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De Gedaanteverwisseling onzer 
Postzegels van een minder „practischen" 

kant beschouvtrd. 
. . . . Immers — de schoonheid der dingen, waarvan wij ons in 

het daaglijksch leven bedienen, wordt weinig (het is verleidelijk 
te zeggen nog weinig) gerekend tot de onderwerpen), welker vraag 
om aandacht door practische menschen noodzakelijk moet worden 
beantwoord met evenveel ernst als de kwesties van kostprijs of 
technisch belang Postzegels, dic leelijk zijn, kunnen evengoea 
gestempeld worden als mooie en de brief komt er niet minder 
door terecht En daar ik nog nooit een philatelist ontmoette, die 
weigerde leelijke postzegels m zijn collectie op te nemen (wat 
zouden ze dun worden, die verzamelingen), noch een post 
ambtenaar, die gev\etensbezwaar had ze door zijn loket uit te 
reiken of te ontvangen, noch een briefschrijver, die liever eigen
handig (of beter eigenvoetig) zijn missieven rondbracht dan de 
hulp der P & T. in te roepen, wanneer deze keus geboden werd 
met een stilzwijgende beleediging aan het adres van zijn goeden 
smaak op den kiemen koop toe, —daarom kan ik mij voorstellen, 
dat practische lieden ieder woord over de schoonheid van post 
zegels verspild achten of hoogstens goed genoeg voor bladvulling 
in de laatste kolom 

ZIJ kunnen mij overslaan 
En zijn ook anderen, gelukkig Dezen zien met een voor het 

geluk van hun leven niet zoo hé t l bijkomstige vreugde de schoon 
heid verschijnen ook in de kleinste en eenvoudigste zaken, ja zij 
vinden haar daarin niet minder waard dan in de groote en impo
sante En werkelijk, ze hebben gelijk Het lieve-heers beestje dat 
hier juist op mijn papier komt zitten is een even goddelijk wonder 
als een kameel , waarom, wanneer we dat bij het genieten van de 
natuur allen beamen, waarom zijn er dan nog zoo velen die in 
de kunst niet kunnen laten met een ellestok te werken om er hun 
belangstelling mee te regelen ' Een overwinning in de grafische 
kunst blijft een overwinning ook wanneer zij behaald wordt m 
een perk van een paar centimeter i n ' t vierkant Ja, heél bijzondere 
dingen kunnen juist daar gebeuren, subtiele genieting is daar 
soms te vinden, die een standbeeld of een wandschildering niet 
kunnen geven Het kleine in de kunst heeft zijn eigen domein, 
vereischt zijn bijzondere talenten ; en al kost mij het plaatdruk-
postzegel in 't naaste bijkantoor maar een schijntje, — het kan 
kwaliteiten hebben die het recht geven op een plaats naast goede 

werken van medailleer- en edelsmeedkunst of naast den adel van 
een mooi gesneden steen. 

Voor wie waarde hecht aan de ontwikkeling der grafische kunst 
IS de emissie van nieuwe postzegels een gebeurtenis die hij met 
warme belangstelling volgt Hij juicht het toe dat de hier liggende 
mogelijkheden tot haar recht komen, dat de geest van eigen tijd 
ook hier wordt verbeeld 

HIJ ziet in de gedaantewisseling onzer postzegels een stuk kunst
geschiedenis van zijn land 

Dit stuk kunstgeschiedenis nu wijst na een goeden inzet, een 
jammerlijken neerval en daarna een gelukkig herrijzen aan Maar 
de voortgang van den tijd en zijn opvattingen, doet zich in dit 
herbeginnen van de laatste jaren duidelijk herkennen Het eigen
aardig karakter, dat bijzonder »mooi« van de eerste zegels keert 
na den vervaltijd niet terug De kunst heeft zich naar ^en ander 
vorm begrip bewogen, en dit heeft o a een merkwaardige verhou
ding van den kunstenaar tot de techniek tengevolge gehad. Het 
komt hierop neer de graveur, zooals het midden van de negen
tiende eeuw dien kende, is in 't algemeen gesproken, een voor
bijgegaan soort van kunstenaar Wij kunnen ons op deze plaats 
met verdiepen m de oorzaken van dit feit. Economische oorzaken 
ten deele, aangezien veel-tijd eischende reproductie-technieken 
hoe langer hoe minder toepasbaar zijn geworden Anderzijds een 
gewijzigd opvatten van de prent, waardoor de voorkeur naar de 
houtsnede ging. Hoe dan ook — de postzegels van 1852 en 
i864 onderscheiden zich op het eerste gezicht van latere, moderne, 
goede zegels. En dat bizondere kenmerk is het karakter der gravure. 
Het teerlevende van die gravure, de warmte, de souplesse keert 
later niet meer terug Het WiIIem-III-zegel van 1852 werd door 
J Wiener, te Brussel, gegraveerd Of het ontwerp ook van hem 
IS geweest, schijnt niet geheel zeker. Hij was een leerling van 
Perkins & Bacon, bij wie hij de wording van Engelsche postzegels 
had bestudeerd Ook waren de eerste Belgische postzegels zijn 
gravure Om de schoonheid van een postzegel volkomen te beoor 
deelen moet men eigenlijk de eerste afdrukken zien Allerlei 
retouches maken dat oordeel bij latere drukken onzuiver Wiener 's 
zegel komt in i860—'62 met verschillende bewerkingen voor die 
aan het geheel afbreuk doen. (In 1861 zelfs met een witte vlek 
aan het voorhoofd, gevolg van een ongeluk met de plaat Later 
hersteld) Een bewijs hoe voorzichtig men zijn moet m zijn oordeel, 
wanneer men niet zeker is een juisten druk voor zich te hebben 
In i864 komt het postzegel van J W. Kaiser, Amsterdam , door 
hem ontworpen zoowel als gegraveerd. De eerste drukken (tot '66) 
zijn van de M u n t , daarna drukt Enschede en Zonen te Haarlem. 
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Het is een onomschrijfbaar fijn kenmerk, dat ons doet voelen dat 
hier geen teekening was gemaakt die kon worden nagegraveerd, 
maar dat het zegel in de gravure vizs gedacht. Wat wij bovendien 
moeten aanstippen, is dat de voorteekeningen der postzegels van 
dien tijd alle gemaakt werden (bijv. in potlood) op de natuurlijke 
grootte van het zegel zelf. Er is blijkbaar geen sprake van behoefte 
de vormen van grootcr opzet naar kleiner formaat te reduceeren; 
het oog weet den weg onmiddelijk in de minutieuze afmetingen. 
Alle teekeningetjes van Kaiser, Nusser, Vürtheim enz. die in het 
archief van het Hoofdbestuur der P. & T. worden bewaard, (er 
zijn er zeer mooie bij), zijn op onmiddellijk ware grootte. En juist 
van den graveur is dat begrijpelijk. 

Het is wel een kort voorspel. Reeds de zegels van den Düssel
dorfer Nusser (1867) hebben niet meer dat prettige, gemakkelijke, 
imijdige. De voorteekening (in potlood) is heel knap en gevoelig; 
het zegel zelf wordt droger, nuchterder. En de kóp staat meer 
alleen. De rand is »gemaakt« ; de schrale cirkel doorsnijdt boven
dien de ornamentale zijkanten hinderlijk. Er is een zekere verstijving, 
en de eenheid van beeltenis en rand is niet meer zoo levend. 
Bij de zegels na '72 is die eenheid totaal weg, de juiste verhou
dingen worden niet meer gezien, de beteekenis van omranding 
daalt, wanneer zij niet in één greep met de kern van de prent 
is gevat. Hoeveel beter is de verhouding van kop tot de omge
vende ruimte in de zegels van '52 en '64, dan in dat van 1872. 
Bij de Koninginne-zegels van 1898, die uit drie handen kwamen 
(R. S tang: de k o p ; W. Steelink de rand ; Vürtheim de gravure) 
was van de bekoring der eerste zegels niets meer over. De ware 
geest is er uit. Bij de cijferzegels van den vervaltijd komt dit op 
een wijze aan den dag, die tot in het onbenulligste gaat. Het kwijnen 
en afsterven van dit gevoel van eenheid zit dieper dan menigeen 
misschien onmiddelijk vermoedt ; het duidt op een verdwijnen 
van vormbesef dat een geestelijk symptoom is en iets over den 
algemeenen stand der cultuur verraadt. Deze onmacht om een vlak 
behoorlijk te vullen, het te beheerschen, decoratief te overzien — 
zij valt omstreeks dien tijd niet alleen bij ons maar in alle landen 
te constateeren. Verval, verval van bouwkunst, van toegepaste 
kunsten. Verdwijnen van gevoel voor zuiverheid van materiaal en 
techniek. Zwakheid in de behandeling van structuur en verhou
dingen. Men kan omstreeks 1876 blijkbaar geen cijfer behoorlijk 
meer tot een postzegel verwerken. Men maakt een alleronnoozelste 
rand om een fond dat, (het wordt kinderwerk), met eentjes op 
tweetjes is volgestopt; midden daar in is een rond gat, als er in 
geschoten, en uit dat gat staart ons een heel slecht gevormd cijfer 
aan dat noch in grootte, noch in teekening eenig verband met de 
karakterlooze omgeving heeft. 

Het postzegel van Vürtheim van 1869/70 is als ornamenlaal 
zegel nog zeer te waardeeren. Het wapentje, het parelrandje, ze 
zijn gevoeld. Intusschen, daar is heel wat aan gebeurd voor de tocht 
van ontwerp-teekening (zij bleef altijd mooier dan de reproducties) 
tot aan de daadwerkelijke emissie was afgelegd. De gravures van 
Enschedé, Virey (Parijs), Nusser, Vermorcken (Brussel) verschillen 
nog al 'wat , zelfs de verhoudingen werden niet onaangetast gelaten 
en het zou leerzaam zijn de exacte geschiedenis te kennen van 
al die proeven en retouches, èn van de beoordeelingen. Intusschen, 
zij die meenen dat in onzen tijd het tot stand komen van een 
goed zegel buitensporige moeiten vereischt of met grooter zorgen 
wordt behandeld dan de zaak verdient, zij zouden de geschiedenis 
der postzegels van nabij bestudeerende zien dat ook vroeger heel 
veel is gezocht en geprobeerd, en daaruit kunnen begrijpen, dat 
de zaak zóó gemakkelijk werkelijk niet is. Wie scherp wil voelen 
van hoe veel belang 't is ; ontwerp en gravure in één hand — die 
moet de verschillende phasen bestudeeren door het postzegel van 
Vürtheim 1869/70 doorloopen. 

