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De eerste Nederlandsche postzegels 
herdacht. 

I. 
Op I Januari 1852 verschenen onze eerste zegels in de alom 

bekende teekening, waarden en kleuren. Twaalf jaren te voren 
had Engeland, toen de pósthervorming door Rowland Hill haar 
beslag kreeg, den eersten zegel geschapen, waarbij Hill gebruik 
maakte van de gedachte, ontsproten aan het brein van den 
Schotschen boekhandelaar en drukker, James Chalmers. Ja ren lang 
heeft men de uitvinding van den postzegel toegeschreven aan 
Rowland Hill; latere onderzoekingen hebben afdoende bewezen, 
dat dezen slechts de verdienste toekomt de gedachte van Chalmers 
te hebben omgezet tot de daad. 

De pósthervorming, door Rowland Hill met warmte bepleit 
en ondanks groote bezwaren tot een goed einde gebracht, vestigde 
de aandacht van alle andere landen, waar de post evenmin met 
haar tijd was medegegaan, op wat in Engeland plaats vond. 
Ook hier te lande putte men uit het Britsche voorbeeld zijn 
leering en ging men over tot het treffen van de hoognoodige 
maatregelen om dezen belangrijken tak van staatsdienst te ver
beteren. 

De eerste wettelijke regeling van ons postwezen kwam tot 
stand onder het bestuur van koning Lodewijk door de Publicatie 
van 17 April 1807. Zonder op de bepalingen van deze Publicatie 
te ver in te gaan, daar deze van meer belang voor den post
ambtenaar dan voor den verzamelaar zijn, verdient het wellicht 
toch zijn nut te memoreeren, dat artikel 11 breedsprakig en 
uitvoerig het monopolie van den Staat voor het briefvervoer 
vastlegde. Curiositeitshalve vinde dit artikel hier onverkort een 
plaats : 

»Niemand, wie hij ook zij, behalve die geen of genen, welke 
daartoe door Ons bij het Postdirectie zijn of zullen worden gequa
lificeerd, zal vermogen eenige Posterijen, noch Gaarderingen of 
Transporteringen van Brieven aan te leggen, te houden of daartoe 
mede te werken, direct of indirect, ofte zoodanige Brieven of 
Pakketten in de Steden of ten platten Landen te collecteren, ten 
einde dezelve op eene andere wijze, dan door de gevestigde 
Posterijen te doen transporteren, nochte ook daartoe eenige bussen 
aantehouden, te hebben of te plaatsen, ofte hoedanig anders tot 
zoodanige ongeoorloofde Collectering, Vervoer, Verzending of 
Transport mede te werken of behulpzaam te zijn. 

Niemand zal vermogen eenige Brieven ofte Pakket ten op voorsz. 

wijze vervoerd en aangebragt, noch ook zoodanige, welke door 
de Postillons ofte Boden der Koninklijke Posterijen zullen worden 
medegebragt , en door hen elders, dan de daartoe vastgestelde 
kantoren ofte Personen, mogten worden afgegeven, ter besteüing 
aantenemen, te bestellen, aan anderen aftegeven, daar voor eenig 
port te ontvangen, of te doen ontvangen, ofte hoedanig anders, 
zulks ook zoude mogen worden gepractiseerd, te bezorgen of te 
doen bezorgen. 

De overtreders zullen voor de eerste maal met eene boete van 
vijfentwintig Guldens en voor de tweede maal en volgende 
overtredingen, telkens met eene boete van honderd Guldens 
worden gestraft, benevens privatie van hun officie ofte intrekking 
voor den tijd van een jaar, van zoodanig Patent, als door hen tot 
uitoefening van eenig Bedrijf hoegenaamd mögt zijn verkregen«. 

Wellicht, dat de uitvoerigheid van dit artikel, waarin het mono
polie was samengevat, maakte, dat de overtredingen veelvuldig 
waren, zóó zelfs, dat de wet van 12 April 1850 dit monopolie 
opnieuw regelde, er zelfs een hoofdbeginsel van makende. 

Het zou te ver voeren, ook de bepalingen dezer wet, die het 
Staatsmonopolie raakten, hier over te nemen ; van grooter belang 
voor de verzamelaars is, dat artikel 9 het groote novum bracht : 
het gebruik van postzegels. 

Door deze wet werd de grondslag gelegd voor onze eigen, 
Nederlandsche postzegelkunde en wij laten hieronder dan ook 
enkele artikelen volgen, die voor de verzamelaars van belang zijn. 

Wet van den i2den April 1850 (Staatsblad n". 15), 
tot vaststelling van het briefport en tot regeling der 
aangelegenheden van de brievenposterij. 

Art. 2. 
Het briefport is verschuldigd naar mate van den afstand en 

van het gewigt. 
Art. 3. 

Het port naar mate van den afstand wordt berekend als volgt: 
Voor een afstand van 30 Ned. mijlen ot daarbeneden 5 cents. 

» » » » 3 0 tot en met 100 mijlen 10 » 
» » j boven 100 mijlen 15 » 

Art. 4. 
De afstand wordt gemeten in eene regte lijn, van het postkan

toor op de plaats van afzending, tot aan het postkantoor op de 
plaats van bestemming der brieven. 
(enz.). 
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Art. 7. 
Bij de berekening naar het gevi'igt worden alle brieven van 

15 wigtjes of daar beneden als enkel beschouwd, 
(enz.). 

Art. 9. 
De vooruitbetaling van het port zal, na i Januarij 1851, ook 

kunnen geschieden door het aanhechten van postzegels, tot dat 
einde door de zorg der administratie voor een ieder verkrijgbaar 
te stellen. De wijze van uitgifte dier zegels, en de voet waarop 
daarvan, ter invoering dezer wet, gebruik te maken is, worden 
door Ons geregeld, 
(enz.). 

Artikel 9 — door ons verkort weergeven, daar het nietver
melde van geen belang is voot den verzamelaar — liet derhalve 
de nadere regeling betreffende de postzegels over aan den Koning. 

De datum van invoering werd niet definitief vastgesteld. De 
hier volgende circulaires nos. 434 en 44/ geven achtereenvolgens 
eene verschuiving van dien datum en eene aankondiging van 
het Koninklijk Besluit van den i2den November 1851 met eenige 
bepalingen. 

De circulaires luiden onverkor t : 
(Circulaire N". 434). 

E X T R A C T uit het register der Resolutien van den Minister 
van Financien. 

Afdeeling Posterijen. 
N». 68. ' sGravenhage, den 28 December 1850. 

Art. 4. De Postbeambten worden bij deze verwittigd, dat bij 
de wet van 22 December 1850 (Staatsblad no. 100), de termijn 
welke, bij art. 9 der Wet van 12 April 1850 (Staatsblad n». 15), 
voor de invoering der Postzegels was vastgesteld, is verlengd 
geworden tot een nader door den Koning te bepalen dag, doch 
uiterlijk tot den 3isten December 1851. 

Afdeeling (Circulaire n". 447). 
POSTERIJEN E X T R A C T uit het register der 

^'^ 6^ resolutien van den Minister van 
Nota. De afdeeling, de Financien, 
datums en het nommer 
dezer, zullen, bij de aanha
ling, naauwkeurig behoo
ren te worden uigedrukt. 

"""■ 'sGravenhage, den 24sten November 1851 

De Minister, 

Gelet op het Koninklijk Besluit van den i2den November 1.1. 
(Staatsblad N". 143), ter invoering van het gebruik der Postzegels, 
ingevolge art. 9 der Wet van 12 April 1850 (Staatsblad N". 15), 
te rekenen van i". Januarij 1852; 

Heeft goed gevonden en verstaan : 
Art. I. 

Een afdruk van het hier boven vermeld Koninklijk Besluit 
wordt nevens deze resolutie gezonden, aan den HoofdInspecteur 
en de Inspecteurs der Posterijen, alsmede aan de Directeuren 
der Postkantoren, ten einde hun te strekken tot narigt. 

Art. 2. 
Ter uitvoering van hetzelve Koninklijk Besluit, worden mits 

deze vastgesteld : 
a. Eene Instructie voor de Directeuren en verdere beambten 

der Postkantoren, omtrent de uitgifte, het gebruik en de verant
woording der Postzegels. * 

b. Eene Instructie voor de Brievengaarders op de Hulpkantoren, 
omtrent de uitgifte en het gebruik der Postzegels. 

Van deze stukken wordt wegens deze resolutie een exemplaar 
toegezonden ; te weten : van de Instructie sub a, aan de Direc
teuren der Postkantoren, en van de Instructie sub b, aan dezelfde 
Directeuren, alsmede aan de Brievengaarders; met last om zich, 
ieder voor zoo veel hem aangaat, dienovereenkomstig te gedragen. 

Van beide stukken wordt aan den HoofdInspecteur, en aan 
de Inspecteurs, een exemplaar gezonden, om hun te strekken 
tot narigt. 

Art. 3. 
Nog wordt aan elk dier ambtenaren, de Brievengaarders daar

onder "begrepen, toegezonden een exemplaar der Beknopte hand
leiding omtrent de bestemming en het gebruik der Postzegels; 

welke, ter voldoening aan het bepaalde bij art. 16 van het boven 
aangehaald Koninklijk Besluit, bij dit Departement is vervaardigd, 
om op alle Post en Hulpkantoren, voor een ieder, tegen betaling 
van tien cents, te worden verkrijgbaar gesteld. 

Het nevens gevoegde exemplaar, is bestemd voor het gebruik 
der ambtenaren zelven. De exemplaren bestemd voor het debiet, 
worden door de Directeuren ontboden van de uitgevers. Gebroe
ders Giunta d'Albani te 's Gravenhage, en door de Brievengaar
ders, van het Postkantoor waaronder zij ressorteren. 

Ten aanzien der verspreiding van dat stuk, en van de port
lijsten, die mede op dezelfde wijze te ontbieden zijn, gedragen 
de Directeuren en de Brievengaarders zich, volgens de voorschrif
ten hunner Instructie. 

Art. 4. 
In de tweede helft der maand December aanstaande, zal aan de 

Directeuren der Postkantoren de eerste voorraad Postzegels 
worden toegezonden, om daarmede te handelen gelijk hunne 
Instructie dit voorschrijft. Daartoe behoort mede, het voldoen 
aan de aanvankelijke behoefte der Brievengaarders. 

Gelijktijdig wordt door den Minister, bij een berigt in de 
Nedérlandsche Staatscourant, de dag, waarop de uitgifte der 
Postzegels op alle Post en Hulpkantoren een aanvang neemt, 
alsmede de verkrijgbaarstelling der Beknopte handleiding, met 
daarbij behoorende portlijsten, aangekondigd, zonder dat de amb
tenaren daaromtrent eene nadere aanschrijving hebben te wachten. 
Zij dragen alzoo zorg die aankondiging, die eenige malen zal 
geplaatst worden, niet over het hoofd te zien ; en gedragen zich 
naar de daarbij vastgestelde tijdsbepaling, even als of die in 
deze resolutie ware vervat. 

De tegenwoordige resolutie zal worden gedrukt, en met de 
daarin vermelde stukken worden gezonden, aan den Hoofd
Inspecteur en de ArrondissementsInspecteurs der Posterijen ; 
alsmede ^an de Directeurs der Postkantoren; voorts aan alle 
Brievengaarders, onder bijvoeging der stukken die hen aangaan; 
en eindelijk worden ter hand gesteld aan den Referendaris, belast 
met de afdeeling Posterijen, tot informatie. 

Accordeert met voorz. Register. 
De SecretarisGeneraal, 

VAN HOYTEMA. 
Het hierboven genoemde Koninklijk Besluit van 12 November 

1851, dat de uitgifte der zegels in bijzonderheden regelde, was 
als bijlage gevoegd bij circulaire n". 447. Het luidt aldus : 

KOPIJ 
Behoort bij circulaire n". 447 

12 November 1851 
N». 7. 

Besluit van den i2den November 1851 (Staatsblad N". 143), 
ter invoering van het gebruik der Postzegels, ingevolge 
art. 9 der wet van 12 April 1850 (Staatsblad N». 15). 

Wij Willem III enz. 
Hebben besloten en besluiten : 

Art. I. 
De dag der invoering van het gebruik der postzegels, wordt 

bepaald op i ' . Januarij 1852. 
Art. 2. 

De postzegels worden door de zorg van Onzen Minister van 
Financiën, op alle Post en Hulpkantoren der brievenposterij 
voor een ieder verkrijgbaar gesteld, tegen betaling van niet meer 
dan de daarop uitgedrukte geldswaarde. 

. ^ ' ■ '  3 ' 
Zij dragen Onze beeldtenis en het opschrift Postzegel, benevens 

de aanduiding der geldswaarde. 
Art. 4. 

Er zijn drie soorten van postzegels, namelijk : van vijf cents, 
van tien cents en van vijftien cents. 

Art. 5. 
Elke soort van die zegels wordt in eene verschillende kleur 

afgedrukt, te weten : 
Blaauw, de postzegel van vijf cents. 
Rood, die van tien cents. 
Oranje, die van vijftien cents. 

Art. 6. 
Zij dienen tot vooruitbetaling van het port op de binnenland

sche briefwisseling. 
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Nogtans kunnen zij ook worden gebruikt voor brieven die 
naar het buitenland zijn bestemd, in zoo verre dit niet strijdt 
met de overeenkomsten of schikkingen, daaromtrent met vreemde 
Regeringen of Administratien bestaande, en behoudens de bepa 
lingen van art l4 hierna volgende 

Art 7 
De brieven voorzien van postzegels, worden door of van wege 

de afzenders gestoken in de brievenbussen, die tot het ontvangen 
der ongefrankeeide brieven zijn bestemd 

Alt 8 
De vooruitbetaling van het briefport met gereed geld, in handen 

van de ambtenaien der Postkantoren, blijft toegelaten 
Onze Minister van Financien kan echter de brieven, welke op 

die vvijze zijn gefrankeerd, dooi de ambtenai en der Administratie 
van postzegels doen voorzien 

Art 9 
De postzegels worden vastgehecht in den bovensten hoek, aan 

de linkerzijde van het opschrift der brieven 
Art. lo 

Fr kunnen meer dan een postzegel, van dezelfde of van ver 
schillende soorten, op denzelfden brief worden geplaatst, tot 
ifpassing van het verschuldigde port 

.Art 11 
Ieder postzegel kan slechts eenmaal dienen 
De gebezigde postzegels worden op het kantoor van afzending, 

tot herkenning, overgestempeld of onbiuikbaar gemaakt, op de 
wijze door onzen Minister van Financien te bepalen 

Art 12 
Brieven, voorzien van postzegels die reeds eenmaal gediend 

hebben, worden belast met het veischuldigde port, door hem 
aan wien de brief is gerigt te betalen 

Indien echter het uitwendig aanzien, van de aldus voor de 
tweede maal gebruikte zegels, het vermoeden doet ontstaan, van 
eene volbragte poging om den daaiop afgedrukten stempel weg 
te nemen, of van eenigen toeleg om op eene andere wijze een 
misdadig gebruik van echte zegels te maken, wordt daaromtient 
gehandeld volgens de bepaling van ai t 15 hierna volgende 

Art 13 
De geldswaarde van het postzegel of van de postzegels, waar

mede een brief wordt gefrankeerd, moet ten minste gelijk zijn 
aan het bedrag van het verschuldigde port 

BIJ de berekening van dat port, komt zoowel den afstand van 
het Postkantoor van verzending tot dat van bestemming, als het 
gewigt van den brief in aanmeiking 

In geval van ontoereikendheid van het postzegel of van de 
postzegels, wordt de brief met het te kort komende port belast 

Art 14 
De bepaling der laatste zinsnede van het voorgaande aitikel, 

is niet van toepassing op de naar het buitenland bestemde brieven, 
die van ontoereikende postzegels zijn voorzien. Die postzegels 
zijn van onwaarde 

Art 15 
De brieven voorzien van nagemaakte of vervalschte postzegels, 

of ook van echte postzegels, welker uiterlijk aanzien het ver
moeden doet ontstaan, dat daarvan een misdadig gebruik is 
gemaakt, worden aangehouden, en gesteld in handen der ambte 
naren, die bij de Wet met het opsporen en vervolgen van mis
drijven zijn belast 

Art 16 
Onze Minister van Financien zal eene beknopte handleiding 

voor de ingezetenen, omtrent den voet waarop van de postzegels 
kan worden gebruik gemaakt, doen vervaardigen, en ten minsten 
prijze voor het algemeen verkrijgbaar stellen 

Onze Minister van Financien is belast met de uitvoering van 
dit Besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Alge 
meene Rekenkamer, 't welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 

's Gravenhage, den i2den November 1851 
(Get) WiLiEM 

Meergenoemde Circulaire N" 44 / bepaalde bij artikel 2, dat 
eene Instructie voor de Directeuren enz en een soortgelijke voor 
de Brievengaarders worden vastgesteld Artikel 3 kondigde de 
verschijning aan van een ^Beknopte handleiding omtrent de be 
stemming en het gebruik dtr Postsegels « 

Deze Instructies bevatten verschillende wetenswaardigheden. 

niet in het minst inzake de afstempelingen der zegels Wij nemen 
hen daarom verkort over 
Behoort bij de Circulaire N» 44 / 

Instructie voor de Diiecteuren en veideie beambten 
der Postkantoren, omtrent de uitgifte, het gebruik en 
de verantwoording der Postzegeh 

I Van de Postzegels in het algemeen 
Art. I 

De postzegels worden bij 's Rijks Munt t e [/trecht, onder toez\gt 
van het Munt-Collegie vervaardigd 

Art 2 
ZIJ dragen de beeldtenis des Konings en het opschrift Postzegel, 

benevens de aanduiding der geldswaarde 
Art 3 

ZIJ zijn gedrukt op het daarvoor veivaaidigde papier, waarvan 
elk vel honderd postzegels, verdeeld in < ler reeksen, ieder van 
vij/ en iwmtiQ zegels, bevat 

Alt 4 
Het papier is voorzien van de volgende watermerken 
Elk vel IS omgeven van eenen rand, waarin het woord PöJtó!?^!»/ 

vier malen voorkomt 
In ieder zegel bevindt zich een afzonderlijk meik, vertoonende 

eenen posthoot n 
Art 5 

Er zijn drte soorten van postzegels, namelijk van vijf cents, 
van tien cents en van 7 ij/tien cents 

Art 6 
Elke soort der postzegels is van eene verschillende k l eu r , 

te weten 
Blaaniv, de postzegels van -vijf cents 
Rood, die van tien cents 
Oranje, die van vijftien cents 

/ / Van de mtgifte der Postzegels 
Art 7 

De Directeuren der Postkantoren, en, onder hunne oiders, de 
Brievengaarders op de Hulpkantoren, zijn bij uitsluiting belast 
met de uitgifte der postzegels, van wege de Administratie 

Indien het noodig wordt geacht, in groote gemeenten, ook 
andere ambtenaren of personen met die taak te belasten, wordt 
daarin door bijzondere voorschriften voorzien 

In gemeenten waar alleen een bestelhuis, of in het geheel 
geene Post inngting gevonden woidt, kunnen de postzegels, door 
de belanghebbenden, van het naastbij gelegene kantoor worden 
ontboden, door tusschenkomst van de Postboden of andere per 
sonen, die in de dienst der bnevenpost, ten behoeve van zoo
danige gemeenten voorzien 

Art 8 
De postzegels worden uitgegeven voor de geldswaarde welke 

daarop staat uitgedrukt, zonder meer 
Het IS aan alle ambtenaren en personen in dienst der Admi 

nistratie verboden, voor hunne bemoeijenis te dier zake, eenige 
belooning of retributie boven den prijs der zegels, van de belang
hebbenden te vorderen of te ontvangen 

Alt 12 
Op Postkantoren waar een talrijk personeel aanwezig is, kunnen 

een of meer der ambtenaren door den Directeur bepaaldelijk 
met de uitgifte der postzegels worden belast, behoudens de ver 
antwoordelijkheid van den Directeur 

Alle ambtenaren onder de ordeis van den Directeur, zijn ver 
pligt hem in de uitgifte der postzegels behulpzaam te zijn 

De Brievenbestellers en Postboden zijn van dit laatste voor
schrift niet uitgezondeid 

/ / / . Van den inslag der Postzegeh door de Directeuren 
en Brievengaarders 

Art 15 
De uitgifte der postzegels aan bet publiek neemt een aanvang 

met den dag, nader door den Minister bij aankondiging m de 
Staats Courant te bepalen , doch zij kunnen niet tot het frankeren 
van brieven worden gebruikt voor i" Januarij aanstaande 

V Van het gebruik der Postzegels. 
Art 36 

De postzegels dienen van regtswege, tot het frankeren der 
binnenlandsche brieven. 
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Zij kunnen echter, door de belanghebbenden worden gebruikt 
voor brieven naar het buitenland bestemd, wanneer dit niet 
strijdt met de overeenkomsten of schikkingen, daaromtrent met 
vreemde Regeringen of Administratiën bestaande. Wanneer dit 
laatste het geval is, worden de ambtenaren er van onderrigt. 

Art. 37. 
De frankering met gereed geld, op de gewone wijze, blijft voor 

alle brieven toegelaten, onverminderd de bepaling van art. 43. 
Art. 38. 

De postzegels, na aan de keerzijde een weinig bevochtigd te 
zijn, worden in den bovensten hoek, aan de linkerzijde van het 
opschrift der brieven, vastgehecht . 

Wanneer zij echter door de afzenders op eene andere plaats, 
mits in elk geval op de zijde van het opschrift, en niet van 
achter op de brieven, zijn vastgehecht, is de frankering niet 
min geldig. 

Art. 39. 
Er kunnen meer dan één postzegel van dezelfde of van ver

schillende soorten, op denzelfden brief worden geplaatst, tot 
afpassing van het verschuldigde port. 

Art. 40. 
Ieder postzegel kan slechts éénmaal tot het frankeren van een 

brief gebruikt worden. Postzegels die blijken dragen van reeds 
gediend te hebben, zijn nietig en van onwaarde. 

Art. 43-
Ds brieven op de Post- of Hulpkantoren met geld gefrankeerd, 

worden door de zorg van de ambtenaren dier kantoren van 
postzegels voorzien. 

Het ontvangen frankeergeld strekt in betaling van de waarde 
dier postzegels. 

Er geschiedt geene verdere verrekening van dat frankeergeld. 
Hetzelve wordt ook niet meer van achter op de brieven vermeld. 

De bepalingen van dit artikel, zijn echter niet van toepassing 
op de brieven die naar het buitenland zijn bestemd, noch op 
de heffing van het vaste aanteekengeld voor alle soorten van 
brieven. 

Het frankeergeld, hetwelk op de kantoren voor de buitenlandsche 
brieven is ontvangen, mitsgaders het aanteekengeld, wordt op de 
tot dus verre gebruikelijke wijze verantwoord. 

Art, 44. 
De brieven, die volgens het voorgaand artikel ambtshalve van 

postzegels zijn voorzien, worden in allen deele behandeld als de 
brieven waarop die zegels door of van wege de belanghebbenden 
zelve zijn vastgehecht. 

VI. Van de verificatie der Postzegels. 
Art. 46. 

Na elke busligting worden de ongefrankeerde en de met post
zegels gefrankeerde brieven, zorgvuldig van elkander afgezonderd, 
alvorens daarop de dagteekeningstempel wordt afgedrukt. 

Dezelfde schifting vindt plaats, met opzigt tot de brieven die 
niet uit de bussen geligt, maar van Brievengaarders, Postboden, 
of op eene andere wijze op de Postkantoren ontvangen zijn. 

Art. 47. 
Alleen de ongefrankeerde brieven worden op het Postkantoor 

van vertrek, met den gewonen dagteekening-stempel in rooden 
inkt op het adres gestempeld. 

Met de brieven voorzien van postzegels wordt gehandeld volgens 
de voorschriften hierna volgende. 

Art. 48. 
De brieven met postzegels worden op het kantoor van vertrek, 

één voor één, aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. 
Dit onderzoek strekt zich bepaaldelijk tot de drie volgende 

punten u i t : 
]" . Of de zegels het uiterlijk voorkomen hebben van echt te zijn. 
2". Of zij eenig kenteeken dragen van reeds vroeger te hebben 

gediend. 
3". Of de waarde der zegels overeenstemt met het bedrag van 

het port, 't welk, naarmate van den afstand en in verhouding tot 
het gewigt, verschuldigd is. 

Art. 50. 
Wanneer bij het onderzoek in art. 48 bedoeld, postzegels voor

komen, die wel het kenmerk dragen van reeds gediend te hebben, 
maar zonder dat het blijkt dat er pogingen zijn aangewend, om 
den daarop afgedrukten poststempel weg te nemen of onzigtbaar 
te maken, worden de brieven niet aangehouden, maar alleen de 
zegels als nietig of van onwaarde beschouwd. 

Over de aldus voor de tweede maal gebruikte postzegels, wordt 
een kruis in zwarten inkt met de pen getrokken, in dier voege, 
dat de punten van het kruis, op den brief buiten den rand van 
het zegel uitkomen, en daarnevens met duidelijke letters geschre
ven de woorden : reeds gebruikt. 

Vervolgens worden die brieven in allen opzigte als ongefran
keerde brieven gestempeld, getaxeerd en behandeld. 

Art. 51. 
Indien eindelijk, de postzegels echt zijn en niet vroeger gediend 

hebben, maar de geldswaarde daarvan minder bedraagt dan het 
port, 't welk volgens het tarief, naarmate van den afstand en van 
het gewigt, verschuldigd is, worden de zegels overgestempeld op 
de wijze hierna bij art. 56 en volgende aangewezen en daarnevens 
met duidelijke letters geschreven het woord : ontoereikend. 

Vervolgens worden deze brieven belast met een port, gelijk
staande met het te min berekende frankeergeld, en verder bij 
de ongefrankeerde brieven gevoegd. 

VII. Van de overstempeling der Postzegels. 
Art. 56. 

De postzegels die bij de verificatie voor echt zijn erkend, en 
die niet reeds voor de tweede maal blijken gebruikt te zijn, 
worden op de Postkantoren van vertrek overgestempeld. 

Art. 57. 
De overstempeling geschiedt met den gewonen Franco stempel 

van het Postkantoor, doch afgedrukt met zwarten boekdrukkers-
inkt, van eene goede hoedanigheid. 

Het is verboden daarvoor schrijf inkt, of eenige andere bereiding 
dan de gewone boekdrukkersinkt te bezigen. 

Art. 58. 
Ten gevolge der bepaling van het voorgaande artikel, worden 

alle vroegere voorschriften, omtrent het stempelen der gefran
keerde brieven met blaauwen inkt, ingetrokken. 

Art. 59. 
De franco-stempel wordt op het postzegel geplaatst en met 

zorg afgedrukt, zoo dat de naam van het kantoor en de dagtee-
kening duidelijk leesbaar zijn. 

Indien de brief van meer dan één zegel voorzien is, wordt de 
stempel op elk zegel afgedrukt. Twee naast elkander geplaatste 
zegels kunnen echter in ééns worden afgestempeld, mits ten 
minste de helft van elk zegel duidelijk met den afdruk van den 
stempel bedekt zij. 

Art. 60 
Op de brieven die, ter zake van een ontoereikend postzegel, 

met een suppletoir port volgens art. 51 zijn belast, of waarvan 
de frankering volgens art. 52 nietig is, wordt het woord franco 
in den afdruk van den stempel met de pen doorgehaald. 

enz. 
Aldus vastgesteld bij resolutie van den Minister van Financiën, 

van den 24sten November 1851, N ' . 66 (Ciiculaire N». 447). 
Mij bekend. 

De Secretaris-Generaal, 
VAN HOYTEMA. 

Behoort bij circulaire n°. 447. 
Instructie voor de Brievengaarders op de 

Hulpkantoren, omtrent de uitgifte en het 
gebruik der Postzegels. 

Art. 30. 
De verificatie en overstempeling van de postzegels, op de 

brieven afkomstig van de Hulpkantoren, geschiedt op het Post
kantoor, waaraan die brieven door het Hulpkantoor ter verdere 
verzendiug, of indien zij voor dat kantoor zelve bestemd zijn, 
ter bestelling worden toegezonden. 

Art. 3 i . 
Van de bepalingen van het vorige »artikel zijn uitgezonderd, de 

brieven die door een Hulpkantoor, hetzij regtstreeks, hetzij bij 
verzending over de spoorwegen, door tusschenkomst van den 
conducteur, aan een ander Hulpkantoor worden toegezonden, 
zonder dat die brieven op een Postkantoor komen. 

Met deze soort van brieven wordt, door den Biievengaarder 
van het afzendend Hulpkantoor, gehandeld naar de voorschriften 
in de vier volgende artikelen vervat. 

Art. 35. 
Na de volbragle verificatie worden de zegels, omtrent welker 

echtheid bij hem geen twijfel bestaat, en die niet vroeger gediend 
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hebben, door hem overgestempeld met den gewonen stempel 
van het Hulpkantoor, die midden op die zegels, met gewonen 
zwarten boekdrukkers inkt afgedrukt wordt. 

Overigens houden de Brievengaarders wel in het oog, dat de 
voorschriften van dit en van de drie voorafgaande artikelen, 
alléén en bij uitsluiting betreffen de brieven van het eene Hulp
kantoor voor het andere, die niet op een Postkantoor komen. Mögt 
de Brievengaarder, ter plaatse van vertrek, hieromtrent iets ver
zuimd hebben, dan wordt dit door den Brievengaarder ter plaatse 
van bestemming hersteld. 

Maar die voorschriften zijn niet van toepassing op de brieven 
die voor een Postkantoor bestemd zijn, of aan hetzelve ter 
verdere expeditie worden toegezonden. De postzegels op deze 
soort van brieven, worden door de Brievengaarders geheel onaan
geroerd gelaten, en de brieven worden aan de Postkantoren 
gezonden in denzelfden toestand, als zij uit de bussen zijn ge
komen ; behoudens de gewone stempeling van achter, met den 
naam van het Hulpkantoor. 

(Wordt vervolgd). . v. B. 

