kunnen worden genomen. Met uitzondering van eenige catalogi 
werd daarvan in het afgeloopen jaar een schaarsch gebruik ge
maakt. Door enkele schenkingen en door aankoop werd de 
boekerij uitgebreid. 

Het falsificatenalbum werd in het afgeloopen jaar wederom 
met eenige exemplaren vermeerderd. 

Over den toestand der geldmiddelen zal de ie penningmeester 
U in de eerstvolgende vergadering mededeeling doen. 

Als candidaten voor het Bondsbestuur werden door onze Ver
eeniging opgegeven de aftredende beeren Costerus en Jorissen, 
terwijl als leden voor den Raad van Beheer van het »Neder
landsch Maandblad voor Philatelie« werden herbenoemd de 
beeren Cramerus en Smeulders en als plaatsvervangend lid de 
heet Singels. 

Onze Vereeniging werd door den voorzitter, den ondervoorzitter 
en den len secretaris vertegenwoordigd op de receptie van het 
gemeentebestuur van Breda, ter gelegenheid van de opening van 
het vernieuwde stadhuis. 

Als vertegenwoordigers voor den Bond werden benoemd de 
beeren Van den Berg, Cramerus, Jacobs, LoefT, Sikkens en Smeulders. 
Ue beeren Hekking en Janzen hadden zich niet herkiesbaar gesteld. 
Als afgevaardigden ter Bondsvergadering traden op de beeren 
Cramerus en Jacobs. 

Bijzondere vermelding verdient het feit, dat de heer Colen op 
het Congres van den Bond, te Utrecht, den wisselbeker voor dit 
jaar in zijn bezit kreeg, ' t Is te hopen, dat zijn voorbeeld navol
ging zal vinden en de beker in Augustus a. s. door »Breda« zal 
worden verdedigd en zoo mogelijk weer voor een jaar behouden. 

De verlotingscommissie bestond uit de beeren Van den Berg, 
Jacobs en Sikkens. 

En hiermede, mijneheeren, ben ik aan het einde van het verslag 
gekomen. Moge ons het jaar 1927 veel goeds brengen, de 
Vereeniging in bloei toenemen en door eendrachtig samenwerken 
bijdragen tot den vooruitgang van de philatelie in het algemeen. 

Breda, 3 Januari 1927. Dt iste Secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

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

VERSLAG der vergadering, gehouden op Donderdag 
23 December 1926, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanwezig 47 leden. Tengevolge van een lichte ongesteldheid 

Aan den voorzitter wordt de vergadering gepresideerd door den 

vicevoorzitter, den heer dr. P. Muntendam. Wegens ziekte van 
den 2den secretaris kunnen de notulen der vorige vergadering 
niet gelezen worden. Die, welke in het Maandblad stonden, worden 
onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de ie secretaris eenige 
mededeelingen, o a dat de Ned. Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars bereid is gevonden een extrategemoetkoming 
van f50,— aan »Hollandia« te schenken bij gelegenheid van de 
Internationale Tentoonstelling, die in Augustus 1927 te/4/«j^i?f^«;» 
zal gehouden worden. 

Verder wordt aan de vele ungeduldigen bekend gemaakt, dat 
het hoofdbestuur der Posterijen nog altijd niet de bestelde post
pakketverrekenzegels aan de vereeniging heeft toegezonden. 

Tenslotte is nog ingekomen een schrijven van den heer Leon 
de Raaij, behelzende de mededeeling, dat hij benoemd is tot 
CommissarisGeneraal voor Nederland voor de Int. Tentoonstelling, 
die in Juni 1927 te Straatsburg zal gehouden worden. Binnenkort 
zijn programma's enz. bij hem gratis verkrijgbaar. 

Bij de ballotage werden 9 nieuwe leden aangenomen, n.1 
J. Harder, M A. ri. J. Adelmeijer, A. B. Melchers, A. J. Valewink. 
L. H. V. Zeevenhoven, A. C. R. O. Leinweber, Joh. R. Meuring, 
J. Cramer en F. Rehatschek. " , 

Daarna geeft, de penningmeester een kort overzicht van de 
medailles, die voor de a.s. Tentoonstel l ing geschonken zijn, n.1. 
10 gouden, 15 verg, zilveren, 9 zilveren en 2 bronzen medailles. 
Voor de obligatieleening (rentende 4 "/o) is ruim f 4ooogeteekend. 
We zijn dus nog niet, waar we wezen moe ten ; de f5000 is nog 
niet volteekend. Aan vrijwillige bijdragen is ± f480,— binnen
gekomen. We hopen, dat velen het goede voorbeeld zullen volgen 
en »Hollandia« nog op de een of andere wijze zullen gedenken. 

Na een veiling van 30 kavels heeft de verloting van een 20tal 
prijzen plaats, waarna de voorzitter de bijeenkomst sluit met de 
beste wenschen aan de leden voor hetnieuwe jaar. 

Aangenomen als lid. 
197. A, J, Valewink, Groote Koppel 4, Amersfoort. 
198. L. H. van Zeevenhoven, Burg. Meineszlaan 112, Rotterdam. 
164. A, C. R. O. Leinweber, Breestraat 26, Amersjoort. 
44. Joh, R. Meuring, Regentesselaan 9, Hilversum. 

J. Cramer, Daan Fockemalaan 94, Amersfoort. 
A. B. Melchers, Röntgenstraat 19. Amsterdam 
(Bovengenoemde leden werden voorgesteld door Th. H. van 
der H u r k ) 
J. Harder, Gravenstraat i, Amsterdam. (Voorgesteld door 

N. N. de Bruijne.) 
M. A. H. J. Adelmeijer, Markt 91 , 'sBosch. (Voorgesteld 

door A. G. Duijn.) 
Fr. Rehatschek, Anzengruberstr 9, Aussig (Tsech, SIov,) 

(Voorgesteld door W. G Zwolle ) 
P. H. Westerhuis, ie Jan Steenslr. io^', Amsterdam. (Weer 

opnieuw lid geworden.) 

Bedankt als lid. 
314. jhr. L. de Stuèrs, Beeklaan 431, Ven Haag. 

CandidaatIid. 
E. Hagnaucr, p/a Niederer & Co., Batavia. (Voorgesteld door 

Th. H. van der Hurk,) 

Adresverandering. 
F. W. N. Beccari. Adriaan Stooplaan 12, Overveeii. 

Vergaderingen. 
BESTüURSVERGiDERING op Zaterdag 22 Januari 1927, 

des avonds te 8 uur, in Café Saisse , Kalverstraat , Amsterdam. 
LEDENYERGADBRING op Zaterdag 29 Januari 1927, 

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

Mededeeling. 
De postpakketverrekenzegels zijn ontvangen en worden deze 

week toegezonden. De leden, die ter vergader ing komen, kunnen 
ze daar in ontvangst nemen. 

De ie Secretaris, J. A. KASTEIN. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, U/recht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
21 December 1926, in liet hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 26 leden. Om ongeveer 8 uur werd deze vergadering 
door den voorzitter geopend. Na voorlezing der notulen van de 
vorige vergadering, die onveranderd goedgekeurd werden, werd 
het meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aan
genomen. Voorgelezen werd het antwoord van het Bondsbestuur 
op ons schrijven omtrent het doen stopzetten van onzinnige 
uitgiften van blokken zegels met automaattanding, wat de heer 
Sluijp in de vorige algemeene vergadering naar voren bracht. 
Dit antwoord bevat te o.a. de mededeeling, dat er eveneens een 
serie F^oode-Kruiszegels te verwachten is. 

Het voorgedragen oud lid Baron Oscar Albori werd hierna 
zonder ballotage aangenomen als lid der Vereeniging. 

In het daarna uitgebracht verslag van de verificatie-commissie 
werd den penningmeester dank gebracht voor zijn nauwkeurig 
en accuraat behee r ; in het bijzonder werd gewezen op het 
keurig bijhouden der boeken. Den penningmeester werd decharge 
verleend, terwijl de voorzitter hem bedankte voor zijne omvang
rijke werkzaamheden. 

Tot leden van de verificatie-commissie voor dit vereenigings-
jaar werden benoemd de heeren C. W. H. H. Fröger, H. J. P. 
Sluijp, tot plaatsvervangend lid de heer G. W. A de Veer ; tot 
leden van den Raad van Beheer de heeren dr. P. H. van Gittert 
en H. G. Milius en tot plaatsvervangend lid d j heer K. H. J. 
van Hulssen. 

Na de rondvraag, de verloting, de veiling en de ter tafel 
gekomen zichtzendmg, werd de vergadering om ongeveer kwart 
voor tien opgeheven. 

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

Nieuw lid. 
Baron Oscar Albori, Frankenberggasse 12, Wcencn (IV), Oos

tenrijk. 
Candidaat-leden. 

W. B. Brocx, Bergschelaan \\\ a, Rotterdam. 
E. J. van der Maaten, Fred. Hendrikstraat 27, Utrecht. 
W. H. Hoefsmit jr., Bestevaerstraat 6 8 ' , Amsterdam. 
D. H. .Soeters, Oostdam 16, Woerden. 

Vergaderingen. 
ItESTDURS-VEIiSADERING op Dinsdag: IS Jannari 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op DiuMlag: 25 Januari 1927. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gravenhage. 

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

Nadat de voorzitter de twee aanwezige dames- en 17 heeren-
leden had verwelkomd, werden de notulen voorgelezen en met 
eene verzochte kleine aanvulling goedgekeurd. 

De voorzitter deelde mede, dat de heer Benfert door het be
stuur was uitgenoodigd te 9 uur eene lezing te houden over de 
door hem opgedane ervaringen met eene speciaal philatelistische 
reis in binnen- en buitenland, maar enkele interne zaken der 
Vereeniging, voorgebracht door één der aanwezigen, namen zoo
veel tijd in beslag, dat eerst zeer laat deze lezing een aanvang 
kon nemen, al liet het bestuur dan ook de rest der agenda, ter 
wille der lezing, onafgedaan. 

De lezing ^elve was buitengewoon interessant en leerzaam, en 
het woord van dank aan den min of meer gedupeerden lezer 
werd dan ook, op een zeer laat uur, door de toen nog aanwezigen 
met warmen bijval onderstreept, vooral waar de voorzitter mede
deelde, dat deze lezing, op een nader vast te stellen datum, 
desnoods buiten onzen gewonen vergadering-avond, zou worden 
herhaald. De Secretaris, A. STARINK JR . 

Candidaat-leden. 
G. H. Ekering, Weimarstraat 316, den Haag. 
mevr. H. G. van Griethuijsen-Deij, Van Aerssenstraat ^^, den 

Haag. 
mevr. G. M. Deerns-van Hengel, Frankenslag 80, den Haag. 
A. Kruissink, Sneeuwbalstraat 38, den Haag. 

Bedankt als lid. 
H. N. Valckenier de Greve, Gouda. 
Joh. Warmolts , Papegaaienlaan 1, den Haag. 
K. N. Korteweg, Beeklaan 518, den Haag. 

Vergadering. 
Bgeenicomst op Donderdag: 27 Januari 1927, des avonds te 

8V4 aar , in Café »Bosciilust«, Bezuidenhout 2 , Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Verkiezing afgevaardigde 

voor den Raad van Beheer van het Maandblad in de vacature 
J. D. van Brink. Verkiezing penningmeester. Ballotage nieuwe 
jeden. Medcdeelingen. Rondvraag. 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 28 
December 1926, in Restaurant »National«, te Arnhem. 

De door den heer Kramer geleide vergadering wordt door 21 
leden bijgewoond. Nadat de voorzitter heeft medegedeeld, dat 
de heer Pos door ongesteldheid verhinderd is aanwezig te zijn, 
worden de notulen, na lezing, goedgekeurd. 

De heer Reijst deelt namens de feestcommissie mede, dat zij 
voorstelt af te zien van een feestavond ter gelegenheid van het 
30-jarig jubileum, doch wel aanraadt de verloting op den eerst-
volgenden societeitsavond, die op Woensdag 12 Januari zal plaats 
vinden, te laten doorgaan. Misschien kan in den zomer dan een 
gezamenlijken autotocht gemaakt worden. Daar de aanwezigen 
zich hiermede kunnen vereenigen, zegt de voorzitter de commissie 
dank voor hare moeite. 

De heer Kramer deelt mede, dat hij, op aandringen van zijn 
medebestuursleden, besloten heeft voorloopig nog in functie te 
blijven. Met applaus wordt deze tijding begroet. De penning
meester, de heer Van Ulsen, zegt graag zijn taak op andere schouders 
te willen overdragen. Het bestuur zal moeite doen een opvolger 
te vinden. 

De voorzitter vraagt de heeren Van de Sandt en Reijst wel de 
kascommissie te willen vormen; beiden stemmen toe. 

Hierna sluiting, gevolgd door de verloting. 
De Secretaresse, 

]. G. S C H U U R M A N - M E E S T E R S . 

Bedankt als lid voor 1927. 
74. G. Vernert. 99. R. Timmer. 

Candidaat-Iid. 
F. W. van der Haagen, Ernst Casimirlaan 28, Arnhem. (Voor

gesteld door J. A. Tuenter). 

Vergaderingen. 
JAARVERGADERING op Dinsdag 22 Januari 1937. 
Verslagen en bestuursverkiezing. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag: 8 Februari 1927. 
Beide in Café „Nat ional" , 's avonds 8 nor. 

Mededeeling. 
Het bestuur doet een dringend beroep op de welwillendheid 

van de leden, door medewerking te vragen, om de lasten, ver
bonden aan de verschillende functies, die con amore vervuld 
worden, zoo gering mogelijk te maken. Het bestuur verzoekt daarom 
in den loop van de maand Januari het bedrag der contributie (f4,— 
stadsleden, f 5 , — buitenleden) aan den penningmeester over te 
maken (gironummer 42841), verder de lijsten der rondzendingen 
nauwkeurig bij te houden en het verschuldigde bedrag' met ver
melding van sectienummer en nummer der zending direct over 
te maken. 

• N . Y A A R &C DIR. LE.^N DE RftAY 
INT.TEL. ZUID 62S5 
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Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
S e c r e t . : P. JORISSEN P . C . Z N . , Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

JAARVERGADERING op Dinsdag 14 December 1926, des 
avonds te 7V2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 23 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk, die de 
vergadering opent met een welkomstgroet ter jaarvergadering. 
De notulen der vorige vergadering worden vastgesteld. 

Ingekomen stukken : 
Kennisgeving van het hoofdbestuur der Posterijen van een 

zegelverkoop bij inschrijving. 
Schrijven, dato 12 December 1926, van de nieuw opgerichte 

»Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging«, houdende verzoek tot 
medewerking voor aanvrage aan het hoofdbestuur der Posterijen 
voor het openen van een philatelistenloket aan het postkantoor 
te Rotterdam, zooals dit reeds bestaat te Amsterdam en te 
'sGravenhage. In verband met een dergelijk, reeds vorig jaar 
door onze Vereeniging gedaan verzoek, waarop als antwoord werd 
ontvangen, dat eerst het resultaat te Amsterdam moest worden 
afgewacht, kan onze Club geen aanleiding vinden, in deze het 
besluit van den directeurgeneraal der Posterijen vooruit te loopen. 

Schrijven, dato 6 December 1.1., van den heer A. van Walraven, 
houdende bedanken als lid van het bestuur in zijne functie van 
boekbewaarder, en als lid der keuringscommissie, wegens ver
huizing naar Scheveningen. De voorzitter drukt zij» leedwezen uit 
over het besluit van den heer Van Walraven, ofschoon dit zeer 
•te billijken is en brengt hem hulde voor hetgeen hij als mede
oprichter der Club en in zijne beide functiën voor de Club 
heeft gedaan. 

Vervolgens worden ui tgebracht : 
1. door den secretaris het verslag over het 2ie vereenigingsjaar. 
2. het verslag van den boekbewaarder wordt wegens afwezig

heid van den heer Van Walraven niet uitgebracht. 
3. door den heer Frenkel wordt, namens den heer VanReijn 

Snoeck, mededeel ing gedaan over de rondzendingen, waarbij 
wordt aangedrongen op meerdere medewerking van de leden 
wat betreft het geregeld doorzenden, na 3 dagen zicht der boekjes, 
ook der bijgevoegde genummerde briefkaarten^ aan den verkoop
commissaris, zelfs al is er niets gekocht, en het eventueel gekochte 
bedrag te storten op giro nr. 90313 en ten slotte met naam
stempel of teekenen der ledige vakjes bij aankoop uit de boekjes. 

Het batig saldo bedraagt f 40,35. 
4. door den heer Frenkel, als secretaris der keuringscom

missie, waarbij hij de aanschaffing aanbeveelt van een nieuw 
stempelkussen. 

5. door den heer Bakker, als penningmeester, het verslag 
over zijn gehouden beheer, waaruit blijkt, dat het boekjaar 1926 
sluit met een voordeelig saldo van f 39,40 en dus gunstig afsteekt 
bij vorig jaar, waarin een nadeelig saldo moest vermeld worden. 

Nadat de rekening door de beeren Immink en Van Vierssen 
is nagezien en accoord bevonden, wordt de penningmeester ge
dechargeerd. 

De voorzitter dankte daarop allen voor de door hen uitge
brachte verslagen. 

De door den penningmeester ingediende begrooting voor 1927 
wordt goedgekeurd. 

Op voorstel van den heer Tinkelenberg worden met uitzonde
ring van den heer Van Walraven, die heeft bedankt , het geheele 
verdere bestuur en de keuringscommissie bij acclamatie herkozen, 
terwijl in de plaats van den heer Van Walraven tot boekbewaar
der wordt benoemd de heer J. H. 'Stok en als lid der keurings
commissie de heer P. den Outer. Allen, voor zoover tegenwoordig, 
nemen onder applaus hunne benoeming aan. 

Vervolgens wordt de uitslag der zegelverloting bekend gemaakt , 
en worden door verscheidene prijswinners het hun komende aan 
de Clubkas afgestaan. 

Voorts wordt met algemeene stemmen besloten aan de Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars »Hollandia«, te AmsterdatH, 
voor de door haar in 1927 te houden Nationale Postzegelten
toonstelling aan te bieden een verguld zilveren medaille. 

