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6e JAARGANG. 

Philatelistisch onderricht. 
Het raadplegen van de jaarverslagen van \erschi l lende vereeni 

gingen van postzegelverzamelaars zal den lezer leeren, dat er aan 
de postzegelkundige studie van den philatelist, aan zijn weetgie 
righeid, nog heel wat ontbreekt Die verslagen toch laten in het 
onderdeel, waar de bibliothecaris aan het woord is, duidelijk zien, 
dat voor tal van vereenigingen het bezit \ an een boekerij nagenoeg 
overbodige weelde is Zelfs m de grootste vereenigingen, die 
beschikken over een uitgebreide bibliotheek, is het aantal uitge 
leende werken per jaar uiterst gering en de vraag rijst dan ook, 
of de voor dit onderdeel der vereeniging uitgegeven gelden wel 
verantwoord zijn Men voege ons niet toe, dat dit een vereemgings 
zaak is en dat elke vereeniging het lecht heeft haar gelden een 
bestemming te geven, die haar goeddunkt Ware dan ook alleen 
het geldelijk deel in het geding, wij zouden er het zwijgen toe 
doen, hoewel er toch wellicht een weg is aan te wijzen, die voor 
de vereenigingen minder k stbaar is Wij komen hierop aan het 
slot van dit artikel terug 

Uit het gering gebruik, dat van de bibliotheken wordt gemaakt, 
treedt evenwel duidelijk naar voren een te wemig aan belang 
stelling bij den doorsnee verzamelaar om zich door goede vaklite 
ratuur te doen voorlichten Deze onvoldoende belangstelling kan 
zich geen verzamelaar veroorloven, ook de beginneling niet Het 
moge wellicht wat overdreven klinken, doch van af de eerste 
schrede, die de beginnendverzamelaar zet op het uitgestrekte 
veld der philatelie dient hij zich op de hoogte te stellen van 
wat dit terrein hem bieden kan, moet hij zich verzekeren van den 
steun en de voorlichting van meer ervaren philatelisten Deze 
steun kan hem op de gemakkelijkste wijze geworden door het 
geschreven woord, dat zich m velerlei vorm aandient album met 
verklärenden tekst, handleiding, catalogus, handboek en vakblad 
Het plakken van de zegels in een cahier, een liefhebberij, die de 
jeugdige verzamelaar er bij voorkeur op nahoudt is als een ver 
keerde stap te beschouwen, daar het uitgestrekte veld der plilatelie 
ziclj met begrenzen laat door hem, die het geheel niet overziet 
of minstens getracht heeft zulks te doen Bovendien bevordert 
een dergelijk plakken in een blanco schrijfboek allerminst 
de netheid en raakt het systematisch en landsgewijze onder
brengen der zegels daardoor m het gedrang Dit alles kan 
men voorkomen door de geringe uitgave van enkele guldens en 
desverlangd nog minder, voor een album dat de handelaar U 
leveren kan in alle prijzen Wie dus den jeugdigen verzamelaar 
helpen wil, hij geve dezen een postzegelalbum Het eerste eigen 
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onderricht begint daarmede gezocht wordt naar het werelddeel 
en het land, waartoe de zegel behoort Het landswapen met het 
portret van den regeerenden vorst of president den naam van de 
hoofdstad, het aantal inwoners enz , dit alles toont en leert het 
nietig album den jongen verzamelaar spelenderwijze Geeft men 
hem daarbij een of andere »Handl&iding bij het postzegel verza
melen«, waarin hem het nut en het gebruik van gompapiertjes 
e d wordt uiteengezet, hem gewezen wordt op het voorkomen 
van verschillende tandingen, watermerken enz , de wijze, waarop 
de zegels worden vervaardigd, enz enz , dan is hiermede een 
goed begin gemaakt met zijn philatelistische opvoeding 

De catalogus is een volgende stap bij het onderricht Niet de 
prijsnoteeringen spelen daarbij de hoofdrol De catalogus biedt 
den gevorderden verzamelaar een dieperen kijk in het wezen zijner 
liefhebberij De nauwkeurige en meer uitvoerige beschrijving der 
onderscheiden uitgiften, de aanvechtbare afstempelingen e d , in 
een woord het verzamelen op breederen grondslag, toont zich hier 
den weetgierigen verzamelaar 

Neemt hij van dit alles goede nota, dan zal dit zijn liefhebberij 
verdiepen en verfraaien en , hij zal zich voor de toekomst 
gewapend weten tegen tal van teleurstellingen 

WIJ nemen aan dat voor lederen verzamelaai dit met enkele 
woorden geschetste a b c der postzegelkunde gemeengoed is Maar 
hoe staat het met zijn verder philatelistisch onder r ich t ' Het 
vakblad dient hem tot voorlichting doch gelet op de samenstelling 
van zijn lezerskring, kan het niet te veel afdalen m bijzonderheden, 
wil het regelmatig een ieder wat kunnen brengen Er komt nog 
bij, dat de meer en meer gevorderde verzamelaar zich als regel 
verpopt tot een specialist in een bepaald land of groep van landen. 
Wil het vakblad hem, den speciaal verzamelaar, op zijn terrein 
wat nieuws brengen, dan bestaat de vrij groote kans da^ de inhoud 
voor de overige lezers, die hun voorliefde op ander gebied hebben 
liggen van geen of weinig waarde is 

Enkele jaren geleden schreef een vooraanstaand Engelsch vakblad 
een prijsvraag uit, welke van zijn rubrieken het meest m den 
smaak van zijn lezers viel , de zeer groote meerderheid verklaarde 
zich voor de beschrijving en opsomming der nieuwe uitgiften ' Al 
zegt deze uitspraak nu wel niet aNes, toch illustreert zij op duide
lijke wijze wat de doorsnee verzamelaar in zijn periodiek zoekt 

De gevorderde verzamelaar, die specialist is geworden, moet 
derhalve als regel zijn voorlichting zoeken in de handboeken, 
waarin de zegeluitgiften van de landen zijner keuze meer uitvoerig 
zijn beschreven Doet hij dit, dan kan zulks slechts strekken tot 
eigen voordeel, zijn philatelistische kennis woidt er door vergroot. 
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de liefhebberij verdiept en verfraaid, terwijl ook voor hem geldt, 
wat wij hierboven schreven voor den beginnend-verzamelaar, die 
met ernst zijn catalogus raadpleegt : hij zal zich veilig weten voor 
teleurstellingen, daar zijn meerdere kennis hem daartegen gewapend 
heeft. 

Niet genoeg kan er daarom op worden aangedrongen, dat de 
ernstige verzamelaar kennis neemt van deninhoud der philatelis
tische werken der vereenigingsbibliotheken. 

Nog wordt hier een oogenschijnlijk klein hulpmiddel tot verrij
king der kennis aangevoerd : de geïllustreerde catalogi der post
zegelveilingen. Terecht is vroeger in dit blad erop gewezen, dat 
tegen het onvoorwaardelijk geloof in deze afbeeldingen gegronde 
bezwaren bestaan. Doch als hulpmiddel bij het eigen onderricht 
bieden zij groote voordeden. Zij geven ons een kijkje in de aller
grootste verzamelingen en laten ons zeldzaamheden en bijzonder
heden zien, waarvan wij het bestaan anders alleen maar van hooren 
zeggen wisten. Wij noemen slechts een enkel voorbeeld uit de 
laatste j a ren : de Ferrari-collectie. Tal van de grootste zeldzaam
heden, die bij het leven van Ferrari slechts te zien waren voor 
enkelingen,- werden ons in keurige afbeelding voorgelegd. Wij 
raden dan ook lederen ernstigen verzamelaar aan de foto-pagina's 
der belangrijkste veilingen goed te bewaren en te raadplegen. 

Nog een enkel woord over de kosten der vereenigings-biblio-
theken. Wij zeiden reeds, dat deze niet opwegen tegen de lusten, 
die zij schenken en dat wellicht een weg ware in te slaan, waar
door met minder kosten meer bereikt kon worden. 

Nagenoeg alle vereenigingen in ons kleine landje beschikken 
over eigen bibliotheken, die als •attractie« voor het lidmaatschap 
worden vermeld. Dat de »attractie« als regel weinig opgeld doet, 
bewijst het geringe gebruik, dat ervan gemaakt wordt. Is het 
niet mogelijk van de bibliotheken der vereenigingen, welke bij 
den Ned. Bond zijn aangesloten, één geheel te maken en dit te 
stellen onder de leiding van het Bondsbestuur? Indien dit dan 
zorgde voor de uitgifte van een goeden catalogus der voorhanden 
werken, zou een dergelijke regeling minder kosten met zich 
brengen en een centrale distributie het aanvragen en uitleenen 
bevorderen en vergemakkelijken. 

Gaarne bieden wij het Bondsbestuur dit punt ter overweging 
aan en geven daarbij nog als wensch te kennen, dat de deelne
mende vereenigingen slechts haar boeken in bruikleen afstaan 
aan de Bondsbibliotheek. 

IJit^if ten; 
De lezers en correspondenten worden vriendelijk uitgenoodigd; 

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

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

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

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

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

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

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

AITUTAKI. 
De I penny, karmijn en zwart in de koerseerende teekening, 

is thans verschenen op papier met het watermerk N Z en ster. 
ALGIERS. 

De weldadigheids-serie, verkregen door een waardeopdruk be

nevens kruis en halve maan en ster op eenige der koerseerende 
zegels, is thans verschenen. Naar men zegt, is de oplaag vrij 
beperkt , wat op 't oogenblik nog niet te controleeren is, daar 
betrouwbare officieele cijfers tot op heden ontbreken. 

De serie bestaat uit de waarden: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
50 en 80 centimes, i, 2 en 5 francs. 

De opdruk is gelijk aan de waarde van den overdrukten zegel; 
de geheele serie, nominaal 11 fr. 10, wordt dus verkocht voor 
22 fr. 20, waarvan de helft ten goede komt aan de nagelaten 
belrekkingen van de gevallenen in de jongste Marokko-campagne. 

De pakketpostzegel van 1924, de 60 centimes violet, werd over
drukt met 65 c. 
ARABIË. 

Frankeerzegel in teekening, overeenkomende met die der 
koerseerende uitgifte : 

ii/^ piasters, blauw. B. M. 
BELGIË (Jan. '27). 

Frankeerzegels in het Hoyoux-type : 
5 francs, geelgroen. 

10 j> , b r u i n . 
Pakketpostzegels in de koerseerende teekening : 
6 francs, lichtbruin. ' 
7 » , geel. 
8 » , donkerbruin. 
9 » , lila. 

BELGISCH CONGO. 
Frankeerzegels in de koerseerende teekeningen : 
45 centimes, violet; veefokkerij. 
75 » , rose ; houtbewerker. 
I fr. 25, blauw, Congo-neger. 
1 fr. 50, l ichtblauw; idem. 
Voor het gebruik in de landstreken R u a n d a en Urundi werden 

deze zegels overdrukt met deze namen ; op de 45 centimes in 
rood, horizontaal op één lijn, op de ande re waarden in zwart, 
links Ruanda, rechts Urundi. 
BRITSCH GUYANA. 

Frankeerzegels in het koerseerend type, meervoudig watermerk 
in sierschrift: 

48 cents, grijs en rood. 
60 » , groen en karmijn. 

BRITSCH-HONDURAS. 
Frankeerzegel koerseerend type met nieuw watermerk : 
2 cents, rood. 

BRITSCH-INDIË. 
In den ,lokalen druk, o.a. te herkennen aan het papier met 

het meervoudig wat^;rmerk ster, verscheen de frankeerzegel : 
5 Rupees, purper en blauw. 

CEYLON. 
Frankeerzegels in het koningstype, meervoudig watermerk: 
2 cents, oranje. 
5 > , wijnrood. 

CHINA. 
De koerseerende serie in de ge-retoucheerde teekening werd 

voorzien van den naam der provincie Yunnan (gelegen tusschen 
Opper-Birma en Tongkin). De provincie-naam werd in Chineesche 
letters horizontaal op de zegels aangebracht . Deze uitgifte werd 
bevolen ten einde speculatie in de zegelwaarden te voorkomen, 
wat mogelijk is door de waardedaling van het Chineesche geld 
in andere provincies. 

De geheele serie bestaat uit de waa rden : i/j, i , 1I4, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 20, 30 en 50 cents, i , 2 en 5 Dollars. 

Het is te hopen, dat andere provincies dit voorbeeld niet volgen. 
COCHIN ANCHAL. 

Dienstzegel: 
8 pies, zwart, frankeerzegel der koerseerende uitgifte over

drukt met ON 
C G 

S 
COSTA-RICA (Jan. '27.) 

Aanvullingswaarden op de serie dienstzegels in cijfer-teekening : 
2 centimos, blauw en zwart. 
3 » , karmijn en zwart. 
4 » , blauw en zwart. 
5 » . groen en zwart. B. M. 
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CUBA. 
Naar het Bulletin Ménsuel van Januari jl. meldt, verschenen 

van de uitgifte 1917 de volgende waarden ongetand : 
1 centavo, groen. 
2 » , rose karmijn. 
Zij zijn gedrukt op het papier met het watermerk ster. 

DENEMARKEN. 
De, in het vorige nummer aange

kondigde frankeerzegels zijn verschenen, 
alle volgens afbeelding: 

15 Ore, karmijn. 
20 » , grijs. 
25 » , ultramarijn. 
30 » , oranjegeel. 
35 » , bruin violet. 
40 » , donkergroen. 

Het papier draagt jhe t watermerk kruis. 
ECUADOR. 

De reeds vroeger aangekondigde serie, uit te geven ter gele
genheid van de opening van den spoorweg QuitoEsmeraldas, is 
thans verschenen . 

Een viertal koerseerende waarden en twee van vroegere uit
giften werden daartoe voorzien van een opdruk, weergevende 
een locomotief, de namen Quito én Esmeraldas en het jaartal 1926. 

De serie bestaat uit de waarden : 
I, 2, 3, 4, 5 en 10 centavos. 

E G Y P T E . 
In het Decembernum

mer kondigden wij de op 
handen zijnde uitgifte aan 
van de speciale zegels, uit 
te geven ter gelegenheid 
van de opening der haven
plaats »Port Fuad» in de 
buurt van Port Said. 

Ue zegels zijn thans 
verschenen. 

De drie congreszegels en de ge
legenheidszegel van 50 Piaster met 
de beeltenis van Koning Fuad, 
werden voor deze gelegenheid voor
zien van den opdruk »Port Fuad«. 
ü p de Congreszegels werd deze 
opdruk aangebracht rechts van hel 
zeil, terwijl de naam »Le Caire« 
links beneden werd doorgehaald ; 
op den zegel van 50 Piasters werd 
de naam vermeld in de witte ruimte 
van het zegelbeeld. De serie bestaat 
dus uit de waarden : 

5, 10, 15 millièmes (congreszegels). 
50 Piasters (beeltenis koning Fuad). 
Van de drie eerste waarden zouden 

2500 stuks van elk zijn aangemaakt , 
van de hoogste slechts 1500 stuks. 

Deze geringe oplaagcijfers, die 
van te voren bekend waren, gaven 
aanleiding tot een waren veldslag 

in het postkantoor te Port Fuad om de zegels te bemachtigen. 
Het is ons onbegrijpelijk, dat dergelijke toestanden plaats kunnen 
grijpen en dat in een land, waarvan het staatshoofd zelf een 
verwoed philatelist is. 

Het ware te wenschen, |dat een nieuwe, groote oplaag verscheen, 
waardoor den speculanten de lust zal vergaan zich aan dergelijke 
handelingen te wagen. 
FINLAND. 

Frankeerzegel , koerseerend type op watermerkpapier : 
50 penni, olijfgroen. 

FRANKRIJK. 
Van de oorlogsweezenserie van 1917 verschenen, gedrukt van 

de oude platen, de volgende waarden : 
I fr. + 25 cent imes, karmijn. 
5 fr.  j  I fr , zwart en blauw. 
Ook van deze nieuwe uitgifte is de meeropbrengst bestemd 

voor de oorlogsweezen. 
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Voorts zijn te melden : 
Frankeerzegels 50 c. op 80 c. rood 

zaaistertype. 
65 c. olijfgroen; zaai
stertype. 

Portzegeb 30 centimes, grijs. 
60 » , rood. 

I franc, violet. 
Deze waarden zijn de zoogenaamde 

remboursementzegels, waarvan de teekening thans is gewijzigd 

HONDURAS (Dec. '26.) 
Opdrukken op frankeerzegels van vroegere uitgiften : 
1926 op 6 centavos, violet (Yvert no. 150). 
Vale 6 ets 1926 op 10 centavos, blauw, (Yvert no. 161). 
Habilitado 1926 op 2 centavos, karmijn. (Yvert no. 148). 

X » » 2 » , rood. (Yvert no. 158). B. M. 

HONGARIJE. 
In nevenstaande teekening verschenen 

de frankeerzegels : 
1 filler, zwart. 
2 » , blauw. 
3 » , oranje. 
6 » , groen. 
Zij zijn gedrukt op papier met het 

gewone watermerk. 
De luchtpostzegels der uitgifte 1924/25, 

werden overdrukt met »Porto ■ en 
nieuwe waarde, terwijl de oude waarde 
door een balkopdruk onleesbaar werd 

gemaakt. Aldus zijn te melden : 
1 filler op 500 kronen. 
2 » » 1000 » 
3 » » 2000 » 
5 » » 5000 » 

Jo » » loooo » 

IERLAND. 
De koerseerende 9 pence verscheen thans in blauws\o\t\.. 

JAIPUR. 
Men kan niet zeggen, dat deze Indische Kleinstaat het den 

veizamelaars erg ks t ig maakt. In 1918 verscheen de laatste zegel 
en thans vraagt dit landje opnieuw de aandacht . 

Van de uitgifte 1904/05 werden de volgende overdrukt met 
nieuwe waarde : 

3 annas op 8 annas, violet. 
3 » » I rupee, geel. 

KEI.ANTAN. 
Frankeerzegel koerseerend type met het meervoudig water

merk in sierschrift: 3 cents, bruin. 
LITHAUEN. 

In nevenstaande teekening, het Li
thauensche duhbelkruis, omgeven door 
eikenlof, verschenen de fuankeerzegels: 

2 centu, oranje. 
3 » , bruin. 
5 » , groen. 

10 » , violet. 
15 > , rood. 
25 » , blauw. 
Zij zijn gedrukt op papier met een 

watermerk, bestaande uit dooreenge
sirengelde lijnen. 

MAURITIUS. 
Frankeerzegels in het koningstype en met het meervoudig 

watermerk : 
1 cent, zwart. 
2 » , bruin. 
3 » , groen. 
8 » , oranje. 

10 » , karmijn. 
MAROKKO (Fransche kantoren). 

In de koerseerende teekening, monumenten enz., doch gere
toucheerd, verschenen onderstaande frankeerzegels : 

P<7STZECELHAN0EI. _ ^ J '^Ék. J^ O V #> 
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2 centimes, bruin. 
20 » , lila. 
30 » , blauwgroen. 
75 » , licht lila. 

wfw^rmwmmmvmmmmm 
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I fr. 05, bruin lila. 
I fr. 40, rose lila. 
I fr. 50, blauwgroen. 
3 fr. roodbruin. 

De serie luchtpostzegels 
werd aangevuld met de vol
gende waarden, alle volgens 
afbeelding : 

5 centimes, oranje. 
80 » , bruin lila. 
I fr. 40, rose. 
I fr. 90, blauw. 
3 francs, zwart. 

MEXICO. 
Met het portret van den Staatspresident verscheen de fran

keerzegel : 8 centavos, oranje. 
MONACO. 

In de koerseerende teekening verschenen de frankeerzegels: 
75 centimes, grijs. 
I fr. 50, blauw op lichtblauw. 
Voorts de portzegel: 
50 centimes, groen. 

MONTSERRAT. 
Frankeerzegel koerseerend type, watermerk in sierschrift: 
3 pence, bruin op geel. 

NIEUWZEELAND. 
In het vorige nummer meldden wij 

de verschijning van den zegel van i 
penny rood en plaatsten daarbij de af
beelding van de 2 shillings, daarbij 
wijzende op eenige velschillen. Wij zijn 
thans in staat van den nieuwen zegel 
een reproductie te geven. 

Het kenmerkend verschil is, ongeacht 
de grootte van het zegelbeeld, het 

hoofddeksel (veldmaarschalkssteek); op de shillingwaarden is 
dat een admiraalssteek zonder vederbos. Men vergelijke voorts 
de afbeelding nog eens, opgenomen bij Samoa. 
SAMOA. 

i i v *.* '''^'"'"^Ty'gnü 

KiNtVl' Z L A L A N Ü S P 
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De 2 en 3 shillings van Nieuw Zee
land in nevenstaande teekening werden 
overdrukt met »Samoa». 

NOORWEGEN 
In teekening en lettertype van den landsnaam, posthoren 

zonder schaduwlijnen, verscheen de frankeerzegel 30 Ore, blauw, 
op papier met watermerk. 
OOSTENRIJK. 

Portzegels in nevenstaande teekening 
5 groschen, rood. 

28 , blauw. 

PHILIPPIJNEN. 

Ter gelegenheid van de opening van het parlemeptsgebouw 
verscheen een serie in de waarden : 

2 centavos, groen. 20 centavos, oranje. 
4 » , rood. 24 » , grijs. 

• 6 » , olijf. I peso, violet. 
18 » , bruin. 

Alle met de afbeelding van genoemd gebouw. 
De volgende waaiden dezer serie weiden eveneens overdrukt 

met »official« om te dienen als dienstzegel : 
2, 4, J 8 en 20 centavos. 
Een correspondent van Stamp Collecting te Manilla meldt de 

oplaagcijfers, die wij onder het noodige voorbehoud weergeven; 
zij bewegen zich voor de frankeerzegels tusschen 500000 stuks 
voor de laagste en 10000 stuks voor de hoogste waarde; van 
de dienstzegels verschenen 90000 stuks voor elk der beide 
laagste, 70000 stuks voor elk der hoogere waarden. 
PORTUGAL. 

Portzegel in het koerseerend type : 4 centavos, grijsgroen. 
RUSLAND. 

Volgens het regeeringsbesluit van 12 
December j l . werden twee weldadig
heidszegels ui tgegeven in de waaiden 
10 en 20 kopeken ; een deel der op
brengst is bestemd om te voorzien in 
de nooden van de talrijke daklooze 
kinderen, waarop de Sovjetrepubliek 
zich helaas beroemen kan. 

Tot op heden is slechts de laagste 
waarde verschenen, waarvan wij hierbij 
de afbeelding geven. Het opschrift 
luidt »voor de daklooze kinderen«. 

De zegel draagt het gewone watermerk ; naar men ons beticht 
is hij ook uitgegeven op papier zonder watermerk. 
SAARGEBIED. 

^  V 

lÉ ■ ■ g g l l l l ^ . . . ^ i . . « . * * 

In fraaie uitvoering, afkomstig 
van de drukkerij Vaugirardte 
Parijs, verschenen defrankeer
zegels : 

20 centimes, geelbruin; ge
zicht op Saarlouis. 

1 franc 50, blauw ; hoogoven 
te Burbach . 

2 francs, karmijn ; idem. 

SIERRA LEONE. 
In de koerseerende teekening, groot formaat ver.'chenen, op 

papier met meervoi^dig watermerk, de frankeerzegels: 
5 shillings, groenden rood op geel. 

■ 10 » , groen en rood op groen. 
TANGANYIKA. 

Op papier met het meervoudig water
merk in sierschrift, verschenen de vol
gende frankeei zegels, alle met het mid
denstuk in donkergr i j s : 

5 cents, groen. 
10 » 
15 » 
20 » 
25 » 
30 » 
40 » 
50 » 
75 ^ 

I shiU 
Het 

»Manda 
nyika i . 

, geel. 
, karmijn. 
, gee lb ium. 
, ultramarijn. 
, violet. 
, bruin. 
, grys. 
, olijfgroen. 
ng, groen. 

opschrift luidt thans 
ted Terri tory of Tanga

TSJECHO SLOWAKIJE. 
Met den diagonalen opdruk »Doplatit« verscheen de fiankeei

zegel 100 Heller, donkerbiuin (Yvert no. 122). 

POSTZECELMANDEL 
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ZWITSERLAND. 
De portvrijdomzegels der uitgifte 1911—21, gedrukt op blauw 

getint papier, zijn thans verschenen op zuiver wit papier. Ook 
de kleur van het groen is gewijzigd; was dit tot nu olijfgroen, 
in de nieuwe uitgifte is het donkerder en komt het overeen met 
de kleur der portzegels van 1910. 

De uitgekomen waarden zijn: 5, 10 en 20 centimes. 

Meimic Diit^iflein 
Opka^ci/ffrs.erö.] 

ALGIERS. 
Ingevolge beslissing van den Gouverneur-Generaal zal de aan

maak van onderstaande waarden worden stopgezet ; de voorraden 
daarvan worden uitverkocht: 

Frankeeraegels 35 en 60 centimes, i fr. 25 en 3 francs. 
Portzegels 20, 45 en 75 centimes. 
Portzegels voor ingevorderde waarden 10 en 60 centimes. 

AUSTRALIË (Gemeenebest) . 
Op 9 Mei e.k., den dag van de opening van het federale 

parlement in de hoofdstad Canberra, verschijnt een gelegenheids-
zegel in de waarde \Vï penny, welke gedurende een week in 
omloop zal zijn. Aldus bericht ons onze getrouwe medewerker 
en lezer, de heer Colago Belmonte te Sydney. Genoemde heer 
verklaart zich bereid den verzatnelaars-\mrs van dit blad dezen 
zegel tegen nominaal en porto te leveren. Wie dezen willen 
ontvangen, gelieven per briefkaart daarvan mededeeling te doen 
aan den hoofdredacteur, die voor verdere afdoening zal zorgen. 

Den heer C. Belmonte hartelijk dank voor zijn aanbieding. 
BARBADOS. 

Ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de grondvesting 
dezer kolonie zal binnenkort een serie zegels verschijnen, o.a. 
weergevende de beeltenissen van Karel I en George V. met de • 
data 1627 en 1927. 
DENEMARKEN. 

Volgens officieele informatie zijn alle waarden, uitgegeven vóór 
1923, welke niet meer aan de postkantoren verkrijgbaar zijn, met 
ingang van i Januari j . l . voor frankeering ongeldig verklaard. 
DUITSCHLAND. 

Voor het, in dit jaar te Stuttgart te houden wonirgcongres en 
-tentoonstelling zullen twee zegels verschijnen in de waarden 5 
en 10 pfenning. Wij ontvingen van het goedgekeurde ontwerp 
een af b .e lding, te groot om in dit blad te worden weergegeven. 
Het middenstuk wordt ingenomen door een figuur, waaruit men 
met den noodigen goeden wil een »etage-woning« kan halen. 
De op- en randschriften luiden »Werkbund Ausstellung Die 
Wohnung, Stuttgart 1927, Deutsches Reich". Het waardecijfer is 
in den l inkerbovenhoek geplaatst. Een eigenaardigheid is, dat het 
ontwerp geheel is gemaakt aan de letterkast van een zetter; er 
is dus niets aan geteekend, wat, voor zoover wij weten een 
unicum is, 
FRANKRIJK. 

Ter gelegenheid van de Strassburger Postzegeltentoonstelling, 
te houden in Juni e.k. zal een tweetal zegels verschijnen in de 
waarden 5 en 10 francs. De teekening zal in het zaaister-type 
zijn, de kleuren blauw en rood. 
FRANSCHE KOLONIËN. 

Het ligt in het voornemen van den Minister van Koloniën van 
Frankrijk, de koloniale zegels voortaan uit te geven met de 
beeltenissen van bekende gouverneurs, ontdekkings-reizigers, 
mannen die naam hebben gemaakt op het gebied van kolonisatie 
enz. De eerste zegels in dit genre zulien verschijnen van Nieuw-
Caledonië met de portretten van La Pérouse en de Bougainville. 
LUXEMBURG. 