Maar in de zeventiger jaren is de inzinking volkomen. En er 
zal geen herstel beginnen voordat een nieuwe stroom van schoon-
heidsverlangen de wereld beroert : de algemeene herleving op het 
eind der negentiende en in den aanvang van onze eeuw verfrischt 
den blik ook op de voortbrengselen der practische grafiek. Daarin 
dringen de algemeene grondbeginselen der toegepaste kunsten 
aangaande materiaal en techniek door, de decoratieve vlak-ver-
siering wordt als kunstvorm beter begrepen, de drukkunst vindt 
nieuwe aesthetisch-verscherpte aandacht. Het is alweer niet alleen 
bij ons zoo, het is in alle landen. En het postzegel wordt uit 
dertigjarige'aesthetische bewusteloosheid gewekt. Het is dewand-
schilder-boekversierder Der Kinderen die met een Tuberculose-
zegel in 1906 den nieuwen tijd inluidt, en de radicale gedaante
verwisseling signaleert. Deze zuiver-decoratieve opvatting, kenmerk 

dier jaren die zich aan de Engelsche beweging en haar voorganger 
Morris vooral sterkten, was in Kaiser's tijd nog niet aan de orde. 
Men voelt een andere kunst-periode. Is het postzegel van Der 
Kinderen overladen, onrustig (men denkt aan de pagina-omran
dingen en andere boek-versieringen, die Morris, Crane en anderen, 
bij ons Der Kinderen zelf, maakten) — het heeft in ieder geval 
deze groote voordeelen, dat de prent als een eenheid is gezien en 
behandeld, dat een beginsel-zuivere versierings-kunst is toegepast 
en dat de vormgeving niet geïmiteerd, niet van vroegere botoverge-
nomen, doch voelbaar door den eigen tijd herwonnen is. — Een 
De Ruyter-zegel van W. A. Mouton (offic. b . d. K. N. Marine) 
van 1907 is geen stap vooruit (het bereikte intusschen het publiek 
niet dan na wijzigingen van het eerste ontwerp, en deze wijzigingen 
zijn niet in zijn voordeel geweest). Van zeer veel grooter belang 
is in 1913 de uitgifte van De Bazel's Jubileum-zegels. Hier is 
het onderwerp onmiddellijk op hoog peil, modern en met volkomen 
beheersching behandeld. Niet dat dit de eenig-mogelijke opvatting 
van een zegel zou zijn, op zelfs de beste. De kunst is een levend 
iets, géén opvatting is toereikend voor overal en eeuwig. Het is 
maar de vraag of een kunstwerk, gemeten met de principen die 
het klaarblijkelijk zelf vooropstelt, het vermogen toont daarin 
zooveel van het onvergankelijke dat we schoonheid noemen te 
vangen, dat, het naar zijn aard, representatief voor zijn tijd, een 
hoogtepunt beteekent. En zoo bezien zijn de Bazel's postzegels 
uitnemende werkstukken, te merkwaardiger omdat zij zonder voor
beeld zijn. Moest ik ze zoo kort mogelijk karakteriseeren, dan zou 
ik zeggen : het postzegel van den bouwmeester. Het meest treffende 
is zijn strakke, vaste bouw. Van den bouwmeester met zeldzaam 
sterken grafischen aanleg. Maar bezie de koppen, en voel of niet 
ook daarin de man van grooten opzet, van durend materiaal 
spreekt. Denkt ge niet aan een bas-relief in gevelwand ? Staan de 
staatshoofden daar niet als uit vasten steen gesneden? Hier open
baart zich krachtig een van alle andere portret zegels verschillende 
opvatting. De beste der toen bestaande [Koninginne-zegels worden 
opeens voorbijgestreefd ; de zegels met Prinses Wilhelmina mogen 
iets beminnelijks hebben, hierbij halen ze in geen enkel opzicht. 
Een buitenlandsch beoordeelaar voelde het eigenaardig karakter 
van De Bazel's zegels en noemde ze »dignes d'une camee«. De 
keerzijde van deze kwaliteiten? — Ze zijn in hun strengheid koel; 
ze hebben de warmte der directe grafiek niet. 

Volkomen als vroeger is die niet teruggekeerd, en de hoofd
oorzaak zal wel hierin liggen dat tusschen den ontwerper en den 
uitvoerder de graveur staat. Professor Pazaurek van Stuttgart 
schreef in een opstel over de schoonheidswaarde der postzegels 
terecht, dat het overdragen op een »nachschaffenden Künstler« 
alleen dän goed kan zijn, wanneer de meest volkomen harmonie 
van voelen tusschen dezen en den ontwerper bestaat. Het bekende 
voorbeeid van K. Moser en den graveur Schirnböck wordt aan
gehaald. Doch hoe veel malen komt een zoo volledige harmonie 
voor? En dan — de ontwerper, zelf niet graveur, zal niet dan 
met moeite en ook dan nog nauwelijks met de beste resultaten, 
een teekening in de gravure-techniek »denken«. Het herleiden 
dat noodig wordt is nooit in 't voordeel van het werk. Wie de 
voorteekeningen kent, voelt in den regel in het eindresultaat, het 
gedrukte zegel, een zekeren afstand. Er is een weg afgelegd, de 
sporen zijn niet te ontkennen. Zeker, door de herhaalde reproductie 
van gravure en matrijs verliest men altijd iets van het oorspron
kelijke leven. Maar ongetwijfeld moet ook met het transponeeren 
gerekend worden ; en juist bij een techniek zoo subtiel als de 
gravure brengt onvermijdelijk de uitvoerder zijn hand er in en 
wreekt zich ieder gemis aan voldoende kennis in den ontwerper. 

Met uitzondering van professor J. Veth's zegel 1924, dat een 
strak vasthouden aan traditioneelen vorm toont (de beeltenis draagt 
teekenen van groote kundigheid, hoe kan 't anders), hebben alle 
sedert Der Kinderen's tuberculose-zegel verschenen frankeer-zegels, 
door onze kunstenaars ontworpen, een kenmerk van moderniteit, 
dat ze onderscheidt van de zegels vóór 1906. Het is het tijdperk 
van herleving der toegepaste kunsten. De opvatting van de prent 
is veranderd. Zuivere vlak-behandeling eenerzijds; ten tweede de 
kleurwerking; daarnaast een begrip van den zin, de taal van het 
geheel. Dit komt vooral aan den dag in de portret-zegels die 
(Veth's zegel dan uitgezonderd) veel mééi willen geven het 
Koninklijke, de Koningin, dan portret als zoodanig. Zoowel De Klerk's 
teekening (f5.— zegel) voor de prijsvraag van 1921, als van 
Konijnenburg's Jubileum-zegel bewijzen het. Kenmerkend is dan 
ook naast van Konijnenburg's 2-cent jubileum-zegel het 5-cents, 
waar de Koninginne-waardigheid geheel symbolisch wordt voor-
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gesteld. Hier blijkt wat van Konijnenburg bedoelde. De gehcele 
prijsvraag van 1921 werd een manifestatie van modern begrepen 
ornamentiek en symboliek gepaard. 

Het zou te ver voeren de kwaliteiten van elk der nieuwe zegels 
te beschouwen. Trouwens, ze liggen zoo nabij, dat wij meenen 
hier te hebben moeten volstaan met het vluchtig kenschetsen van 
den algemeenen gang. Verheugend is dat onze belangrijkste kunste
naars op grafisch gebied belangstelling in het vraagstuk hebben 
getoond, en in menig opzicht de betrekkelijk nog nieuwe materie 
aan kunnen. Nieuw wil hier zeggen : herleefd. Toorop, Lebeau, 
De Klerk, De Roos, Veth, Van de Vecht, Lion Cachet, Leo Gestel, 
Hofman, Rueter, Molkenboer — ziedaar namen van kunstenaars 
die genoemd mogen worden. Het Hoofdbestuur der P. & T. heeft 
terecht begrepen dat hier een vraagstuk lag dat, evenals dat in 
't buitenland geschiedt, aan de Nederlandsche kunstenaars behoort 
te worden geboden als veld van nieuwe werkzaamheid, met den 
levenden geest van den tijd in verband. Dat kritiek is u i tgelokt . . . 
men kent die over de grenzen zoo goed als hier. Ik wees er echter 
al op dat zij zich vergissen die meenen dat moeizame zorgen voor 
het frankcerzegel een verschijnsel is van gister en vandaag. De 
archieven van de P. & T, zouden hun licht kunnen verschaffen ; 
ook vroeger is veel gezocht, afgekeurd, overgedaan, geretoucheerd 
en gezwoegd. Natuurlijk. Het is niet zoo eenvoudig. Wie dit gebied 
ook in de buitenlandsche beweging een weinig bestudeert, komt 
al gauw tot het inzicht dat, gelijk de kunstenaars wel weten, het 
kleine frankeerzegel aesthetisch een groote opgave is, Hoe weinigen 
beschikken over alle hiervoor noodzakelijke bekwaamheden. Voor 
Van Konijnenburg's jubileum-zegel teekende Van Krimpen de 
letters en cijfers. Is dat zóó moeilijk? vraagt de argelooze leek. 
Letter- en cijferteekening vereischt een geheel eigenaardig talent, 
dat niet zoo heel dikwijls gevonden wordt, — althans niet in die 
mate als bij onzen S. H. de Roos, J. van Krimpen en enkele 
anderen het geval is. Weet ge wel dat de knappe Kaiser in i864 
het óók niet kon en cijfers en letters afzonderlijk moesten worden 
opgedragen aan Van Hinsbergh? Nog niet lang geleden was ik 
in de gelegenheid den voor-arbeid te zien die professor Veth heeft 
verricht eer zijn zegel af was ; het is een zware portefeuille vol. 
En hoewel de schoonheidswaarde van een kunstwerkje niet gemeten 
kan worden aan den omvang van den arbeidstijd en het aantal 
zweetdruppelen van den maker, — wij doen toch niet verkeerd 
de kennis van deze feiten mee te nemen wanneer wij op oordeelen 
uit gaan. W. F. G. 

Uit^fiftein 
ALBANIË (Mei '27). 

De serie met den opdruk A. Z. en krans, werd gecompleteerd 
m e t : 3 francs, biuin en violet. 

5 » , violet en zwart. 
ALGIERS. 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
25 op 30 centimes, blauw. 
30 op 25 » , groen. 
1 f. 50 op f 1.25, blauw. 

BAHAMA'S. 
De koerseerende 2 pence, grijs, veischeen met het meervoudig 

watermerk in sierschrift. 
BELGIË (Mei '27). 

Opdruk in rood op koerseerenden frankeerzegel in het Hoyoux-
type : l f. 75 op i franc 50, blauw. 
BERMUDA. 

Met het meervoudig watermerk in sierschrift verschenen in de 
koerseerende teekening : 

2 shillings, lichtblauw, lila op blauw. 
2 » 6 pence, zwart en rood op blauw. 

BRlTSCH-INDIË. 
Met het meervoudig watermerk ster en het opschrift »Postage«, 

verschenen de frankeerzegels : 
3 pies, grijs. 
8 anna's, violet. 
12 » , wijnrood. 

BULGARIJE. 

Frankeerzegel in nevenstaande teeke
ning : 

6 Lewa, blauw en grijsgroen. 

CHAMBA. 
In den lokalen druk — meervoudig watermerk ster — ver

scheen de I anna bruin van Britsch-Indië met den opdruk 
Chamba State. 

Dezelfde waarde verscheen bovendien met »Service« onder den 
landsnaam. 

Hiermede zijn de eerstelingen van den lokalen druk (ook wel 
Nasik-druk genoemd naar de plaats, waar de drukkerij is geves
tigd) verschenen voor de Indische Staten. 

CUBA. 
Op papier met het watermerk ster verscheen de frankeerzegel 
10 centavos, bruin, koerseerend ty^ e. B. M. 

DANZIG (Poolsch kantoor). 
Opdruk PORT 

GDANSK 
Op koerseerende Poolsche zegels : 
10 groszy, violet. 
20 » , karmijn. 

DENEMARKEN. 
Opdruk in zwart op den koerseerende frankeerzegel koningstype: 
7 op 20 Ore, rood. 

ECUADOR. 
De I centavo, olijfgroen — Yvert no. 224 • - verscheen met 

den opdruk Postal. 
ETHIOPIË. 

Van de uitgifte 1919 verschenen de volgende waarden met 
opdruk : '/^ guerch op 8 guerch. 

I » » 12 » 
GIBRALTAR. 

Frankeerzegel in het koningstype, meervoudig watermerk: 
'/2 penny, groen. 

GILBERT en ELLICE EIL. 
De koerseerende i penny, rood, verscheen thans in violet. 

HONGARIIE. 