Verzekering der rondzendingen wordt in beginsel aangenomen. 
Ten slotte volgt eene zeer geanimeerde zegelverloting, waarvoor 

de prijzen door enkele leden waren afgestaan, die dan ook hierbij 
hartelijk worden dank gezegd. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na rondvraag 
de vergadering, den leden prettige feestdagen toewenschend. 

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

JAARVERSLAG uitgebracht in de algemeene vergadering 
van 14 December 1926. 

Mijne beeren. 
Ter voldoening aan art. 28 van ons huishoudelijk reglement, 

is het mij aangenaam U heden het verslag aan te bieden van 
■ ons 2ie vereenigingsjaar. 

Het bestuur Onderging dit jaar twee wijzigingen, doordat in de 
plaats van den heer Van Reijn Snoeck, die als verkoopscommis
saris bedankte, de heer Frenkel wederom werd benoemd, terwijl 
de heer Van Harderwijk de plaats innam van onzen door den 
dood ontvallen voorzitter, den heer De Ruiter. De keuringsc.om
missie onderging geene wijziging. 

Een i2tal nieuwe leden werd in den loop van het jaar aan
genomen, terwijl voor het l idmaatschap 4 Ijden bedankten en 
één lid ons door den dood ontviel. De Club telt thans 67 leden, 
waarvan 51 te Rotterdam woonachtig, 14 buiten Rotttrdam en 2 
buitenlandsche leden, tegen 60 in het vorig jaar. Ofschoon de 
vermeerdering van 7 leden niet groot is, geeft het toch redenen 
van tevredenheid. 

De Club hield 10 gewone bijeenkomsten, waarvan er 8 door 
gemiddeld 27 leden werden bezocht, terwijl de beide maanden 
Juni en Juli niet veel bezoekers trokken'; deze beide vergaderingen 
waren op proef ingesteld, doch geef ' ik U in overweging in deze 
maanden in het vervolg niet meer te vergaderen. 

In onze Februarivergadering werd op voorstel van uwen 
secretaris een fonds gesticht ter viering van het 25jarig bestaan 
der Club in 1930. Ik beveel dit fonds in uwe vrijgevigheid ten 
zeerste aan en breng dank aan de leden, die dit jaar belangeloos 
dit fonds door giften steunden, alsmede aan die leden, die uit 
hunne verzamelingen gedurende het afgeloopen vereenigingsjaar 
iets ter bezichtiging afstonden, waardoor onze bijeenkomsten 
zoozeer aantrekkelijk waren en waardoor onze kennis werd verrijkt. 

Steeds werden ook zegelverkoopingen en verlotingen gehouden, 
terwijl ook het falsificatenalbum van tijd tot tijd door giften 
werd aangevuld. 

De rondzendingen ondervonden dit jaar eenige vertraging 
door verwisseling van functionaris, doch ik twijfel niet of deze 
zullen thans weder geheel geregeld zijn. 

Onze verslagen werden opgenomen in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, terwijl onze vereeniging was vertegen
woordigd door de beeren Frenkel en Nieuwenhuijs, alsmede 
door uwen secretaris, op den Philatel istendag, dato 4 en 5 Sep
tember te Utrecht. 

Ten slotte beveel ik de Club in uwe voortdurende herinnering 
aan, opdat de Philatelistenclub »Rotterdam« nog tal van jaren 
moge bloeien als eerste club van Rotterdam. 

P. JORISSEN P . C . Z N , Secretaris. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 'sGravenhage. 
S e c r e t a r i s : J. N. H. VAN R E S T , Ful tons t raa t 69, 'sHage. 

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 22 
December 1926, in café „Hoilandaiä", Groenmarkt, 
te 'sGravenhage. 

Aanwezig 48 leden, waarvan 2 dames . De voorzitter opent de 
vergadering met een woord van welkom, speciaal tot een der 
candid.leden. Hij deelt verder mede, dat deheer G. Berkemeijer 
zijn verzameling België zal laten zien; tevens dat deze uitlooft 
een zegel van fr. 35.— voor een wedstrijd voor de beste of mooiste 
verzameling van i^ra«/4r^'/?r, te houden in onze Januarivergadering. 
De voorzitter belooft voor dit zelfde doel een zegel van fr. 50.— 
beschikbaar te stellen. Voor de vergadering in Februari zal een 
wedstrijd uitgeschreven worden over inzendingen: Weldadig
heidszegels van Europa tot l Januar i 1927. In diezelfde verga
dering zal de heer Millaard ook een lezing over een nader bekend 
te maken philatelistisch onderwerp houden. 

Zegels voor de verloting en voor ' t falsificatenalbum zijn ge
schonken door de beeren H. Melsert, Van Leijden, Reijerse, 
Rootlieb, Van der Meulen en Gregroire. 

De heer A. Brandt, te Weltevreden, is door het bestuur als 
sectiehoofd der rondzendingen benoemd. 

P O S T Z E C E U 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 A C g * 
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De bibliothecaris deelt mede, dat eindelijk is ontvangen Kohl's 
Briefmarken Handbuch, voorzoover verschenen. De boekjes van 
Melville, opgenomen in ' t vorige verslag, zijn over Amerika. 
Aangekocht is H u g o Griebert, I h e stamps of Spain 18^054. 
Door hem zijn aan de bibliotheek afgedragen de jaargangen 
1926 van Stanley Gibbons Monthly Journal, Postzegelnieuws en 
De Philatelist; door den heer Reijerse een Senfcatalogus van 
1894. Van den heer Van Peursem zijn ontvangen aanvullingen 
op den »Michel«, welke circuleeren. 

Goedgekeurd wordt nu tevens een abonnement voor 1927 op 
»Die Postmarke«, een Oostenrijksch phil. wetenschappelijk blad, 
verschijnende 2maal per maand. Gratis boekwerk : Handbuch 
aller bekannten Neudrucke und ihrer Kennzeichen van Paul Ohrt. 

Rondgaan de nieuwe Belgische en Luxemburgsche weldadig
heidszegels. 

De notulen worden na een paar opmerkingen goedgekeurd. 
De ledenverkiezing en de bezichtiging van de tentoonstelling 

van den heer Gijzeman gaan nu samen. Na goedkeuring door 
de vergadering wordt gestemd over de 15 candidaatleden uit 
't Maandblad, plus nog 12 candidaatleden opgegeven door de 
afdeelingen Tiel en Dordrecht, en uit Indië. Uitgebracht worden 
46 stemmen ; 43 vóór en 3 blanco. De maandelijksche verloting 
en de bezichtiging van de Belgische collectie van den heer 
Berkemeijer gaan daarna samen. Mevrouw Bakker verkrijgt den 
islen prijs. 

De tentoonstell ing van beide heeren geeft een keurcollectie 
der genoemde landen te zien. Modern opgezet en keurig verzorgd, 
kreeg men een waarlijk fraaie uitstalling, waarbij menig zegel 
en serie, die men zelden te zien krijgt. De voorzitter drnk te 
beide heeren dan ook op hartelijke wijze voor ' t goede voorbeeld, 
waarmee wij tevens den philatelistischen weg bewandelen en 
't vergaderingbezoek aniraeeren. Hierna veiling van bijna 40 kavels. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Gregroire voortaan vóór de 
vergadering het falsificatenalbum ter bezichtiging te stellen, het
geen door het bestuur wordt toegezegd. 

De voorzitter sluit daarna de vergadering met dank voor de 
opkomst in de laatste vergadering van dit jaar en spreekt den 
wensch uit, dat 't nieuwe jaar onze Vereeniging een even opge
wekt leven zal brengen als het afgeloopene. 

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

Mededeelingen. 
Als gevolg der correspondentie met den heer DirecteurGene

raal der P. en T. (zie verslag in ' t Decembernummer) , kregen 
wij de mededeel ing, »dat op het belang van duidelijke, nette 
afstempeling der te verzenden stukken opnieuw werd gewezen«. 

Art. 5. Huish. reglement. 
De algemeensecretaris voert de correspondentie der Vereeni

ging, in naam van ' t hoofdbestuur. 

Met inachtneming van art. 7 der statuten is te Goes ttn nieuwe 
afdeeling tot stand gekomen, waarvan het bestuur geformeerd 
is als vo lg t : Voorzitter, M. D. Ramondt , Goes ; Penningmeester , 
G. Duindam, Kruiningen ; Secretaris, M. Meijler, C. Eversdijk
straat 3, Goes. 

Moge het deze nieuwe afdeeling voorspoedig gaan ! 
Adresveranderingen liefst zoo spoedig mogelijk aan den secre

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

Vóór I Februar i a.s. de contributie overmaken ; daarna wordt 
per postkwitantie over het bedrag beschikt. 

Nieuwe leden. 
33 
64 

77 
86, 
103 
106 
168 
171 
293 
296 
332 

R. P. Taenzer , Z.W. Buitensingel 118 IT, Den Haag. 
N. M. Ch. Jourdan, Obrechtstraat 495, Den Haag. (nä i 
Febr. suikerfabriek en halte Poerwoassie, Resid Kediri, Java). 
F. van Bodegraven, Nootdsingel 208, Rotterdam. 
Adr. van den Bliek Jz., Bleekerslaan 8, Goes. 
M. Meijler, C. Eversdijkstraat 3, Goes. 
M. ü . Ramondt , De Wittstraat i . Goes. 
C. Polderman, Wilhelminastraat 28, Goes. 
C. Hagen, Pasoeroeanstraat 30, Weltevreden (Java). 
M.J,C. Pluim Mentz , 'GangPengarengan3, lVeltevreden{]ava). 
J. D. A. Rahder , Oud Gondangia 17, Weltevreden (Java). 
A. J. Boon jr . , Jan van Goijenstraat 50, Den Haag. 

333. H. J. de Bres, Oleanderstraat 7, Den Haag. 
338. Baron Oscar Albori, Frankenberggasse 12, Wien VI. 
346. G. Duindam, B. i4, Krtiiningen. 
362. F. A. La Rose, Valkenboschplein 4, Den Haag. 
367, J. C. van Bortel, Javastraat 12, Weltevreden (Java). 
373. A. van Dootingh, Alaijdroeslaan 22, Weltevreden (Java). 
380. M. F. Lichtendahl , Kemajoran 27, Weltevreden (Java). 
389. J .R.Bosmans , Gang Passer Baroe 22 Pav., Weltevreden (Java). 
356. D, J. Stom, Laan ßafadel i , MeesterCornelis (Java). 
260. R. Esche, Kemajoran 81, Weltevreden (Java). 
455. R. R. D. S. KoopmanStadnitski , Kenarielaan 22, Welte

vreden (Java). 
D 464. B. B. Paans, Nieuwe Weg, Werkendam. 
^ 399 J' ■̂ an der Linden, Tulpstraat 39, Dordrecht. 
D 409. J. Roeland, Matena 's pad 20, Dordrecht. 
514. G. J. Stap, Hoveniersweg, Tiel. 
516. B. J C. van der Meer, Tiel. 

Candidaatleden. 
Ch. P. N. van Hooijdonk, Kerklaan 12, Weltevreden (Java). 

(Voorgesteld door A. Brandt.) 
A. Snijder, Arnhemsche Bovenweg loi b. Driebergen. (Voorge

steld door F. J. Bruggeman). 
A. P. Krul, Begoniastraat 119, Den Haag. (Voorgesteld door 

Stofregen en Reijerse.) 
W. F. H. Doesburg, Copernicusslraat 69, Den Haag. (Voorge

steld door Fr. W . Palm en C. Reijerse). 
S. D. Hoekstein jr., Tamarindestraat 27, Den Haag. (Voorge

stelddoor N. J. Groen en J. A. Ontrop). 
H. S. Isbrüker, Columbusstraat 116, Den Haag. (Voorgesteld 

door P. Wijmans en Reijerse). 
G. P. J. Bes, 2e Pietersburgstraat 10, Den Haag. (Eigen aangifte.) 

Bedankt. 
505. J. Poldervaart, Den Haag. 

20. J. Neervoort , Den Haag. 
380. mej. A. Klaver, Scheveningen. 
102. A. Brandel , Hillegersberg. 
D 409. J. Jonkeis, Dordrecht. 
D 389 D. de Munter, Dordrecht. 

Wegens bedanken nä i December 1926 zijn deze de conti ibulie 
over 1927 nog schuldig. 

Adresveranderingen. 
350. H. W. Bree, Obrechtstraat 119, Den Haag. 

D 393. A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29, Dordrecht. 
D 396. J. H. van Emmerik, Madoerastraat 29 zivart, Dordrecht. 

135. C. H. Spekking, 2de Carpentiersiraat 15(, Den Haag. 
35. A. ' t H a r t ? ? ? 

358. M. van Gi l s t ??? 
359. W. Knoll? ?? 
112. A. Brandt, Berendrechtslaan 34, Weltevreden (Java). 
277. D. van der Does ? ? Indië ? 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING 71/4 uur, ALGEMEENE VERGA

DERING 8V4 uur op Woensdag 26 Januari 1927, in 
Café «IIollandal8<r, Groenmarkt, te 'sGr^Tenhage. 

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

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

JAARVERGADERING afdeeling „ T I E L " , Donderdag 20 
Janaar i 1927 in Hotel „Corbeltjn"

Ned. Phil. Ver. , ,0p Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar is : H. Ph. J. AMESZ, Bosch en Vaartstraat 2, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 
21 December 1926. 

.'aanwezig 19 leden; afwezig wegens ziekte de heeren dr. Van 
den Berg, Traanberg en Engelenberg. 

Voor de Tentoonstell ing van »HoUandia« wordt deelgenomen 
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in het waarborgfonds voor f50,— en wordt een zilveren medaille 
beschikbaar gesteld. 

Bij de verloting voor alle leden ontvangen de nos. i i i , 108, 
67, 152, 120, 12. 27, 149, 93, 151, 96 en 147 in volgorde de 
prijzen, die toegezonden zullen worden. 

Verdei ijerloting voor de aanwezigen. 
Tot slot bezichtiging van de prachtige verzameling Amerika, 

van den heer D. de Vries. 
Wegens vergevorderd uur geen veiling. 

De Secretaris, H. P. J. AMESZ. 

Aangenomen als lid. 
161. Joh. F. Wolvers, Aelbrechtskade 158 b, Rptterdam. 

Adresveranderingen. 
125. L. Hollander, Hofstedestaaat \ob, Rotterdam. 

K. F. Elsenbroek Mathenesserlaan 305, Rotterdam. 
Bedankt als lid. 

133. J. van Maren, Leiden. 129 E. J. Bruins, Leiden. 
117. F. H. J. Peeters, Oostburg. 

Candidaatleden. 
W. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem. (Voorgesteld 

door G. Stegwee). 
P. J. van Uaalen, Brederodeweg 92 b. Santpoort. 

Vergadering. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 18 Januari 1927, des avonds 

te 8 uur, in het Gebouw van den Haarlemsclien Kegelbond, 
Tempeliersstraat, 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 " , t e G r o n i n g e n . 
Secretar is : C. M E I J E R , Moddermanlaan 11, Groningen. 

Bedankt als lid. 
23. C. H. \\^xg\sc\\, Amsterdam 71. H. R. 't Hoen, Groningen. 
37. R. Boekema, Berlijn. 79. S. Coolsma, Grottingen. 
58. W.j.liocktvoXt^'sGravenkage. 86. J. G Anderson, Groningen. 
61. K. Schippers, Delfzijl. 87. J .H .M Verhaegh,G>(7«««_jf««. 

Nieuwe leden. 
23. Th. Adriani Hoen, Glimmen (Gr ). 
37. K. E. Meulman, W. v. Outhoornstraat 82, 'sGun/en/iaye 

Verhuisd. 
48. dr. Jac van der Spek, Prinsessewcg 2, Groningen 
53. A, M.J. A. Hijmans, Amalia van Solmsstraat 63.'i'(7ni!Z/««/ï£ï_4'(;. 
98. C. H. H. Magcrmans, H. W. Mesdagstraat 76 a, Groningen, 

Mededeelingen. 
De opdrukportzegels van 11 en 15 cent zijn gearriveerd; de 

leden worden verzocht f 4,25 aan ondergeteekende over te maken 
(Rijksgiro no. 1196) voor toezending van het stel. Het zegel 11 
op 22'/2 heeft grove tanding, het zegel 15 op 1772 heeft de gewone 
tanding l2>/2. 

Het fraaie album voor Nederland en Koloniën door den heer 
Mebus aan de Vereeniging cadeau gedaan, zal in de Februari
vergadering onder de aanwezigen worden verloot. 

Vergadering. 
RÜILAVOND op Maandag 24 Januari 1927, te 814 uur, in 

HotelRestaurant , ,Victoria", örooto Markt, Groningen. 
VKRUVDKRING op Maandag 14 Februari 1927, te 8V2 uur, 

in CaféRestaarant , ,Su i s se" , I leerestraet , Groningen. 
De Secretaris, C. M E I J E R . 

Philatel.Vereeniging ,,ZuidLimburg", te Maastricht' 
S ecre tar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lamber tus laan ^6, Maastricht 

Geen verslag ontvangen. 

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

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

Aanwezig 24 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer 
Rutgers, met een kort woord van welkom de vergadering. In 't 

bijzonder wordt welkom geheeten de heer Decider, die na twee 
jaren afwezigheid weder in ons midden is, alsook de beeren 
Kooiman en Nieuwburg, voor 't eerst aanwezig. De secretaris 
krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen, welke hij door een 
misverstand niet bij zich heeft 

Nadat de heer Nieuwburg zich even heeft afgezonderd, wordt 
over dezen heer geballoteerd en blijkt, dat hij met algemeenc 
stemmen als lid is toegelaten. 

Onder de ingekomen stukken is een bedankje van den heer 
Hoog door vertrek naar Indië, Verdere ingekomen stukken worden 
voor kennisgeving aangenomen. 

Nu volgt bespreking over de begrooting voor het jaar 1927. 
Na eene toelichting van den voorzitter wordt deze zonder op of 
aanmerking goedgekeurd. 

De voorzitter stelt namens het bestuur voor om de door den 
heer Van der Sluijs geschonken Pombalserie Portugal bij opbod 
te verkoopen en voor de opbrengst een prijs voor de verloting te 
koopen. De uitslag is, dat de heer De Leeuw voor f 6,50 kooper is. 