De weldadigheidszegels, afgebeeld in het vorige nummer zijn 
gedrukt in de volgende aantallen : 

5 + 5 centimes 500000 stuks. 
4 0 + 1 0 s 300 000 » 
5 0 + 1 5 » 300 000 » 
75 + 20 » 2IO 000 » 

fr. 1.50 -f- 30 » 210000 » 

MAROKKO (Spaansche kantoren). 
Naar verluidt zal een definitieve serie verschijnen ter vervanging 

van de overdrukte Spaansche zegels. 
PORTUGAL. 

Een nieuwe serie portzegels, in het type der onafhankelijkheids-
zegels zal binnenkort hier verschijnen. Hetzelfde geldt voor de 
Azoren. 
TUNIS. 

Het Bulletin Mensuel meldt, dat de 75 centimes rood, de i , 
2 en 5 francs der uitgifte 1923-1926 zullen worden overdrukt om 
ze op te gebruiken als luchtpostzegels. 

Imclitpost 
XVI. 

Columbia. Geplaatst voor dergelijke groote moeilijkheden, is 
het niet te verwonderen, dat het postbestuur pogingen aanwendde, 
de mail langs andere wegen dan per trein of boot te verzenden. 
De Magdalena-rivier toch, waarlangs een zeer groot deel van het 
verkeer van en naar de hoofdstad van het land gaat, is dikwerf 
onbevaarbaar wegens lagen waterstand, waardoor de groote rivier
booten, die de post vervoeren, niet verder kunnen, strandend op 
de zandbanken, en moeten wachten tot een gunstiger getij het 
voortzetten der reis mogelijk maakt. 

De eerste postale vlucht vond plaats op 18 Juni 1919 door den 
Amerikaanschen vlieger Knox Martin. Deze vervoerde de post 
tusschen Barranquilla en Port Colombia, een afstand van 30 K.M. 
Op last van het postbestuur werd de frankeerzegel 2 centavos, 
karmijn, der uitgifte 1917 — Yvert n». 211 — voorzien van den 
opdruk I er 

Servicio 
Postal 
Aereo 

6 — 1 8 - 1 9 . 
Tweehonderd stuks werden op deze wijze overdrukt, waarvan 

+ r6o exemplaren werden opgebruikt. 
Op werkelijk »gevlogen« brieven zijn deze stukken zeer zeld

zaam. De Engelsche catalogus van Turton noteert hen met zestien 
Pond sterling. Men zij gewaarschuwd voor goedgeslaagde valsche 
opdrukken. 

Na deze eerste vlucht werd in Februari 1920 aan een Fransch-
Columbiaansche Maatschappij. »Compania Colombiana de Naveca-
cion Aerea«, concessie verleend tot het exploiteeren van de 
luchtpostroute Barranquilla—Cartagena. De vliegers waren Fran-
schen en hun toestellen Farman's . Het extra luchtrecht bedroeg 
10 centavos per 15 gram. Daar de maatschappij geen speciale 
luchtpostzegels bezat ter verantwoording van het haar toekomend 
recht en de tijd drong, werden bij een drukker te Barranquilla 
een vootraad »sluitetiketten« gekocht, die voorzien werden van 
den opdruk »Compania Colombiana de Navegacion Aerea — 
Poste Aereo "B? o.io«. Deze etiketten vertoonen o.a. een dame. 
wandelend met een kind ; een havengezicht met vuurtoren, een 
berglandschap enz., kortom de prentjes, die op dergelijke etiketten 
voorkomen, bestemd om een briefenveloppe te sluiten. 

Tot op heden is niet met zekerheid bekend in welke aantallen 
deze et iket ten werden overdrukt ; ook omtrent de teekeningen 
enz. is nog niet het laatste woord gesproken. De buitenlandsche 
catalogi en de schrijvers over dit onderwerp wijken op tal van 
onderdeden sterk van elkander af. Het meerendeel van hen 
vermeldt de volgende kleuren : 

I. etiket, groen, rood en blauw. 
» , blauw en rood. 
» , geel, rood en blauw. 
» , roodbruin, rood en blauw. 
» , geelgroen, rood en blauw. 
» , roodbruin, rood en zwart. 
» , bruin, groen, blauw en rood. 
« . groen, rood en bruin rood. 
» , zwart en rOod. 
» , blauw, groen, geel en rood. 

Alle deze werden dus voorzien van den hiervoren beschreven 
opdruk en de waarde. Echt gebruikt zijn deze etiketten volgens 

9 
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de catalogus-noteering zoo goed als onvindbaar ; ook ongebruikt 
zijn zij zeldzaam. 

Op 22 Februari 1920 vloog de Fransche aviateur, luitenant 
Bazin van Cartagena naar Barranquilla. De correspondentie, met 
deze vlucht vervoerd, werd, behalve met de Columbiaansche 
zegels, gefrankeerd met enkele van de hiervoren genoemde etiket
ten, die voor deze gelegenheid werden overdrukt met de waarde 
»30 C.V.S.«. Een zeer beperkt aantal van de etiketten, nummers 
I; 3> 4> 5> 7 6" 8, werden van dezen waarde-ppdruk voorzien. 

Ook deze stukken behooren tot de grootste rariteiten. 
Alle bovengenoemde etiketten waren slechts gedurende enkele 

dagen in gebruik ; zij werden vervangen door een serie van vijf 
getande luchtpostzegels, voor de luchtvaartmaatschappij speciaal 
geteekend en te Barranquilla gedrukt. Zij vertoonen beelden van 
vliegtuigen, over de Magdalena vliegend. Totaal werden drie ver
schillende teekeningen benut. De waaide is voor alle locentavos; 
de kleuren zijn: donkergroen en donkerrood voor de eerste, 
donkergroen en donkerrood voor de tweede, groen voor de derde 
teekening. Van elke soort werden 1000 exemplaren gedrukt ; de 
totaal-uitgifte bedraagt dus 5000 exemplaren, waarvan 1500 stuks 
werden benut voor de frankeering der luchtpostzendingen. Deze 
zegels dragen hetzelfde opschrift als de etiketten hierboven 
genoemd. 

De 10 centavos groen in de derde teekening, zijnde een primi
tieve afbeelding van de kuststrook van Coluirbia aan de Cari
bische zee, komt eveneens voor met den waaideopdruk »30 c.v.s«. 

Champion meldt in zijn luchtpost-catalogus denzelfden opdruk 
op de 10 centavos donkerrood in de tweede en den opdruk 20 
c.v.s. op de 10 in de eerste teekening. De andere catalogi, die 
wij raadpleegden, melden deze beide laatste opdrukken niet^ 
evenmin vonden wij daarover iets vermeld in het uitvoerig artikel, 
dat de Engelsche Brigadier-Generaal R. Ridgway, een speciaal 
kenner van de Columbiaansche luchtpostzegels, aan deze uitgiften 
wijdde. Wij moeten dan ook aannemen, dat deze laatste twee 
opdrukken niet bestaan. 

Aan bet werk van de »Compania Colombiana de Navegacion 
Aerea« kwam kort daarop een einde, gevolg van de tahijke onge
lukken. 

In December 1919 was reeds een nieuwe maatschappij opge-
-richt, de zoogenaamde »Scadta«, afkorting van »Sociedad Colombo 
Alemana de Transportes Aeros«. Het eerste werk van deze maat
schappij was nauwgezet te onderzoeken op welke wijze het best 
was te voorzien in een regelmatig luchtverkeer voor reizigers, 
goederen en post. Zij koos voor vliegtuig hydroplanes, type 
Junker, geheel van staal vervaardigd, daar deze het beste bestand 
bleken tegen, tegen het vochtige, warme klimaat Een vliegveld 
te Barranquilla werd aangelegd en in October 1920 bereik 'e het 
eerste vliegtuig van deze maatschappij Girardot aan de Magdalena-
rivier. 

Ter verduidelijking plaatsen wij deze eenvoudige schets : 

Port Colombia 
® 

Santa Marta 

Cartagena 

® El Banco 

/ 

® Maracaibo 
(Venezuela) 

<|> Puerto Berrie 

® Bogota 

@ Girardot 

O Neiva 

(De plaatsen Santa Marta, Port Colombia en Cartagena liggen 
aan de Caribische Zee). 

Van Girardot loopt de spoorweg naar de hoofdstad Bogota. 
De maatschappij verkreeg toen vergunning van den staat om 

een luchtdienst te exploiteeren en om haar eigen luchtpostzegels 
uit te geven. K 

Half September 1921 begon de regelmatige luchtdienst reeds 
en vlogen de vliegtuigen wekelijks van Baranquilla naar Girardot, 
een afstand van 1000 K.M.; van Girardot naar Neiva (150 K.M.), 
van Barranquilla naar Caitagena (120 K.M.) enz. 

Zooals gezegd verkreeg de Maatschappij vergunning tot het 
drukken en uitgeven van haar eigen luchtpostzegels. In groot, 
langwerpig forma.it verscheen een serie van vijf waarden, alle 
in dezelfde teekening: een half cirkel, waarbinnen een gezicht 
op de Magdalena met in de lucht een vliegtuig, geflankeerd 
door een vrouwe-figuur links en rechts , het opschrift luidt 
»Sociedad Colombo-Alemana de Transportes-Aereos«. 

De waarde is links en rechts aan den voet vermeld (bij de 10 
centavos in een cirkeltje). 

De serie bestaat u i t : 
10 centavos, geel. 
15 » , blauw. 
30 » , zwart op rose. 
30 » , rose. 
50 » , groen. 
Kortheidshalve vermelden wij deze zegels alsof zij tegelijkerlijd 

verschenen ; in werkelijkheid is dit niet het geval daar zij met 
tusschenpoozen uiikwamen. 

De zegels zijn getand 12V2. 
Allan Tur ion geeft de volgende oplaagcijfers, welke uit ö ^ « « / « 

bron s tammen : 
!o centavos, i2 46o s tuks. 
15 » , i o84o » 
30 » , zwart op rose 30 000 
30 » , rose 11 200 » 
50 » , 15 4oo » 
Ongebruikt zijn deze zegels niet schaarsch ; echt-gebruikt op 

poststuk wèl. 
Deze zegels verschenen in het tijdvak October 1920 -Februari 

1922. 
Te beginnen met September 1921 verschijnen achtereenvolgens 

verschillende opdrukken : 
Valor 10 centavos op de 50 centavos groen, (in niet minder 

dan 4 types). 
Valor 30 centavos op 50 centavos groen, (in twee types). 
30 cent op 10 centavos geel. 
Deze opdrukken zijn gebruikt en ongebruikt , zeer zeldzaam. 
Nieuwe zegels, naar het ontwerp van den Münchener kunste

naar Richard Klein, verschijnen einde 1921. De serie bestaat uit 
de waarden : 

5 centavos, oranje-geel. 
10 » , blauw-groen. 
15 » , bruin. 
20 » , roodbruin. 
30 » , groen. 
50 » , blauw. 
60 » , vermiljoen (verschijnt in 1923), 

1 peso, grijs. 
2 » , rose. 
3 » , violet. 
5 » , olijfgroen. 

De centavos-waarden geven weer een vliegtuig boven de Mag
dalena ; op den achtergrond verheft zich de besneeuwde berg-
keten, de Tolima. 

De peso-waarden toonen het marktplein en de Kathedraal te 
Bogota en dragen den datum 11-10-1920, herinnering aan de 
eerste vlucht der »Scadta«. 

De 10 en 20 centavos komen voor, overdrukt in violet met de 
letter R (voor aangeteekende zendingen). 

Het opschrift van alle waarden luidt «Servicio Postal Aereo de 
Colombia« ; aan den voet is de waarde vermeld met het woord 
»Scadta«. 

Deze zegels, die in 1923 vervangen worden door andere in een 
gewijzigde teekening, zijn, wat de hoogere waarden betreft, vrij 
zeldzaam. 

De serie van 1921, van 5 centavos — 5 pesos, komt voor met 
de opdrukken 

A, E, E.U, F , G.B, H, P en S. 
de afkortingen voor Allemagne, Espagne , Etats-Unis, France, 
Grande Bretagne, Hollande (met Curasao), Panama en Suisse. 
De luchtpostzegels zijn n.l. te krijgen bij de consuls van Columbia 
gevestigd in genoemde landen. Naast de gewone internationale 
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trankeering gebezigd, verzekeren de op de enveloppe geplakte 
luchtpostzegels den afzender de expeditie van zijn btukken per 
luchtpost voor het vervoer in Columbia. 

In Juni 1923 vetschijnt een nieuwe serie, gedrukt te Berlijn en 
in dezelfde teekening als de voorafgaande, met dien verstande, 
dat het opschrift thans luidt »Servicio de Transportes Aeieos 
en Colombia«. 

De waarden en kleuren zijn : 
5 centavos, oranje geel. 

10 » , geelgroen. 
15 » , karmijn. 
20 » , grijs. 
30 » , blauw, 
50 • , blauwgroen. 
60 » , l ichtbruin. 

1 peso, grijs. 
2 » , oranjerood. 
3 j> , l i la . ^ 
5 » , oHjfgroen. 

De 20 centavos komt eveneens voor met den hierboven be
schreven opdruk R. 

Ook deze zegels zijn voorzien van een der opdrukletters A, E 
enz., doch bij deze uitgifte komen nog: D (Denemarken) en V 
(Venezuela). 

In den loop van 1923 verschenen de opdrukken : 
30 op 20 centavos, grijs, (uitgifte 1923). 
30 op 60 » , vermiljoen (uitgifte 1921). 
Alle deze zegels, evenals die der uitgifte 1921, worden slechts 

verkocht tegen goudkoers van den peso. 
Het luehtrecht wordt gekweten door de luchlpostzegels; deze 

zijn niet geldig voor de gewone frankeering. 
Resumeerende : Als officieek zegel is ui ts lui tendaan te meiken 

de in het begin dezes vermelde 2 centavos karmijn, overdrukt 
ter gelegenheid van de vlucht van 18 Juni 1919. Alle andere 
etiketten en zegels zijn uitgiften van partkuliere maatschappijen, 
zij het ook met vergunning van het postbestuur. 

Zij zijn derhalve alleen van waarde voor de speciaalverzamelaars 
van luchtpos ts tukken. 

cri 

fplomieri ^jg 
NEDERLAND. 

18521927 . 
Een belangrijk feit valt dit jaar te herdenken, namelijk de 

invoering van de eerste Nederlandsche postzegels, vijf en zeventig 
jaar geleden. Wij denken in een van de volgendenummers hierop 
uitvoeriger te rug te komen. 

Dienstorder 13 van 12 Jan. 1927 vermeldt het volgende: 
:i>Franlherzegels.Terugzending aan den Controlew. 
De directeuren worden gemachtigd de overtollige frankeer

zegels van l\\ en 60 cent, voor zooveel een voorraad grooter 
dan het debiet van zes maanden te hunnen kantore aanwezig 
is, in de eerste helft van de maand Februari a.s. aan den Contro
leur bij de posterijen en telegrafie te Haarlem terug te zenden. 

De opzending moet geschieden, vergezeld van een schrijven 
vermeldende het aantal zegels en het geldswaardig bedrag, soort 
bij soort en zorgvuldig en stevig ingepakt. All?en heele vellen 
mogen worden opgezonden. Het vouwen der vellen mag alleen 
langs de perforatielijn plaats vinden. Het dichtlakken der pak
ketten geschiede met het noodige overleg, teneinde beschadiging 
en aan elkaar kleven der zegels te voorkomen.« 

Wij vermoeden, dat het in de bedoeling ligt om de bijna niet 
meer gebruikte waarden van 714 en 60 cent van een opdruk te 
voorzien (b.v. 5 op 7V2 en 30, 40, en/of 50 cent op 60 cent), en 
ze zoo weer in het verkeer te brengen. Een steun voor dit ver
moeden is ook de aanbevolen zorgvuldige opzending, uitsluitend 
in heele vellen. Bij ingetrokken en voor vernietiging bestemde 
zegels worden ook veldeelen en losse zegels opgevraagd, welke 
laatste dan op vellen papier zijn op te plakken. 

Nieuwe waarden met watermerk, 
2 cent in rolperforatie en rolperforatie 3 cent. 

De 30 cent met watermerk, die in bijna alle buitenlandsche 
bladen gemeld is, is ons nog niet bekend. 

Nieuwe oplaagletters. 
2 cent F ; 5 cent F ; rolperf. 2 cent E ; 3 cent C (rolperf.). 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent F : L 109, tanding Gr. 
' 

6 cent B : 
10 cent D ; 

15 cent E : 
50 cent C : 
Voor een 

R 109, 
L 114, 
R i i 4 , 

72, 
L 108, 
R 108, 
L I I I , 
R I I I , 
L 112, 
R 112, 

92 , 
. 103, 

nieuwe 

■% 

» 
» 
» 
t. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

verrai 

Gl en Gr. 
Gr. 
Gr. 
?, in een tweede type. 
Gl. 
Nb. 
Gl. 
Gl en Gr. 
Gl. 
Gr. 
Nb. 
Nb. in een vierde type. 

ssing zorgde deze maan 
109, die nu met twee oplaagletters (E en F) verscheen. 

Het tweede type van de 6 cent 72 hebben wij nog niet ter 
inzage ontvangen ; een nadere beschrijving zal dus eerst in het 
volgend nummer opgenomen kunnen worden. 

Bij de reeds gemelde drie 
f95 103 fü3 types van de 50 cent 103 

heeft zich een vierde ge
voegd, dat het meest lijkt 

I jo: n r jHT °p 'yp^ •> ■"^ '̂' scooter 
■"■ cijfers heeft, en dat boven

dien op het vel boven zegel 6 staat (de drie andere boven zegel 5). 
Nieuwe druVltersteeltens en iandingen. 
2 cent E : Voor een duidelijk overzicht hieronder het volledige 

lijstje van wat ons van deze letter bekend is. Alle 
cijfers liggend rechts van een cirkel, onder zegel 191, 
zuiverronde cirkel en cijfer i (zonder voetstreep), 
tanding Gr. 
met de hand geteekende cirkel en cijfer i (met 
voetstreep), tanding Gr. 
zuiverronde cirkel en cijfer 2, tanding GI. 
met de hand geteekende cirkel en cijfer 2, tandin
gen GI. en Gr. 
cirkel en cijfer 3, tanding Gr. 
cirkel en cijfer 4, tandingen Gl. en Gr. 
cirkel eu cijfer 5 nog niet bekend. 
cirkel en cijfer 6, tandingen Nb en Gr. 
cirkel en cijfer 7, tanding Nb. 
cirkel en cijfer 8, tandingen Gl en Gr. 
cirkel en cijfer 9, tanding Gr. 
cirkel en cijfer 10, tandingen Gl en Gr. 
cirkel en cijfer 11, tandingen Gl en Gr. 
r o l p e r f . cirkel en cijfer A. 

2 cent F : cirkel en cijfer 17 (onder zegel 191), tanding Gr. 
idem idem met cijfer 19, tanding Gr. 
De nummering van 2 cent F zal waarschijnlijk 
aansluiten aan die van 2 cent E, en dan b.v, met 
no 12 beginnen. 

4 cent E : cirkel en cijfer 4 onder zegel 191, tanding Gr. 
r o l p e r f . 3 cent C : cirkel en liggend cijfer i , boven zegel 10. 
De postpalilcetverrelcenzegels. 
Nu de opdrukzegels 11 op 221^ en 15 op 17^2 cent aan de 

verzamelaars zijn afgeleverd, blijken er hiervan nog enkele andere 
grove tandingen te bestaan. Wij kennen : 

II op 2214 c e n t : i i ! / ^ : i l , i i i / j ; ! ! ^ , 121,4': 121/2. 
15 op i7'/2 cen t : 111/2:111/2, i 2 ' / 2 : 121/2
Mochten er lezers zijn, die het zegel van 15 cent in de nog 

niet bekende tanding 11I/2: 11 bezitten, dan houden wij ons voor 
opgave hiervan ten zeerste aanbevolen. 

De heer Van den Berg, secretaris van »Breda« was zoo vrien
delijk om vóór de distributie van de door hem ontvangen zegels 
deze na te meten, met de volgende uitslag : 

1 1 1 / 2 : 1 1 i l i / 2 : l l i / 2 1 2 1 / 2 : 1 2 1 / 2 
II op 221/2 c e n t : 20 54 6 stuks. 
15 op 17I/2 cen t : — 28 50 stuks. 
Onder de »Mededeehngen« der vereeniging »Groningen« lazen 

wij, dat van de ontvangen zegels alle van 11 cent in grove, alle 

L G E L H A N O E L 
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van 121/2 cent in i2V2-tanding waren. Het scbijnt dus wel, dat 
bij de II céni de i2'/2-tanding het minst voorkomt. 

Aan dr. Frenkel en mr. Bontekoe dank voor mededeelingen 
hierovei. 

Tandingafwijking Jub. zegels 1913. 
De heer Jonker legt ons voor een gebruikt zegel van f i.— 

1913, getand i i ' / 2 ; n , dat in de linkerhelft van het zegel een 
tweede verticale tanding vertoont. 

Emissie 1876, perforatie I2V2: I2B kleine gaten. 
Wij ontvingen als antwoord op het artikel van den heer Van 

der Wiel in het vorig nummer twee bijdragen van dezelfde strek
king, van de beeren Warren en Korteweg, die wij gaarne beide 
hieronder een plaats geven. 

De tandingen van de uitgifte 1876 zijn 121/2: 12B kl. en gr. 
gaten en I3',2. De oorzaak van dit mengelmoes moet gezocht 
worden in den levensloop harer voorgangster van 1869. Deze 
kreeg tanding i4 kl. g. en 13V4 kl. g. kam, doch niet geheel, 
want 13V4 werd tot lijnperforatie gedegradeerd en een deel der 
uitgifte 1869 bleef liggen en werd klaarblijkelijk vergeten! 

Uitgifte 1876 werd ontworpen omstreeks 1873, te oordeelen 
naar het feit, dat de proeven zijn te vinden in tanding 14 kl. g. 

Toen men reeds aan den gang was (met het drukken der uitg. 
1876), trof men plotseling het nog steeds ongetande deel der 
uitgifte 1869 aan, welk deel dan de anders onbekende tanding 
kreeg van i3'/2 : 13'/» en in gebruik werd gesteld gedurende 
1875/1876, terwijl de nieuwe uitgifte achterbaks werd gehouden. 

De reeds gedrukte voorraad kreeg dus eerst tanding i2'/2 : 12B 
kl. g., dan 13 V2, om te worden gevolgd door i2'/2 : 12 gr. g., en 
werd pas in 187Ó na opruiming der oude 1869 naar alle post
kantoren uitgedeeld, alle drie tandingen van den grooten hoop, dus 
gemengd. Sommige vellen in i 2 ' / j : i 2 kl. g., die natuurlijk 
onderaan lagen, kwamen heel laat in gebruik. 

De slagpennen van de tandingmachines waren toen niet zoo 
absoluut gelijk in dikte, en vooral waren de dunne pennen van 
de kl. g. niet sterk genoeg en werden soms iets gebogen, waar
door verschillen in grootte en in lijn in de gaten voorkwamen. 

Bovenstaande uitlegging der tandingkwestie 1876 heb ik — 
in het Engelsch — ten beste gegeven op de Tentoonstelling 
in 1924. A. J. W A R R E N . 

Naar aanleiding van het stuk van den heer Van der Wiel in 
het vorig nummer, zij het mij vergund eenige opmerkingen te 
maken. De heer V. d. W. betoogt, dat aangezien de perforeer-
naalden, die l2'/2 : 12 pin gaven, in iSys vervangen werden door 
dikkere naalden, de emissie iSyó geen pinperforatie yèrt« hebben. 

Dit betoog is vernuftig bedacht, doch heeft alleen waarde, 
indien de postzegels der emissie 1876 ook in 1876 geperforeerd 
zouden zijn. En dit was gedeeltelijk niet het geval. 

Toen voor de postzegels 1867 een nieuwe uitgave (1872) werd 
voorbereid, werd ook een nieuwe emissie courantenzegels (1876) 
voorbereid. Zooals bekend is, werd de 1V2 ets. »1876« nog aan
gemaakt, al bracht deze waarde het niet verder dan een proefdruk. 

Het plan bestond om de emissies »1872« en »1876« tegelijkertijd 
te doen verschijnen, doch op het laatste oogenblik werd nog een 
groote voorraad »1869« ontdekt, zoodat de courantenzegels i86g 
nog langen tijd, veel langer dan de bedoeling was, in koers bleven. 

Van de emissie 1876 was reeds aangemaakt, met verder drukken 
en perforeeren der emissie 1876 had men dus geen groote haast 
te maken. Gevolg was dat toen de emissie in 1876 eindelijk in 
koers kwam, aan het publiek zegels verkocht werden met perfo
raties ( i 2 ' / 2 : i 2 B kleine gaten, 131/2:13'/*, I 2 ' / 2 : I 2 B groote 
gaten) die van een zeer langdutigen afleveringstijd getuigden. 
Tegelijkertijd koerseerden zeeels van verschillende kamperforaties, 
terwijl meestal de perforatie het kenmerk is voor een zeker tijdvak 
van aflevering. Letterlijk is dit ook hier het geval : de aanmaak 
geschiedde successievelijk vóór 1876, de r/«;-/föö/van verschillende 
afleveringen op verschillende wijze geperforeerd, vond plaats 
in 1876. 

Dat de Leiddraad de zegels ten onrechte opgenomen zou hebben, 
zou toch wel bevreemdend zijn, waar zóó vooraanstaande Philate
listen aan dit werkje een actief aandeel hebben genomen. Ook 
thans mogen wij met vertrouwen een tweede uitgifte Leiddraad, 
met 12^12: 12 kleine gaten emissie 1876, tegemoet zien; aan een 
briefwisseling met den heer A. J. Warren, ons aller leermeester, 
die de voorbereiding der 2e uitgave op zich zal nemen, is een 
en ander deels ontleend. 

Bijgaand een exemplaar i 2 ' / 2 : 12 kleine 
gaten ter reproduct ie . Deze zegels zijn zeer 
zeker zeldzaam, veel zeldzamer dan de 
prijscourantprijzen doen verwachten, ze be
staan echter wel. Maar men moet over heel 
veel materiaal beschikkei» om er eens een 
te vinden. 

Inderdaad worden zeer veel zegels ten 
onrechte als i2 ' /2 : 12 kl. g. (respect. 
i i ' / 2 : i 2 kl. g.) aangeboden, deels met 

slechte perforatie tengevolge van het z.g. »flodderpapier« (1883-85 
e. a.), deels afgeknipt. Het laatste is gemakkelijk te zien en de zegels 
met pseurlo-kleiiie gaten zijn te he rkennen aan jaarcijfer van het 
stempel, kleur en papiersoort. Mijn speciaalverzameling 1876 van 
circa 5000 stuks, opgezet van jaar op jaar , naar tanding, papier
soort en kleur, steeds alles in triplo, is te bezichtigen voor ieder 
belangstellende. P. C. KORTEWKG. 

Laren, 21 Januari 1927. 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 
Nederland. Uit een aanteekening, die ik destijds bij mijn bezoek 

aan de Hugo de Groot-Tentoonstelling in «fe«//aa_^ maakte, blijkt 
dat de Hugo de Grootkaart (Catal. n". 174) gedrukt is in een 
oplaag van 50000 stuks. Hiervan zijn tijdens de tentoonstelling 
verkocht slechts ± 3000 stuks tegen den prijs van f0,375 (kaart 
ä 12^2 cent -\- entreebewijs ä 25 cent). 