Waar 1927 een belangrijk jaar is voor den Nederlandschen 
verzamelaar, daar toen, door de geboorte van de eerste Neder
landsche zegels de grondslag gelegd werd voor onze eigen, 
vaderlandsche philatelie, hebben wij gemeend er goed aan te 
doen van dit nummer een bescheiden jubileumnummer te maken. 
Wij richtten daartoe het verzoek tot verschillende verzamelaars en 
handelaars voor een schiftelijke bijdrage, aan v.'elk verzoek zoo 
ruimschoots werd voldaan, dat plaatsing van alle toegezonden 
artikelen in dit nummer onmogelijk bleek. In het nummer van 
16 Mei e.k. zullen wij de andere artikelen plaatsen, waarin o.a. 
de afstempelingen, de groei van het vereenigingsleven enz. worden 
behandeld. 

iil^if ten; 
ARABIË (Febr. '27). 

Als verdere waarden der nieuwe serie zijn te melden de fran
keerzegels : 

'/s piaster, geelbruin. 
«/4 » , groen. 
V2 » , karmijn. 
I » , violet. B. M. 

AUSTRALIË (Gemeenebest). 
Met het nieuwe watermerk, voor het eerst vermeld in het 

Januarinummer, verscheen de 3 pence, lichtblauw in de koer
seerende teekening. 

Onzen geachten correspondent, den heer C. Belmonte vrien
delijk dank voor toezending. 

BARBADOS. 
Ter gelegenheid van het 

derde eeuwfeest van de inbe
zitneming van dit eiland door 
de Engelschen, werd een spe
ciale zegel uitgegeven volgens 
afbeelding. Het zegelbeeld 
geeft het portret weer van 
Kaïel 1, die in 1627 Barbados 
als leen uitreikte aan den 
graaf van Carlisle en dat van 

den tegenwoordigen Koning. 
De waarde is i penny, de kleur karmijn. Naar verluidt is de 

oplaag zeer groot. 
De firma G. Keiser en Zn. te 'sHage, vriendelijk voor toezending. 

CHAMBA. 
Overdrukt met den landsnaam verschenen de volgende fran

keerzegels van BritschIndië, Londensche druk, enkelvoudig 
watermerk: ly^ anna, rose. 

2 anna 6 pies, oranje. 

■<■■■!■■■■■■■■ 

EGYPTE. 
In nevenstaande tsekening versche

nen de volgende portzegels : 
2 millièmes, grijs. 

groen, 
bruin. 

ö » , purper. 
10 » , roodbruin. 
30 » , violet. 
Ue laatste waarde is in grooter formaat. 
De firma G. Keiser en Zn. te 'sHage 

dank voor toezending. 

FRANSCH MIDDEN AFRIKA. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
a. op zegels van OubanguiChari. 

10 f op 5 francs, oranje en violet. 
20 f op 5 francs, violet en grijs. 

b. op zegels van Tchad. 
10 f op 5 francs, groen en rood. 
20 f op 5 francs, violet en oranje. 

FRANSCH SOUDAN. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
10 f op 5 francs, karmijn en groen. 
20 f op 5 francs, violet en oranje. 

GAMBIA. 

Frankeerzegel in het koerseerend 
type, meervoudig watermerk in sier
schrift : 

4 pence, rood op geel. 

GUATEMALA. 
Dienstzegels, verkregen door de perforatie OFICIAL in de 

frankeerzegels der uitgifte 1926: 
6 centavos, geelbruin. i peso, roodbruin. 

25 » , bruin. i peso 50, blauw. 
50 » , karmijn. 3 pesos, groen. 

5 » , hla. B. M. 

HONDURAS (Febr. '27.) 
Frankeerzegels der uitgifte 1924, voorzien van den opdruk 

»Oficial« : 
6 centavos, violet. 

10 » , blauw. 
20 » , bruin. 

HONGARIJE (Maart '27). 

In het type, gezicht op de stad Budapest, 
verscheen de frankeerzegel : 

70 filler, karmijn. 

De portzegels werden aangevuld met 
de volgende waarden, alle volgens afbeel
ding en in karmijn. 

I, 2, 3, 5, 10, 32, 58 en 80 filler. 

IRAK. 
Met het portret van den koning verscheen de frankeerzegel 
I Rupee, bruin. 
Dezelfde zegel is mede verschenen met den opdruk »On State 

Service« (van beneden naar boven) als dienstzegel. 
In het volgend nummer hopen wij de afbeelding te brengen. 
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ITALIË. 

■ m » » » n m m » » » m 
?f^'«VVÄ'' R E G N O 

( D I T A L I A 

K^^K^J'y.'ï POSTA 
6 0 i e ] r T E s H l 6 0 ) A E R E A 

Een zeer fraaie zegel ver
scheen hier in de waarde 
60 centimes, kleur bruin. 

Hij vertoont het borstbeeld 
van den beroemden Italiaan
natuurkundige, Alessandra, 
graaf Volta en werd uitgege
ven op den hondeidsten her
denkingsdag van diens over
lijden. 

Vermoedelijk zullen nog 
twee andere waarden in de
zelfde teekening volgen. 

De luchtpostseiie werd aan
gevuld met de waarde : 

I Lire 20, bruin. 

»■m»'»»»"»'!'»»» 

h*! 111 M l 

L E E W A R D . EILANDEN. 
Frankeerzegel koerseerend type, meervoudig wateimeik in sier

schrif t : 2(4 pence, blauw. 
LITAUEN. 

Ter gelegenheid van het overlijden 
van den Litauschen staatsman, Ba
sanavicius, den man, die veel deed 
voor de bevrijding en onafhankelijk
heid van zijn land, verscheen ondei
staande serie »louwzegels«, alle 
volgens afbeelding : 

15 centu, bruinlila. 
25 » , blauw. 
50 » , groen. 
60 » , violet. 

• Het zij 1 inderdaad »rouwzegels«, daar het zegelbeeld omgeven, 
is door een rand in zwart. 
MAURITANIË. 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
10 f op 5 francs, roodviolet en groen. 
20 f op 5 francs, lichtblauw en oranje. 

OPPER VOLTA. 
Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
10 f op 5 francs, gioen en roodviolet. 
20 f op 5 francs, bruin en violet. 

PARAGUAY. 
Opdruk »Habilitado en waarde op frankeerzegels der uitgifte 

1908 en 1924: 
0.50 op 60 centavos, roodlila. 
1.50 op 4 pesos, blauw. 

POLEN 
Ter gelegen
heid van de 
onlangs ge
houden Cho
pinfeesten te 

Warschau, 
werd een 

frankeerzegel 
uitgegeven, 
waarde 40 

groszy, kleur 
donkerblauw met het portret van dezen beroemden pianist en 
componist. 

Met het portret van den Poolschen maarschalk Pilsoedski ver

scheen de frankeerzegel 20 gtoszy, roodbruin. 
PERZIË. 

Onder het noodige voorbehoud ontleenen wij aan het jongste 
Bulletin Mensuel de verschijning van de volgende luchtpostzegels, 
verkregen door enkele waarden der uitgifte 1909 te voorzien van 
den opdruk »Poste Aerienne« en de afbeelding van een vliegtuig : 

B. M. 

•* 

^ 

" ^"i 
CTgjqp F : 

:'i.r.ÄRaaa£ALi 

1 chahi, oranje en bloedrood. 
2 » , violet. 
6 » , karmijn. 
9 » . grijs. 

10 » , violet. 

13 chali, blauw. 
1 Kran, violet en bruin. 
2 » , groen en bruin. 
4 » , bloedrood en bruin. 

Stamp Collecting meldt over deze luchtpostzegels op gezag 
van een correspondent nog het volgende : 

Alle zestien waaiden der uitgifte 1909 zijn op deze wijze over
drukt. De geheele oplaag bedraagt 200000 stuks. De luchtpost
dienst werd op 8 Februari j . I . in bedrijf genomen; hij verbond 
Teheran met Bakoe. 

Volgens denzelfden correspondent waren de brieven, met de 
luchtpost veivoeid, langer onderweg, dan die, welke op de gewone 
wijze werden verzonden ! 

ROEMENIE. 
I ■ I ■ ■■•IIB««« 

. . T i n 

f w w f n i i i m » ! De in het vorige 
nummer aangekon
digde serie ter her
denking van het 
50jarig bestaan der 
Koninklijke Geogra
phische Vereeniging 
is thans verschenen 

in de volgende 
waarden en teeke
ningen : 

1 } 9 Lei, violet; kaart van Roemenie. 
2 f 8 Lei, groen; Stephan de Groote. 
3 + 7 Lei, karmijn; Michel de Dappere. 
5 + 5 Lei, blauw, Karel I en Ferdinand I. 
6 f 4 Lei, olijfgroen ; standbeeld van ? 
Van een tweetal geven wij hierbij de afbeelding. Naar het 

Bulletin Mensuel meldt bestaat de oplaag uit 70000 series. 
f i i i m m m i » » 

RUSLAND (Maart '27). 

lk *M 

De 10 kopeken in nevenstaande tee
kening verscheen eveneens op papier 
zonder watermerk. 

Den heer M. L. Spiuyt te Gorredijk 
dank voor bericht. 

i m » m n » » m 

*>Aa«4^^«aa»*M 
www^wwvm■■•«■««••pvf 
 1 l ö / " !  lill't' 

SAARGEBIED. 

Met een gezicht op het doip 
Tholey verscheen de fran
keerzegel: 50 centimes, rood
bruin. 

Met den diagonaalopdruk 
»Dienstmarke« in zwait, ver
scheen de fiankeeizegel 2 
francs, karmijn. 

S. MARINO. 

Van de Onofriserie werden onder
staande waarden als volgt overdrukt : 

1,25 op I Lire, oranje en zwart. 
2,50 op 2 Lire, wijnrood en zwait. 

5 op 2 Lire, » » » 
Naar het Bulletin Mensuel van Maart 

jl. meldt, bedragen de oplaagcijfers, 
40000, resp. 25.000 erf 15000 stuks. 
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TSJECHOSLOWAKIJE (Maart '27). 
Opdruk »Doplatit« en 60 op den frankeerzegel 185 Heller 

oranje der uitgifte 1920/25. 
WALLIS EN FUTUNA. 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
10 f op 5 francs, olijf op geel (opdruk karmijn). 
20 f » 5 » , karmijn op geel. 

YOUGOSLAVIË. 

««*«'«■•»«««" >4 W W 

In nevenstaande teekening verschenen 
de frankeerzegels : 

15 Dinar, bruin. 
20 » , violet. 
30 » , oranje. 

H. 

^ieuWc Uitgiften 
Opba^ci/f€rs,eQ5.| 

BELGIË. 
De »Philateliste Beige« meldt dat op de staatsdrukkerij te 

•Mechelen men druk bezig is met de voorbereiding van nieuwe 
frankeerzegels met het gewijzigd portret van koning Albert. 

Van andere zijde vernemen wij, dat binnenkort verschijnen zal 
een pakketpostzegel ter voldoening van de frankeerkosten, ver
schuldigd voor de postpakketten, die per luchtpost worden ver
zonden. 
CHILI. 

Een serie luchtpostzegels is ^}ier te verwachten. 
FRANSCHE KOLONIËN. 

Voor de hierna genomde koloniën zullen binnenkort opdrukken 
verschijnen op koerseerende frankeerzegels; de waarden zijn: 
Fransch Guyana 0,90 i fr. 50. 
Nieuw Caledonië « » 20 fr. 
Midden Congo » • 10 fr. » 
St. Pierre et Miquelon » » » » 
Martinique » » ,, » 
Mauritanië » » 
Fransch Soudan » . 
Oubangui Chari . > 
Tchad » » 
Wallis en Futuna » » 
Opper Volta » » 
GRIEKENLAND. 

In het Januarinummer namen wij onder deze rubriek een 
mededeeling op, betreffende de pas verschenen luchtpostzegels 
en adviseerden wij daarin de lezers bedoelde zegels niet te he-
schouwennh een o//ieieeU uitgifte. Het tijdschrift l'Union Postale 
van Maart j .1. vermeldt deze zegels thans als te zijn ingeleverd 
bij het Internationaal Bureel te Bern, wat er op wijst, dat men 
hier te doen heeft met een officieele uitgifte. Wij hebben ons 
verzoek om nadere inlichtingen bij onzen correspondent herhaald 
en hopen in het volgende nummer afdoende over het karakter 
dezer zegels te kunnen adviseeren. 
JAMAICA. 

Ter vervanging van de koerseerende halfpenny, — gezicht op 
de tentoonstelling — die uitverkocht schijnt te geraken en niet 
meer aangemaakt wordt, is een zegel te verwachten in dezelfde 
waarde, doch met het portret van den koning. 
SPANJE. 

Een nieuwe serie met de beeltenis van den koning is hier in 
voorbereiding. 
ST. KITTS NEVIS. 

Een nieuwe serie frankeerzegels, in kleiner formaat en ver
moedelijk uitsluitend dragende de beeltenis van den koning, is 
in voorbereiding. 

ZWITSERLAND. 
Van de kerstzegels 1926 werden de volgende aantallen verkocht 

(ontleend aan officieele gegevens): 
5 centimes 2 363698 stuks. 

10 » 3 109609 » 
20 » 2735793 » 
30 » I 139427 » 

Deze getallen bewijzen opnieuw hoe populair de kinderzegels 
daar te lande zijn. De posterijen spannen zich dan ook gaarne 
in, om den verzamelaars zooveel mogelijk in hun verlangens te 
gemoet te komen en hieronder behoort in de allereerste plaats 
een keurige lichte afstempeling. Het postbestuur gaf dan ook in 
de volgende dienstorder, gedateerd 24 November 1926 in zake 
de afstempeling het volgende als zijn wensch te kennen: 

»lm Hinblick darauf, dass die Marken »Pro Juventute» in 
grossen Mengen auch zu Sammelzwecken gekauft und verwendet 
werden, wobei auf einen säubern, nicht allzu fetten Aufdruck 
des Entwertungsstempels grosser Wert gelegt wird, hat das Post
personal einer sorgfältigen Abstempelung seine besondere Auf
merksamkeit zu schenken. Bei einer philatelistisch schön gestem
pelten Marke darf der Stempelabdruck nicht die ganze Marke 
verdecken, sondern nur die Hälfte. Es genügt daher, wenn zwei 
oder vier zusammenhängende Marken(Blocks) nur mit einem 
einzigen Datumstempelabdruck entwertet werden, wobei aber 
darauf zu achten ist dass alle Marken möglichst gleichmässig 
getroffen worden«. 

er./ 
Ivoloiiieii 

NEDERLAND. : 
Waarschijnlijk verlaging van briefport. 
In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der 

Eerste Kamer betreffende de Posterijenbegrooting 1927 deelde 
de minister o.a. mede : 

Het is waarschijnlijk, dat in het loopende jaar tot verlaging 
van het enkelvoudig briefport zal kunnen worden overgegaan, 
indien de bedrijfsuitkomsten daartegen geen beletsel vormen. 

Een onderzoek is gaande nopens de wenschelijkheid om voor 
de locale brieven een verder gaande verlaging in te voeren. 

Onafhankelijk van den uitslag van dat onderzoek wordt het 
niet wenschelijk geacht, om in groote steden aan een particu
lieren ondernemer concessie tot het vervoer van stadsbrieven te 
verleenen. 

Nieuwe waarde met watermerlt. 
Verschenen is de 5 cent in rolperforatie met watermerk. 
De lijst der zegels op watermerkpapier ziet er dus op het oogen

blik uit als volgt : 
gewone perf. rolperf. gewone perf. rolperf. 

1 cent — — i2 i^ cent — — 
2 cent | + 1 5 cent + + 
2I/2 cent ("  20 cent — — 
3 cent —  j  25 cent — — 
4 cent f — 30 cent — — 
5 cent + + 3 5 cent  j  f
6 cent —  j  4o cent  j  — 
9 cent — — 50 cent ( — 

10 cent + |
De zegels van 7V2 en 60 cent zullen, zooals bekend is, niet 

met watermerk verschijnen (tenzij bij de i n ' t vooruitzicht gestelde 
portverlaging de waarde van y]/2 cent weer noodig zal blijken). 

Postzegelboekjes van 5 cent. 
Kort na de aankondiging in het vorig nummer zijn de 5cent

boekjes verschenen, van zelfde samenstelling en formaat als de 
reeds bestaande. De omslag is wit, met een groote dubbellijnige 
lichtgroene 5; de mededeelingen en advertenties zijn op enkele 
kleinigheden na dezelfde gebleven. De inhoud van deze eerste 
oplaag bestaat uit zegels z o n d e r watermerk, met hetreeds bekende 
plaatnummer 53. 

Nieuwe oplaagletter. 
5 cent D in rolperf. 
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Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent D : L 95, rolperf. 
[, cent F : L 115, tanding Gr. 

R 115, » Gr. 
L 117, » N b . 
R 117, . Nb, 
L 127, » N b . 
R 127, » Nb. 

10 cent D : L 108, » Gr, in tweede type. 
L m , » Gr. 
R 112, » N b . 
L 113, » Gr. 
R 113, » Gr. 
L 116, » Gr. 
R 116, » Gr. 
L 122, » Nb. 
R 122, » Nb en Gr. 

50 cent C : 103, » Nb, in een v i j f d e type. 
Het tweede type van de 

L108 L'IOa 103 L 108 werd ons toegezon

D J ' % f ^ den door den heer Van 

f j W ^ Dongen te Kaalte. De cij
fers zijn kleiner dan bij het 

1 J J Y eerste type, de i heeft 
langer ophaal. 

Wat er met de 50 cent C gebeurt is ons een raadsel. Mr. Bontekoe 
toont ons het v i j f d e type van nummer 103, dat veel op type 
III lijkt maar een ronde o heeft. 

Nieuwe drukkersieekens en tandingen. 
2 cent F : Hiervan is een groote reeks nieuwe teekens te 

rnelden, alle bestaande uit een cirkel en een daarnaast liggend 
cijfer, onder zegel 191 vzn het vel. De cirkeltjes treft men aan 
in drie soor ten: bij de nummers 8 t.e.m. 11 groote, van 12 t.e.m, 
21 kleinere, van 22 nf nog weer kleinere. De volgende nummers 
zijn ons bekend : 

8 (Gl j ; 9 Gr) ; 10 (Gl); 11 (Gl en Gr) ; 12 (Gl); 13 (Gr); 
15 (Gr) ; 16 (Gl) ; 17 (Gr) ; 18 (Gr) ; 19 (Gl. en G r ) ; 20 (Gl en 
Gr) ; 21 (Gr); 22 (Gr); 23 (Gr) 24 (Gr); 25 (Gr) ; 30 (Gl); 
31 (Gr); 32 (Gr ) ; 33 (Gr). 

2 centzegels op drievoudig papier. 
Wij ontmoetten reeds tweemaal zegels van deze uitgifte die op 

diibbel papier waren gedrukt, waarschijnlijk een gevolg van het 
feit dat bij het drukken de papierbaan afgebroken of opgebruikt 
was, en de beide einden over elkaar geplakt waren. Dit wordt 
echter overtroffen door wat wij deze maand aan het kantoor te 
Utrecht kochten : Bij een vel van 2 cent, dat op de beschreven 
wijze uit twee over elkaar geplakte stukken bestond, was ter 
drukkerij, vermoedelijk terwille van de stevigheid, een breede 
strook dik, ongegomd papier over de aanhechtingsplaats aan de 
achterzijde geplakt, die ook later medegeperforeerd werd. Het 
betreffende vel bevatte dus in het midden een vijf zegels hooge, 
kartondikke, ongegomde strook. 

Het Piiilatelistenloket te Rotterdam. 
Vanwege het Hoofdbestuur der P. en T. wordt medegedeeld '■ 
De openstelling van een loket iederen Zaterdag, voor den ver

koop van postwaarden aan verzamelaars, bleek zoowel teAmsterdam 
als te 's Gravenhage in een behoefte te voorzien. Mede op verzoek 
uit philatelistische kringen heeft het Hoofdbestuur der P. en T. 
thans besloten ook te Rotterdam daartoe gelegenheid te geven. 
Aan het postkantoor aldaar zal binnenkort een speciaal loket 
iederen Zaterdag van 24 uur n.m. worden opengesteld voorden 
verkoop van Nederlandsche en koloniale postwaarden aan verza
melaars. De datum van indienststelling zal nader worden bekend 
gemaakt . 

De N. R. C. van 25 Maart meldt, dat thans definitief is vast
gesteld, dat met ingang van 2 April het genoemde loket geopend 
zal worden. 

Het Kerstzegel van 2 cent met wapen van Utreclit. 
Een lezer schrijft ons : 
Zooals U weet, is op de 2 cent van de laatste serie liefdadig

heidszegels van Nederland het wapen van Utrecht afgebeeld, met 
als achtergrond het motief van een ijssneeuwbloem. Dit sneeuw
kristal heeft 8 armen of stralen, hetgeen absoluut in strijd is met 
de werkelijkheid, daar water in het hexagonale kristalstelsel uit

r i M » » m » t i n m 

kristalliseert, en dus steeds zesstralige kristallen geeft. •) Hoewel 
de geheele figuur natuurlijk gestyleerd is, is er m. i. toch geen 
reden, waarom men dat niet zoo natuurgetrouw mogelijk doet. 
De heer Molkenboer heeft bij het ontwerpen van dit overigens 
buitengewoon fraaie zegel, deze kleinigheid waarschijnlijk over 
het hoofd gezien. 

') F, Klockmann. Lehrbuch der Mineralogie. Pag. 424: Eis H, O. 
Hexagonal, rhomboedrisch — Sechsseitige Tafeln, Nadeln, Kristallskelelte 

und Zwillingsbildungen, 
Als Schneeflocken und Reif meist sechs, selten vierstrahlig (dus nooit 8stralig.) 

NEDERLANDSCHINDIË. 
Kopstaande en versclioven opdrukken. 
Wij ontvingen van den heer Beer van Dingstee, te Malang, 

het volgende interessante stuk in hartelijken dank ter plaatsing. 
Voor speciaalverzamelaars. 

In het bezit gekomen zijnde van eenige exemplaren Ned. Indische 
zegels, van welke curiositeiten in geen der Philatelistische tijd
schriften voor zoover ik weet ooit melding is gemaakt, acht ik 
het daarom van groot belang de aandacht van belangstellende 
Philatelisten hier op te vestigen, voor wie ik ter verduidelijking 
nog enkele wetenswaardigheden hieraan toevoeg. 

Gelijk reeds bekend is, werden de hulpfrankeerzegels J^ op 
2I4 et. van de uitgifte 1917, evenals met de meeste opdrukzegels 
van Ned.Indië is geschied, aan 's Landsdrukkerij te Weltevreden 
overdrukt. 

Waar de vergissing van een enkel vel kopstaande opdrukken 
van deze zegels direct geconstateerd werd, moest dit vel op last 
van den Chefdrukker en onder toezicht van de Commissie van 
Toezicht verbrand worden. 

Of zulks nu werkelijk is gebeurd, kan niet met zekerheid ver
klaard worden, aangezien op het postkantoor te Weltevreden een 
dergelijk vel kopstaande opdrukken ontdekt is geworden, waar
van bij het nazien vier exemplaren bereids waren verkocht. De 
rest hiervan werd inmiddels door den Postchef in beslaggenomen 
om die te doen vernietigen. 

Het in mijn bezit zijnd zegel waarvan 
hiernevens een reproductie ter verduide
lijking van hetgeen ik bedoel, behoorde 
tot één dier verkochte exemplaren. 

Van een vervalsching is dus hier geen 
sprake, daar die zegels met hetzelfde 
cliché en dezelfde inkt abusievelijk om
gekeerd overdrukt zijn geworden. 

Verder behooren tot de rariteiten de 
DIENST kopst. opdrukken van 4, 7!/2, ï 7 H ^n 22^/^ ct., waarvan, 
exemplaren resp. te Bandoeng. Medan en Weltevreden werden 
gevonden. Van deze kopstaande opdrukken zijn er eenige in 
curculatie geweest en komen dus gebruikt voor. 

Tot de even belangwekkende als zeldzame zegels behooren de 
I et. RoodeKruiszegels met verschoven opdruk, waarvan één 
vel ten postkantore te Palembang werd aangetroffen. Dit vel nu 
heeft de eigenaardigheid, dat alléén de rechtsche helft van 
verschoven opdruk werd voorzien en wel zoo, dat de opdruk der 

twee uiterste rijen aan den rechtschen 
kant het kruisteeken onder het waarde
cijfer vertoont. 

Nevensgaande afbeelding komt voor 
op de 4e, 5e en 6e rij, van links naar 
rechts geteld het 14e zegel. 

Hiervan komen sporadisch gebruikte 
exemplaren voor. 

Of er nog meerdere van al deze 
genoemde misdrukken aan andere kan
toren als bovengenoemd verstrekt zijn 
geworden is niet met zekerheid te ver
klaren. Eveneens zal men wel nooit te 
weten komen hoeveel er in omloop zijn 
geweest, doch aangenomen mag worden 
dat dit aantal betrekkelijk gering zal zijn. 

Met bovenstaande mededeeling ver
meen ik Specialisten die met boven
omschreven foutieve opdrukken niet 
bekend waren, een dienst te hebben 
bewezen. 

J, H. BEER VAN DINGSTEE, 
Malang (N. O. I.). 

MAAMMM«* 
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CURACAO. 
Dubbele perforatie. 
De heer Van Peursem meldt ons, dat van de 2V^ cent der 

laatste uitgifte (1915) drie vellen gevonden zijn in lijntanding 
i i } ^ : i i ! / 2 ™6' dubbele perforatie aan de linkerzijde van het vel. 

Veilinguitslagen. 
54ste VeilingRietdijk. 
Nederland  port 1924, 5 op i et. met kopstaande opdruk f 110.— 
46ste VeilingHeinrich Köhler, Berlijn. 
Nederland 1852, 15 cent strip van 4 op brief Mk 330.

15 cent blok van 4, een zegel aangesneden Mk46o.— 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. Van zeer goed ingelichte zijde vernam ik, dat de 

briefkaarten van 7Ĵ  cent voorzien zullen worden van den?elfden 
opdruk, dien we reeds kennen bij de arbeidslijsten en de spoorweg
kaarten. Het is te hopen, dat we gespaard mogen blijven voor 
opdrukken op allerlei oudere soorten en dat we alleen maar 
krijgen den opdruk op de allerlaatste kaart n". 166. 

Door het ontdekken van een nieuwe spoorwegbriefkaart, moet 
de nummering vanaf n". 59 met één opgeschoven worden. Als 
nieuw n". 59 is te melden : 

n». 59 Model 238 c. Doklaan, met als oplaag E. H. 75.000 
4o rd 18/6 '25. 

De oude nummers 59 t/m 62 worden dus 60 t/m 63. De over
drukkaarten 63, 64 en 65 worden 64, 65 en 66, terwijl wederom 
een nieuwe opdrukkaart te melden is, n.l . : 

N". 67. Opdruk op de ooispronkelijke kaart 58. 
Het oude n". 66 wordt nu n ' . 68. Als variëteit d van de oor

spronkelijke kaart 62 nog te melden een afwijking i n ' t ge ta l ' 26 : 
de 6 doet zich voor als een o. 

Ten slotte zijn 4 nieuwe kaarten te melden met als waarde
stempel 5 cent, overeenkomende met de tegenwoordige binnen
landsche briefkaart. Het linker deel van de adreszijde heeft door 
een kleine reclame, eenige wijziging ondergaan : 

Kennisgeving wegens aankomst 
van goederen. 

POSTSTEMPEL 

Uur waarop deze kennisgeving ter bestelling 
werd afgegeven. 

No. 69. Model 238. Oos
terburgergracht. Oplaag : 
E . H . 25.000 bb. 128 r.d. 
i4 / i2 '26. 

a. met streep tusschen 
i4 en 12. 

b. streep tusschen 14 en 
12 ontbreekt . 

c. de punten achter de 
4e en 5e regel van de 
mededeeling links boven 
aan ontbreken. 

(Deze fout komt telken
male voor op de 4e cliché 
van de drukplaat). 

N». 70. Model 238 c. Op
laag: E. H. 75.000. i4 / i2 
'26 bb. 128 r.d. 

a. met streep tusschen 
14 en 12. 

b streep tusschen i4 en 
12 ontbreekt. 

N'^ 71 Model 2*̂ 8 c 
AFZENDER: Nederlandsche Spoorwegen ooklaan." Oplaag: E. U. 
50.000 bb. 128 r.d. 14/12 '26. 

a. met streep tusschen i4 en 12. 
b. streep tusschen 14 en 12 ontbreekt. 

N». 72. Model 238. Oplaag : E. H. 600.000. lo / i '27 bb. 133 r.d. 
a. met streep tusschen 10 en i (is uitzondering). 
b. streep tusschen 10 en i ontbreekt. 

V o o r d e e l i g s t Tar ie f 
l Ö r 15 TON PER WAGEN.  S « 

Vraagt inlichtingen. 

STEÜMTHnMEDERLAriDSCH 
OLYMPISCH COMITÏ 

H E T H E I L D E 3 V O L H ^ Z y DE HOOGSTE WET 

J^cb erïanbcro 
♦ ♦ <s> <$> 0 ï jO l l b t 

iilue gaötUnjficib 
{ j a a g 4> <» 4> ♦ «> 

Hiernaast de be
loofde afbeelding 
van de linkerhelft 
van de Olympiade 
briefkaart serie B. 

Zooals reeds ge
meld, is van deze 
serie alleen nog 
maar bekend de 

nummering 
I — 1 0 0 0 . 

Cien cents 
.Ssrie B, ttöOQ O.C. H.B.A. H. 

BUITENLAND. 
België. Men schijnt hier een enormen voorraad van 20 c. 

dubbelkaarten gehad te hebben ; nu ligt deze kaart voor mij 
met een 2den zegel bijgedrukt vail 10 c. 

Br. 20  j  10 f c. groen op geel. 
Br. Indië. Een nieuwe drukker in plaats van den ouden 

leverancier de la Rue & Co. te Londen ! De Security Press drukt 
nog onder de klep der aanget. brieven „ S . P. INDIA"; de voor
druk is iets langer ; de binnenlandsche kaart met koning George 
in Kroningsornaat verkreeg een nieuw gestyleerd wapen (die 
leeuw lijkt net een eekhoorn !) 