Tijdens de pauze wordt gestemd over het zegel ij/j cent wapen; 
het blijkt, dat de heer Klerk den prijs heeft. 

Verder de gebruikelijke maandverloting met twee gelukkigen 
Hierna eene kleine veiling. 

Men blijft tot ruim elf uur gezellig samen, waarna de laatste 
vergadering van het jaar 1926 weder tot het verleden behoort. 

De secretaris, J. POLLING. 

Nieuw lid. 
H. A. Nieuvvburg, Leliestraat 32, Helder. 

Adresveranderingen. 
J. E. Gramberg van Meerdijk 42 naar Blasiusstraat 7 i", Am

sterdam. 
Th. Munier van Emmastraat 87, Helder, naar Kennemerstraat

weg 90, Alkmaar, 
]. Prins van Hertogstraat 30, Helder, naar Pandanweg 11, 

Soerabaja (Java). 
Erratuni. 

J. van Duim moet zijn F. W. van Duim, Koninklijk Instituut 
der Marine, Helder. 

Bedankt als lid. 
W. H. C. Hoog, te Helder. 

Begrooling voor het jaar 1927. 
I N K O M S T E N . 

Contributies en entrée's f 420, ~ 
Rondzending •.  70,— 
Maandblad , ■ • •  5°,— 
Verloting  60,— 
Toevallige inkomsten^  5,— 

Totaal . . f 605, ~
U I T G A V E N . 

Maandblad f 204,— 
Porto en drukwerken  50,— 
Boekerij  15,— 
Zaalhuur  60,— 
Verloting  200,— 
Assurantie  12,— 
Bondscontributie  22,— 
Afgevaardigden Congres  25,— 
Onvoorzien \ . . . .  17,— 

Totaal . . f 605,— 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 December 
1926, in Hotel Roberts te Heerlen. 

Te ruim half negen opent de voorzitter met een woord van 
welkom de vergadering en constateert tot zijn voldoening een 
flinke opkomst. De notulen' der vorige vergadering worden voor
gelezen en goedgekeurd. De heer Verbeek vraagt, of er ook een 
protestschrijven is gezonden betreffende de opdrukportzegels. 
De voorzitter deelt mede, dat hiertoe niet besloten was, doch 
zegt toe zulks alsnog te doen. 
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Van d e n h e e r J, H . v a n P e u r s e m , den Haag, w e r d een M i c h e l 

N a c h t r a g o n t v a n g e n m e t d e m e d e d e e l i n g , d a t m e n zich h i e r o p 
bij h e m k a n a b o n n e e r e n . T e v e n s is bij g e n o e m d e n h e e r ver 

kr i jgbaar d e M i c h e l  K a t a l o g . 
Bes lo t en vcordt d e n h e e r H e n d r i k s , w e g e n s w a n b e t a l i n g , a ls 

l id te r o y e e r e n . 
T e r v e r g a d e r i n g c i r c u l e e r e n e e n i g e b o e k j e s m e t zege l s v a n 

Nederland en Koloniën, w a a r v o o r d e l e d e n vee l b e l a n g s t e l l i n g t o o n e n . 
Voor r e g e i i n g v a n d e j a a r l i j k s c h e v e r l o t i n g w o r d t e e n e c o m 

miss ie s a m e n g e s t e l d u i t d e b e e r e n Closse t , J . . V o g e l s e n d e n 
secre ta r i s . D e z e v e r l o t i n g heef t p l a a t s in d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g . 

Na d e r o n d v r a a g w o r d t d e v e r g a d e r i n g ges lo t en . 
Bedankt als lid. 

J. v a n G e m e r t , Voerendaal. m e v r . E w a l d , Heerlen. 
B. W i n k e l m a n , Heerlen. G. v a n Lijf, Maastricht. 

Geroyeerd. 
J. H e n d r i k s , MechelenHeerlen. 

Adresverandering. 
A. L i g n o n , H a m e r s t r a a t 39, Heerlen. 

Bericht. 
De l e d e n w o r d e n e r a a n h e r i n n e r d , d a t zij. a ' s zij a a n d e v e r l o t i n g 

wenschen d e e l t e n e m e n , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g m o e t e n 
zijn of t i jd ig b e r i c h t m e t o p g a v e v a n v e r h i n d e r i n g m o e t e n z e n d e n . 

Jaarvergadering 
op Maandag 31 Jannari 1927, te 8}^ uur, lii Hotel Roberts, 
Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwol le" , te Zwolle. 
S e c r e t a r i s : A. H O F M A N , F r a n s H a l s s t r a a t 3 « , t e Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergaderingvan Dinsdag 31 December 
1936, 's avonds te 8 uur, in de Openbare Leeszaal. 

A a n v a n k e l i j k v o o r s l e c h t s 8 l e d e n , waarb i j zich l a t e r n o g é é n 

l id v o e g d e , o p e n t d e i e s e c r e t a r i s , bij a f w e z i g h e i d v a n d e n 
voo i z i t t e r , d e v e r g a d e r i n g , er zijn spijt o v e r u i t d r u k k e n d , d a t 
zoo w e i n i g l e d e n bl i jk v a n b e l a n g s t e l l i n g g e v e n . 

O p d e n o t u l e n w o r d t d o o r d e n h e e r S. Keize r e e n k l e i n e 
o p m e r k i n g g e n a a k t , d o c h w o r d e n deze v e r d e r g o e d g e k e u r d . 
N a h e t voor lezen v a n e e n i g e i n g e k o m e n s t u k k e n en a f h a n d e l i n g 
h i e r v a n , b r e n g t d e p e n n i n g m e e s t e r e e n f inanc iee l v e r s l a g ui t , 
w a a r u i t b l i jk t , d a t er e e n k l e i n e wins t is g e m a a k t , w a a i o p d e 
s e c r e t a r i s v o o r s t e l t , h i e r v a n e e n zeker b e d r a g te r e s e r v e e r e n v o o r 
h e t a a n v r a g e n v a n d e K o n . g o e d k e u r i n g o p d e s t a t u t e n . H e t 
v o o r s t e l v o n d bij d e a a n w e z i g e n wel bijval , d o c h b e s l o t e n w e r d , 
di t p u n t a a n te h o u d e n to t d e v o l g e n d e b i j e e n k o m s t , d a a r e r 
zoo w e i n i g l e d e n a a n w e z i g w a r e n . V o o r s t w e r d o v e r e e n g e k o m e n 
(■40,— ui t te t r e k k e n voor d e j a a r l i j k s c h e v e r l o t i n g . 

H i e r n a m o e t e e n k a s c o m m i s s i e b e n o e m d w o r d e n e n w e r d e n 
meju f f rouw B u r g m a n e n d e h e e r V e l d h u i z e n a ls z o o d a n i g g e k o z e n 

D e h e e r V e l d h u i z e n n e e m t d e b e n o e m i n g a a n , terwij l meju f f rouw 
B e r g m a n , d i e n ie t t e r v e r g a d e r i n g is, m e t h a a r b e n o e m i n g in 
k e n n i s zal w o r d e n g e s t e l d . 

Als l e d e n v a n d e v e r l o t i n g s c o m m i s s i e zu l l en f u n g e e r e n d e 
b e e r e n M o o l e n b e e k , T h i e s c h e f f e r e n S. Keizer . 

N a n o g e e n k o r t g e n o e g l i j k s a m e n z i j n , w e r d d e v e r g a d e r i n g 
o m o n g e v e e r 10 u u r g e s l o t e n . 

De ie Secretaris, H O F M A N . 

Bedankt met 31 December 1926. 
m e v r . v. E n g e n . 
M. H . C. K r a m e r s . 
G. J. V o o g t . 
J. t e r H o r s t , 
m e j . S w a l u ë . 

M. J. J . E x l e r . 
d s . B o o t s m a . 
J. P i q u e t . 
H . v. d. W e g . 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereenlgjngen. 

7e postzegels op geheele brie
ven Lombardije en Venetië, 

Yvert 1927, no. 1, strip van 3 stuks, la, 
Ib, breedrandig prachtstul<, 2 en 3 strip
pen van 3 stuks, 4, 5 strip van 2 stuks, 
6 en 6a op een brief. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 23 24, 
25, 26, 27; verder nog eenige dubbele 
stukken, waarbij 3 stuks met sierstem
pel Bergamo, waarde totaal 5560 francs, 
voor f 275,—. 

E, VELTHUIZEN, 
Qroote Voorde 6 Zwolle. (525) 

T e k s t d e z e r A n n o n c e s 
vóór d e n ó^n i n t e z e n d e n 

a a n d e A d m i n i s t r a t i e . 

5 Kilo Missiezegels . . f 3,50 
Proefkilo f 1 , 
1 Kilo Flansche Missiezegels f 1,40 
5 Kilo Fransche Missiezegels f 5Ä) 
Porto extra. j o h n GOede , 
Sloterdijk B 179, Amsterdam. (509) 

W F I I D F I M va" betere en zeld
I V U V J I M  I N zaïne postzegels, 
uitsluitend door bemiddeling van den 

„Haagsche Posizegelhandel". 
N o o r d e i n d e 90 , d e n Haag . (314) 

ALBUM TE KOOP 
Van Europa en Overzee, 2598 zegels, 
Yvert '27 ruim iOOOn fr., zeer goede 
exemplaren, voor 110 gulden. 
Te zien (537) 
SCHENKSTRAAT 124, DEN HAAG. 

mr. Q. A. BONTEKOE, SNEEK, 
v r a a g t a a n b i e d i n g e n in p l a t e n 
j u b . se r i e 1923, a l l e e n b e t e r e 
t a n d i n g e n . (532) 

Verkoop niet maar beleen Uw kleine 
en groote verzamelingen en partijen 
postzegels tegen billijke conditiën. 

TE KOOP GEVRiVAGDdc Postzegel
c o u r a n t 1895 en '9Ö, uitgegeven door 
F. H. Brinkman,Singel 145, Amsterdam. (5.2) 

Heb eenige boekjes met middelma
tige Overzeezegels (Yv. fr. 0,50fr. 50,—), 
die ik opruim k 22% et. p. franc. 
Zichtzending tegen referentie. 

L. Werumeus Buning, 
Andreas Schelfhoutstr. 11, A'dam. (530) 

Jnb. zegels 1923 m. plaatnr. Groote 
voorraad doubletten te koop en In ruil 
aangeboden. Gevraagd alleen in ongebr. 
paren volgens mancolijst. 

A. van der Wiel, 
Park Paaschberg 2, Ede. (533) 

TE KOOP: 
voor meestbiedende, paar ongebruikte 

jubileum 1923, tand. 12 X 12 met 
plaatn. 6 

Adres: P . VAN D E R MEULEN, 
O b r e c h t s t r a a t 380, Den H a a g . (519) 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,73, bij vooruitbetaling. 
Postz. worden niet in betaling genomen. 

Nu is het tijd deze lastige vakjes in 
Uw album voordeelig te vullen!!! 

Zweden  Landstorin. 
I. Yv. 7685 (fr. 57,50), 10 st. si. f 1,80 

II. „ 8795 (fr. 117,50), 9 st. si. f 4,50' 
III. „ 112121 (fr. 52,50), 10 St. si. f 1,70 
10 ö op 5 Kr., No. 86 (fr. 250,) si. f 9,75 
10 ö op 1 Kr., No 96 (fr. 400,) ,. f 19,50 

Alles franco. Orders uit Ned Indië 
worden prompt uitgevoerd. Best. aan: 
H, TEUNISSE, D a c o s t a s t r a a t 17, 
D o r d r e c h t . Lid » P h i l a t e l i c a . « (529) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

Abbé P M. Barral, te Moutiers 
( S a v o y e , F r a n k r i j k ) , 

BIEDT IN RUIL AAN 
150 v e r s c h i l l e n d e u i f g e z o c h i e p o s t z e g e l s 
d e r F r a n s c h e K o l o n i ë n ( g e f r a n k e e r d 
O r p h e l i n s ) f e g e n 3000 g e w o n e p o s t 

z e g e l s v a n a l l e l a n d e n , u i t g e z o n d e r d 
Frankr i jk , p a p i e r v r i j , g e o r d e n d e n v e r 

l z o n d e n a l s brief . S t e e d s g e l d i g . (498) J 
1 

POSTZEGELS 
IN PRACHTEXEMPLAREN, 
50—70 0/0 b e n e d e n Senf. 

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

P.Servaas Smits, Deventer. 
K 3 r GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

iiiiliiiiiiiiiiiliiliiliiliil'iiiiliiliiliiiiiiiiiiii<iiii||'i"i'iiriPiiiiii»iiin 

TE KOOP AANGEBODEN: 
S c h w a n e b e r g e r P e r m a n e n t A l 

b u m U e b e r s e e 1923 , m e t i n h o u d 
zege l s t e r w a a r d e Y v e r t '27 v a n 
r u i m 16000 fr. 

Adres. J. C. BOSSCHAART, 
K.73, MIDDELBURG. (545) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii 

ZUIHSTEIN & CIE, BERN 28, 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europazegels. 

v e r z e n d e n d e m o o i s t e z i c h i z e n d i n g e n . U i i g e v e r t v a n : 
Z u m s t e i n ' s E u r o p a  C a t a l o g u s ( p r i j s fr . 5 , h fr . 1 , — p o r t o ) . 
Z u m s t e i n ' s g r o o t s t e H a n d b o e k v a n Z w i t s e r l a n d 

( p r i j s fr. 1 5 , \- ir. 2, - p o r t o ) . 
B e r n e r B r i e f m a r k e n  Z e i t u n g ( p e r J a a r Fr. 3 , — ) . pe i ) 

• I M . Y A A R aC DTR.t.eöN',aEm««G 
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1®̂ ®" Postzegels. ®"®̂ | 
I S P E C I A L E V E R Z A M E L I N G | 
I PORTUGEESCHINDIÊ, | 
I alle uitgiften, | ) 
S bijzondere en zeldzame zegels, t 

l ie koop. ï 
f Brieven onder 1.0.5974 aan RUDOLF t 
ê MOSSE, Berlin S.W. 19. (522) ® 
® ® 

I I Voordee l ige Aanbieding 11 
I — van courante series. — 11 

Betgië Jubileum. 214—226, f 5,75. Lichtensfein, R a p p e n 
w a a r d e n , 45 — 60, f 4,25 Curasao Jubileum. 71—77, f 55,—. 
Suriname Jubileum. 1001C6, f 60,—. Monaco. 54—64, f 24,— 
Portugal Jubileum, 21 w., compl. f4,75. Portugal, nieuw, 
Londendrul<, compl. f6,—. Monaco, 73—93, f3,50. 
Italië. 146—151, f5,50. Russische Levant, 175—189, f6 ,50. 
Montenegro. 49—57, P o r t 9—13, f 2,25. Montenegro. 5 8  6 6 , 
P o r t 14—18, f2 ,25. Monfenepro, 100—111, e x p r . 6, P o r t 
24—27, f 3,50. Rumenië. 264—299, o n g e b r , f 3,25. Malta. 
8494 en 96101, f 50,—. Malta, 117—126, f U,—. 

UitsluMend prima kwalitei i . 
Nummers volgens Yvert & Tellier. 

Franco na ontvangst van postwissel 
of rembours . (524) 

SPUI 13, AMSTERDAM, 

J. J. A. ENGELKAMP. 

GRIEKENLIND. Kreta, Epirus, Thracië. 
Ik completeer verza
melingen v o l g e n s 

^ ^ ^ * ^ ~ ~ ^ ^ ^ " ^ ~ " ~ ~ m a n co lijs t e n . Geld 
vooruit. Sn^roshandel. 100 series 25 versch. 
van Griekenland fl. 13,—. Pakket 50 versch. 
fl. 0,45; l'.O versch. fl. 1,15. Vliegbrief aan 
Uzelf met complete serie vliegzegels,4 waarden 
fl. 2,—. (10 brieven fl. 15,—.) 

P. D R O S S OS, 
2 St. Denys Place, Athene (Griekenland). 

(515) 

DO: 

4 CENT PER FRANC! 
Prachtige 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 netto
prijzen en prima referentiën. 

W. WINDRATH. 
LUGANO (Zwitterland) . 

Ouds te speciaalhuis voor zegels van 
Azië, opgericht Singapore 1890. 

(Lid Ned. Vereeniging). 

D<3 = : 

ron 

OD 

■ 
U W VERZAMELINGEN, DOUBLET

TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., T E G E N 
B R A N D E N D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

v/h J A C Q . D E S O N N A V I L L E , 
SPUI 7, AMSTERDAM 
TELEFOON NOORD 4135. (409) 

13 S::̂  feV (g:̂  s»' cr.̂  6»' B)(3 't® »c® "eg) <;® "gg) »CS) a 

y\ K O O P T U W E N I E U W I G H E D E N EN fl 
^ P R O V I S O R I E N BIJ te 

n EMILE PAVOILLE, n 
^ (BESTAAT 38 JAAR). ^ 
ŝ  80 , RUE ST. LAZARE, PARIS 9ên»e. % 
ï j Groote voorraad postzegels van alle landen, kl 
^ Raadpleegt „L'ECHO POSTAL", philatelistisch f 
ïJ maandschriti. Abonnementsprijs voor alle lan kj 
^ den: 10 nummers = 8 fr. p* 
^ Proefnummer op aanvraag gratis. (311) ^ 

Engelsche Koloniën, 
gebruikt en ongebruikt. 

Prijzen zeer billijk '/^ tot Vj catalogus. 
Vraagt zichtzending onder No. 535 

aan het Bureau van dit Blad. 
Tevredenheid gegarandeerd. 

leder Verzamelaar MOET lezen 
■ Wat elke Verzamelaar van Postzegels I 

I weten moet. Handleiding voor be . 
ginnende en gevorderde verzamelaars, j 
verduidelijkt met 180 afbeeld, f 0,45\ 

Postzegels en Albums Verschillende 
wijzen om verzamelingen artistiek en 
wetenschappelijk in te richten. 

. Geïllustreerd f 0,65. 
Stempels en Postzegels. Met de opname 

der nummerstenpels op de Nederl. 
postzegels. Geïllustreerd. . f 0,65. 