Exemplaren, die werkelijk n a a r ' t bui tenland verzonden en afge
stempeld zijn met den bijzonderen tentoonstellingsstempel, zijn 
dus vrij wat meer waard dan kaai ten, die een gewone afstempe
ling hebben, doordat deze kaarten geruimen tijd later aan de 
gewone postkantoren tegen den normalen prijs (na de portver-
laging zelfs voor 10 cent) verkrijgbaar waren. 

Eindelijk is de definitieve uitgave gekomen van het postbewijs 
van 5 cent, dat in den catalogus als n". 15 geboekt moet worden. 
De waardestempel komt overeen met dien van de binnenlandsche 
briefkaart. De onderdruk is inplaats van rose iets rooder en 
heeft weer 't wapen met de gekroonde l e euwen! Op de voorzijde 
is op den 2e regel 't woordje »bij« vervangen door »wijk« (kantoren). 
Op de achterzijde vond ik de volgende verschillen : 

1». Achter »stempel dag van betaling« staat een dubbelpunt. 
2°. Inplaats van »Handteekening voor ontvangst« slaat er nu 

»Handteekening v. ontvangst«. 
3». In den ie regel van boven onder Nota is »bij« vervangen 

door »wijk«. 
4°. In den 3e regel van boven onder Nota is »3« vervangen 

door »5«. 
5". In den 3e regel van onder onder Nota is »lo« vervangen 

door »15«. 
6". Doordat de letters nu iets wijder gezet zijn, is de laatste 

regel onder Nota nu geheel vol. 
70. In de laatste bepaling is in den 3e regel >de« vervangen 

door »hunne«. 
8". Sprong de 3e regel van de laatste bepaling vroeger reeds 

in, nu begint de 3e regel vooraan den regel en springt 
de 4e eerst in. De 3e regel luidt nu : dus zorgvuldig voor 
te waken dat hunne postbewijzen niet in« en de 4e regel 
luidt nu : »verkeerde handen komen. 

Met goedkeuring van het hoofdbestuur van het Helden-der-
zee-fonds Dorus Rijkers heeft de heer Huygens ter gelegenheid 
van den 8osten verjaardag van Dorus Rijkers op 27 Jan. jl. 4 
Dorus Rijkers jubileum briefkaarten in den handel gebracht. 
Het zijn weer gewone rijksbriefkaarten van 5 cent, waarop later 
aan de linkeradreszijde passende teksten zijn gedrukt. Le kaarten 
kosten 10 cent en waren vanaf 27 Jan. jl. in den bo khandel 
verkrijgbaar; de geheele opbrengst komt, na aftrek der drukkosten, 
ten goede aan het fonds. Bij alle kaar ten staat links bovenaan 
't portret van Dorus Rijkers met daarnaas t de vermeldjng van 
't doel der uitgifte Hieronder staat bij een der kaarten in een 
versierden rand »27 Januari i847—1927«, terwijl de andere drie 
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\ HERMAN COHN j 
I P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU. | 
I DEN HAAO, I 

VAN LENNEPWEQ 24 , 
T E L E F O O N 5 1 9 4 5. 

I N K O O P . VERKOOP. 
I B I L L I J K E Z I C H T Z E N D I N G E N | 
I VAN BETERE ZEGELS EN ZELDZAAMHEDEN. | 
I (559) I 
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Raad van Beheer. 
Ter kennis van de leden der verschillende Vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het N e d e r l a n d s c h 
M a a n d b l a d v o o r P h i l a t e l i e voor het jaar 1927 is 
samengesteld uit de heeren : 

dr. P. H. VAN G I T T E R T , te UTRECHT. 
W. P. C O S T E R U S Pzn., te EDAM. 
J. C. CRAMERUS, te BREDA. 
dr. A. VAN DAM, te HAARLEM. 
J. J. D E G G E L L E R , te 's-GRA VENHAGE. 
P. S. VAN ' T HAAFF, te 's-GRA VENHAGE. 
J. A. KASTEIN, te AMSTERDAM. 
H. C. MILIUS, te UTRECHT. 
L. C. A. SMEULDERS, te BREDA. 
P. V R E D E N D U I N , te AMSTERDAM. 

Voorjaars-vergadering van den Raad van Beheer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, op Zondag 
27 Februari 1927, des voormiddags te 11 uur, in het Hotel 
ïDennenoord«, Boschlaan 36, te Ginneken (bij Breda). 

BREDA, 4 Februar i 1927. De Administrateur, 
L. C. A . S-MEUI.DERS, Lid vjd R. v. B. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secre t a r i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49, Haarlem, Tel . 10793. 

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

Straatweg 25, Velp. 
Dordrecht: Secr . : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr . : S. T romp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynter laan 13, 

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

Voorburg. 
Haarlem : Sec r . : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenbosch : Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr : J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen : Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Sec r . : Ch. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr . : dr. ƒ. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

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

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

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

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 

De secretarissen der afdeelingen worden verzocht hunne jaar
verslagen en een afschrift van hunne ledenlijst, volgens art. 31 
Huish. Regl., in te zenden bij den secretaris der Vereeniging 
vóór I Maart a.s. 

Oproep. 
Volgens besluit der Algemeene Vergadering 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 gerest i tueerd; sprekershonorarium wordt 
door de Vereeniging niet vergoed. 

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

Nieuwe leden. 
382. H. N. Bellink, Rijksweg 456, Eist (O.-B.). 
388. P. Donders, FLihrhopstraat 8, Schoten (Haarlem). 
392. J. van Dongen, Wmkelweg 27, Merano (It.) oud-litl. 
394. mr. A. J. Enschedé, Vondellaan i>, Aerdetihout (\\3.a^:\e.m).\. 
395. F. W. J. Immink, ambt. secr., Borssele (Z.-Beveland). 
441, W. P. Schotman, ie luit. inf., Piersonlaan 20, ^;«^r^ƒöör^;. V. 
422. B. J. Stronkhorst jr., Beerensteinsche laan 73, Btissum. 
436. dr. E. j . A. H. Verzijl, Minderbroedersberg 5, Maastricht. 
447. H. Daudey, Groote Houtstraat 112, Haarlem. 
452. J. W. Schachtschabel jr . , Kanaalstr. 52R, Ymuiden. 

Overleden. 
239. D. Boersma. 

Nummerverwisseling. 
455. Jhr. H. P. C. de Stuers, p/a. B. P. Mij, Soerabaia (N.L) 

Bedankt met 31-12-'26. 
87. H. Cramer. 876. F . A. Witbols Feugen. 

Bedankt met 31-13-'27. 
131. W . F. K. Hagethorn. 2. M. Huyghe. 

Aanmeldingen. 
J. F . O. Bertling, Sigli (N.-l.). 
dr. H. Deibe), Koetaradja (N.-I.) oud-lid. 
F . W. Diehl, chef firma Erdman en Sielcken, Semarang (N.-L). 
C. A. van Daalen, Malang (N.-L). 
H. S. Hoven, dir. gasfabriek Tjardi, Semarang (N,-I.) 
W. A. C. Zweerts, Kedongdoro 28, Soerabaia (N.-L). 
G. J. Philippi, Kedongdoro 30, Soerabaia (N.-L). 
A. Lambermont, Gemeentehuis, Semarang (N.-L) oud-lid. 
ir. J. P. J. van Ewijk. Soenarioweg 24, Semarang (N.-L). 
M. W. Fleury, p/a. Maintz Productenhandel , Semarang (N.-L). 
L. van Rekum, kapt. inf., Sigli (N.-I.> 
J. C. A. Ultee, ofif. v. gez. ie kl., Sigli (N.-L). 
M. A. van der Koogh-barsse van Ittersum, Julianalaan 6, 

Naarden L. V. 
Sjoerd Postma, Amsteldijk 80, Amsterdam. 
ti. G. M. Rijssenbeek, Pater Brugmanstraat 10, Nijmegen. 

Adresveranderingen. 
504. mevr. B. van Engers, Sumatrastraat 48, Soerabaia (N.-L). 

56. J. J. C. van Houten, Deldenerstraat 115, Hengelo (O). 
271. F . A. Nicolay, Balistraat 55, den Haag. 
362. W. J. Pluym, Burg. Verdaasdonkstr. 33, Teteringen b/Breda. 
512. M. Raven, Boulevard Heuvelink i24, Arnhem. 
456. H. J. H. Eigl, centr. pandhuisdienst, Ardjoenostraat 24, 

Malang (N.-L) 
967. ir. M. C. Kort, Tjiliwoengstraat 13, Bandoeng. (N. I.) 

Afdeeling Arnhem en O. Deze afdeeling vierde pp 12 Februari 
haar twintigjarig bestaan. Haar 7e voorzitter dr. J. P. van der 
Voort heeft wegens vertrek als zoodanig bedankt en wordt op
gevolgd door den heer A. N. Hamelberg. 

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

Gin?ieken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
7 Februari 1927, des avonds te 8 uur, in de beneden
zaal van Café „Moderne", te Breda. 

Aanwezig 30 leden. De vergadering wordt door den voorzitter, 
den heer Singels, met een woord van welkom aan de aanwezigen, 
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geopend De notulen van de vergadering van 3 Januari j 1 «or 
den zonder op of aanmerkingen goedgekeurd 

De voorzitter wijdt eenige woorden aan de nagedachtenis van 
ons lid H A G Vrensen en ons oud lid A Luijk=, welke woor 
den door de vergadering staande worden aangehooid 

De ballotage heeft tot uitslag dat de 5 candidaat leden met 
algemeene stemmen als lid worden toegelaten 

Een der aanwezige leden schenkt voor de bibliotheek 2 werkjes 
»Die Briefmarke im Dienste der Wohltätigkeit von dr Alex Meijer« 
en »Die Wohltatigkeitsmarken d t r Schweiz 1912—1926 von J A 
Boszh-xrd « Vooral het laatste werkje is zeer interessant Beide 
werkjes krjgen een plaatsje n onze boekerij Zegels voor de ver 
loting zijn ingekomen van de beeren Martin, Mutsaerts (C«//«//««). 
Mijnssen en Homs, terwijl de heer Speetjens te Helmond eenige 
zegels voor het falsificatenalbum had ingezonden Alle schenkers 
worden door den voorzitter namens de leden hartelijk dank gezegd 

In het drukraampje gaan de allernieuwste zegels rond, benevens 
die voor de verloting van heden avond 

Voorts wordt mededeeling gedaan, dat de heer M van de Weg, 
Plantagelaan 3, te Rotterdam, ruil wenscht met verzamelaars van 
de zeeels van Grielenland en de heer Carl George, consul gene 
raa l der Nederlanden, te Lissabon, zegels van Portugal wenscht 
te ruilen tegen die Vein Nederland 

De secretaris deelt verder mede, dat een groot aantal brieven 
zijn ingekomen van leden, die hun dank betuigen voor het hun 
ten deel gevallen zegel d t r Januari verloting 

BIJ den secretarib zijn verkrijgbaar eenige proefnummers van 
een nieuw philatehstisch blad »Philatehstisk Handelstidende« en 
zijn ter inzage de supplementen op den Michel Catalogus 

De secretaris deelt mede, dat gedurende de afwezigheid van 
den heer Jacobs, hoofd van sectie II, de leiding dier sectie door 
hem zal worden waargenomen 

De voorzitter leest daarna het verslag van den heer Janzen, 
administrateur der rondzendingen, voor, welk verslag hieronder 
in zijn geheel zal woiden opgenomen en brengt dank aan ge 
noemden heer voor het werk door hem in deze gedaan 

Dan wordt door den len penningmeester, den heer Cramerus, 
rekening en verantwoording gedaan over zij 1 gehouden beheer 
over het jaar 1926 Volgens de hierna volgende rekening 
heeft het batig saldo bedragen f 770,55 De in de December 
vergadering benoemde commissie brengt, bij monde van den 
heer dr Gommers, verslag uit over haar onderzoek, zij brengt 
den penningmeester lof voor de nette en accurate wijze, waarop 
hij de gelden beheeid en de administratie verricht heeft en stelt 
voor de rekening goed te keuren en den penningmeester te 
dechargeeren, waartoe met applaus wordt besloten De heer 
Cramerus brengt hierna een groot gedeelte van den hem toe 
gebrachten lof op den aden penningmeester, den heer Van 
Deventer, over De voorzitter onderstreept de dankbetuigingen 
aan beide beeren en wekt den leden op het werk van den beer 
Van Deventer te vergemakkelijken door betalingen direct te 
doen plaats hebben 

Het batig saldo over I926 bedraagt, zooals hieiboven gezegd, 
f 770,55 De voorzitter meent, dat daarvan wel een gedeelte kan 
worden gestort in ons f o n d s t o t v i e r i n g v a n h e t 3 5 j a r i g 
b e s t a a n i n 1 9 2 8 , waarop besloten wordt daarin een bedrag 
van f300,— te storten, waardoor dit fonds stijgt tot een bedrag 
van plus minus f 750,— 

Voorts stelt het bestuur voor het lid Ko Ik Sam, te Bandoeng, 
wegens wanbetaling, als zoodanig te rojeeren, waartoe besloten 
wordt 

Daarna komt de heer dr Gommers aan het woord Hij houdt 
een lezing over »het recht van den inzende- en van den kooper 
bij zichtzendingen« De voorzitrer dankt hem voor zijn interes
sante lezing. De heer Sikkens meent, dat het in het belang van 
onze buitenleden zou zijn, mdien deze lezing m het Maandblad 
zou kunnen worden opgenomen De secretaris zal zich met een 
desbetreffend verzoek tot den hoofdredacteur wenden 

De voorzitter deelt ten slotte mede, dat hij is aangezocht 
zitting te nemen m het comité de patronage voor de Tentoon 
stelling te Straatsburg 

Na de verloting onder de aanwezigen wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten 

Breda, 7 Februari 1927 De i<:te Secretaris 
J C. G. VAN DEN B E R G 

Nieuwe leden. 
297 D Putting, Breedstraat 286 W 3, Enkhtiizen (VII) 
E Z 
31T N J G Dekker, Parklaan 69, Haarlem (VII) 
E Z R 
314 dr H P Fenz, Binnengasthuis , Amsterdam (Vil) 
E Z 
344 S K H van der Endt , Zuidvliet 4, Maassluis (V) 
E Z R 
347 A J Schellekens Brugst iaat 27, 's Heitogenbosch (111) 
E Z 

Candidaat-leden. 
S L van der Sluis, telegrafist i e klasse, Jericholaan 55 b te 

Rotterdam (Eigen aangifte ) 
dr L J van de Pol, arts, Sanatorium »Dekkerswald«, te Groes 

beek (Voorgedragen door E Jongmans te G^oesbeek) 
A G Willemse, technisch ambtenaar b i i stoomwezen, Aca 

demiesingel 45, te Breda (Voorgedragen door A C Ouiiijnen 
te Breda ) 

Overleden 
34 H A G Viensen, te Breda (II) 

Geroyeerd als lid wegens wanbetaling. 
235 Ko Ik Sam, Regentsweg 9 Bandoens, (Java) 

Adreswijzigingen. 
356 A L lu Puis, te Amsterdam, thans Brederodestraat 114, 

aldaar (VII) 
390 mevr L A E Hanegraaff van der Colfif Meerkerk, te i?;<;</«, 
Z R thans Ginntkenweg 54 a, a ldaar (Van I naar 11 ) 
271 A O Tit tmann, te Londen, thans 53 West 70th Street, 

New York City, U S A 
431 A Theunen, te Dongen, thans i s te Helmei«straat 95, /4;Ä-
Z sterdam (Van UI naar VII ) 
4o2 H J van Suijlekom, te Rotterdam, thans Voordijk 218, te 

Barendrecht (V) 
145 J H Donnai, t e ' j Gra7««^«^«, thans Kettingstraat 21 boven, 

aldaar (V) 
152 H G Homs, te B-ieda, met i Maart Stationsplein 22 a, te 

Berden op Zoom (Van 1 naar UI ) 
48 A J Jacobs, te Breda, thans Verdaasdonkstr 11, aldaar (II) 

Mededeelingen. 
I 

Gedurende de afwezigheid van den heer A J Jacobs, hoofd 
van sectie II, wordt de leiding dier sectie waargenomen door 
den heer J C G van den Berg, Burgemeester Passtoorsstraat 5, 
Gmnelen 

II 
Om vergissingen te voorkomen, worden de leden beleefd ver 

zocht betalingen alleen en uitsluitend te richten aan den 2en 
penningmeester, den heer P J H van Deventer, Tet Konin
ginnestraat 11, Breda, Postrekening 41489 

111 
Aangezien er verschillende leden zijn, die nooit uit de rond 

zendingen koopen, wordt men beleefd verzocht aan het betref 
fende sectiehoofd te melden, indien men de zendingen niet meer 
wenscht te ontvangen 

Aankondiging. 
LEDGN-VERGADERING op Maandag 7 Maart 1927, des 

avonds te 8 uur, in do bovenzaal van de „Beurs van 
Breda" (Ingang St. J a n s t r a a t ) 

Het rondzendingsverkeer gedurende 1926. 
Voor dit verkeer bestaan vier afdeelingen 
In a f d e e l i n g A, waarin allerlei postzegels in rondzending 

worden gebracht, telde de Vereenigmg op 31 December 1926 
220 deelnemers, verdeeld over 7 secties, circuleerden 84 zendin
gen, elk van 10 boekje=, en werden 92 zendingen veirekend met 
een bedrag van f 4788,48^ 15 zendingen waren nog in omloop 

Voor deze afdeelmg werden ingezonden 364 boekjes in 84 
zendingen van 62 inzenders, zulks niet tegenstaande de gelegen 
heid tot inzending gedurende 8 maanden gesloten werd en eene 
beperking, wat het aantal in te zenden boekjes betreft, opgelegd 
werd tot 5 voor lederen inzender 

POSTZECELHANDEL 
WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R & C DIR. LEON O E RAAY 

INr.TEL. ZUID «255 
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III 

Onderstaand tabellarisch overzicht geve een nader inzicht over 
het verkeer. 
Sect ie . . . 
Verrekende 

zendingen 
Verrekend 

bedrag. . 
Doorsnee 

bedrag per 
zending . 

Aantal deel
nemers op 
31 Dec. '26 

1 

13 

f 2 1 2 

f 16 

35 

III IV 

f510 f984 f io6r 

V 

i4 

f845 

VI 

16 

f587 

VII 

13 

f589 

42 

32 

f 81 f 60 f 36 f 45 

37 38 4o 

Breda, 7 Februari 1927. 
Aan den keurmeester werden 330 boekjes toegezonden in 10 

zendingen. 
In a f d e e l i n g B , geheel onder beheer van den heer Sikkens, 

voor zegels van minstens f 1,— verkoopwaarde, werden ingezon
den 84 blaadjes door 14 inzenders, circuleerden 10 zendingen, 
elk van 10 blaadjes en werden verrekend 8 zendingen met een 
bedrag van f6o6,24. 

Rekening der Postzegeivereeniging „BREDA" over 1926 

Het aantal deelnemers was op het einde des jaars 83. 
Voor a f d e e l i n g C voor poststukken en zegels op brief 

was geen voldoende belangstelling en ging daarin dan ook niets oni. 
Met a f d e e l i n g D, speciaal Nederland en Koloniën, werd 

half Mei begonnen. Sindsdien werden ingezonden 83 boekjes 
door 35 inzenders en circuleerden 7 zendingen, elk van 10 boekjes, 
waarvan er 4 verrekend werden met een bedrag van f981,70. 

Het aantal deelnemers was op 31 December 1926 66. 
Uit de afdeelingen A en D werden teruggezonden 313 boekjes 

in 86 zendingen aan 56 inzenders, aan wie uitbetaald werd 
f 4996,50. 

In totaal werd in 1926 verrekend f6376,425. 
De inzenders zijn niet alleen verspreid over Europa, de Ver-

eeniging telt ze ook in Amerika, Azië en Australië. 
De adminislraieur, 

H. J. H. M. JANZEN. 

O N T V A N G S T E N . U I T G A V E N . 

1. Voordeelig saldo over 1925 . . . . 
2. Contributie van 440 — 7 = 433 leden ä 

/ 4 , -
3. Contributie en entree van in 1926 

aangenomen leden 
4. lo*/, van het verkochte in de rond-

zjndingen 
5. Aandeel in de opbrengst der adver-

tentiën, enz. van het vereenigings-
orgaan 

6. Onvoorziene ontvangsten 

Totaal der O n t v a n g s t e n 

Begroot 
bedrag. 

/ - > -

» 1732,— 

» 275,— 

» 5 0 0 , -

500,-
I , -

Werkelijk 
bedrag. 

/ 568,816 

» 1716,— 

» 253,— 

« 631,61 

• 615,73 
» 96,40 

/ 3 0 0 8 , - / 3881,55' 

Nagezien en accoord bevonden 7 Februari 1927. 
De Commissie van ondersoek : 

{get.) dr. E. M. GOMMERS, rapporteur, 
iget.) L. C. A. SMEULDERS. 

3-
4-

5-
6. 
7-
8. 
9-

10. 

I I . 

12. 

ï 3 . 
14. 

15-

16. 
17-

19-

Aandeel in de kosten van uitgaaf van 
het vereenigings-orgaan 
Kosten lidmaatschap van den Neder-
landschen Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars 
Kosten v. drukwerk, portefeuilles, enz. 
Kosten van nummerstempeltjes en 
doosjes 
Porti en bureaubehoeften secretaris 

idem administrateur . . 
idem 2 penningmeesters 
idem 8 sectiehoofden 
idem bibliothecaris . . 

Zaalhuur en fooi kellner van het ver
gaderlokaal 
Kosten van 11 maandelijksche verlo
tingen 
Kosten der jaarlijksche algemeene 
verloting in Januari 1926 
Assurantie-premies . . . . . . 
Dert iende jaarlijksche bijdrage aan he t . 
Reservefonds. (Besluit van 5 Mei 1913) 
Reis- en verblijfkosten van de ver
tegenwoordigers op de Bondsverga
dering 
Kosten van uitbreiding der bibliotheek 
Derde bijdrage aan het Fonds tot 
viering van het 35-jarig bestaan der 
Yereeniging in 1928 
Onvoorziene ui tgaven 
Voordeelig saldo over 1926 . . . . 

Begroot 
bedrag . 

ƒ1400,— 

» 160,— 
» 250,— 

>> 1 5 , -
' 7 5 , -
» 3 5 , " 
" 2 5 , -
» 100,— 
» 2 5 , -

» 20,— 

„ 4 0 , -

» 4 5 0 , -
. 26 , - -

» 2 5 , -

» 60, -
» 35, 

» 200,— 
'> 77,-

ƒ 3 0 0 8 , -

Werkelijk 
bedrag.. 

/ 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

" 

: 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

1431,82 

234,67= 
188,20 

13,37' 
105,21 
44,o85 

7,— 
131,975 

2,2o5 

19,10 

40 — 

449,91 
59,60 

2 5 , -

6 0 , -
20,75 

200,— 
78,10 

770,55 

/ 3 8 8 1 , 5 5 a Totaal der U i t g a v e n . 

Aldus opgemaakt 31 December 1926. 
De ie Penningmeester, ]. C. CRAMERUS. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
29 Januari 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Aanwezig 53 leden en i candidaat-lid. De voorzitter verwelkomt 
de aanwezigen en meer speciaal den heer W. W. Helmholt, een 
onzer Friesche leden, en den heer P . J. J. Verheusele, candidaat-
lid, en deelt mede. dat er aan onze obligatieleening voor het 
waarborgfonds der Tentoonstelling nog altijd f 4oo ,—ontbreekt ; 

wordt dezen avond nog voor f200,— geteekend, dan zal één der 
aanwezigen de dan nog ontbrekende f200,— volteekenen. Het 
is jammer , dat dit lid aan zijn voornemen geen gevolg kan geven, 
omdat de penningmeester aan het einde der bijeenkomst moest 
mededeelen, dat slechts voor f90,— ingeschreven was. Komt 
»HoUandianen«, laat na al uwe toewijding en medewerking het 
bestuur niet in den steek en teekent alsnog voor f 10,—, f25,— 
of meer in! Dan kunnen we onzen volijverigen tentoonstellings
secretaris, den heer Th . van der Hurk, toonen, dat wij zijn arbeid 
op prijs stellen en zullen we het ons later niet behoeven te ver
wijten, als door onvoldoenden waarborg de Tentoonstelling geen 
succes zou zijn. 

P < 7 S T Z E C E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R - N . Y A A R & C g • ?i^Al°?u^J^.^m 
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Onder luid applaus wordt vernomen, dat de afd. Amsterdam 
der Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars een gouden medaille 
voor de Tentoonstelling beschikbaar gesteld heeft en een onzer 
jongere leden, de heer J. van Olst, een zilveren medaille. 

Verder zal de Haagsche »Avondpost« in haar rubriek »Postzegel
nieuws« berichten over de Tentoonstel l ing opnemen, ook »Ue 
Telegraaf« is tot opname van korte berichtjes bereid ; j ammer 
genoeg bleef het deftige »Handelsblad« in deze afzijdig. Ui teen 
onderhoud, dat de postzegelredacteur van de »Avondpost« met 
den heer Van der Hurk heeft gehad, bleek dat genoemd dagblad 
een extra nummer ter gelegenheid der Tentoonstelling hoopt 
uit te geven, waarvoor bijdragen op philatelistisch gebied kunnen 
worden ingezonden, waartoe de voorzitter de leden opwekt. In 
de pauze gaan de nieuwe Belgische weldadigheidszegels rond 
en een lijvig boek van Serrane »Vademecum du Spécialiste
Expert«, hoofdzakelijk handelende over en vertoonende de valsche 
zegels en hunne vergelijkingen met de echte soorten. 

De voorzitter herdenkt nu den overleden heer J E. Bohlmeijer, 
bezitter van de Bondsmedaille, die in vroeger jaren zooveel voor 
de Philatelie heeft gedaan ; de oudere leden, die hem gekend 
hebben, zullen hem in dankbare herinnering houden ! Na ballo
tage worden de beeren E. Hagnauer, P. C. Korteweg en P. J. J. 
Verheusele als lid, de heer J. B. Oeij als juniorlid aangenomen. 

Nadat mededeeling is gedaan omtrent de verkrijgbaarstelling 
van de nieuwste Olympiade en Dorus Rijkerskaarten en dat de 
eerstvolgende bijeenkomst niet op 26, doch op 19 Februari zal 
plaats vinden, worden 28 kavels geveild, die f32,— opbrengen. 

Hierna verloting van 25 fraaie prijzen onder de aanwezigen en 
sluiting omstreeks 10.15. 

De 2e Secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
E. Hagnauer, p/a. Niederer & Co., Batavia. 
P. C. Korteweg, »d'Instuif«, Laren, (N.H.). (Voorgesteld door 

T h . H. van der Hurk), 
P. J. J. Verheusele, Jac. van Lennepkade 166 ■■', Amsterdam. 

(Voorgesteld door W. F. Schön). 
J. B. Oeij, Gerard Brandtstraat 24 hs, Amsterdam. (Door 't bestuur 

voorgesteld als juniorlid). 

Bedankt als lid. 
181. J. Lubsen, Gef. Schaepstraat 12 ^̂  Amsterdam. 
287. Jac. van der Oord, Wittevrouwenstraat, Utrecht. 

dr. P. MayerErhardt, te Frankfurt a\M. 

Vergaderingen. 
BESTUURSVERGADERING op Zaterdag 19 Februari 1927, 

een half uur vóór de ledenvergadering. 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 19 Februari 1927, 

des avondä te S uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

Mededeeling. 
De ledenvergadering wordt in plaats van op den laatsten 

Zaterdag der maand op Zaterdag 19 Februari gehouden. 
De IC secretaris, ]. A. K A S T E I N . 