ITALIË (Mei '27). 

In nevenstaande teekening ver
scheen de frankeerzegel: 

46 filler, lichtblauw. 

Met het watermerk kroon verschenen 
de frankeerzegels: 

1 Lire 85, grijszwart. 
2 Lire 65, violet, beide volgens afbeel

ding. 
In de nieuwe, gewijzigde teekening, 

de pakketpostzegel 4 Lire, grijs. 

JHIND. 
Met den opdruk Jind 

State 
verschenen de volgende Britsch-Indische zegels koerseerende 

uitgifte (oud watermerk) : 
a. frankeerzegels: i'/a anna, rose. 

2 a. 6 p., oranje. 
2 Rupee, bruin en rose. 
5 » , violet en blauw. 
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b. dienstzegels : 6 anna 's , grijsbruin. 
2 Rupee, bruin en rose. 
5 » , violet en blauw. 

KENYA. 

Frankeerzegels in nevenstaande tee
ken ing : 

5 cent, groen, 
lo » , zwart. 

MALAY STATEN. 
De koerseerende 25 Dollars, zeegroen en oranje, verscheen 

met het meervoudig watermerk in sierschrift. 

MAROKKO (Britsche kantoren). 
Met den opdruk »Tangier« in zwart verschenen onderstaande 

waarden der koerseerende Britsche zegels: 
■/z penny, groen. 
1 » , karmijn, 
i '/z » , bruin. 
2 » , oranje. 

MAURITIUS. 
Frankeerzegel in het Koningstype, meervoudig watermerk: 
20 cents, violet. 

MEXICO. 
Dienstzegels, verkregen door den opdruk »Oficial« op fran

keerzegels der koerseerende uitgifte : 
2 centavos, rood. 
5 » , oranjegeel. 
8 » , oranje. 
10 » , karmijn. 
Alle doorstoken; opdruk vertikaal. 
4 centavos, groen. 
30 » , donkergroen. 
Alle getand ; opdruk horizontaal. 

NlUE. 1 

■ ■mp^W^UWlTWW 

De 2 shilling donkerblauw van Nieuw
Zeeland, verscheen met den rooden 
opdruk »Niue«. 

PARAGUAY. 
Van de uitgifte 1910/9 verscheen de 5 centavos blauw met 

den opdruk 
Habilitado 

en 
'S? 0,02 

centavos 

Met het portret van den president 
verscheen de frankeerzegel: 

20 groszy, karmijn. 

Een tweetal weldadigheidszegels is 
te melden, beide volgens afbeelding : 

' ° + 5 groszy, bruin violet op 
groen. 

20 + 5 groszy, blauw op geel. 
De extratoeslag komt ten goede 

aan een fonds ter bevordering van 
de volksontwikkeling. 

PATIALA. 
Stamp Collecting meldt de verschijning van onderstaande dienst

opdrukken op frankeerzegels met het enkelvoudig watermerk 
van BritschIndië: 

1 anna bruin. 
6 anna 's grijsbruin. 
2 rupee's, bruin en karmijn. 
5 » , violet en blauw. 

SAARGEBIED (Mei '27). 

TB ^  = a a r o viCT^^b' j 

Frankesrzegels : 
15 centimes, grijsgroen, 

Saarvallei. 
25 centimes,blauwgroen, 

Tholey. 
4o centimes, bruin, ge

zicht op Saarlouis. 

SAMOA. 
De frankeerzegels van NieuwZeeland in het Koningstype van 

1926 verschenen met den rooden opdruk Samoa : 
2 shilling, donkerblauw. 

violet. 
SPANJE. 

Ter gelegenheid van het 25jarig 
regeeringsjubileum van den koning, 
verschenen niet minder dan 53 
waarden van de RoodeKruis zegels 
van 1926 overdrukt m e t : 

Alfonso XIII 
17V1902 
17V1927 

Meerdere bovendien met nieuwe 
waarde. 

De geheele serie bestaat uit de 
waarden : 

I centimos, zwartgrijs; opdruk rood. 
2 
5 

fmm 

Waardeopdrukken : 
3 centimos op 2 ci 
4 » » 2 

10 » » 25 
25 » » 2 5 
25 » » 2 
55 » » 10 
55 » » 2 0 
75 * » 1 5 
75 » » 3 0 
80 » * 5 

» , lichtblauw 
» , lilabrum ; 

10 » , geelgroen ; 
15 » , blauw ; 
20 » , violet ; 
25 » , rood ; 
30 » , g roen ; 
40 » , blauw; 
50 » , vermiljoen 

I peseta, grijs; 
4 » , karmijn; 

10 » , b r u i n ; 
Expresse zegel : 

20 centimos, violet ;o 

Ddruk groen. 
» zwart. 
» zwart. 
» blauw. 
» rood. 
» zwart. 
"> zwart. 
» rood. 
» rood. 
» rood. 

» 
» 
9 

» 
» 
» 
;> 
;> 

; » 
» 
» 
» 

pdru 

blauw. 
rood. 

blauw. 
rood. 

blauw. 
» 
» 

rood. 
blauw. 

rood. 
blauw. 
groen. 

kviolet. 
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2 pesetas op 4o centimos opdruk lood. 
2 » » 1 peseta » rood. 
5 » » 5 0 centimes » groen. 
5 » » 4 pesetas » zwart. 

10 » « 1 0 » » groen. 
Zegels van 4 en 10 pesetas der Roode Kruis series van de 

Spaansche Kolomen, overdrukt met nieuwe waarde onder door
hahng van den Kolonienaam : 

55 centimes op 4 pes( 
80 
80 

I 
1 
2 
2 
4 
5 

10 

pesata 

10 
10 
10 
10 
4 
4 

4 
10 

(Marokko); 
{ » ) ; 

(Sahara) : 
(Tanger) ; 
(Guinee^; 
( » ) ; 
(Sahara) ; 
(Tanger); 

(Cap. Juby) 
{ » » ) 

opdruk 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

blauw. 
rood. 
rood. 
rood. 
blauw. 
groen 
rood. 
blauw. 
rood 
rood. 

Zegels der luchtpostserie 1926: 
5 centimos, opdruk rood. 

» rood. 10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
75 
75 
75 
75 

» rood. 
» blauw. 
» blauw. 
» rood. 
j> rood. 
» blauw, 

op 5 centimos rood. 
» 10 » » 
» 2 5 » blauw. 
» 5 0 » blauw. 

1 peseta rood, opdruk rood. 
4 » blauw, opdruk blauw. 

Van sommige waarden is het oplaagcijfer zeer gering, o.a. van 
de overdrukte koloniale zegels. 

Wij zullen verder maar niet veel woorden verkwisten aan deze 
schandelijke geldmakerij. 
ST. HELENA. 

Met het meervoudig watermerk 
in sierschrift verschenen de fran
keerzegels : 

1 shilling 6, groen op geelgroen. 
2 » 6, karmijn op geel. 
5 » , groen op geel. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
De 30 Haleru, groen, met de afbeelding der burcht Pernstein, 

welke totdusverre slechts vertikaal getand bestond, is thans ver
schenen met tanding der vier zijden. 
URUGUAY. 

In nieuwe teekening met het waarde
cijfer in boogvorm verschenen de pak
ketpostzegels : 

I centesimo, blauw. 

■ ■ ■ I I I H I M I 

2 
4 
5 

10 
2 0 

» 
» 

» 
» 

, geelgroen. 
, violet. 
, rose. 
, donkerbruin 
, oranje. 

UNIE VAN ZUIDAFRIKA. 

Wij geven hierbij de afbeel
dingen van de, in het vorige num
mer vermelde nieuwe waarden. 

Voor de nieuwe lezers volge 
hier nog eens de opgave en de 
beschrijving : 

wwwmtwrw9 

■ Hia i lXb—i^^M^a—M 

2 pence, 
bruinlila en 
grijszwart; 
Parlements

gebouw 
te Pretoria. 

3 pence, rood 
en zwart; 

Groote 
Schuur, 

1 shilling, blauw en b r u i n ; 
gnoes. 

2 shilling 6 pence, bruin en 
groen ; voortrekkerswagen met 
bespanning. 

5 shilling, groen en zwart; idem 
uitgespannen. 

10 shilling, grijsbruin en blauw; 
gezicht op Kaapstad met Tafel
berg. 

ZANZIBAR (Mei '27). 
Frankeerzegel koerseerend type : 
50 cents, wijnrood. 

MeuiVe Dil^iften 
Oplaa^cj/fers,era.| 

CHINA. 
Voor een tweetal provinciën verschenen de waarden ' / j cent 

—5 dollars met een opdruk in Chineesche karakters, evenals kort 
geleden geschiedde met de zegels te benutten in Yunnan. Wij 
melden ze slechts volledigheidshalve, maar raden aan er geen 
bijzondere waarde aan toe te kennen. 
DENEMARKEN. 

Maison Fischer te Parijs zendt ons de koerseerende 5 Ore 
bruin en 10 Ore geelgroen aan elkander; deze stammen van een 
specialen druk ten behoeve van postzegelautomaten. 
GROOTLIBANON. 

De koerseerende uitgifte zal worden overdrukt met »République 
Libanaise«. 
HAWAÏ. 

Het voornemen bestaat den 150e verjaardag der ontdekking 
van deze eilanden (1778) te »vieren« door de uitgifte van een 
serie herinneringszegels. 
LICHTENSTEIN. 

Ter gelegenheid van de a.s. verjaring van den vorst op 5 October 
a.s., zullen weder eenige weldadigheidszegels verschijnen. 
LUXEMBURG. 

Ter gelegenheid van de, in September a.s. te houden Inter
nationale postzegeltentoonstelling te Luxemburg, zal een speciale 
zegel verschijnen. 
NEWFOUNDLAND. 

Van de ophanden zijnde nieuwe serie zal de eersteling, de 
4 cents, zeer waarschijnlijk op 23 Juni e.k. verschijnen. Zij zal 
het portret brengen van den Prins van Wales, die op dien dag 
verjaart. 
RUSLAND. 

De koerseerende zegels in de types soldaat, boer en werkman, 
zullen verdwijnen. Daarvoor zal in de plaats komen een serie 
o.a. met gezichten op verschillende steden. 
S. MARINO. 

Binnenkort zullen hier portzegels verschijnen in de waarden 
15 en 50 Lire. v. B. 
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Rekening is te houden met de mogelijkheid, dat met ingang 
van I Juli a.s. het enkelvoudig binnenlandsch briefport op 7V2 
cent wordt gebracht. Bij het tot komen van deze wijziging zal 
gelegenheid worden gegeven tot inwisseling van de op genoem
den datum bij het publiek voorhanden frankeerzegels van lo cent. 
Ten einde deze inwisseling zooveel mogelijk te beperken, is aan 
degenen, die vóór i Juli a.s. frankeerzegels van 10 cent koopen, 
in overweging te geven niet meer stuks in te slaan, dan zij in 
verband met de tariefswijziging voorshands noodig zullen hebben. 

Het eerste Roode-Kruis-zegel verschenen. 
Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis maakt 

bekend, dat in overleg met het Hoofdbestuur van de Posterijen, 
in verband met de hulpverleening aan de door de cycloonramp 
geteisterde gebieden, van de Nederlandsche Roode-Kruispostzegels, 
welke ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan dezer Vereeniging 
met ingang van 17 Juni 1927 aan de postkantoren verkrijgbaar 
zouden worden gesteld, reeds Donderdag 9 Juni 1927 de postzegel 
van 5 cent met de beeltenis van den Voorziter van het Neder
landsche Roode Kruis, Z. K. H. den Prins der Nederlanden, aan 
de postkantoren verkrijgbaar zal worden gesteld tegen den prijs 
van 7 cent. 