Christelijke Inspiratie in de Philatelie. 
Gedrukt op kunstdrukpapier. Zeer 
fraai geïllustreerd . . . . f 0,95. 

Vraagt onze gelegenheidsofferten in 
— allerlei soorten Postzegels. — 

luf der Helde's Postzegelliandel, 
Postbus 1, Hilversum. Giro 1700. 

Telefoon 1323. 
Filiaal A m s t e r d a m : (33i) 

Qravestraat 17, a/d Nieuwe Kerk. 

, ROTTERDAMSCHE ^ 
i POSTZEGELBEURS, > 

WOENSDAGen ZATERDAGMIDDAG 
VAN 1 TOT 5 UUR, 

IN EEN DER DOELEZALEN 
(INGANG HAAGSCHEVEER). 

(523) 
&-^^-^^^^ -^ 

ÜOIUND en KOLONIËN enz. 
Voordeelige aanbieding van aan 
uw verzameling ontbrekende 

zegels. 
Postzegelhandel JOS. LA POUTRÉ, 

ZOUTMANSTRAAT 26, DEN HAAG. 
POSTGIRO No. 31822. (547a) 

I 

Billijk Te Koop 
± 27 000 Post en Portzegels, 

los, doch, waarvan ± 700 in Album. 
Verzameling begonnen omstreeks 1870. 

Zegels van 35 ä 40 landen, waaronder 
veel van eers ie uitgifte, b.v. Neder
land 1852. 

Br. onder no . 544 aan het Bureau 
van dit Blad. 

I 

J. van Nifterit Florapart 7, Haarlem, 
zoekt te k o o p e n (ia paar, ongebruikt, het 
cijfer boven hot l inkerzegel) de platen driehoek 
5 , tanding GR : 

9 8 driehoek t and ing GR (met verticaal 
streepje door de 8), 

9 8 driehoek t and ing GL (met 3 horizontale 
streepjes door de 8), 

13 t and ing GL, 
35 » N B , 
39R . G L , 
46 » Rol , 

Z48 . N B , 
L57 . N B , 
L6Ü » N B , 

67R . N B . 
L75 . QL en GR, 
L84 . GR en Rol, 
108 .^ Rol, 
H O R » N B en of GR 

der tegenwoorflige emissie. (527) 

iiiiiiiiiii!iiiii]iiiiiiiiiiliii[iiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii« iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiliiliiliiiJiniiiliiliili 

POSTZEGELS. ^ PORTZEGELS. 
De O N T V A N G E R DER REGISTRATIE EN D O M E I N E N te 'sGrar^/iAa^e zal op Vrijdag 4 Februari 1927, 
des namiddags te 2 uur, in het Hoofdgebouw van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te 
'sQravenhage, Kortenaerkade 12, Kamer 172, bij inichrijviné verlcoopen: 

Gebruikte Frankeer en Portzegels. 
N O T I T I S N zijn gratis verkrijgbaar aan die kamer (nief aan het kantoor van den Ontvanger) . (534) 

JiiiliiiiBiiiiiiililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiniiiiiiiiiiiiin̂  

; R G R A A F S M E E R • N . Y A A R & C DIR. LEi9N D E B.AAY 
iNr.reL. Z U I D ezss 
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POSTZEGELVEREENIGING 

„CONTACT SCHEPT KHACHT" 
GOEDGEKEURD 

BIJ KON. BESLUIT VAN 28 OCTOBER 1926, No. 46

III 

PER 31 DECEMBER 1926: 
Af deeling Europa: 79 deelnemers. 

„ BuitenEuropa: 34 „ 
Nederl. en Kol.: 90 

„ Afstempelingen: 20 „ 

Aanmelding bij: 

P. C. KORTEWEG, 
.D'INSTUIF", LAREN N.H. 

^ß^ß^f^ß^ß^ß^^ß^lß^f^ î Ä^Ö 0 ^ 0 ^ 
Mauritius. 184858. 1 (̂ . mooi gebr. ex., Y.&T. no. 3. 

2 ä. schitterend gebruikt ex., 
Y. & T. no. 4 d. 

2 d. mooi gebruikt paar, 
Y. & T. no. 4 d. 

Britscli Guyana. 1850. 12 c, aan 4 zijden recht 
afgesneden (dus zeer zeldzaam), prachtig 
gebruikt exemplaar, Y. c& T. no. 4. 

1853. 1 c. zeer mooi gebruikt, Y. &T. no. 7 
1856. 4 c. prachtig gebruikt, Y. & T. no. 13. 

India. Dienst. 8 as. Postfrisch, Y. & T. no. 17. 
Transvaal. 1902. £ 5. postfrisch. Y. & T. no 163. 

£ 5. gebruikt, Y. & T. no. 163. 
•Straits Settlements. 32 c. postfrisch, Y. & T. no. 58«. 

190711. 100 doll., postfrisch, Y. & T. no. 135. 
25 doll., postfrisch, Y. & T. no. 136. 

192124. 500 doll., postfrisch, Y. & T. no. 185. 
Ceylon. 185758. Ongetand Va d.. 

postfrisch blok van 4, Y. & T. no. 12. 
Bovenstaande zijn slechts weinig zeldzaamheden 

van mijn uitgebreiden voorraad. 
Mijne specialiteit: 

Zeldzame Britsche Koloniale 
zegels van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
MANCOLIJSTEN ontvangen mijn persoonlijke 

nauwkeurige aandacht. 

T.iALLEN, 
„Craigard'% 5 Blake Hall Rd, 

W A N S T E A D , LONDEN, E 11 (Engeland). 
(445) 

f 
f 
f 
f 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 

I BRITSCHE 
g iiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiillililiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiii 

I KOLONIALE ZEGELS. 
I  IK BEN BEZIS MET HET DETAILLEEREN | 
I EENERPRACHTVERZ'MELING DER EERSTE | 
I UITGIFTEN, ALLE IN ZEER G O E D E N | 

I STAAT, PRIJZEN: ' / , CATALOGUS. | 

I EDUARD EN | 

I 6E0RGEUITe iFTEN. | 
I  ZICHTZENDINGEN VAN ELK POSTFRISCH | 
I OF PRACHTIG GESTEMPELD, GROOTEN | 
I DEELS GEPRIJSD '/» CATALOGUS. | 
I  MOOIE ZICHTZENDINGEN W/ORDEN OP | 
I AANVRAAG TOEGEZONDEN. REFERENTIËN | 
I VERZOCHT. I 

I J. BI R D, I 
I „ W E S T B U R Y " , WEST HILL ROAD, | 
I SOUTHFIELDS, LONDON, S.W. 18. | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifl^ 

(303) 

P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
J. H. DONNAI, 

TELEFOON 
15469. 

KETTINGSTRAAT 23, 
D E N H A A 6. 

TELEFOON 
15469. 

TE KOOP I ^ ^ S I GEVRAAGD 

ONGE

BLOK

BRUIKTE 

\ STUKKEN. 

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

Dienst, Yvert no. 4, 15 cent. 
,, ,, „ 6, 25 cent. 

>, 8, 2 ' / . gu lden . 
„ 21, 20 cent. 
„ 23, 25 cent. 
„ 24, 3 0 cent. 

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

Opdruk Java, 2Vj gulden hoogstaand. 
(517) 

WATERGRAAFSMEER • I M ■ ¥ # V # \ r l , ö" %f O m DIR "EON DE RAAY 
= • INr .TEL. ZUID 625S 
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HERMAN COHN 
PHILATELISTISCH 

BUREAU, 
D E N H A A G , 

24 VAN L E N N E P W E G , 
TELEFOON 5194 5. 

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

Z E L D Z A A M H E D E N . 

AANBIEDING BUITEN EUROPA: 
5 c , vermiljoen, gebr . . . . ARGENTINA No. 32, 

BUENOS AIRES No. 12, 4 r., groen getint pap, 
BRAZILIË No. 21, 280 r „ gebr., rood . . 

„ „ 45, 700 r . bruin, gebr. 
CHILI No. 9, 10 c , blauw, ongebruikt . . . 
JAPAN No 3, 200 m., rood, postfrisch, Thier 

„ „ 7, 2 s , rood, postfrisch, Thier 
NATAL No 72 & 73, gebr 
NIEUW ZEELAND No. 69, 6 s., postfrisch . 

gebr 
f 9 . 
„15,
„ 8 , 
„ 6 , 
„ 750 
„ 7,50 
„ 6,50 
„ 17,50 
„ 6,50 

ZICHTZENDINGEN OP AANVRAAG 
(396) 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEÜWE SFECIAMBÜM 
WH HEOEIIUHB EH KflLflHIÉH, 

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

UITGAVE VAN YVERT & TELLIERKEISER 6 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). 
De N I E U W E P R I J S L I J S T 

van Nederla nd en Koloniën voor 1927 
is verschenen en voor belanghebbenden gratU verkrijgbaar 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEGELHANDEL. 

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

(520) 

KABE KABE 
SUPPLEMENTEN 

ZIJ N 
1927 

V E R S C H E N E N . 

1 

K A B E 
POSTZEGELALBÜMS STAAN AAN DE 

SPITS. 

VRAAGT 
„K A B E" 

VOORDRUK EN BLANCO ALBUMS, 
DOUBLETTENBOEKJES, QOIVIPAPIER, 

VOORRAADBOEKEN, PINCETTEN, ETC. 

K A B E 
P H I L A T E L I S T I S C H E ARTIKELEN ZIJN 

O V E R A L V E R K R I J G B A A R . 
VRAAGT PROSPECTI. 

® •<«©«<S®«<S®r«g)f<!®««sg)«<5@K;sg)««>g)®®(gs»»(55>»(g|?»@S^@«@i>»(^(5^@,^® 

S Virginische Eilanden, !> 
(3 Stanley Gibbons no. 89, Yvert no. 6 i , Michel no. 51, Koning gj 
C George, zeldzaam, 5/— oud watermerk, meerv. C. A., i 
? postfrisch, prijs : 15/— ; paren, blokstukken naar verhouding, v 
g) l)ä totale uitgifte bestond uit slechts 2880 exemplaren. g) 
I) Pakketten van de Fransche Koloniën, | 
® alle verschillend: ® 
^ 50 verschillende 6 d . ; 100 versch. i / — ; 150 versch. 1/6; "J 
£) 200 versch. 2/4; 300 versch. 5/3; 4oo versch. 8/9; 500 versch. G) 

? i4 /9 ; 1000 versch. £ 2.12. — De prijzen zijn genoteerd in Q 

Engelsch geld, doch betaalbaar tegen den dagkoers van S 
'f elke vreemde munt. Bedrag bij de bestelling, porto extra. @ 
<! J Török, 41 Rue du Bassin, Cherbourg (France) (536) f 

In een der hoofdsteden, op zeer goeden stand, wordt door omstan
digheden TER OVERNAME AANGEBODEN, een sedert jaren 
gevestigde 

POSTZEGELHANDEL, 
annex P H I L A T E L I S T I S C H E B E N O O D I G D H E D E N . 

Voor eneigiek philatelist met eenige kennis van zaken, zekere 
bestaansgelegenheid. Overnamesom f 8000,—coniant; winkelinven
taris, alsmede geheele postzegelvoorraad, inbegrepen. 

Brieven onder No. 547b, bureau van dit Blad. 

I 
I 

LEZERS, 
begunstigt de Adverteerders» 

POSTZEGEL HANDEL _ I ^ J • ^ Jk. A  E a • O 1#»' 
WATERGRAAFSMEER * ^ 1 ■ ¥ / \ Ä k I ^ ..0»..^&

O « D I P . LEON DE RAAY 
=: ,: i N r . r E L . Z U I D 6255 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE I I 

Door de plaatselijke vereenigingen aldaar is een Uitvoeiend 
Comité samengesteld, dat een 

Internationale Postzegeltentoonstelling 
zal organiseeren, en zi) zijn erin geslaagd, de medewerking van 
alle vooraanstaande philatelisten der geheele wereld te verzekeren 

De President der Fransche Republiek heeft zich bereid ver
klaard het beschermheerschap op zich Ie nemen 

Tot liet h o u d e n van bovengenoemde Tentoonstelling is door 
den Minister van Schoone Kunsten het Palais du Rhin (voor
malig Duitsch Keizerlijk Paleis) beschikbaar gesteld, en door 
den Secretaris-Generaal der Posterijen is medewerking beloofd 
bij het uitgeven van een specialen postzegel gedurende de Ten
toonstelling 

De voorbereiding is reeds in vollen gang en spoedig kunnen 
meerdere gegevens worden tegemoet gezien 

Tot Commissaris-Generaal voor Ncdeiland is benoemd de heei 
L de Raay te Watergraafsmeer. De wensch wordf uitgesproken, 
dat vele Nederlandsche Philatelisten zullen medewerken, om den 
roem van Neder land in het buitenland hoog te houden, door 
aan deze Tentoonstelling deel te nemen 

Zeer spoedig zullen uitvoerige programma's en prospecti be
schikbaar worden gesteld, welke bij genoemden commissaris-
generaal franco en gratis verkrijgbaar zijn 

New-York, October 1926. — Het eerste bericht van het schit
terend welslagen van deze grootsch opgezette, tevens eene nieuwe 
richting inleidende tentoonstelling kwam van den ouden getrou
wen vriend. Dr. Emil io Diena, Rome, mij toe De ontvangst was 
buitengewoon hartelijk en de zeer gewaardeerde blijken van 
vriendschappelijke genegenheid voor »alle vreemdelingen« ver
minderden niet (dit werd 2 dagen na de opening geschieven en 
later bevestigd) 

Dat deze tentoonstell ing alle tot voor deze gehoudene inter
nationale postzegeltentoonstellingen overtroffen heeft, behoeft 
niemand te verwonderen Geen enkele heeft ooit zulk een mede
werking van »buiten« ondervonden. Bedenkt men dat de groote 
»Londensche« nie t een tiende van de medewerking van uit 
Amerika mocht ontvangen van die, ditmaal aan de »Amerikaan 
sehe« met voor millioenen onbegrijpbare overdrijving door 
Engeland verleend — de propaganda hield niet op, men kon 
zeffs een vrijen overtocht winnen, een lokaas voor duizenden ' 
— dan zullen veler oogen opengaan en hun begrip verhelderen, 
ZIJ zullen begrijpen dat er factoren zijn geweest, welke aan alle 
andere grootmogendheden ontbraken, de voornaamste was »het 
GOUD« ' De groote bloei en welvaart was een zeer groot ge
deelte van het Amerikaansche volk spruiten voort uit de werklust 
en het productievermogen der natie, te danken eenerzijds aan 
de uitschakeling van Staatsbemoeiing, de kanker van de overige 
volkeren, anderzijds aan het gezonde, piactisch gezonde begrip 
van werkgever en werknemer, »samenwerking knoopt onver-
breekbare banden , welke leiden tot een beide partijen tevi eden-
stellende welvaart« Deze is de oorzaak, dat ook op ons gebied 
voor zegels a ldaar prijzen worden betaald, welke in Europa bij 
geen mogelijkheid te verkrijgen zijn, hetgeen talrijke handelaars 
uit Europa in die dagen naar New-York deed gaan en den 
uitslag hielp bevorderen 

Met al die tot toen onbekend krachtige medewerking van groot 
Europa zou de uitslag niet zoo uitstekend zijn geweest, ware het 
Uftvoerend Comité niet zoo bijzonder geschikt geweest voor de 
aanvaarde taak en hadden met ALLE comiteleden zooveel vol 
harding, ijver en kracht ontwikkeld. In de laatste maanden 
ontving ik om de 7 a 12 dagen drie foliobladen van hetgeen m 
de vergaderingen verricht was, welke wijzigingen of veranderingen, 
verbeteringen, aanvullingen enz aangebracht waren. Welk een 
verschil met alle andere comite's, waarop dat van Parijs (1925) 
door een mijner correspondenten, mede-jurylid, als algemeen 
voorbeeld van alle voorafgaande internationale postzegeltentoon
stellingen aangehaald werd, met de woorden »De wanorde '« 
Helaas, dit was, zoo ' Maar is het niet overal elders hetzelfde ' 
Een man, juis t d ie , die nooit waarde naar verdienste ontvangt, 
moet »alles« doen? Hoe is zoo iets door een persoon, die toch 
ook zijn dagtaak heeft te vervullen, en, vergeet dit niet, zich 
heeft te houden aan de besluiten op eenige vergaderingen 
genomen, tot een goed einde te brengen, indien op die verga
deringen niets wordt »voorzien« en degene die beter nadenkt 
over »mogelijkheden«, niet wordt gehoord ' enz Te New York 
%vas dat niet zoo en was alles reeds mannden en maanden gewogen 

en overwogen Doordat er ook een »permanent tentoonstellings-
comite« bestaat, waarvan iedereen lid kan worden, opdat het 
ifonds« door die bijdragen, § i,~ per jaar, versterkt wordt, kent 
dat comité tevens de mannen, die geroepen zijn zitting te nemen 
in Uitvoerende Comite's van postzegeltentoonstellingen in Amerika. 
Dit alles ter opheldering van het vele o^erdrevene, de spontane 
uitvallen van meest erg voldane fantasten, die naai ooizaken t n 
gevolgen niet vragen, of wier kennis zich slechts uitbreidt m 
mooie, vage woordjes, welke de menigte meeslepen Intusschen 
moet een werkelijke, hartgrondige gelukwensch aan het Uitvoe
rend Comité te New-York hier gebracht worden voor de schit
terende bekroning van hun onverpoosd iiverig pogen, zoomede 
hulde en dank voor de hartelijk broedeilijke ontvangst der 
vreemdelingen te New York, die het met zooveel succes heeft 
weten te verschaffen al datgene, wat in zeer uiteenloopende 
richtingen door hen gewenscht werd ' 

Onder »Stamp displays here win awards« bracht «The World« 
van Vrijdag 22 October, een viij goed artikel waarbij ook iets 
over den feestmaaltijd (»1000 Philatelist at Dinner . ) , een lijst, 
alfabetisch, van meer dan 350 gasten en iets over enkele rede 
voeringen De (derde) Postmaster General verklaarde, dat Philate
listen jaarlijks 125000 dollars aan zegels uitgaven, d 1 voor zegels, 
gekocht aan het postdepartement voor verzamelaars De Voor
zitter der Roja l Society te Londen sprak in gelijksoortigen geest 
over de jaarlijksche bediagen, door verzamelaars aan het Engelsche 
Departement voor zegels ingezonden 