Utrechtsche PhilatelistenVereeniging, te Utrecht. 
Secretar i s : K. H. J. VAN HULSSEN, Brigit tenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
25 Januari 1927, in het hotel „Des Pays Bas", te 
Utrecht. 

Aanwezig 30 leden. Om ongeveer 8 uur werd deze vergadering 
door den voorzitter geopend, die mededeelde, dat de heer Raat
gever zijne collectie Z'ï<?fe^0ö5/««rz;'/i'ter bezichtiging had mede
gebracht , om den leden een idee te geven, wat in korten tijd 
door een land uitgegeven kan worden. Nadat de notulen der 
vorige vergadering onveranderd goedgekeurd waren, werd het 
meerendeel der ingekomen stukken voor kennisgeving aange
nomen. Intusschen circuleerde een MichelNachtrag, toegezonden 
door den heer Van Peursem uit Den Haag. Hierna deelde de 
voorzitter mede, dat het aandeel in de advertenties van het 
Maandblad voor de U. Ph. V. voorloopig was vastgesteld op 

f398,53. Ingekomen was een aanbod van den heer Benfert, om 
na zijne reis een voordracht voor de leden te houden over door 
hem opgedane ervaringen op philatelistisch gebied, waarvoor hij 
eene som van f25,— bedong als tegemoetkoming in reis en 
verblijfkosten, enz. Aan het bestuur werd machtiging verleend 
om te zijner tijd op dit aanbod in te gaan. 

De voorgedragen candidaatleden W. B. Brocx, E. J. van der 
Maaten, W. H. Hoefsmit jr. en D. H. Soeters werden met alge
meene stemmen tot leden van de U. Ph. V. aangenomen. 

Bij de rondvraag hield ons lid Sluijp een interessante causerie 
over oplosbare en onoplosbare kleuren van post en portzegels 
van NederlandschIndië; hierover was door hem in 1919 reeds 
geschreven in het Philatelistisch Maandblad. Naar zijne me'ening 
was het een attractie voor speciaalverzamelaars, om dergelijke 
zegels in hun bezit te krijgen. Het catalogiseeren daarvan had 
evenveel recht van bestaan als het vermelden van afwijkingen 
in tandingen, enz. De voorzitter gaf den heer Sluijp in overwe
ging deze zaak opnieuw in het Maandblad aan het rollen te 
brengen. Bovendien merkte de heer Sluijp op, dat er door vele 
Philatelisten weinig attentie voor de vliegzegels betoond wordt. 
Er wordt te weinig verschil gemaakt tusschen de werkelijke 
vliegpostzegels en de als frankeerzegels gebruikte. De voorzitter 
merkte op, dat dergelijke causerieën voor alle Philatelisten van 
zeer veel belang zijn en spoorde den leden aan meer van derge
lijke opmerkingen of voordrachten op de algemeene vergaderingen 
ten beste te geven. Dit had tengevolge, dat de heer Van der Horst 
voor de volgende algemeene vergadering toezegde het algemeen 
verzamelen te verdedigen en de heer Sluijp het speciaal verza
melen. De volgende algemeene vergadering brengt ons dus een 
interessant en leerzaam debat. 

Nadat de voorzitter den heer Raatgever bedankt had voor het 
ter bezichtiging stellen zijner collectie, werd, na de verloting, de 
zichtzending en de veiling, de vergadering om ruim 10 uur 
opgeheven. 

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

Nieuwe leden. 
W. B. Brocx, Bergschelaan i\i a, Rotterdam. 

(e) E. J. van der Maaten, Fred. Hendrikstraat 27, Utrecht. 
(e) W. H. Hoefsmit jr., Bestevaerstraat 86 i, Amsterdam. 
(e) D, H. Soeters, Oostdam 16, Woerden. 

Aanvoeren in de ledenlijst. 
Vincent Kraft, Kielblockstrasse 9, BerlijnLichtenberg. 

Vergaderingen. 
BESTÜURSVERGADERING op Dinsdag 15 Februari 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 22 Februari 1927. 

Mededeelingen. 
In verband met den grooten voorraad verzoekt de directeur 

van verkoophandel voorloopig geen boekjes voor de rondzendingen 
toe te zenden. 

Enkele leden, die de opdrukportzegels aangevraagd hebben, 
zijn, ondanks de mededeelingen in de vroegere Maandbladen, in 
verzuim gebleven het bedrag ad f4,— plus port voor de toezen
ding over te maken. 
• De toezending van die zegels geschiedt alleen, wanneer de 
bedragen bij het secretariaat ingekomen zijn. 

Belangrijk. — Verkoophandel. 
De directeur bericht aan inzenders, dat voorloopig onder geen 

voorwaarde nieuwe inzendingen aangenomen kunnen worden. 
De voorraad is zoo groot, dat hij minstens tot het nieuwe seizoen 
voldoende is. 

Van de heropende gelegenheid tot inzending zal te dezer 
plaatse mededeeling worden gedaan. 

Boekjes voor de afd. Zeldzaamheden zijn van bovenstaanden 
maatregel uitgesloten ; deze kunnen steeds worden ingezonden. 

Ingevolge besluit van' een der laatste algemeene vergaderingen, 
zullen voortaan minderwaardige boekjes, die, naar het oordeel 
van den directeur, de circulatie der betere boekjes belemmeren 
en noch voor de Vereeniging, noch voor inzenders of koopers 
eenig nut afwerpen, aan de inzenders worden teruggezonden. 

WATERGRAAFSMEER • ^ ■ ■ ¥ # \ # % r » l > \ f 
'DIR. LEON DE RAAY 
INT.TEL'. ZUID 6 255 
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Haagsche PhilatelistenVereeniging, te 'sGravenhage. 
Secretaris: A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, 'sGravenhage. 

VERKORTE NOTULEN van de bijeenkomst op Donderdag 
27 Januari 1927, 's avonds te 81/4 uur, in Café 
„Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 

Nadat de voorzitter de talrijke aanwezigen heeft welkom geheeten, 
worden de notulen voorgelezen der vorige vergadering en daarna 
de ingekomen s tukken behandeld, waarbij een schiijven van den 
heer Korteweg, waarin hij ontslag neemt als lid der Vereeniging. 
Daardoor is eene verkiezing voor een nieuwen penningmeester 
noodzakelijk. Onze verdienstelijke directeur van den verkoophandel, 
de heer W. R. C. Starink, wordt als zoodanig met 28 van de 31 
stemmen gekozen en neemt de benoeming staande de vergadering 
aan, welke met flink applaus door de leden wordt begroet. 

Tot afgevaardigde in den Raad van Beheer van het Maandblad, 
in de vacatureJ. D. van Brink, wordt met overgroote meerder
heid gekozen onze voorzitter, de heer J.J. Deggeller, die verklaart 
met genoegen deze verkiezing aan te nemen. Ook hier betuigen 
de leden door flink applaus hunne instemming. 

De vier candidaatleden, waarvan er een als gast aanwezig is, 
worden thans met algemeene stemmen als lid der Vereeniging 
aangenomen. 

Onder het ronddeelen der stembriefjes deelt de voorzitter mede, 
dat onze Vereeniging 17 April a.s. haar 30jarig bestaan hoopt 
te herdenken. Wel is het geen jubileum, dat op zóó klinkende 
m.anier zal worden gevierd als het 25jarig bestaan, maar toch 
heeft het bestuur gemeend, dat deze dag niet als andere dagen 
voorbij mag gaan. Het bestuur denkt ei over dien dag, of een 
nabijliggenden, een gezelligen avond te organiseeren. Ons lid 
dr. van Praag heeft zich bereid verklaard dien avond eene lezing 
te houden over het onderwerp Philatelie èn philatelic uit een 
medisch oogpunt, terwijl er tevens dien avond eene extra groote 
verloting zal worden gehouden van mooie zegels, natuurlijk eene 
verloting zonder nieten. De avond zal nog nog nader worden 
bekend gemaakt . 

Na de gehouden verloting en de rondvraag wordt de verga
dering, met een woord van dank van den voorzitter, gesloten. 

De Secretaris, A. STARINK JR . 

Nieuwe leden. 
G. H, Ekering, Weimars t raa t 316, den Haag. 
mevr. H. C, van GriethuijsenDeij, Van Aerssenstraat 74, den 

Haag. 
mevr. C. M. Deernsvan Hengel, Frankenslag 80, den Haag. 
A. Kruissink, Sneeuwbalstraat 38, den Haag. 

Candidaatleden. 
C. J. Schreuder , Irisstraat 80, den Haag. 
mevr. A. M.SijthoffBurgerhout, Huize de Stille Hoek, Wassenaar. 

Bedankt als lid. 
mevr. wed. A. F. W. StrooMoltzer, Driebergen. 
mej. M. du Cloux, Duncklerstraat , den Haag. 

Bekendmakingen. 
Den leden wordt bij deze kennis gegeven, dat, gedurende de 

maanden Februar i , JVIaart en April, geene verdere ruilboekjes 
meer kunnen worden in circulatie gebracht, daar de nog niet 
afgehandelde inzendingen T E groot worden. Mocht er eventueel 
toch nog kans voor bestaan, dan zullen wij in het Maandblad 
daarvan kennis geven. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van 24 Maart a.s. 
nog als lid zullen aanmelden bij den secretaris, wordt kennis 
gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de g r o o t e a l g e 
m e e n e v e r l o t i n g (zonder nieten) in de feestvergadering 
van April a s , waarvoor een groot bedrag is uitgetrokken. 

Vergadering. 
Bgeenkomst op Donderdag 24 Februari 1927, des avonds te 

8V4 uur, in Café »Boschlnst«, Bezuidenhout 2, Den Haag. 
Opening. Verloting. 
Notulen. Eventueele veiling. 
Ingekomen s tukken. Rondvraag. 
Ballotage nieuwe leden. Sluiting. 
Mededeelingen. 

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

VERSLAG van de buitengewone vergadering op 13 Januari 
1927. 

Deze vergadering, belegd ter viering van het 30jarig jubi leum, 
wordt bezocht door 34 leden. De voorzitter herdenkt in een rede, 
gedeeltelijk in dichtmaat, de lotgevallen van »de Globe« in haar 
30jarig bestaan. Hij huldigt de aanwezige, nog in leven zijnde 
oprichters, de beeren Van der Schoorenen Heidenreich, en biedt 
hun onder applaus het eerelidmaatschap aan. _ 

Daarna brengt de heer Van der Schooren de gelukwenschen 
van den Bond over en aanvaardt, evenals de heer Heidenreich, 
gaarne het eerelidraaatschap. 

De heer Kramer huldigt den heer Pos voor zijne leiding der 
Vereeniging. 

Eene algemeene verloting besluit deze vergadering. 
De Secretaresse, 

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

VERSLAG van de vergadering van 25 Januari 1927. 
Nadat de voorzitter de door i6 leden bijgewoonde vergadering 

heeft geopend, stelt hij voor, wegens het geringe aantal aanwe
zigen, de bestuursverkiezing en de behandeling der jaarverslagen 
tot de volgende vergadering uit te stellen. Dit voorstel wordt 
aangenomen. 

Na voorlezing en goedkeuring der notulen wordt voorgelezen 
een schrijven van den heer Van Ulsen, waarin hij ontslag vraagt 
als penningmeester . Als candidaten voor het penningmeester
schap worden voorloopig genoemd mej. Becking en de beeren 
Van der Sandt en Te Winkel. De heer Van Ulsen zegt toe, dat 
hij wellicht, indien de werkzaamheden gesplitst worden, een candi
datuur in overweging zal houden. 

Bij de nu gehouden stemming wordt het candidaatlid, de heer 
F. W. van der Haagen, als lid aangenomen. 

De heer Van der Sandt schenkt twee valsche opdrukzegels van 
Suriname, met uitvoerige beschrijving, voor het falsificatenalbum. 

Hierna sluiting. 
De Secretaresse, 

1. G. S C H U U R M A N  M E E S T E R S . 
■' * . 

Nieuw lid. 
99. F. W. van der Haagen, Ernst Casimirlaan 28, Arnhem. 

Candidaatlid. 
P. H. Schoute, Boulevard 201, Arnhem. (Voorgesteld door 

W . Maas.) 
Vergaderingen. 

VERGADERING op Dinsdag 22 Februari 1927. 
SOCIKTEITSAVOND op Dinsdag 8 Maart 1927. 
Beide in Restaurant „Nat ional" , 's aTonds te 8 uur. 

Philatelistenclub ,,Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret . : P. JORISSEN P . C . Z N . , Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

NOTULEN van de gewone bijeenkomst op Dinsdag 11 
Januari 1927. 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter opent de vergadering en 
heet de aanwezigen welkom. Hij wenscht hieraan dadelijk namens 
zich zelven en namens het bestuur de gelukwenschen voor de 
leden te voegen bij de intrede van het pas begonnen jaar, met 
den wensch, dat het hun in hun privéleven geheel naar wensch 
zal gaan, zoowel in gezondheid als in zaken. Hij neemt deze 
gelegenheid waar te wenschen, dat ook voor het vervolg de leden 
ervan doordrongen zullen zijn, dat het vereenigingsleven ten 
onzent zoo nauw moet blijven als het nu is, ook wat betreft het 
ruilen en verkoopen van zegels, omdat de ondervinding hem 
geleerd heeft, dat het bemachtigen van zegels voor onze verzame
lingen meestentijds niet op de meest economische manier zal 
geschieden, indien men daartoe zich speciaal richt naar de vei
lingen. De veilingen als zoodanig, die men allicht zou beschouwen 
als een plaats waar de een of ander zich tot billijken prijs van 
zijn doubletten wil ontdoen, blijken in den laatsten tijd niet 
meer te zijn dan een georganiseerde verkoopplaats, waar met 
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limiten een aantal zegels worden te koop aangeboden, die, indien 
ze den voorgeschreven prijs niet kunnen bedingen, naar een andere 
veiling worden overgebracht, waar dan het geluk wordt beproefd. 
Een veel betere manier is dus het onderling verkoopen van 
doubletten of het ruilen daarvan, hetgeen buitendien de animo 
op onze vergaderavonden ten goede komt. 

De notulen van de vorige bijeenkomst worden na lezing goed
gekeurd. Ingekomen waren een mondeling bericht, dat de heer 
Van Vierssen afwezig moest blijven en van den heer Van Buuren 
een bedanken voor het lidmaatschap, hetwelk evenwel statutair 
resp. reglementair te laat is voor dit jaar. 

De penningmeester deelt dan mede, dat de aangevraagde zegels 
van het bestuur der posterijen zijn ontvangen en worden die door 
de aanwezige leden in ontvangst genomen, terwijl die voor de 
niet-aanwezigen worden bewaard. 

Ter bezichtiging kwam dan de collectie van den heer Van 
Harderwijk : Hongarije, Oostenrijk en een gedeelte Engeland, en 
was daarvoor zeer veel aandacht, terwijl daarna de heer Van Hoven 
van Genderen in een zeer geestig soeechje den heer Van Harderwijk 
dankte en hem om zijn bescheidenheid prees. 

Bij de gewone verloting waren de beeren dr. Kunst, Den Outer, 
Bakker, Tinkelenberg, Van Smaalen, Dolders en Ph. Maas prijs-
vvinners. De beide eerste beeren kozen de nog voorradige tentoon
stellingszegels, in plaats van den hun toekomenden eersten en 
tweeden prijs. 

Ten bate van het fonds werden een tweetal stellen zegels ver
kocht voor respectievelijk f2,25 en f i,—. 

De voorzitter sloot de vergadering te ongeveer 10 uur. 
De waarn. secretaris, G. N. BAKKER. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 26 
Januari 1937, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 65 leden, waarvan 7 dames. De voorzitter opent de 
vergadering met dank vpor de flinke opkomst en met een geluk-
wensch voor 't nieuwe jaar. Mededeeling geschiedt over de 
oprichting der afdeeling Goes en dat nette afstempeling door ' t 
hoofdbestuur der Posterijen is toegezegd ; dat geschonken zijn 
ten bate der kas een Yvert door den heer D. van Rijswijk; 
falsificaten door den heer Gregroiie en zegels voor de verloting 
door de beeren Scharrenberg en VerhoefiF. Rondgaan o.a. Olym
piade-kaarten, zegel met stempel Soerabaja-Jaarbeurs, weldadig-
heidszegel van Rusland. 

Ingekomen is 't jaarverslag der afdeeling Tiel. De voorzitter 
deelt er 't volgende uit m e d e : Op i Januari 1926 hield de 
»Philatelistenclub Tiel« op een zelfstandige club te zijn en werd 
daardoor aan den naam toegevoegd Afdeeling Int. Ver. » Philatelie a«. 
De voorwaarden zijn bekend In Februari werd door een vijftal 
beeren uit Tiel de postzegelhandel van den heer Bouquet uit 
Arnhem overgenomen, wat voor de leden een bron werd ter 
verkrijging van zegels, albums en boekjes. Op l Januari 1926 
waren er 23 leden, op i Januari 1927 nog 19. Het bezoek der 
vergaderingen (9) was niet ongunstig en kenmerkte zich door 
den aangenamen toon, die er heerschte, dank zij mede de voor
treffelijke leiding van den voorzitter. Het is te betreuren, dat 
door zoo weinig leden collecties of gedeelten daarvan werden 
medegebracht . Reeds enkele malen hield een der leden een 
causerie over een of ander philatelistisch onderwerp. De resul
taten over 't rondzendingsverkeer waren uitstekend. Een woord 
van hulde aan den administrateur is niet misplaatst. Een totaal 
van ruim f 1600,— werd uitgenomen. Het verslag van den penning
meester geeft een batig saldo van f 9 ,58 ' ; voor aankoop zegels 
jaarlijksche verloting staat een post van f59,90. De Club is hem 
voor zijn zuinis; beheer zeer verplicht. De secretaris uit den 
wensch. dat ook in 't komende jaar de verhouding tusschen de 
afdeeling en het hoofdbestuur even aangenaam zal mogen zijn 
als in het afgeloopen jaar. 

Hierna had de tentoonstelling en wedstrijd over Frankrijk 
plaats. De beoordeeling en prijstoekenning had plaats door de 
leden door middel van stembriefjes met puntentoewijzing. De 
uitslag was voor de verzameling van den heer Gijzeman i4o 
punten , eventueel voor die van den heer Lorang 105 en den 
heer Tels 61. De heer Berkemeijer liet zijn collectie buiten 

mededinging. Allen kregen een welverdiend woord van dank 
van den voorzitter. 

De ledenverkiezing ging er tusschen door. Met toestemming 
der vergadering werden mede drie nieuwe leden der-afd. Goes 
geballoteerd met 46 stemmen vóór, 4 blanco en i van onwaarde. 
De verloting hielp den heer Adams aan den isten prijs. 

De veiling gaf 34 kavels op tafel met een opbrengst van f68,—. 
Bij de rondvraag bracht de heer Gregroire de moeilijkheid 

der beoordeeling door de leden ter sprake, zooals nu plaats had 
met dezen wedstrijd. Om daaraan eenigszins tegemoet te komen, 
wordt besloten, dat de inzenders hun collectie voortaan direct 
na de opening der zaal (om 7 uur) zullen uitleggen. 

't Was flink over 10 uur, toen de voorzitter er een eind aan 
maakte . 

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

Art. 5. Huish. reglement . 
De algemeen-secretaris voert de correspondentie der Vereeni-

ging, in naam van ' t hoofdbestuur. Adresveranderingen liefst 
zoo spoedig mogelijk aan den secretaris. Klachten over toezen
ding van ' t Maandblad aan den heer L. C. A. Smeulders, 5 « ( Ä ? . 

Candidaat-leden, die zich opgeven voor de jaarvergadering in 
Maart, doen nog inede aan de jaarli jksche verloting. 

Ontvangen het financieel verslag over 1926 van de Postzegel-
vereeniging Dordrecht, afd. »Phüatelica«, hetwelk sluit met een 
batig saldo van f71,38. De totale ontvangsten bedroegen f 355,03. 

Nieuwe leden. 
20. Ch. P. van Hooijdonk, Kerklaan 12, Weltevreden (Java). 

102. A. Snijder, Arnhemsche Bovenweg lo i b. Driebergen. 
522. A. P. Krul, Begoniastraat 119, Den Haag. 
465. W. F. H. Doesburg, Copernicusstraat 69, Den Haag. 
505. S. D. Hoekstein jr.. Tamarindest raa t 27, Den Haag. 
517. H. S. Isbrüker, Columbusstraat 116, Den Haag. 
518. C. P. J. Bes, 2de Pietersburgstraat )0, Den Haag. 
519. Joh. Lodder, Rimmelandstraat 11, Goes. 
520. L. la Porte, Groote Markt 10, Goes. 
521. J. A. A. K. Spruijt, Wijngaardstraat 15, Goes. 
D 523. L. C. Strous, Voorstraat 311, Dordrecht, (onder voorbehoud). 

Bedankt. 
465. mej . A. van Oosterwijk. 

Candidaat-leden. 
Abr. Keuzenkamp, Emmast raa t 225, Den Haag. (Voorgesteld 

door T . Keuzenkamp.) 
K. M. Henkelmans, Stortstraat 94, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Hagemeijer en Van Rest.) 
N. J. Postelmans, Commies Dep. van Buitenl. Zaken, Begonia

straat 215, Den Haag. (Voorgesteld door H. P. Nawee en A J. 
van de Moer.) 

A. J. L. J. Leeuwens, Frangois Valentijnstraat 61, Deu Haag. 
(Voorgesteld door Eckhardt en Kirchner). 

H. C. van Woerden, Boerhaavestraat 34, Tilburg. (Voorgesteld 
door G. J. van Peursem en J. H. van Peursem). 

mevr. Van der Have, geb. Lucier te Kapelle. (Voorgedragen 
door de afdeeling Goes.) 

W. F . P. Winkelaar, Postbox 17, Bandoeng (Java). 

Adresveranderingen. 
358. M. van Gilst?? 
359. W. Knol l?? 
313. P. Hagemeijer, Franklinstraat 183, Den Haag 
487. A. van Lith, Louise de Colignystraat 97, Den Haag. 

77. F . van Bodegraven, Noordsingel 200. Rotterdam. 
277. D. van der Does, Medan, Deli, N. O. Indië. 
256. ir. G. A. de Mol, landbouwconsulent , Kotaradja (Atjeh) 
329. C. A. Pull, Oude Delft 54, Delft. 
496. mr. A. Boeije, Magelang (Java). 
435. B. Wieringa, Merdikahio 29, Bandoeng (Java). 

35. A. 't Hart, Goudsbloemlaan 180, Den Haag. 
64. N. M. Ch. Jourdan, Suikerfabriek halte Poerwoassie, Resid. 

Kediri (Java). 
D. 472. J. P. V. d. Weijden, Hooftstraat 52 rood, Dordrecht. 

Ingevolge besluit der vorige jaarvergadering volgt hieronder 
de begrooting voor 1927. 

OSTZECELHANDEL 
WATE RGRAAFSMEER - N - Y A A R &C O m D IR.LE(?N DE RAAY 
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INKOMSTEN. 
Contributies . . . f 1200,— 
Jfntrée's  65,— 
Veilingen . . . .  55,— 
Commissie rondzen

dingen . . . .  675,— 
Interest  75,— 
Advert. Maandblad .  425,— 

Totaal f 2495,

Vergaderingen. 

UITGAVEN. 
Maandblad . . . 
Diverse onkosten 
Zaalhuur . . 
Verlotingen . . 
Assurantie . ■. . 
Winst . . . . 

f 1 5 2 5 , 

 4 2 5 , 
60,— 

 420, 

 41,18 
23,82 

Totaal f 2495, 

Verkiezing commissie tot 
nazien der rekening en 
verantwoording van den ad
ministrateur penningmees
ter. 
Verloting. 
Veiling. 
Rondvraag en sluiting. 

BESTUURSVERGADERING te 7'/4 aar, ALGEMEENE VERGA
DERING te 8V4 uur, op Woensdag 23 F e b i u a r i l 9 2 7 , in 
Café <IIoIiandals<r, Groenmarkt, te 'sGr,»Tenhage. 

1. Mededeelingen. 
2. Notulen. 
3. Wedstrijd weldadigheids

zegels Europa. Onder motto 
bij den voorzitter om 7 uur 
inleveren. 

4. Ledenverkiezing. 
5. Lezing van den heer Millaard. 

Onderwerp : Het drukken van 
postzegels. 
LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 

<le secretaris A. Rouwenhorst, Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand. . 

VERGADERING afdeeling „ T I EL", den 2den Donderdag 
der maand, in Hotel „Corbelfln*'. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H. Ph. J. AMESZ, Bosch en Vaartstraat 2, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 
18 Januari 1927, te 8 uur, in het gebouw vanden 
H. K. B., Tempeliersstraat, Haarlem. 

Als gevolg van de griep en andere omstandigheden zijn slechts 
15 leden aanwezig, als de heer Robbers, bij ontstentenis vanden 
voorzitter, de bijeenkomst opent en na verwelkoming der aan
wezigen mededeelt, dat wij aan de spoedig jubileerende zuster
vereeniging »HoUandia«, Amsterdam, een zilveren medaille hebben 
geschonken en deelgenomen hebben in het waarborgfonds voor 
de Tentoonstelling, die ter gelegenheid van het jubileum gehou
den zal worden, zooals in de vorige vergadering was besloten. 

De heer Krans vestigt de aandacht van het bestuur op het 
feit, dat een onzer medeleden uit een boekje van den heer Krans 
5 dezelfde, niet duur geprijsde zegels heeft genomen en die 
direct in zijn eigen boekjes voor aanmerkelijk hoogeren prijs in 
circulatie heeft gebracht. De vergadering is het met den voor
zifter eens, dat dit feit, hoewel niet bij reglement verboden, 
toch hoogst afkeuringswaardig is en hoopt, dat dergelijke daden 
voortaan achierwege blijven. Verder zou hij gaarne zien, dat de 
inzenders na de jaarlijksche controle en afrekening, hunne boekjes 
desgewenscht terug kunnen nemen uit de circulatie, waartegen 
geen bezwaar blijkt te bestaan. Ten slotte zag de heer Krans 
gaarne, dat speciale rondzendingen van zegels van Nederland en 
Koloniën in omloop kwamen, waarop de voorzitter antwoordt, 
dat het bestuur deze kwestie reeds onder de oogen heeft gezien. 
Bij de eerstdaags ter verzending komende jaarboekjes is een 
uitgebreide vragenlijst gevoegd. Blijkt uit de beantwoording der 
vragen, dat er voldoende speciaalverzamelaars van bepaalde 
landen of groepen van landen zijn, dan is het bestuur gaarne 
bereid te trachten speciale rondzendingen samen te stellen, ten 
minste als er voldoende boekjes voor dit verkeer door de leden 
worden ingezonden. 

Nadat nog de heer Rose heeft verzocht bijzondere aandacht 
te schenken aan de vele jeugdige verzamelaars, die er tegen
woordig in Haarlem en omgeving zijn en die wij aan onze Ver
eeniging moeten trachten te binden, waar zij onder deskundige 
leiding tot goede philatelisten kunnen worden opgeleid, wordt 
overgegaan tot de verloting van 15 prijzen onder de aanwezigen. 
Hierna heeft een uitgebreide veiling plaats, waarbij menig zegel 
van eigenaar verandert. 

De 2e secretaris, J. P. T R A A N E E R G . 

Aangenomen als iid. 
162. D. W. van Waard, Haitsma Mulierstraat 23, Schoten. 
153. W. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem. 
154. P. J. van Daalen, Brederodeweg 92 b, Santpoort. 

Adresveranderingen. 
45. Joh. Th. Nolte jr.. Schermerstraat 5 r̂ f., Haarlem. 
56. B. J. Buma, Perseijnstraat 17, Amersfoort, 

Bedankt als lid. 
66. J. S. Tromp, Apeldoorn. 
69, J. J. Ph. van Vliet, Haarlem. 
44. H. S. Worst, Hilversum. 
68. L. A. S. Hageman, Amsterdam. 
75. C. B. A. Goemans, Schoten. 