Env. V. aanget, br. 2 + i anna, blauw, form. G 2 , 
Br. 1/̂  a. groen op zeemkl. 
Denemarken. Alweer portowijziging. Voor mij liggen de navol

gende stukken : 1°. een kaartbrief en 2 briefkaarten met deel
streep (voor het buitenland) met het vikingschip als waarde
stempel : verder 3 kaarten (voor het binnenland) in het bekende 
cijfertype ; de enkelkaart met en zonder deelstreep. 

Kbf. 15 ore rood op lichtblauw. 
Br. 10 öre, bronsgroen op wit, met en zonder deelstreep. 

10 | 10 öre, bronsgroen op wit, met deelstreep. 
15 en 15 ) 15 öre, rood op wit, » » 

Duitschland. De kaarten voor het buitenland verschenen ook 
getand. 

Br. 15 pf. rood op roomkl. getand. 
•5 + ' 5 pf' ^ooA op roomkl. getand. 

Frankrijk. Voor mij ligt een enveloppe van 50 cent., met de 
zaaister op gearceerden achtergrond als waardestempel ; formaat c, 
binnenzijde lila. 

Env. 50 c. steenrood op wit, c. 
Italië. De leeningskaan, door mij in één der laatste nummers 

beschreven, werd niet alleen op het gemelde blauwe carton, 
maar ook op geel carton gedrukt. 

Br. 40 c. bruin op geel. 
Monaco. De heer G. V. v. d. Schooren is zoo vriendelijk mij 

de nieuwe kaart voor het binnenland toe te adresseeren. Zij is 
met den laatsten waardestempel met deelstreep. Vriendelijk dank. 

Br. 4o c. blauw op lichtgroen, groot formaat. 
Noorwegen. Hier verschenen 3 nieuwe kaarten met den klim

menden leeuw als waardestempel ; met deelstreep. 
Br. 15 öre l ichtbruin op wit. 

20 en 20 | öre rood op wit. 
Oostenrijk. De kaart van het binnenland wisselde van kleur. 
Br. 10 gr. bruin op zeemkl. 
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Ter eere van de nagedachtenis van Beethoven, werd een 
Beethoven-kaart uitgegeven, aan de voorzijde met omranding, 
waarin »Österreichs Beethovenfeier«, met dee ls t reep; achterzijde 
met beeltenis en diverse woonplaatsen van den toonkunstenaar ; 
groot formaat. 

Br. lo gr. bruin op zeemkl. 
Rumenië. Met den kleinen kop van koning Ferdinand verscheen 

een kaart van 2 lei. 
Br. 2 lei lichtgroen op wit, groot formaat. 
Tanganyka. De giraffe verdween als waardestempel van de 

envel. voor aanget. brieven, en werd vervangen door den kop van 
koning George : onderin s taa t : Mandated Territory of Tanga
nyika enz. ; bovenin de waarde. 

Bnv. V. aanget. br. 30 cents, blauw form. G. 

Nieuws betreffende de Tentt)onstelling te Straatsburg. 
Inzenders worden beleefd verzocht zoo spoedig mogelijk een 

juiste opgaaf te doen van den inhoud hunner verzameling zoodat 
deze zoo uitgebreid mogelijk in den catalogus kan worden opge
nomen. (Oplaag van 2000 ex , aan isderen bezoeker van de Tentoon
stelling ^r(7/w verstrekt). Voor niet-bezoekers is deze verkrijgbaar 
a fr. 5,— per exemplaar ^adresseeren Henry Bauer, 1 Place Golbcry, 
Straatsburg) plus porto. 

De geheele lijst van de Jury is als volgt samengesteld ; 
Simon Blum, Straatsburg. 
Maurice Burrus, St. Croi.x au.i Mines. 
Oscar Schmerber, Mülhausen. 
Louis Franfois, Parijs. 
Maurice Langlois, Parijs. 
A. Schoeller, Montmorency. 
Jacques Lepilleur, Parijs. 
Ur. Phil, Herben Munk, Berlijn. 
Fred. J. Melville, Londen. 
Lt. G. George Napier, East Sussex. 
R. Poncelet, Brussel. 
Paul de Smet, Brussel. 
Miquel Galvez, Madrid. 
Alfred Lichtenstein, New-York. 
P. Costerus, Edam. 
G. V. V. d. Schooren, Arnhem, 
Dr. Eniilio Diena, Rome. 
B. A. Nils Strandal, Stockholm. 
Bar. de Reuterskiold, Courville. 
LI. Col. Eugene Bayer, Praag. 
De volgende beeren hebben zich beschikbaar gesteld voor 

Commissaris-Generaal van hun land : 
Albert Coyette, Parijs. 
S. Farges, Lyon. 
Lucien Niel, Marseille. 
Captaine Brade, Nancy. 
Frank Godden, Engeland. 
Armand Ruhl, België, 
A. Bolaffi, Italië 
Nicolas Wagner, Luxemburg. 
Leon de Raay, Nederland. 
Mermod, Zwitserland. 
Prenaiek, Cesko Stovakije. 
Ch. J. Phillipps, V. S. v. Amerika. 
Een van de aantrekkingskrachten van de Tentoonstelling zal 

een speciale afdeeling zijn voor afdeeling Vliegpost. Deze wordt 
verdeeld in drie secties. 

i) Algemeene verzamelingen. Nieuwe zegels en aerogrammes. 
2) Gespecialiseerde verzamel. » » » » 
3) Beleg van Parijs en Metz. Ballons montés, enz. 
In iedere sectie zal de Jury te beschikken hebben over een 

gouden en verguld zilveren, een zilveren en een bronzen medaille. 
Van andere kant nam. : van fiskaal verzamelaars is een verzoek 

gericht om ook hier een klasse te formeeren, en het Comité 
heeft daarom besloten deze als volgt te verdeelen : 

l. Elzas. II. Fiankrijk en Koloniën. III. Algemeene verzamelingen. 
Hiervoor is hetzelfde beschikbaar gesteld als hierboven. 
In antwoord op verschillende, tot het Comité gerichte vragen, 

diene als volgt: 
1". De exposanten, congressisten en bezoekers, worden verzocht 

zich in verbinding te stellen met M. Joseph Matz, Avenue de la 
Foret-Noire, indien zij een kamer met i of 2 bedden voor zich 
beschikbaar willen hebben. Prijzen varieeren tusschen 18 ä fr. 100 
per persoon. 

Daar er vele zang- en gymnastiek-vereenigingen gedurende 
de Pinksterdagen te Straatsburg vertoeven, is het geraden bijtijds 
een kamer te bestellen. 

2°. Exposanten moeten zich in verbinding stellen met M. Franck, 
19 Rue Charles Foucault, teneinde de juiste plaatsruimte beschik
baar te hebben, en een goede beschrijving in den catalogus te 
verzekeren. 

(Voor Nederlandsche exposanten is dit niet noodig, daar hun 
Commissaris-Generaal hiervoor zorg zal diagen). 

3°. Het is onmogelijk voor alle verzamelaars om te exposeeren, 
maar in klasse X is een afdeeling, waarin een ieder 25 of 50 
zeldzaamheden of 75 of 100 variteiten kan inzenden. 

Alle gelden moeten verzonden worden aan M. Ernest ' Scihr, 
4 rue d'Obernai en alle correspondentie aan M. Heniy Bauer, i 1'lace 
Golbéry te Straatsburg. 

Op de op 5 en 6 Maart j 1. gehouden Postzegeltentoonstelling 
te Halle behaalden de »Ka-Be« postzegelalbumfabtieken (Paul 
Koch) met hare albums de hoogste onderscheiding. 

Dienstorder H. Nr. 134 d d. 2 Maart 1927 vermeldt: 
Stempeling. i. De wijze, waarop de stukken volgens het be

paalde in art. 397 der V. P. binnenland vóór de verzending moeten 
worden gestempeld, zal voortaan ook gelden voor de stukken, 
welke op de hulpkantoren, alsmed« op de stations, die rechtstreeks 
met treinen of trams in verbinding staan, uit de brievenbussen 
worden gelicht of aldaar ter verzending worden afgegeven. 

2. Derhalve zal ook bij verzending van de bedoelde stukken 
met één afdruk van den dagteekeningstempel, zulks ter aanduiding 
van de plaats en het tijdstip van terpostbezorging en c.q. voor 
het onbruikbaar maken van het frankeerzegel, mits deze afdruk 
voldoende duidelijk is, kunnen worden volstaan, tenzij het stuk 
van meer dan één frankeerzegel is voorzien, in welk geval elk 
zegel afzonderlijk behoo t te worden gestempeld. 

3. Art. 197 van de Instructie voor de iTulppostkantoren zal 
dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Dienstorder H. i49 d.d. 2 Maart 1927 bepaalt o. a.: 
Tijdaanwijsing. i . Met ingang van 15 Mei a s. wordt, evenals 

bij den spoorwegdienst, ook bij het Staatsbedrijf de 24-uur tijd
aanwijzing ingevoerd. Het stelsel zal op het geheele verkeer van 

, de drie diensten worden toegepast, hetgeen uitdrukking zal vinden 
• in de te verstrekken gegevens. 

3. De poststempels zullen geleidelijk bij nieuwe verstrekking 
worden gewijzigd, met uitzondering van de stempelmachines die 
zoo spoedig mogelijk zullen worden veranderd. 

V. resp. N. zullen dus na het uurcijfer wel verdwijnen en wij 
zullen dan de uurcijfers 13 t/m. 23 en O aantreffen ! 

In Dienstorder H. 180 d d. 23 Maart 1927 lezen we o. a.: 
Frankeering. Groote hoeveelheden gedrukte stukken voor het 

buitenland, Ned.-Indië, Suriname en Curasao. 
1. Bij wijze van proef is de gelegenheid opengesteld om groote 

hoeveelheden gedrukte stukken (ten minste 10,000 stuks gelijk
tijdig) voor het buitenland bestemd (prijscouranten, catalogi e.d ), 
voor zooveel de stukken zich leenen voor machinale stempeling, 
ter post te bezorgen, zonder dat de stukken van frankeerzegels 
zijn voorzien. 

2. De stukken worden ten postkantore ie Amsterdam oi's Gra-
venhage gestempeld met een Flier stempelmachine, op de wijze. 
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Nieuwe Vereeniging; toegetreden. 
De Haagsche Postzegel Kring, op 26 Maart j 1 opgericht, is 

toegetreden tot het Maandblad. 
WIJ heeten de jonge Vereeniging welkom m ons midden en 

wenschen haar toe, dat zij moge bijdragen tot den verderen 
uitbouw onzer liefhebberij 

Mededeeling van den Raad van Beheer. 
Om onze lezers gelegenheid te geven een objectief oordeel te 

kunnen vormen over den inhoud der m dit nummer voorko
mende notulen van de Haagsche PhilatelistenVereeniging met 
betrekking tot het schrappen van enkele zinsneden m sommige 
vereenigingsverslagen, meent het Dagelijksch Bestuur van den 
Raad van Beheer goed te doen de correspondentie te publiceeren, 
welke over die aangelegenheid gevoerd werd tusschen de beeren 
Deggeller en Van 't Haaif (leden van den Raad van Beheer voor 
de H P V ) en den voorzitter van dien Raad 

Het Dag Bestuur van den Raad van Beheer, 
(^et) J C Cramerus, Voorzitter 
(^et) H C Milius, Secretaris 

's Gravenhage, 25 Maart 1927 
Hooggeachte Heer Cramerus 

BIJ het doorlezen van het laatstverschenen nummer van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waren ondergeteekenden, 
beiden lid van den Raad van Beheer van voornoemd Maandblad, 
eenigszins eigenaardig getroffen door eene mededeeling op blz 
48, onder het hoofd »Brochure inzake Bondsbelangen«. Deze 
mededeeling toch wekt den indruk afkomstig te zijn van den 
Raad van Beheer, dici wanneer geen vergadering wordt gehouden, 
in den persoon van den voorzitter wordt verpersoonlijkt Het is 
dan ook in uwe kwaliteit als zoodanig, dat wij ons tot U wenden 

Wat toch IS het geval ' In bovenbedoelde mededeeling wordt 
gesproken van een »uitdrukkelijken wensch van den Raad van 
Beheer« zonder meer, waaruit niet anders gelezen kan worden 
dan de Raad van Beheer, geconstitueerd op het oogenblik van 
het plaatsen van het bericht Daardoor worden wij door buiten
staanders, zoowel leden van onze Vereeniging als door die van 
andere Vereenigingen, mede daaronder begrepen, en onze ver
meende houding wordt zeer begrijpelijk hoogst eigenaardig ge
vonden Op deze wijze word' een blaam geworpen op onzen 
goeden naam 

De mededeeling is dus m de eerste plaats misleidend, doch 
ZIJ IS bovendien naar onze meening onwaar Fen uitdrukkelijke 
wensch van den Raad van Beheer moet toch tot uiting komen 
en daardoor berusten op een in eene vergadering van dien 
Raad genomen bealuit. In aanmerking komen slechts de ver
gaderingen van 31 October 1926 en van 27 Februari 1927 Op 
de laatste vergadering is, zooals U bekend is, met geen enkel 
woord over de brochure »Bondsbelangen« gerept, en blijkens de 
door U gearresteerde en goedgekeurde notulen van eerstgenoemde 
vergadering is er geen besluit in den gesignaleerden geest ge
nomen 

WIJ kunnen dan ook niet onderstellen, dat de gewraakte 
mededeeling van U, als voorzitter, afkomstig is, doch wij houden 
het er voor, dat de plaatsing door een onbevoegde is geschied 

Wij wenden ons daTrom tot U met de vraag of gi) niet met 
ons van meening zijt, dat het gepubliceerde misleidend en onjuist 
li), en verzoeken Ü bij bevestigend antwoord, waaraan wij niet 
twijfelen, in het eerstvolgend nummer van het Maandblad wel 
een tegenbericht te willen laten plaatsen, opdat een ieder, die 
het nummer van 16 Maart gelezen heeft, daarvan kennis kan 
nemen en wij zoodoende worden gerehabiliteerd. 

In verband met de omstandigheid, dat copie voor het eerst 
volgend nummer binnenkort moet worden ingezonden, hopen wij 
uw antwoord liefst zoo spoedig mogelijk te ontvangen 

Intusschen verblijven wij onder betuiging onzer gevoelens van 
hoogachting 

gaarne Uwe dienstwilligen, 
(get.) J J Deggeller 
(get) P S van ' t Haaff 
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Breda, 6 April 1927 
Hooggeachte Heeren Deggeller en Van 't Haaff 

In vervolg op mijn schrijven heb ik de eer U hiernevens te 
doen toekomen een afschrift van het van den heer hoofdredacteur 
ontvangen antwoord op mijn brief aan hem, naar aanleiding uwer 
missive van 25 Maart j I *) 

Ik acht het dienstig, betreffende de sub 2 door den heer 
Van Brink opgegeven redenen voor schrapping op te merken, 
dat de heer Smeulders, op verzoek van den heer v Br , bij mij 
IS geweest om mij te vragen hoe ik tegenover de opname van 
de verschillende commentaren der Vereenigingen en van den Bond 
op de brochure van de H P V stond Waar enkele dier ver 
eenigingsverslagen commentaren op die brochure inhielden welke 
van een weinig vriendelijke strekking waren ten opzichte van de 
H. P V , kwam het mij gewenscht voor, tot behoud van den 
goeden toon in ons Blad en om geen voedsel te geen aan strijd 
en tweedracht in onze mooie liefhebberij, alle pro en contra 
uitlatingen over de bewuste brochure te doen schrappen, uitslui 
tend deze motieven gaven mij aanleiding tot mijn ingenomen 
standpunt , evenwel zij opgemerkt, dat zoowel de heer Smeulders als 
mijn persoon m deze den heer Van Brink op diens verzoek slechts 
van advies dienden, wijl de hoofdredacteur, ingevolge een indertijd 
door den Raad genomen besluit, volledig bevoegd is al datgene 
te schrappen, dat hem voor opname ongewenscht voorkomt 

Wat nu de gewraakte mededeeling op blz. 48 aangaat, zoo is 
het volkomen juist, dat m de laatste vergadering van den Raad 
van Beheer met geen enkel woord over de bewuste biochure 
ïBondsbelangen« gerept werd In de vergadering van 31 October 
1926 was ik niet aanwezig en werd ik vervangen door den heer 
Singels In die vergadering werd, volgens de door mij als voor 
zitter gearresteerde notulen, besloten, het verzoek van de H P V , 
om de toen nog niet verschenen biochure in het Maandblad op 
te nemen, niet in te willigen Nu is de opvatting van den heer 
Van Brink geweest, en zoowel de administrateur als ik deelen die 
opvatting, dat m dat besluit lag opgesloten, ook de eventueele 
commentaren op die brochure te weigen Maar, geachte hoeren, 
deze opvatting is bovendien toch ook geheel in den geest van de 
•wenschen der H. P V zelve, immers het sluitwoord van de 
brochure zegt woordelijk. 

»Van net Maandblad verwacht zij voortzetting van zijn neutrale 
»houding, zijne kolommen voor dat geding gesloten te houden, 
»zooals het die gesloten hield voor de H P V , zij meent diarop 

*) Genoemd afschrift luidt 
Hoek van Holland, 28 Maart 1927 

.Hierbij zend ik U de stukken terug Ik schrapte een enkelen zin in het 
verslag der H. P V — wat eveneens geschiedde inde verslagen van enkele 
andere Vereenigingen en van de Bondsbestuursvergadering, op grond van 
het volgende 

Ie In de Octoberverg van den Raad van Beheer werd besloten de 
kolommen van het Maandblad niet open te stellen voor de bewuste brochure 

„en natuurlijk ook niet voor de commentaren daarop 
„2e de schrapping geschiedde in overleg met den administrateur die 

.ruggespraak zou houden in dezen met den voorzitter van den Raad van 
Beheer, i c U zelven 
„3e Bi] den hoofdredacteur berust de bevoegdheid, waarover meer dan 

eens in de verg van den Raad is gesproken a'les te schrappen, wat hij 
„voor opmme ongewenscht acht Gaan de betrokkenen hiermede niet accoord. 
dan staat beroep open op den Raad ' 

(get) J D VAN BRINK 
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»recht te hebben verkregen, maar indien deze meening onjuist 
»is, welnu, ook dan zelfs zal de H. P. V. er verder het zwijgen 
»toe doen.« 

Ik kan mij in dit verband dan ook niet indenken, dat door de 
mededeeling van den hoofdredacteur leden uwer Vereeniging 
eigenaardig getroffen werden en daardoor een blaam op uwen 
goeden naam geworpen werd, want, al werd die uitdrukkelijke 
wensch in de vergadering van 27 Februari niet uitgesproken, zoo 
is deze toch geheel in overeenstemming met den wensch uwer 
Vereeniging en het lag m.i. dus voor de hand, dat uwe Veree
niging en dus ook uwe leden van hei Maandblad verTvacki/en, nieis 
omtrent de brochure te zullen opnemen. 

Vindt U nu zelf niet, mijne beeren, dat noch buitenstaanders, 
noch leden uwer Vereeniging aanstoot kunnen nemen aan de 
gewraakte mededeeling van den hoofdredacteur; allen toch zullen 
ongetwijfeld kennis genomen hebben van de brochure der H. P. V., 
dus ook zeker van het slotwoord en ik kan dan ook niet aan
nemen, dat U als afgevaardigden der H. P. V. voor den Raad 
van Beheer in eenigerlei moeilijkheden te dezen opzichte zoudt 
kunnen zijn geraakt. Is dit desniettemin toch het geval geweest, 
dan is dit wel zeer ten onrechte, want de H. P. V. verlangde 
immers zelf, dat het Maandblad niets zou opnemen. 

Het ware m.i. juister geweest, wanneer de hoofdredacteur in 
het Maandblad had medegedeeld, dat het de uitdrukkelijke wensch 
van de H. P. V. was, dat de kolommen van het Maandblad 
voor publicaties over de brochure gesloten bleven. 

Ik stel mij intusschen voor, den heer H. R. te verzoeken, in 
het eerstvolgend nummer van het Maandblad een bericht te 
plaatsen, dat de op pag. 48 onder »Brievenbus« in het Maart
nummer gedane mededeeling betreffende de brochure »Bonds-
belangen« een uitvloeisel is van het besluit der vergadering van 
den R. v. B. van 31 October 1926, waarbij de Raad besloot het 
verzoek der H. P. V. tot opname der brochure niet in te willigen. 
Waar U op dat tijdstip nog geen lid van den Raad van Beheer 
waart, kan niemand U bij deze aangelegenheid betrekken. 

Ik bied U inmiddels mijne verontschuldiging aan voor de ver
traging in mijn schrijven ; uitstedigheid gedurende enkele dagen 
alsmede drukke bezigheden van zakelijken aard waren hiervan 
de oorzaak. 

Met beleefde groeten en mijne oprechte gevoelens van hoog
achting verblijf ik. 

Uw dienstw. 
(get.) J. C. Cramerus, 

Voorzitter van den Raad van Beheer. 

Waarschuwingen. 
Namens den heer L. Goudsmit, te Amsterdam, moet ik de 

leden waarschuwen geen relaties aan te knoopen met R. ALFANO, 
LARNACA (Cyprus), die in »l'Echo de la Timbrologie« zichtzen-
dingen vraagt, doch ze niet retourneert. 

Verder verzoekt de heer C. D. Popken, te Rotterdam, de lezers 
van 't blad nog eens te waarschuwen voor AUG. VAN DE VELDE, 
Ruysdaelstraat 118, AMSTERDAM, die in verschillende bladen 
annonces plaatst, doch niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

Namens den heer dr. H. W. Borel, die intertijd waarschuwde 
voor den handelaar MAX BUSCHE, BERLIJN, kan ik den lezers 
mededeelen, dat genoemde handelaar thans, na ongeveer een 
jaar, aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

De Beheerder van 't Bonds-Inf or matiebtcreau, 
J. A. KASTEIN, 

Hendrik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretar i s : A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49,//asW^wz', Tel . 10793 

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

Straatweg 25, Vetp. 
Dordrecht: Seer.: G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Seer.: S. Tromp 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 : Secr.: dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
s-Hertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr. : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
T-wente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
West-Friesland: Secr . : dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 
De secretarissen der Afdeelingen, die nog in gebreke zijn 

gebleven hunne jaarverslagen en een afschrift van hunne leden
lijst, volgens art. 31 Huish. Regl. in te zenden bij den Secretaris 
der Vereeniging werden dringend verzocht alsnog deze aan den 
Secretaris te doen toekomen. 

Nieuwe leden. 
566. M. W. Fleury, p/a Maintz Productenhandel, Semarang (N.-!.). 
583. L. van Rekum, kapt. inf., Sigli (N.-L). 
598. J. C. A. Ultee, off. v. gez. ie kl., Sigli (N.-L). 
560. G. H. Ebens, Marktplein 26, Apeldoorn. 
570. C. C. Käyser, Stationsstraat 64, Apeldoorn, (oud-lid.l 
574. P. A. Kleekamp, Deventerstraat 59, Apeldoorn. 
582. N. A. Malcorps, St. Annastraat 42, Naarden. 
590. F . Smallenbroek, Waterloosche weg 34. Apeldoorn. (Lid 

Utrecht). 
597. J. S. Tromp, Regentesselaan 32, Apeldoorn. (Lid Utrecht). 
599. K. de Waard, van Heutszlaan 3, Apeldoorn. 

Aanmeldingen. 
A. Lambermont, Gemeentehuis, Semarang (N.-I.) oud-lid. 
A. L. de Bruyn Kops, insp. Staatssp. p/a. Inspectiebureau S S., 

Soerabaia (N.-L). 
H. L G. Aernout, Frisialaan 9, Bandoeng (N.-L). 
M. Cabouli, van Diemesbroekstraat 21, Nijmegen. 
G. J. A. J, Petersen, Oranjehotel, Nijmegen. 
Ir. S. G. Tideman, Heistraat 19, Terwinselen. 
A. J. P. J. Vogel, Bas Backerlaan 32, Apeldoorn (oud-lid.). 
ds. Zillinger Molenaar, Graft. 
P. H. Schoute, kap. art., Boulev. Heuvelink 201, Arnhem. 

(lid »Globe«). V. 
Overleden 

846. J. C. Koedijk. 819. .A. Augustin. 
Bedankt met 31-12-'27. 

552. J. A. Corver. 705. J. F. van Hutten. 
615. J. S. van Hensbergen. 726. P. Kamphuys. 

Afgevoerd. 
556. H. C. Carpentier. 578. P. J. A. Sloopman. 

Adresveranderingen. 
458. P. V. M. F . Amiot, kapt. inf, Genielaan \i),Semarang (^.-\). 
858. J. de Beer, Helstlaan 7, Hilversum. 
859. S, van Berg, Amstel 52 ", Amsterdam. 
683. D. H. Boekwijt, Hoogstraat 190, Schiedam. 
205. R. Chevalier, Ijsfabriek, Magelang (N.-L). 
552. J. A. Corver, Salatiga (N.-L). 
459. S. van Doorn, luit. inf., Soerabaia (N,-I). 
743. H. C. Frijling, off. v. gez., Tapa Toean. (Weslk. Atjeh. N.-I ). 
493. H. C. Goosens, Akerstraat noord 13, Post Theebeek (L) . 
632. J. P. de Graaf, Laan v. Rosenburg 36, Heemstede. 
425. J, A. Fleischer, kapt . inf., Malang (N,-I). 
600. L. W. Hartog, p/a fa Monod Diephuis & Qci..Semarang{^.-\). 
272. K. A. Heijmans jr., WiUebrordusstr. 133 B , Rotterdam. 

33. J. F . van Kroon, Marconistraat 88, den Haag. 
824. W. A. N. Lemei, Rue Jeanin 23, Dijon (Fr.). 
801. A. Leydesdorff, adres onbekend. 
855. C. H. H. Magermans, Hooge der A l, Groningen. 

94. F. J. N. Postma, Buys Ballotstraat 29, Utrecht. 
346. R. Reints Bok, Sumatraweg 23, Weltevreden (N.-L). 

96. J. van der Rest, Res. laan 6 Â  Magelang (N.-L). 
610. jhr . A. de Rotte, onbekend. 
529. J. M. C. Schaap, luit. inf., p/a. Dep. v. Kol. 
896. J. G. Smits, Vermeerstraat 20, Nijmegen. 
646. W. Verduyn, onbekend. 
817. H. van de Wal, van Hogendorplaan 54, Soerabaia (N.-L). 

88. mevr. Th. ter Weeme-Lewin, Julianalaan 81, Bilthoven. 
657. P. Wit tkämper jr.. Hoofdweg 323, Amsterdam. 
506. A. Zondag, luit. inf., Timor. 
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Afdeeling Verkoop. 
Sectiehoofd Semarang : P. C. Brodett. 
Sectiehoofd Midden Java : R. Chevallier^ Magelang. 

Afdeelingen. 
Amersfoort. De vergaderingen worden in het vervolg gehouden 

lederen tweeden Dinsdag der maand. 
Gooi- en Eemland. Ter herdenking van haar lo-jarig bestaan 

houdt de afdeeling een feestvergadering op Zaterdag 23 April a.s. 
's midd, 3 u. in het Palace Hotel te Hilversum, gevolgd door 
een diner. 

De regeling der feestviering is in handen gesteld eener feest
commissie, bestaande uit de beeren : 

mr. dr. J. H. H. Hulsman, voorzitter, Graaf Florislaan 30, 
Hilversum. 

J. H. Spieker, Bussuin. 
H. de Vrieze, Busstim. 
Kort verslag der vergadering op 8 Febr. 1927 in Hotel »De 

Rozenboom«, Bussum. 
Mededeelingen. Verloting van 9 prijzen. Opwekking om dupli

caten af te staan voor de jaarlijksche verloting in April. Voor 
de viering van het tienjarig bestaan wordt een ruim bedrag 
gevoteerd. Bezichtiging van een deel der verzameling van den 
heer L. van Essen, dat door elk wordt bewonderd Ruilhandel 

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

Ginneken bij Breda, Tel . 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
4 April 1927, des avonds te 8 uur, in de bovenzaal 
van de „Beurs van Breda", te Breda. 

Aanwezig 35 leden. De voorzitter, de heer Singels, opent de 
vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de beeren 
Willemse en Quirijnen, die voor het eerst onze vergadering 
bijwonen. De notulen der vergadering van 7 Maart worden zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. De ballotage 
van het candidaat-lid heeft tot uitslag, dat de heer Jens met 
algemeene stemmen als lid wordt aangenomen. 

De heer Smeulders schenkt voor de bibhotheek een catalogus 
France & Colonies van Yvert & Tellier, waarvoor de voorzitter 
hem hartelijk dank zegt. 

De ie penningmeester, de heer Cramerus, deelt mede, dat aan 
procenten wegens verkochte zegels uit de rondzendingen, over 
het ie kwartaal 1927, een bedrag van f 143,05 ten bate der kas 
komt. 

Daarna wordt een ingekomen schrijven van de Vereeniging 
»Philatelica« behandeld. Men is van meening, dat de hoofd
redacteur geheel volgens zijne bevoegdheid gehandeld heeft door 
het schrappen van enkele gedeelten uit sommige vereenigings-
verslagen. De beantwoording van bedoeld schrijven wordt daarna 
in handen van het bestuur gesteld, dat na de afloop dezer verga
dering eene bespreking zal houden. , 

De heer Smeulders leest daarna een uitvoerig schrijven voor, 
door hem ontvangen van den heer jhr . Van Hoogenhouck Tul
leken te Canada, oud-bestuurslid en eere-lid onzer Vereeniging. 
De vergadering volgt met zeer groote belangstelling hetgeen de 
heer v. H. schrijft. Eenige valsche zegels voor het falsificatenalbum 
en eenige echte voor de verloting, die bijgevoegd waren, worden 
in dank aanvaard. 

De voorzitter dankt den heer Mijnssen nogmaals voor zijn 
schenking van eenige jaargangen van het »Illustrierte Briefmarken-
Journal« en deelt mede, dat het wel heel toevallig was, dat juist 
de geschonken jaargangen in de reeks ontbraken, zoodat dit 
tijdschrift thans compleet aanwezig is. 