Den bovengenoemden heer Dr Emilio Diena wordt hier den 
gelukwensch van de Nederlandsche philatelisten aangeboden, 
met de zeldzame oaderscheiding, welke hem te New-Yoik werd 
verleend, -»als bewijs van toegenegenheid en van hoogschatting voor 
»stjne langdurige toewijding aan het jostzegelverzamelen«. Du 
blijlj van bijzondere waardeering, een geheel nieuwe onderschei
ding in den vorm van een beker, kenschetst zeker den kameraad-
schappelijken geest, maar tevens de philatelistische hoogachting 
voor dengene, die als hoogste autoriteit der Italiaansche zegel
waarden gedurende meer dan veertig jaren onze liefhebberij 
heeft gediend en getracht te bevorderen Bravo ' 

Over al wat is tentoongesteld mag ik niet uitweiden Zooals 
leeds in ons vorig nummer vermeld is, ontving ons »Maandblad« 
ook te New-York een medaille, waarmede Redactie en Raad van 
Beheer geluk worden gewenscht De let terkunde was niet sieik 
vertegenwooidigd, wat wel jammer is, daar juist Amerika wel 
eens een »monsterkamer« voor buitenlandsche philatelische 
literatuur mocht hebben, de Amerikaansche is toch niet hoog
staande, dat wil zeggen niet voor duizendtallen van belang, noch 
tot leiding of ter bescherming 

Behalve de in November genoemde beeren, ontving de heer 
Dr Emilio Diena, m groep 20 der ie klasse, de eerepalm vooi 
zijne verzameling Napels 1858 en een gouden medaille voor zijn 
Sicilie 1859, terwijl de hoogste onderscheiding, ee i zilveren 
medaille, aan zijn »Catalogue of Italy« ten deel viel Wenschen 
zeker allen die hem persoonlijk en zijne werken kennen, of wel 
alleen de laatste, den nimmer rustenden werker van har te geluk 
met zijne zege, wij hopen levens, dat hij nog talrijke jaren voor 
zijne familie gespaard moge blijven en voor ons werkzaam moge» 
zijn in deze schijnbaar nooit volschreven liefhebberij J B R 

Het Uitvoerend Comité deed de Redactie van ons Maandblad 
een dankschnjven voor de ondervonden medewerking toeko
men Daarin wordt tevens herinnerd aan het voor Europeesche 
verzamelaars van minder belang zijnde »lentoonstel l ingfonds«, 
dat dient om, in Amerika, te houden tentoonstellingen te s teunen, 
ook financieel Van dit fonds kan een ieder lid worden, tegen 
een jaarlijksche'bijdrage van 2 dollars 

Internationale Postzegeltentoonstelling te Monaco. 
Het Uitvoerend Comité dezer tentoonstelling welke, zooals reeds 

gemeld werd, in Maart a s zou gehouden worden, verzocht ons 
ter kennis te brengen zoowel van de leden, die als eere-leden 
deze tentoontoonstelling wenschen te steunen als van alle be
langstellenden, dat het Comité met het oog op den te korten 
termijn tusschen deze tentoonstelling en die gehouden te New-
York en te Straatsburg, besloot, de Internationale Postzegelten
toonstelling te Monaco een jaar later te houden, dus in Maart 
1928 Het doet tevens een beroep op Uwe medewerking,^ welke, 
naar het Comité verwacht, door dit uitstel zeker met verminderd 
zal zijn. J B R 

WATEHGRAAFSMÈEH • N . Y A A R 8.C DIR.LECJN DE RAAY 
INT.TEL. ZUID fi 2 ,̂5 
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Hannover. Stempel „Briefsammlung". — De heer Hoofdredacteur 
zendt mij een door hem van den heer F. H. Greve. lid der »Globe«, 
Arnhem, ontvangen schrijven, betreffende voorgenoemde afstem
peling of stempel, waarover ik een bericht van een Duitschen 
l iefhebber van zegels en stempels op brief aan »Die Postmarke, 
Wien«, ten nulte van belangstellenden overnam. (Zie September
nummer) . Bij dit schrijven was ingesloten het mij bekende boekje 
»Die Abstempelungen von Hannover« van Dr. Mayer, verschenen 
in 1924 te Weenen en aldaar gedrukt door dezelfde firma, die 
ook »Die Postmarke« drukt. Den heer Greve wordt hier dank 
betuigd voor de ons geopende gelegenheid, over die afstempeling 
nadeie inlichtingen te geven. 

De heer Mayer betoogt op blz. 8 van zijn werkje het volgende: 
»Een belangwekkende cirkelstempel is afgebeeld onder nr. 43. 
Het bestaat uit twee nauw om elkander getrokken buitencirkels 
en een derde binnencirkel ; tusschen den t w e e d e n e n derden 
het Inschrift Briefsammlung Hamelwörden zonder dagteekening 
in antiqualetters. De afstempeling is zeldzaam en wordt meestal 
alleen op de i/̂  Gr. zwart gevonden«. 

Uit deze aanteekening blijkt, m. i. voldoende, hetgeen het 
woord »Briefsammlung« reeds aangeeft, dat het gehucht Hamel
wörden nog wel wat zich moest uitbreiden, om een »hulppost
kantoor« te verkrijgen en er toenmaals slechts een brieven
»gaarder« was, die, uitoefende een geheel ander bedrijf, op diens 
verzoek — ook een weduwe kon het verzoeken — als zoodanig 
was belast met het verkoopen van postwaarden en het »garen« 
of »gaderen« (sammlen) van de correspondentie der »Buurtschap«, 
welke meestal niet eens één stuk per gezin in een geheel jaar 
bereikte. Het port getuigt reeds duidelijk, hoe bepert de kring 
der briefwisseling was, waardoor de »zeldzaamheid« van de 
afstempeling of waardevernietiging ten volle bewezen is.  J. B. R. 

Rusland. Gedenkzegels voor 1927. — In »Radio de Filintern", 
nr. 10 (62), October 1926, komen op blz. 3 en 4 verschillende 
ontwerpafbeeldingen voor, welke onderscheiden werden met 
prijzen tusschen de 1500 en 50 roebels, alle gemaakt voor eene 
uitgifte ter herdenking van het eerste decennium der volks
regeering. Daaronder zijn er verscheidene, welke zich niet eigenen 
voor het algemeen publiek, ook al zou veel ten koste worden 
gelegd, om het hoofddenkbeeld van het mysticisme lievende 
brein der ontwerpers, eenigszins doorgrondelijk te maken voor 
de minder hoog ontwikkelden. Waarschijnlijk heeft de commissie, 
welke ze te beoordeelen had, evenzdo gedacht en verscheidene 
ervan dadelijk uitgeschakeld. Naar mijn gevoelen, zijn de op 
blz. 4 afgebeelde ontwerpen de meest geschikte, behalve dat voor 
de 2 en dat voor de 5 roebel ; deze ontwerpen zijn veel te vol. 
Door ze K^ c m , te verhoogen, zouden zeker alle drie veel ver
beterd worden ; de teekenaar is N. G. Kolemy te Moskou ; hij 
verwierf den hoogsten prijs. ' 

De sterfdag van Lenin zal door één (.'') zegelwaarde herdacht 
worden. De teekening doet, wat de indeeling aangaat, aan de 
kort geleefd hebbende Itatiaansche met reclameaanhangsels 
denken. In de bovenste helft de beeltenis van den overledene, 
eronder : «C. C. C. P.« op een afzonderlijk veld, dat het boven

enonderdeel van elkander scheidt en als onderdeel »1924:1927» 
»i4 kop. i4«, alles uitgeslagen, met daartusschen, o p e e n blauw 
lint, »Posta«. Het geheel is een hoogrechthoek, iets breeder 
dan de roebelwaarden met het zeer geslaagde beeld van wijlen den 
president Lenin. J. B. R. 

De portzegel 2 Soldi van Toskane. 
Op I October 1854 werd deze zegel in gebruik genomen. Hij 

werd bevestigd op de couranten, die Toskane binnen kwamen 
en waarvoor de geadresseerden een port van 2 soldi hadden te 
betalen. Afgestempeld of vernietigd werd de zegel niet. 

In dubbe len cirkel vermeldt de zegel »BoUo Straordinario Per 
Le Poste« en in het midden de waarde 2 Soldi. Hij staat afge
beeld in de gangbare catalogi. Dezer dagen werd een origineel 
vel van dezen zeldzamen zegel ontdekt, waarvan op vijf der tien 
rijen, waaruit het bestaat , de zegel kopstaand i saangebracht . Wij 
neggen >aangebracht«, daar de vellen niet werden bedrukt , doch 

na met lijnen in lichtrose verdeeld te zijn in tachtig vakken 
(10 horizontaal, 8 vertikaal), werden voorzien van een stempel
afdruk als hierboven beschreven; in elk vakje één. Têtebêche 
paren waren tot op heden bekend ; ook exemplaren, waarbij de 
stempelafdruk geplaatst was in het midden van een rose schei
dingslijn, doch het bestaan van een vel, als hierbedoeld, was tot 
op heden onbekend. Vermoedelijk is de fout daaraan te wijten, 
dat de man, die met de stempeling was belast, halverwege in 
z'jn werk ophield en toen hij weder begon, het vel verlegd heeft. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat voor de vellen werd 
benut buitengewoon dun, geelachtig perkament. 

Naar verluidt, is het bovenomschreven vel verkocht voor 
150 000 Lires. 

Zegels der opstandelingen. 
De aan de Sfaansche grens door de Fransche Justitie verijdelde 

samenzweiing onder leiding van Kolonel Macia, had klaarblijkelijk 
op alle gebeurlijkheden gerekend, als de opzet gelukt ware. 
Hieronder behooren de zegels der revolutionaire regeering, waar
toe de Kolonel reeds de ontwerpen bij zijn bagage had. 

Een geruchtmakend proces of Jonas Lek contra de Lloyd. — 
Onder eerstgenoemd opschiift werd in ons junmummer (blz. 109, 
einde) de uitspraak der rechtbank opgenomen : het verzoek om 
schadevergoeding werd afgewezen en de heer Jonas Lek, een 
groot vermogen bezittend, algemeen bekend eerlijk man, diamant
handelaar, thans woonachtig te Antwerpen, in de kosten veroor
deeld. Op grond van de volkomen onjuiste opvatting omtrent 
zijne getuigenis in dit vonnis vervat, dus niet om het geldelijke 
verlies dat, de proceskosten medegerekend, zeer aanzienlijk was, 
meer dan zeshonderd duizend gulden, teekende de heer L. protest 
tegen het vonnis. Na een t iendaagsche zeer ernstige behandeling 
is de heer Jonas Lek de »overwinnaar« geworden. 

Het is zeer te betreuren, dat allen die tot de balie behooren 
— de uitzondering is zelden den belanghebbenden bekend •— 
geen helder begrip bezitten van da tgene , waarover een oordeel 
ingeroepen wordt. In Nederland gaat b.v. een »vervalscher« vrij 
uit, omdat de dwazen óók vervalschingen, nadrukken e. dgl. 
koopen e n . . . . de »Staat« geen schade lijdt! Welk een helder 
rechtsbegrip! Deze »vervalschingstwistvraag« werd ook te Lorden 
in het bovengenoemde proces behande ld . Beter dan in Nedeiland 
werden daar »werkelijk« hoogstaande deskundigen, zooals de 
beeren Frank Godden en G. HamiltonSmith (Directeur der 
Stanley Gibbons Ltd.) gehoord. Als bewezen werd in het vonnis 
opgenomen, dat de heer Lek, overeenkomstig zijn karakter, geen 
geldelijk voordeel op ' t oog h^d. De verzekering van zijne verza
meling, geschat op £44 ,000 , bij de Lloyd, waarvan de polis 
o.m. was onderteekend door den heer Harry Noble Matthews, 
die thans voor die Maatschappij optrad , kon wel overschat zijn, 
maar de eisch was slechts £ 39,000; bui tendien werd de belangheb
bende »vreemdeling«, met een karak te r als dat van den eischer, 
volstrekt vrij gesproken van elk vermoeden van valsche of bedrie
gelijke getuigenis en een ingewikkelde bedrogsplegirg als die 
van den diefstal te Berlijn. Dat hij, verzamelaar, onmogelijk elk 
zegel nit zijn albums zich kon her inneren en bij opgaven licht 
verklaarbare vergissingen konden voorkomen, stond vast. De 
groote moeilijkheid was het beslechten van den schadevergoe
dingseisch. Het was den Officier van Justi t ie een waar genoegen, 
dat de eischer, in plaats van met de geheele verzekerde som 
zich zou tevreden stellen met een bedrag groot £ 33,000. Alles 
wat tegen den eischer door de gedaagde was aangevoerd kon 
tegen de maatschappij getuigen. Zou de verzameling loverschat« 
zijn, dan ware het de plicht der maatschappij geweest, de waarde 
ervan te onderzoeken en daarnaar haar premie vast te stellen. Enz. 

Het verhoor, dat begin Januari is aangevangen, heeft tennaas
tenbij vijf weken in beslag genomen, vulde meer dan duizend 
foliobladen en kost ongeveer £ 55,000. —. J. B. R. 

Lijstereiblauw. — Mr. Basil Macdonald Hastings heeft in een 
nieuw boek »Essays of Today and Yesterday« getracht, verza
melaarswijsheid te ontwikkelen en hier toe dient o. m. een »oude 
heer, die altijd op zijne brieven een onnoodige hoogere zegel
waarde plakte : hij kon de 2 d. oranje niet uitstaan, hoewel een 
koningsgezinde ZuidIer, en was vurig gehecht aan het smaak

■volle »lijstereiblauw« van de 2I/2 d.« Wie volgt? J. B. R. 

Een PAAR. Philatelisme en Taalkunde. — Op een punt van 
belang, waarover ik reeds meermalen sprak, zijn de met taal 

POSTZEGEL HANDEL 
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en met werkelijkheid strijdende uitdrukkingen van postzegel
liefhebbers, redacteurs hunner bladen en van die der handelaars , 
die volkomen onjuist zijn en bij mogelijk twistgeding den klager het 
gelag doen betalen. »The American Philatelist« (Dec. 1925, biz. 
163) vestigt de aandacht op eeu ter veiling van Bert rand L. Drew 
verkocht ongetand »paar«. De hoogstbiedende bemerkte dat de 
twee zegels van elkander gescheiden op het papier waren geplakt, 
beklaagde zich daarover bij den veilinghouder die »zijn fout« 
erkende en herstelde. {In den catalogus stond niets meer dan 
»pair«, dus zonder eenige aanvulling, die de klacht wettigde). 

Wat bedu id t : »PAAR«? Niets anders dan »twee bij e lkander 
behoorende personen, dieren, waren, enz.« Niet één zgn. ver
standig mensch zal een paar kousen of laarsjes, een «gehuwd« 
paar, enz., enz., enz., evenmin als een paar beenen of a rmen of 
handen, e. a. tweetallen lichaamsdeelen enz. aan elkander ver
bonden denken, wel dat het zijn «twee bij e lkander behoorende 
deelen«. En de zich soms op taalgebied hoogwanende philatelist, 
wenscht iets »verbonden« = »aan elkander vast«, wat door de 
taal NIET is neergelegd in het woord paar. Indien de beteekenis 
van dit woord niet wordt aangevuld met »ongescheiden« of met 
eene daarmede overeenkomende aanvulling, heeft niemand iets 
te vorderen van den verkooper, die twee bij elkander behoorende 
zegels »een paar« — dit is ju i s t ! — noemt. J. B. R. 

Nederland en de Philatelie. 
't Moederland 
Maakt tot schand 
't Geen wij deden 
In 't verleden. 
Nu de Heeren, 
Die regeeren 
Zegels fokken 
Om te gokken. 
Woekerprijzen, 
Die steeds rijzen 
Moet men storten 
Voor de porten, 
Wenscht men typen. 
Op te diepen. 
Omdat platen 
Met hiaten 
d' Exemplaren 
Moesten baren 
M a a r . . . . het Spaarne 
Drukt ze gaarne. 

Hierin staat ons koninkrijk 
Met zijn Oost en West gelijk. 

Onze Oost 
Mist den troost. 
Voor degenen. 
Die nog meenen. 
Dat 't vergaren 
En bewaren 
Van Produkten, 1 
Die mislukten, 
Vreugd kan geven 
Aan het leven ; 
Onderst boven. 
Half verschoven. 
Zonder tanding 
Of omranding; 
Dubbel drukken, 
Spiegelstukken, 
Jaarbeurs Bandoeng 
[Da leus Goenoeng) 
Heele reepen 
Dubble streepen ; 
Naar behoeven 
Ook wel proeven 

Wat de Heeren 
Ook begeeren, 
Kan bij vellen 
Men bestellen, 
Heel de West 
Is verpest : 

Suriname 
Maakt reclame 
Door de vlegels, 
Die de zegels 
En de stukken 
Overdrukken, 

Curasao 
Komt in 't nauw. 
Door de velen. 
Die er stelen. 
En beginnen 
Geld te winnen 
Van de luidjes 
Met wat duitjes, 
En de massa 
Aan de kassa 
Van de hoopen 
Iets kan koopen 

AI die nukken 
Moeten drukken 
Op de waarde 
Van 't vergaarde. 

Laat de Heeren 
Speculeeren! 
Onze kooplust 
Wekt hun strooplust 
En wij moeten 
Deerlijk boeten 
Voor hun liegen 
En bedriegen ! 

Wijzigt mannen 
Dus uw plannen! 

Houd uw duiten! 
Blijft er bui ten! 

N. B. ADEM.4. 

\ % 
Veilingen. 

% \ 
Door den heer J. K. Rietdijk, auctionaris, te 'sGravenhage, zal 

van 17 tot en met 22 Januari a.s., in het hotel-restaurant »Vic
toria«, aldaar, zijn 53e postzegelveiling gehouden worden, bestaande 
uit postzegels van Nederland en Koloniën, Europa en Overzee. 

De pré-afstempeling der Fransche 
frankeerzegels. 