Candidaatleden. 
D. Kossen, Covert Flinckstraat 2691, Amsterdam. (Voorgesteld 

door W. F. van der Vlugt.) 
J. Verkoren, Ampzingsraat 10, Haarlem. fVoorgesteld door 

H. Th. Mi:set.) 
M. Dekker, Zocherstraat 67, Haarlem. (Voorgesteld door A. H. 

Krans.) 

PhilatelistenVereeniging ,.Groningen", te Groningen. 
Secretaris: C. M E I J E R , Moddermanlaan 11, Groningen. 

Geen verslag ontvangen. 

P h i l a t e l .  V e r e e n i g i n g „ Z u i d  L i m b u r g " , t e M a a s t r i c h t . 
Secretar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertus laan ^ß, Maastricht 

KORT VERSLAG der vergaderingen van Maandag 27 
December 1936, 10 en 24 Januari 1927, in de 
bovenzaal van de Sociëteit „JWomus", Vrijthof, te 
Maastricht. 

2J December igzó. 
Deze vergadering werd door de komst van den heer Benfer 

uit Den Haag veranderd in eene lezing, welke door vele leden 
en introducé's werd bijgewoond. De heer Benfer deed zich kennen 
als een aangenaam causeur, die de aanwezigen door zijne phila
telistische mededeelingen, vooral die betreffende zijn wederwaar
digheden op zijn buitenlandsche reis, ten einde zijn groot werk 
op philatelistisch gebied te kunnen samenstellen, aandachtig deed 
luisteren. 

10 Januari. 1927. 
Aanwezig 32 leden. Met een nieuwjaarsrede, waarin de voor

zitter alle leden gelukwenscht en de hoop uitspreekt, dat 1927 
voor de Vereeniging een goed jaar mag worden, opent hij te 
8.15 de vergad:ring, verwelkomt vervolgens den heer Theelen, 
als oud Indisch lid met verlof in Europa voor het eerst aanwezig. 

Nadat het jaarverslag door den secretaris is voorgelezen, worden 
de beeren Haenecour, Verzijl en Marres, die volgens het regle
ment uit het bestuur moeten treden, herkozen. 

Als candiaatleden worden voorgedragen de beeren Prevo, Van 
de Ven en Janssen de Limpens. 

De beeren Otten en Van Rijen worden verzocht zitting te 
nemen in dekascommissie en hunne bevindingen op de volgende 
vergadering bekend te maken, wat door beide beeren wordt 
aangenomen. 

Alvorens tot de varloting wordt overgegaan, bedankt de voor
zitter de beeren voor hunne moeite met het verzorgen dezer 
verloting. Vermeld dient te worden, dat de heer Joekes voor 
deze verloting eenige waardevolle zegels geschonken heeft. 

Met de gebruikelijke kienpartijtjes wordt de avond besloten. 
De secretaris, J. W. JONKERS. 

24. Januari 1927. 
Aanwezig 25 leden. Wegens ziekte van den secretaris werd 

voorlezing van de notulen en van het rapport der kascommissie 
uitgesteld tot de volgende vergadering. De voorzitter behandel t 
eerst verschillende aangelegenheden van internen aard voordat 
tot ballotage van nieuwe leden wordt overgegaan. De candidaat
leden, dé 'heeren Prevo, Van de Ven en Janssen de Limpens, 
werden met algemeene s temmen als lid aangenomen. De voor
zitter deelt daarna mede, dat de heer Leenaars ter verkiening 

'^"^yikl^Wn^^.^k • N . Y A A R & C g , DIR. LE£?N D E R A A Y 
I N T . T E L . Z U I D 6 255 
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beschikbaar had gesteld 14 dubbele velletjes met waardevolle 
zegels. Voor dit royaal cadeau dankt de voorzitter den heer 
Leenaers, welk dankwoord door de vergadering op hartelijke 
wijze werd onderstreept, een bewijs dat de gave zeer op prijs 
werd gesteld. 

Van den heer Hermans uit Simpelveld werd een mooie serie 
valsche opdrukken Saargebied, bestemd voor het falsificaten-
album, ontvangen. De heer Lint biedt aan voor de Vereeniging 
een lezing njet l ichtbeelden te houden over »de heraldiek in de 
Philatelie«, welk aanbod onder applaus dankbaar werd aangenomen. 
Daarna werd tot de verloting overgegaan, waarvoor mevrouw 
De Bruijn en de beeren Theelen , Schaepkens en Van Nijnatlen 
mooie zegels beschikbaar stelden Toen kwam de spannende 
Leenaers-kienpartij, welke vele leden gelukkig maakte, terwijl de 
avond werd besloten door een tweede kienparlij, waarvoor mejuf
frouw Doppler en de beeren Schaepkens en Lint zegels bijdroegen. 

De loco-secretaris, dr. E. J. A. H. VERZIJL. 

Nieuwe leden. 
19. A. Prevo, Muntsraat 48, Maastricht. 
44. J. J. A. van de Ven,. Wilhelminasingel 114, Maastricht. 
89. K. Janssen de Limpens, Kasteel Cartils, Wijlre. (L.) 

Adresveranderingen. 
37. G. C. van Hoften, Turfmarkt 5, Leiden. 
59. W. H. W. Vliegen, Volksplein 39, Maastricht. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 21 Februari 1927, 1 telkens te 8 nur, in de 
Maandag 7 Maart 1927, > Sociëte i t »Momas«, 
Maandag 21 Manrt 1927, ) Vrijtliof, te Maastrlclit. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
38 Januari 1937, in deSocieteitvan den heer Van Weelde. 

Aanwezig 24 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer Rutgers, met een nieuwjaarsgroet uitsprekende den wensch, 
dat de leden geluk en voorspoed mogen hebben in 1927. 

De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen der 
vergaderingen van November en December, welke onveranderd 
worden goedgekeurd. 

Mededeeling wordt gedaan van het bedanken van den heer 
Nieuwburg wegens vertrek naar Indië. 

Van den secretaris van den Bond is bericht ontvangen, dat 
onze Vereeniging als lid is toegelaten. In verband hiermede 
moeten drie vertegenwoordigers worden aangewezen ; als zoodanig 
worden benoemd de beeren W. K. Rutgers, G. J. de Klerck en 
J. Polling. 

Bij de behandeling der jaarverslagen deelt de voorzitter 
mede, dat het verslag van den penningmeester moet blijven 
rusten, daar dit wegens ziekte niet gereed is. Voorlezing wordt 
nu gedaan van het verslag van den administrateur der rond-
zendingen. Uit dit verslag blijkt, dat het rondzendingsverkeer 
goede resultaten afwerpt, daar dit nog voor onze Vereeniging 
een netto winst opleverde van ruim f 100,—. Een hartelijk applaus 
viel den administrateur ten deel voor zijn uitgebracht verslag, 
waarop geen op- of aanmerkingen werden gemaakt. 

De secretaris krijgt eveneens gelegenheid tol voorlezing van 
zijn verslag en blijkt hieruit, dat onze Vereeniging dit jaar met 
10 leden rijker heeft beëindigd. Ook dezen functionaris valt een 
hartelijk applaus ten deel en wordt ook dit verslag met eene 
kleine aanvulling van den voorzitter goedgekeurd. 

Aan de beurt van aftreding zijn de penningmeester, de admini
strateur en de bibliothecaris, respectievelijk de beeren Klerk, 
De Leeuw en Kooiman. Alle drie beeren stellen zich herkies
baar en worden bij acclamatie herkozen. 

Tijdens de nu gehouden pauze wordt gestemd over zegel Ned. 
n». 5, waarvan Islijkt, dat het zegel van mevrouw Buhre de 
meeste stemmen had veroverd, waarmede ook den prijs. 

De maandelijksche verloting brengt ook weer twee gelukkigen. 
Hierna veiling, welke de kas eene kleine bate oplevert. 

Men blijft nog eenigen tijd gezellig bijeen, waarna de vergade
ring te ruim 11 uur wordt gesloten. 

De secretaris, J. POLLING. 

H. A. Nieuwburg. 
Bedankt. 

Adresverandering. 
J. A. Decider van Hoofdgracht 86 naar Departement van Marine, 

Weltevreden (Java). 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 31 Januari 
1927, in Hotel Roberts te Heerlen. 

Aanwezig zijn 18 leden. De voorzitter opent de vergadering 
met een woord van welkom, speciaal tot den heer Risselada, die 
als introducé aanwezig is en spreekt daarbij den wensch uit hem 
als trouw lid nog dikwijls te mogen terugzien. De notulen der 
vorige vergadering worden voorgelezen en ongewijzigd goedge
keurd. 

Ter voldoening aan het huishoudelijk reglement wordt door 
den secretaris verslag ui tgebracht over het afgeloopen vereeni-
gingsjaar. Eveneens brengt de penningmeester verslag uit over 
het financieele gedeelte. De boeken worden door de kascommissie 
in de beste orde bevonden. De voorzitter brengt dank aan den 
penningmeester voor het uitstekend beheer, alsmede aan de 
commissie. Vervolgens wordt de secretaris met op twee na alge-
meene stemmen herkozen. 

Bij de ballotage worden als lid aangenomen meVr. Droge en 
de beeren Risselada en Ween. 

Bij de ingekomen stukken bevinden zich een Nachtrag van 
den Michel-catalogus, ontvangen van den heer Van Peursem, 
rtfe«//rt;rt_^, alsmede de voorwaarden voor de Rijkspostzegelveiling. 

Na de rondvraag heeft de groote jaarlijksche verloting plaats, 
die elk aanwezig lid een prijs bezorgde. 

Daarna sluiting. 
Nieuwe leden. 

mevr. J. G. Droge, Geleenstraat 16, Heerlen. 
P. Risselada, Haarlem. 
S. J. Ween, Terhofstedeweg 12, Overveen. 

Bedankt met 31-12-'26. 
J. Banser, Heerlen. 
M. D. H. Haenen, Heerlen. 

Vergadering 
op Maandag 28 Februari 1927, te 8 ^ uur, In Hotel Roberts 
Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : S. KEIZER, Schoutensteeg 2, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der algemeene jaarvergaderingvan Don
derdag 37 Januari 1937, in de Openbare Leeszaal. 

Aanwezig 14 leden. Om ± 8V4 uur opent de voorzitter deze 
3e algemeene jaarvergadering, heet de aanwezigen welkom en 
spreekt er zijn teleurstelling over uit, dat op deze zoo belangrijke 
vergadering niet meer leden aanwezig zijn. De notulen der vorige 
vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen stukken : 
Kennisgeving van het hoofdbestuur der Posterijen van een 

zegelverkoop bij inschrijving. 
Schrijven van den heer Edw. E. Meulman, houdende verzoek 

tot het verstrekken van inlichtingen betreffende het ruilverkeer. 
Schrijven van de in de vorige vergadering benoemde kascom

missie met mededeeling, dat zij na grondig onderzoek geconsta
teerd heeft, dat de boeken van den penningmeester zich in de 
beste orde bevinden en zij, onder een woord van lof voor het 
vele en accurate werk door dezen verricht, gaarne bereid is 
decharge te verleenen. 

Vervolgens worden uitgebracht : 
ie. door den secretaris het verslag van het 2e vereenigingsjaar. 
2e. door den penningmeester het financieel verslag over 1926: 

de gemaakte winst bedraagt f67,15 en het kassaldo f 97,47. 
3e. verslag kascommissie, waarop de penningmeester wordt 

gedechargeerd. 

WATERGRAAFSMEER • N . Y A A R &C k, — D I R . L E Ö W DE RAAY 
= " INT.rEL. ZUID «255 , 
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D e v o o r z i t t e r d a n k t e d a a r o p a l l e n voor d e d o o r h e n u i t g e 

b r a c h t e v e r s l a g e n . D e b e g r o o t i n g 1927 w o r d t g o e d g e k e u r d . 
D e h e e r M o o l e n b e e k s t e l t h i e r o p voor het b e s t u u r bij a c c l a m a t i e 

te h e r k i e z e n , d o c h m o e t d e h e e r H a n n e s s e n ( p e n n i n g m e e s t e r ) 
w e g e n s g e z o n d h e i d s r e d e n e n b e d a n k e n . N a g e h o u d e n hoofde l i jke 
s t e m m i n g bl i jk t h e t o u d e b e s t u u r h e r k o z e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , 
d a t n u in p l a a t s v a n d e n h e e r H a n n e s s e n o n d e r g e t e e k e n d e a ls 
s e c r e t a r i s in h e t b e s t u u r is g e k o z e n . D e func t i e s zijn a ls volg t 
v e r d e e l d : N . E n g e l h a r t , voorz i t t e r , S. Keize r , s e c r e t a r i s , A. H o f m a n , 
p e n n i n g m e e s t e r e n d e b e e r e n L. T h i e s c h e f f e r e n A. J. K l a v e r a l s 
l e d e n , e e r s t g e n o e m d e t e v e n s a l s l e ide r v a n h e t r u i l v e r k e e r . 

V e r v o l g e n s h e e f t d e j a a r l i j k s c h e v e r l o t i n g z o n d e r n i e t e n p l a a t s , 

waarb i j d e i e pri js , n". 3 N e d e r l a n d , a a n e e n d e r j o n g e r e l e d e n 
t en d e e l val t . 

T e n s l o t t e v r a a g t d e voorz i t t e r d e n h e e r K e i z e r h o e h e t s t a a t 
m e t d e t e n t o o n s t e l l i n g , w a a r o p na e e n i g e d i s c u s s i e b e s l o t e n 
w o r d t v o o r i o o p i g f 3 0 , — voor d r u k k o s t e n en d e r g e l i j k e ui t te 
t r e k k e n . D e l e d e n o n t v a n g e n b i n n e n k o r t u i t v o e r i g e i n l i c h t i n g e n 
b e t r e f f e n d e d e z e t e n t o o n s t e l l i n g , die g e h o u d e n zal w o r d e n o p 
Z a t e r d a g 2 A p r d a .s . 

N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i jnde , s lu i t d e v o o r z i t t e r , m e t e e n 
w o o r d v a n o p w e k k i n g t o t g e r e g e l d b e z o e k , d e v e r g a d e r i n g , w a t 
v o o r a l g e l d t v o o r h e n , d i e er n ie t w a r e n . 

De secretaris, S. K E I Z E R . 

rzi I A D V E R T E N T I E N. I ■ I 
UITSLUITEND voor en ten 

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen. 

Malta, Postage opdr., cpl. serie, ongebr. 
iy^,— ; Gibraltar, Yv. nos.7486 ongebr. 
f 125,— ; I<oers zeg. Malta, Gibraltar, 
Ierland 10 "/. boven nominaal plus porto. 
P. GORDON (lid Breda), DIjkstraat 60 b. 
ROTTERDAM. (56ii) 
i i i i i i i i i i l i i iui i i | ] i l i i l i i l i ! l l i l l i l i i l i i i i i i i i i i i l i i l i [ l i i l i l l i i l i i l i i l i i i : i l i i l i i l i i i i 

H. J. P SLUIJP, 
Tolsteegsingel 41, Utrecht, 
vraagt te koop: 
o n g e b r u i k t 2 0 c e n t Ned  Ind ië 
19131 ! )14 , m e t n i e t o p l o s 

b a r e kl e u r , 
zooals aangegeven door den Weled. 
heer Pull in Maandblad December'19. 
Bij voorkeur in blok van 4 met rand 
van het vel. (554) 
llllllllllll!llllll|[IIIIIIHIII[illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[|l[llllllll 

KEUREN van betere en zeld ' 
zame postzegelsi 

uitsluitend door bemiddeling 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 " . 
Noordeinde 90, den Haag. (314) 

BELOIE :: NIEUW. 
75c.. IFr., 1,25 Fr., 1,50 Fr., 2 Fr., 5 Fr., 
10 Fr., ongebruikt, 7 stuks, f 2,—. 

J o h s . J . STOKS, (555) 
H o n t h o r s t s t r a a t 111 , Den H a a g . 

Ruil. Geef Bei»«''214 4226, Postjubileum. 
gebruikt legen 4 stel Haagsche tentoon
stellingzegels (enkele series disponibel). 
Andere Nederlandsche zegels komen 
ook in aanmerking (558) 

A, C. DE FRENNE, ZIJP 47, ARNHEM. 

P l a a i n u m m e r s 1 9 2 4 . 
mr (3. A. Bontekoe, Sneek, vraagt bod op 
mooie collectie van 124 plaatnummeis 
in paar der koerseerende emissie Ne
derland, meerendeels oudere stukken. 

(553) 

Likwida t le Zweedsche Pos tzege lh . 
Laatste aanbieding van Landstormzeg. 
ä 2^/j c e n t p e r f ranc l Van mijn vorige 
aanb. heb ik thans nog over een be
perkt aant. series /.weden, Landst. 1 en 
lil, Yv. No 7685 en 112121, gebr. Cat. 
n o fr, welke ik opruim tegen pl.m. 2V, 
cent per fr., d.w.z. deze ZO zegels voor 
slechts 3 Gld pi. porto. Losse ser. f 1,60. 

Eerst o p zicht , d a n p a s be ta l en . 
Prachtzegels voor ruil en rondz. Bestelt 
ze nog heden (het is de laatste gele
genheid) aan H. Teunl jse , Dacoslas t r . 
1 7 , P o r d r e c h i . (Lid „Philatelica") (561) 

W e l k lid k a n mij Ier i n z a g e z e n 

d e n S t a n l e y G i b b o n s J o u r n a l v a n 
J u n i e n Ju l i 1924? (567) 
C . H . B I a n s e r t , P l e i n 22rd H a a r l e m . 

Dorus Rijkerszegels. 
500 stnks Reddingszegel 2 cts., onge
bruikt, te koop gevraagd. Aanbiedingen 
aan F. SM \LLENBROEK, Waie r l .weg 
34 , APELDOORN. (568) 

T e k o o p g e v r a a g d 
het werkje 

S c h r e u d e r s ' A f s t e m p e l i n g e n , 
nieuw of gebruikt. (552) 

H. LAMPE Fzn., SNEEK. 
TE KOOP 

tegen catalogusprijs Curasao en Suri
name jubileum 1923, beide series, be
h.ilve de 5 gulden waarden 

E VELTMAN j r , „ V a r e n b e r g " 
BLOEMENDAAL. (565) 
®@?»®@!>»®@j^®®i^®r«®(3r«g)® 

NIEUWE MISSIEZEGELS 
GEARRIVEERD. 

5 kilo f 3,50 
Proefkilo f 1 , — 
P o r t o e x t r a . 

JOHN fiOKDK, 
Slo te rd i jk B 179, A m s t e r d a m . 

(564> 
®(Ss»®®!>»®®S>»®®«<«®®fc«©®«<<©® 

MONACO. 
Yv. no. 56, f 0,45, 61. f 0,75. Yv. no. 57, f 1,10, 56/d9, f 0,95. 
Yv. no. 59, f 0,30, 70/72, f 0,45. Yv. no. 60, f 0,25, 85, f 0,65. 

FRANCO BOVEN f 2.50. (556) 
L. WERUMEUS BUNINO, A. SCHELFHOÜTSTR. 11, AMSTERDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Samenstelling postzegels van de geheele wereld (liefst 3.0000 verschillende). 
Brieven met opgave van prijs en eenige omschrijving, speciaal van de hetere 
waarden, onder motto „PHILATELIE" aan POSTBOX 6 5 . t e AMSTERDAM. 

(550) 

®@i»Uiê)(^V^®(^>>M,Sl®(^I^®(3!»l<^(9«»bSg)® 

LSENF'S CATALOGDS1927.! 
@ G e h e e l e w e r e l d in é é n b a n d , z a k  u i t g a v e , 9 
I v e r s c h i j n t e e r s t d a a g s ; t 
® prijs f r a n c o f 2 , 4 0 , tegen vooruitbetaling^, e) 
f W a c h t niet m e i beste l len , opda t f 
I ge nie t t e l e u r g e s t e l d w o r d t . • 
% Nieuws te p r i j s c o u r a n t o v e r v e r s c h i l l e n d e a 
5 s o o r t e n u i t s t e k e n d e VERGROOTGLAZEN, T 
1 gra t i s . I) 
(? Voor den handel fabrieksprijzen. ^ 
A V r a a g b i j z o n d e r h e d e n o v e r o n s e e r s t  | ) 
(3 d a a g s v e r s c h i j n e n d Q 

l BlancoAlbum tnct Springrug, I 
X P r a c h i ' U i t g a v e , v o o r s p o t p r i j s . g 

I Aüf der Heide's Postzepeltiamlßl. | 
@ KILVERSUH, Postbus 1, Giro ITOO, Telefoon 1323. Q 
I Filiaal: Gravenstraat 17 a/d K. Kerk, te AMSTERDAM I 
© (531) © 
®cgs»»rs®3s«»Ki@3as>»P5©3?»f^®as^««!©3!>» •%©© 

DO: 
IS 

4 CENT PER FRANC! 
P r a c h t i g e r i j k v o o r z i e n e z i c h f z e n d i n g e n 
e n in h e t b i j z o n d e r v a n d e 

Engelsche Koloniën in Azië 
e n a n d e r e l a n d e n e n k o l o n i ë n . 

M o o i e z i c h t z e n d i n g e n v a n N e d e r l a n d 
e n Kolon iën t e g e n z e e r t n a t i g e n e t t o 

p r i j z e n e n p r i m a r e f e r e n t i ë n . 

W. WINDRATH, 
L U G A N O ( Z w i t s e r l a n d ) . 

O u d s t e s p e c i a a l  h u i s v o o r z e g e l s v a n 
Azië , o p g e r i c h t S i n g a p o r e 1890. 

(Lid N e d . V e r e e n i g i n g ) . 

lOD 

U (448) 
:cD 

LEZERS, 
begunstigt de Adverteerders. 

J. van Nifterit Florapark 7, Haarlem, 
zoekt te k o o p e n (in paar, ongebruikt , het 
cijfer boven het l inkerzegel) de platen driehoek 
5, tanding G ß : 

9 8 driehoek tanding GR (met vert icaal 
streepje door de 8), 

9 8 driehoek tanding GL (met 3 horizontale 
streepjes door de 8) , 

13 landing GL, 
35 
39K 
46 

Z48 
L57 
L66 

67E 
L75 
L84 
108 
HOR 

» 
> 
» 
» 
. 
» 
, 
, 
« 
» 
„ 

NB, 
GL, 
Rol, 
NB, 
NB, 
NB, 
NB. 
GL en GR, 
GR en Rol, 
Rol, 
NB en of GR 

der legenwoor ige emifsie. (527) 

ZUMSTEIN & CIE, BERN 28, 
grootste speciaalhuis voor Zvtritserland 

en Europazegels. 

v e r z e n d e n d e m o o i s t e z i c h t z e n d i n g e n . U i t g e v e r s 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 l e i n ' s g r o o t s t e H a n d b o e k v a n ? w i t s e r l a n d 

( p r i j s fr. 1 5 , \- fr . 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,—]. (36i) 

^êUEk^^i-J;'^.^ * N YA A R & C 
DIR. LEON DE RAAY 
INT.TEL. ZUID 6255 
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S P E C I A L E RECLAME-AANBIEDING 
van den Jaagsche Postzegelhandel", Noordeinde 00, Oen Haag, Telefoon I3I5I, Giro 110104. 

E E N I G E NI E U W T J ES. 
Luxemburg, nieuwe serie, 5 c. tol 1 fr., compleet, 11 stuks ƒ 0,55 

» serie geheel als voren met overdruk Officiel , • » 0,55 
Portugal, weldadigheid-serie, compleet, 2 waarden » 0,25 

» 80 c—96 c. en 1 E., S nieuwe waarden » 0,50 
Estland, weldadigheid-serie, compleet, 2 waarden » 0,20 
België, weldadigheid-serie, 5 c. tot 1 fr. 50 / 0,25 5 fr. pi. 1 fr. rood » 1.10 

« 1 fr. geel ƒ 0,10 5 fr. en 10 fr. (groen en bruin), tijdelijk » 1,35 
Duitschland, weldadigheid-serie, compleet, 4 waarden » 1,25 
Zwitserland, weldadigheid-serie, compleet, 4 waarden » 0,65 
Litauen, weldadigheid-serie, compleet, 11 waarden, no. 1 ƒ 1,75 no. 2 » 1,90 
Italië, 25 c , groen / 0,05 75 c. rood en 1 L. 25 blauw / 0,30 2 L. 50 or. en groen » 0,35 
Duitschland, beeltenissen-serie, compleet, 10 waarden / 2,— 20 p. en 80 p. afzonderlijk » 0,75 
Nederland, weldadigheid-serie, compleet, 4 waarden, gebruikt / 0,40 serie in roltand. » 0.40 
Saargebied, nieuwe teekening, 20 c. bruin / 0,05 2 fr. bruin » 0,25 
CLST VRAAGT ONZE GEREGELDE ZICHTZENDINGEN VAN NIEUWTJESl "^aj 
Albanië 1913, 10 p. violet tot 10 Or. blauw, no. 14—19, serie compleet, gekeurd / 5,50 
Baden, 1 Kr. Chamois, no. 1, pr. exemnl., gek. / 22,50 18 Kr. groen, no. 20, pr. exempl., gek., z.z. » 45,— 

» 1862, 20 Kr. oranje, no. 21. pracht exemplaar, eveneens gebruikt, gekeurd, z.z » 45,— 
Beieren 1849, 1 Kr. zwart, gebruikt, pracht exemplaar, gekeurd, z.z » 75,— 

» 1861, 18 Kr. rood, no. 14, mooi exempl. / 8,— 1867, 12 Kr. violet, no. 21, pracht exempl. » 9,— 
1867, 18 Kr. rood, no. 22, pracht exemplaar, gekeurd / 1 4 , - 1870, 12 Kr. violet, 

no. 29, ongebruikt, pracht exemplaar, gekeurd, z z. ■» 30.— 
België 1869, 5 Fr. lichtbruin, no. 37a, prachtig gebruikt exemplaar, gekeurd, z.z.z » 60,— 

y 1899, 5 Fr. lichtbruin, geheel als voren, doch met rolstempel, z » 17,50 
» 1914, Roode Kruis, no. 127—131, serie compleet in tweeden druk, slechts » 0,75 
» 1919, Staalhelm 1 Fr. oranje, no. 175, ongebruikt, pracht exemplaar, lastig zegel » 4,— 

1919, Staalhelm 10 Fr. rood, no. 178, gebruikt, pracht exemplaar, lastig zegel » 8,75 
1918, Roode Kruis, alle ongebr., pr. ex., no. 161 / 1 2 ,  no. 162 / 17,50 no. 163 ƒ 35,— (alle gek.) 