Tot het doen drukken van den catalogus der bibliotheek, 
waartoe in de vorige vergadering in principe was besloten, wordt, 
op voorstel van hei bestuur, niet overgegaan, aangezien de kosten 
daarvan te hoog zijn. 

Voorts wordt mededeeling gedaan, dat de heer Jacobs weer in 
Breda is teruggekeerd en hij dus de leiding van sectie II van 
den heer Van den Berg weer overneemt. In verband met het 
bedanken als sectiehoofd I door den heer Luijk is de heer Van 
den Berg bereid thans deze sectie tijdelijk waar te nemen. 

Daarna heeft de verloting plaats en wordt de vergadering 
door den voorzitter gesloten. 

Breda, 4 April 1927. De isie Secretaris, 
J. C. G. VAN DEN B E R G . 

Nieuw lid. 
369. J. Jens, Jan van Avennesstraat 46 a, Rotterdam. (V) 
E. Z. 

Candidaat-leden. 
W. F. Hartman, directeur der Nationale Bankvereeniging, 

Lange Noordstraat C 30, Middelburg. (Eigen aangifte). (Oud-Iid). 
G. F . J. Knijpers, schoenfabrikant, Hilvarenbeek. 
F. Knijpers, schoenfabrikant, Hilvarenbeek. (Beiden voorgedragen 

door J. C. Cramerus te Breda). 
M. P. H. Wilken, vertegenwoordiger, Leeuwerikplein 13,'^-Cra-

venhage. (Eigen aangifte). 
Overschrijving lidmaatschap. 

389. mej . M. A. de Mooij, thans L. G. de Mooij, Engelbert van 
Z. R. Nassauplein 174, Breda. (II). 

Adreswijzigingen. 
274. D. J. Cramer, te 's-Gravenhage, thans c/o firma Van 

Houten Steffan & Co., te Padang (Java). 
259. J. Mebus, te Amsterdam, thans N. Z. Voorburgwal 81, 

aldaar . (VII) 
2i4 . A. F . Singels, te Breda, thans De Roy van Zuydewijnlaan 

37, aldaar. (II) 
40. jh r . J. A. van Hoogenhouck Tul leken, te Toronto, thans 

York-Mills, P . O. Ont. (North of Toronto) , Canada. 
124. H. C. Correljé, te Utrecht, thans Stationsstraat 23, aldaar. (IV) 

93. C. Diepen, te Eindhoven, thans Markt 4 a, aldaar. (VI) 
144. K. A. Heijmans jr., te Rotterdam, thans Willebrordusstraat 

133 b, aldaar. (V) 
271. A. O. Ti t tmann, te New York, thans c/o Farmers ' Loan 

& Trust Co., 15 Cockspur St., London S. W. i . 
Aankondiging. 

LEDEN-TERGADERING op Maandag 3 Me] 1927, des 
avonds te 8 aar, in de bovenzaal van de , ,Benrs van 
Breda". (Ingang: St. Janstraat.) 

Bekendmakingen. 
I. 

De heer A. J. Jacobs neemt thans weder de leiding van Sectie 
II op zich. Zijn adres is thans Burgemeester Verdaasdonkstraat 11, 
Breda. 

II. 
De leiding van Sectie I wordt tot nader bericht waargenomen 

door den heer f. C. G. van den Berg, Burgemeester Passtoors
straat 5, Ginneken, 

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

IN M E M O R I A M : 
M. H. DE CASTRO te Amsterdam, 

Oud-Bestuurslid. 
P. J. JACOBS te Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
26 Maart 1927, des avonds te S uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Aanwezig 51 leden en i introducé. De voorzitter doet mede
deeling van het overlijden van de beeren De Castro, oud-bestuurs
lid en P. J. Jacobs. Vooral het verscheiden van laatstgenoemde, 
een trouw vergaderingbezoeker, die op onze vorige bijeenkomst 
nog aanwezig was en op slechts 38-jarigen leeftijd overleed, 
heeft ons zeer getroffen. 

De heer Vredenduin brengt nu verslag uit van de vergadering 
van den Raad van Beheer, waarin de heer Smeulders gehuldigd 
is bij gelegenheid der herdenking van zijn 15-jarig administrateur
schap van ons Maandblad. 

Op een verzoek van den heer Van der Hurk geven eenige 
leden zich op, om behulpzaam te zijn bij de tentoonstellings-
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voorbereidingen in Augustus a.s. Verder deelt onze ijverige 
tentoonstellings-secretaris mede, dat, dank zij de zeer gewaar
deerde hulp van den heer Costerus, het hem gelukt is om in 
contact te komen met het Gemeentebestuur, wat tot gevolg heeft 
gehad, dat B. .en W. op Vrijdag 26 Augustus een boottocht door 
het Amsterdamsche havengebied zullen aanbieden aan de Congres-
sisten, die bij gelegenheid van den tijdens de tentoonstellingsweek 
te houden i8en Philatelistendag in Amsterdam zullen komen. 

Vele aanstaande exposanten vroegen reeds garantie betrekkelijk 
het door hen benoodigde aantal vierkante me te r s ; de heer 
Van der Hurk deelde mede, dat zij, die tijdig aanvragen, de 
door hen gewenschte oppervlakte krijgen. 

De heer Zwolle vertoont nu de officieele Oostenrijksche her-
dcnkingskaart voor Ludwig van Beethoven. 

Als nieuwe leden worden na ballotage toegelaten de beeren 
J. H. Geerling en A. C. Voss. 

Vervolgens verkrijgt de heer Keiser het woord, die in een 
gedocumenteerde rede wijst op de vele ongepaste opmerkingen, 
die sommige leden zich niet ontzien te zetten in de ruilboekjes. 
De vergadering is het geheel eens met den heer Keiser, dat 
iemand, die zijne opmerkingen niet onderteekent, een lafaard is, 
die bovendien in strijd handelt met art. 52 H. R. ; hiertegen 
zullen voortaan strenge maatregelen genomen worden en er wordt 
een beroep gedaan op ieders medewerking, om dergelijke kwade 
praktijken aan het licht te brengen. De heer Mayer wijst op een 
dagbladartikel, waarin medegedeeld wordt, dat de voorzitter eener 
afd. van de N. V. v. P. zich tot de autoriteiten gewend heeft, 
met verzoek een speciale serie met de afbeeldingen van beroemde 
Nederlanders uit te geven. »HoUandia^ is hier unaniem t egen ; 
bovendien zal deze afdeelings-voorzitter zich wel tegenover zijne 
Vereeniging te verantwoorden hebben, wegens overtreding van 
de Bondsbepalingen, die niet toelaten, dat men zich buiten den 
Bond om met verzoeken of moties tot de autoriteiten wendt. 

Na de gebruikelijke veiling en verloting werd de vergadering 
omstreeks 10.45 gesloten. De ze secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
A. C. Voss. Amsteldijk i i 4 , Amsterdam. (Voorgesteld door 

Th . H. van der Hurk). 
J. H. Geerling, Van Baerlestraat 4, Amsterdam. 

Adresveranderingen. 
77. A. van As, Linnaeusparkweg u 4 , Amsterdam. 

186. ds. H. J. Witkop, Predikant, Schagerbrug (N.H,). 
Bedankt als lid. 

M. H. de Gastro, Amsterdam (overleden). 
P, J. Jacobs, Amsterdam (overleden). 

Vergaderingen. 
BESTÜURSVERGiDERING op Zaterdag 30 April 1927, 

'saTonds van 7'/4-8 u u r , i n H o t e l K r a s n a p o l s k y . 
LEDENVERGADERING op Zaterdag 30 April 1927, 's aTonds 

te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

U t r e c h t s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , t e U t r e c h t . 
Secre tar i s ; K. H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadermg op Dinsdag 
29 Maart 1927, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 
Aanwezig 26 leden en 3 introducé's. Om ruim 8 uur werd 

deze vergadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, ge
opend, die meer speciaal de drie aanwezige introducé's welkom 
heette. Nadat de notulen der vorige vergadering onveranderd 
goedgekeurd waren, werd het meerendeel der ingekomen stukken 
voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen vŝ as een schrijven 
van ons lid mr. Vuystingh, waarin werd medegedeeld, dat een 
uitlating van een der Philatelisten-vereenigingen aan het adres 
van den voorzitter der U. Ph. V. beleedigend was en de geheele 
U. Ph. V. zich deze handeUng dient aan te trekken. De heer 
Vuystingh lichtte een en ander toe. Besloten werd de betrokken 
Vereeniging erop te wijzen, dat het voor de U. Ph. V. onmogelijk 
was vriendschappelijke betrekkingen met die Vereeniging te 
onderhouden, wanneer bedoelde beleedigende uitlating niet her
roepen werd. 

Hierna werden de voorgedragen candidaat-leden J. H. Albracht, 
L. H. Reintjes en P. Burgdorff aangenomen tot leden van de 

U. Ph. V. De voorzitter kon aan de inmiddels ter vergadering 
gekomen nieuw aangenomen leden Albracht en Reintjes hunne 
aanneming als lid mededeelen. 

Inmiddels was door de beeren D. Tholen en Van Schayik de 
groote verloting in orde gebracht, zoodat aan de aanwezigen de 
hun ten deel gevallen prijs kon worden uitgereikt. Door de zorg 
van den secretaris zullen de niet uitgereikte prijzen aan de overige 
daarvoor in aanmerking komende leden worden toegezonden. 

Bij de rondvraag vroeg de heer Van der Horst om door be
middeling der Vereeniging bij mogelijk uit te geven series 
Roode-Kruis-, Jubileums- en Olympiade-zégels te voorkomen, dat 
deze zegels beeltenissen van beroemde mannen vertoonen, doch 
bijzonder interessante gedeelten van steden uit Nederland. De 
voorzitter merkte op, dat, wanneer verzamelaars zelf gaan mede
werken om aan te geven, welke beeltenissen op de zegels aan
gebracht moeten worden, de stroom van onnoodige uitgiften 
niet meer te keeren zal zijn. Wanneer de heer Van der Horst 
zijn voorstel wenschte te handhaven en de vergadering met het 
voorstel accoord gaat, dient in deze de bemiddeling van den 
Bond gevraagd te worden. Het voorstel Van der Horst verkreeg 
een groote meerderheid, zoodat deze zaak bij den Bond aanhan
gig gemaakt zal worden. De heer Sluijp vroeg of er geen pogingen 
in het werk gesteld kunnen worden, om ook te Utrecht een 
speciaal loket voor verzamelaars uit Utrecht en omstreken open 
te stellen, al was het dan een dag in de week. Wil een verzame
laar zich thans in het bezit stellen van speciale uitgiften, dan is 
hij genoodzaakt daarvoor een reis te maken naar. een andere 
plaats, waar hij dan dikwijls voor het feit komt te staan, dat de 
verlangde exemplaren niet verkrijgbaar zijn. De voorzitter deelde 
mede, dat door de U. Ph. V. deze kwestie reeds bij het post-
bestuur te Utrecht aanhangig gemaakt was met een negatief 
resultaat. Aangedrongen werd ook hierin de bemiddeling van 
den Bond in te roepen, waartoe dienovereenkomstig besloten werd. 

Na veiling en zichtzending, werd de vergadering om ongeveer 
10 uur namiddag opgeheven. De Secretaris der U. Ph. V., 

K. H. J. VAN H U L S S E N . 

Nieuwe leden. 
ie) J. H. Albracht, Croeselaan 189, Utrecht. 
(e) L. H. Reintjes, Prins Hendriklaan 77, Utrecht. 

P. Burgdorff, Hallingsgade 4, Kopenhagen. 
Candidaat-lid. 

E. Boekei, Brederodestraat 87, Amsterdam. 
Afgevoerd als lid. 

H. Klaver, Dijk, Dokkum. 
Adresveranderingen. 

F. A. baron van Lijnden wordt Biltstraat 188, Utrecht. 
J. J. Roelants wordt Hoofdweg 333 'i ', Amsterdam. 
mr. C. J. van Arkel wordt Spinozastr. 13 huis, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
BESTDURS-TERGADERING op Dinsdag 19 April 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 20 April 1927. 

Mededeeling. 
Door de zorg van den secretaris werden op 30 Maart 1927 de 

prijzen van de groote verloting, voorzoover niet reeds uitgereikt, 
aan de overige leden toegezonden. 

Den leden, die bij ontvangst van dit Maandblad nog niet in 
het bezit van hun prijs kwamen, worden verzocht hiervan vóór 
30 April a.s. mededeeling te doen aan het secretariaat Brigitten
straat 17, Utrecht. 

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

VERKORTE NOTULEN van de vergadering op Donderdag 
24 Maart 1927, 's avonds te 8i/4 uur, in Café 
„Boschlusf, Bezuidenhout, Den Haag. 

Had de voorzitter de vorige vergadering zijn woord van welkom 
te richten tot 28 aanwezigen, ditmaal was hetzelfde getal aanwezig; 
een zeer gewaardeerd bewijs, dat do belangstelling in onze Ver
eeniging de laatste maanden zeer is toegenomen, hetgeen ook 
wel blijkt uit de nooit gekende toename van leden. 

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en 
onveranderd goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van den heer 
Benfert, die zich beschikbaar stelt tusschen 18 en 24 April eene 
lezing te houden, daar hij dan in het land zal zijn. In verband 
met onze feestviering op 28 April a.s., moeten wij helaas deze 
lezing uitstellen tot het najaar, wanneer de heer Benfert, naar 
we hopen, weer in ons land zal zijn en wordt besloten hem aldus 
te schrijven. 

Het program der feestvergadering wordt dan vastgesteld. Eerst 
zal de gewone verloting plaats hebben voor de aanwezige leden, 
daarna de lezing van dr. vaïi Praag. Na afloop daarvan zijn de 
aanwezigen de gasten der Vereeniging en heeft de groote ver
loting plaats, waarvoor reeds heel wat, en mooie, prijzen zijn 
ingekomen, maar ook een groot bedrag, ettelijke duizenden 
franken Yvert, zijn beschikbaar gesteld. Als extra-prijs zal het 
fraaie album, geschonken door den heer Mebus, worden verloot 
onder de aanwezigen. Overigens krijgen ook alle niet-aanwezige 
leden en de correspondeerende leden een prijs. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van »Philatelica» 
over de verminkingen van de verkorte verslagen in het Maandblad 
van Maart. 

Ook ons verslag is verminkt, maar bovendien blijkt thans, dat 
de mededeeling, voorkomend op bladz. 48 van het Maandblad, 
dat een en ander is geschied op »uitdrukkelijken wensch van 
den Raad van Beheer«, in flagranten strijd met de waarheid is 
en eene misleidende strekking heeft, daar onze twee afgevaar
digden er absoluut niets van blijken te weten. 

Met algemeene stemmen wordt besloten ten sterkste tegen 
verminkingen van onze verslagen te protesteeren, omdat het niet 
de eerste maal is dat het geschiedt, maar ook de aandacht van 
den Raad van Beheer te vestigen op de voor onze afgevaardigden 
speciaal grievende misleidende strekking dezer bekendmaking 
(die stellig buiten medeweten van den Raad van Beheer is ge
plaatst). Evenals »Philatelica« zullen wij blijven staan op volko
mene genoegdoening, d.w.z. redres van het gebeurde en afdoende 
maatregelen van voorzorg voor herhaling. 

Dan is aan de orde de verkiezing van een plaatsvervangend 
lid in den Raad van beheer, waartoe met algemeene stemmen 
wordt gekozen de heer Ziedses des Plantes, die, tot groote in
stemming der aanwezigen, deze benoeming verklaart aan te nemen. 

Eveneens worden, met algemeene stemmen, de candidaat-ledeni 
tot leden onzer Vereeniging gekozen. 

De heer Van 't Haaff brengt vervolgens verslag uit over de 
gehouden vergadering van den Raad van Beheer en wordt door 
de leden met blijkbare instemming nog eens kennis genomen 
van de huldiging van den heer Smeulders, de man van het 
Maandblad, waarvan men, met heel weinig overdrijving, zeggen 
kan, dat het Maandblad met hem staat of valt 

De gewone verloting wordt dan gehouden, de secretaris neemt 
de veihng waar, die tot genoegen verloopt, dank zij vooral den 
grooten steun, dien de dames eraan geven en dan sluit de voor
zitter deze aangename prettige vergadering. 

De Secretaris, A. STARINK JR . 

Nieuwe leden. 
G. Muys, Sleedoornstraat 66, den Haag. 
E. K. Boissevain, Pension Horlauben, Davos Plats. 
K. H. van Brederode, Arnoldystraat 5, Schoten. (Haarlem). 
W. de Bruijn, Jan van Riebeekstraat 96«, den Haag. 
C. Th. Bollaan, Nassau Dillenburgstraat 28, den Haag. 

Candidaat-leden. 
J. C. Bloys van Treslong Prins, Van Imhoffstraat 17, den Haag. 
mevr. de Bruijn-Vrins, Papenweg 6, Maastricht. 

B. Tjepkema, Daguerrestraat 177, den Haag. 
A. C. Kuiper, Stadhouderslaan 21, den Haag. 

Adreswijzigingen. ^ 
H. T, Perizonius, H.T.O. Rijswijksche weg, den Haag. 
Th. Mac Gillavry, Kapelweg 2, Scheveningcn. 

Bekendmaking. 
Mochten er leden zijn, die boekjes in kunnen zenden van 

O U D E R E ZEGELS, b.v. tot en met 1900, dan houdt de Direc
teur van den Verkoophandel zich daarvoor aanbevo'en, evenals 
voor boekjes geschikt voor den speciaal-verzamelaar Nederland 
en Koloniën. 

Vergadering. 
Vergradering op D o n d e r d a g 28 April 1937, des avonds t e 

$V'i n a r , in Café i>Bose]ilust«:, Bezuidenl iout 2 , Den Haag . 
Opening en herdenking van ons 30-jarig bestaan. 
Notulen. Lezing dr. Van Praag. 
Ingekomen stukken. GROOTE VERLOTING. 
Ballotage nieuwe leden. Rondvraag. 
Mededeelingen. Sluiting. 
Verloting. 

Ver. van Postzegelverz. ,,de Globe", te Arnhem. 
S e c r e t a r i s : H. J. VAN U L S E N , Ernst Casimirlaan 40, Arnhejn. 

VERSLAG van de vergadering van 29 Maart 1927 in 
Restaurant „National" te Arnhem. 

De door 19 leden bijgewoonde vergadering wordt door den 
voorzitter, den heer J. M. Pos, geopend met een woord van 
welkom tot de aanwezigen, in 't bijzonder tot den heer F. W. van 
der Haagen, die als nieuw-toegetreden lid voor 't eerst de ver
gadering bezoekt. De notulen der vorige vergadering worden 
gelezen en goedgekeurd. 

In verband met de in de vorige maand plaats gehad hebbende 
bestuurswisseling, wijst de voorzitter erop, dat de penningmeester-
esse, mevrouw J. H. Schuurman-Meesters, deze functie op zich 
heeft genomen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de leden 
haar taak niet zullen verzwaren door ongeregelde toezending 
van de bedragen, verschuldigd voor de uit de rondzendingen 
gekochte zegels. 

In zijn verslag omtrent de rondzendingen over het afgeloopen 
jaar deelt de heer Blanken mede, dat op het oogenblik nog 
765 boekjes in circulatie zijn, zoodat toezending van nieuwe 
boekjes voorloopig niet wenschelijk is. Naar aanleiding van dit 
verslag ontspint zich een geanimeerd debat, of het al dan niet 
wenschelijk is, dat de leden de in circulatie zijnde boekjes langer 
dan drie dagen ter inzage houden. De voorzitter zegt overweging 
van dit punt toe in de volgende bestuursvergadering. 

De aandacht der leden wordt in 't bijzonder gevestigd op de 
vergadering van 26 April a.s., waarin de heer Benfert uit rftf«//iïrt^'' 
een causerie zal houden over eenige, den meesten verzamelaars 
onbekende, zeer interessante zaken op het gebied der philatelic. 

Van de 2 voorgestelde candidaten voor het l idmaatschap wordt 
de heer W. Beek, wegens vertrek naar Zwolle, niet geballoteerd. 

Na een opwekking door den voorzitter tot de aanwezige leden 
in een volgende vergadering hun album of gedeelte daarvan ter 
bezichtiging mede te brengen, wordt de vergadering gesloten. 

Nieuw lid. 
3. N. Cozzi, Rijnkade 19, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
A. J. Vaan, Rijnkade 92, Arnhem. (Voorgesteld door P . van 

den Hoven). 
mej. A. Boersma, Weststraat 13, Arnhem. (Voorgesteld door 

F . Flipse). 

Adresveranderingen. 
24. mej. G. Veering wordt Weststraat 8. 
66. H. J. van Balen wordt Isaac Evertslaan 22. 
79. J. Ph. Blanken wordt Isaac Evertslaan 20. 

De Secretaris, H. J. VAN U L S E N . 
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Vergaderingen. 
YERGiDËRING op Dinsdag 26 April 1927, 
Spreker: de heer Benfert uit den Haag. 
80CIETEITSAV0ND op Dinsdag 10 Mei 1927. 
Beide in Restaurant „National", 's avonds te 8 nor. 

Bekendmaking. 
De directeur der rondzendingen verzoekt dringend, tot nadere 

aankondiging, hem geen boekjes ter circulatie toe te zenden. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secret.: P. JORISSEN P.C.ZN., Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

Voor aangeteekende stukken; Wijkkantoor Avenue Concordia. 
Gewone bijeenkomst op Dinsdag 8 Maart 1927, des 

avonds te IMi uur, in Restaurant „Suisse". 
Aanwezig 21 leden. Voorzitter de heer Van Harderwijk. 
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver

anderd goedgekeurd. De ingekomen stukken worden voor kennis
geving aangenomen en enkele daarvan behandeld. 

Het voorstel, de contributie der buitenleden van f 2,50 te 
brengen op f 3,50 per jaar, wordt met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Vervolgens wordt bezichtigd het 2e gedeelte der verzameling 
Btdgarye van ondergeteekende, welke weder groote belangstel
ling mocht hebben, waarna de eigenaar door den voorzitter wordt 
dank gezegd. 

Tenslotte heeft de gewone verloting plaats. Niets meer aan de 
orde zijnde, sluit de voorzitter na rondvraag de vergadering. 

De secretaris^ P. JORISSEN P.C.ZN. 
Bedankt als lid. 

W. Ch. van Buuren, Buitenzorg 12, Schiebroek. 

Internationale Ver. ,,Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Fultonstraat 69, 's-Hage. 

VERSLAG der Jaar-vergadering op Woensdag 23 Maart 
1927, in café „Hollandais", Groenmarkt, te 
's-Gravenhage. 

Aanwezig 87 leden, waarvan 8 dames. Een bijzonder geanimeerde 
vergadering, eenige bloempjes op de tafels, die zoo geschikt zijn, 
dat gezelliger zitje mogelijk is dan gewoonlijk, een eenigszms 
feestelijke stemming. 

De voorzitter opent met een hartelijk woord van welkom. Deze 
opkomst getuigt weder, dat wij heden op één na de grootste 
Vereeniging in Nederland vormen. De voorzitter herinnert nog 
even aan de worsteling, om zich uit te breiden in 't begin. Hij 
herdacht 't overlijden van ons eerelid P. Amiabel in 1926. 

De voorzitter deelt verder mede, dat hem als voorzitter van 
»Philatelica« alsnog een uitnoodiging heeft bereikt voor eerelid 
in 't Comité voor de feestviering van »Hollandia« (e Amsterdam. 

De notulen der voorgaande vergadering worden voorgelezen ; 
mededeeling wordt gedaan der juiste bewoordingen van de 
geschrapte gedeelten van 't verslag in 't Maandblad. De notulen 
worden goedgekeurd. De discussie hieromtrent levert op, dat wij 
om te beginnen ons zullen wenden tot alle Vereenigingen, die 
het Maandblad gebruiken. Bij monde van mejuffrouw P. Badoux 
brengt de commissie verslag uit, dat de rekening en verant
woording van den penningmeester zijn in orde bevonden. De heer 
't Hart spreekt daarna zijn verwondering uit over al 't werk, dat 
door den administrateur der rondzendingen wordt verricht. 

De heer Van der Willigen brengt daarna zijn financieel verslag 
over 1926 uit, 't welk hieronder wordt opgenomen. De bibliothe
caris verzoekt den volgenden keer een aparte post: »kosten 
bibliotheek«, hetgeen wordt goedgekeurd. 

Daarna geeft de heer Kirchner verslag over 1926 van de 
bibliotheek; 46 aanvragen zijn gedaan door 17 leden. Een teeke
nend verschijnsel is, dat over het algemeen juist de lectuur over 
Nederland en Koloniën het meest door de leden gelezen wordt. 
De bibliotheek bevat thans 56 boeken, 16 tijdschriften in verschil
lende jaargangen en 9 verschillende catalogi. 

De vergadering wordt daarna voor een wijle voor meerdere 
gezelligheid onderbroken, waarna de secretaris zijn jaarverslag 

over 1926 uitbrengt, waaruit het volgende is genomen. De 
toestand der Vereeniging was in 1926 in allen opzichte zeer 
gunstig. Het getal leden steeg van 456 tot 513; een aanwinst 
van 57 leden; 126 nieuwe leden werden aangenomen, 5 leden 
zijn m 1926 overleden, 8 geroyeerd, 56 hebben bedankt of zijn 
door ons afgevoerd. De gemiddelde opkomst der maandelijksche 
vergaderingen bedroeg 65 leden per vergadering; op dit gebied 
alles overtreffend. Wij constateeren een zeer opgewekt philate
listisch leven. Het aandeel, hetwelk onze Indische leden in de 
Vereeniging hebben, breidt zich uit. 

De afdeelingen zijn in goeden doen. Het rondzendingsverkeer 
breidt zich nog steeds uit. Het werk der verschillende mede
werkers wordt besproken en hun dank gebracht. 

De toestand der geldmiddelen laat niets te wenschen over. 
De verhouding tot- en onze financieele verplichtingen tegenover 
't Maandblad werden in den loop van 't jaar 1926 opgehelderd. 

De viering van ons 15-jarig bestaan werd herdacht. Geëindigd 
wordt met een opwekking bijzonder tot alle medewerkers om te 
volharden, want de toestand in de philatelic is nog niet zoo, 
dat wij mogen verslappen, maar nog steeds flink voorwaarts 
moeten. Dit verslag wordt na wijziging van één woord onder dank
zegging met algemeene stemmen goedgekeurd. 

Hierna wordt de begrooting voor 1927, zooals die in't Maand
blad van Februari is opgenomen, goedgekeurd. De ledenverkiezing 
geeft 77 stemmen vóór en 5 blanco, voor de leden hieronder 
vermeld van n». 532 tot 545 plus 't aspirantlid van Goes en 
omstreken. 

Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende iste en 2de 
secretarissen bij acclamatie herkozen. 

De verloting onder de aanwezigen van geschonken zegels geeft 
24 prijzen, den isten prijs aan den heer J. B. Verheijdt. 

Hierna begint de groote jaarlijksche verloting. 
Voor ieder der aanwezigen wordt zijn prijs getrokken. Ze kunnen 

't niet nader brengen dan den I9den prijs. De verloting voor de 
niet-aanwezigen wordt later voortgezet en brengt den isten prijs 
aan mejuffrouw H. F. Snelders, te Utrecht. Het album van Mebus 
verhuist naar Indië. De steeds animeerende veiling, welke, trots 
het late uur, toch gewenscht wordt, brengt met 30 kavels f 54,— 
op. Bij de rondvraag brengt de heer Van Dijk ter sprake, dat 
een der leden zijn prijzen veel te hoog zet in de rondzendboekjes. 
Zulke boekjes zullen voortaan niet weder opgenomen worder. 

Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter, na een 
woord van dank voor de flinke opkomst, de vergadering. 

De Secretaris, J. N. H. VAN REST. 
Mededeelingen. 

I. Art. 5 van het huish. reglement: De algemeen secretaris 
voert de correspondentie der Vereeniging in naam van 't hoofd
bestuur. 

II. Adres-veranderingen liefst zoo spoedig mogelijk aan den 
secretaris. 

III. Klachten over toezending Maandblad aan den heer L. C. A. 
Smeulders, Breda. 

Beleefd doch dringend verzoek aan de leden hierop te letten! 
Winst- en Verliesrekening over 1926. 

UITGAVEN. 
Assurantie . . . 
Zaalhuur . . . . 
Maandblad . . . 
Jaarl. verloting. 
12 maandel. veilo-

tingen . . . . 
Onkosten . . . . 
Saldo winst . . . 

Totaal 

f 4 i , i 8 
» 60,— 
. 1491,98 
» 368,905 

» 36,80 
» 265,72 
. 417,39 

f2681,97' ' 

INKOMSTEN. 
Afgeschr. debiteur f 2,— 
Advert. Maandbl. » 432,59 
Rente . . . . » 72,60 
Koersverschil . . » 23,70 
Veilingen . . . » 75,14 
Contributies . . » 1184,53' 
Commissie rondz. » 773,4i 
Entrée's . . . . » 118,— 

Totaal f 2681,97 = 

Bedankt. 
249. J. H. Ruijgrok, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
532. J. M. Verbeek, Amsterdamsche Straatweg 312 tóa', 67« :̂/̂ .̂ 
533. W. K. J. Soeren, Sportlaan 94, Den Haag. 
534. N. van der Drift, Stevinstraat 173, Scheveningen. 
535. J. B. F. Petri, Irisstraat 3, Den Haag. 
536. M. Speijer, Voltastraat 22, Den Haag. 
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537. F . A. Budde, Hobbemastraat 42, Den Haag. 
538. A. C. Bernard, Goesche Korenmarkt, Middelburg. 
539. P. W. I. Immink, Borssele 75. (Z.). 
540. M. A. van Aken, Archimedesstraat 76, Den Haag. 
541. A. Kik, Oude Vischmarkt 6, Goes. 
542. W. I. Ort, Prins Hendrikslraat 84, Den Haag. 
543. W. van Zon, Cartesiusstraat 269, Den Haag. 
544. L. Barentse, Laan van Roosendoorn 23, Den Haag. 
545. mej. F. M. van Laar, 2de Emmastraat 203, Den Haag. 
546. H. Eerdmans, Banteng-Boeloes, Djocja (Java). 