Een verzamelaar toont ons een serie Fransche postzegels, alle 
dragende den boogvormigen opdruk »Affranch ts» met daaronder 
het woord »Postes« en vraagt, wat de bedoeling van een en ander 
is. Gaarne voldoen wij aan dit verzoek door het geven van de 
volgende verklaring: 

Ten einde het personeel zoo min mogelijk te moeten afstaan 
voor de werkzaamheden, verbonden aan de ter post bezorging en 
de afstempeling der stukken, trof het Fransche postbestuur een 
drie-tal maatregelen, uitvoerig omschreven en toegelicht in »l'Union 
Postale« van i Mei 1926. Een dier maatregelen is : frankeering 
der drukwerken door zegels, die van te voren, zijn afgestempeld 
of vernietigd. 

In de belangrijke postkantoren vraagt de afstempeling van de 
gioote hoeveelheden gedrukten, ter post bezorgd door zakenhuizen 
e.d. het werk van tal van ambtenaren. Naar het voorbeeld van 
België, dat sedert 1895 een dergelijk systeem volgt, en na gehouden 
uitgebreide proeven, besloot het postbestuur vanaf 1 October 1920 
voor de frankeering der gedrukte stukken, postzegels te benutten 
met pré-afstempeling. 

Aanvankelijk bestond deze vernieliging uit de woorden »Postes-
Paris« en het jaar ta l ; de afgestempelde zegels waren slechts voor 
frankeering geldig gedurende het jaar, dat zij droegen ;en de twee 
eerste kwartalen van het volgend jaar. Sedert i October 1921 is 
een enkel model, zonder jaartal, in gebruik ; de geldigheid dier 
zegels is onbeperkt. De verkoop geschiedt uitsluitend in de hoofd
postkantoren ; minstens 6000 in het geheel en 3000 stuks van de 
verlangde soorten moeten worden gekocht. 

Het gebruik van deze pré-afgestempelde zegels is alleen toege
staan aan groote verzendhuizen of firma's die daartoe een speciale 
machtiging hebben van den departementalen postdirecteur. De 
afzender moet het noodige verrichten voor de afbundeling naar 
departementen en belangrijke plaatsen. Waar de hoeveelheid te 
verzenden stukken dit noodzakelijk maakt, kunnen maatregelen 
worden getroffen, dat zij van het handelshuis door de post worden 
afgehaald en direct overgebracht naar het spoorwegstation. 

Elke zending is vergezeld van een lijstje, waarop het aantal 
stukken enz. is omschreven, waardoor het de post mogelijk ge
maakt wordt, een en ander te conlroleeren. De stempel »retour 
ä 1'envoyeur f wordt op de zegels afgedrukt, wanneer het stuk 
wegens onbestelbaarheid aan den afzender terug gaat, waardoor 
een nieuw gebruik verhinderd wordt. Nog vermeldt bovengenoemd 
blad enkele andere bijzonderheden, doch deze blijven, als te zijn 
van zuiver postalen aard, buiten beschouwing. 

De vraag rijst t h a n s : moeten wij deze afgestempelde zegels 
verzamelen of niet ? Naar onze meening hooren zij in een speciaal
collectie van Frankrijk zeer zeker thuis of in een collectie Algiers, 
want ook deze kolonie kent de pré-afstempeling. Hoewel er enkele 
rariteiten onder schuilen raden wij toch den liefhebbers aan geen 
hooge prijzen uit te leggen, daar deze stempeling n o.m. aan de 
waarde van den zegel weinig of niets verandert. 

Tot op heden — de laatste dagen kunnen nieuwe waarden met 
de pré-afstempeling hebben gebracht — bestaat het lijstje van 
Frankrijk uit de volgende soorten : 

POSTES PARIS 1920 
5 cent groen. 

15 » olijfgroen. 
POSTES PARIS 1921 

POSTES FRANCE 1922 

POSTES FRANCE 1922 

5 cent, groen. 
5 

15 
30 

5 
«5 
30 

5 
15 
30 

cent, 

geel. 
olijfgroen, 
oranje. 

geel. 
olijfgroen. 
oranje. 

Alle deze in het zaaister-type. 
AFFANCH.ÏS 

cent, geel. 
• , olijf groen, 

oranje. 

3 cents, rood, type Blanc. 
5 » , geel, zaaister. 

15 » , olijfgroen, zaaister. 
20 » , bruinviolet, zaaister. 
30 » , rood, zaaister. 
35 » , violet, zaaister. 
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45 cents, groen en blauw, Merson, 
50 » , blauw, Pasteur. 
4 » , bruin, type Blanc. 
5 » , groen, . 

30 >  , bessen rood, zaaister. 
' 5 » > groen, Pasteur. 
45 » , rood, » 
10 » , groen, zaaister. 
15 » , bruin, » 
30 » , blauw, » 
25 » , » , » 
4o » , rood, » 
7'/2 » , lila, type Blanc. 

55 op 60 » , violet, zaaister. 
65 » , rose, » 

De zegels zijn vermeld in volgorde van het tijdstip van ver
schijnen met de préafstempeling. 

Ter bescherming 
van Verzamelaars en Handelaars. 

■ J. B. R O B E R T . 

XVI. 
(De Redactie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ae 

in deze rubriek voorkomende waarschtiwingen, in het algemeen 
belang overgenomen uit tijdschriften of mededeelingen van fhila
telisten, of wel ingezoriden door belangstellende lezers enz. van ons 
Maandblad. Mocht iets onjuist zijn weergegeven volgens de meening 
van den betrokkene, dat hij zich dan wende tot den bewerker 
J. B. Robert, 's Gravenha^e, met overlegging van alle stukken 
zoo mogelijk, waarop de meening gebouwd is.) 

INGEZONDEN: 
WelEd.geb . Heer ! 

Terugkomende op mijn schrijven van 7 Sept. j .1 , , hetwelk U 
in het »Maandblad« overnam, meld ik U nog het volgende over 
de Poolsche opdrukken : 
»Ik had in mijn verzameling deze opdrukken zoo goed als com
pleet en zond eenige der zeldzaamste naar Warschau ter keuring 
en ontving ze na enkele dagen terug met de verblijdende mede
deeling, dat ze valsch waren en wel niet i doch 2 soorten ver
valschingen ! Daarop keek ik zelf de andere waarden na, en kwam 
daarbij tot de ontdekking, dat bijna alle zegels valsche opdruk
ken hadden . 

»Derhalve kan ik allen verzamelaars aanbevelen, hunne op
drukken den heer von Rachmanow (een serieus a d r e s ; redacteur 
van een Poolsch postzegelblad) toe te zenden. Mijne zegels waren 
alle op Holiandsche veilingen gekocht, een enkele in Brussel, 
echter zonder uitzondering bij bonaf ide veilinghouders; dit is 
dus op zichzelf geen waarborg. 

»Bovendien had ik de laatste reeds ± i j aa r geleden gekocht 
en zijn de Müllersche vervalschingen dus reeds lang in omloop. 

»Ik hoop, enz. A. W. BRAVE A.B ZOON.« 

Met zeer veel dank merk ik op, dat het »bonafide« op alle 
veilinghouders (vóór de zeldzame uitzondering kan »bijna» uniek 
geplaatst worden) toepasselijk is, ja . zelfs op de groote meerder
heid der »werkelijke« handelaar.?. Van de eerstgenoemde groep 
kan zeker niet verlangd worden, dat zij, of wel de zoogenaamde 
deskundige helper of bediende, elk zegeltje dat ter openbare 
verkooping ingezonden wordt, tot in bijzonderheden keurt, nodh 
afgezien van de tallooze »onbekende«, dus ook hun geheel vreemd 
zijnde geheele of gedeeltelijke vervalschingen. Is er slechts een 
enkeling hier en daar — in Nederland is er geen enkele zelfs 
— die b.v. de 17 vervalschingen van Parma kent en kan onder
scheiden, het aantal dat over de al of nietechtheid van velerlei 
naoorlogszegels, vooral die met op of overdrukken kan oor
deelen is, behalve in de landen of staten die ze in omloop 
brachten, bijna »nihil«. En in die landen of staten zelf, is er 
slechts een enkele specialist, die het kaf van het koren weet te 
onderscheiden ; doordat het postpersoneel van menige stad het 
»allereerst« begon te knoeien en zwendelen, waren de 
bewoners zelf hunne eerste" slachtoffers en verspreidden deze 
»bonafidei; (hoe kon het^anders?) de bedrogsstukken. J. B. R. 

OpperSilezië. — Uit Oppeln wordt aan »Verein Leipziger 
BriefmarkenBörse« (zie biz. 511 van hare »Berichte«Juni) voor 

slechts (!) 65.— Mk. per stuk aangeboden, twee 'ongetande« 
exemplaren van de 4o Pf. van 26 Maart 1920. Ongelande zegels 
dier uitgifte waren onbekend. Een verzamelaar vertoonde intus
schen een gedeelte van een vel, waarvan de loodrechte linker
zijde »niet geperforeerd« werd. Blijkbaar zijn de beide toegezonden 
ongetande stukken van zulk een vel afkomstig. Behoudens de 
linkerrandzijden, zijn van beide exemplaren de drie overige zijden 
zóó smal, dat zij een afknippen van de tanden bewijzen. Ver
zamelaars worden gewaarschuwd ! 

Zwitserland. Pro Juventute 1912, valsch gestempeld. — Een niet 
goed verklaarbare daad ! De postdirecteur van een kleine ge
meente in Bazelland, leende (!) aan een bekende, naar 't schijnt 
»twee« poststempels, nl. van de plaatsjes »Liedertswil« en »Lauwil« 
in het canton Bazelland. De bekende haastte zich de stempeldata 
terug te zetten en daarmede de voorloopers der bedoelde zegels 
te stempelen, waardoor een hooger prijs bedongen kon worden. 
De slachtoffers zouden de aanbidders der »Ruilmanie« worden, 
die nooit het Nederlandsche »waar twee ruilen, moet een huilen« 
kunnen begrijpen. ' 

Hoe de Justitie lucht kreeg van dat geval is niet bekend. De 
ProcureurGeneraal achtte deze daad een »vervalsching van 
Bondsakten«. De »bekende« (waartoe diens naam verzwegen?) 
werd veroordeeld tot 6 dagen gevangenis, 50 francs boete en de 
niet geringe proceskosten. Degenen die in poststempels op zegels 
iets zien,  mogen wel letten op bovengenoemde valsch gestem
pelde Pro Juventutezegels van 1912. 

Dr. Goebel, Stuttgart, of een zich aldus noemende. — Hij geeft 
voor te zijn voorzitter van de niet bestaande »Philatelistische 
Gesellschaft, Stuttgart« ; hij is een bedrieger, die menigeen erin 
heeft laten loopen. »Frankfurter BriefmarkenZeitung« (uitg. S. 
W. Hess, Göthestr. 2, Frankfortmain), Augustus Jl., blz. 16/17, 
wilde reeds in Juli voor dat heerschap waarschuwen, maar daar 
een van de benadeelden, handelaar te München, dit niet wenschte, 
om reden de zaak in handen van de politie te Stuttgart was, 
werd de waarschuwing niet geplaatst. Het eigenaardige geval 
deed zich nu voor, dat weinige dagen later in een philatelistisch 
advertentieblad een groote advertentie tot opsporing, »zonder 
verderen inhoud!«, van den hoofdcommissaris te Stuttgart te 
lezen was Op het verzoek die advertentie te mogen overnemen, 
werd niet geantwoord (!). De politie aldaar is zeker wat vermoeid, 
zij liet den oplichter eerst vertrekken ! Deze heeft zich van 
waardevolle zichtzendingen weten meester te maken en door 
vertrouwenwekkende aanbiedingen —"»hij wilde een wetenschap
pelijk werk doen drukken en moest daartoe een gedeelte van 
zijne verzameling verkoopen — ze weder van de hand te doen. 
Men zij voorzichtig en bedenke, dat zulksoortige oplichtersstreken, 
in verschillende tinten en onder allerlei bedriegelijke voorgevens 
enz., ter bereiking van het roofzuchtige doel, worden gebruikt. 

Jean de Renzis, 17 R. de la Fourche, Brussel, zou, volgens 
• Frankfurter Brfm. Ztg.« een »wanbetaalzuchtige« zijn; hij woonde 
vroeger te Parijs. Dit is niet geheel juist . Dit wanbelaalzuchtige 
»Jantje« is zeer zeker de gauwdief »Philippe de Rensis«, die naar 
België vluchtte, toen het vuur hem bijna brandde. Hij adver
teerde in onze vakbladen ook onder de namen : »C. Giovanni, 
70 R. de la Gare, Bettembourg (Luxemb)«, of «Elisa Ramrezio, 
R. Richer 60, Paris B, hij bood zeldzame ongestempelde zegels aan, 
geheel of gedeeltelijk ivalsch.   De valsche iNederlandsche« 
10 guldenzegels leidden tot de opdracht aan de Veiligheidspolitie 
te Parijs, een nauwgezet onderzoek naar personen intestellen, 
verdacht van het namaken of vervalschen van fransche en bui
tenlandsche frankeerzegels. Bij dit onderzoek werden stukken in 
beslag genomen, welke een paar verdachtten, dat naar Fransch
Zwitserland was vertrokken om daar een belangrijke hoeveelheid 
in koers zijnde fransche en buitenlandsche frankeerzegels te 
verkoopen, verrieden. Onder die zegels bevonden zich o.m. een 
twintigtal i franc vermiljoen, welke zegel geprijsd lusschen de 
12 en 22000 francs voor 6000 fr. te koop was. Dit paar hee t : 
LouisPascalJoseph Pasch?, geboren te Geneve, 30 jaar , en 
Aldebert, geb. Antoinette Ledere, Bourges, al ias : Emilienne, 
gravin Aldebert, 32 jaar. Het paar werd, doordat het heel vorste
lijk had gereisd en den auto in Zwitserland had achtergelaten 
om Frankrijk binnen te komen, te Frasne gearresteerd. De vrouw, 
die een heel leventje achter den rug heeft, had hef echtelijk huis 
verlaten en de verzamelingen van haren echtgenoot, een philate
list, met zich genomen. Hij, de bestolene, is intusschen mede in 
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hechtenis genomen en ter beschikkmg van de Justitie gesteld, 
beschuldigd van zegelvervalsching Deze diie vliegen werden in 
een vangst binnengebrach t ! 

Luxemburg. Uitg. 1859/63, ongetand — De heer R Poncelef 
Redacteur van »Le Philateliste Beige«, sedert 28 Oct 1 1 Presi
dent der Vereeniging »Amicale Philatelique«, vestigt in voornd 
tijdschrift de aandacht dei lezers op een reeds oude bedrogs 
methode De oplichters maken gebruik van de uitgifte 1865/72, 
in kleur doorstoken, waarvaïi de overeenkomende waarden een 
wijziging ondergaan de sporen van de kleur der doorsteking 
worden eenvoudig opgelost 

"Hengelo (O), 29 Nov 1926 
»Geachte Redact ie , 

»Heden werd mij van uit Luxemburg bijgaand papiertje toe
gezonden, dat mij de aandacht van de Rubriek ter »Waarschu
wing« enz van het Nederl Maandblad waardig schijnt. 

Eenige jaren terug ontving ik een propagandablaadje van de 
Libre Carthophile Club (L C C ) waarvan het eenigst bestuurslid 
en directeur was een zekere Willy A M Paret (thans is hij 
gedoopt WiUia;«) 

Die club had alleen eerlijke l eden , de met eerlijke (let op s v p ) 
waren eensdeels gewaarschuwd en anderdeels zelfs aan justitie 
overgeleverd enz (zeer eerlijk dus) Die club bestond ook reeds 
ettelijke jaren, (zie bijlage) en gaf toen ter tijd reeds no. 1, 
zegge een, van zijn organen uit. Verder is het aan u z n. een 
en ander van naderbij te bezien Misschien is een waarschuwing 
aan de verzamelaars met overbodig 