Bosnië 1910, 5 Kr. blauw, no. 60. per stuk / 0,17i/2 . 10 stuks (60 fr.) ƒ 1,50 
Brunswijk, 1 S. rose, no. 1, gebruikt, pracht exemplaar, gekeurd, z.z.z. . . ■ » 75,— 

» 2 S. blauw, gebruikt, pracht exemplaar, gekeurd z.z. / 40,— Als voren, klein plekje . 27,50 
» 1/3 S. zwart op wit, no. 5, pracht exemplaar, gekeurd, z.z., gebruikt of ongebruikt 20.— 

Bulgarije 1922, Bourchier, serie compleet ƒ0 ,85 1925, weldadigheid, compleet, 4 waaiden » 0,45 
Denemarken, 2 Rigsb. S. blauw, no. 1, prachtig gebruikt exemplaar, gekeurd, z.z » 35,— 

» 16 Sk. lila, doorstoken, no. 7, prachtig gebruikt exemplaar, gekeurd, z.z.z » 55, -
Danzig, 2 p., no. 21 / 1 0 , - 21/2 p., no. 22, z.z., gekeurd ƒ 22,50 5000 Mk., no. 129 . 0,40 

» 1 Old. groen en 2 Old. violet, no. 191 en 193, zeldzame zegels, 2 stuks » 3,50 
D. O. Afrika, Britsche Bezetting (O. E. A.) 1917, 1 c. tot 20 Rup., serie compleet, gekeurd 100,-
Steeds zeer groote sorteering Duitsche Koloniën, zoowel gebruikt als ongebruikt. 
Finland 1856, no. 1 en no. 2, pracht exemplaren, ongebruikte org. herdrukken, zeer zeldzaam . . . . / 45,— 

» 1856, no. 1, een echt gebruikt pracht exemplaar met poststempel, gekeurd, z.z.z » 95,— 
» 1856, no. 2, een echt gebruikt pracht exemplaar op briefstuk poststempel, z.z., gekeurd . . . » 37,50 
» 1866, 1 Mrk. bruin, no. 10, gebruikt pracht exemplaar, gekeurd, z.z » 35,— 
» 1884, 5 Mk., no, 26, gebruikt of ongebruikt, pracht exemplaar, gekeurd, z.z « 37,50 

1884, 10 Mk., no. 27, gebruikt of ongebruikt, pracht exemplaar, gekeurd, z.z » 42,50 
Frankrijk 1849, 10 c , no. 1, gebruikt pracht exempl. / 7,— 1 Fr., no. 6, gebr. pracht exempl. z.z. . 20,-

» 1858, 1 Fr., Napoleon, no. 18, zeer mooi gebruikt exemplaar, miniem plekje » 45,— 
Grooi-Brilfanje 1867, 2 S. bruin, no. 39, een voor dit zegel zeer mooi exemplaar, gekeurd » 65,— 

1867, 10 S. no. 41, gebr. pr. expl., z.z. / 40,— £ 1, no. 42, gebr. pr. expl, z.z. » 65,— 
* £ 1)—' groen, no. 156 (1912), zeer mooi licht gestempeld zegel, mist één tand. . . . » 12,50 
» 1912, £ 1,—, gebruikt pracht exemplaar, z.z » 27,50 

DIENST 1902. R. H. OFFICIAL, ','2 p. en 1 p. no. 49 eu no, 50, ongebr, z.z., 2 waard. » 40,— 
» DIENST 1888, £ 1 , - , no. 16, I. R. OFF., prachtig gebruikt exemplaar, gekeurd, z.z.z. . 60,— 

Itïsr VRAAGT ONZE ZICHTZENDINGEN VOLGENS MANCO-LIJST! "^31 
Alle zendingen geschreden na ontvangst van postwissel of door overschrijving op onze giro-rekening no. 110104. 
Zendingen boven f 10,— franco aangeteekend. Buitenland porto steeds extra. (538) 

i 
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l^ t^^f i^O^ 

^ 1 

Gibraltar. 19048. £ 1 . prachtig gebruikt, 
Y. & T. no. 55 £ 9 
192124. 8/—. postfrisch, Y & T . no. 85 .. 9 

Natal. 186970.6 rf.postfrisch, Y.&T. no. 25 ;. 1100 
1908 £ 1 . prachtig gebruikt, Y.&T. 
no. 92 » 4100 

Bu*hire. 1915. ö c. gebruikt op briefstuk 
Y. & T. no. 17 » 1400 

TurksEll. 187379. 1/gebr., Y.&T. no. 5 , 2000 
1881. 2'., rf. op I/—ongebruikt 
Y. & r. no. 12 » 12100 
6 d. postfrisch, Y. & T. no. 19 » 150 
1 /  postfrisch, Y. & T. no. 20 » 250 

S.Nigeria. 19024. £ 1, postfr., Y. & T. 
no. 20 » 5100 
1904.£l.postfr.,Y. &T. no. 31. » 4150 

Rhodesia. £ 2. postfrisch, Y.&T. no. 15. » 1000 
Mijne specialiieit: 

Zeldzame Britsche Koloniale 
zegels van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
MANCOLIJSTEN ontvangen mijn persoonlijke 

nauwkeurige aandacht. 

T. ALLEN, 
„Craigard", 5 Blake Hall Rd, 

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

POSTZEGELHANDEL P. NOOGEBDIJK, 
MOLEHSTBAAT 22. Postrekening 92993. DEM HAAG

STEEDS VOORHANDEN Groote Collectie 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes, BlancoAlbums en 
alle andere benoodigdheden tegen concurreerende prijzen. 

1898 

1913 

1920 

1923 
1907 
1921 
» 

1910 
1920 
1921 
1894 

SPECIALE AANBIEDING. 
Nederland 1 gid. Kion. type 

2 h . 
5 

„ 10 . 
„ 50 et. lubiieum 
„ 1 gld. Jubi leum 
„ 2V2 » 
„ 5 , , 

21/2 op 10 gld. n«. 64 
2 V j O p l 0 » Jub. 

» 1 gid. Jubileum 
„ port 1 gld. Ruyter 
„ » ] » rooa 
„ Vliegposf, 60 cent 

* Bosnië, 5 kronen 
* Duitschland, 2,50 op 2 Mrk. 
* Italië, Dante, compl. 3 st. 

Straits Settlements, opdr . 
one cent, 5 stuks compl. 

No. Yvert prijs 
61a 
62 

« 63 
64 
89 
90 
91 
92 
96 
97 

126 
39 
63 

101 
60 

118^ 
110/112 

47/51 

j 

S 
SS 
« 
s 
h 

^ N 

3 
hl 
•Ö 
■M 

V 

? 

/■0,50 
» 0,15 
» 0,25 
. 1 4 , 

» 0,70 
» 0,40 
. 1,10 
, 1,75 
. 2,40 
. 2,25 
» 0,45 
» 4,50 
^ 0,65 
y, 0,50 
» 0,15 
» 0,50 
. 0,75 

» 1,25 
P R I M A RUILBOEKJES (plaats voor 160 zegels) 

per 100 stuks f 3,50. 
Bestellingen boven 5 gulden franco. (518) 

KOOPEN DOORLOOPEND 
BeerhenHe $ Co., PnRbein 18, 
(563) Am allen Uter 4755. 

Postzegel handel 

JOS. LA POUTRÉ, 
Zoutmanstraat 26, DEN HAAG. 

INKOOP  RUIL  VERKOOP. 
(547) 

IN PRACHTEXEMPLAREN, 
5 0  7 0 «o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN KOLONIËN UITGESLOTEN.) 

V R A A G T Z I C H T Z E N D I N G AAN 

P. SiaWÄAS SHITS , 
mmiwmmm. 

GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

1 Abbé P M. Barral, te Moutiers 1 
I (Savoye, Frankrijk), 

BIEDT IN RUIL AAN 
150 verschillende uitgezochte postzegels 
der Fransche Koloniën tegen 3 0 0 0 
gewone postzegels van alle landen, 
uitgezonderd Frankrijk, papiervrij, ge
ordend en verzonden als brief. Steeds 
geldig. ( 4 9 8 ) 1 

GRIEKEHUND. Kreta, Epirus, Tiiracië. 
Ik completeer verza
melingen v o l g e n s 
n i a n c o l i j s t e n . Oeid 
100 series 25 versch. 

Pakket 50 versch. 
1,15. Vliegbrief aan 

vooruit. Sngroshandcl. 
van Griekenland fl. 13,— 
fl. 0,45; UO versch. fl. 
Uzelf met complete serie vliegzegels, 4 waarden 
fl. 2,—. (10 brieven fl. 15,—.) 

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

(515) 

GEVRAAGD: 
Nederland 1867, 20 c, ongebruikt; 

1867, 50 c. (bronskleur), 
ongebruikt; 

Suriname 1901, f 2,50, ongebruikt. 
K.J. Perk jr., Hilversum. 

(566) 

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

\ EMILE PAVOILLE, 
' (BESTAAT 38 JAAR). \ 
\ 80, RUE ST. LAZARE, PARIS 9*"«. \ 
\ Groote voorraad postzegels van alle landen. 
\ Raadpleegt „L'ECHOPOSTAL",philatelistisch 
i maandschrift. Abonnementsprijs voor alle lan
] den: 10 nummers = 8 fr. 
\ Proefnummer op aanvraag gratis. (311) 
S"®5""^^15" '^5"^5"l^ '? '<S(1^ '1^ (^ë) (® (^i (^% < 

t 

^IIKIRT Ir«, 
UW VERZAMELINGEN, UÜUBLET
TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 
Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

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

® ® 

Ml. Jk^R 
® ® 

koopen wij, elke hoeveelheid, tegen 
contante betaling. Spoedige aanbiedin
gen met opgave van hoeveelheid en 

® prijs aan ® 

f BeerhcnHe $ Co., KölnKbcin 18, \ 
® (562) Am alien Ufer 4755. (S) 
® ® 
®®(3j^(as>»@s«@s»(§5»»(as^«<sg)»<s®i«5g)««sg)»<!g)«<!sg)@® 

WATERGRAAFSMEER * ^ l B T A A r C ' = " INl.TEL. ZUID 6255 
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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 21'^°'='

D E N H A A G . 
TELEFOON 

15469. 

TE KOOP GEVRAAGD 

BRUIKTE 

STUKKEN. 

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

Dienst, Yvert no. 4, 15 cent. 
6, 
8, 

21, 
23 
24, 
26, 

Opdruk Java, 1 gulden 

25 cent. 
2 ' / . gulden. 
2 0 ' c e n t . 
25 cent. 
3 0 cent. 

1 gu lden, 
kopstaand. 

Opdruk Java, 2Vj gulden hoogstaand. 
(517) 

Correspondentie

adres: 

POSTBUS 280. 

M. 2. BOOLEMAN'S 
POSTZEGELHANDEL, 

leHElMERSSTRUTIÜO, 
AMSTERDAM. 

Correspondentie

adres: 

POSTBUS 280. 

S P E C I A L E A A N B I E D I N G 
in goedkoope series. 

MALTA, Porizegels 1925, V» P.1/6, Nrs. 1—10, ongebr. . . f 3,50 
Als voren, in têteoêche paren, ongebr f 12,50 

BEIEREN, Dlenstzegels 19C8, 3—50 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 Nrs. 7680, gebr f 0,50 

Als voren, ongebr f 0,60 
„ 1919. Opdrukken. Nrs. 112—121, gebr f 1,50 

ZWITSERLAND, 1914/22. 3, 3, 5 en 10 Frs., 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 seiie, ongebr. . , f 12,50 
PALESTINA, 1920/21. 120 Piastres, Nrs. 2025, ongebr. . . f 350 

1 .\lil.5 Piastres, Nrs. 37—44. ongebr f 1,50 
1 MiI.9 Piastres, Nrs. 37—45, ongebr f 3,— 

Alles plus porto, na ontvangst van postwissel of postgiro 01152. 

EXPERTISE. ^ K ^ ^ ^ H TAXATIE. 
CS43J 

LEVERING VAN Z E L D Z i E ZEGELS VAN ALLE LANDEN VOLGENS lANCOÜJST 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 ENGELSGHE KOLONIËN, ZUIDAMERIKA. ENZ. 
VAN OORLOGSZEGELS ZIJN BIJNA ALLE RARITEITEN VAN BAGDAD, 
BUSHIRE, BR. N. GUINEA EN MARSHALL, BATOUM, ENZ., ENZ, VOORRADIG. 

VAN HOLLAND EN KOLONIËN ALTIJD INTERESSANTE STUKKEN VOORHANDEN 
CORRESPONDENTIE: HOLLANDSCH, ENGELSCH. FRANSCH EN DUITSCH. 

W. HOIITZAMER, m Southampton Street (Strand], IDHDEH W. C. 2. 
(424) 

^̂ Î■«̂ lŝ ?ŝ Ji?̂ p̂  • N  Y A A R & c ff _ DIR. i-Eom DE RA,AY 
= • INr .TEL. ZUID 6255 
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(genummerd i, 2 en 3) passende versjes vermelden, welwillend 
ter beschikking gesteld door den heer Clinge Doorenbos. 

Mijn vriendelijken dank voor hun opgaven aan de beeren 
Broekman en Kirchner. 

/ dinócïi 

Proefstempels voor Postpakketlabels. 
De heer P. C. Korteweg is zoo vriendelijk ons mede te deelen 

dat ook ScAeveningeti den in no. 61 afgebeelden proefstempel 
bezigde nl. S. V en S V 1 ; de afstempeling is meestal paars, be
halve R T 9 (zwart) en R T 11 (blauw). Het formaat van A S D 5 
en R T 9 is aanzienlijk grooter. 

Hieruit blijkt dus, dat deze proefstempels, die in de Rijksvei-
lingen op de koerseerende 30, 4o, 50 en 60 cent-zegels genoeg 
zullen voorkomen, de aandacht der stempelverzamelaars ten 
volle waard zullen zijn. 

Nieuwjaars-drukwerk-stempels. 
Amsterdam-Centraal-Station bezigde gedurende de nieuwjaars-

drukte voor visitekaartjes evenals in het vorig jaar den kantoor-
naamstempel zonder datum AMSTERDAM C. S. -Gravenhage 
dat bij die gelegenheid al sinds + 10 jaren speciale machine
stempeltjes gebruikt , had nu een noviteit, die heer Th . Boogaard 
ons inzendt, waarvoor beleefd dank ! Het is wederom een 
machine-stempel, links de plaatsnaam 's-GRAVENHAGE half-
cirkelvormig, bovenaan in het midden de uuraanduiding 12-1 N., 
waaronder 1927 op een kaartje 3 Jan. ontvangen (op een dergelijk 
stuk I Jan. ontvangen stond slechts het jaartal) , rechts 2 even
wijdige 44 m.M. lange, golflijnen. 

Uit Castricum, waar veel voor Bakkum bestemde stukken ont
vangen worden, verrast heer Benders ons met een briefkaart 
waarop in violetten inkt de semi-officieele stempel 

Laat Uwe stukken adresseeren 
post BAKKUM 

Deze stempel is daar sedert de Kerstdagen 1926 in gebruik 
en komt ook voor in zwarten inkt. 

Op een onvoldoend geadresseerden brief naar Rotterdam was 
in roode inkt een 2-regelig administratief stempel geplaats t : 

Adresseer volledig, 
voorkomt vertraging. 

hr. J. H. C. te 's Gr. Het door U overgelegde drukwerkje, 
waarop de 4 et.-zegel met den z.g. kantoornaamstempel DEVENTER 
vernietigd is, was te ongelijk of te rond om daarop de gewone 
dagteekeningstempel te p laa tsen; m dergelijke gevallen bezigt 
men de i-regelige naamstempels zonder datum-vermelding. Trg. 

Dienstorder H. 37 van 19 Januari 1927 luidt »Stempelafdrukken«. 
1. Gebleken is, dat op sommige kantoren werd voldaan aan 

verzoeken van particulieren om stempelafdrukken te plaat
sen in daartoe aangeboden registers of andere bescheiden. 

2. In verband hiermede wordt er op gewezen, dat aan der
gelijke verzoeken geen gevolg mag worden gegeven. De 
stempels mogen, behalve voor het afstempelen van daartoe 
aangeboden Nederlandsche port- en frankeerzegels, welke 
n i e t ' op stukken zijn gehecht (Art. 303 V. P. bnl.), alleen 
voor ambtelijke doeleinden worden gebezigd. 

NEDERLANDSCH-INDiË. 
Onder bijzonderen dank aan onze Indische lezers, de beeren 

E. R Lim, Oei Kiem Kiat en A. J. van Pesch, en de beeren 
A. W. Brave en W. G. Zwolle kunnen wij uit Bandoeng, Batavia, 
Djokjakarta, Medan, Soerabaia en Weltevreden een stempel ver
melden, die reclame maakt voor de 8e Jaarbeurs en Eerste 
Hygiënische Tentoonstelling in Ned.-Indië. In een vierkant met 
afgeronde hoeken en getanden buitenrand en versierd midden
stuk staat b.v. 

MEDAN 
8e JAARBEURS EN 
« 11.12. 26 8-9 v. % 

MARKT EN E.H.T.I.N.I. 
BANDOENG 

25 JUNI - 10 JULI - 1927. 

VanVrceindl 

Buitenlandsche wissels. 
Slotkoersen van 22 Jan. ig2J. 

Berlijn per Mrk. 100 ƒ 
Parijs » Frs. 100 » 
Brussel per Belgas 100 » 
Londen » £ • • » 
New-York » 
ZüWch » 
Milaan » 
Praag • 
Kopenhagen » 

Frs. 100 
Lires 100 
Kr. IOC 
Kr. 

Oslo per Kr. 
Kr. 
Mrk. 

100 » 
100 f 
IOC i> 
100 » 

Stockholm 
Helsingfors • 
Madrid » Ptas. 100 » 
Buenos Aires » Peso » 
Weenen per 100 Schillinge » 
Montreal per f circa » 

INCOURANTE DEVIEZEN. 
E £ . . . c i r c a / Alexandrié 

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

per 
100 Drachmen 
100 Dinars 

Rupee 
:oo Leis 

Pengö 
T £ 
Dollar 
Escudo 
Dollar 
Peso 
Milreis 
Tael 
Dollar 

100 Leva's 
100 Peso's 

per Zloty 
Yen 

59>27 
9.90 

34,76 
12,i4 
2,50 

48,18 
10,821^ 
7,4o 

66,eo 
63.70 
66,75 

6,20 
40,50 

1,03 
35,20 

2,49 

I2,4o 
3 — 
4,30 
0,90 
1,25 
0,43 
1,24 
1,24 
0,11 1/2 
1,21 
2,52 
0.28 
1,59 
1,39 

. 1,70 
2 9 . -

, 
1,20 
1,10 

'1 59,31 
ä 9,95 
ä 34,81 

12,1472 
2,50V4 
48,22 
10,92},^ 
7 •4-3 

66,70 
63,9° 
66,85 

6,40 
40,70 

i,o4 
35-40 

2.5 ' 

12,55 
3-50 
4,60 
0,94 
1,45 
0,44 
1,29 
1,29 
o , i4 '2 
1,26 
2,57 
0.32 
1,64 
1,44 
2 , — 

3 3 , -

1,25 
' . 15 

Straatsburg, 4—12 Juni 1927. Over deze Internationale Ten
toonstelling, welke gehouden wordt in het »Palais du Rhin«, 
ontvangt de redactie uitvoerige mededeelingen van den Com
missaris-Generaal voor Nederland, den heer Leon de Raay. 

Het is haar, gelet op de plaatsruimte, niet mogelijk het mede
gedeelde in extenso weer te geven ; noodgedwongen z ) dus vol
staan met een zoo volledig mogelijk uittreksel. Voor het overige 
verwijzen wij belangstellende verzamelaars naar den heer De 
Raay te Waters graaf smeer, die gaarne bereid is alle gewensohte 
inlichtingen, formulieren enz. te verschaffen en desverlangd zijn 
tusschenkomst verleent bij het exposeeren van collecties. 

Als president fungeert de heer Maurice Burrus, Ste-Croix-aux-
Mines, als Secretaris-Generaal de heer Henry Bauer, Place 
Golbéry, Strasbourg. Beschermheer is de president de rF ransche 
Republiek. Behalve de gebruikelijke medailles worden twee 
speciale prijzen ter beschikking van de jury geste ld: de groote 
prijs der Tentoonstelling en een eerebeker, uit te reiken aan de 
meest-verdienstelijke exposanten. 

De jury bestaat uit hoogstens 20 leden ; voorzitter is een 
Franschman, vice-president een buitenlander. 

De verzamelingen door juryleden ingezonden blijven builen 
'mededinging. (Wij spreken hierover onze bijzondere ingenomen
heid u i t ; het is beter zelfs den schijn van partijdigheid te ver-
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mijden Een grief van velen, o m tot uiting gebracht in een 
hoogstaand blad als »the London Philatelist« over de toekenning 
van p'ljzen aan exposeerende juryleden der New Yorksche Ten 
toonstelling, wordt daardoor weggenomen) 

L)e zegels zijn te exposeeren in albums, op cartons of op 
andere bladen Hoewel geen bepaald model voor de losse bladen 
IS voorgeschreven, eigenen zich voor de expositie het best de 
bladen ter afmeting van 33 c M hoog bij 25 c M breed Hiervan 
gaan er 12 op een vierkanten mete r 

De pnjs voor plaatsing is bepaald oo 10 francs per M^ voor 
de vertikale vakken en 15 francs per strekkenden meter voor 
de horizontale vi t r ines , voor een collectie in album 20 francs 
Verzamelingen, bestaande uit meer dan twee albums worden 
berekend naar het tarief per strekkenden meter met een minimum 
van 20 francs 0 

Voor tijdschriften enz bedraagt de minimum-vergoedmg 20 
francs 

BIJ de beoordeeling heeft de jury rekening te houden niet 
alleen met de zeldzaamheid en de kostbaarheid van het geexpo 
seerde maar eveneens met den wetenschappelijken zin, den 
goeden smaak van den exposant, zijn wijze van opzetten enz en 
de kwaliteit der ten'^oongestelde stukken (Het is verheugend 
dat ook voor deze Internationale Tentoonstelling het »geld niet 
meer op de eerste plaats komt, doch dat ook de werkelijke 
verzamelaar die met bescheiden middelen werkt, kans krijgt op 
een belooning) 

De indeeling strekt zich uit over 26 klassen waarvan sommige 
onderverdeeld in afdeelingen 

Nederland is ondergebracht in klasse III en de verzamelingen, 
die hierin worden geëxposeerd, moeten zegels bevatten, uitge 
geven voor 1914, verdeeld in 

1° ongebruikt , 
2" gebruikt of gebruikt en ongebruikt 
Ook minder vergevorderde en jeugdige verzamelaars vinden 

gelegenheid tot exposeeren in de daartoe ingerichte klassen 
Om de kosten te bestrijden zal een twee tal speciale /egels 

worden uitgegeven in het zaaister type 5 francs blauw en 10 
francs rood, aaneengedrukt met een witte ruimte er tusschen 
waarin het jaartal 1927 en de naam > Strasbourg« Elke entree 
kaart a 3 francs geeft recht op den aankoop van een dergelijk 
zegelpair ter waarde van 15 francs 

(Fraai kunnen wij deze oplossing om aan het noodige geld te 
komen, met vinden, -doch waar een dergelijke tentoonstelling 
groote kosten medebrengt en er nog geen andere weg is gevonden 
om het geld te vinder, zit er niets anders op, dan er maar in 
te berusten) 

Tot slot spreken wij den wensch uit, dat Nederland op deze 
Internationale Tentoonstelling een goed hguur moge slaan , ons 
land heeft OD philatelistisch gebied een goeden naam, getuige 
o a dat ons ledactielid, de h e e r W F Costerus, deel zal uitmaken 
van de Jury 

Den tienden April a s sluit de termijn voor deelneming 
Nationale Postzegeltentoonstelling te Amsterdam 

van 25 t/m 28 Aug. 1927. 
Wij brengen dit nationale gebeuien den Nederlandschen ver 

zamelaars in herinnering Hoe gaai r e wij ook z'en dat ons land 
een goed figuur slaat op Internationale tentoonstellingen, 1 oor 
lUes dient deze nationale te slagen Dit kan met ons aller mede
werking Nederland bevTt meer dan genoeg philatelistische 
schatten — het succes, dat Nederlandsche inzenders in den 
vreemde behaalden, bewijst dit — om deze tentoonstelling te 
doen slagen 

Men wachte niet tot het laatste oogenblik om zich als inzender 
aan te melden do it now! Dit verlicht den arbeid van den 
secretaris, den heer T h H van der Hurk, Sarphatistraat 89 te 
Amsterdam, Tel 51916, die gaarne bereid is U mondeling of 
schriftelijk alle gewenschte inlichtingen te verschaffen Voor de 
voorwaarden, het programma enz raadplege men de uitvoerige 
mededeeljngen, voorkomende m he t j anua i i nummer \ an dit blad. 

De pré-afstempeling der Fransche 
f ran keerzegels. 

o p bldz 13 van het Januari nummer gaven wij een korte uit 
eenzetting van de bedoeling dezer afstempeling en voegden ef 
een lijst bij van de waarden, tot op dat oogenblik met de ge 

drukte afstempeling of vernietiging verschenen Bij de correctie 
werd over het hoofd gezien het foutieve jaartal Postes France 
1922 (eerste vermelding), de lezer zal wel begrepen hebben, dat 
dit moet zijn 192I 

De opdruk Affranch ts Postes werd door het drukfouten-
duiveltje verbasterd tot Affanch ts 

Een belangstellend lezer completeert het lijstje nog met de 
volgende waarden 

POSTES PARIS 1922 5 centimes, geel 
15 » , olijfgroen 
30 » , oranje 

Voorts meldt dezelfde, dat onderstaande waarden eveneens 
bestaan, gedrukt op het zoogenaamde »oorlogspapier« (Grande 
Consommation) Dit papier, waarop sedert 1916 en volgende 
oorlogsjaren ook verschillende frankeerzegels werden gedrukt , is 
te herkennen aan zijn grijze kleur en de slechte kwaliteu 

De waarden, op dit papier gedrukt , zijn 
POSTES PARIS 1920 15 centimes, olijfgroen. 

» » 1921 5 » , groen 
» FRANCE 1922 15 . , ohjfgroen 

Den berichtgever hartelijk dank 
Het IS ons bekend, dat deze pre afstempelingen hier te lande 

vrij veel verzameld worden , mochten er dus nog verzamelaars 
zijn, die het lijstje kunnen aanvullen, dan houden wij ons voor 
nadei beucht gaarne aanbevolen 

Zesde Prijsvraag. 
Verlangd wordt 
ie de tekst van het opschrift van onders taand wapenschild 
2e. de beantwoording van de vraag m dat opschrift gesteld 
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Oplossingen worden voor 15 Augustus e k. mgewacht door 
dr P. H van Gittert, Maliebaan 72 bis, Utrecht. 

Op de adreszijde van de enveloppe moet vermeld worden 
»Zesde prijsvraag« 

Onder de inzenders van goede oplossmgen worden tien prijzen 
verloot 

Correspondentie kan over deze prijsvraag met gevoeid worden 
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De kaart van 5 cent, uitgifte 1873. 
Aan het slot van mijn artikel over de kaarten van 5 + 5 cent 

van 1873 (Novembernummer 1926) schreef ik »Of nu alles juist 
IS, wat ik boven mededeelde ' Ik heb getracht deze kwestie iets 
dichter bij een oplossing te brengen, ik recommandeer mij voor 
tegenwerpingen Nu, die recommandatie heeft succes gehad en 
de ontvangen tegenwerping schijnt mij zoo afdoende toe, dat ik 
er werkelijk niets tegenover kan zetten Maar »Du choc des 
opinions jaillit la verite « 

Het komt er dan op neer, dat ik mij vergist moet hebben, maar 
ik bevind mij m gezelschap van alle catalogi, inclusief het 
standaardwerk der Nederl postwaarden en van alle poststukken — 
verzamelaars — op een n a , en als die ecne gelijk heeft, dan heeft, 
er sinds tal van jaren een fout in de catalogi gestaan, die noodig 
gewijzigd moet worden 

De zaak is deze De heer A Severin te Brussel beschikt over 
een uitgebreid materiaal aan Nederlandsche kaarten, op zijn verzoek 
zond ik hem een exemplaar van het November nummer en al 
spoedig ontving ik bericht, dat hij niet accoord gmg met mijn 
mededeelingen over de enkelkaart van 5 c. van 1873, enz (N» 4, 
6 rt en 6 b) 

Aan de hand van zijn collectie, waarvan hij mij dadelijk zeer 
welwillend een deel ter inzage zond — waarvoor ik hem zeer 
oprecht dankzeg — deelde de heer S mij dan mede dat de volgorde 
der 5 cents kaarten niet alleen niet goed m de catalogi staat, 
maar ook dat die, zooals ik haar opnam aan het slot van mijn 
artikel, onjuist is Eerst verscheen, volgens hem 6 b, zeer kort 
daarna 6 a en veel later 4, dus eerst de kaarten zonder Aan - te 
en later die met die woorden Hij bewees dat niet met i of 2 
stuks (6 b is vooral gebruikt vrij zeldzaam) maar zooals gezegd 
aan dé hand van overstelpend materiaal 

Gemelde heer berichtte mij, dat zich in zijn bezit bevinden aan 
goed gebruikte stukken, waarvan die met de oudste afstempelmgs 
data voor mij liggen 

db, hoogte der adreslijn en 27 m M zonder Aan - te 
in 1873 3 stuks (oudste datum 16 12 1873, dus gebruikt een dag 
na de verkrijgbaarstelling), 1874 67 , 1875 i4 (laatste datum 
19 8 1875), 1878' 2 , 1877 3 , deze kaart verschijnt dus eind 1873 
en verdwijnt midden 1874 

6 « , hoogte der adreslijnen 24 m M , zonder Aan - te 
m 1874 37 stuks (oudste datum 9 1 1874), 1875 5 ° . '876 22 
(laatste datum 3 9 1 8 7 6 ) , 1877 i , 1882 3 , deze kaart \erschijnt 
begin 1874 en verdwijnt midden 1876 

4 hoogte der adreslijnen 27 m M met Aan te 
m 1875 48 stuks (oudste datum 11 8 1875), '876 336, 1877 
424, 1978 102, 1879 5> '880 4 , deze kaart verschijnt midden 
1875 en verdwijnt m 1878. 