Niet voor 7 maar voor 8 cent waren de zegels op 9 Juni 
aan de loketten verkrijgbaar. Zij zijn uitgevoerd in diepdruk, 
gedrukt in vellen van 100 op ongewatermerkt papier. De kleur 
is blauwviolet, de tanding lijnperf. i i ' / 2 ; i i V 2 . Op de gewone 
wijze komen op den onderrand van de vellen plaatnummers voor; 
wij zagen nos. 1, 2, 3, 4 en 5. Dit wijst er wel op, dat de oplage 
niet gering zal zijn. 

Naar onze meening is het zegel als geheel buitengewoon goed 
geslaagd, het portret van Prins Hendrik echter minder goed 
getroffen. 

Over de nieuwe zegels deelt het Hoofdbestuur het volgende 
nog mede : 

Het zegel van 10 cent, dat na i Juli niet meer noodig zal zijn, 
zal niet verschijnen, daarentegen wel een waarde 7'/2 cent. De 
toeslag voor het zegel van 15 cent is verhoogd tot 5 cent. 

De kleuren zijn volgens de opgave de volgende : 
2 + 2 cent, rood. 
3 + 2 cent, groen. 
5 + 3 cent, staalblauw (blijkt blauwviolet te zijn). 
7V2 + 3V2 cent, blauw. 

15 + 5 cent, blauw met een rood kruis. 
De zegels van 2 ct., 5 ct. en 7'/2 et. zijn van de hand van 

inevr. Reitsma geb. Valenga, oud-leerlinge van de Academie van 
beeldende kunsten te Amsterdam, waar zij onder prof. Dupont 
en prof Aarts heeft gewerkt. Het 3 ct.-zegel is van de hand van 
mej . Debora Duyvis, eveneens leerlinge van de Amsterdamsche 
Academie. Het zegel van 15 et. is ontworpen door den heer Lion 
Cachet, die het Roode Kruis als hoofdmotief van zijn ontwerp 
heeft gekozen. Het ornament, dat hij daarbij heeft toegepast, 
bestaat uit duivenfiguren, welke zijn gekozen met het oog op het 
leedverzachtende, leniging brengende werk van het Roode Kruis. 

Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis deelt 
ons zoo juist mede, dat op 17 Juni in het Directiegebouw van 
den Dierentuin te 's-Gravenhage, in een speciaal daarvoor inge
richt hulppostkantoor, de zegels verkrijgbaar worden gesteld, 
welke dan afgestempeld kunnen worden met een bijzonder stempel, 
hetwelk vervaardigd is ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van het Nederlandsche Roode Kruis. Dat stempel zal alleen 
gebruikt worden op Vrijdag 17 Juni 1927. 

De f 2,50 (Type Veth). 
Dienstorder no. 349 der Posterijen van i Juni j.1. me ld t : 
Binnenkort zullen, ter voldoening aan aanvragen om frankeer

zegels van f 2,50, zegels in die waarde van het nieuwe type 
(type Veth) worden verstrekt. De bij de kantoren eventueel voor

handen frankeerzegels van f 2,50 van de vorige iiitgifte moeten 
zooveel mogelijk worden opgebruikt, vóórdat met den verkoop 
van de zegels van het nieuwe type wordt begonnen. 

Ondertusschen is dit zegel verschenen. De afwerking is gelijk 
aan de beide andere guldenwaarden ; de kleur is rood, de tan
ding II 5̂ 8. 

Nieuwe oplaagletter. 
35 cent C. 
Nieuwe plaatnummers en tandingen. 

5 cent F : L 128, » Gr. 
10 » D : L 132, tanding Gr. 

R 132, » Gr. 
10 » D: R 133, » Gr. 
35 » C : 130, » Nb. 
Bij de nummers L en R 132 blijkt het cijfer 2 om een of 

andere reden over een i heen gegraveerd te zijn (nummer 131 
is ons nog niet bekend). 

Nieuwe druickersteeltens en tandingen. 
2 cent F : cirkel en cijfer 22 in tanding Gl. 
2 » F : cirkel en cijfer 28, tanding Gl. 
2 » F : cirkel en cijfer 33 in tanding Gl. 
3 cent B : teeken 21 met cijfer 3, in tanding Gr. 
Afwijiiingen Jubileumzegels. 
De heer Van Truyen te Haarlem meldt ons als aanvulling 

van de lijst der tandingafwijkingen de 2 cent met dubbele ge
perforeerde onderrand van het vel, in tanding i iVj^ i2Vj-

Gewijzigde teekening. 
Ook de 2Vi cent met watermerk (letter F), die wij reeds eenigen 

tijd geleden konden melden, maar eerst nu zelf ontvingen, heeft 
tegelijk met het papier een verandering in teekening ondergaan. 
Evenals bij de 3 en de 4 cent zijn de letters van NEDERLAND 
en CENT kleiner in hoogte geworden. Zooals bij de 4 cent de 
kleur tevens van hardblauw tot matblauw werd, zoo veranderde 
ook de 2 j^ cent van donkergroen tot matgroen. 

De posipakketverrekenzegels. 
Voor het eerst na de verstrekking aan de verzamelaars kwamen 

op de Rijksveiling van 3 Juni weer voor enkele kavels van de 
postpakketverrekenzegels, en wel in totaal 615 stuks van de 11 
op 22V2 cent en 205 stuks van de 15 op i7'/2 cent, verdeeld 
over vier kavels. 

Nedcrland-nieuws in de buitenlandsche pers. 
Wie de laatste nummers van de »Echo de la Timbrologie« en 

de »Postmarke« gelezen heeft moet wel den indruk krijgen, dat 
het Maandblad in zijn nieuwsmeldingen over Nederland verre 
achter is! Op gezag van zekeren heer T. uit Den Haag weet de 
Echo niet alleen de kleuren van de te verschijnen Roode-Kruis-
zegels mede te deelen, maar vertelt ons ook reeds, dat deze 
serie een zeer groote oplaag zal hebben (hoewel toch slechts 
volgens beide genoemde bladen van 15 tot 30 Juni in koers), 
behalve dan de 3 cent die spoedig een zeldzaamheid worden zal. 
Dit laatste wordt in het volgend nummer verbeterd ; de 3 cent 
zal nu evenals de andere waarden in een oplaag van ongeveer 
een miljoen gedrukt worden. 

Dezelfde heer T. deelt verder mee, dat waarschijnlijk (in de 
Postmarke is dit al zeker) op i October zal verschijnen de herden-
kingsserie van het 75-jarig bestaan der Nederlandsche postzegels, 
de beroemde serie van maar liefst 22 waarden met portretten 
van mannen als Rembrandt , de Ruyter, Vondel, enz., waartoe 
volgens de bladen door een Haagsch lid der N. V. v. P . een 
verzoek is ingediend (en waarvoor wij hopelijk gespaard mogen 
blijven!). Maar komen zij er, dan zouden wij willen adviseeren 
om, opdat dit jubileum waardig herdacht worde, de serie zoowel 
in gewone als in rolperforatie uit te geven, beide op papier met 
en zonder watermerk. 

Verder mogen wij niet vergeten de opdrukken van 5 en 10 
op 71/j cent, 30, 4o en 50 op 60 cent, en nieuwe zegels van 22'/2, 
27V2> 32Vj en 45 cent, die ons nog alle te wachten zouden staan, 
met nog een opdruk van 30 cent op 2'/j gulden, en enkele port-
opdrukken (Postmarke). — Alleen de 22>/ä cent lijkt ons niet 
onmogelijk: het zal na i Juli het port voor een binnenlandschen 
aangeteekenden brief worden. 

Maar dit alles is nog niet genoeg. De reeds lang in de lucht 
hangende verandering van watermerk zal dus nu eindelijk een 
feit worden! 
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De zegels tot 60 cent zullen binnenkort verschijnen op papier 
met watermerk verticale lijntjes, terwijl, hoe kon het anders, de 
guldenwaarden nu op het cirkeltjespapier gedrukt zullen worden. 
Een en ander waarschijnlijk naar aanleiding van een April-grap 
in de »Philatelist«, volgens welke na de reclame voor onze 
Edammer kaasjes nu onze lucifers aan de beurt waren om in het 
buitenland bekend gemaakt te worden. 

Volgens »Postzegelnieuws«, dat het bovenstaande ook gaarne 
overneemt, zouden deze streepjes van veel minder invloed op 
een goeden druk zijn dan de ringetjes ! Hetzelfde blad verkeert 
nog in dubio of de guldenwaarden op papier met watermerk 
kringetjes dan wel streepjes zullen uitkomen. 

Het bovenstaande is in tegenspraak met een bericht in »Stamp 
Collecting«, dat n.1. het watermerk spoedig weer afgeschaft zal 
worden, en de zegels weer op ongevvaiermerkt papier verschijnen 
zullen. Er moet iets niet kloppen . . . . 

Vermelden wij tenslotte nog op gezag van den heer T., dat 
de eerste oplaag van de nieuwe Suriname-zegels 25.000 bedraagt, 
en dat weldra nog zegels van 7'/2 cent, 50 cent, i gulden en 
2'/2 gulden (waarom de i'/2 gulden niet?) in deze teekening 
verschijnen zullen. 

Het wordt werkelijk tijd dat overigens uitstekende bladen als 
Echo, Postraarke en Stamp Collecting voor dergelijke bericht
gevers behoed worden. Vergissen wij ons niet, dan zijn voor-
loopige besprekingen gaande over een op te richten philatelistisch 
persbureau, dat uit één — betrouwbare — bron de buitenlandsche 
bladen van het Nederland-nieuws voorzien zal. 

De Echo zegde overigens al toe, in het vervolg haar nieuws
meldingen op betrouwbaarder basis te zullen doen steunen. 

De nieuwe verzendingswijze van brieven per spoor. 
De heer Lampe te Sneek zendt ons toe no. 17 van de Voor

schriften van Exploitatie en Vervoer van de Nederlandsche 
Spoorwegen, gedateerd 28 April 1927, betreffende 

VERVOER VAN BRIEFPOSTZENDINGEN. 
In afwijking van het voorschrift in de V. V. G. op blz. 205/206 

onder »Expressebriefpostzendingen« wordt medegedeeld, dat met 
ingang van 15 Mei a s. met de Posterijen is overeengekomen, 
dat op werkdagen en op Zon- en Feestdagen zoowel niet expresse 
brieven, als expresse-briefpostzendingen, waarvan geen aanteeke-
ning wordt verlangd, bestemd voor het binnenland en beide tot 
een maximum-gewicht van 500 gram per stuk, door het publiek 
aan de bagage-bureaux van onze stations en halten ter verzending 
kunnen worden afgegeven. 

Ook voor de niet expresse-stukken moet, evenals zulks voor 
de expressestukken in bovenaangehaald voorschrift is bepaald, 
boven het aan de Posterijen verschuldigde briefporto, een bedrag 
van 10 cents worden geheven, waarvoor een verantwoordings
zegel van die waarde aan de achterzijde op het stuk moet worden 
geplakt en afgestempeld. 

Met intrekking van het terzake bepaalde in het bovenstaande 
voorschrift behoeven de inschrijving in het vertrekboek, als aldaar 
voorgeschreven en de vermelding van het volgnummer der in
schrijving in het vertrekboek in den afdruk van het expeditie
stempel, met ingang van bovengenoemden datum niet meer te 
geschieden, doch kan volstaan worden door dadelijk bij het 
aannemen van de poststukken, althans zoo spoedig mogelijk 
daarna, in het vertrekboek (model C.C. 216) te vermelden b.v. 
10 ets br. of 50 ets br. al naar gelang het aantal brieven dat 
verzonden is. 