Hoogachtend, 
W F JANSSEN, Marthastraat 7 « 

Noot. — De geachte inzender ontvange onzen weigemeenden 
d a n k ' Het zgn. »Bijvoegsel« gewerd ons eveneens , er was te 
veel voor de betrekkelijk geringe ruimte, om het te bespreken 
voor ons Decembernummer , zoodat het moest blijven rusten 
Het aantal middelen ter verkrijging van geld door allerlei hoog
dravende, valsche voorspiegelingen, neemt met den dag in onze 
liefhebberij wel ' t allermeest, zoodanig toe, dat een algemeene 
waarschuwing noodzakelijk is, al moge deze ook slechts dienen, 
om den duizendtallen {') bedrogenen, te laat, helaas ' hunne 
onkunde in lezen te doen inzien Er is geen enkel zoo gemakke
lijk tot bedrog zich leenend voorwerp, als juist de postzegel. 
Iedereen die w£t »extra« geld wenscht binnentehalen van al die 
onnoozelen, goedgeloovigen en op «koopjes» azenden, die hen in 
hun domheid dezer bedrogsplegingen verdedigen, richt een 
>vereeniging« op. In deze vereenigingen is alles ' t allerbest, zij 
bezitten een middel , dat »allen« tevredenstelt, zij laten dadelijk 
»geld« zien, hetgeen niemand verbaast, behoudens de groepen 
die dieper ingaan tot de »werkelijkheid« en zooveel oordeel aan 
den dag leggen, dat zij »dadelijk« de dwaalwegen zien, welke 
als »paradijs« den blinden of verblinden vooigesteld worden. De 
inzender kent den persoon die om mij tot dit onderwerp te 
bepalen, »d . Verzamelaar, Maandblad voor Postzegelverzamelaars 
en Officieel Orgaan van den Internationalen Bond »PAX« uitgeeft« 
De heer Janssen herinnert mij aan het »L C C « blaadje, dat ik 
voor enkele ja ren ontving en, vergis ik mij niet, even na de 
geboorte aan »ondervoeding« zonder kennisgeving werd begraven 
Voor dat iemandover een »Vrede Bond« kon nadenken, was »Willy« 
de «ziener«, die in «1911« dus 15 jaren geleden, zulk een bond 
voor die woedend strijdende, woeste verzamelaaisbenden, voor 
bereidde e n . , dien «stichtte« Goed b e g i e p e n ' Het scheen hem 
niet in Nijmegen en Winterswijk te gelukken, de »Vrede« te 
herstellen, ofwel een voldoend aantal tamme diertjes te lokken, 
om zijn schit terend »IDEAAL« te verwezenlijken Hij zou zich 
zelven van den machtigen steun van wijlen President Wilson 
verzekerd hebben, ware deze geneigd geweest, als Vredesapostel 
lid van Willy's Bond te worden Jammer voor dien braven WiUy' 
Dat hij naar Luxemburg vertrok en nu »William (=: Willy A M.) 
Paret« heet, is alleen om spoedigst het doel, »PAX«, te verwe 
zenlijken Slechts hierom — het is hem met om uw geld te doen, 
h o o r ' — levelt hij u voor f 2 50 een maandblad in een van de 
vijf talen, waarin het verschijnt u moogt kiezen tu^schen »de 
Verzamelaar«, »Luxemburger Briefmarken Zeitung«, »New Phila
telic Magazine«, »le Collectionneur« en »El sello de Correo« , 
50 c extra voor eenmaal Men is dan tevens lid der vereeniging 
voor zijn leven, want de vereeniging heft geen bijdrage De 50 c 
extra by abonnement is zeker voor de »moeite « Voordeeliger 

condities bij abonnement van meer dan 2 ja ren enz ledereen 
die 'n beetje rekenen heeft geleerd en de uitgaven van dit 
»Luxemburgsch« drukkertje berekent, is overtuigd, dat hij alles 
opoffert voor de »PAXvereenigmg«, zelfs zijn eigen korstje brood 
De stakkert zal z'n hongerkuur niet lang volhouden, viees ik 
Om juist te berekenen moet U weten, dat er gratis tombola's 
genoudcn worden en propagandawedstrijden met talrijke prijzen, 
dat vooi elk nieuw lid dat men aanbrengt , i gou'dfrank uitbe
taald wordt enz Nog is het noodig een factor van belang te 
kennen, nl de uitgaven van hem, die dat overheerlijke liefde
werk voor de verzamelaars verricht 2000— goudfranken in 
contanten, lieve kleinen ' worden door dien in William herdoopten 
drukker Willy — misschien was hij toen nog een »drukkers
jongen« — in een j aa r uitgekeerd aan belooningen en extra
premien aan de aanbrengeis van nieuwe leden — Opmerking 
verdient nog de toevoeging op de inschnjvmgsaanvraag betref 
fende den »ouderdom van den persoon, die zich aanmeldt « 
Daarbij leest men »blijft geheim«, een toevoeging door meerdere 
dergelijke gouden bergen belovende vereenigingen, clubs, enz 
noodig geach t , dit »blijft geheim« spreekt boekdeelen ' Vervol
gens het tot nadenken stemmende . »Uw dubbele zegels kunt u 
rechtstreeks ruilen met »eerlijke« medeleden« ' Dan de bespotte
lijke, maar velen toch »misleidende« bewering, dat die vereeni
ging »PAX«, doende wat vereenigingen met 10 maal hoogere 
contributie en slechts een tijdschrift met bij machte zijn te doen 
of te beloven, »alle winst — j ammer ' daarop volgt »na aftrek 
der lasten« — naar de leden teruggaat m verschillende vormen, 
welke winst door sommige andere Bonden »weggegooia wordt 
aan feestjes en smulpartijtjes« (s ic ' ) , die winst wordt geacht te 
loopen niet in de honderden maar duizenden gu 'dens " ' Enz Ik 
zal het hierbij laten, misschien zullen enkele kortzichtigen iets 
beter den inhoud van dit reclameblaadje, groot 4 kl 8" b lz , 
bezien en t iachten te ont leden , beginnen zu ermede dan be
merken ZIJ, dat alles ineenstort De zgn »Bond« heeft geen 
Bestuur, de leden zijn dus slechts geldstortende aapjes De 
eenige dictator is de drukker of het drukkerije, wiens zegelken
nis ongetwijfeld niet boven het vriespunt is gestegen In Neder
land heeft hij een mannetje gevonden, dat »Schoolbestuurder« 
getiteld IS , hij is genaamd J Walraven, zeker ook een van die 
onbekende specialiteiten in de onontwikkelde zegelliefhebbeiij 
en daarom in Bolsward (Friesland) woont. Eigenaardig is het, 
niet waar '> dat zulke knappe lui elkander ontmoeten en te zamen 
optreden als weldoeners der philatelistische wetenschap Die 
nieuwe tijd is toch zoo slecht niet als velen — de meesten boven 
de 6 en beneden de 60 j aa r ' — betoogen ' 

Valsche Ooitsch koloniale afstempelingen. — Dr. Heilige. 
Volgens »die Postmarke«, van 16 Dec jl , 133/34, daagden in 
1920 in den postzegelhandel zegels op, welke met bedriegelijke 
nagebootste stempels voorzien waren , hoofdzakelijk waren het 
zegels van de Mariannen, Marshalleilanden enz De nasporingen 
leidden naar den verkooper, den 23ja i igen Dr Heilige Den 29 
November 11, dus 6 ja ren later, begon het proces tegen genoem
den, als vervalscher aangeklaagde De welbekende Albert Frie
demann, Leipzig, als deskundige gedagvaard, vei klaarde, ver 
scheidene zeldzame zegels ter keuring te hebben ontvangen, 
waarvan 23 stuks valsche afstempelingen droegen Verschillende 
handelaars hadden ze geleverd en deze leidden tot het opsporen 
van den beklaagde Deze had meerderen koopers, bij klacht, 
door geld den mond gestopt of wel de zegels teruggenomen en 
het betaalde bedrag terugbetaald een reiziger uit Leipzig ont
ving de betaalde 200 Mark terug De procureur generaal deed 
m Maart 1924 onverhoeds een huiszoeking, waarvan de uitslag 
zeer bezwarend voor den verdachte was Er werd gevonden een 
groote hoeveelheid gestempelde en ongestempelde koloniale 
zegels, stempels, stempelmktsoorten, stempelkussens en een stem
pel »Apia 10206« in^de schrijftafel 

De Ijeklaagde gaf voor, dat hij nu en dan zegels stempelde, 
ipaai alleen met het doel, orr postzegelhandelaars op de proef 
te stellen winstbejag door bedrog was uitgesloten, het was slechts 
een spelletje De chemicus Dr Popp, Frankfortmam, verklaarde, 
dat de bij den verdachte gevonden stempelmktkleuren in toon 
zoowel als in chemische inwerking geheel met de valsche stempels 
overeenkwamen De advocaatgeneraal achtte, na de meerdere 
dagen geduurd hebbende behandeling, de schuld ten volle be
wezen eisch 8 maanden vrijheidsstraf en 15 000 — Mk. geldboete 
Op den 5en dag van het pieces viel des avonds het vonnis 
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IG maanden gevangenis, lo duizend Mark geldboete, in beslag
neming van de valsch gestempelde zegels, van de valsche stem
pels en in alle kosten. Tegelijkertijd werd, op voorstel van den 
adv.-gen., dadelijke inhechtenisnemmg van den schuldige gelast, 
minder uit vrees voor ontvluchting dan wegens het gevaar van 
verduistering. Ue veroordeelde werd onmiddellijk gevangen geno
men. Zou de Nederlandsche Justitie zulke oordeelvellingen niet 
kunnen aanteekenen en daarnaar handelen ? 

Memel. Paul Weinert. — Voor genoemden Weiner t , Mühlenstr 
27, Memel, wordt door de politie aldaar gewaarschuwd. Wegens 
meermalige bedrogspleging in voorarrest, verzoekt »die Kriminal
polizei zu MemeU opgaven van allen, die door dezen oplichter 
schade leden. In verscheidene tijdschriften heeft hij geadverteerd, 
dat hij verbinding wenschte aanteknoopen zoowel voor den 
verkoop- als voor den ruilhandel. De van verscheidene zijden in 
commissie ontvangen zegels zette hij spoedigst in geld om en 
verbruikte dit geld ten eigen voordeele. 

Italië. Venezia Giulia-opdrukken. - De betere soorten van die 
op de Italiaansche en de Oostenrijksche postzegels, zijn reeds 
spoedig na de verschijning vervalscht; hieronder zijn er best en 
minder goed geslaagde. Eenige vervalschers trachten ze aan den 
man te brengen onder de b e n a m i n g : »2de druk« ; aldus worden 
afwijkingen van de echte door menigen kenner zelfs over het 
hoofd gezien, maar die kenners weten zeker niet, dat er NOOIT 
een tweede druk gemaakt is, deze dus niet bestaat! Nu echter 
komt »die Postmarke-Sammlerwoche« van 16 Dec. den belang
stellenden lezer -- de meeste lezers zijn »belanghebbenden !« — 
onderrichten, dat ook de goedkoopere waarden vervalscht zijn. 
Vele opdrukken dier benden zijn zóó plomp, dat ze zelfs door 
gewone, doch goed oplettende verzamelaars herkend worden. 
Het groote gevaar ligt in den aankoop van »pakketten«, waarin 
ze zich bevinden. Niets kunnen Bonden, Vereenigingen, Organen, 
Redacties en verder allen, die het onkruid trachten te verhinde
ren zich uittebreiden, verrichten, zoo degenen, die het »hoogste 
belang bij de veiligheid hebben«, te onverschillig zijn, om hunne 
koopen eens natezien en van den uitslag aan de leiders van de 
bestrijding mededeeling te doen, met aanduiding van verkoopers 
of leveranciers. Vooral waarschuw ik »ongeschoolde« verzamelaars 
voor aankoop van »pakketten« bij boekhandelaars , sigarendepot-
houders en dergelijke, van de geheele liefhebberij niets anders 
begrijpende lieden, dan dat zij daardoor eenig geld in het laadje 
krijgen. Dat men naar de zaakkundige, werkelijke postzegelhan
delaars ga, die »herkomst« kunnen beoordeelen ! 

Spanje 1878, 40 CENT. PESETA. — Heer W . Sp. waarschuwt 
in »Die Posimarke-Sammlerwoche« nr. 130, blz. 260, voor eene 
alleen voor onoplettende, argelooze en ongeschoolde verzamelaars 
gevaarl'-ike vejvalsching. De vervalscher heeft de »10« in »4o« 
veranderd en aldus van een gebruikte, bij Michel nr. 169, 6 Pf. 
(Senf 168, 4 Pf.) geprijsd, er een verkregen, geprijsd resp. 30 en 
25 Mark. Deze vervalsching draagt de initialen van den handelaar, 
die erin gevlogen schijnt te zijn : ie . door volstrekte onkunde, 
en 2e door de keurige bewerking van nagenoeg alle catalogussen 
en albums. De 10 en de 40 zijn zeer verschillend in lettersoort 
en, kan men de zgn. Antiqua-typen niet best van de Groteske 
onderscheiden, door de benaming van de waarde. De Yvert is 
de allerslechtste, deze geeft alleen een »c.« aan, de Senf is de 
allerbeste (ook het Schaubek-album), waarin achter de 10 volgt 
»C. de P., terwijl achter de 2, 5, 20 en de hier besproken »4o« 
»C. Peseta« staat, het woordje »DE« ontbreekt d u s ; feitelijk 
luidt het onderveld bij de 10 centimes »10 C. DE PESETA- en 
bij de 40 c. »40 CENT. PESETA«, een verschil dat, wordt het 
onthouden of opgeteekend, of neemt men den besten wegwijzer 
in den doolhof, den Senf, allen voor bedrog zal vrijwaren. De 
kleurt int kan licht lot vergissing leiden, daar de l o c . d . p . don
kerbruin, de 4o c. p. bruin is, een verschil dat alleen door 
»kenners« en kleurgevoeligen kan worden onderscheiden. 

Bestrijding van deals »FACSIMILE« aangeboden vervalschingen, 
— Deze misleidende aanduiding dient slechts om »valsche« of 
»vervalschte« zegelwaarden te spoediger aan den man te brengen : 
er zijn er die ze ook»HERDRUKKEN«doopen. De verzamelaar koopt 
ze zonder wantrouwen, de lagere prijzen zijn gewettigd, wanen 
zij, h e l a a s ! Hij kan zich, j ammer genoeg, niet voorstellen, dat 

zulk een gekleurd plaatje geen enkel centje waarde heeft en 
nooit zal krijgen en dat ze aan die machten der duisternis 
geschonken geld, zijne liefhebberij ten doode doemt. Die »open' 
vakjes« zijn de engeltjes die prikkelen, hem bezig houden, hem 
doen trachten ze te verminderen, niet met overhaasten, hem 
uitputtenden spoed, maar kalm, geleidelijk, met blijheid en vreugde 
als hij er eenmaal tal van gevuld heeft. Daarom moet hij alles 
ontvlieden, wat hem schadelijk kan zijn of worden. — Met 
vreugde kan ik hier vermelden, dat het Duitsche Bondsbestuur 
ter bestrijding van vervalschingen, zich gewend heeft o.a. tot de 
uitgevers van advertentiebladen, met verzoek om steun. »Der 
General-Anzeiger für Philatelie, Ludwigslust«, heeft spoedig ge
antwoord, dat er in den vervolge geen advertentiën bedr. »fac
similes« en dergelijke orders zullen worden aan- of opgenomen 
en dat in een toevoegsel aan het hoofd van het blad daarop de 
aandacht gevestigd zal worden. Een zeer verblijdend verschijnsel. 
M a a r . . . wie zal de andere, al zijn het minder groote advertentie
bladen, zoover brengen ? Wie zal »Yvert 's Echo de la Timbro-
logie« tot zooiets weten optevoeren ? E n zoo wij zoover zijn, zal 
dan uit het Goede niet een nieuwe zwarte schim geboren worden, 
die de door het Goede te veel verwende te gemakkelijker ten 
offer doet vallen van dien Booze! Gemakzucht leidt tot ver
bl inding! 

ïijdêthvifleii, 
. ^ Catalogi, eng). I 

Catalogus van de Postzegels en Poststukken der Kaukasische 
Republieken. — In September j . l . is te Moskou voornoemd werk 
in de Russische taal verschenen, dat , naar ik verneem, in het 
Engelsch vertaald, in Londen is uitgegeven. Ik kan slechts het 
eerste beoordeelen, dat, wat met voldoend goeden smaak uitge
voerd, rijk is verlucht en als werkelijk zakboekje overal heen 
kan medegenomen worden. Voor verzamelaars en niet minder 
voor handelaars is deze eerste, als officieel te beschouwen bewer
king van de weinig bekende en hierdoor minder gezochte zegels 
dezer tijdelijke republieken van groote waarde. Leest en hoort 
men al de humbug-en kwakzalverachtige beschouwingen en 
betoogen ten gunste van velerlei zegeluitgiften, waarin op den 
ongelukkigen psychologischen toestand van den mensch getracht 
wordt een dusdanigen invloed uit te oefenen, dat zij met 10,000 
en veel hoogere percenten die »inflatie«-, »zwendel-« en »specu-
Iatie«-zegels kunnen verkoopen, dan m a g wel eens de aandacht 
van ernstige verzamelaars gevestigd worden, op deze gedeeltelijke 
europeesche republieken, in bedoeld werkje volledig, voorzien 
van prijzen, voor zoover het ging — de catalogus geeft dus geen 
»fantasie«-waarde aan van hetgeen vermoedelijk niet meer »ECHT« 
te vinden is — omschreven en opgesteld. Die prijzen zijn in 
goudroebels en verschillen nog al aanmerkelijk met die van Senf. 
Naar mijn bescheiden oordeel kunnen die laatste niet als »ver
koopprijzen« van de »echte«, minder alledaagsche of goedkoopere 
stellen worden aangemerkt , daar de russische bewerker de 
archieven dier Staten ter beschikking had en dus zonder tusschen-
personen, vaak de grootste belanghebbenden, een in verhouding 
van hoeveelheid en navraag een betrekkelijk, altijd op goede 
gronden berustende prijsberekening kan verstrekken. Al is het 
mij niet mogelijk eenig zelfs subjectief oordeel over die prijzen 
uit te spreken, iets waartoe ik voor 't oogenblik niemand in staal 
acht, het werk voorziet in een behoefte en zal zeker, nadat de 
trage en voorloopig van deze uitgifte afkeerige verzamelaars, 
begrijpen, dat ze deze zeer belangwekkende, u i t ' n geschiedkundig 
oogpunt bezien, de »meest« belangwekkende van Europa en het 
Nabije Oosten, te lang hebben verwaarloosd, dan op zijne waarde 
worden geschat. Het zou zeker al dadelijk ook door de betere 
handelaarsgroepen worden gesteund, welke steun wis en zeker 
zeer veel zou bijdragen tot een meer algemeene bekendmaking 
en hare gevolgen, ware de catalogus ook in de Duitsche en 
Fransche talen overgezet. ' 

De prijsnoteeringen zijn voor «postfrissche« en »gestempelde«, 
want ik ben verzekerd, dat het woord »gebruikt« niet juist kan 
zijn. Daar de prijzen voor beide groepen gelijk zijn, dring ik bij 

WATERGRAAFSMEER • N - Y A A R 8.C 
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de liefhebbers er op aan, vooral geen »gestempelde« te koopen, 
opdat dit woordje niet op hen moge worden toegepast 

Woidt dit boekje, dat door de afbeeldingen, ook van de typen 
en afïvijkingen, eiken philatelist den weg wijst, alle leergrage, 
ernstig onderzoekende verzamelaars en handelaars aanbevolen 
als het eenig volkomen en betrouwbare werk, dat tot heden over 
deze republieken (Armenië, Azerbeidjan, Batoem, Georgië, Berg-
republiek, in 1923 vereenigd onder den naam Transkausische 
Bond), den bewerker woidt lof gebracht voor d ie rs nauwkeurig, 
tot het einde toe consequent doorgevoerden arbeid J B. R 

Prijslijst van Nederland en Koloniën. No i6 van 1927 Uitgave 
G Keiser en Zoon te 's-Gravenhage. 