Eerlijk gezegd, van zulke bewijsstukken heb ik niet t e r u g ' ' 
Als de kaarten niet voor mij lagen, zou ik haast nog twijfelen ' 
Hebben dan werkelijk alle catalogi zich vergist Senf, Moens 

Standaardwerk, Louis Senf, enz ' ' met uitzondering van Kloss 
De vraag doet zich nu voor, voor welke editie hebben de door 

mij beschreven proeven g e d i e n d ' voor die van 1873 of van 1875 ' 
Ik wil mijn conclusie zoo voorzichtig mogelijk btellen, maar ik 
geloof toch voor die van 1873, ofschoon de proeven de woorden 
A a n - t e dragen Als argument zou ik daarvoor willen aanvoeren, 
dat de dubbelkaart 5*, die toch ook 15 12 1873 ' " omloop kwam 
— volkomen gelijk is aan de proef behalve de woorden Aan - t e , 
ik vermeldde reeds, dat de hoogte der adreslijnen 27 m M was 
gebleven , dat de 24e punt van links ontbreekt op de 3de adreslijn 
en kan er nog aan toevoegen dat bij kaart 5 (5 en bij de proef op 
de vraagkaart 12 punten op i c M adreslijn staan en op de 
antwoordkaart 16, bij de nrs 5 « en t^c zijn de adreslijnen der 
beide kaarten dicht-gestippeld (16) 

Neemt men de bovengemelde afstempelingsdata als uitgangs
punt dan komt dus zeer spoedig na de verkrijgbaarstelling, de 
veranderde kaart 6 3 in gebruik, reeds met 9 Januari 1874 afge 
stempeld ligt een exemplaar 6 a voor mij , onmiddelijk na de 
uitgifte van iib, stippelt men dus de Aan-ruimte vol en brengt 
de hoogte der adreslijnen van 27 op 24 m M 

De volgende vragen dringen zich naar voren 
Waarom werden bij de eerste oplagen in 1873 (6 3 en 6 a) Aan 

en te weggelaten, terwijl deze woorden wel op de proeven voor
kwamen ' 
\ Waarom wordt m 1873 de hoogte der adreslijnen van 27 m.M 
bij 6 b) teruggebracht tot 24 m M (bij da)'' 

Waarom wordt bij 4 in 1875 Aan en te weer ingevoerd en de 
hoogte weer op 27 m M gebrach t ' 

Het antwoord op de beide eerste vragen, meen ik m mijn vorig 
artikel gegeven te hebben , misschien weet iemand nog meerdere 
argumenten J k vraag geen tegenwerpingen meer, dat wordt mij 
te gevaarlijk) 

Een afdoend antwoord op de 3de vraag kan ik momenteel niet 
geven , of het m verband staat met het postverdrag van Bern 
van 9 10 1874' Op de meeste kaarten voor het buitenland van 
andere rijken ontbreekt dit voorzetsel 

Ik mag hieraan wel toevoegen, dat de heer Severin accoord 
gaat met mijn chronologische volgorde der antwoordkaarten , hij 
beschikt ook over eenig gebruikt materiaal hiervan de oudste 
afstempelingsdata zijn voor ^b 193 1874, la- 4 4 1 8 7 5 , 5 c 
17.6 1880 Het verheugt mij ten minste, dat ik deze volgorde, 
die ik had vastgesteld door vergelijking der kaarten met de 
proeven, bevestigd zie door gebruikte stukken 

Is het nog noodig, dat ik hier een zeer dringend en ernstig 
beroep op de verzamelaars doe, nu toch werkelijk eens hun collecties 
te controleeren op data ' De vraag stellen is haar beantwoorden 
Laat ieder nu eens zijn stukken nazien om te helpen beslissen 
welke kaart van 5 cent het eerst werd uitgegeven, db of 6 a of 4, 
zonder of met Aan - te Het is nu van des te meer belang, daar 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars een 
commissie heeft benoemd voor het samenstellen van een nieuwen 
poststukken catalogus van Nederland, die in afzienbaren tijd moet 
verschijnen , de opgaven zullen gaarne door de beeren Voss, /wolle 
en mij ontvangen worden 

Ik wil hier nog even opmerken, dat het mij niet verwondert, 
dat deze ontdekking u i t h e t b u i t e n l a n d k o m t , d uir zit 
natuuilijk de groote massa 5 cents kaarten , wel ben ik verbaasd, 
dat nog geen enkel verzamelaar aanmerking gemaakt heeft op de 
jaren van uitgifte dezer kaarten in de catalogi 

Moeten wij aannemen, dat de tot heden gevolgde rangschikking 
foutief IS geweest, dan zij hier een woord van dank gebracht aan 
den heer Severin, dat hij ons op het rechte spoor heeft geholpen 

Nu nog iets, hetgeen ook den postzegelverzamelaars mtresseert 
Gemelde heer maakte mij er op attent, dat m den waardestempel 
van deze kaart achter het haar van den koning, ter hoogte van 
het oog dikwijl-: uit een der arceerhjnen t en stukje ontbreekt , 

^ = r ^ , het maakt door de nauwe arceerhjnen den indruk van 
een wit vakje De buitengewone regelmatigheid, waarmede dit 
voorkomt of ontbreekt, bracht den heer Severin op de gedachte, 
dat het een soort »Stecherzeichen was Het komt mij voor, dat 
het geen gebrek in de arceerlijn is, ontstaan door langdurig gebruik 
van het cliche , men zou dan kaarten kunnen aantreffen waarop 
men het stukje langzaam zag verdwijnen , dit is in zijn materiaal 
niet het geva l , de lengte is steeds ± V̂  m M of het is er met 

Ik vind deze onderbreking niet op de proefdrukkaarten, wel en 
niet op de kaai ten zonder A a n - t e niet op de kaarten met Aan- te 

Kan iemand mij hierop eens antwoorden ' 
W P CosiERUS Pz 

Wat 1926 aan nieuwe uitgiften bracht. 
In «l 'Echo de la Timbrologie« van 15 Januari j 1 geeft de 

bekende philatelistische schrijver, Georges Brunei, de gebruike
lijke opgave van de nieuwe uitgiften, verschenen in het afgeloopen 
jaar De hier volgende cijfers zijn aan zijn uitvoerig artikel 
ontleend 

De verzamelaar, die met angst en beven den gestadigen,bui ten-
sporigen aanwas der nieuwe uitgiften volgt, kan voor dit keer 
eens ruimer ademhalen 1926 bracht »slechts« 1444 nieuwe zegels; 
wat 386 stuks minder is dan het voiige jaar Vergeleken bij het 
gemiddelde aantal nieuwe uitgiften over de jaren 1921 tot en 
met 1926, wat 1852 is, geeft de uitkomst over 1926 met 1444 stuks 
ook alle reden tot tevredenheid, waar zich uit dit laatste getal 
de beperking manifesteert, die de zegel-uitgevende landen zich 
vrijwillig of noodgedwongen hebben opgelegd De -Europeesche 
landen met hun kolomen gaven alle mindei exemplaren uit dan 
in 1925, uitgezonderd Spanje Hieraan zal de verschijning van 
de Spaansche roodkruis serie niet vreemd zijn 

Ook de vreemde werelddeelen laten alle een teruggang zien, 
vergeleken bij 1925 

Voor de onderscheiden landen geven de jaren 1925 en 1926 
het volgende beeld 
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Landt u en hun kolomen 
Frankrijk 
Groot-Brittannie 
Spanje 
Portugal 
Itahe 
Overige Lurop landen 
Amerika 
Azie, Afrika en Australië 

Totaal 

1925 
4 i i 
247 

6 
194 
135 
445 
2 1 7 

175 
1830 

igzó 
2 8 1 
1 4 0 

9 0 
1 2 9 
1 4 1 

4 1 3 
1 4 1 
1 0 9 

i444 

Verschil 
— 130 
— 107 
+ 84 
- 65 
+ 6 
- 32 
- 76 
- 66 
- ^86 

Het groote aantal 411, dat Frankrijk en Kolomen leverde, is 
op rekening te schuiven van de waardevermindering van het 
betaalmiddel en den daaruit voortgevloeiden aanmaak van opdruk
ken en nieuwe waarden 

Het aantal 1444 verdeelt Brunei als volgt nader over de landen 
en weielddeelen : 
Landen en 

hun kolomen 
Frankrijk 
Groot Hrittannifc 
Spanje 
Portugal 
Italië 
Overige Europ 

landen 
Amerika 
Azie, Afrika en 

Australië 
Totaal 

/ nropa 
2 9 
3 0 * 
2 8 
68 
35 

3«S 

— 
575 

Aste 
65 
32 

— 
— 

5 

6 1 

1 6 3 

Afrika , 
156 
34 
6 2 
6 1 

1 0 6 

2 

— 
34 

455 

4.mer 
I I 
19 

-
— 
3 1 

1 4 1 

— 
1 9 2 

2 0 

25 

— 

i4 
59 

2 8 1 
140 
90 

129 
141 

413 
i4 i 

109 
1444 

* Hieronder begiepen Malta en Gibraltar. 
In zijn becijfeiing nam Brunei uitsluitend op de gewone,gang

bare nieuwe uitgiften, zonder rekening te houden met tandingen 
enz en zonder de pakketpostzegels Nog deelt hij mede, dat 
onder de 1444 nieuw-geborenen schuilen 300 gelegenheids-, 
propaganda- en weldadigheidszegels en 70 luchtpostzegels 

Laat ons hopen, dat ook de komende jaren een verderen 
teruggang van het aai.tal nieuwe uitgiften zullen aanwijzen en 
dat langzamerhand de philati i ie ook op dit gebied terugkeert 
tot de oude, beproefde banen de rust in de liefhebberij kan er 
slechts wel bij varen 

Is het noodzakelijk, zelfs gewenscht, in een 
postzegelverzameling alleen onberis

pelijke exemplaren op te nemen. 
(Causerie gehouden door den heer J I Dcggeller, in de bijeenkomst 

der H P V op 25 November 1926). 
Dames en Heeren, 

Ik heb het op hoogen prijs gesteld, dit onderwerp eens in uw 
vergadering in te leiden, een onderwerp, dat m 1 vooral voor d tn 
tcgenwoordigen verzamelaar van zoo groot belang is, omdat het 
voor het eventueel verkrijgen van een complete verzameling, hetzij 
deze een algemeene dan wel een speciaal verzameling is, van zeei 
grooten invloed kan zijn g 

Immers toch, als men zich op het starre standpunt blijft plaatsen 
van alleen zulke exemplaren in zijn collectie op te nemen, waaraan 
niet alleen niets mankeert, maar die er als gebruikte zegels boven
dien ook nog buitengewoon frisch uitzien, en, zooals men vaak 
ook eischt, mooi en licht gestempeld zijn, zullen slechts wemige 
verzamelaars het tot iets voUedigs brengen 

" Het onderwerp, dat wij vanavond behandelen, is dan ook wel 
een onderwerp van den tcgenwoordigen tijd 

Vroeger toch werden alleen postzegels verzameld door school 
gaande kinderen, hoogstens nog een enkele maal doorjongemen 
sehen, die de schoolbanken pas hadden verlaten en werd het over 
het algemeen beschouwd als een vrijwel nutteloos en tijdverspillend 
vermaak voor de jeugd totdat ook ouderen het als een aangename 
tijdverpozing zijn gaan beschouwen 

Men verzamelde toen meestal algemeen en dacht er niet aan 
— wat qualiteit en afstempeling betreft — aan de zegels eischen 
te stellen, zo9als tegenwoordig een eerstbeginnend verzamelaar 
reeds bij den eersten aanleg zijner collectie doet 

Men zag dan ook vroeger ^ en men ziet ze ook nu nog wel 
eens een enkele maal — collecties, meestal algemeene \erzame 

lingen, waarin vooral van de oudere — de z g. klassieke zegels 
— er maar weinig ontbreken, doch waar men b v b op het ont
breken van een tandje of een stukje van een tand, geen acht 
heeft geslagen en waarin menig zegel voorkomt, dat zwaar gestem
peld IS 

Over het algemeen huldigde men in die dagen de meening, dat 
het verzamelen van postzegels moest zijn het bijeenbrengen van 
door den Staat of het Rijk uitgegeven quitanties voor voldoening 
van porti en dat deze quitanties, de postzegels, door den Staat, 
door afstempeling, moesten zijn ongeldig gemaakt Eerst daardoor 
was er het werkelijke echtheidsmerk aan gegeven 

Ongebruikte zegels werden m vroegeren tijd zoo goed als niet 
verzameld, eerstens omdat men het te duur vond, ten tweede 
omdat men meende, dat een zegel eerst voor verzamelen in aan
merking kwam, als het aan zijn doel had beantwoord, dus opeen 
brief was geplakt geweest en zijn dienst had gedaan 

Groote waarde, zooals ze tegenwoordig hebben, bezaten de zegels 
toen nog niet , men kreeg ze meestal van vrienden of kennissen, 
die ze wel voor een verzamelaar wilden bewaren, present en met 
de doubletten ruilde men met kennissen of met buitenlandsche 
connecties 

Koopen van zegels kwam bij de meeste verzamelaars zelden of 
nooit voor, hetgeen ook m de hand werkte, dat de prijs niet 
zooals tegenwoordig opgedreven werd Van de meeste zegels was 
het aanbod veel grooter dan de vraag 

Op deze wijze zi n werkelijk zeer belangrijke collecties tot stand 
gebracht 

WIJ hebben in onze Vereeniging eenige jaren geleden zoo'n, 
laat ik maar zeggen, ouderwetsch in elkaar gezette collectie van 
een onzer leden bezichtigd en velen uwer zullen zich nog wel 
herinneren welke zeldzame exemplaren b v van de Oud-Duitsche 
Staten, Oud Italiaansche Staten en verder van Amerika, China, 
Japan, enz , daarin aanwezig waren en waarvan van de oudere 
zegels bijna alle series compleet waren 

Ook IS het mij bekend, dat we thans nog leden in ons midden 
hebben, die op deze wijze verzamelen en voor wie een niet complete 
serie in hun album een veel onaangenamer gevoel geeft dan een 
niet compleet zegel dat doet. 

ZIJ zien er met zoo zeer op als een zegel niet is wat men tegen
woordig ervan eischt als een prima exemplaar, dat wil zeggen 
dat het er gebruikt zelfs nog uitziet alsof het »postfrisch« is 
ZIJ gaan uit van de meening, dat in een verzameling van gebruikte 
zegels, de zegels ook werkelijk gebruikt moeten zijn, d w z dat 
men ook het stempel moet kunnen en mogen lezen en ontcijferen 
en niet, zooals tegenwoordig vaak gedaan wordt, alleen zegels 
inplakken met gedeelten van den stempelafdruk m den hoek van 
de zegels, waardoor wel de sensatie van »GEBRUIKT« woidt 
verkregen, maar waardoor men alleen zegels heeft, die nimmer 
door de handen van den postbode ziin gegaan 

Zoo ziet men, wanneer men verschillende collecties bezichtigt, 
bij den eenen ^erzamelaar allemaal mooie, echt gebruikte zegels, 
waar ook wel eens een enkele maal een flmk stempel op voorkomt, 
maar waar men toch de overtuiging krijgt, dat hier alleen zegels 
zijn verzameld, die in werkelijkheid gebruikt zijn geweest Dat 
geeft een flink en vooral een waar en eerlijk beeld 

BIJ den anderen verzamelaar ziet men geheele bladen van het 
album gevuld met mooie, bijna nieuwe zegels, waar, al naar gelang 
het voor de uitsparing van enkele deelen van den zegel noodig 
IS, alleen b v in den linker-boven- of van alle zegels op den 
rechter-onderhoek, nog juist de randstukjes van een stempel te 
zien zijn, en waar bij deze zoogenaamde gebruikte zegels meestal 
nog de volle gom te zien is 

De echtheid van het stempel is daar natuurlijk in het geheel 
niet na te gaan, terwijl het uniforme van de afstempeling het 
schoonheidsgevoel niet bepaald streelt, maar bovendien kan men 
bij de bezichtiging van zoo'n collectie aan een gevoel van onwaar
heid niet ontkomen, men gevoelt hier al direct, dat het boeren 
bedrog er duimendik op ligt 

Wanneer men finantieel zoo gesitueerd is, dat »Geld keine 
Rolle spielt«, kan men zich de luxe veroorloven het mooiste te 
eischen wat er op de postzegelmarkt wordt aangeboden en ik moet 
toegeven, dan is het ook werkelijk een heel mooi gezicht en doet 
het den smaak van den verzamelaar eer aan 

Ik behoef U hier slechts te herinneren aan de inzending van 
den heer Van Gelder uit België, op de Internationale Postzegel 
Tentoonstelling in 1924 in Den Haas; gehouden, ten inzending 
\'\x\ ongetande merkwiirdigheden, waarbij b v van den eersten 

P(7STZECF.LHANDEL N . Y A A R 8.C o m D l R . L E ö N DE RAAY 
= • INT.TEL. ZUID 8 255 

file:///erzame


NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 33 

zegel van Neder land en .van de eerste en tweede zegels van Nederl -
Indie, strippen van drie en vier waren, die niet alleen heel breed 
gerand waren, maar waaraan zich ook geheele stukken van den 
buitenrand van het postzegelvel bevonden en dat alles nog z g 
»Postfrisch«. Dat was in werkelijkheid iets buitengewoons, maar 
die inzender verzamelde ook niet anders dan dergelijke unicums 
en dan blijf ik beweren, dat zulke onberispelijke exemplaren niet 
noodzakelijk zijn m een gewone algemeene of zelfs in een speciaal 
verzameling 

Ik wil gaarne en op den voorgrond erkennen, dat het voor post 
zegelhandelaren een niet onvoordeelige zaak is dat aan te wakkeren 
en ik kan mij levendig indenken, dat ze het gaarne doen ook, 
omdat ze daardoor voor vele zegels een veel hoogeren prijs kunnen 
bedingen dan anders, als er minder acht op zou worden geslagen 

Ook IS het voor enkele verzamelaars tot een tweede natuur 
geworden allereerst op kwaliteit te letten en te berekenen wat ze, 
m alle omstandigheden voor een aan te schaffen of te rullen 
zegel, bij eventueelen verkoop kunnen terugkrijgen aan geld ik 
wil nog niet eens zeggen, zooals men in zulke gevallen spoedig 
geneigd is te doen, dat dergelijke verzamelaars zichzelf daardoor 
het brevet van verkapte handelaren uitreiken, maar dat ze door 
een dergelijke handelwijze hun liefhebberij, hun post/egelsport, 
voor een goed deel omzetten in een soort van geldbelegging, is 
niet heelemaal te ontkennen. 

En omdat ze in dezen meestal zijn geworden »plus royaliste que 
Ie roi« "ijn ze voor den handelaar de meest lastige en fittenge 
client en voor hun ruilvrienden dikwijls de meest ongewenschte 
connectie Zij zijn het, die met betrekking tot hun aankoopen en 
hun leveranciers, meestal het eerst de woorden »afzetterij i en 
»afzetters« gebru iken , zij zijn het ook die denken door hun ruil
vrienden altijd »genomen« te worden, zij zijn het bovenal, enkele 
goede uitzonderingen niet te na gesproken, die veelal als de meest 
onaangename philatelisten worden beschouwd 

Voor het samenstellen van een mooie en vooral belangrijke 
collectie IS het minst niet noodzakelijk alleen onberispelijke exem
plaren te verzamelen 

Een postzegelverzameling toch moet niet zijn een partij gebruikte 
zegels" van een of meerdere landen, op bepaalde plaatsen m een 
daarvoor bestemd a lbum mgeplakt Dat zou tenslotte elk, intellec
tueel vrij laagstaand verzamelaar ook wel kunnen doen Men eischt 
tegenwoordig van een verzameling, dat ze een beeld geeft van de 
geschiedenis der post of van een onderdeel daarvan van een of 
meer landen, of b v. waarom en bij welke gelegenheid bepaalde 
zegels zijn uitgegeven 

Men verwacht ook van den tegenwoordigen verzamelaar, dat hij 
de geschiedenis van het ontstaan van de door hem bijeengebrachte 
zegels kent , dat hij de afwijkingen m de tandingen, de opdrukken, 
de teekening van de zegels en of het boek of steendruk of ofset-
druk IS, onderzoekt en navorscht Dat hij het ontstaan van fout-
drukken en plaatfouten zal trachten te vinden en dat hij niet 
eerder tevreden zal zijn voordat hij op al deze en dergelijke vragen 
het antwoord heeft gevonden In een woord, in een verzameling 
dient men ook de geschiedenis ven het postwezen van een of 
meerdere landen te kunnen vinden 

Dat IS wat men noemt het wetenschappelijk verzamelen, hetgeen 
door den heer P W. Waller, aldus gedefinieerd werd in het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelic van Juni 1924 

»Het aan de hand van officieele gegevens bijeenbrengen en 
»methodisch en overzichtelijk ordenen van de authentieke bewijs-
»stukken, in den ruimsten zm het postwezen \ a n een bepaald land 
»betreffende, teneinde van dezen dienst een betrouwbaar, juist en 
»zooveel mogelijk volledig beeld te geven«. 

En hiervoor nu, dames en beeren, komt het mij absoluut niet 
noodzakelijk voor, dat alleen »tadellose« exemplaren behoeven te 
worden verzameld. 

Om U een bewijs te leveren, dat ik m dezen ook niet heelemaal 
alleen sta, meen ik even in uw herinnering te moeten wakker 
roepen twee schitterende collecties postzegels, die U zich allen 
nog wel zult herinneren uit den tijd van de Intern. Postzegel 
tentoonstelling in 1924 in Den / / a angehouden n m l de collectie 
Waller, die thans den grondslag vormt voor het op te richten 
Postmuseum in Den Haag en de collectie van den heer Warren 
uit Epsom. 

Beide collecties zullen door U zeer zeker zonder eenige reserve 
worden beschouwd als het beste, uitgebreidste, het meest metho 
disch en overzichtelijk geordend, wat U ooit op dit gebied van 
speciaal verzamelen van Nederland en de Ned. Kolomen, hebt 

gezien. Bovendien weten we, dat beide collecties op bijna alle 
Internationale tentoonstellingen over de geheele wereld met de 
Eere-medaille zijn bekroond 

En toch, wat bevonden zich in beide collecties een massa zegels, 
die door een tegenwoordigen beginneling direct zouden worden 
gerangschikt onder de minderwaardige qualiteiten, een massa zegels, 
die het praedicaat »prima qualiteit« niet zouden kunnen verwerven 

Of moet ik U wellicht nog herinneren aan de mooie, speciale 
verzameling van Siam, werkelijk van begin tot einde methodisch 
opgezet, van een onzer meest verdienstelijke leden, van generaal 
Becking, een collectie die de meesten uwer eenige jaren geleden 
hier op een vergaderingsavond niet alleen hebben kunnen bezich
tigen, maar waarbij de gelukkige eigenaar zoo vriendelijk was een 
verklaring te geven 

Ook m die collectie, ik herinner het mij nog heel goed, waren 
vele exemplaren, die door een tegenwoordigen beginneling met 
neusophalen zouden worden ter zijde gelegd, en dat zouden dan 
misschien wel de meest zeldzame exemplaren zijn, die zich in die 
collectie bevinden 

Ook de beide zegels, de eerste van Mauritius, van den heer 
Manus, waarvan men beweerde, dat ze samen ongeveer f4oooo,— 
zouden waard zijn, waren m.i met eens exemplaren, waarvan iedereen 
zou zeggen dat ze onberispelijk zijn. 

U ziet uit het bovenstaande, dat het heelemaal niet noodzakelijk 
IS om een zeer belangrijke collectie te hebben, alleen zulke exem
plaren te verzamelen, waarop, wat qualiteit en afstempeling betreft, 
niet de minste aanmerking te maken zou zijn. 

Of men nu algemeen of speciaal verzamelt, of men alleen zegels 
verzamelt tot- of vanaf een bepaalden datum, dan wel b.v. alleen 
zegels met landschappen of alleen zegels met dieien erop voor
komende, doet niets ter zake Om iets belangrijks te verkrijgen, 
IS het absoluut niet noodzakelijk, dat we allemaal gaan zoeken 
naar exemplaren, zooals er van elk zegel slechts enkele bestaan. 

Gewenscht is het evenmin, en wel in de voornaamste plaats al 
daarom niet, omdat er dan zooveel verzamelaars zullen zijn die 
nimmer zullen vinden wat ze zoeken en daardoor tenslotte ont
moedigd, halverwege eindigen met verzamelen 

Gewetischt is het ook zeker niet, omdat we daardooi , onbewust 
misschien, mede helpen om de tegenwoordig toch al tot topprijzen 
verhandelde zegels, nog hooger m prijs op te drijven en bovendien 
m de hand werken, dat zegels, die op den rand van prima qualiteit 
zijn, door gewetenlooze handelaren zullen woreen gerepareerd of 
bijgewerkt en tegen hoogen prijs aan verzamelaars worden verkocht 

Ik zou, dames en beeren, niet gaarne zien, dat door de post 
zegelverzamelaars het esthetische in hun verzameling zou worden 
verwaarloosd Mijn eigen collectie, die ik hier al eens ter bezich
tiging heb gesteld, zal U daarvoor wel voldoende waarborg zijn. 
Maar ik heb gemeend eens vierkant stelling te moeten nemen 
tegen al die verzamelaars, die van de veronderstelling uitgaan, 
dat een verzameling, zij moge dan overigens zoo mooi zijn als 
men zich maai kan indenken, m hun oogen ineens geheel m het 
niet zinkt, wanneer zich daarin eenige zeldzame, bijna niet te 
verkrijgen zegels bevinden, waaraan b v een tandje ontbreekt of 
die een heel klein, dun plekje hebben 

Dat komt mij niet logisch voor en vooral niet, als wij in aanmer
king nemen, dat door de knapste philatelisten vele collecties met 
goud zijn bekroond, waaun ook zulke exemplaren voorkwamen. 

Ter beschenmin^ 
Van Verzamelaars 

en Handelaren 
J B. R O B E R T . 