Aspirantlid. Afd. Ooes. 
J. J. Noordhoek. 

A dresveran der ingen. 
150. J. C. Bender van Rotterdam naar Johan de Wittstraat 21, 

Leiden. 
488. mej. C. A. van Leeuwen, Indigostraat 58, Den Haag. 
134. L. van Nieuwenhoven, Kaapsche Plcin 49, Den Haag. 
124. M. H. de Graaf van Den Haag naar Damsigtstraat 40, 

Voorburg (Z.H.). 
51. J. H. van der Veen (2'le secr.), Carpentierstr. 159,/)(•«//aa,^. 

323. A. de Visser van Medan naar Sophiakade 28 a, Rotterdam. 
179. ir. ]. G. B. van Heek van Bandoeng naar p/a J. G. B. van 

Heek, med. stud., Oegstgeesterlaan 23, Leiden. 
140. A. la Poutré, Cypresstraat 29, Den Haag. 
303. J. C. B. Eijkman, Deventerweg 70, Zutphen. 

Vergaderingen. 
Bestanrsrergadering te7V< u u r ; algeni. verg. te S'/i uur, op 

Woensdag 27 April 1927, In Café «Hollandais«, Groen 
marlet, te 's -6ravenl iage. 

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

LEDENVERGADERING afdeeling „ D O R D R E C H T " 
(Ie secretaris A. Rouwenliorst , Celebesstraat 29) den Isten 
Woensdag van de maand. 

VERGADERING afdeel ing „ T I E L " , den 2den Donderdag 
der maand, in Hotel ,,CorbeliJu". 

VERGADERING afdeel ing G O E S en OM S T R E K E N (secr. 
J. M. Meyier, ErersdQkstraat 3 , Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds Ie 8 uur, in Café „Nat iona le" , 
Groote Markt 30 , Goes. 

Ned. Phil. Ver, ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretar i s : H. Ph. J. AMESZ, Bosch en Vaartstraat 2, Haat tem 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
25 Maart 1927, te 8 uur, in het gebouw van den 
H. K. B., Tempeliersstraat, Haarlem. 

Aanwezig 23 leden ; dr. W. van den Berg opent de bijeen
komst en deelt mede, dat wij, als gevolg van den in de vorige 
vergadering door den heer Robbers geuiten wensch, in de 
April-vergadering een wedstrijd zullen houden over Dencmarktn. 
De leden worden verzocht allen dien avond hun al dan niet 
gespecialiseerde collectie van dit land mede te nemen; de 
mooiste verzameling zal een prijs ontvangen. 

Het keurige jaarverslag van den heer Amesz liet zien, dat de 
Vereeniging in bloeienden toestand verkeert; de voorzitter, die 
zich niet meer herkiesbaar gesteld heeft, dankt den heer Amesz 
en speciaal voor de vriendelijke afscheidswoorden aan zijn adres. 
Vervolgens brengt de heer Robbers verslag uit als penning
meester en dient meteen de begrooting voor het komende ver-
eenigingsjaar in. Financieel staat O. H v. Z. er nog niet zoo 
slecht voor, doch vooral het Maandblad is nog te duur en 
absorbeert een groot deel der inkomsten. 

De beeren Risselada en Stolp, die de bescheiden van den 
penningmeester gecontroleerd hebben, adviseeren de vergadering 
den heer Robbers décharge te verleenen, hetgeen geschiedt onder 
dankbetuiging voor zijn richtig beheer. 

De beeren Misset, Risselada en J. C. Wildschut komen in 
aanmerking voor den prijs, die jaarlijks toegekend wordt aan 
dengene, die de meeste leden in het afgeloopen jaar aanbracht. 

Na loting verkreeg de heer Risselada een fraai Mebus-album, 
de beide andere beeren kregen als troostprijs een i gld. portzegel 
van Suriname. 

Het jaarverslag van den heer J. C. Wildschut, den bibliothe
caris, vermeldde de algeheele reorganisatie van de boekerij, 
waarvan de catalogus in het 2e jaarboekje van O. H. v. Z. 
voorkomt. Eenige schenkingen werden dankbaar herdacht en 
het is te hopen, dat de leden nu wat meer gebruik van de 
bibliotheek zullen maken. 

Bij de bestuursverkiezing werd de heer John Robbers als voor
zitter gekozen in de plaats van dr. Van den Berg, die als zoodanig 
bedankt had; de heer Amelung volgt den heer Robbers als 
penningmeester op en de heer J. P. Traanberg werd als 2e secre
taris herbenoemd. 

De algemeene verloting wees de leden met diploma-nummer 
55, I, i i o , 109, i46, 48, io4, 9, 112, 116, 93 en 74 als de geluk
kige winnaars aan ; de getrokken prijzen zullen hun toegezonden 
worden. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Germeraad de aandacht van 
het bestuur op de vele onafgeweekte postzegels (die soms een 
verborgen gebrek blijken te hebben), welke in sommige boekjes 
voorkomen en de heer Krans wijst op de nalatigheid van sommige 
leden betrekkelijk het gebruik van hun nummerstempel bij het 
koopen uit de rondzendingen; het bestuur zal hierover nog eens 
een berichtje onder het vereenigingsnieuws plaatsen in de hoop, 
dat dit gunstige gevolgen moge hebben. 

Sluiting omstreeks 10 uur. 
De 2e secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Bekendmakingen. 
De leden worden er opmerkzaam op gemaakt, dat van i April 

af de heer B. Amelung, Berkenrodestraat 30, Haarlem, het pen
ningmeesterschap waarneemt, zoodat voortaan alle gelden aan 
genoemd adres overgemaakt dienen te worden. 

Den leden wordt eraan herinnerd: 
ie . dat de in te zenden zegels van alle papier ontdaan moeten 

zijn en geschonden zegels door de letter »G« aangeduid 
moeten worden; 

3e. dat het nummerstempel met paraaf op alle door aankoop 
opengekomen vakjes moet gezet worden. 

De secretaris, H. P. J. AMESZ. 

Aangenomen als lid. 
163. P. J. B. Ruys de Perez, Parklaan i, Haarlem. 
i64. J. P. R. Meijkamp, Ged. Schalkburgergracht 50, Haarlem. 
165. P. Donders, Führopstraat 8, Haarlem. 
166. P. Reitsma, Badhuisstraat 38 zw.. Haarlem. 
167. J F. Sonnemans, Kinderhuissingel (i%b, Haarlem. 
168. C. Mostert, Oranje Nassaulaan 131, Overveen. 
169. P. Oosterbaan, Rijksstraatweg 86/2, Schoten. 
170. J. H. F . Gosler, Duvenvoordestraat 28, Haarlem. 

Afgevoerd van de ledenlijst. 
35, mevr. E. E. Neumann van Slooten, Den Haag. 
77. P. M Dikkenberg, Zuidzande. 

120. J. M. Gijselaar, Hillegom. 
Bedankt als lid. 

127. H. W. Heijer, Amsterdam. 
143. B. van Waarden, Amsterdam. 
38. C. Jansen Hendriks, Heemstede. 

Voorgesteld als lid. 
D. Jonker, Keijzerstraat i4, Alkmaar. (Voorgesteld door 

J. Meijkamp). 
J. K. Moyen, Wilhelm.inastraat 44, Haarlem. (Voorgesteld door 

H. A. Minderman). , 
P . M. Posthuma, Santpoort. (Voorgesteld door C. Wooning). 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Secretar i s : K. A CLEIJ, Petrus Hendnkszstraat 30, Groningen. 

VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 14 
Maart 1927, in Café-Restaurant „Suisse", te Groningen. 

Aanwezig 32 leden en de introducé, de heer P . C. W. Jonge-
breur. De voorzitter deelt na opening der vergadering mede, dat 
het bestuur thans als volgt is samengesteld : Ph. de Vogel, 
voorzitter, C. M. Kuitert, vice-voorzitter, K. Nieland, secretaris, 
J. H. Frerks, penningmeester, E. M. Wiersema vice-secretaris, 
dr. ƒ. van der Spek, sectiehoofd. Hij voegt hieraan toe, dat het 
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nieuwe bestuur hoopt op eene goede samenwerking met de leden; ' 
dat zich eventueel voordoende kwesties steeds in der minne zullen 
worden geschikt, dat ieder hd zich zonder bijbedoeling vrij uit-
spreke en dat allen zullen medewerken aan den bloei der Ver-
eeniging. Deze woorden worden met applaus begroet. 

De voorzitter herinnert eraan, dat de leden, die nog geen 
opdruk-portzegels ontvingen, deze nog schriftelijk kunnen aan
vragen tot en met 26 Maart 1927 bij den secretaris. 

Van den heer C. Meijer is een schrijven ingekomen, gericht 
aan het bestuur, waarin hij mededeelt te bedanken als lid van 
het bestuur. In zijne plaats wordt tot lid van het bestuur gekozen 
de heer K. A. Cleij, die verklaart de benoeming aan te nemen. 

De rekening en verantwoording van den penningmeester moet 
ingevolge het huishoudelijk reglement worden gesteld in handen 
van twee kasnazieners; daarvoor worden aangewezen de beeren 
J. Beukema en S. S. Ongering. 

Vier fraaie series nieuw uitgekomen zegels worden onder de 
aanwezigen verloot. 

De heer Ongering wijst erop, dat voor de twee laatste verga
deringen, evenals vroeger steeds het geval was, eene convocatie 
aan de leden is toegezonden en het hem is opgevallen, dat het 
bezoek beter is dan gewoonlijk. Hij vraagt of in 't vervolg niet 
steeds eene convocatie zou kunnen worden toegezonden. De voor
zitter zegt toe de vraag ter tafel van het bestuur te zullen brengen. 

De heer K. A. Cieij merkt op, dat het tot dusver steeds de 
gewoonte is geweest, dat de leden van het bestuur zegels mogen 
nemen uit de boekjes, die voor het rondzendingsverkeer worden 
ingezonden. Hij acht zulks onjuist en stelt voor over deze kwestie 
het oordeel der vergadering te vragen. De voorzitter en de heer 
Ongering meenen, dat over dit voorstel thans niet gestemd moet 
worden. In het bestuur zal het voorstel van den heer Cleij worden 
besproken. De heer Ongering merkt nog op, dat hij er geen 
bezwaar in ziet, dat de leden van het bestuur, die zeer veel werk 
voor de Vereeniging verrichten, een enkel zegel, dat in hunne 
verzameling past, uit de boekjes nemen. 

Hierna sluiting. De Secretaris, K. N I E L A N D . 
Mededeeling. 

Van I April 1927 af wordt het secretariaat waargenomen door 
den heer K. A. Cleij, Petrus Hendrikszstraat 30, Groningen. 

Aspirant-leden. 
P. C. W. Jongebreur, med. cand., Jozef Israëlsstraat 98 a, Gro

ningen. (Voorgesteld door H. Wilmink) 
Adresveranderingen. 

P. L. Buschmann, Helpenoestsingel 72 a, Groningen. 
A. Dekker, Hoornschedijk 140, Groningen. 
P. van Zanten, Bemuurde Weerd Oostzijde \obis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BÜIL.4V0ND op Maandag 25 April 1927, te SV^ uur, in 

Hotel-Restanrant , ,Victoria", Groote Markt, Groningen. 
VERGADERING op Maandag 9 Mei 1927, te S'/z nnr, in 

€afé-Restaarant , ,Suisse" , Heerestraat, Groningen. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
35 Maart 1937, inde Sociëteit van den heer Van Weelde. 

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Rutgers, met een 
kort woord van welkom de vergadering, in 't bijzonder gericht 
tot den heer Brouwer, die wederom in ons miöden is. De notulen 
worden voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden voor .kennisgeving aangenomen. 

De heer Van der Sluijs brengt, namens de controle-commissie, 
verslag uit en deelt mede, dat de commissie de boeken heeft 
nagezien en alles in uitstekende orde is bevonden en brengt 
penningmeester en administrateur hulde voor hun accuraat beheer. 

Nu begint de voorjaarsverloting, welke een zeer geanimeerd 
verloop heef t ; ieder krijgt zijn prijs. 

Wij blijven nog tot ruim i i uur gezellig bijeen, waarna de 
vergadering uiteen gaat. De secretaris, J. POLLING. 

Bedankt. 
W. H. Eecen, Alkmaar. 
F. M. Florestein, Helder. 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretar i s : J. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 2ß,Maastrichi. 

Nieuw lid. 
95. E. Kleimans, St. Lambertuslaan 10, Maastricht. 

Candidaat-leden. 
M. Offermans, Sleegers en Wierts, allen wonende te Lutterade. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 23 April 1927, \ telkens te 8 nar, in de 
Maandag 9 Mei 1927, \ Sociëte i t »Momus«, 
Maandag 23 Mei 1927, J Vrflthof, te Maastricht. 

De secretaris, J. W . JONKERS. 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 28 Maart 
1927, in Hotel Roberts te Heerlen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en ongewijzigd goedgekeurd. 

Ingekomen zijn de voorwaarden en kavelbeschrijving van de 
Rijkszegelveiling en de Februari-Nachtrag van den Michel-cata-
logus. 

De voorzitter deelt mede, dat door een lid is gevraagd eene 
tentoonstelling te organiseeren. Het voorstel wordt direct door 
eenige leden gesteund, doch aangehouden tot de volgende ver
gadering. 

Na de rondvraag, waarvan niemand gebruik maakt, sluiting 
der vergadering. 

Met kienspel en beurs werd de verdere avond doorgebracht. 
Vooral voor het kienspel was veel belangstelling. 

Candidaat-lid. 
J. Dohmen, Hoofd eener school, Kerkrade, 

De secretaris, 
P. SCHOENMAKERS. 

Vergadering 
op Maandag 25 April 1927, te 8 4 aur, In Hotel Roberts 
Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. ,,Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : S. K E I Z E R , Schoutensteeg 2, te Zwolle. 

Geen verslag ontvangen. 

Haagsche Postzegel Kring, te 's Gravenhage. 
Secretaris: P. C. Dozv, Schenkweg 182, 's Gravenhage. 

Op 26 Maart 1927 is, aanvankelijk met ruim 30 leden, opge
richt de Haagsche Postzegel Kring. 

Uit de ontwerp-statuten zij gemeld, dat de Kring zich ten doel 
stelt het bevorderen van de postzegelkunde onder zijne leden. 
De middelen, die hij daartoe benut, zijn o.m. de volgende : 

j " . Het houden van maandelijksche vergaderingen, waarin 
causerieën of voordrachten worden gehouden, verlotingen, enz.; 

2°. De kostelooze toezending van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie ; 

3°. Het keuren van zegels, het geven van advies bij aan- of 
verkoop van zegels en verzamelingen, ook aan de erfgenamen 
der leden ; 

4 ' . Rondzendingsverkeer, enz. 
Het voorloopig bestuur bestaat uit de beeren : 
R. H. Driessen, wööri'ï'tói'r, P . C. Dozy, WiT^terz'.?, K. N. Korteweg, 

penningmeester, G. A. M. Verschoor, i;ö;«OT?jjfl!w, tevens directeur 
ondzendingsverkeer, en M. Cremer Eindhoven, commissaris. 

^ Vergadering. 
VERGADERING op Woensdag 27 April 1927, des avonds te 

8.15 nur , in café , ,BoschInst" , Beznidenhout 2, 's-Grayenhage. 
Opening. Ingekomen stukken. 
Goedkeuring ontwerp statuten en Rondvraag. 

H. R. Verloting. 
Verkiezing bestuursleden. Sluiting. 

De secretaris, P, C. DOZY. 
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1,75 
0,75 
1,75 
0,15 
0,60 
1,65 
1,90 
0,75 
0,20 
0,60 
1,45 
1,75 
1,95 
1,15 
0 , — 
2,25 
1,50 

100 
50 
40 

200 
500 
50 

100 
200 

50 
100 
100 
20 
50 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
50 
50 

100 
50 

100 
50 

100 
100 

100 
25 
50 

100 
200 
100 
200 
50 

verschillende zegels van Memel . . 
» » » Montenegro 
» y> » Noorwegen 

» » Oostenrijk 
» » » Perzie . • 
> " ' Polen . . 

Portugal . 
Port. Koloniën 
Rumenië . ■ 
Sovj. Rusland 

Saargebied 
Slowakije 
Servië . . 
Scandinavië 
Spanje. . 
Turkije . 
IJsland. . 
Wurtemberg 

» 
Zweden . . 

Zwitserland. 
ZuidAmerika . 
Zuid en 

Midd.Amerika 
NoordAmerika . 
Fransche Koloniën 

» Nederland . . . 
» » . . . 

Curasao en Suriname 

/ 

alle verschillende betere zegels, hoofdzakelijk org. gebruikte, slechts . . . 
alle verschillende betere zegels, hoofdzakelijk org. gebruikte, slechts 

175 alle verschillende, betere overdrukzegels, slechts 
1000 verschillende zegels, slechts . . / 1,95 2000 alle verschillende zegels (Juweel) 
3000 alle verschillende zegels w.o. vele betere soorten, pracht collectie, slechts 
1350 alle verschillende betere zegels ter aanvulling Uwer verzameling 
5000 alle verschillende zegels, een pracht collectie w.o. meerdere betere zegels 
Rumenië 1926, Jubiléserie compleet 10 stuks, een prachtige zeldzame serie, slechts 

4,50 
2,50 
0,95 
0,45 
5 
1,35 
0,45 
1,90 
0,45 
0,95 
1,25 
0,35 
0,90 
1,90 
0,90 
2,75 
0,60 
0,80 
1,65 
2,95 
0,65 
2,50 
0,50 
1,45 
0,60 
1,40 

1,25 
1,50 
0,10 
0,25 
0,65 
1,75 
1,75 

1 5 , 
4,75 
0,50 
1 
3,50 
6,50 

18,50 
12,50 
4 5 , 
2,75 

^^IJ 2ijn s t e e d s k o o p e r S ^'"^ l^ en S gld. Nederland Jubilé 19Z3, alsmede 
■iHMiiHMHHi^MH^iM^i^iHHiiMi^ Tcntoonstellingscries, Ned.Indiê Port 188Z, de 
10 c. en 15 c. in div. typen. Verder zoeken wij Suriname Pori 10 c. no. 3, T.II; no. 15, 
10 op 30 c. T.II, gebruikt en ongebruikt. Cura9ao Port Z5 c. 1889, T.I en T.II, gebruikt 
en ongebruikt, benevens alle andere betere zegels, mits onberispelijke prachicxemplaren. 

Bij afname van minstens 10 verzamel ingen als boven vermeld, 10*>|o reductie. 
Bestellingen moeten steeds vergezeld zijn van postwissel of giro. — Zendingen boven f 10,— franco aangeteekend, 
buitenland porto steeds extra. — Aanvragen zonder retourporto worden zonder uitzondering niet in behandeling 

genomen. — Gelieve naam en adres steeds duidelijk te schrijven. (538) 
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Herrliche Hollandmarken der ersten Ausgaben, prachtvolle AltEuropa und AltUebersee. Der heikelste Sammler 
findet passendes Material. Alle Lose offen limitiert, nur 5 % Aufgeld für Sammler. Mehr als 95 »/o des Materials 
prima. Volle Garantie. Ansichtssendung von Losen bereitwilligst, wenn zeitig verlangt und Garantie für umgehende 
Rücksendung vorhanden. 1U58 Lose, mehr als 400 Abbildungen. Katalog gratis an Kaufliebhaber. (612) 

JOHN BIANCHI'S FERNAU KTI ON, Rennwegplatz 58, ZÜRICH I. 

UITSLUITEND voor en ten 
behoeve van LEDEN der 

Aangesloten Vereeniglngen. 

Z O E K T E K O O P E N 
Stempels „B\ue Band" en andere ina
chinestenipels, geheel op briefkaart; 
verder aanbieding gevraagd in oude 
briefkaarten metlangstempels en kleine 
rondstempeltjes. (591) 

H. LAMPE Fzn., Sneek. 
G E V R A A G D 

zichtzendingen van postzegels Neder
land 1852 in paren, strips en blokstuk
ken, met opgave van uitersten prijs, 
door W. A. UITERWIJK, Javastraat 
32 , Nijmegen. (592) 
P. A. Leupen, Qastliuisvest, Haarlem, 
vraagl te k o o p : Nederland in HORI
ZONTALE PAREN, ONGEBR. nos. 57, 
60, 91,93, Porto, 11115 t/m 22, 24, 35a, 
39, 40 11111, gebr. 91, 92, 93, Porto 122, 
11114 t/m 21, 26, lllUl, 33a, 34, 38, 39, 
40111111. (̂598) 

mr. G. A. Bontekoe, te Sneek, 
biedt te koop aan verschillende OAVE 
afdrukken der proefgummistempels, 
die in gebruik waren te A'dam, R'dam, 
Haag en Scheveningen. Prijs op aan
vraag. Retourporfo bijvoegen. (606) 

SPOTGOEDKOOP! 
IERLAND. 

Yvert no. 5, ongebr f 0,50 
„ 7, gebr f 0,60 
„ 10, gebr f 1,50 

„ „ 11, ongebr f 1,50 
„ 16, ongebr f 0,45 
„ 17, gebr f 0,75 
„ 19, gebr. ! ! ! ! f 1,25 

Zoolang de voorraad strekt. Franco 
boven f 2,50. 

L. WERUMEUS BUNING, 

A. Schelfhoutstraat I I , 

Amsterdam. (608) 

Engeland L 1,— (Yv. 89) f 25, ; (Yv. 
105) f 18, ; (Yv. 156) f 30,—, alles gebr., 
prachtstukken: Malta L 1,— (Yv. 1011, 
ongebruikt f 25,—. (605) 

P. G O R D O N , 
DIJKSTRAAT 60 b, ROTTERDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
IJsland, Yvert & Tellier nos. 1, 11.17, 
18, 19, 19a, 73, 74 en dienst nos. 2,8,9, 
35, 37. Aanbiedingen aan 

N ENGELHART. (607) 
Emmawijk 4 , Zwolle . 

mr. G. A. BONTEKOE, Sneek, 
zoekt te koopen de platen L 57, L 66, 
L 75, 72 (type 2), 103 (type 2), 104 (typen 
2 en 3) en R 108 (type 2) der koersee
rende emissie, alles in paar. (594) 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

frs. 100, = fl. 2,25. 
Opruiming van groote partij doubletten 
è 2 c. per 1 fr., catalogus Yvert '27, in 
collecties van 50200 versch. prima ex. 
Toezending franco aanget (phii. ge 
frankeerd) na storting van f 2 25 op 
postrekening 110034 van F E. J. DE 
jONG, Copernicusstraat 65, Den Haag. 
(lid der U. Ph. V.) (611) 
iiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii 

TE K O O P mooie verz. Ned. en Kol > 
pl.m. 400 stuks, in Mebusalbum 2 a ; 
Mebus waarde f 125,—, zeer geschikt 
voor verder verzamelen. Prijs slechts 
f 65, . Th. W. d' Anjou, 
G. J. Mulderstraat 82, Rotterdam. (602) 

Bod gevraagd. Album Nederland en 
Koloniën, bijna alles ongebr., volgens 
prijslijst Keiser den Haag 1927 pl.m. 
3000 gid. Adres: EMMASTRAAT 76, 
HELDER. Lid PostzegelVer, „Helder". 

(597) 

Tekst dezer Annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de Administratie. 

Z W E D E N . (603) 
Mijn geleverde Zweedsche zegels waren 
schitterend, waarvan attesten ter inzage. 
Alt reclame bied ik deze maand aan 
de schaarsche serie Gustaf Wasa, Yv. 
151153, van f2,10, voor si. f 1,551! 
Verder de gez. nummers: 5 Kr. Postgeb. 
no. 50, p. st. f 0,80; 5 Kr. no. 61, p. st. 
f 0,20; 25 ore rood no. 134, p. st. f 0,35; 
70 ore no. 143, p. St. f 0,30; opdruk 27, 
no. 109 111, p. 3 St. f 0,40. Al deze nos 
per 10 St. prijs op aanvrage. Landst. 1, 
no. 7685, 10 st. f 1,60; Landst. II op 
Porto, no. 8795, 9 st. f 4,— ; Landst. 
Ill, no. ri2121. 10 St. f 1,50; Landst. 10 
op 5 Kr., Postgeb. no. 86 f O.SO. De 
zeldz. 10 op 1 Kr. Port no. 96 f 19,50. 
Geen risico, eerst op zicht, daarna be
taling. Boven 10 Old. franco. Orders 
uit Indië worden prompt uitg. bij voor
uitbet. Best. aan: H.Teunlsse.Dacosta
straat 17. Dordrecht. Lid „Philatelica". 

mr. G. A. BONTEKOE, Sneek, 
biedt te koop aan één exemplaar 
Schreaders afstempelingen op zegels 
van Nederland, ongebruikt exemplaar 
(Retourporto bijvoegen.) (593j 

KOERSEERENDE ZEGELS VAN 

GIBRALTAR, 
MALTA, 

IERLAND, 
CYPRUS, 

10 % BOVEN NOMINAAL 
PLUS PORTO. 

Wilt U alle nieuwigheden van 

bovengenoemde landen hebben, 

geeft dan Uw adres en refe

rentiën aan mij op en U ontvangt 

ze, zoodra ze verschijnen. 

P. GORDON 
(Lid „Breda"), 

Dijkstraat 60 b, Rotterdam. 
(604) 

■ R l 
u w VERZAMELINGEN, DOUBLET

TEN, POSTSTUKKEN, ENZ., TEGEN 
B R A N D EN D I E F S T A L BIJ: 

Hanekamp & Van den Broeke, 
 ALGEMEEN ASSURANTIEKANTOOR, 

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

®a^<^g)•<tg)•^g)•<<@r>)g)®(s)(^(3^@^(^(3;»@!!V® 

I N O O R W E G E N I 
® Voordeelige aanbieding van ® 

I) POST, PORT EN DIENSTZEGELS, l 
® ® 
Q per 10 en 100 stuks. Prijs op aanvrage. © 

I H. F. KÖHLER, 1 

Q Banierstraat 29 c, Rotterdam. (601) Q 
®«<«®««<©«<s®««!®««g)«^®®(^(gs^(g5»»(§s>»(3s^@;»»® 

HOLLANDER, philatelist, tijdelijk 
wonend in HAMBURG, belast zich 
gaarne met het verkoopen van 

Nederlandsche en Indische 
zegels, 

in series en pakketten, daar ter 
stede. Brieven onder nummer 
596, Bureau van dit Blad. 

a 

Aanbieding van 
het oudste Speciaalhuis 

VOOR: 
San Marino. 

87 f 4,65 é't. 
40 0,60 £?a 
45 » 5 ,  =g^ 
Ó0~51 » 3,50 S»g 
53—61 » 4,— l£3. 
62—67 » 2,65 " S f 
6880 » 6,20 = = £ 
96 » 2,— ^i»^ 
Port 19 . . . . » 13,65 § S = 

Monaco. 
34—42 f 2 6 ,  jj 
45 » 3,— 5 
46 » 23,— I 
47 4,40 „ 
48—50 » 3,45 s 
51—53 » 1,05 I 
55 » 2,65 „ 
63 • 5,60 '° 
65—69 » 1,50 S 

Boven 'f 5,— franco. 
Prijslijst no. 400 op aanvraag. Levering 
op mancolijst. Lage prijzen. Zichtzen

dingen. Referenden verzocht.Correspon

dentie : Hollandsch, Duilsch, Deensch, 
Noorsch, Itaiiaansch, Fransch, Engelsch. 

Gevestigd 1890. 

OTTO BICKEL, München 19, Beieren. 
(595) 
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Offerte Nederland 1924-26, 
zonder watermerk, met roltanding, alle 

lichtgestempeld. 

20 cent . . . . 
25 cent . . . . 
30 cent . . . . 
40 cent . . . . 
50 cent . . . . 
60 cent . . . . 

Prijs per stuk. 
. . . / 0,18 
. . . » 0,20 
. . . . 0,25 
. . . . 0,35 
. . . » 0,40 
. . . » 0,50 

Blok van 4 
ƒ 0,60 
. 0,70 
. 0,85 
» 1,20 
» 1,40 
. 1,80 

Verticale paren verkrijgbaar tegen 2-X den prijs per stuk. 
Deze zegels hebben een zeer goede toekomsf: 

Ie. omdat ze practisch zeer weinig gebruikt 
w o r d e n ; 

2e. omdat ze voortaan op gewatermerkt papier 
gedrukt zul len worden. 

Onze 15e Postzeifelveilitig 
zal in Mei a.s. worden gehouden en bevat 
onder meer een belangrijk gedeelte der 
bekende collectie, nagelaten door wijlen 
den Heer 

J. van Heil, fe Bussum. 
Oeïllusfreerde catalogus is op aanvraag gratis 

verkrijgbaar. 
Voor volgende veilingen kan steeds worden 

ingezonden 
Op belangrijke inzendingen wordt desverlangd 

voorschot verstrekt. 

N.V. HEKKER's P O S T Z E G E L H A N D E L , 
REGULIERSBREESTRAAT 24 , AMSTERDAM. 

TELEFOON 33324. POSTGIRO 21278 (546) 

Koopt voor Uwe verzameling van Nederl. en Koloniën 

HET HIEBWE S P E C I A M B O H 
m HEBEBLAHD EH MLOHIËH, 

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

UITGAVE VAN WERT & TELLIER-KEISER 6 ZOON. 
Dit album, geheel bijgewerkt met opgave 
van de typen der portzegels en de voornaamste 
kleurverschillen en afwijkingen, is in losse 
bladen gedrukt en woidt geleverd met lo extia 
supplementbladen, terwijl alle cartons voorzien 
zijn van doorzichtige schutbladen. 

Prijs: in fraaien zelfbinder . . f 8,50 
Idem: doch in half lederen band f 12,50 

(PLüS PORTO). 
De N I E U W E P R I J S L I J S T 

van Nederland en Koloniën voor 1927 
is verschenen en voor belanghebbenden gralU verkrijgbaar. 