Van bovenstaande wijzigingen op de bestaande regeling moet, 
in afwachting van de algemeene herziening van het voorschrift 
in het eerstvolgende wijzigingsblad op de V. V. G. ter plaatse 
voren aangegeven, aanteekening worden gesteld. 

Tot nader order moet het aantal door onze zorgen aangenomen 
briefpostzendingen, gesplitst in expresse- en niet expresse-zendin-
gen door de vertrekstations op de staten model 1180 worden 
vermeld. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
Brandkastzegels. — De telling van de niet verkochte Ned. 

Indische brandkastzegels geschiedde te Haarlem op 14 Maart j .1. 
Doordat enkele mededeelingen hieromtrent nog niet uit Indië 
waren aangekomen, heeft de vernietiging nog niet plaats gehad ; 
de voorraad ligt hiertoe, in vijf verzegelde zakken, gereed. 

Van dezen voorraad werden, evenals dit bij de Nederlandsche 
brandkastzegels het geval was, 11 600 series afzonderlijk gehouden. 

die gedurende vier jaar ter beschikking van de Firma Van 
Blaaderen gehouden worden, waarbij deze de series in gedeelten, 
doch bij minstens 1000 tegelijk, af kan nemen. 

Van de Nederlandsche zegels werden 100 series aan de Firma 
afgestaan als vergoeding voor het afstaan der p la ten ; bij de 
Indische zegels was dit niet het geval. 

SURWAME. 
De l'/2 gulden. 
Het zegel van i V2 gulden, dat langen tijd aan de philatelisten-

loketten niet verkrijgbaar was, is daar thans weer voorradig. 

De nieuwe zegels. 
Hierbij gaat de afbeelding van het 

nieuwe Suriname-type. Van de Jubi
leumzegels is het portret bewaard ge
bleven, de omranding en het formaat 
(nu 22 X 30 m.M.) zijn veranderd. De 
vellen zijn groot 100 zegels en dragen 
op den onderrand een plaatnummer. 

Van de i2'/2 cent bestaan ook vellen 
aontfcr plaatnummer. 

Aan het postkantoor te Paramaribo zijn de volgende plaat-
nummers voorradig, terwijl wij daarnaast plaatsen wat wij in 
Amsterdam zagen. 

1, 3-
2, en zonder no. 
I , 2. 
I , 2 . 
I , 2 . 
2. 

De zegels waren in de kolonie zelf eerder verkrijgbaar dan 
hier; de heer Van der Voet meldt ons hierover het volgende, 
opgenomen in het Gouv.-Advertentieblad van 29 Apr i l : 

De Postdirecteur maakt bekend, dat op den verjaardag van 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana o'gi Zaterdag30 Aprila.s. 
van des voormiddags 10 tot 12 uur, de frankeerzegels van 10, 
i2'/2, 15, 20, 25, 30 en 35 cents van het nieuwe type (d.i. in de 
teekening van de Jubileumzegels 1898-1923, ontdaan van de 
jaartallen en van een gewijzigde palmversiering voorzien), 
v o o r h e t e e r s t zullen worden verkrijgbaar gesteld aan de 
loketten van het postkantoor te Paramaribo. 

De verkoop dezer nieuwe zegels op Zaterdag a. s. heeft speciaal 
ten doel de gelegenheid open te stellen, om desgewenscht de 
zegels te doen afstempelen, hetzij afzonderlijk, hetzij op briefstuk 
op de dagteekening 304.1927, den dag, waarop Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Juliana den meerderjarigheidsleeftijd zal hebben 
bereikt . 

Paramaribo, 28 April 1927. 

1 0 
1 2 ' / , 
'S 
2 0 
25 
30 
35 

cent 
j » 

» 
A 

» 
» 
» 

I , 3 
2 . 
1, 2 
I . 
I , 2 
2 . 
I , 2 

In het Gouvernements-Advertentieblad van denzelfden datum 
(29 April) komt voor het 

BESLUIT van 28 April 1927, tot nadere wijziging van het 
Besluit van 21 Sept. 1907, houdende bepalingen omtrent het in 
gebruik stellen en de wijze van uitgifte van postzegels, brief
kaarten en andere postformulieren der kolonie Suriname. 

In naam der Koningin! De Gouverneur van Suriname, over
wegende, enz.. Heeft besloten: 

Artikel l. 
Het Besluit van 21 Sept. 1907, zooals dit luidt na de daarin 

aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk bij Besluit 
van 22 Sept. 1926, wordt nader gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. Art. 3 wordt gelezen als volgt: 
»De frankeerzegels bestaan uit twintig soorten, namelijk van 

I, IV2, 2, 2'/2, 3, 4, 5, 6, 71/j, 10, I2»/j, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 
100, 150 en 250 cent. 

Zij bevatten de aanduiding der geldswaarde, die zij vertegen
woordigen en zijn in twee seriën verdeeld: de eerste bestaande 
uit de zegels beneden de 10 cent, de tweede uit die van 10 cent 
en daarboven. 

De frankeerzegels der eerste serie enz. 
Die der tweede serie zijn voorzien van de beeltenis van 

Koningin Wilhelmina in medaillon met aan weerszijden palm
versiering. Deze zegels zijn onderverdeeld in twee groepen, nl. 
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de zegels van lo t/m. 35 cent met het beeld van de Koningin 
e n f a c e (type jubileumzegels 1898-1923) en die van 50 t/m. 
250 cent met het beeld van de Koningin e n p r o f i l . 

De zegels van de eerste groep, nl. die van 10 t/tn. 35 cent 
zijn verder voorzien van het onderschrift »Suriname« en in den 
linker en den rechter benedenhoek in een rechterhoek van het 
waardecijfer en de letters »Ct«. 

De zegels van de tweede groep, enz. 
Alle zegels zijn nog, behalve door de vermelde aanduidingen, 

onderling door de kleur onderscheiden. 
Echter zullen sommige frankeerzegels van de eerste serie 

tijdelijk in meer dan één kleur beschikbaar zijn. 
Behalve de in het eerste lid van dit artikel genoemde twintig 

soorten worden nog tijdelijk, zoolang de voorraad strekt, ver
krijgbaar gesteld frankeerzegels van i/j en van IG cent van het 
type der eerste serie. 

Bovendien worden, eveneens tijdelijk en zoolang de voorraad 
strekt, verkrijgbaar gesteld frankeerzegels van 10, 12*/}, 15, 20, 
25, 30 en 35 cent van het type der tweede serie in de vroegere 
teekening, t.w. enz,« 

II. Aan art. 4 wordt een nieuw lid toegevoegd, lu idende : 
De postzegels dienen mede ter verantwoording van rechten, 

welke ingevolge de geldende bepalingen geheven worden van 
de geadresseerden van poststukken, als daar zijn: het recht 
wegens de bemoeiing met het inklaren en vrijmaken van hier 
te lande ontvangen stukken en pakketten, het bewaarloon voor 
pakketten, het recht voor de invordering van gelden op quitantie 
en handelspapier. 

III. In art. 7 (over poststukken — Red.) wordt in het eerste 
lid het getal »y'/j« vervangen door »5« en vervallen in het tweede 
lid de woorden »in geelbruine kleur«. 

IV. Het derde lid van art. 7 wordt vervangen door het volgende: 
In afwachting van de uitgifte van briefkaarten ter waarde van 

5 cent in de kleur van het zegel van 5 cent (paars), worden 
tijdelijk weder verkrijgbaar gesteld de oude briefkaarten van 
5 cent in roode kleur. 

VI. In het eerste lid van art. 13 worden de woorden »aan de 
adreszijde« vervangen door »zooveel mogelijk aan de adreszijde 
in den rechter bovenhoek«. 

Artikel 2. 
Dit Besluit treedt in werking met ingang van den 3osten 

April 1927. 
Gegeven te Paramaribo, den 28sten April 1927. 

VAN HEEMSTRA. 
W e moeten hier dus uit opmaken, d a t : 
i". de zegels voortaan ook aan de achterzijde van de stukken 

geplakt worden, hoewel dit vermoedelijk niet de bedoeling van 
genoemde wijziging zal zijn; 

2". briefkaarten van 5 cent paars verwacht worden. 

De opgaven der verschillende Tandingen bij de Uitgifte 1873 
van Suriname. 

Het mocht den heer Korteweg gelukken om met behulp van 
door het Departement van Koloniën verstrekte gegevens de reeds 
bekende cijfers van de oplagen der eerste zegels van Suriname 
zoodanig aan te vullen, dat de oplaag voor elke tanding afzon
derlijk te berekenen was. Met zijn toestemming nemen wij hier
onder enkele tabellen op. In de eerste plaats volge hier een lijst 
van de naar de kolonie gezonden hoeveelheden. 
Jaarvan 

uit
zending 

1873 

1874 
1875 
1880 
1883 
1889 
1892 
1901 

Perforatie 

14:14 kl. gl. blauw 
papier 

14: 14 kl g. wit papier 
14 : 14 gr. g. 
12'/, : 12B 

ld. 
12'/, : I2Q. 

ld. 
diversen. 

Totaal 

2'/, c. 

2000 
10000 
50000 
50000 

200000 

22000 

334000 

3 c. 

4000 
5000 

20000 
25000 

54000 

5 c. 

10000 
10000* 

100000 

200000 

320000 

10 c. 

6000 
6000* 

120000 
100000 
200000 
100000 
22000 

554000 

25 c. 

4000 
2000* 

50000 
100000 
200000 

298C0 

385800 

50 c. 

8000 
8000* 

50000 

100000 

11000 
6575 

183575 

Van de met een sterretje gemerkte partijen is de juiste hoeveel
heid aan het Departement niet nauwkeurig meer bekend. 

In de hieronder volgende tabel is de oplaag voor elk zegel, 
naar tandingen gerangschikt, opgenomen. In deze tabel zijn niet 
opgenomen de opdrukken van 1898 en 1900, die tot een andere 

periode behooren. De aantallen van deze opdrukken zijn natuurlijk 
van de uitgezonderde hoeveelheden afgetrokken. Waar de cijfers 
niet nauwkeurig bekend waren (bij de uitzending van 1874) is dit 
door een (?) aangegeven. Enkele cijfers konden nog slechts geschat 
worden, hetgeen zoo nauwkeurig mogelijk geschiedde. Deze zijn 
in de tabel door (S) gekenmerkt. Ten slotte zijn in de laatste 
kolom de prijzen van Mebus vermeld. De waarden zijn gerang
schikt naar hun oplaaggrootte. 

Nom. waarde 
Jaar v. 

uitz. 
Oplage Prijs Mebus 

1927 

Tanding i4 X i^i kleine gaten, blauw papier 
5 ct. 

IG Ct. 
50 Ct. 
25 Ct. 

3 et. 
21/2 et . 
2V2,'50 

1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1873 
1882 

10 0 0 0 
6 GOG 
6 Goo(S) 
4 G G O 
4 0 0 0 
2 000 
2 OGG (S) 

6 — 
7 — 

15 — 
10 — 
2 5 -
10 — 
2 5 -

6 50 
725 

1750 
I I 5 0 
3 5 -
12 5G 
25 — 

2 Vi Ct. 
5 Ct. 

IG Ct. 
3 et. 

50 ct. 
25 ct. 

2VI/50 

1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1882 

10 000 
IG OGG (?) 
6 OGG (?) 
5 000 
4 OOG (S) 
2 000 (?) 
2 GGG (S) 

7 -
10 — 
IG — 
7 50 

i 4 -
10 — 
2 5 -

7 5° 
750 

IG — 
85G 

1350 
n 50 
2 5 -

Tanding 14 X ' 4 groote gaten 
IG ct . 
5 ct. 
2 ' / , Ct. 