XVII. 
(De Reductie is met veiantwoordehjk noch aansprakelijk voorde 

m deze rubriek voorkomende waarschtruumgen, in het algemeen 
belang ovo genomen uit ttjdschi iften of mededeehngen vin phila 
teksten, of wel ingezonden door belangstellende lezers enz van ons 
Maandblad Mocht let^ onjuist zijn weergegeven volgens de meening 
van di.n betrokkene^ dat hij zich dan wende tot den bewerker 
J. B. Robert, 's Graven/ia^e, met overlegging van alle stukken 
zoo mogelijk, waarop de meenim^ gebouwd is.) 

Italië Serie : Crociera Italiana 1924. — Een nieuwe vervalsching 
wordt met keurige afbeeldingen ter kennis van de belangstel-
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lenden en belanghebbenden gebracht, door »Battaglie Filateliche«, 
een mij nog onbekend, prachtig afgedrukt Italiaansch Tijdschrift. 
De vervalsching zal moeilijk herkend worden door eene omschrij-
vmg van opdruk en stempel, daartoe behoeft men materiaal van 
»onbetwistbaar echte« opdrukken enz. Volgens genoemd blad — 
de afbeeldingen zijn slechts voor ervaringrijke deskundigen van 
nut, de meer of minder vette »valsche» opdrukken enz. en het 
gevolg daarvan, het minder of meer heldere voorkomen, moeten 
ontegenzeggelijk alle minder ervaren en druk- noch typenkennis 
bezittende, zich voor »experts« uitgevende handelaars en verza
melaars misleiden, dit worde niet vergeten ! — is de »valsche« 
opdruk een htografie en hierdoor is die opdruk minder voldoende 
diep dan de »echte«, uit metalen karakters — typografie — 
samengestelde De voorafgaande meening, dat de valsche zijn 
gestempeld, om een zeker merk ter herkenning te maskeeren, 
kan ik, gelet op de afbeeldingen, waaronder enkele, welke den 
geheelen of het grootste deel van den opdruk ongestempeld te 
zien geven, niet onderschrijven: de afstempeling dient ie . omdat 
h^t »gestempelde« nog altijd door de armen gezocht wordt en 
2e. die »gestempelde« hooger geprijsd in catalogussen vooikomen, 
twee hoogstgewichtige factoren, welke tot de allerzotste philate-
listische spiongen behooren, doch, zooals zoovelerlei dwaasheden, 
door exploitanten ter uitbuiting worden gebezigd. — A's aller
beste herkenningsteeken vind ik, behalve den minder scherpen 
druk van de iets te groote lettertypen der »valsche«, den stand 
van de tweede »i« van »Italiano«. Neemt men een kaart of 
liniaal en legt dezen vlak langs de rechterzijde van die »I«,dan 
valt deze letter op de onderstaande «2«, op de hoogte waar de 
boogvorm naar beneden daalt en zou, opwaarts getrokken, juist 
in het midden der ruimte komen, welke de »C« en »I van den 
eersten regel scheidt (bij alle echte geldt hetzelfde); bij de 
»V.^LSCHE« plaatst de loodlijn de »1« onder de booglijn der 
iC« en valt bijna op het eindpunt van den boog der .2«. Verdere 
verschillen zal ik niet aanduiden. Bij toezending ter keuring aan 
mij, moet altijd het port voor aangeteekende terugzending ge
voegd worden en het adres worden aangevuld met »Bijkt. Bali«. 
— De beste waarschuwing is »de lage prijs« ; er zullen geen 
handelaars in echte postzegels te vinden zijn, die ze voor een 
kwart van de handelswaarde zullen aanbieden. Allen, die nog 
'n vveinigje kunnen nadenken, vinden in den lageren prijs een 
»voorbehoedmiddel« ! 

' (Niemand koope van Italianen zegels, die niet zijn ingeschreven 
als leden van de »Sindacato fra negozianti di francoboUi per 
coUezione in Italia«, noch van hem niet bekende personen aldaar, 
voor inlichtingen te hebben ingewonnen bij ons correspondeerend 
lid, Dr. Emilio Diena, Rome, natuurlijk met voldoende portver-
goeding voor antwoord.) — J. B. R. 

Italië. 1906, 10 C. rose. — Een paar in steendruk uitgevoerde 
lo centesimi-zegels wordt door heer Nagy te Weenen aan »die 
Postmarke«, nr. i i 8 , voorgelegd. Deze vervalsching is ter bena
deeling van den Staat in gebruik gekomen. Het bedoelde paar 
is gewoon door de post gegaan, gebruikt »I2 Febr. 1920< te ? 
(slechts » A N C . . . « of « A N C . .« is zichtbaar). Het paar werd 
gevonden in uit het verkeer verzamelde massawaren. Het blijkt 
dat de vervalsching niet diende om verzamelaars te bedriegen, 
hetgeen trouwens niet mogelijk was, daar het zegel nog in koers was. 

Spoedbestellingszegel »60« op 25 c. — Een andere vervalsching; 
eveneens tot schade der post door den vervalscher gebruikt doch 
tijdig ontdekt, is de 25 centesimi spoedbestelling, waarop de 
winzuchtige »Cent. 60« drukte. Hij won aldus 35 centesimi op 
elk stuk. Alle gevonden stukken dezer vervalsching zijn in 
Castiglione in Juli 1923 gebruikt. 

Beide stukken zijn, vooral op brief, werkelijke merkwaardig
heden. Dat men goed oplette, men kan nooit w e t e n . . . ! 

'RrMi^ciilbii^ 
m 

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

Redactie en Administratie. 

pWlatefl^gc^^ëiH 

Een vogel-waakhond. 
Toen in 1923 in Uruguay de eerstelingen 

der serie met de afbeelding van den Teru-
Teru verschenen, zal menigeen zich afge
vraagd hebben, hoe het kwam, dat deze 
vogel als motief voor een zegelbeeld werd 
gekozen. In een Engelsch tijdschrift troffen 
wij dezer dagen een artikeltje aan, over
genomen uit de »Journal of Commerce« 
van Chicago en daaruit blijkt, dat de2e 
Zuid-Afrikaansche kievit een der meest 
populaire vogels in die contrijen is. Hij 
doet dienst als »waakhond«, dus iets derge

lijks als wijlen de beroemde ganzen van het kapilool! Mogen 
wij dit Amerikaansche tijdschrift gelooven, dan zijn er tal van 
zakenhuizen in Buenos-Aires, Montevideo en andere plaatsen, 
waar deze vogel wordt benut als bewakings- en waarschuwings
instrument daar hij, als er onraad is, een heidensch spektakel 
maakt en de bewoners daardoor opmerkzaam maakt op het gevaar. 
Hetzelfde schijnt dit gevederde heerschap te doen in de vrije 
natuur, waar hij het wild, waarop jacht gemaakt wordt, waar
schuwt voor de komst van deze jagers, die dan ook. altijd volgens 
het blad, danig het land hebben aan dit krijschende waarschu-
wings-apparaat. 

Hoe het zij, de vogel staat in bijzondere gunst bij een gioot 
deel der bevolking en is daarom de eer waardig gekeurd op de 
zegels van Uruguay te prijken. 

Dominikaansche Republiek, Spaansche Regeering. — »DiePost-
marke-bammleiwoche« brengt een antwoord van den heer R. B. 
op de vraag van Dr. Herbert Munk, gedaan bij de bewerking 
van de zegels der republiek, afgedrukt in afl. 10 van Kohl's 
Handbuch, blz. 228; »Is de uitgifte i864 van Sp. W. Indië (kop 
der Koningin naar links) ook in deze republiek nog gebruikt 
geworden?« Met voorlegging van een bepaald echt, op geheelen 
brief zich bevindende i real blauw, 1864, afgestempeld »Puerto 
Plata 21. May i864, bevestigt genoemde heer het gebruikervan. 
Tevens vestigt hij de aandacht op de prijsschatting van de 
I real groen, 1857, op blz. 228 van het h a n d b o e k ; deze is alleen 
juist voor een enkel los exemplaar me t de afstempeling «Santo 
Domingo, 15 Januari 1863«. J. B. R. 

Fransche Post in Egypte. - Een officieele afkondiging brengt 
het bericht, dat met 31 December 1926 gesloten worden de 
Fransche postkantoren Alexandrië en Port-Said. J. B. R. 

Albanië. Whitfield King en Co., de bekende Britsche postzegel
importeurs, deelen mede, dat hun door het Albaneesche postbe-
stuur een offerte is gedaan in ongebruik te zegels, behoorende 
tot twaalf verschillende oudere uitgiften tot een totaal waarde 
van vier en een half millioen goudfrank. Voor minder dan '/20 
der, nominale waarde hadden zij koopers kunnen worden, doch 
zij zijn niet op de transactie ingegaan. Vermoedelijk dat de 
Albaneesche posterijen nu ergens anders haar geluk gaan beproeven. 

Bulgarije. Uitgifte 1917. Deze uitgifte, vervaardigd door de 
Staatsdrukkerij te Weenen is, zooals velen weten, getand i2'/2. 
»Die Postmarke-Sammlerwoche«, nr. 130, blz. 261, ontving nu 
de 15 en 30 stot. gebruikt, in li jntanding i i ' /2 en verklaart, dat 
die drukkerij gedurende den oorlog (van af 1916) en daarna, 
een lijntandingmachiue i i ' / j , veelmaals als hulp in nood, gebruikt 
heeft, doch een kamtandingmachine 11V2 nooit heeft gehad, 
zoodat de 15 stot. in deze tanding, in Kohl 's Handboek, blz. 558, 
vermeld, niet aldus getand kan zijn. J. B. R. 

Portugal. Overdr. Onafhankelijkheidszegels. — Ons geacht en 
steeds ijverig de belangen der verzamelaars dienende medelid 
heer C. George, Lissabon, deelt mede , dat de »oveidrukte onaf-
hankelijkszegels«, een waarde van enkele nederl. centen verte
genwoordigende, zeer verklaarbaar door de postambtenaren zijn 
opgekocht, voordat het publiek ervan kon »genieten«. Wie zou 
ook zulk een gelegenheid, de schoonste die men ooit aanbood, 
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laten voorbijgaan ' Of zij de commissie, aan wie zij eenige stellen 
(»goedgunstig«) afstond, dank betuigd hebben, wordt niet erbij 
aangeteekend, maar zal wel geschied zijn Slechts kan ik m j 
met verklaren, de lijdelijke, zich tegen zulk een willekeui niet 
verzettende commissie, die juibt de overgebleven stellen onaf han 
kelijkheidszegels, volgens Champion s Bulletin zou de oplage van 
elke soort bedragen van 20 tot 50 duizend stuks, dus 20 coo 
volledige stellen, de heer George, die het waarschijnlijk beter 
kan weten en in alle opzichten zonder overdrijving het zal mede-
deelen, geeft aan zi] stelde voor, 30 duizend complete stellen te 
doen overdrukken met een laag waardecijfer Het »doel« toch werd 
verijdeld Wel kwam het geld in kas, maar de ongerechtigde 
postambtenaren speculatie, verhinderde het »algemeene« publiek 
van zijne instemming met het edele doel te doen blijken Ook 
schijnt de Directeur Generaal het »gouverner c'est prevoir« niet 
te verstaan hetgeen de ouderen niet verwonderen zal 

Roode Kruis Portvrijdomzegels — Voornoemde heer George 
zendt mij welwillend twee portvrijdomzegels van het R K ' toe 
Het eene dient alleen voor Lissabon, het andere voor de afdee 
lingen in de andere steden Het schijnt dat deze zegels uitge
geven door het »Roode Kruis« een »jubileum« uitgifte is, n 1 de 
60 jarige gedenkdag aan de stichting (i Febr 1865) Deze zegels 
acht ik niet te zijn »officieel«, d w z met door de bevoegde 
macht gelast en uitgegeven. Daar ze echter verkocht worden 
voor I Escudo, schijnt het Postbestuur elk dezer twee soorten, 
als een »frankeerwaarde van 50 cent« te erkennen Door ze te 
verkoopen, kan geen misbruik ten nadeele van de schatkist 
plaats vinden Het is echter mogelijk, dat de verkoop slechts 
ten voordeele van het R Kr komt en misschien door die inrich 
ting alleen worden verkocht — Na afdruk het bericht »De 
gewone zegels met een rood kruis erop dienen voor het port 
vrijdom, maar de zegels, waarop de dame Florence Nightingale 
voorstelt, v/erden gedrukt ter herinnering aan het jubileum en 
worden als portvrijdomzegels gebruikt en »verkocht« door het 
R Kruisbestuur, totdat ze op zijn Er zijn slechts 20000 voorde 
provincie, 50 000 voor Lissabon gedrukt « J B R 

San Marino Spoedbestelling 60 e met opdr „Lire 1,25" — 
Een mij toegekomen mededeeling luidt (vertaald) »S Marino 
1,25 (oplage 50,000) werd dadelijk aan het loket opgekocht, 
voor dat men m het algemeen iets van de uitgave vernomen 
had« — Men denke hieraan ' Er is geen kans dezen opdruk voor 
'n3o"'/|, boven de frankeerwaarde te bekomen er werd ter plaatse 
op denzelfden dag reeds 5 lire betaald, dus meer dan 200"/„ 
erboven De opdruk »Lire 1,85« op dezelfde spoedbestellings 
zegels van 60 c was voor den gewonen prijs verkrijgbaar J B R 

Wurtemburg: welwillendheidsstempel Stuttgart — Velen onzer 
zullen wel vernomen hebben, dat vooinameli)k de dienstzegels, 
om ze te verkoopen, met den kleinen Stutigartschen stempel 
zgn »welwillend« vernietigd werden Dit welwillende afstempelen 
gebeurt nog heden ten dage Aan «die Postmaike Sammlerwoche« 
werden dusdanig gestempelde stukken voorgelegd De dagteeke 
ning staat in het midden onder elkander, b v »14« «Mal« »26« 
»(6)« Volgens verkregen inlichting van het Postbestuur Stuttgart 1, 
is deze stempelsoort in het jaar 1882 aangemaakt en wordt nog 
steeds aan het loket gebruikt Het Arabische cijfer onder het 
jaartal geeft het namiddagsuur aan, het Romemsche het voor 
middagsuur J B R 

De Brunswijl<sclie Noodzegels — Dr Munk heeft in Kohl's 
Handbuch, bij de behandeling dezer zegels, de algemeene mee
ning verkondigd, dat de gebruiker van die zgn noodzegels, 
Richard Borek, Brunswijk, ze had doen maken »mit Hilfe gefal 
liger Postbeamten« Hiertegen heeft B een aanklacht ingediend 
De klacht dient dus niet om een rechterlijke uitspraak uit te 
lokken om die zgn zegels als »postzegels« in catalogussen te 
doen opnemen en door verzamelaars te worden ingelijfd bij de 
overige postzegels, maar om te bewijzen, dat de postdirectie zelve 
de uitgave van deze noodzegels gelast heeft Dit is wel zonderling' 
Kan eenige postdirecteur ter wereld iemand bevelen zegels voor 
zich te doen aanmaken, ter frankeering van zijne per post te 
verzenden stukken ? Welke particulier zou daaraan voldoen, zoo 
hl) zijne uitgaven niet meervoudig beloond zag' ' Hoop den uitslag 
te mogen mededeelen J B R 

Door de N V Hekker's Postzegelhandel, te Amsterdam, zal 
van 28 I ebruari tot en met 5 Maart 1927, in Hotel »Krasnapolsky« 
aldaar, haar 14e publieke veiling gehouden worden van postzegels, 
enz der geheele wereld 

De auctionaris J K Rietdijk, te 's Gravenhage, zal in een der 
zalen van »Victoria« aldaar, van 7 tot en met 11 Maart 1927, 
zijn 54e postzegelveiling houden van zegels van Nederland en 
Kolomen, Europa en Overzee 

Lid 551 Deze stempel (Schreuders n 626) was voor de bijkan 
toren, uitsluitend voor den dienst der Rijkspostspaarbank bestemd 
HIJ diende ook voor vernietigingsstempel voor de frankeerzegels, 
welke als inlage op de diarvoor bestemde formulieren worden 
gebezigd 

Lid 61 Als gij zegels van Bolivia^ eerste uitgifte, bezit, die 
onderling kleine afwijkingen in teekening en aiceering verioonen^ 
IS dit nog geen bewijs dat er daarom valsche bij moeten zijn, 
daar e"- b v van de 5 ets verschillende retouches enz hebben 
plaats gehad, waardoor op de plaat 72 variëteiten voorkomen 
Dit geldt in meerdere en mindeie mate voor alle waarden 

Speciaal verzamelaar Voor een speciaal verzamelaar bestaan 
geen grenzen , dat hangt van zijn eigen inzichten af Ge kunt U 
b V bepalen tot de zegels, die officieel in omloop zijn gebracht 
en die bijeenbrengen in alle nuances, tandingen enz Gij kunt 
er bijvoegen de proeven, afstempelingen , ja , ik heb zelfs eens 
een verzameling gezien (Duitsche Staten), waarbij na elke uitgifte 
de daarvan bekende falsificaten waren opgenomen 

A C Voss, 
Amsteldijk 114, Amstftdam 

iRoclkfi'crikcin, "^^ 

Miciiel Briefmarlfen-Katalog Naclitrag Heft 1,1927. — De heer 
H van Peursen, Zeestraat 40, '^ 6rr«i/(;«/ï<r_;»-«, zendt mij ter recensie 
het 5e bijvoegsel op den Michel 1927 Zooals gewoonlijk is deze 
aflevering 16 biz sterk waarvan ruim 5'/2 de nieuwigheden be 
vatten en de overige, behoudens '/^ blz prijsveranderingen enz , 
een «allerlei« brengen, waarin ditmaal een groote bijzonderheid 
voor degenen, die geen Fransche vaktijdschriften lezen Het geldt 
de aankondiging van een »Duitsch« zegel van Mk i 20 met de 
beeltenis van Heinrich Friedrich Karl, Fieiherr vom und zum 
Stein, geboren 26 Oct 1757 te Nassau a/d Lahn, gestorven 20 
J u r i 1831 op zijn stamslot Kappenberg te Westfalen Het buiten 
gewone daarvan is, dat geen enkel Duitsch vakblad noch de 
dagbladpers iets daaromtrent bericht heeft noch iemand dier 
bladen daarvan iets vernam Het was bekend, dat de uitgegeven 
koppenserie niet compleet i=, doch bij weinigen, zoo niet iemand, 
IS de gedachte gerezen, dat er een waarde van Mk i 20 zou 
komen en dat deze het beeld van den geestesgroote von Stein zou 
brengen, dus waarschijnlijk m een formaat en in een zin geheel 
afwijkende van de langwerpige postzegels van i tot 5 Mk. 

Vervolgens zijn van belang de afbeeldingen van de 5 typen 
der Tsechoslowakijsche zegels, voor eenige maanden door mij in 
ons blaa omschreven Dan nog andere wetenswaardigheden, 
waaronder ik rangschik »Der geplante Katalonische Pu t schund 
seme Marken«, >Allitalien und seine Wuhrungen«, en vervolg, 
enz Den bezitters van den Michel 1927 kunnen die bijvoegsels 
wel worden aanbevolen, welke door den heer van Peursen voor
noemd hun kunnen geleverd v\orden J B R 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
W A T E R G R A A F S M E E R • N . Y A A R &C D\n. lEOH D E R A A Y 
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Universum, 8e Jaargang. Uitgave J. Mebus, te Amsterdam. — 
In nieuw kleed gestoken verschijnt het eerste nummer van den 
nieuwen jaargang, bevattende tal van aanbiedingen van nieuwe 
uitgiften en andere zegels. Het weikje geeft van de nieuw ver
schenen zegels duidelijke afbeeldingen ; wij vestigen er gaarne 
de aandacht op. v. B. 

The Aero Field, ie jaargang no. I i . Uitgave F . J. Field, &///0« 
Coldfield, England. — Dit nummer bevat tal van wetenswaardig
heden uit den ouden en den nieuwsten tijd op luchtpostgebied. 
Wij bevelen het in de belangstelling van de verzamelaars van 
luchtpoststukken aan. v. B. 

to»^.., 

In^ezorden 
Hengelo (O), 31 Januari 1927. 

Geachte Redactie. 
Ondergeteekende zou gaarne nog eens uwe bereidwilligheid 

willen inroepen voor plaatsing van onderstaande in het e.v. Maand
blad, ten einde e. e. a. onder de aandacht van het hoofdbestuur 
der Posterijen te brengen en daardoor te trachten verbetering 
te verkrijgen in den tegenwoordigen toestand. 

Ongeveer een maand geleden was ondergeteekende, die, om 
in Amsterdam te komen, slechts ongeveer 3 uur per sneltrein 
noodig heeft, op een Woensdag te ongeveer 2 uur n.m. aan
wezig bij het verzamelaarsloket te Amsterdam, om eenige kolonie
zegels te koopen, doch kreeg te ongeveer 4 uur den indruk, 
dat, indien in hetzelfde tempo werd verder gewerkt, hij te 5 uur 
nog niet aan de beurt zou zijn, zoodat hij onverrichter zake naar 
huis terugkeerde. 

Het volgende viel hem bij dit loket op : 
l ' . dat hoewel twee ambtenaren aanwezig zijn en twee loketten 

beschikbaar, er zich slechts één ambtenaar onledig houdt met 
de uitgifte der zegels; 

2". dat die ambtenaar zich zoo nu en dan nog eens voor 
korter of langer tijd verwijdert, wat destijds aan achter onderge
teekende staande .»klanten« de opmerking ontlokte: »nu kun je 
voorloopig wel naai huis gaan« en dergelijke. 

Best mogelijk, dat dit alles niet anders kan, doch dan de 
volgende vraag : 

Is er geen mogelijkheid, de verzamelaars, niet in Amsterdam 
woonachtig, wat meer ter wille te zijn? 

Elk handelaar verzendt bestellingen boven een bepaald bedrag 
(soms t 5, — , soms hooger) franco, al dan niet aangeteekend. 

Die man moet dan van zijn winst f0,25 offeren aan de Post. 
Zou het teveel gevergd zijn, als de Post, die toch aan het 

verzamelaarsloket niets anders is dan een postzegelhandelaar, 
de verzamelaars, die niet in de gelegenheid zijn in Amsterdam 
te komen om daar uren te staan wachten voor het loket, in 
staat stelde, eveneens zonder extra kosten de verlangde zegels 
te bekomen, daor b.v. zendingen van minimum f5,— franco en 
van minimum f 10, - franco aangeteekend te verzenden. Het zou 
extra werk meebrengen voor den dienst, doch het zou zeker zijn 
geld dubbel en dwars opbrengen. 

Men zou b.v. enveloppen kunnen laten bedrukken met als 
adres . Portvrij, Afdeeling Koloniezegels, of iets dergelijks, en bij 
toezending van de zegels steeds weer een blanco enveloppe 
insluiten, zoodat de verzamelaar van uit elke plaats zijn bestel
ling portvrij kon overzenden (desnoods met een minimumbedrag 
per bestelling), of men zou de bedrukte enveloppen b.v. tegen 
kostprijs aan verzamelaars kunnen verstrekken evenals model G.39 
van den Girodienst (kostprijs op de enveloppe drukken om 
knoeierij te voorkomen, waardoor enkele verzamelaars in een 
plaats voor verstrekking aan andere in hunne omgeving zouden 
kunnen zorgen, hen daarbij tevens inlichtende omtrent minima 
der bestellingen, enz. 

Laat daarbij de betrokken afdeeling een girorekening openen en 
alle verzamelaars zijn geholpen en de Posterijen zelf niet het minst. 

Bij eenvoudige bestellingen zou men deze op het souche van 
de giro kunnen vermelden, bij ingewikkelde heeft men portvrije 
verzending naar Amsterdam, waar dan de kennisgeving van 
storting aan*" de bestelling gehecht kan worden voor controle 
(bedrag der bestelling gelijktijdig overmaken met de bestelling). 

Risico was dus uitgesloten en het verzamelaarsloket werd een 
loket voor DE verzamelaars en niet voor verzamelaars uit Amsterdam 
en omstreken. 

De regeling van thans voor verzamelaars uit andeie plaatsen 
(bestellen, onder rembours opzenden voor rekening van den 
besteller en het daaraan verbonden werk) kan niet veel minder 
omslachtig zijn dan de boven aangegeven, terwijl door het vast
stellen van een minimum per bestelling de Post toch ook niet 
de risico loopt, voor elke melige bestelling aan het werk gezet 
te worden. 

Met een dergelijke regeling zouden zeer vele Nederlandsche 
verzamelaars gebaat zijn, terwijl waarschijnlijk ook de ter plaatse 
wonende verzamelaars voordeel van deze regeling zouden onder
vinden, daar zij niet als thans uien behoeven te wachten. 

De ondervinding aan het betrokken loket zal wel geleerd hebben, 
dat op Woensdag- en Zaterdagmiddag vaak door één persoon 
inkoopen worden gedaan vooi verscheidene andere verzamelaars. 

In de verwachting, dat dit schrijven de instemming moge hebben 
van vele misdeelde verzamelaars en een aanleiding moge zijn 
voor het hoofdbestuur der Posterijen de bestaande regeling eens 
te herzien, Hoogachtend, 

Uw dw. dn., 
W. F . JANSSEN. 

Te koop aangeboden 
klemband met ± 2000 zegels Europa, 
enz., w.o. vele oude Engelsche Ko
loniën, gebruikt en ongebruikt, 
prachtexemplaren, Yvert 1927 ruim 
fr. 50 000, - , voor f 600 , - . (569) 

JOH. F. WOLVERS, 
Aelbrechtskade 158 b, Rotterdam. 

Zeer voordeelige aanbieding. 
IERLA.ND. 

Yv. no. 5, ongebruikt, Siipp. franc. 25,— f 0.75 
„ „ 7, gebruikt „ 15,— f 0,75 

„ 1 0 , „ „ 50,— f 2,— 
„ II, ongebruikt „ 5 0 , - f 2,— 
. 16, „ „ 15,— f 0,55 

„ „ 17, gebruikt, Supp. , 25,— f 1,— 
„ ., 18, „ „ 50, - f 1,70 
„ Port no. 4, „ 7,50 f 0,30 

Deze 8 waarden, Yvert fr. 237.50, voor f 8,55 
Kleine voorraad. Franco boven f 2 , 5 0 . 

L, 
A. Schelfhoutstr. 11, 

) 

Amsterdam. 
(557) 

TE W : van particulier P R A C H T 

Europa-verzameling 
in 10 banden, vele landen 
compleet, voor den meest-
biedende. G e e n zicht-

zending. Brieven franco Middenstandsbank te Wassenaar. 
(549) 

^ 1 N I I A N I r ^ Reèele en goede rui l re lat ies g e v r a a g d met 
I l I N L r M N U . Hol land voor alle betere zegels, speciaal de 
hoogere waarden, benevens complete series van '—10 van elk: voor
namel i jk al leen Hol land en Koloniën, maar ook andere landen Sleci i ts 
p r ima exemplaren wederzi jds Ik geef Fmland van ALLE UITGIFTEN 
van 18 6 af, ook Rusland, Est land, Aunus, Careliê, enz. Basis Yvert 
1927. Zendingen beneden f r. 5 0 0 worden niet gewenscht. Pef eren t ien : 
Suomen Filatel ist iseura, He ls ing fo rs : Kóbenhavns Phi late l is tk lubb: 
Oslo Phi latel is tk lubb, Agent van „ l 'Echo de la Timbroiogie*", enz , enz. 
Antwoord binnen 3-5 dagen na ontv d. zending Eerstzending verzocht. 

E. A. HELLMAN, Mikonk. 8, HELSINGFORS (Finland). (5.M) 

D I R . LECPN D E P.AAY 
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