Keurig uitgevoerd en verlucht met duidelijke cliche's, geeft 
deze prijslijst een opgaaf van de zegelwaarden van het moeder
land en de kolomen benevens van de onderscheiden typen der 
portzegels onder vermelding der prijzen, waarvoor de uitgeefster 
hen leveren kan. Wij wenschen deze oude, bekende firma met 
dit werkje een welverdiend succes 

Speciale aanbieding van eenige zeldzame postzegels. No. i6a 
van 1927 

Uitgave G Keiser en Zoon te 's-Gravenhage / onde r in de 
groote rariteiten te vervallen bevat deze »speciale aanbieding« 
tal van zegels, die zelfs in groote verzamelingen ontbreken De 
aandachtige verzamelaar zal er exemplaren in aantreffen, waar
naar hij wellicht reeds lang vergeefs zocht 

Kleiner Spezial-Katalog über die Briefmarken der Schweiz — 
Tweede druk 1927 Uitgave Zumstein en Co , Bern. 

In een toelichting verklaart de uitgeefstei, dat deze »k'eine« 
catalogus ontstond uit den wensch, minder vergevorderde ver
zamelaars, die het »Handboek« door haar mede uitgegeven, niet 
konden of wenschten te koopen, een goeden remplagrant daar
voor aan te bieden Bovendien zijn de prijzen in genoemd Hand 
boek met meer in overeenstemming met de thans geldende en 
geeft de nieuwe uitgave van den kleinen catalogus de 
geldende noteering De minder juiste opvatting om witeuHand 
boek prijzen te vermelden en waarop wij toen ter tijde de 
aandacht vestigden, wreekt zich dus reeds, wat voor de uitgeef
ster in dit geval des te lastiger is, waar zij tevens postzegelhan 
delaar is De kleine catalogus is dus eendeels te beschouwen als 
een zelfstandig werk, anderdeels als een piijs-aanvuUing op het 
groote Handboek In beide opzichten is hij n o m als goed ge
slaagd te beschouwen De bescheiden titel van »Kleiner Spezial 
Katalog« doet niet vermoeden dat het hier gaat om een werk 
van bijna 200 pagina's druk, ruim 4oo cliche's en ruim 7000 
prijzen Hij bevat alle, tot op heden verschenen frankeer , port-, 
weldadigheids , luchtpost-, dienst- en telegraafzegels Zorgvuldig 
bewerkt en voorzien van uitvoerige toelichtingen is deze cata
logus een betrouwbaie gids bi) het samenstellen van een speciaal 
collectie van Zw itsersche'zegels. De naam van de uitgeefster is 
voorts voldoende borg voor de degelijkheid der waar, die hier 
aangeboden wordt. 

De uiterst geringe prijs van i fr 25 mag geen verzamelaar 
van Zwitsersche zegels er van weerhouden, dit keurig werkje 
aan te schaffen. 

Pliïlatelistischer Ratgeber zugleich Spezial-Preisliste für Sammler-
Bedarfsartikel Zumstein en Co , Bern 

Op ruim honderd bladzijden vindt de verzamelaar de noodige 
praktische raadgevingen en tal van aanbiedingen in zegels Het 
werkje wordt op verzoek gratis en franco toegezonden 

Das Borek-Aibum Richard Borek, Brunswijk 
WIJ ontvingen prospectus no. 14 over de Borek-albums, dat 

in een 25-tal bladzijden uitvoerige inlichtingen verschaft, over 
wat deze bekende firma op album-gebied te leveren heeft De 
zeer groote verscheidenheid in bewerking, samenstelling van 
landen enz enz maakt het mogelijk, dat de uitgeefster aan alle 
wenschen kan voldoen 

Het prospectus is op aanvraag gratis verkrijgbaar 

Briefmarken-Preisliste Nr. C. 32 Richard Borek, Brunswijk 
Deze lijst bevat alle na i Januari 1925 verschenen Europa

zegels met de prijzen, waarvoor men ze bij genoemde wereld

firma koopen kan. Zooals gebruikelijk geeft Borek een uitvoerige 
uiteenzetting van zijn prijsnoteeringen, terwijl van nagenoeg alle 
landen in oreede trekken wetenswaardigheden worden verteld, 
die deze prijslijsten steeds weer opnieuw maken tot lectuur, die 
de aandacht overwaard is 

Paul OHRT, Neudrucke — Met nr 133/34 van die Postmarke-
Sammlerwoche«, Wien IX, Kolingasse 2, ontvingen de abonnes 
de 34e aflevering (i6 blz ) van Majoor Paul Ohrt 's reuzenweik, 
omvattende de zoogenaamde herdrukken aller wereldstaten In 
werkelijkheid omvat zijn keurarbeid veel meer, nl alle particu 
here drukken van origineele platen, ofwel door medewerking 
van ontrouw drukkerspersoneel daaivan verkregen drukken en 
fantasiedrukken Deze 34 afl is van het hoogste belang voor de 
verzamelaars van de Pruisische briefomslagen, en voor alle han
delaars, die, hunnen naam eerbiedigende, deze poststukken aan 
klanten wenschen te leveren. Er worden in deze aflevering ook 
de waarschijnlijke fantasiedruk van den omslag 6 pf violet, van 
de ooispionkelijke kleur, oranje, waarvan ook Foure reeds her
drukken gemaakt, hij verhaalde echter ter vergadering van zijne 
»Verein fur Philatelie«, dat de beeren Cohn, Kunust en Lieben 
hem zeer belan4wekkende stukken getoond hadden, 0 a. Adelaar
omslag 1867, 6 pf violet 1 p V oranje, (Zie zijn »Deutsche Phi
latelisten Ztg i884, blz 374, 495. 496 en 500) De fraaie af beel
dingen 95 en 96 geven de achterzijde der echte omslagen met 
de zijkleppen ervan teruggeslagen weder, de afl 493 en 94 de 
voorzijde met de boven- en linkerzijkleppen teruggeslagen, waar
door de oplettenden hunne eigen stukken kunnen keuren Enz 
De abonnea van het »werkelijk« philatehstische Oostennjksche 
tijdschrift, ontvangen die afleveringen gratis J B R 

Die Briefmarke im Dienste der Wohltätigkeit, van dr Alex 
Meyer, — Uitg C. F Lucke, Leipzig C. I. 

Dertig jaren geleden (1897) gaven N. Z Wales en Victoria de 
eerste weldadigheidszegels uit Hoe dat voorbeeld is gevolgd, 
dat toont zeer duidelijk het reeds in 't vorig jaar besprokene, 
nu tot op onze dagen bijgewerkte, hierboven genoemde werkje 
Niet minder dan ongeveer 100 staten en postgebieden, die alle 
het Australische voorbeeld hebben gevolgd, worden hier opge
noemd met de zegels m kwestie, waarbij 376 afbeeldingen den 
tekst verduidelijken 4 

Ook zijn bij enkele landen aangegeven de weldadigheidszegels 
zonder postalische waarde, waarbij de Vereen Staten van Amerika 
wel de kroon spannen, omdat in 1925 niet minder dan 5 millioen 
dollar daardoor werden bijeengebracht voor het doel -tubercu
losebestrijding 

De niet verzamelaar kan m dit werkje zien aangegeven, de 
giootte der door de bedoelde zegels bijeengegaarde sommen, 
en de verzamelaar beschouwt ze natuurlijk als een interessante 
onderafdeeling van zijn verzameling 

Het werkje, dat in elk opzicht aanbevelenswaardig is, en wegens 
den degelijken interessanten inhoud en wegens de magnifieke 
uitvoering (zooals we die van de firma Lucke, de uitgeefster der 
Schaubek albums, gewoon zijn), kost slechts i ,5oM -f- porto en 
is in den boekhandel en bij de postzegelhandelaren overal te 
krijgen, gelijk ook bij den uitgever. Moge 't velekoopers vinden' 

S. 

Lid Den Haag Bij d;zen portzegel bestaat een verschil in 
druk tusschen de eerste en tweede oplaag (zie Handleiding pag 
45) Volgens de noot op pag 46 loopt de opgaaf der op 
laagcijfers der 2e oplaag tot 1924 Het is best mogelijk, dat tot 
Januari 1926, datum der intrekking, een nieuwe uitzending plaats 
greep maar dat een nieuwe druk (z g G oplaag) heeft plaats 
gehad, IS mij niet bekend 

A C Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 
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AAN ALLE PHILATELISTEN. 
Door de vele uitbreidingen en verbeteringen, welke het bedrijf van den » H A A G S C H E 
P O S T Z E G E L H A N D E L " de laatste jaren heeft ondergaan, zijn wij thans voor alle 
philateüsten de IDEALE Postzegelhandel: 

Ie. Omdat wij zoowel voor den beginnenden als voor den reeds vergevorderden verzamelaar-
alsook voor specialisten, steeds groote sorteering hebben; 

2e. Omdat wij steeds enorm gesorteerd zijn in alle philatelistische benoodigdheden; 
3e. Omdat onze voorraad series en losse zegels U in staat stelt steeds hiaten in Uw verzameling 

met goede zegels, tegen uiterst lage prijzen, aan te vullen; 
4e. Omdat wij steeds een zeer grooten voorraad Nederland en Koloniën hebben en deze zegels, 

door er geen bindenden catalogus op na te houden, tegen uiterst lage prijzen kunnen leveren; 
5e. Omdat wij steeds verkoopen: E C H T E zegels van eerste kwaliteit. (Inferieure kwaliteiten 

worden door ons n i e t verkocht.) 
6e. Omdat onze keurings-afdeeling, speciaal voor zegels van Europa, in een groote behoefte 

voorziet; 
7e. Omdat wij door onze groote ervaring het aangewezen adres zijn voor TAXATIEN en 

E X P E R T I S E ; 
8e. Omdat onze zichtzendingen volgens manco-lijst steeds veertien dagen door den aanvrager 

in bezit gehouden mogen worden; 
9e. Omdat wij met alle nieuwe uitgiften het goedkoopst zijn, n.1. ongeveer slechts 10 "/o boven 

de nominale waarde; 
10e. Omdat wij nu hebben ingevoerd een tweede zichtzending-afdeeling en wel SPECIAAL 

V O O R N I E U W U I T G E K O M E N POSTZEGELS (z.g. NIEUWTJES) . 
Wij verzenden een- tot tweemaal per maand over de geheele wereld. Indien U deze zen
dingen geregeld ontvangen wilt, behoeft U slechts op te geven, welke zegels U verzamelt 
en U f ontvangt bij verschijning het verlangde ter inzage; 

11e. Omdat alle bij ons gekochte zegels, indien het betere soorten betreft, op verzoek steeds 
van ons garantiestempel worden voorzien, hetgeen een blijvende waarborg beteekent ; 

12e. Omdat wij door onze groote omzetten steeds koopers zijn van goede en zeldzame zegels, 
evenals van geheele verzamelingen, waarvoor wij dan ook de hoogste prijzen betalen; 

13e. Omdat wij ook zegels in ruiPnemen; 
He. Omdat wij steeds aan alle Philatelisten gratis adviezen geven; 
15e. Omdat wij steeds tot ieders tevredenheid orders op alle binnen- en buitenlandsche veilingen 

uitvoeren, hetgeen voor U een belangrijke besparing aan kosten en tevens een zeer groote 
garantie voor echtheid beteekent; 

16e. Omdat, wanneer U zegels, gedeelten of geheele verzamelingen wilt laten veilen, wij dit 
voor U VAKKUNDIG behandelen en G A R A N T blijven voor eventueele opbrengst. Zoodat 
er dus geen zegels verontachtzaamd worden en steeds de hoogste opbrengst verzekerd is; 

17e. Omdat wij voor U den aankoop van philatelistische benoodigdheden. evenals het koopen 
van zegels of geheele verzamelingen, financieren; 

18e. Omdat wij ZIJN en BLIJVEN het BESTE en M E E S T V E R T R O U W D E adres voor 
alle Philatelisten. 

N.B. Vraagt nog heden geregelde toezending van N I E U W T J E S bij den 
„HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL', NOORDEINDE 90, DEN HAAG, 

TELEFOON 13157. - GIRO No. 110104. (538) 
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1 N.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, i 
i REGULIERSBREESTRAAT 24 , AMSTERDAM f 

DIRECTEUREN 
(NAAST TUSCH INSKY). 5 

P. J. H E K K E R en H. C. M I L I U S . 

GROOTE KEUZE IN ALLE SOORTEN POSTZEGELS TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN. (0 
vr.; RARITEITEN en groote algemeene en speciaalverzamelingen • 

tegen CONTANT geld TE KOOP GEVRAAGD. 

Voor door ons te AMSTERDAM te houden 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
kan steeds goed materiaal worden ingezonden, onder 
garantie van p r o m p t e en v a k k u n d i g e behandeling. 
Desverlangd wordt op belangrijke objecten VOORSCHOT 
verstrekt op nader overeen te komen voorwaarden 

N.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, AMSTERDAM, 
REGULIERSBREESTRAAT 24 (naast Tuschinsky). (546) 

•«••• 

'•'.i'y 

NEDERLAND 
^ KOLONIËN. 
MANCOLIJ STEN WORDEN UITGEVOERD, 
ZiCHTZENDINGEN GAARNE TOEGEZONDEN. 

TE KOOF OF IN OÜIL OEVOIIIIGD 
TEGEN NEDERLAND EN KOL., EUROPA, ENZ., 
OUD NOORDAMERIKA, CANADA, ENZ., 
BIJZONDER O P B R I E F , I N P A R E N , ENZ. 

Voor mi jn eigen col lect ie zoek ik STEEDS en 
in IEDERE hoeveelheid VER. STATEN, Yvert 
No. 4 en No. 10 

Verzamelaars , die rui len of verkoopen wi l l en , 
verzoek ik nog heden met mij in verb ind ing 
te t reden. 

EDW. E. MEULMAN, 
WILLEM VAN OUTHOORNSTR.82, DEN HAAG. 

(589) 

Correspondentie

adres: 
POSTBUS 280. 

M. Z. BOOLEMAN'S 
POSTZEGELHANDEL, 

leüELMEIISSTOMTIOO, 
AMSTERDAM. 

Correspondentie

adres: 

POSTBUS 280. 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G 
* in goedkoops series. 

MALTA, Portzegels 1925, '/» P.l,6, Nrs. 1 — 10, ongebr. . . f 3,50 
Als voren, in têteDêche paren, ongebr f 12,50 

BEIEREN, DIenstzegels 19C8, 350 Pf.. Nrs 1—5, ongebr. . f 0,40 
MEMEL, 1923, 40 3000 m., Nrs. 154166 ongebr f 1.20 
MONACO, 1924/26. 1—10 Frs , Nrs. 88—93, ongebr f 2,30 
ZWEDEN, 1917. Opdrukken Nis. 7680, gebr f 0,50 

Als voren, ongebr f 0,60 
1919. Opdrukken. Nrs. 112121, gebr f 1,50 

ZWITSERLAND, 1914/22. 3, 3, 5 en 10 Trs. , Nrs. 142144en 
167, gebr f 0.55 

KOREA, 1885. 5 en 10 M., Nrs. 1 en 2, ongebr f 0,75 
NOORDBORNEO, 1918. RoodeKruis 2 Cents op 1 Ct.2 Dollars, 

Nrs. 166—180. zeldzame serie, ongebr. . . f 12,50 
PALESTINA, 1920/21. 1—20 Piastres, Nrs. 2025, ongebr . . f 350 

1 ,Vlil.5 Piastres, Nrs. 3744. ongebr f 1,50 
1 Mil.9 Piastres, Nrs. 3745, ongebr f 3,— 

Alles plus porto, na ontvangst van postwlssel of postgiro 6115Z. 

EXPERTISE. ^ ^ ^ ^ ^ TAXATIE. 
C543> 

Pf,5:TZ'EGEL:HANDEL i « ^ Y i W >V R SL t^ ^ _ DIR .LEON D E RAAYl 
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LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS MANCOLIJST IS 
:- MIJNE SPECIALITEIT -: 
PRIMA KWALITEIT. ZEER MATIGE PRIJZEN. 

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

GROOTE VOORRAAD ZELDZAME ENGELSCHE KOLONIËN, ZUID-AMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATGUM, ENZ., ENZ. VOORRADIG. 

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

W . i i O I I T Z A M E I l , 34|35 Southampton Street (Stranii), LOHDEN W. C. 2. 
(424) 

P0STZE6ELIIANDEL P. 
MDLEHSmAÄT 22. Postrekening 92993. DEH MÏ 

Imfmmm Groote CollectiT 
Schaubek-Albums, Doublettenboekjes, Blanco-Albums en 
alle andere benoodlgdheden tegen concurreerende prijzen. 

SPECIALE AANBIEDING. 
No. Yvert prijs 

1898 Nederland 1 gid. Kion. type 01« / 0,50 
21/2 » Ö2 . » 0,15 
5 » 63 a, » 0,25 

10 . 64 S »14,— 
1913 „ 50 et. Jubi leum 89 S » 0,70 

1 gld. Jubileum 90 " » 0,40 
2'/2 » » 91 g » 1,10 
5 » » 92 £ » 1,75 

1920 ;; 21/2 op 10 gld. n». 64 96 o. » 2 , 4 0 
21/ jOplO' » J u b . 97 V , 2,25 

1923 „ 1 gld. Jub i l eum 126 2 » 0,45 
2'/2 » » 127 3 » 4,25 
5 . » 128 £ * 5,50 

1906 „ por t 50 et. o p 1 gld. 26 .£ . 4,25 
1907 „ » 1 gld. Ruyter 39 „ » 4.50 
1921 „ » 1 , rooa 63 = » 0,65 

Vliegpost , 60 cent 101 < » 0,50 
1922 Ned -indië 80 eent, oranje. 139 » 0,20 
P R I M A RUILBOEKJES (plaats voor 160 zegels) 

per 100 stuks f 3,50. 
Bestellingen boven S gulden franco. (518) 

Schaubek 
is h e i 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 
aanvulbaar, is het een album 

voor levenslang! 

Vraag onze ui tvoer ige g e ï l l u s t r e e r d e prijslijst. 
Verkri jgbaar in alle g o e d e pos tzege lzaken of bij 

C C I iSrl#a "''o»"«"""«" '•«' 
• r> L U U K D J Schaubek'Album, Leipzig C. I. 

Querstrasse 17. (496) I 
P O S T Z E C E L H A N D E L 
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