25 Ct. 
5G ct. 

3 et. 
f2V2 

2Vj/50 

187s 
1875 
1875 
1875 
1875 
1875 
1879 
1882 

I 2G OGG 
IGG OGG 

50 GGG 
50 GOG 
24 GOG (S) 
2GGGG 
I I 189 
2 GGG (S) 

3 5 0 
175 
G85 
6 -
2 — 
2 — 

10 — 
2 5 -

1 — 
I — 
075 
4 5 0 
2 — 
2 — 

10 — 
2 5 " 

Tanding 13V2 X 13V4 
2 ct. 
I ct. 

I 2 V J et. 

1885 
1885 
1885 

245 GOO 
202 800 
I4G 266 

0 05 0 IG 
0 1 5 G 15 
0 8G 085 

Tanding i2Vj X 12 
IG Ct. 
2Vä Ct. 
5 Ct. 

25 ct. bl.gr. 
15 ct. 
25 c. ultr. 
50 ct. 
20 ct . 

3 ct. 
4o ct. 

2V,/5o 
30 ct. 

1880/92 
1880/92 

I883I 
1880/92 

1888 
1880 
1883 
1888 
I 8 8 G 
1888 
1882 
1888 

392 GGG 
244 80G 
I 80 000 
1 7 4 8 0 2 ( 8 ) 
1 0 9 6 9 3 
81 OGO(S) 
34 OG2 (S) 
2 4 4 1 3 
22 500 
22 4 l 4 
17 100 (S) 
14934 

G 6 G 
G 10 
1 5 0 
2 — 
G 8 O 
5 -
2 — 
2 50 
2 2 5 
350 

4 -

G 50 
O I 2 l / j 
0 6 G 
0 9 0 
0 8 0 
350 
i 50 
2 5 0 
2 2 5 
350 
2 — 
4 5 0 

Tanding 11'/i X 12 
10 c t . 

2VJ et. 
5 ct. 

25 c. bl.gr. 
25 c. ultr. 
50 ct. 
3 ct. 
2 ' /2 /50 

1880/92 
1880/92 

1883 
1880/92 

I 8 8 G 
1883 
1880 
1882 

30 000 
27 20G 
2GGOO 
19 422 (S) 
9 000 (S) 
3 778(S) 
2 500 
I 9 0 0 ( S ) 

950 
2 — 
4 5 0 
9 -

12 50 
1 5 -
12 50 
— 

IG.— 
2 — 
4.5G 
5 -

I I — 
1750 
12 50 
IG — 

Tanding 11'/z X n ' / s 
f I — I 1888 I 16941 I 6 — 6 5 0 

Met 1 October a.s. zullen ten behoeve van »het Groene Kruis« 
drie zegels verschijnen in de viraarden: 

2, 5 en 10 cent, die met een toeslag van 2, respectievelijk 3 
en 3 cent zullen worden verkocht. 

http://bl.gr
http://bl.gr
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De overwaarde komt ten goede aan genoemde Vereeniging, 
die daar te lande op het gebied van publieke liefdadigheid en 
jeugdwerk dezelfde rol vervult als de Vereeniging J>Pro Juventute« 
hier. 

De zegels worden in zeer groot aantal uitgegeven. Zij zijn 
zeer fraai gedrukt bij de firma Enschede te Haarlem. 

Wij hopen binnenkort de afbeeldingen te kannen brengen. 

Eenige weken geleden werd te Parijs een collectie geveild, 
bestaande uit de zegels van Frankrijk en de Fransche Koloniën, 
waarvan de cataloguswaarde 380 000 francs bedroeg. De totaal 
opbrengst bedroeg 240 000 francs. Van de belangrijkste stukken 
geven wij hierbij de cataloguswaarde en de opbrengs t : 

K W . Opbrengst 
Frankrijk N ' . 12*, 5 c. geelgroen 200.— 240.— 

* * 47*, 30 c. donkerbr. 200.— 216.— 
» » 81*, 75 c. rose 150.— 168.— 

Canton » 4*, 5 c. donkergr. 300.— 468.— 
Fransch Somali » 20*, 25 fr. 

rose en blauw 750.— 864.— 
» » » 21*, 50 fr. 

rose en blauw 650.— 780.— 
Dahomey » 4i*, 10/50 c. 

bruin en karmijn 1000.— 780.— 
Gabon » 48*, 5 fr. 

blauw en bruin 450.— 378.— 
Martinique » 59*, 0.10/5 fr. lila 250.— 266.— 
Obock » 64*, 50 fr. 

lila en groen 1500— 1553.
Réunion » 11*, 40 c. oranje 250.— 245.— 
Senegal » ii*, 10/20 c. 600.— i44o.— 
St. Pierre et Miquelon » 15, 5 c. zwart 400.— 390.— 
Tahiti » » 19*, i c. zwart 1250.— 1068.— 
Wij deden slechts hier en daar een greep ; ook al neemt men 

in aanmerking, dat de verkochte stukken onberispelijke exemplaren 
waren, dan nog zullen deze cijfers leeren, dat op de door velen 
gehuldigde formule, »i franc K.W. = 4 ä 5 et. verkoop«, wel 
wat af te dingen valt! 

WestAustralië, 4 pence met kopstaand middenstuk. 
Van dezen zeldzamen zegel der eerste uitgifte, waarop de 

zwaan kopstaand voorkomt, zijn slechts negen exemplaren bekend. 
Zij zijn alle in Engelsche handen ; een exemplaar bevindt zich 
in de verzameling van den koning van Engeland, een ander 
maakt deel uit van de Taplingcollectie in het Britsche museum. 
Een van de beste stukken — verschillende exemplaren zijn verre 
van onberispelijk — werd in Maart j .1 . te Londen geveild en 
bracht ongeveer 680 Pond Sterling op. 

56e Veiling van J. K. Rietdijk, Den Haag. 
Van 27 Mei tot i Juni werd geveild het eerste deel van de 

buitengewoon mooie verzameling van Baron R. Lehmann, waar
schijnlijk wel de beste Nederlandverzameling, die ooit onder 
den hamer kwam. Naast een groote collectie ontwerpen en 
proeven van de oudere uitgiften van Nederland en de koloniën, 
waren zoowat alle groote zeldzaamheden voorhanden. Een van de 
glanspunten werd wel gevormd door een postfrisch exemplaar 
van de i>/2 cent port 1881 in type IV, getand i i ' / 2 : i 2 , welk 
zegel wij nog nooit op een veiling ontmoet hadden. Verder zijn 
te noemen twee exempl. van de 50 cent 1872 in tanding 14 gr, g., 
de foutdruk 5 cent oranje der uitgifte 1891 in een postfrisch ex. 
en een ex. gebruikt op brief, met stempel Weesp 2 Sep. 95, 
geadresseerd naar een adres in Weesp en dus als zegel van 3 
cent gebruikt. 

Het is niet mogelijk alle belangrijke stukken waaronder ook 
de meeste zeldzame portzegels hier op te sommen. Slechts worden 
nog genoemd vier Landmailportzegels (Handboek Type I, koper, 
nos. 2, 3 en 4, en Type II, duiten, no. i), waarbij dus de zeer 
zeldzame foutdruk Landmaill met dubbele /. 

Iets wat wij niet in het Handboek vermeld konden vinden zijn 
twee blokken, van 2'/2 en van 5 cent, van de portzegels van 

Curagao, emissie 1892, beide ^«getand, in den catalogus aange
duid als proefporten. (Beide blokken met opdruk Monster). Het 
merkwaardige hierbij is, dat van het blok van de 2'/2 cent, een 
rechteronderhoek, alle zegels in type II zijn, dus volgens de 
afbeelding van zetting G in het Handboek slechts uit de onder
helft van het vel afkomstig kunnen zijn, terwijl op blz. i42 staat 
vermeld, dat van de waarde 2V2 cent alleen dovenhtlhen van 
zetting G voor Curagao zijn aangemaakt. B. 

Hier volgen enkele uitslagen : 
Nederland. 

1852. 5 cent d'blauw met specimen f 52,— 
5 cent staalblauw, ongebruikt zonder gom . .  300,— 
10 cent proefdruk in d'blauw, met wmk., paar .  250,— 
15 cent met specimen  70,— 

1864. 5 cent, 10 proefdrukken in zwart op gekleurd 
papier, ongetand  160,— 
Idem, getand  115,— 
10 cent, 7 ongetande proefdrukken (compleet) .  285,— 

1867. Ontwerpen van Zanker en Orloflf, naast elkaar 
gedrukt, 7 kleuren  700,— 
25 cent plaat I, getand i 4 : i4  340,— 
25 cent plaat I, getand i3Vj (klein scheurtje) .  190,— 
15 cent plaat II, getand l o ^ / j : 10, postfrisch. .  690,— 
Idem gebruikt f 46,— en  76,— 
Idem op blauw papier  102,— 
20 cent plaat II, getand lo'/z : 10, postfrisch . .  245,— 

1869. Proefdruk */2 cent zwart, gebruikt als i cent 
(iets dun) . . . ,  3,75 
V2 cent, getand 14 : 14, postfrisch  60,— 
1 cent zwart, ongetand paar, postfrisch . . . .  23,— 
2Vj cent, getand i 4 : i 4 , postfrisch  8 0 , — 

1872. Ongetande proeven van 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent, 
elk in 7 kleuren, compl. zonder gekozen kleur  27, — 
12V2 cent, ongetande proeven in 5 kleuren . .  100,— 
2 Gl. 50 c , ongetande proeven in 11 kleuren, 
compleet zonder gekozen kleur  105,— 
Specimen 5, 7V2, 12I/2, 15, 20, 22V2, 25, 50 c , 
I en 2V2 G  76,50 
i2'/2 cent getand 14 : 14 gr. g  60,— 
50 cent getand 14: 14 gr. g. . . f 325.— en  265,— 

1891. 5 cent oranje, postfrisch  720,— 
Idem op brief  800,— 
50 cent no. 44, getand 11 : 11, postfrisch . . .  60,— 

Port 1871. 5 cent op geel papier, type .\, ongebruikt  i i o ,— 
1881. I cent, compleet vel zetting B  350,— 

1V2 c. T. IV, get. i 2 V j : 12, postfr. . f 50,— en  51,— 
10 c. T. IV, get. 12V2 : 12, postfr  255,— 
Idem zonder gom f 160,—, Idem gebruikt . .  59,— 
i2Vj c. T. IV, get. i2'/2 : 12, 'ongebr. z. gom .  lo i ,— 
12V2 c. T. I, get. i i ' / 2 : i 2 , postfr  73,— 
i2'/2 c. T. III, get. i i ' / j : 12, ongebr. f 4o,— en  5 6 , ^ 
i ' / j c. T. IV, get. 11V2 : 12, postfr  900,— 
25 c. T. IV, get. i i ' / 2 : i 2 , postfr  78,— 
5 c. T. IV, get. i2V2:i2Vt> postfr  172,— 
Idem gebruikt  41,— 
Idem T. V, dun stipje  56,— 

1912. Foutdruk 3 E N T in blok van 6, postf. . . . .  103,— 
1884. Postbewijszegels, compleet ongebr  156,— 
1877. Telegraafzegel 25 cent, postfr  19,50 

NederlandschIndië. 
1864/68. 10 cent, getande proef in blauw  58,— 
1870. 10 cent, ongeland paar, postfrisch  72,— 
1902. 1/2 °P 2 cent, opdr. kopst., poslfr., Thier . . .  4o,— 

2'/2 °P 3 cent, opdr. kopst., Thier  36,— 
V2 op 2 cent. strip van 3 met dubb. opdr. . .  100,— 
Port.Landmail 216 duiten, var. I op brief . .  90,— 
Idem, f 2.16 koper, var. II op brief  110,— 
Idem idem var. III (hooge t) op brief . . . .  125,— 
Idem idem var. IV (Mai//) op brief ■ 230,— 

1874. 5 c. get. 14 : 14, proef in gekozen kl  100,— 
5 c. no. I, postfr. f62,—, gebr  76,— 

1882. 20 c. T. IV, get. i i V 2 : i 2 , ongebr  i io ,— 
Cura(ao. 