G. KEISER & ZOON, 
POSTZEaELHANDEL. 

PASSAGE Z5, TELEF. 12438, DEN HAAG. 
POSTREKENING 4262 . 

(520) 

B R I T S C H E 
KOLONIALE Z E G E L S . 
EDUARD. EN GEORGE-UITGIFTEN. 
IK BEN BEZIG MET HET DETAILLEEREN 
EENER U I T G E Z O C H T E COLLECTIE VAN 
BOVENGENOEMDE UITGIFTEN, EN VAN 
ELKE KUNNfcN POSTFRISSCHE OF PRACH
TIG G E S T E M P E L D E EXEMPLAREN O P 
A A N V R A A G WORDEN TOEGEZONDEN. 
ZE ZIJN M E E R E N D E E L S G E P R I J S D 

H A L F - C A T A L O G U S . 

E E R S T E U I T G I F T E N . 
IK HEB IN VOORRAAD EEN UITGEZOCHTE 
PARTIJ DER EERSTE BRITSCHE KOLONIALE 
ZEGELS, WAARVAN ZIC H T Z E N D I N G E N 
KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD. DEZE 
ZIJN GEPRIJSD EEN DERDE CATALOGUS 

(KORTING 66V3 %)• 

MIJN VOORRAADBOEKEN ZIJN DE MOEITE 
VAN ZORGVULDIG NAZOEKEN WAARD; 
W A A R O M DUS U NIET GEPLAATST OP 

MIJN POSTZENDINGLIJST? 

R E F E R E N T I É N V E R Z O C H T . 

J R Ï R r * ö WEST HILL ROAD, SOUTH-
. OlMJ, FIELDS, L O N D O N , S. W. 18. 

(571) 
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IN EEN BEKENDE 
POSTZEGELZAAK 

WORDT 

GEVRAAGD 
EEN EERSTE KRACHT. 

V E R E I S C H T E N Z I J N : 
A L G E M E E N E PHILA
TELISTISCHE KENNIS, 
KENNIS DER MODERNE 
TALEN, ZELFSTANDIG 
KUNNENDE WERKEN, 
ABSOLUTE BETROUW

BAARHEID. 

BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID 
FLINK SALARIS MET GOEDE 

VOORUITZICHTEN. 

GEHEIMHOUDING VERZEKERD. 

BRIEVEN ONDER No.SQO, 
BUREAU VAN DIT BLAD. 

POSTZEGELHIINDEL P. 
MOLENSTRAAT 22. Postrekening 92993. DEN HAAS" 

STEEDS VOORHANDEN Groote Collectie 
Schaubek-Albums, Doublettenboekjes, Blanco-Albums en 
alle andere benoodigdheden tegen concurreerende prijzen. 

1898 

1913 

1920 

1923 
1907 
1921 

1916 
1920/21 
1922/24 
1923/24 
1914/19 

PRI 

SPECIALE AANBIEDING. 
No. Yvert 

gid. Kron. type Nederland 1 
2^ 
5 

10 
50 
1 

et. Jubileum 
gld. Jubileum 

2V2 
5 
2V2opI0gld. n».64 
2VïOpl0 » Jub. 
1 gld. Jubileum 
port 1 gld. Ruyter 

» ] » rood 
Vliegpost, 60 cent 

België (Spoorzegels) 21 stuks 
28 » 
7 . 

21 » 
15 » 

61« 
62 
63 
64 
89 

190 
91 
92 
96 
97 

126 
39 
63 
01 

58/78 
100/127 ü 
128/134 5 
185/155 
95/109 

prIJs 
/ 0 , 5 0 
» 0,15 
» 0,25 
»14,-
» 0,70 
» 0,40 
» 1,10 
» 1,75 
. 2,40 
. 2,25 
» 0,45 
. 4.50 
» 0,65 
» 0,50 
» 1 -
» 1,25 
. 0,40 
» 0,50 
» 5,75 Luxemburg 

MA RUILBOEKJES (plaats voor 160 zegels) 
per 100 stuks f 3,50. 

Bestellingen boven 5 gulden franco. (518; 

BARBADOS. 
1921-24. 

Watermerk C A . (schri j f letters) 
1 / - . Yvert & Tellier no, 138 Postfrisch' 

Prijs: 12 s. 6 d. 
MIJNE SPECIALITEIT: 

ZELDZAME BRITSCHEKOLOHIALE ZEGELS 
VAN ALLE UITGIFTEN. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
MANCO-LIJSTEN ontvangen mijn persoonlijke 

nauwkeurige aandacht. 

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

W A N S T E A D , L O N D E N , E l l (Engeland). 
(590) 

9̂  VEILING 
:^AMSTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
TE HOUDEN IN MEI 1927. 

- VOOR DEZE VEILING WORDEN 
INZENDINGEN INGEWACHT VóóR 
6 MEI A.S., OP DE BIJEENKOMSTEN 
VAN DE BEURS, lEDEREN DON
DERDAG-AVOND, TEVENS VAN 2 
TOT 7 MEI A.S. VAN 7 TOT 8 UUR 
'sAV. BIJ DEN HEER G, SANDERS, 
1e HELMERSSTR. 37, AMSTERDAM 
OF KUNNEN WORDEN TOEGEZON
DEN AAN DEZEN OF DEN ONDER-
GETEEKENDE. 
- B E L A N G R I J K E INZENDINGEN 
KUNNEN G R A T I S G E V E I L D 
WORDEN. 
- A F R E K E N I N G MET HEEREN 
INZENDERS VINDT PLAATS ONGE
VEER V E E R T I E N D A G E N NA 
AFLOOP DER VEILING. 
- NADERE INLICHTINGEN VER
STREKT GAARNE 

DE SECRETARIS, 
W. H. H O E F S M IT, 
DE CLERCQSTRAAT 95 i , 
AMSTERDAM. (609) 
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als voor frankeermachines is bepaald De waarde aanduiding m 
rooden stempelafdruk is b v 

N E D E R L A N D 

3 C E N T 

3 Geeischt wordt, dat de stukken bij de terpostbezorging in 
pakken zijn opgebonden, m dier voege, dat de adiessen in elk 
pak naar denzelfden kant gericht zijn, opdat de stempeling vlot 
en zonder vertraging kan geschieden Het verdient voorts aan
beveling, dat de stukken voor een zelfde plaats bestemd, zijn 
bijeen gevoegd De stukken moeten door het kantoor van tér-
postbezorging m bundelzakken welker adressen zijn voorzien van 
de m 't oog loopende aanwijzing »Ongefrankeerd drukwerk bui
tenland« met de gewone postgelegenheden (bij vooikeur niet in 
de avonduren) naar het expeditiebureel Amsterdam C S of het 
postkantoor 's Gravenhage worden gezonden Tenzij met het Oog 
op de ligging van het kantoor van terpostbezorging bepaaldelijk 
aanleiding bestaat om de stempeling te 's Gravenhage te doen 
geschieder, moet voorshands toezending uitsluitend plaatsvinden 
aan Amsterdam C S 

4 Alvorens door het kantoor van terpostbezorging met de 
verzending wordt begonnen, moet tegen afgifte van een quitantie, 
door den afzender op dat kantoor een bediag worden gestort, 
waarbij het door belanghebbende op te geven aantal exemplaren, 
dat zal worden verzonden, als grondslag kan worden aangenomen 

5 Ten kantore, waar de stempeling geschiedt, vindt controle 
op het aantal veizonden stukken plaats, enz. enz 

Utreüit Jaarbeurs Heer A. M. Benders zond ons de speciale 
ifstempeling op de Jaarbeurs van 15 t/m 24 Maart 1927 gebezigd, 
doch slechts op aangeteekende stukken enz , welke stempel reeds 
in 19:6 (of eerder ' ) m gebruik genomen moet zijn De stempel 
IS ^an het gewone t>penrader-model jaartal onderin en omschnft 
UTRECHT-JAARBEURS, inkt zwart De violette administratieve 
stempel is tweercgelig en luidt m kloeke letters JAARBEURS 

VREDENBURG 
De beeren P Leupen en A M Benders waren zoo attent ons 

de stempels (typenrader-model) toe te zenden van de op i April 
jl geopende postagentschappen HAARLEM —WAGENWEG lesp 
UTRECHT—MIASSTRAAT, waaivoor beleefden d a n k ' 

Driekwart-eeuw verzamelen. 
De tooneelstukken »Mijlpalen« en »Opstandigcn« hebben op 

populaire wijze in een meer uitgebreidcn kring ons laten zien, 
dat in een beschaafde Maatschappij steeds een e\olutie geest 
heerscht, die hoc goed ook door den propagandist bedoeld, bij 
het bestaande geslacht niet altijd als een welkome gast ontvangen 
wordt, en is dit eveneens op de postzegels van toepassing Niet
tegenstaande Engeland reeds in 1840 zijn eersten postzegel lan
ceerde, en het gebruik hiervan spoedig bij handel en publiek 
populair was, moet het ons verbazen, dat eerst 12 jaren later 
Nederland als handelsnatie den postzegel invoerde 

Populair was de postzegel de eerste jaren hier niet, want stem 
pels verzamelaars vonden zelfs tot i?63 binnenlandsche handels 
brieven zonder zegels W a a r o m ' In de eerste plaats vond men 
het beleedigend een handelsvnend een gefrankeerden brief te 
sturen het zou den schijn hebben alsof men hem niet in staat 
achtte het porto zijner eigen brieven te be ta len ' Een tweede 
redeneering was als men het porto vooruit betaalde, had de 
post er geen belang verder bij den brief te bezorgen , en men 
vreesde uit dien hoofde voor het verloren gaan Doch ook hier 
won de evolutiegeest het denk eens het tegenwoordig wereld-
verkeer zonder postzegels ' 

Ontegenzeggelijk moest de nieuwe uitvinding met die aardige 
portretten en teekeningen de aandacht trekken, men bewaarde 
ze en de postzegelverzamelaar was geboren, Bij de meerdere uit
giften had de verzamelaar langzamerhand een handwijzer noodig 
om op de hoogte zijner liefhebberij te blijven Spoedig werd 
daaraan tegemoet gekomen De catalogus der bibliotheek der Ned 
Ver V Postz. raadplegende vond ik dat m Brussel in 1863 reeds 
als Tijdschrift de Timbre poste veischeen, en in het zelfde jaar 
door D F. Dannenfelser te Utrecht het boekje »Vademecum voor 
den verzamelaar van Postzegels« werd uitgegeven Die zelfde uit
gever beijverde zich tot het samenstellen van een album, dat 
zeker voor de buitenlandsche niet behoefde onder te doen. 
Mijne collectie is geruimen tijd m een dusdanig album onder 
gebracht geweest. 

Achtereenvolgens verschenen nu diverse Tijdschriften, catalogi 
met prijzen en handboeken, welke laatste nu verouderd zijn, maar 
toch getuigen, dat de samensteller-s al veel studie maakten 
en van vele zaken op de hoogte waren. Als voorbeeld hiervoor 
noem ik o a A Larisch, die in den prijscatalogus van 1880 reeds 
melding maakte \ an de Nederlandsch Indische Landmail etiketten 
en A Moscou die in zijn Handboek m 1874 bij Frankrijk ver
meldde het gezegelde portpapier a 5 sous in 1653 in Parijs ge
bruikt voor koninklijke correspondentie, een opgave die men m 
latere handboeken te vergeefs zoekt, en menigmaal consulteer ik 
nu nog met succes die z g verouderde werken. 

Wel geeft die studie soms stof tot ergenis als men de prijzen 
raadpleegt en zich afvraagt waarom toen met gekocht toen men 
b V het duurste Cantonaal zegel van Zwitserland R.M 35 —, 
U/S 1869 duurste zegel RM 7 - , Nederlandsch-Indie te betalen 
port 5 ets 1874 RM — 4o noteerde ' Betaalde men in die dagen een 
handelaar voor een zegel f 10—, dan werd die man zeker als een 
afzetter en de kooper als een dwaas beschouwd, en n u ' Met 
welgevallen staar ik thans op die koopjes uit vroegere dagen 

Geleidelijk breidde de liefhebberij zich uit en kon men zijne 
kennis vermeerderen Veel hebben Tijdschriften en vooral ver-
eenigingen hiertoe bijgedragen ook door hun strijd tegen de ver-
valschers — helaas reeds zeer vroeg op het pad — door waarschu
wingen en het aanstellen van officieele keurmeesters, een terrein 
vooi uitbreiding vatbaar 

Ook de albums verbeterden, en hoewel thans nog niet zonder 
fouten voegden zij zich meer en meer naar den geest en de 
eischen der verzamelaars, hetzij voor den meer eenvoudige, hetzij 
voor den specialist, een groot onderscheid met de oude uitgaven, 
dic de verzamelaars de wet voorschreven en b.v. oorzaak zijn 
geworden van de talrijke, thans waardelooze uitknipsels De los 
bladige albums met blanco bladen spannen thans de kroon, en 
heeft de verzamelaar h.ermede, met een goed handboek naast 
zich, alles wat hij wenscht 

Het inplakken door gomstrookjes heeft een groote verbetering 
gebracht Vele thans kostbare zegels zijn toch door het vroegere 
lijm-, gom en stijfselplaksysteem reddeloos verloren geraakt 

Verblijdend is het ook, dat de Postzegelkunde meer en meer de 
officieele aandacht trekt Gezien de belangrijke plaats, die de 
zegel in de wereld gemeenschap inneemt, hebben ernstige ver
zamelaars zich reeds lang afgevraagd, of naast penning-, munt
en oudheidkunde ook niet aan de postzegelkunde een plaats moest 
worden ingeruimd Gelukkig geven de langzaam verschijnende 
Rijkspostmusea hierop een afdoend antwoord Ons Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie blijft hierm niet achter. Was nog 
voor eenige jaren dit lichaam voor de verzamelaars een gesloten 
boek, thans gewordt de verzamelwereld uit die bron menige 
nuttige mededeeling Nog onlangs kreeg ik hiervan een bewijs, 
toen ik op een viaag ten algemeene nutte gedaan een zeer be 
vredigend antwoord ontving / o o als wij allen weten gaf ons 
medelid, de heer P W Waller, m 1924 voor het op te richten 
Nederlandsche Postmuseum een prachtige fundcering 

Komende tot den tegenwoordigen tijd, kan men gerust zeggen, 
dat het postzegelverzamelen een grooten sprong ten goede heeft 
gemaakt, maar men zij voorzichtig' Als verzamelaar uit de oude 
doos wil ik toch een opmerking maken, misschien met de kans, 
dat men mij verwijt, de evolutie van den tegenwoorJigen tijd 
niet te snappen en die nieuwe mijlpaal weiger te passeeren 

Ik doel hiermede op de noodelooze uitgiften van tentoonstel-
Imgzegels, liefdadigheidszegels, gelegenheidszegels, overdrukken 
enz die thans door de posterijen van alle landen en helaas door 
ons land ook, worden uitgegeven, voornamelijk om de kas der 
betreffende Posterijen te stijven, gebruik makende van de dwaas
heid der verzamelaars, die deze dingen gretig opnemen inplaats 
van als een man pal te staan en protest aan te teekenen tegen 
deze noodelooze uitgiften, die m 1 van een postzegelcollectie een 
plakplaatjes album of een Verkade album maken Betreurens
waardig IS het, dat vooraanstaande mannen in de Philatelie, ja 
zelfs Vereenigingen het Bestuur der Posterijen daartoe aanmoe
digen. Al deze gelegenheidsrommel verlaagt de Philatelie, maar 
verhoogt haar niet 

Een mooi stadium in de Philatelie is, dat men als verzamelaar 
tegenwoordig zijn zorg gaat besteden aan een enkel onderwerp 
(specialiseeren) Ik ben overtuigd dat dit de ware weg is om de 
Postzegelkunde in goede banen te houden en haar het woord 
»kunde« waardig te maken 

Veel is intusschen in deze 75 jaar gedaan, moge het steeds 
crescndo gaan ' 

A. C Voss. 
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NEDERLAND. 
De uitgiften 1852-1891. 

I. 
Wij hebben het genoegen den lezers aan te bieden eene tot nu 

toe niet-gepubliceerde verhandeling over de uitgiften, in het hoofd 
dezes vermeld. Auteur en jaar, waarin deze verhandeling werd 
samengesteld, zijn ons niet bekend, waarmede men bij de beoor
deeling der prijzen rekening diene te houden. 

Deze verhandeling gaf den bekenden specialist in de Neder-
landsche zegels Mr. A. J. Warren te Epsom (Engl.), die er inzage 
van nam, aanleiding het volgende te schrijven. 

29 Sept. 1926. 
Dear Mr. 

Herewith I return with many thanks the little book you sent 
me. Have you no idea where you got it? The English*) seems to 
be written by an Englishman probably mr. Wilkinson. I am 
asking him as to this. Note that the writer was quite aware from 
the proofsheets that the plates 1864 were made 20 rows of 10, 
and not two panes as »generally described« — (lately by the 
Leiddraad !) and he also catalogues the Bright blue (helderblauw). 

I should think the printing was done in Holland. You should 
get the »Leiddraad« to encorporate it in its next edition — to 
the great improvement of that work ! 

With friendly greeting 
Yours very truly 
A. J. W A R R E N . 

N.B. Mr. Coyette first shewed those 1864 proofsheets in the 
London Exhibition of 1912. A. J. W. 

*) De tekst was eveneens in 't Engelsch gesteld. (Redactie). 

E E R S T E UITGIFTE 1852. 
KONING WILLEM 111 (1849—1890) 

Teekening en Matrijs van J. Wiener, 
Brussel. 

5 CENT. BLAUW. 
Plaat / , vervaardigd door y. Wiener. 

7 October 1851. 
No. 

5 Cent. Proefdruk in zwart op wit karton 
zonder watermerk 

Ongebr. Gebr. 
GL Ct. Gl. Ct. 

5 - -

i'Jl .'Ulli 

1 Januari 1852. 
Op hard uit de hand gemaakt papier, watermerk 

»posthoorn« op iederen zegel. 
2 5 Cent. Donkerblauw. Geelwit getint papier 12 •— 2 10 
3 5 » Blauw. Wit papier 10 — 2 10 
4 5 » Donkerstaalblauw (einde 1852) . . 75 _ 6 — 
5 5 » Lichtstaalblauw 60 — 4 2 5 

O p m e r k i n g . De proefdrukken van deze plaat doen ons de 
meesterhand zien. De rijen zijn volkomen recht, alle zegels even 
ver van elkaar, terwijl er geen vlekken tusschen de zegels zijn te 
vinden. 

Op de zegels van deze plaat vindt men geen zware bijwerkingen, 
maar de bovenbuitenlijn was ongetwijfeld niet scherp ingedrukt 
op den veimenigvuldigingsstempel, waardoor enkele kleine afwij
kingen in den rechterbovenhoek ontstonden. Dit zwakke gedeelte 
komt op latere platen meer uit en vormt het gemakkelijkste her-
kenningsteeken voor de verschillende platen. 

Plaat II. 

No. 

6 

Vervaardigd door J. P. Menger, stempelsnijder aan 
de Munt te Utrecht. 

September 1853. Ongebr. Gebr. 
GL Ct. GL Ct. 

5 Cent. Bleekstaalblauw, Blauwachtig getint 
papier 75 — + 2 5 

5 » Blauw. Blauwachtig getint papier . 24 — i 80 
5 » Ultramarijn 30 — 3 — 

vo 

u 

9 
10 
I I 
12 
13 
i4 

Voornaamste afwijkingen en bijwerkingen. 
5 Cent. Gebrekkige bovenlijn 36 2 40 

2 40 
3 — 
2 70 
2 70 

5 » » » 36 — 
5 » Bijgewerkte » 36 — 
5 » » » 36 — 
5 » » » 36 — 
5 » Teekening en omlijsting aan den 

rechterkant bijgewerkt 36 — 4 80 
O p m e r k i n g . Eenige drukken van deze plaat gelijken sterk 

op die van plaat I, doch bij plaat II vindt men vele kleurvlekken 
tusschen de zegels. Verder zijn de bovengenoemde gebreken (in 
het bijzonder Nr. 9 en de zware bijwerking van Nr. 14) kenmer
kend voor deze plaat. 

Deze gebreken zijn ontstaan omdat de vermenigvuldigingsrol 
niet krachtig genoeg op de plaat werd gedrukt ; sommige er van 
werden verbeterd, bij andere werd dit niet gedaan. 

Plaat III. 
Januari 1855. 

15 5 Cent. Donkerindigoblauw 18 — o 90 
16 5 » Donkerblauw (1856) '5 — o 9° 
17 5 » Helderblauw (1856/57) 18 — 1 80 
18 5 » Blauw (1857) 9 — o 75 
ig 5 » Licht groenachtig blauw gekleurd 

papier (1858/59) 36 — 3 60 

27 

28 

2 0 
2 I 
2 2 
23 
24 

25 

26 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

Voornaamste afwijkingen en bijwerkingen. 
Cent. Bovenlijn rechts bijgewerkt . . . 9 — i 50 

» Bovenlijn bijgewerkt 9 _ i 50 
» Rechter bovenbinnenhoek bijgewerkt 9 — 2 4o 
» » » » 12 — I 50 
» Bovenlijn in den rechter bovenhoek 

te ver doorgetrokken 12 — 2 40 
» Bovenlijn in den rechter bovenhoek 

te ver doorgetrokken 12 2 40 
» Bovenlijn in den rechter bovenhoek 

te ver doorgetrokken 12 — 2 4o 
» Haarlijntje ontstaan door het uitschie

ten der graveernaald tusschen de beide 
lijnen boven »GEL« 18 — 3 — 

» Haarlijntje ontstaan door het uitschie
ten der graveernaald tusschen de beide 
lijnen boven »GEL« i8 — 3 — 
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No. Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

5 Cent. Haarlijntje ontstaan door het uitschie
ten der graveernaaldtusschen de beide 
lijnen boven »GEL« . . . . 18 — 3 — 

O p m e r k i n g . Deze plaat vertoont kenmerken, welke 
geheel afwijken van plaat I en II. Het grootste gedeelte 
der zegels vertoont het lechtereinde der bovenlijn sterk 
verdikt, zooals bij Nr. 20, 21, enz. 

De rechter bovenbinnenhoek was eveneens zwak inge
drukt op de plaat, waardoor men hier verschillende 
bijwerkingen vindt (zie Nrs. 22 en 23). 

Een zeer duidelijk te ver doorgetrokken lijntje, zooals 
Nr. 24, vindt men in drie vormen; het is ontstaan door 
het uitglijden van de graveernaald, toen men bezig was 
de bovenlijn aan te dikken. 

Nummer 25 vertoont een uitglijden van de naald tusschen de 
beide omlijstingslijnen, welke afwijking op drie zegels van het 
vel voorkomt. 

Tusschen de zegels vindt men vele zware vlekken en krassen, 
terwijl de rijen, die zeer onregelmatig zijn, van links door het 
midden naar beneden loopen en van het midden naar rechts 
weder naar boven. 

Plaat IV. 
October 1858. 

30 
31 
32 
33 
34 

5 Cent. Licht groenachtig blauw, wit papier 24 
5 » Lichtblauw, wit papier i" 
5 » Waterblauw, » » 60 
5 » Melkblauw, » » 48 
5 » Blauw, > » . . . . . 12 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

5 
5 
5 
5 
5 

Voornaamste afwijkingen en bijwerkingen. 
5 Cent. Bovenlijn aan den linker kant bijge

werkt 18 — 
Linker bovenhoek bijgewerkt . . . 18 — 
Linker bovenhoek bijgewerkt . . . 18 — 
Zware bijwerking in den linker boven
hoek 21 — 
Zware bijwerking in den rechter bin
nenbovenhoek 21 — 
Rechter bovenbuitenhoek bijgewerkt 18 — 

O p m e r k i n g . Op deze plaat ontstond het gebrek
kige deel in den linker bovenhoek en op de geheele 
plaat zijn dan ook slechts twee bijwerkingen aan den 
rechter kant bekend. Nr. 38 en 39. 

Gewoonlijk loopt de bovenlijn aan beide uiteinden 
dik uit, terwijl de lijntjes voor en tusschen de 
letters van het woord »POST« zorgvuldig zijn bijge
trokken, zooals bij Nr. 35, 36 en 37. De werkelijke 
water en melkblauwe kleur vindt men alleen bij 
zegels van deze plaat. De rijen en de afstanden tus
schen de zegels zijn onregelmatig, men vindt daaren
tegen geen of bijna geen vlekken tusschen de 
zegels. Bij de laatste drukken van deze plaat kwam 
de FRANCO stempel algemeen in gebruik (i860). 

Plaat V. 

V 

4b' <V6 ♦ 7 

w 
't» 

2 40 
2 40 
2 40 

3 — 
3 — 
2 4o 

52 
53 
54 

55 
56 

5 
5 
5 

5 
5 

Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

Voornaamste afwijkingen en bijwerkingen. 
45 5 Cent. Linker bovenbinnenhoek en krul bij

gewerkt 18 — 2 4o 
45 5 » Linker bovenhoek en krul bijgewerkt 2 1 — 3 — 
47 5 ; Lijnen in den linker bovenhoek bij

gewerkt 21 — 3 — 
48 5 » Linker bovenbinnen en buitenhoe

ken bijgewerkt 2 1 — 3 — 
49 5 » Linker bovenhoek en buitenzijlijn 

bijgewerkt 21 — 3 — 
50 5 » Rechter binnenlijn opnieuw getrokken 30 — 4 5° 
51 5 j Rechter binnenlijn opnieuw getrok

ken, rechter krul bijgewerkt . . . 30 — 4 50 
O p m e r k i n g . Het grootste gedeelte der zegels van deze plaat 

afkomstig vertoont een aan beide uiteinden zeer dun getrokken 
bovenlijn, terwijl men talrijke bijwerkingen vindt van de lijntjes 
voor »Post« en van de krul zoowel links als rechts (Nr. 46/51). 
In een gereconstrueerd blok van 20 vertoonen niet minder dan 
18 zegels verschillende bijwerkingen. 

De bijwerkingen van deze plaat zijn geheel verschillend van die 
op plaat IV, ze zijn over het algemeen rviwer en onregelmatiger 
uitgevoerd. 

Vele zegels vertoonen ook fijne bijwerkingen van de linker 
binnenlijnen der krullen (Nrs. 52 en 53), enkele malen gepaaid 
gaande met een der voorgaande bijwerkingen. 

Plaat VI. 

1862/63. 
Op dik papier. 

Cent Hemelblauw 15 
» Dofblauw 6 
» Helderblauw 12 

1863. 
Op dun, poreus, zeer buigzaam papier. 

Cent. Helderblauw 7 
» Donkerblauw 6 

50 

I 50 
o 60 

I 20 
o 75 

^ 
f a 

 J i 
S9 

J 

i,o 

Bpmfr* 

61 

p 

fcl 

41 
42 
43 
44 

October 1860. 
5 Cent. Helderblauw 30 
5 » Dofgroenblauw 36 
5 » Doflichtblauw 15 
5 » Hemelblauw 24 

I 80 
I 20 
0 75 
1 20 

57 

58 

59 

60 

Voornaamste afwijkingen en bijwerkingen. 

5 Cent. Rechter benedenhoek zwaar bijge
werkt 18 — j 80 

5 » Rechter benedenhoek zwaar bijge
werkt 18 — I 80 

5 » Rechter benedenhoek en zijlijn bij
gewerkt 18 — 2 4o 

5 » Slechts één lijn onder de 5 . . . 18 — 2 40 



66 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

6i 5 Cent. De lijnen van de binnenomlijsting en Ongebr. Gebr. 
de hoek waar deze lijnen samenkomen GI- Ct. 01. Ct. 
links boven bijgewerkt 21 — 3 — 

62 5 » Slechts één lijn boven ZEGEL . . 18 — 2 4o 
63 5 » Linker binnenlijn aangebracht . . 18 - 2 4o 

O p m e r k i n g . De meest afdoende manier om de zegels van 
deze plaat te definieeren bestaat in het nagaan der bijwerkingen 
op het dunne papier, dat alleen bij plaat VI in gebruik was. Men 
vindt de bijwerkingen hoofdzakelijk in den rechter benedenhoek 
(61/64), doch men treft ook enkele zegels met zware bijwerkingen in 
den linker- en rechter bovenhoek aan {65/66), bovendien vindt men 
eens op de plaat eene bijwerking van de lijn onder de 5. 

10 CENT ROOD. 
Plaat I, vervaardigd door den eersten stempehnijder van 
de Rijks Munt te Utrecht, J. P. Menger, doch hoogst

waarschijnlijk door y. Wiener bijgezuerkt. 
1 Januari 1852. 

No. Ongebr. Gebr. 
Gl. Ct. Gl. Ct. 

64 10 Cent. Roscrood 15 — o 90 
65 IG » Rose 21 — I 20 
66 10 » Donkerrose 15 — o 90 

diagonalen naar beneden loopen. Nr. 68 heeft slechts één zoo'n 
lijntje. 

Men moet in het oog houden dat bij de 10 Cent de bovenlijn 
slechts zelden is bijgewerkt, geheel anders bij de 5 Cent. Verder 
is de benedenlijn op deze plaat steeds later bij gegraveerd, terwijl 
zij onder het cijfer «io< doorloopt. 