1873. 2i/j c. 111/2:12 ongebr  55,— 
5 c. i i ' / 2 : i 2 , gebr  47,— 
25 c. 111/2:12, ongebr  81,— 
50 c. 121/2 : 12, ongebr  98,— 
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Port 1889. 20 c. T . II, ongebr f 150,— en f 97,-
25 c. T. I, ongpbr - 92,-
25 c. T. II, ongeb r , iets dun - 235,-
Idem gebr - 200,-
40 c. T . H, ongebr - 192,-
Idem gebruikt - 1 5 0 , ^ 

1892. 2Vs c- onget. T. II, opdr. MONSTER, blok v. 4 - 200,-
5 c. idem idem T. UI - 160,-

Suriname. 
1882. 2I/2 op 50 c , paar get. i i i /2 : 12 en 1272 : 12, ong. - 72,-
Port 1888. 10 c. T. II, gebr., iets dun - 24; . -

25 c. T. II, ongebr - 200, 
25 c. T . IV, ongebr - 5 ' . -
30 c. T . II, ongebr - 68,-
40 c. T . II, ongebr - 195, 

1911. 10 op 50 c. vertic. strip met T . I, II, III, ongebr. - 98,-
Uifslag van de Rijkszegelveiling op 1 April 1927. 

OMSCHRIJVING VAN DEN KAVEL. 

Binnenlandsche frankeer zegels 
6750 stuks 
5500 » 
5500 » 
5400 » 
4100 « . . 
3500 » 
3250 » 
4050 » w o. Redding- en Luchtposlzegcls 
4ooo » 1924/1925 
3000 < gemengde Ned. zegels . . . . 
2 0 0 0 » » » » . . . 
I 5 0 0 » » » » . . . . 
1 0 0 0 » » » » . . . . 
600 » ongetande zegels . . . . . 

5000 . diverse opdrukken 
500 » met gummi stempeling . . . 
500 » » » » . . . 
500 » » » » . . . . 

5 » van f 10, 1905 
Luchtpostzegels. 

i4oo » 
Jubileumzegels. 1813—1913-

60 » in 5 complete seriën 
30 » van f 10, 

300 » » » 5) 
250 » » » 2,50 
250 » » » I, -
950 » gemengd 

Jubileumzegels. i8gS—ig23. 
4500 » gemengd 
3200 » » 

Portzegels. 
7200 » gemengd \ . . . 
5400 » » > en opdrukken . . . 
2600 » » J . . . 
2300 » diverse opdrukken 
1500 • gemengd w.o. div. opdrukken 
1000 » » » » » 

Frankeerzegels van de Ned.-Koloniën. 
6000 stuks gemengd w.o. div. opdrukken. . 
445*^ * * 

560 » van Suriname en Curasao . . . 
yubileumzegels Ned.-Indië 

710 stuks gemengd 
Bu iten lan ds che Fran keerzegels. 

loooo stuks gemengd 
8000 » » 
6000 » » 
4000 s » 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buitenlandseke Zaken 

4500 stuks gemengd 

Hoogste 
in

schrijving. 

/ l O I , -

82,30 
1 6 1 , -
1 5 7 -
97,20 
70,90 

1 0 5 , -
90,— 
83,40 
56,65, 
50,30 
4o,3o 
29 15 

127. -
30,50 
30,50 
5 6 , -

. 2 1 2 , -

• 130,— 
» 5 5 5 -
• 326,07 
. 196,07 
. 71,30 
» 235,-

» 212,— 
» 162,— 

» 262,— 
. 178,-
» 94,-
» 201,— 
» 60,40 
» 57,75 
» 43,10 
» 62,60 
. 175,10 

• i73>3o 

. 98,70 
» 78,70 
» 48,70 
. 40,10 

Tentoonstellim^cm 

ft-a ill»" 

IIOLkLi/IINDIlA 
NIXriONiVLCI 
POSTZ€GCU 
t€MT0eN3T€LLING 
'läl^ MJGU5TU5 
IBCLLCVIJC 

80.— 

(Welwillend afgestaan door het Dagblad „Het'Volk".) 

LIJST der aan de Vereeniging „Hollandia" geschonken prijzen. 
Z i l v e r e n E e r e - b e k e r , geschonken door mevrouw J. G. 

van Dieten-Boelee, Den Haag, voor de beste inzending van een 
wereld-verzameling of van een aantal landen, Nederland en Koloniën 
uitgezonderd. 

Z i l v e r e n S i g a r e t t e n d o o s , geschonken door de firma 
Corn. L. J. Begeer, Utrecht, ter beschikking van de jury. 

G o u d e n M e d a i l l e , geschonken door den heer J. H. 
Donnai, Den Haag, voor de mooiste inzending proeven van 
Nederland en Koloniën. 

V e r g u l d Z i l v e r e n M e d a i l l e , geschonken door den 
heer v. N., voor de beste inzending eener dame. 

G o u d e n M e d a i l l e s , geschonken door: 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, afd. 

A^nsterdam. 
de Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging te Utrecht. 
de Postzegelvereeniging »Breda« te Breda. 
mevrouw M. J. Bsse van Heerdt-Kolff, Baarn. 
den heer ir. M. H, Damme, Den Haag, voor Nederland en 

Koloniën. 
den heer P. W. Waller, Overveen, voor Nederland en Koloniën. 

y> j> J. C. E. van Herwerden, Groningen. 
» » mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
» » N. N., Haarlem. 
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Waarschuwing. 
Het Bondsbestuur bericht het in omloop zijn van valsche 

opdrukken op de H o n g a a r s c h e z e g e l s v o o r T r a n 
s y l v a n i ë en waarschuwt tegen den aankoop daarvan, zonder 
dat deze gekeurd zijn. 

De heer dr. A. Szalay, arts te SidznHermamisiad/ (Transylvanië), 
heeft zich bereid verklaard deze zegels te keuren. 

//ei afdedingshoofd van den Keuringsdienst, 
P. JORISSEN P.C.ZN, 

Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

KORT VERSLAG van de buitengewone vergadering van den Raad 
van Beheer op Zondag 24 April 1927, te 'sGravenhage. 

Op deze vergadering, welke gedeeltelijk ook dooi> de beeren 
voorzitter en secretaris van de Internationale Vereeniging »Phila
telica« werd bijgewoond, werd uitvoerig de bevoegdheid tot 
schrappen uit de vereenigingsverslagen besproken. 

Geconstateerd werd, dat gebleken is, dat het niet de wensoh 
van de Haagsche PhilatelistenVereeniging was, dat in de ver
eenigingsverslagen niet gesproken zou worden over de brochure 
»Bondsbelangen«. 

Geconstateerd werd verder, dat de hoofdredacteur aan de hand 
van het besluit van den Raad van Beheer van 31 October 1926 
bevoegd was om te schrappen en dit volkomen onpartijdig gedaan 
heeft. De tegenwoordige afgevaardigden van de H. P. V. in den 
Raad van Beheer kunnen zich echter met dat besluit niet ver
eenigen. 

Met algemeene stemmen werd het volgende besloten : 
1°. Het besluit tot nietopneming van commentaren betreffende 

de brochure »Bondsbelangen« van de H. P. V. in de verslagen 
van de Vereenigingen zal voorloopig tot de najaarsvergadering 
van den Raad van Beheer met soepelheid worden toegepast ; 

2*. In het vervolg zal echter niet meer door den hoofdredac
teur uit de verslagen geschrapt worden; wanneer naar diens 
meening in de notulen iels voorkomt in strijd met den goeden 
toon of een aanval op een pjrsoon of op personen, zal dat 
verslag door hem in overleg met het Dagelijksch Bestuur ter 
wijziging aan de betreffende Vereeniging worden teruggezonden. 
Het dagelijksch bestuur en de hoofdredacteur beslissen in deze 
bij meerderheid van stemmen ; de Vereeniging heeft recht van 
beroep op den Raad van Beheer. 

Namens den Raad van Beheer : 
dr. P. H. VAN G I T T E R T , 

waarnemendsecretaris. 

Federation Internationale de Philatelie. 
De heer P. Maingay te Brussel meldt ons, dato 2 Juni, dat 

behalve /talie, ook Griekenland en //ongarije als lid van den 
Internationalen Bond zijn toegetreden. 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 

Opgericht 26 Juni 1908. 
Als Rechtspersoon erkend by Kon. 

Besluit van 27 Jnli 1908, No. 67. 

Het Bondsbestuur deelt hierbij mede, dat op het verzoek, 
gericht aan Z.E. den Minister van Waterstaat, door dr. Daamen, 
n.1. het uitgeven van een serie postzegels bij gelegenheid van de 
herdenking van het 75jarig bestaan der Nederlandsche zegels, 
afwijzend is beschikt. 

* 
De aangesloten vereenigingen worden herinnerd aan art. 4 

H. R.: 
»Jaarlijks in de maand Juli doet elke Vereeniging opgave van 

»het aantal barer leden op i Juli daaraanvoorafgaande en van 
»hare vertegenwoordigers voor het volgende vereenigingsjaar«. 
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I HERMAN COHN 1 
I P H I L A T E L I S T I S C H BUREAU, | 
I DEN HAAG, | 

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

I N K O O P . VERKOOP. I 
B I L L I J K E Z I C H T Z E N D I N G E N 
VAN BETERE ZEGELS EN ZELDZAAMHEDEN. 

(559) 
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Beleefd wordt verzocht spoedig opgave te mogen ontvangen 
van de onderwerpen der voordrachten, te houden op het a. s. 
Congres, ter verkrijging van den wisselbeker. 

» * 
« 

De heer P. C. Korteweg, »d'Instuif«, Laren (N.H.), heeft zich, 
op verzoek van het Bondsbestuur, bereid verklaard om als plaats
vervangend keurmeester voor Nederlandsche en Koloniale zegels 
°P '^ ' '■^'^^" De iste Secretaris, 

A. F. SINGELS, 
De Roy van Zuydewijnlaan 37, Breda. 

KORT VERSLAG der Bondsbestuursvergadering op Zondag 
29 Mei 1937 in Café „Boschlust", Bezuidenhout, 
Den Haag. 

Het voltallig bestuur is aanwezig. Nadat de voorzitter, de 
heer Van der Schooren, de vergadering heeft geopend, worden 
de notulen der vorige vergadering gelezen en na eene toevoeging 
goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het niet opnemen in het Maandblad van 
het in de Bondsbestuursvergadering besprokene, betreffende het 
door de H. P. V. uitgegeven boekje »Bondsbelangen«, zal hier
omtrent verslag worden uitgebracht in de a.s. Bondsvergadering 
en ons antwoord aan de vergadering worden voorgelegd. 

Onder de ingekomen stukken bevinden zich vier blieven van 
diverse Vereenigingen, waarbij de dit jaar aftredende bestuurs
leden, de beeren Van der Schooren, Singels en Kästeln, opnieuw 
worden candidaat gesteld, terwijl bij 2 daarvan de wenschelijkheid 
wordt uitgesproken het voorzitterschap van den Bond niet ver
eenigbaar te stellen met het voorzitterschap eener Vereeniging, 
terwijl een ander schrijven andere candidaten voorstelde. 