Plaat II. Ongebr. Gebr. 
No. , September 1853. Gl. Ct. Gl. Ct. 
78 j 10 Cent. Karmijn 9 — o 30 
79 i 10 » Karmijnrood 9 — o 30 

67 
68 
69 

70 

76 

11 

07 
68 69 

?5 
76 764 

72 
IZ 

74 
75 

1 0 
10 

1 0 
1 0 

Bijwerkingen en afwijkingen. 
10 Cent. Rechter bovenhoek bijgewerkt . . 30 — 
10 » » * » . . 30 — 
10 » Rechter bovenhoek en krullen bijge

werkt 30 — 
10 » Rechterkant van het zegel geheel 

opnieuw gegraveerd 36 — 
10 « Rechterkrul en de ondergrond van 

boogjes opnieuw gegraveerd . . . 60 — 
Linker binnenlijn nieuw getrokken 21 — 
Linker binnenlijn en ondergrond op
nieuw gegraveerd 21 — 
Linker binnenlijn en krul bijgewerkt 21 — 
De krullen links van den nek bijge
werkt 24 — 
Buitenlijnen in de hoeken te ver 
doorgetrokken 24 — 
De buitenlijnen sluiten niet aan in 
den linker bovenhoek 24 — 

I 80 
I 80 

2 4o 

6 -

9 -
2 10 

3 60 
3 60 

3 — 

I 80 

I 80 
O p m e r k i n g . In tegenstelling met de eerste 5 Cent plaat, 

zijn hier de rijen en de afstanden tusschen de zegels onregelmatig. 
Verschillende slechte afdrukken moet men toeschrijven aan de 
mindere bekwaamheid der werklieden in het overbrengen van den 
vermenigvuldigingsstempel op de piaat, en deze slechte afdrukken 
maakten bijwerkingen noodzakelijk. 

De bijwerkingen zijn fijn uitgevoerd in dunne lijntjes; men vindt 
ze in alle deelen der teekening die buiten het ovaal vallen. Nr. 
75 toont eene bijwerking in de ovale omlijsting. Nr. 67 vertoont 
twee lijntjes die achter «ZEGEL» dwars door de krul in de 

Bijwerkingen en afwijkingen, 
o Cent. Dikke binnenlijn langs den 

rechterkant van boven naar 
beneden getrokken . . . . 1 2 — o 90 

» Twee of drie dikke lijnen 
doorloopende tot onder de 
diagonalen 12 — o 90 

» Als bij Nr. 81, doch boven
dien nog een nieuw getrok
ken rechter binnenlijn . . 12 — o 90 

» Linker binnen- en buiten
lijnen en de lijntjes voor 
«10» aangedikt . . . . 15 — 1 20 

» Linker beneden binnenhoek 
opnieuw gegraveerd met 
zware vlekken tusschen de 
omlijstingslijnen . . . . 15 — l 20 

O p m e r k i n g . Tusschen de zegels bevinden zich 
talrijke inktvlekken, terwijl op het grootste gedeelte der 
zegels de letter «T» van POST in het krtiis eenigszins 
gevlekt is. 

^^ De benedenlijn, uitgezonderd alleen Nr. 84, is steeds 
afgebroken of gespleten onder het cijfer «o» van 10. 

De rijen zijn onregelmatig, het papier zwak getint. 
De bijwerkingen kan men gemakkelijk door de dikke lijnen van 

die op plaat i onderscheiden, hoewel men ze op dezelfde plaatsen 
ongeveer aantreft. 

Deze plaat begon gebreken te vertoonen en werd daarom in 
Juli 1855 buiten gebruik gesteld. 

(Wordt vervolgd.) 

De Vervalsching als Bedrogsmiddel. 
1852-1927. 

De natuur is en blijft onveranderd: in al het goede, het schoone, 
het edele ligt de kiem der tegenstelling. Vóór dat iemand nog 
aan een post kon denken, leefde en bloeide het bedrog ook door 
»vervalschingen«. Was het dus wel iets wonderbaars, dat, toen 
papiertjes werden voorgesteld, welke een zekere geldwaarde hadden, 
opdat de afzenders van hetgeen door een regelmatig gaande post 
zou worden verzonden en besteld, zouden kunnen voldoen de 
daarvoor verschuldigde kosten, en die bewijsjes van betaling op 
de stukken zouden worden geplakt, zoo voor het kantoor van 
ontvangst als voor den geadresseerde, voorwerpen waren, welke 
tot bedrog moesten leiden ? Bij de herdenking van het vijf-en-
zeventigjarig geboortefeest van de drie eerste Nederlandsche post-
waarden, is het niet onaardig de geschiedenis van het wereld
postwezen aan te vullen, met een zeer, zeer kort en oppervlakkig 
overzicht over het »vervalschen«. 

De eer, zoo niet van de eerste »gedachte« daaraan, dan toch 
voor de uitvoering ervan, komt den Hidalgo toe. De Spanjaard 
had op den Nieuwjaarsdag van 1850 nauwelijks het borstbeeld 
van koningin Isabella II gezien, of hij achtte het bijzonder geschikt, 
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het voor eigene correspondentie zelf te maken moeite en kosten 
werden, volgens zijne practische opvatting, daardoor gespaard, 
althans veel verminderd Doordat deze benadeeling van den 
Staat niet voorzien was, is zelfs bij benadering niet te schatten 
hoe groot het den Staat ontstolen bedrag is geweest, slechts kan 
worden vastgesteld, dat, meer of minder spoedig, die eerste ver-
valschingsidee in alle Staten zich openbaarde. In ons eigen 
vaderland heeft, voor zoover ik mij herinner, m de eerste tientallen 
jaren niemand getracht, op zulk een wijze zich eenig geld te 
verschaffen. Is het mogelijk dat dit niet in den aard van ons 
volk ligt, zeker is het, dat twee zeer voorname factoren, de »alge-
meene welvaart« en de «hoogere ontwikkeling van den ambtenaar«, 
daartoe niet weinig hebben bijgedragen 

Nauwelijks had in ons land de eerste vervalsching, de 5 cent 
blauw, koning, het daglicht aanschouwd, of zij was reeds ver
dwenen, d w z m beslag genomen, en de toenmalige subst. 
officier van justitie, wijlen Mr Buttmga Wichers vertelde mij, 
dat geen enkel exemplaar ervan »ongemerkt« was doorgegaan, 
ook was daarvan niets bekend aan het hoofdbestuur, eenig exem 
plaar is niet in verzamelaarsbezit gekomen / o o ging het ook 
met de overige, al kan niet verzekerd worden, dat geen enkel 
stuk ervan op eenige coriespondentie onbemerkt door de post is 
doorgezonden en regelmatig den geadresseerde is toegekomen 

Hier tegenover staat onze Oost, en ook Britsch Indic, waar door 
de namaaksels, volgens mij persoonlijk gedane mededeelmgen door 
de hoofden dei posterijen van genoemde Kolomen, jaarlijks millioe-
nen gulden resp lopijen aan inkomsten werden ontvreemd, volgens 
raming m i 909 en 1911 De soort vervalschingen werden en worden 
nog voortdurend gemaakt ter benadeeling van de »gemeenschap«, 
dus niet met het doel het betrekkelijk nietige percentage der 
menschheid, dat postwaarden verzamelt, te bedriegen Deze categorie 
verzamelaars worden reeds sedert 60 a 70 jaren door duizenden 
andere vervalschers met medeplichtigen vervolgd Niemand ver-
onderstelle dus, dat »in den beginne« een »verzamelparadijs« op 
aarde bestond Ik verklaar hier plechtig, dat toen alles in duisternis 
gehuld was en wij, kindertjes, geen weg in het onbekende postzegel-
lab>rint der vele onbekende wereldlanden konden \ inden, blind 
«aren 

Werd de vervalscher aanvankelijk gedreven tot een bedrog, 
dat hij niet misdadig achtte, toen er verzamelaars van postzegels 
kwamen, waren weldra op alle kusten vrijbuiters geland, dit 
gierenras rook aas ' De hedendaagsche verzamelaars, ook niet de 
overgroote meerderheid der »ouden«, kunnen zich eenig denkbeeld 
\ormen \ an de beginjaren, 1858 tot 1865. »Men« verzamelde, 
maar niemand wist juist wat hij verzamelde en hoe hij verdei 
zou verzamelen Er was geen »leering«, geen > opvoeding«. Het 
onderricht was »naaperij«. Buitendien ontbrak ons alles« wat
een veizamelaar thans voor het grijpen heeft De eerste zooge 
naamde »catalogussen« waren lijstjes met prijzen, waarvoor zekere 
plaatjes te koop waren in . Engeland, België Duitschland 
De eerste beste leerschool was te Brussel, de beide onsterfelijken, 
van wie zeer waarschijnlijk de minst bekende, de meest be^^cheidene, 
de heer Louis Hanciau, de eerekroon verdient, al genoot de heer 
A. Moens de eer alleen, werkten samen in een richting, zij zijn 
tot op heden niet alleen nooit overtroffen, maar ook met geëvenaard. 
Het was echter eerst na jaren, dat ook zij vruchten zagen van 
hun streven, voor dien tijd was bijna elke verzamelaar het slacht
offer van bedriegers, zoo hij zegels kocht Ik moet echter ter 
verzachting aanvoeren, dat die bedriegers zelf mets van zegels 
begrepen en daarom ook het »verzamelen van postzegels« beschouw
den als een »verzamelen van prentjes«, waaraan ongetwijfeld het 
postzegelverzamelen zijn ontstaan dankt Die zgn. bedriegers 
maakten, of deden maken allerlei op postzegels gelijkende plaatjes, 
vele »afschuwelijke« zelfs, doch wat gaf dit, ze geleken op zegels 
en ze werden gekocht Zoo zouden, bestonden ze nog, honderden 
verzamelingen van i860 tot 1890 — in de laatste tien jaren was 
voor de toen beginnenden reeds heel veel verbeterd — bij dui 
zenden de lachlust opwekken of een traan doen opwellen, deze 
gewijd aan de tallooze, met eigen handen verminkte, of op andere 
wijzen vernietigde »zeldzaamheden«. 

Vele verzamelingen van vrienden en bekenden uit dien »goeden 
ouden tijd« heb ik mogen . . bezichtigen t e n ervan behoorde 
een toenmaligen (1875) Schout-bij Nacht Zijne vrij groote ver 
zameling had hi) ondergebracht m voor hem gebonden boeken 
naar ik meen waren de bladen van wit ongelijnd papier »Alle« 
zegels van de oude Staten waren herdrukken en nadrukken, 
verder talrijke »onbekendheden«, fiscaalzegels, beschadigde (erg 

zichtbaar) particuliere of stedelijke posten en dergelijke Hij be
greep niets van mijn teleurstelling! — Een tiental jaren later 
eene van een kapitein, die als »monsterboek van vervalschingen« 
kon dienen, alle oud-Italiaansche zegels, zoo grof mogelijk nage
maakt, met dito stempels erop, enz enz. Alles was voor echt 
»gekocht«, volgens zijne verzekening, waaraan ik trouwens nooit heb 
getwijfeld, enz enz enz Het gebrek aan kennis lag voor de hand 
De verzamelaar zelf kon zich niet voorstellen, dat hij het doelwit 
was van zich vermenigvuldigende roovers Er waren geen »vereeni-
gingen van eenige hoogere waarde Ons eigen land, België, 
Frankrijk, het geheele Noorden enz. bezat zelfs geen clubje« 
Wel waren hier en daar vooraanstaande mannen aan het werk 
getogen en gaven in boekwerkjes of tijdschriften hunne bevin
dingen, raadgevingen enz weder, edoch zonder voldoende »reclame«, 
zoodat slechts weinigen buiten hun eigen land iets ervan vernamen 

Wie kende toenmaals bij ons, b v , de eerste Engelsche lijsten 
vanaf i860, het Fransche werkje over vervalsching van 1862 van 
Moens, Berger Levrault 's beschrijving van de tot i864 bekende 
{2200 stuks) postzegels, met opmerkingen betreffende nadrukken 
enz enz Wie heeft bij ons den eminenten Franschen dr Magnus 
(dr med A. Legrand), of den \oor zijnen tijd met minder uit
stekenden Duitschen dr Brendicke (Deutsche Briefmarken Zeitung 
1870 enz) m en door hunne werken g e k e n d ' Het was eerst m 
de '80 dat Senfs 111 Briefmarken Journal eenige lichtstralen begon 
te werpen m de algemeene duisternis der Nederlandsche ver
zamelaars en . . toen was de »Nederlandsche Vereenigmg van 
Postzegelveizamelaars« op komst, die weldra de leerlievende leden 
in betere paden zou leiden. 

Van de Engelsche voorlichters, wat vervalschingen betreft, stond 
aan de spits de heer Thomas Dalston, met zijn werkje »How to 
detect forged Stamps«, uitgegeven te Gateshead in 1865, terwijl 
een kleine 30 jaar daarna een van de beste en volledigste werken 
verscheen van de hand van den heer Earee, onder den titel 
»Stamp Weeds« 

Hoe weinig de eerste verzamelaars zich bekommerden om 
»nagemaakte zegels, bewijzen de verzamelingen, de pers, de 
catalogussen (prijslijsten) van »zg « postzegelhandelaars Er waien 
er die ze bestreden, o m Gustav Bauschke, de toenmalige eerste 
Leipziger handelaar in zijn »deutsche Briefmarkenkatalog mit 
Preisen, 1867«, waarin hij opmerkzaam maakt op de zich dagelijks 
vermeerderende vervalsching, en de plaatsen genoemd worden van 
«de broeinesten dezer gewetenlooze industrie«, en den grooten 
vorscher dr phil Alfred Moschkau, Leipzig, die in zijn »Gesam
melte Beitrage zur Geschichte der Philatelie, 1879«, o m verklaart, 
hetgeen ik in den aanvang zeide »dat het vervalschingswezen 
daadwerkelijk het licht der wereld aanschouwde, bijna tegelijkertijd 
met het zegelverzamelen« 

De vervalscher heeft na den oorlog een uitgebreid veld voor 
zich, dat hem meer en meer rente oplevert Het bedrijf wordt 
zoodanig verbeterd, dat aan eiken dwaas wat geleverd kan worden 
en wordt De strijd tegen dit »bederf« is zwaar en kan alleen 
vruchten dragen, door de vermeerdering van kennis en een vol
maakt vertrouwen onderling De verkooper mag nooit »onkunde« 
voorwenden Wordt hij overtuigd zelf te zijn bedrogen, dan heeft 
hij zelf de schade te dragen, ook moet hij kunnen gedwongen 
worden zulke stukken met «valsch« of »gerepareerd« aan de achter
zijde te stempelen, om ze aldus te verkoopen Doet hij dit niet, dan 
moet het vertrouwen worden verbroken en voor hem worden 
gewaarschuwd De in bonden vereenigde Vereenigingen kunnen 
weinig ten goede uitrichten, zoo de weinige zelfstandige, volkomen 
vertrouwen verdienende handelaars niet zoodanig de bonden 
steunen, dat de groepen roofdieren gebrek aan voedsel krijgen. 

Op de redacties van de philatelistische pers rust de verplichting 
geen advertentien van twijfelachtige personen aan te nemen en 
tegen die moet met kracht worden opgetreden, zoo zij weigeren 
daaraan te voldoen De redacties zelf zijn niet altijd »schuldig«, 
daar vele uitgaven aan de »drukkers« of zgn »uitgevers« der 
bladen worden overgelaten, onder voorwaarde, dat de opbrengst 
aan advertentien voor hen is. Wat geven die belanghebbenden 
om »bedrog« »dat de verzamelaar zelf wete wat hij doet, wij 
wasschen onze handen m onschuld!« is hun troostend antwoord 
op uwe klacht De heer Giovanni Andreoni, die in »Filatelia« 
31 J a n , o m een cliche doet afdrukken van een »geheele plaat« 
(50 stuks) der befaamde en veel besproken Triqueratserie van 
N Caledonie, 1859, Napeleon, zegt daar, helaas maar al te waar (') 
»De onbeschaamdheid ontbreekt den vervalschers niet, maar wel 
de philatelistische beschaving aan de verzamelaars!« Deze zijn 

file:///ormen


68 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

buitendien niet geestdriftig genoeg tot krachtige samenwerking 
met de internationale bonden, die den strijd met geen goed gevolg 
kunnen voeren zonder veler medewerking. Totnogtoe blijft het 
grootste deel van Europa onverschillig en is daar Justitia ook 
.bl ind«, ten opzichte van deze oplichters en bedriegersgroepen. 

Hierbii moet ik het laten, de ruimte is gevuld. Het jongere 
geslacht bemerkt, en dit was mijn doel, dat het »door den grooten 
oorlog« zich in een zelfden toestand bevindt als ik in mijne jeugd, 
al moge het van oneindig meer geriefelijkheden kunnen profi
teeren dan wij in ons aanvangstijdperk (geen album, geen gom
papier zelfs). Het moet zich dus zelf »opwerken« en »medestrijden« 
ter ontsmetting van zijne »liefhebberij, die het tot in lengte van 
dagen genietingen bezorgt, het rust en kalmte schenkt en al 
datgene wat het behoeft, om werkelijk gelukkig te zijn! J. B. R. 

Brochure Bondsbelangen. — Tot wegneming van de mogelijk
heid, dat het vermelde op pag. 48 van het Maartnummer aan
leiding zoude kunnen geven tot misverstand of tot het maken 
van verkeerde gevolgtrekkingen, diene, dat de gedane mede
deeling een uitvloeisel is van het besluit der vergadering van 
den Raad van Beheer van 31 October 1926, waarbij de Raad 
besloot het verzoek der H. P. V. tot opname der brochure niet 
in te willigen. Op deze vergadering was de Haagsche Philatelisten
Vereeniging door twee andere dan de tegenwoordige functiona
rissen vertegenwoordigd. 

Onze eerste zegels. 
Over de frankeerzegels van 1852 is reeds heel wat geschreven. 

Toch leek het wel de moeite waard daarover in dit herdenkings
nummer het een en ander te vermelden. 

De teekening der uitgifte 1852 werd in staal gegraveerd door 
J. Wiener te Brussel. Nadat dit in negatief uitgevoerde stempel 
gehard was, werd een staalcylinder erover heen gerold, waarop 
dus een positieve afdruk verscheen. Ook deze cylinder (»transfer 
roll«) werd gehard, en met behulp daarvan honderd indrukken 
gemaakt op de definitieve plaat, in vier blokken van 25, die 
door tusschenruimten van 10 m.M. van elkaar gescheiden waren. 

Deze wijze van vervaardiging verklaart, dat alle zegels van een 
plaat (en dus van een vel) eenzelfde afwijking kunnen vertoonen, 
bijv. het bekende »hoorntje«, dat op alle zegels van plaat VII 
van de 10 cent voorkomt. Met het vermenigvuldigen van het 
oorspronkelijk stempelwerk was de graveur Wiener nog op 3 Oct. 
1851 bezig. 

Vóór het uitgeven van de definitieve zegels werden proeven in 
verschillende kleuren vervaardigd. Het N. T. v. P. van 1902/03 
vermeldt: 

5 cent : zwart op wit karton, 
10 cent: grijs zwart op wit karton, 

citroengeel » » » 
geelgroen » » » 
oranje » » • 
rood » » » 
blauw op wit papier 
donkerblauw » » » 

terwijl verder nog voorkomen van elke waarde proeven in de 
origineele kleuren op papier met watermerk, eveneens 5 cent zwart 
met watermerk. 

Zooals bekend werd de druk bezorgd door de Rijksmunt te 
Utrecht. Op 15 Oct. 1851 konden de eerste afdrukken aan den 
voorzitter van het MuntcoUege worden aangeboden, en op 2 Dec. 
van dat jaar werden de eerste 3000 vellen aan den Controleur
Magazijnmeester der Postzegels te 'sGravenhage toegezonden. 

Reeds in 1853 vinden we den heer J. P. Menger ie stempel
snijder aan 's Rijksmunt, bezig met de vervaardiging van een 
nieuwe plaat voor het 5 centszegel, die sedert September 1853 
in gebruik wordt genomen. De kosten hiervan bedroegen 120 
gulden. Ook in het jaarverslag van de Munt van 1854 wordt 
nog melding gemaakt van het feit, dat de heer Menger wederom 
twee platen, en wel één voor de roode en één voor de blauwe 

zegels bestemd »met de vermenigvuldigingsmachine heeft ver
vaardigd en daarbij heeft getoond, dat hij zich deze werkzaam
heden evenals de meer kunstmatige gravure geheel eigen heeft 
gemaakt«. Hoewel zulks niet uitdrukkelijk meer overal vermeld 
wordt, mogen we aannemen, dat deze ambtenaar ook de volgende 
platen vervaardigd heeft. 

De plaat van de roode zegels werd eerder in gebruik genomen 
dan die voor de blauwe. 

Schijnt de plaat voor de 5 ■ cent thans beter te zijn dan één 
der vorige, die voor de 10 cent vertoonde reeds spoedig wederom 
gebreken, >er vielen putjes in«, zoodat zij op 20 Juli 1855 buiten 
gebruik gesteld moest worden en op 12 Oct. door een nieuwe 
vervangen werd, die, eveneens van korten levensduur, in 1856 
»opnieuw moest worden aangemaakt«. 

Thans schijnt er eenige rust te heerschen, want eerst in 1858 
wordt machtiging gevraagd en verkregen om de »te dunne« 
platen, die »krom trokken«, eventueel, te vervangen; in Engeland 
werden vier nieuwe platen besteld. Één dezer vier platen wordt 
gereed gemaakt voor de 5 cent en in Oct. 1858 in gebruik gesteld. 

In het verslag over 1859 zien wij weer vermeld, dat aan Menger 
de vervaardiging is opgedragen van één plaat voor roode en één 
voor blauwe zegels, doch niets van een ingebruikstelling. Wel 
zien wij in Mei i860 een plaat voor de 10 cent en in Oct. één 
voor de 5 cent in dienst gesteld. Bij het ingebruik nemen voldoet 
de plaat voor de 10 cent reeds dadelijk niet. Er waren weer 
>putjes« in. En zoo werd Menger onmiddellijk weer de vervaar
diging van een plaat ter vervanging opgedragen. 

Het duurt echter nog tot Mei 1861 vóór we de indienststelling 
der nieuwe plaat (10 cent) vermeld vinden en lezen dan, dat 
deze zóó slecht is uitgevallen, alweer vol »putjes«, dat na twee 
maanden de tweede in dat jaar moest worden aangemaakt. 

Nog eenmaal, in 1862, zien wij een nieuwe plaat voor de 10 cent 
in gebruik nemen en dan nadert het einde der eerste uitgifte 
met rassche schreden. 

Bovenstaande gegevens over de indienststelling der platen ont
leenden wij aan een artikel van den heer J. G. Haas in het 
N. T. V. P. ^an 1910. 

Dat gedurende de twaalf jaren, waarin deze serie gedrukt werd, 
de kleuren niet steeds dezelfde bleven, spreekt haast wel vanzelf. 
Volgens de opgave van den heer Warren in het N. T. v. P. 
van 1909 was de kleur van de 5 cent : 

donkerblauw (1852), 
staalblauw (1853 — 54), 
donkerblauw (1856 — 57), 
blauw (1858 — 59), 
melk of waterblauw (1859—61), 
helderblauw (1861—62), 
groenachtig blauw (1863). 
De geringe kleurverschillen van de 10 cent (karmijn of karmijn

rood) en de 15 cent leenen zich niet zoo gemakkelijk tot een 
dergelijke indeeling. 

Het zeer omvangrijke hoofdstuk der bij graveeringen en retou
ches, waarmee alle verzamelaars, die zich met het »platen» dezer 
zegels bezighouden, in aanraking komen, zullen wij hier achter
wege laten. 

De aard van het papier was niet steeds dezelfde; men vindt 
dik, dun, en bij uitzondering ook geribd papier. 

Op de met de hand vervaardigde vellen papier was het water
merk aldus verdeeld, dat op elk zegel een posthoorn voorkomt 
en op de randen het woord , ,POSTZEGELS", tusschen horizon
tale lijnen. De vervaardigingswijze is oorzaak, dat de posthoorntjes 
onderling zeer gering in vorm verschillen, een kenmerk dat voor 
het »platene waarde kan hebben. 

De volgende hoeveelheden werden uitgegeven: 
5 cent 20 874.200 stuks. 

10 » 17.843.300 » 
15 » 2.382.500 » 

Nadrukken. 
"■^""^"TTl In 1895 vond de heer Menger een aan de 

■»<*,JjF< I Munt klaarblijkelijk in vergetelheid geraakte 
' " " ^ ^ ^ ^ H plaat van de 10 cent, benevens een voor het 

^ K ^ ^ ^ H overbrengen van de afdrukken op de plaat 
5»)38^ffl gebruikte stalen cylinder en een staalblok van 

y ^ ^ ^ ^ ^ 3 + 10 bij 15 cM., waarin één stempel was 
gegraveerd van het hierbij afgebeelde »zegel«. Deze afbeelding 
stelt voor een Mercuriuskop boven een gekruisten drietand 
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en Mercuriusstaf; hieronder een lauwerkrans. (1.3 bij 1.3 cM) . •) 
Volgens den heer Menger was dit het eerste ontwerp voor een 
Nederlandsch zegel. Wij weten niet of hiervan reeds vroeger 
melding gemaakt is. 

Deze stukken werden door den heer Menger, die er geen prijs 
op stelde, aan den heer Moesman te Utrecht ten geschenke gegeven. 
De plaat van de 10 cent bestond niet, zooals meestal aangenomen 
wordt uit een blok van 25 clichés, maar was een volledige plaat 
(100 stuks). (De heer Moesman bezit nog enkele afdrukken van de 
geheele plaat). Het schijnt plaat III geweest te zijn, hoewel de heer 
R. W. Wilkinson (N. T. v. P. 1910) op grond van enkele ken
merken meent te moeten aannemen, dat het een oudere plaat was. 

De drie genoemde stukken werden echter door de Rijksmunt 
aan Menger teruggevraagd, die ze op zijn beurt van Moesman 
terugverzocht Dit geschiedde op 20 Maart 1895. Vóór de terug
gave liet Moesman van de origineele plaat afdrukken in 9 ver
schillende kleuren op ongewatermerkt papier (dik, dun en Chineesch 
papier; van beide laatste slechts enkele vellen) vervaardigen, 
terwijl hij tevens voor een eventueele latere lithografische weergave 
met vetpapier een afdruk van~ de plaat nam. •) Ook van het 
ontwerpzegel werden enkele afdrukken gemaakt, eveneens in 
verschillende kleuren. De Moesmannadrukken dragen geen van 
alle aan de achterzijde het woord »Nadruk«, slechts werden op 
verzoek van de Utrechtsche Philatelistenvereeniging op enkele 
vellen van de roode 10 cent de woorden »Nieuwe druk van de 
origineele plaat, gedrukt in 1895 door Joh. A. Moesman« aan de 
achterzijde aangebracht. 

Den volgenden dag (21 Maart) werden de platen door Menger 
teruggehaald, waarna ze naar het hoofdbestuur der P. en T. in 
den Haag werden opgezonden, met alles wat op de postzegel
fabricage aan de Munt betrekking had ^) Zij schijnen echter ver
loren gegaan te zijn. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de Nederl. Vereeniging nooit 
in het bezit is geweest van de origineele plaat, en dat dus de 
opmerking die voorkomt op de als bijlage bij het Standaardwerk 
gevoegde afbeelding van een blok van 25 stuks der 10 cent in 
groen (met aan de achterzijde het woord NADRUK) niet juist 
kan zijn. Vermoedelijk is van een blok van 25 zegels een cliché 
gemaakt, dat voor de druk van de premieplaat gediend heeft. 
(Dat de premieplaat niet in staaldruk is uitgevoerd, en dus geen 
origineele afdruk kan zijn, is trouwens op den eersten blik te zien.) 

De Moesmandrukken zijn vervaardigd in de volgende kleuren: 
zwart, geel, oranje, gioen, blauw, rood, karmijn, grijsgroen, bruin, 
sommige in verschillende tinten. 

Wij twijfelen niet of het nieuwe handboek van Nederland, dat 
naar wij hopen, niet te lang meer op zich zal laten wachten, zal 
over de uitgifte 1852 nog veel wetenswaardigs kunnen mededeelen. 

■) Voor het afstaan van een afdruk ter clicheering zijn wij 
den heer Moesman dank verschuldigd, die ons ook verder be
reidwillig gegevens verschafte. 

2) Voor bezoekers van den laatsten Philatelisten dag te Utrecht 
is het niet onaardig te weten, dat de daar uitgereikte zakjes met 
een afdruk van een blok van 25 stuks in blauw of rood der 
10 cent op deze wijze lithografisch zijn vervaardigd, evenals de 
roode 10 centzegels op de menu's. 

' ) Op onze desbetreffende vraag aan de Munt werd geantwoord, 
dat daar niets meer aanwezig was dat aan den aanmaak herinnerde. 

De Ontwikkeling van den Postzegelhandel 
in Binnen en Buitenland. 

Het verzoek, mij gedaan door den hoofdredacteur van het 
Maandblad, »de« ontwikkeling te beschrijven van den Internatio
nalen Handel in postzegels, is een weinig moeilijk, omdat ik dit 
overzicht tot 1500 woorden zal moeten beperken. Het bekende 
Fransche boek »Les Marchands de Timbres Poste d'autrefois« 
van Pierre Mahé is reeds een lijvig boekdeel, hoewel het uitslui
tend gewijd is aan eenige Fransche handelaren, of om het nog 
juister uit te drukken, aan eenige Parijsche handelaren. 

Zooals met vele dingen, waarvan men eerst later den oorsprong 
is gaan napluizen, schijnt de handel in postzegels gelijktijdig in 
verschillende landen te zijn aangevangen en wel omstreeks 
1860—62, dus ongeveer twintig jaar na de uitgifte van den eersten 
postzegel, zooals bekend de i penny zwart van GrootBritannië. 
De eerste catalogus verscheen te Parijs in December 1861 ; hij 

was samengesteld door den heer Potiquet en droeg als titel 
»Catalogue des TimbresPoste crées dans les divers Etats du Globe.« 
Hij bevatte een opgave over 1080 verschillende postzegels. Kom 
daar nu eens o m ! Een maand later, dus in Januari 1862, ver
scheen te Brussel bij Moens diens »Manuel du Collectionneur de 
TimbresPoste«. Van beide uitgaven verschenen binnen een jaar 
nieuwe drukken, die gevolgd werden door catalogi van Valette 
(1862), Mahé (1863), Baillieu (1863), Maury (1864), Made Nicolas 
(1865), Thirirocq (1866). In 1861 was ook een soort catalogus 
verschenen, samengesteld door Oscar BergerLevrault, die echter 
uitsluitend onder vrienden en bekenden verspreid werd. In 1867 
gaf de heer BergerLevrault een gedrukten catalogus uit. 

In Engeland was het Mount Brown, die den eersten catalogus 
in 1862 uitgaf. De eerste druk vermeldt 1200 soorten, de derde 
druk, in 1864 verschenen, meer dan 24oo! Spoedig volgden 
meerdere prijscouranten van Gray, Booty, Stafford Smith, alle in 
1862, Oppen in 1863, Bellars & Davie en Lincoln in 1864, Eerst 
veel later volgen de prijscouranten van E. Stanley Gibbons, die 
zooals bekend is, in zijn vaders drogistwinkel te Plymouth een 
gedeelte van de toonbank in gebruik kreeg om er zijn handel in 
postzegels uit te oefenen. Hier werd dus feitelijk de wereldzaak 
geboren, die thans nog in London gevestigd is. Eigenaandig is 
het, dat onder bijna gelijksoortige omstandigheden een andere 
wereldzaak gevestigd werd. Wij bedoelen de zaak van Arthur 
Maury, die als twaalfjarige jongen de vitrines van zijn vaders 
handschoenenwinkel met blaadjes postzegels vulde ! 

Tot mijn spijt kan ik weinig bizonderheden meer over de 
Fransche pioniers opnoemen, omdat mij het hierbovengenoemde 
boek »Les Marchands de TimbresPoste d'autrefoise afhandig is 
geworden en daar ik altijd een pechvogel geweest ben, ontving 
ik, toen ik bij den uitgever een ander ex. bestelde het bericht, 
dat dit boek al sedert lang is uitverkocht, maar ik meen toch dat 
het Valette was, die in zijn winkel te Parijs of liever, zooals dit 
in Parijs gebruikelijk is, vóór zijn winkel de postzegels etaleerde 
op groote vellen carton, waarop ze een voor een met een speld 
waren vastgestoken !! 

De reeds hierboven aangehaalde heer Moens te Brussel was in 
1855 met het verzamelen van postzegels begonnen, terwijl wij 
hem in 1862 gevestigd vinden als handelaar in de Galerie Bortier, 
in hetzelfde huis waar thans nog een postzegelhandel wordt uit
geoefend door onzen ouden vriend Pierre Frangois, die niet ten 
onrechte zijn zaak den naam heeft gegeven van »Le Berceau de 
la Philatelie«. Moens was eigenlijk boekhandelaar, d.w.z. handelaar 
in oude boeken en voelde zich daardoor ook aangetrokken tot 
het uitgeven van boeken, en in den loop der jaren verschenen bij 
hém talrijke werken op philatelistisch gebied. Alle deze droegen 
den auteursnaam J. B. Moens, maar booze tongen beweren, dat 
zijn zwager Louis Hanciau eigenlijk de geestelijke vader van 
Moens' papieren kinderen was. Op zeer hoogen leeftijd kwam de 
heer Hanciau, als direct gevolg van een verkeersongeval, voor 
twee jaar te Brussel te overlijden. Een philatelistisch werk, waar
aan hij bezig was, toen hem dit ongeval trof, zal echter spoedig 
het licht zien. Moens is wel een van de allereerste handelaren 
geweest, die in alle landen correspondenten zocht om hem geregeld 
de nieuw verschenen postzegels te doen toekomen ; had hij ze 
kunnen bewaren, dan waren nu zijn kindskinderen allen millionairs!! 

Het door hem in 1863 opgerichte blad »Le TimbrePoste«, 
later verschenen met het bijvoegsel »Le Timbre Fiscal«, wilde hij, 
toen hij zich in 1900 uit de zaken terugtrok, niet overdoen. Met 
het beëindigen van zijn zaken werd hiervan de uitgave gestaakt. 
Hiervoor een eeresaluut aan den »Altvater« der Philatelie, zooals 
hij in Duitschland genoemd wordt. 

Waar het eerste nummer van Moens' lijforgaan in Februari 
1863 verscheen, volgde in Mei van hetzelfde jaar in Duitschland 
het »Magazin für Briefmarkensammler« bij Zschiesche & Köder 
te Leipzig. Wel eigenaardig is het, dat deze firma al spoedig den 
handel in postzegels vaarwel zei en zich tot de numismatiek 
bepaalde. De Fa, Alwin Zschiesche in Naumburg a/d. Saaie zette 
de afdeeling postzegelhandel later voort. Onaer de eerste Duitsche 
handelaren moeten verder genoemd worden Oscar Jann te Breslau, 
Ernst Petritz te Dresden, l3aub te Frankfurt en niet te vergeten 
Zechmeier te Nürnberg. Wie onzer, die reeds omstreeks 188090 
begon met het verzamelen van postzegels, herinnert zich niet de 
pakketjes die hij zoo gaarne kocht en die onder den naam van 
»Zechmeier's Continentals« in den handel waren. Ook deze firma 
bestaat nog. Wij zouden hier haast vergeten hebben de fa. Larisch, 
die oorspronkelijk in Weenen gevestigd, later haar zaak naar 
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München overbracht, een zaak die thans nog door de weduwe en 
den zoon gedreven wordt. Hierbij moeten wij nog vermelden dat 
de Fa. Ed. Heim te Weenen aanspraak maakt de allereerste (!) 
handelaar geweest te zijn. Nadere gegevens hierover staan ons 
niet ten dienste, in alle geval is zij ook een der eersten. 

In de Ver. Staten vinden wij als eerste handelaren Brown te 
New-York, alsmede in dezelfde plaats John Walter Scott, een 
Engelschman op jongen leeftijd naar de Ver. Staten vertrokken. 
Hij was de grondlegger van de Scott Stamp and Coin Company, een 
zaak die, ondanks den firmanaam, die zou doen vermoeden dat 
ze ook handel dieef in munten, nu geheel gewijd is aan den 
postzegelhandel, handel in philatelistische artikelen en het uitgeven 
van den bekenden Scott Catalogue, Scott's albums en een eigen 
Philatelistisch blad. In Philadelphia vinden wij als eerste post
zegelhandelaren de fa Bogert & Durbin. 

Nu zijn wij langzamerhand gekomen aan ons eigen land Veel 
gegevens staan ons hierover niet ten dienste. Handelaars die in 
Nederland vanaf het vroegste begin van den handel in postzegels 
dezen handel uitsluitend uitoefenden zijn er niet, deze zijn eerst 
later gekomen. 

Een van de allereerste was de heer Cs. van Rinsum, die zijn 
zaken, deed te Leiden, Diepenveen bij Deventer en te Lienden bij 
Tiel. Deze zaken waren echter van zeer weinig belang. Wel heeft 
de heer van Rinsum ook nog een krantje uitgegeven met een 
Engelschen titel, Continental Philatelie Magazine, Februari 1869? 
maar toen ik hem vele jaren geleden hierover eens sprak wist hijzelf 
maar weinig positiefs over zijn jeugd-onderneming mede te deelen. 

In Amsterdam vinden wij van Lente, Bohlmeyer. Schaap, Koster, 
Koning, Brinkman en Rootlieb. De heer Riethoff wiens vader 
reeds in postzegels handelde, is ook thans nog het vak trouw 
gebleven. In Rotterdam vinden wij Van Hoek, die thans'zijn zaken 
te Parijs uitoefent en van Dieten en in Den Haag Keiser en 
Schreuders. Het boek over de afstempelingen op de Nederland-
sche postzegels door den heer Schreuders geschreven is nog steeds 
de vraagbaak voor hen die voor dezen tak der philatelic belang
stelling koesteren. 

Dit overzicht zou niet compleet zijn wanneer er niet melding 
werd gemaakt van twee bekende Nederlandsche handelaren, die 
beiden Nederland verlaten hebben en hun zaken naar België 
overbrachten, wij bedoelen de beeren L. S. Juliard (Amsterdam) 
en Croiset (den Haag). Deze laatste gaf zelfs gedurende twee jaar 
wekelijks een blad over postzegels uit, (De Postiljon) een prestatie 
die tot nu toe in Nederland eenig is gebleven 

Waar nu na den oorlog de handel in postzegels zoo veranderd 
is, ik wil geen sterkere uitdrukking gebruiken, wil ik dit over
zicht niet eerder beëindigen voor nog melding gemaakt te hebb'en 
van de Fa. Booleman, eigenlijk bedoel ik den heer M. Z. Booleman. 
Oorspronkelijk te Amsterdam gevestigd, vertrok de heer Booleman 
naar Zuid-Afrika, waar hij te samen met Sally Epstein — een 
Oostenrijker, een postzegelhandel met winkel, te Johannesburg 
dreef. Na den Transvaal oorlog kwam hij naar Amsterdam terug, 
had zijn kantoor boven het oude restaurant Pohlmann in de 
Warmoesstraat, van waar hij verhuisde naar het groote pand aan 
het Rokin. Hem komt onbetwist de eer toe den postzegelhandel 
in Nederland te hebben willen opvoeren tot een peil dat tot 
dusverre hier te lande nog onbekend was. Dat dit peil, voor elke 
zaak in andere artikelen mogelijk, voor postzegels niet gehandhaafd 
kon worden is zeker niet aan zijn gebrek aan energie te wijten. 
Het schijnt nu eenmaal vast te staan dat het in dit land onmogelijk 
is een postzegelhandel te drijven op dezelfde schaal als deze in 
het buitenland wordt uitgeoefend. Wereldzaken zooals de hierboven 
genoemde Stanley Gibbons Ltd. te Londen, de Scott Stamp & Coin 
Co. te New-York, Gebr. Senf te Leipzig, Arthur Maury, Parijs en 
niét te vergeten de in dit artikel nog niet genoemde doch universeel 
bekende Fa. Champion te Parijs, die allen werken met een legio 
employés, om niet te spreken van kleinere fiima's die »maan 
met 20 of 30 bedienden werken, zijn in Nederland niet. De oorzaak 
hiervan na te gaan valt buiten het bestek van dit artikel. Dat 
het Hollandsche spreekwoord »liever klein baasje dan een groote 
knecht« toepassing vindt, laten wij in het midden. Wij zien bij 
tooneelartisten iets dergelijks. De meeste spelen liever in Knollendam 
een hoofdrol dan dat zij zich zouden vergenoegen bij een werkelijk 
geschoold geheel een tweede rol te vervullen, alhoewel wij over
tuigd zijn, dat goede krachten in dit vak in de genoemde landen 
en ook in Duitschland een minder zorgelijk bestaan vinden dan 
menig zelfstandig handelaar in Nederland. 

AUF DER HEIDE. 

Oostenrijk, courantzegel 0,6 Kreuzer no. 2. — Van dezen zeld-
zamen zegel, bekend als de »Silber Merkur«, waarvan tot voor 
kort geen paren of strips, slechts losse exemplaren bekend waren, 
werd in Januari 1926 door een Oostenrijksch handelaar in oud 
papier een blok van 12 tusschen oude tijdschriften ontdekt, op 
een omslag van het te Weenen verschijnende tijdschrift »Faust«, 
geadresseerd »An Seine k.k. Majestät Kaiser Ferdinand, in Prag«. 

Het blok, dat zich nog in uitstekenden staat bevond, werd aan 
een Weenschen handelaar verkocht, die het dezer dagen bij 
Heinrich Kohier in Berlijn liet veilen, waar een Araerikaansch 
verzamelaar het voor het geweldige bedrag van 30.000 Maik 
machtig werd. B. 

D3 dochter van Rowland Hill. 
Op 31 December j.1. stierf, in den leeftijd van 96 jaien de 

(lochte- van Sir Rowland Hill, den schepper van het penny-port. 
Zij was de schrijfster van het werk, getiteld »Sir Rowland Hill : 
The Story of a Great Reform«, waarin tal van bijzonderheden 
uit het leven van haar vader vermeld en de pogingen beschreven 
werden, door hem gedaan om te geraken tot een uniform-port. 

Albanië. Ie Luchtpostuitgifte zonder overdruk. — De heer Max 
Leitenberger, Mödling-Wien, deelt mede, dat bij Beschikking van 
van 16 Nov. 1926, de Regeering heeft bekend gemaakt, dat de 
zegels voor het luchtpostveikeer, uitgegeven door de Luchtvaait Mij 
Adria Aero Lloyd", zullen worden overdiukt met de vvoorden 
»Republika Skiptare«, en dat ter dekking van het tekort van hare 
onderneming in Albanië, zij van haren voorraad zegels kosteloos 
terugontvangt, 15,000 stel van 5 en tot 3 goudfr. en 30,000 stel 
van 5 tot 50 c. — Deze tijdige bekendmaking komt den verza
melaars ten goede ; men heeft den tijd gehad de zegels te koopen 
en hierdoor overdreven opdrijving van prijzen vooikomen. Men 
deed wel moeite de prijzen voor stellen te verhoogen, maar alleen 
onhandigen en onnoozelen kunnen erin gevlogen zijn. — Des 
winters wordt het luchtpostveikeer slechts tusschen Tirana en 
Valona onderhouden. J. B. R. 

België. Anti-Tbc.-zegel 1926, 5 fr. — Het schijnt in België 
gebruikelijk te zijn, evenals in enkele andere droevige zegeluit-
gevende staatjes, zelfs officieus den speculanten de hand te bieden. 
Evenals indertijd met de 5 fr. bruinlila van 1921 en de 5 fr. 
tentoonstellingszegel roodbruin, was ook nu weder de 5 fr. -(-
I fr. kort na uitgifte — de^e zal niet vóór 24 Dec. j l . aan de 
post te Biussel verkiijgbaar zijn geweest - het voorwerp van 
een woeste speculatie ; volgens bericht werd voor de 5 -(- i 'i'-
op 28 December 14 francs »betaald!«. Ik nu mag mijne mede
broederen niet erin doen loopen en waarschuw hen voor 
aankoop. Het aantal bedrukte en verkochte exemplaren, ook al 
zouden er 1000 liefhebbers kunnen gevonden worden, die vellen 
van »10 stuks« verzamelen, is zoo groot, dat iedereen die tot zulk 
een waarde ongebruikte weldadigheidszegels koopt, ze over 10 
jaren nog kan krijgen, zonder prijsverhooging! De bruinlila 5 
franc is nu goedkooper dan een paar maanden na zijne geboorte, 
toen geldzuigers haar inslokten. J. B. R. 

Catalogue France et Colonies, Yvert & Tellier, 1927. Prijs: 
42 francs. 

Een prachtwerk, waarvoor de verzamelaars de firma Y. & T. 
zeer dankbaar zullen zijn. Ruim 900 pagina's (formaat van den 
gewonen catalogus) groot, voorzien van zeer talrijke af beeldingen, 
bijv. van geheele stukken vellen van koloniën met opdrukken, 
in al hunne types, van tandingen (bijv. de bekende tandingen 
Süsse en Clamecy) van bekende afwijkingen (bijv. de 20 c. 
Napoleon met hoorn) enz. Opgenomen zijn verder (zooals in 
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Frankrijk méér gebruikelijk) telegraaf- en telefoon-zegels, verder 
essays, waarvan zeer vele met afbeeldingen. Vermeldenswaard 
zijn vooral de zeer uitgebreide mededeelingen over afstempelin
gen (met vele illustraties). Interessant zijn zeker daarbij die uit 
den oorlog '70/71 en uit den wereldoorlog. 

Bijna bij alles vindt men den prijs, wat ook een voordeel is, 
omdat men dan eenigszins een meter voor de meer of minder 
zeldzaamheid heeft. Opgenomen zijn bijv. prijzen voor paren, 
vier blokken, voor »millésimes«, die men in Frankrijk zoo gaarne 
verzamelt, voor »fond ligné«. 

Tal van afwijkingen van Roode-Kruiszegels zijn vermeld. 
Het werk is, naar onze meening, veel meer dan een prijscou

rant ; het is een uitgebreide monographie, het is voor den lief
hebber een studieboek, waaruit hij eiken dag iets nieuws kan 
leeren. 

We wenschen het een plaats in elke philatelistische bibliotheek. 
Vermelden we nog, dat de firma Yvert & TeUier heeft bericht, 

dat het werk was uitverkocht vóór den datum waarop 't zou 
verschijnen ; wel een bewijs, dat het »insloeg«. In 't begin van 
't volgend jaar hoopt de firma een nieuwe uitgave ervan het 
licht te doen zien. S. 

7 3] tei4B ; 

Ingezonden 
Geachte Redactie, 

Vergun mij eenige op- en aanmerkingen te maken naar aan
leiding van het ingezonden stuk van den heer Janssen in ' t Februari
nummer van het Maandblad. 

Deze ontevreden philatelist beweert ongeveer 2 uren aan ' t ver
zamelaarsloket gewacht te hebben en onverrichterzake naar huis 
te zijn teruggekeerd. Ik geloof zeker, dat hier sterk overdreven 
wordt, want zeer f^roote bestellingen worden aan het loket niet 
uitgevoerd. Men krijgt dan den goeden raad om een schriftelijke 
aanvrage in te dienen. Dit geschiedt natuurlijk om de koopers 
niet te lang te laten wachten. 

't Is absoluut onjuist, dat er twee loketten beschikbaar zijn. 
Er wordt slechts aan één loket, door één ambtenaar geholpen, 
en deze moet natuurlijk wel eens even naar een andere afdeeling 
om van een bepaald soort zegels nieuwen voorraad te halen. 
Dat neemt tijd in beslag, daar ze niet alleen uit een kluis gehaald 
moeten worden, doch ook in een register ingeboekt. Bovendien 
gaat de betrokken ambtenaar bij zijn distributie voorzichtig te 
werk, waaraan hij groot gelijk heeft, 't Is geen gemakkelijk baantje 
om van allerhande onderscheiden vellen soms van 40, 50 of 60 
verschillende soorten, een of meer zegels te verkoopen en af te 
rekenen, zonder er zelf geld bij in te schieten, vooral als er 
ongeduldige klanten voor 't loket staan te mopperen. Ik raad den 
verzamelaars buiten Amsterdam dan ook aan, hun bestellingen 
schriftelijk te doen. Niet zooals de heer Janssen zegt: »bestellen 
en onder rembours laten opzenden«. Dat is niet de bedoeling. 
Men vrage aan 't Bureel zegelverkoop Postkantoor A'dam een 
lijst van de verkrijgbare Ned. port- en frankeerzegels, benevens 
de Koloniale postwaarden, en voege i postzegel van 10 c. voor 
retourporto bij. Tegelijk met de aanvraag, die minstens f5.— 
moet bedragen behooit het verschuldigd bedrag voldaan te 
worden -|- port voor aangeteekenden brief. Als men nu in plaats 
daarvan het hierboven bedoelde bedrag op gironummer 114 van 
den Directeur van het Postkantoor overschrijft, beloopen de 
totale kosten slechts 25 cents. Doch de heer Janssen zou gratis 
bediend willen worden en liefst nog een »vrijcouvert« er bij ont
vangen. Ik vind dat wel wat veel geyergd. Men doet hier de 
moeite de vele bestellingen uit te zoeken, de zegels toe te zenden 
en voor de uitgebreide administratie een ambtenaar beschikbaar 
te stellen. Is het dan nog niet mooi genoeg, dat men voorzoo'n 
luttel bedrag de gewenschte zegels toezendt ? Elke handelaar 
vraagt 5'/j boven nominaal -f- porto. Het bestuur der posterijen 
is ons van dienst, enkel tegen vergoeding der porto. 

Neen, geachte heer Janssen, U is onheusch en ondankbaar . 
De ambtenaar , die 3 uren achtereen het allesbehalve benijdbare 
baantje heeft om aan de verzamelaars zegels te verkoopen, doet 
al het mogelijke om hen van dienst te zijn. Hij is altijd even 

bereidwiUig en voorkomend. Hij is zelfs niet ongenegen allerhande 
vellen na te gaan om te zien, of hij een bijzondere tanding, een 
U nog ontbrekend drukkersmerk of iets anders op kan «diepen. 

En aan de Directie der Posterijen is U, en zijn wij allen dank 
verschuldigd voor de wijze, waarop ze ons verzamelaars van dienst 
is, niet alleen door de openstelling van een speciaal verzamelaars
loket, maar ook door de philatelisten in den lande de gevraagde 
zegels toe te zenden. 

Hoogachtend J. A. K A S T E I N , 
ie Secr der Vereeniging 

van Postzegelverzamelaars »Hollandia«. 
Amsterdam, 2 Maart 1927. 

Hengelo (O.) 7 Maart 1927. 
Geachte Redactie, 

Naar aanleiding van het schrijven van den heer Kastein zou 
ik nog gaarne het volgende willen opmerken en dan beginnen 
met de vraag : »welk recht heeft de hr. K. aan mijn bewering 
te twijfelen ? 

Ik meen »geen enkel« en beweer bovendien ook nog, dat de 
hr. K. ten eenenmale, hoewel in Amsterdam woonachtig, niet op 
de hoogte is van den toestand. 

De hr. K. is in zijn ijver om de post de hand boven het hoofd 
te houden, blijkbaar van meening, dat alles wat naar verandering 
of verbetering streeft ontevreden, ondankbaar enz. enz. moet zijn. 
Dat is niet juist hr. K. 

Mijn streven is naar een loket voor de philatelisten en niet 
alleen voor de Amsterdamsche, Rotterdamsche of Haagsche phila
telisten. 

Er wonen er buiten die drie plaatsen zeker evenveel als daar
binnen. 

De tijd, door inij aangegeven, is geen minuut overdreven. 
Persoonlijk heb ik ook vorig jaar zomer, nadat ik, hoewel ik 

reeds + 15 minuten voor den, voor opening vastgestelden tijd 
bij het loket aanwezig was en mij slechts 3 beeren voor waren, 
één uur noodig had om aan de beurt te komen, b.v. voor ruim 
100 gld. zegels gekocht, voor meerdere mijner kennissen, hetgeen 
een achter mij slaanden heilsoldaat de opmerking ontlokte, dat 
.mijn vertrek een dankgebed waard was ; en zoo gaat het herhaal
delijk met anderen, waarvan de heer K. zich moest overtuigen, 
voordat hij openlijk iemands bewering in twijfel wil trekken. 

Ook ik werd de goede raad, door den hr. K bedoeld, deel
achtig, doch daar waren de op mij wachtenden toen niet mee gebaat. 

Ook ben ik persoonlijk reeds geholpen, aan het loket, aan de 
zijde van de zaalingang en ook wel aan de tegenovergestelde 
zijde, dus hr. K., zijn er m. i, wel degelijk t-wce loketten beschik
baar, waarbij ook meermalen twee ambtenaren aanwezig zijn, 
doch dat er slechts door één ambtenaar wordt geholpen aan één 
loket, betoogde ik juist. 

Dat de betr. ambt. zeer bereidwillig en voorkomend is en 
groot gelijk heeft, dat hij zorgt er geen geld bij te leggen, beaam 
ik volkomen. Het gaat hier niet tegen den persoon, doch tegen 
het systeem. 

Alleen zou ik den hr. K. nog kunnen vragen, waarom de 
ambtenaar, die volgens hem nooit groote bestellingen aan het 
loket behoeft uit te voeren, dan niet zorgt, dat zijn voorraad, 
voor dat hij begint, zoodanig aangevuld is, dat hij in de behoefte 
van drie uur dienst kan voorzien. 

Veronderstel, dat alle ambtenaren aan de zegelloketten in drie 
uur tijd eenige malen bij den directeur moesten aankloppen om 
aanvulling voorraad. Bij informatie kan de hr. K. misschien 
andere inlichtingen bekomen, omtrent zegelaanvrage tusschen 
ambtenaren en directeur. 

De heer K. bekijkt de zaak echter blijkbaar door de bril der 
posterijen. 

Dat de posterijen al die bereidwilligheid betoonen uit pure 
philantropie ? ? ? er zou nog wel het een en ander tegen in 
te brengen zijn. 

De heer K. vindt het echter allang mooi, dat hij en zijn stad-
genooten de zegels gemakkelijk kunnen bekomen, laat de rest 
dus dankbaar zijn voor de overige door de post betoonde bereid
willigheid. 

Als een handelaar een zeker percentage boven nominaal bere
kent, kunnen we alleen aanvoeren, dat hij daarvoor handelaar 
is. Mr. K. en ervan bestaan moet, doch dat hij ook steeds porto 
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berekent, hoewel hij die in tegenstelling met den postdienst zelf 
wel betalen moet, is ten eenenmale onjuist en moet ik hr. K. 
verwijzen naar de diverse prijscouranten. Ook, dat die ambtenaar 
aan het bewuste loket een zooveel beroerder baantje heeft dan 
zijn collega's die aan de andere loketten dienst doen, meen ik 
te moeten betwijfelen hr. K. Hij behoeft zich niets meer of 
minder in te spannen, dan zijn collega's en heeft ook niets meer 
of minder gemopper aan te hooren. 

Alleen kan ik den heer K. nog mededeelen, dat, indien ten
minste zijn mededeelingen juist zijn, ik van hem eerst verneem, 
welke regeling er precies bestaat omtrent de bestelhng dei zegels, 
aangezien het mij tot nog toe niet gelukt is, een afdoende ant
woord op die vraag te ontvangen, daar ik van postambtenaren 
reeds verschillende inlichtingen ontving, die achteraf weer bleken 
onjuist te zijn. Hoogachtend 

J. 

Chr. V. L. Toen de zegel 22I/2 cent Suriname in 1908 weid 
uitgegeven, was de eerste uitzending groot 23264 stuks. Dezegel 
werd 5 Januari 1926 ingetrokken en gij kunt dus zeker zijn, dat 
er heel wat meer exemplaren in een tijdsverloop van 18 jaren 
in omloop zijn gebracht. Trouwens, de catalogus-prijs wijst dit 
ook uit. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. 

f BERICHT. BEOIN APRIL wordt de Poslzeéelhandel ? 
5 ^g^^^^^^ Jos. la Poutré voortgezet onder iden naam \ 

I Postzegelhandel „Insulinde" f 
® ® 

en wegens uitbreiding gevestigd 

Zoutmanstraat I4\ 's-Gravenhage 
f OPENINGS RECLAME-AANBIEDING, f 
® Transvaal 1893, £ 5—, ongebi. pr. ex., slechts f 2,—(Yv. 200 fr). © 
§ Ruime keuze uit verzameling, waarin U alle zegels tegen § 
5 zeer lage prijzen vindt genoteerd en waarin mede Holland J 
I en Koloniën goed aanwezig is. \ 
X UEd. lot een bezoek uitnoodigend, g 
3 IVlet beleefde aanbeveling, J 
I (613) POSTZEGELHANDEL „INSULINDE". \ 
®@*^»^@s^r«©(ä5>»r«©®@»»«<«®(gj«rsg)(gs^r«g)®@s^«<«@@ss»«^@!»»»%g)® 

POSTII 
IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
50—7O •/„ B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN KOLONIEN UITGESLOTEN.) 
VRAAQT Z I C H T 2 E N D I N G AAN 

D E W I N T l ü . 
G E E N L E V E R I N G O P M A N C O L I J S T . (542) 

VAN ALLES WAT!! 
(Nummers volgens Yvert & 
Monaco, 54-64 / 2 4 , - ; 65-69 
Beieren, 86-91 . . . 
Belgfë, 177 en 178 . 
Turkije, 687-694 . . 

. 695-708 (ongeb: 
Algerië, 1 33. . . . 
Alaouites, 1-46, porto 1-10 
Memel, 1-17 ƒ 7 , 5 0 ; 167-183 » 

213-236 y 

Tellier.) 
ƒ 0,Q0 
» 11,50 
» 13,50 
. lü,— 
» 7,50 
» 4,75 
» 17.50 
» 3,50 

5,50 
Franco na ontvangst van postwissel. 

5pni 13, A'datn. ] . J. A. ^ngelHamp. 
(524) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Postzegelcollectie t^wereld of speciaal); ook colleclie uit
sluitend op brief komt in aanmerking tegen R U I L van 
mijn, in prima staat verkeerende vierpers. auto (Ia Duitsch 
merk, goed model). Zeer billijk af te geven event, 
met verdere, contante bijbetaling mijnerzijds. 

Brieven onder no. 614, Bureau van dit blad. 

R K l I A M r ^ Reeele en goede rui lrelat ies g e v r a a g d met 
I N L r t l N L J . Ho l land voor alle betere zegels, speciaal de 

hoogere waarden, benevens connptete series van 1—10 van elk. voor
namel i jk al leen Holland en Koloniën, maar ook andere landen Slechts 
p r ima exemplaren wederzi jds Ik geef Finland van ALLE UITGIFTEN 
van 18 6 af, ook Rusland, Est land, Aunus, Careliè, enz. Basis Yvert 
1927. Zendingen beneden fr. 5 0 0 worden niet gewenscht . Referentiën-
S u o m e n Fi latel ist iseura, He ls ing fo rs , Kobenhavns Phi latel is tk lubb, 
Oslo Phi latel istk lubb Agent van „ l 'Echo de la T imbro log le " , enz , enz. 
Antwoord binnen 3-5 dagen na ontv d. zending. Eerstzending verzocht . 

E. Ä. HELLMAN, Mikonk. 8, HELSINGFORS (Finland). (551 
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ROTTERDAMSCHE 
POSTZEGELBEURS, 
WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAG 

VAN 1 TOT 5 UUR, 
IN EEN DER DOELEZALEN 
(INGANG HAAGSCHEVEER). 

»-^^-^^^-w 
(600) 

ZWITSERLAND. Serieuze ruil 
gezocht met Nederland. Ik geef 
goede zegels van Zwitserland, 
Juventute, Luchtpost, enz. Basis: 
Yvert; philatelistische frankeering. 

ALFRED WEBER, 
MORGARTENRING 127, BASEL, 

(589) ZwiUerland. 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Origineele brieven, z. g. 

„Ballon Monte", 
1870/71 Parijs. 

Offerten aan F. P. J KLEIPOOL, 
Jan Luijkenstraat 14, Amsterdam. 

(588) 

7 I I M C T F I M j?. P I F D C D K I O Q verzenden de mooiste zichizeDdingen 
^ U l f l O I L l l l l x U I L , D L n l l LQ^ Zumstetn's Europa-Caialogus (prijs ^r. 5, 
grootste speciaalhuis voor Zwitserland 

en Europa-zegels. 

Uitgevers van: 
+ fr 1,— porto). 

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

Berner Briefmarken-Zeitung (per jaar Fr. 3,—). (361) 