Naar aanleiding hiervan wordt de volgende motie aangenomen: 
»Het Bondsbestuur, kennis genomen hebbende van twee brieven 
»van aangesloten Vereenigingen over de candidaatstelling voor 
»dit bestuur en gezien de opmerkingen daaraan toegevoegd, 
sgeeft als zijn meening te kennen, dat het voor de Nederlandsche 
»philatelistische belangen zeer te betreuren zou zijn, indien de 
»heer Van der Schooren mocht bedanken als voorzitter van den 
»Bond«. 

Voorts een schrijven van dr. A. Szalay te Sibin//crmannstadt 
(Transylvanië), met waarschuwing tegen de valsche opdrukken 
op de Hongaarsche zegels, dienstbaar voor Transylvanië, terwijl 
deze zich bereid verklaart die zegels te keuren. 

De verdere ingekomen stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. 

Voorts wordt voorgesteld art. 6 Huish. Reglement omtrent de 
vertegenwoordiging te wijzigen als volgt: 

Van 20—50 leden  i vertegenwoordiger. 
» 51 —100 »  2 vertegerwoordigers. 
• l o i — 200 » —̂ 3 » 
» 2 0 1 — 3 0 0 » — 4 » 

boven 300 » — 5 » 
Dit voorstel zal op de Bondsvergadering worden behandeld. 
Hierna wordt de agenda vastgesteld voor de Bondsvergadering 

te Amsterdam, welke in het Maandblad zal worden bekend ge
maakt. 
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Verder wordt de wenschelijkheid uitgesproken een plaatsver
vangend keurmeester aan te stellen voor de Nederlandsche en 
Koloniale zegels. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na rond
vraag, de vergadering. De 2e Secretaris, 

P. JORISSEN P.C.ZN. 

PROGRAMMA van de vergaderingen, het congres en de fees
telijiiheden ter gelegenheid van den Achttienden Nederlandschen 
Philatelistendag en de viering van het 25jarig bestaan der Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars „HOLLAN DIA", in het American
Hotel, Leidscheplein, te Amsterdam. 

D o n d e r d a g 25 A u g u s t u s 1927. 
II uur voormiddag. Officieele opening der Tentoonstelling door 

den Hoog Edelgestrengen heer ir. M. H. 
Damme, DirecteurGeneraal der Posterijen 
en Telegrafie. 

1 uur namiddag. Gemeenschappelijke lunch. 
2 uur idem. Bestuursvergadering van den Rond. 
4 uur idem. Receptie der Vereeniging van Postzegel

verzamelaars »Hollandia,« ter gelegenheid 
van haar 25jarig bestaan. 

V r i j d a g 26 A u g u s t u s 1927. 
9V2 uur voormiddag. Kapittelvergadering. 

10 uur idem. Bondsvergadering. 
1V2 uur namiddag. Gemeenschappelijke lunch. 
3 uur idem. Boottocht door de Amsterdamsche grach

ten en havens, aangeboden door het 
Gemeentebestuur. 

7 uur idem. Bondsdiner. 
Z a t e r d a g 27 A u g u s t u s 1927 (Philatelistendag). 

10 uur voormiddag. Begroeting en Congres. 
11/2 uur namiddag. Gemeenschappelijke lunch. 
3 uur idem. Autotocht door Amsterdam en bezoek aan 

het KoloniaalMuseum. 
7 uur idem. Feestdiner der Vereeniging »HoUandia« ; 

bekendmaking der bekroningen. 
10 uur namiddag tot 
4 uur voormiddag. Feestavond met cabaret, dans en verras

singen. 
Z o n d a g 28 A u g u s t u s 1927. 

11 uur voormiddag. Eventueele voortzetting van het Congres. 
5 uur namiddag. Sluiting der Tentoonstelling. 

Achttiende Algemeene Vergadering op Vrijdag 26 Augus
tus 1927, des voormiddags te 10 uur, in het 
„American Hotel", te Amsterdam. 

(Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden der aange

sloten vereenigingen). 
AGENDA. 

1. Opening. 
2. Notulen der vorige vergadering. 
3. Ingekomen stukken. 
4. Verslag van den len secretaris. 
5. Verslag van den penningmeester . 
6. Begrooting 1927—1928. 
7. Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag over de vergadering te Straatsburg van den Inter

nationalen Bond. 
9. Bestuursverkiezing. De beeren Kästeln, Van der Schooren 

en Singels zijn aan de beurt van aftreden en zijn herkiesbaar. 
Als candidaten zijn gesteld : 
mevrouw C. de BruijnVrins, Maastricht. 
de beeren : J. D. van Brink, Hoek van Holland, die bericht 
heeft gezonden geen candidatuur te willen aanvaarden. 
J. A. Kästeln, Amsterdam. 
G. V. van der Schooren, Arnhein. 
A. F. Singels, Breda. 

10. Vaststelling van de plaats, waar de volgende jaarlijksche 
algemeene vergadering zal gehouden worden. 

11. Aanwijzing van de commissie voor ' t nazien der rekening 
in het jaar 1928. 

12. Voorstel tot wijziging van art. 6, H. R. 
Het bestuur stelt voor, na gehoord advies, om te bepalen 

dat in het vervolg de berekening voor het aantal vertegen

woordigers zal zijn : 
20— 50 leden, i vertegenwoordiger. 
51 —100 » , 2 vertegenwoordigers. 

101—200 » , 3 » 
2 0 1 — 3 0 0 » , 4 » 
301 en meer 5 » 

13. Bespreking over het verkrijgen van meer contact tusschen 
de aangesloten Vereenigingen en het Bondsbestuur. 

14. Rondvraag en sluiting. 
N.B. De vertegenwoordigers worden herinnerd aan art. 29 

van het H. R., luidende : »Wanneer een vertegenwoordiger ver
hinderd is een algemeene vergadering bij te wonen, kan hij zijne 
stem aan een medevertegenwoordiger van zijn vereeniging over
dragen en moet hiervan vóór de vergadering aan den 2en secre
taris schriftelijk kennis geven«. De ie Secretaris, 

A. F. SINGELS. 

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

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

Straatweg 25, Felß. 
Dordrecht: Secr. : G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooien Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 13, 

Naarden. 
'sGravenhage: Secr . : A. S. Doorman, Laan van Swaensteyn 11, 

Voorburg. 
Haarlem: Secr. : dr. J. M. van Olst, Wilhelminastraat 14. 
sHertogenbosch: Secr . : Lambert W. C. Berge, Kerkstraat 64. 
Leiden en Omstr.: Secr: J. A. A. van der Horst, Breestr. 165. 
Nijmegen: Secr . : dr. M. Heyer, Canisiussingel 3. 
Twente: Secr. : Ch. A. Struyck, Almelo. 
WestFriesland: Secr . : dr. J. C. de Ruiter de Wildt, Hoorn. 

Handboek der Postwaarden van NederlandschIndië. 
Deel II. Postzegels. Tekst in vier talen. Pi ijs f9,50, voor 

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

leden f5 ,—. 
Bij bestelling van deel I en II samen, bedraagt de prijs f 14,50, 

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

Enschedé & Zonen te Haarlem. 
Nieuwe leden. 

708. H. L. C. Aernout, Frisialaan 9, Bandoeng (N.I.). 
782. mevr. N. CantersOnderwater, Coehoornsingel 78, Zntfen. 

V.A. (I Juli). 
784. mevr. C. M. Deernsvan Hengel, Frankenslag 80, rf(?«//rt:a_<f. 

V. (H. P. V.) (I Juh). 
800. G. W. Nennstiehl, Marnixstraat 394 a, p/a. Lusth, Amsterdam. 

(disponeeren K. L. M , Leidsche Plein) (i Juli). 
804. W . Picard, Bilderdijkstraat 45, Amsterdam (disp. K. L. M. 

(I Juli), 
806. H. G. Plattel, Kastanjelaan 10, Nijmegen (i Juli). 
802. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, den Haig (i Julij. 
630. mr. H. Burgersdijk, Witte Rozenstr. 42, Leiden, (hersteld). 

87. H. Cramer, Tandjoenglaan 15, PVeltez/reden(N.l.) { » ). 
Bedankt met 3112'27. 

283. mr. J. C. de Beaufort. 967. Ir. M. C. Kort. 
859. S. van Berg. 855. C. H. H. Magermans. 
338. J. V. d. Graaf. 137. A. M. Vroeg. 

A dresveran der ingen. 
859. S. van Berg, Frans v. Mierisstr. 99, Amsterdam. 
489. E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Park Nieuw

Wassenaar, den Haag. ^ 
633.■ M. Cabouli, Staringstr. 37, Nijmegen. 
443. H. Diephuis, adres onbekend, 
973. C. L. M. Draaisma, Djombang (N.l.) 
370. mej. A. A. C. van Drunen Littel, adres onbekend. 
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778. IJ. van Heekeren, p/a. Ned. HandelmU, Amsterdam. 
479 J. Hoek, Statenlaan i42, den Haag. 
594. H. C. Hollenbach, Emmalaan 10, Bandoeng (N.I.) 
280. A. M. W. Bussemaker, p/a. J. P. van Gessel, Radiostation, 

IVassenaar. 
967. Ir. M. C. Kort, Siam. 

33. J. F. van Kroon, Thomsonlaan 13, den Haag. 
855. C. H. H. Magermans, werktuigk. G. M., na i Sept. Dep. 

V. Marine, Weltevreden (N.I.). 
521. W. Mak, Pater Brugmanstr., 63, Nijmegen. 
568. W. G. van Oyen, c/o. Netherlands Trading Society, Hong

kong (China). 
419. J. C. de Quant, p/a. Dep. v. Oorlog, Bandoeng (N.I.). 
795 A. Roth, Valkhof 5, Nijmegen. 

63. M. P. van Santen, Zuider Magazijnstr. 4, Bandoeng (N.I.). 
598. J. C. A. Ultee, off. v. gez. ie kl., Medan (N.I.). 
888. Ir. J. W. J. Beek, adres onbekend. 
639. dr. Hugo F. Belle, adres onbekend 
125. W. Brevet, Velperweg 29 b, Arnhem. 
575. R. Falkenberg, Gadingstraat 6, Nieuw Y.^x.di^ó.n'g, Soerabaia 

(N.I.). 
961. G. C. Manders, Copernicusstr. 113, den Haag. 

96. J. van der Rest, Dep. v. Oorlog, Bandoeng (N.l.). 
650. F. O. Groeneveld, adres onbekend. 

Overleden. 
420. msvr. Hijmans—Rant. 

Afgevoerd. 
956. Th. Schoot. 

Geroyeerd als lid wegens wanbetaling: 
554. V. A. K. J. Fahrensbach. 
270. H. W. Harten. 

Aanmeldingen. 
J. A. P. Frerejean, Bintaran koeion, Djoeja (N.I). 
H. J. Olthuis, p/a. Delimy, Medan (N.I.). 
H. Swartsenburg, Blok OO G. 71, Magelang (N.I.). 
C. van der Velde, Hotel Tegal, Tegal (N.I.). 
A. Willebrands, p/a. H. V. A., Prins Hendrikstraat 29, Medan 

(N.I.). 
H. Angenent, empl. fa. van Nie & Co., Medan (N.I.). 
J. van Nijveldt, adm. ondern. Poengey bij Medan (N.I.). 
P. J. Rings, empl. ta. Geo Wehry, Semarang (N.I.). 
A. Ritsau van Ulrich, Medan (N.I.). 
Tjassens Keiser, Celebesstr. 4, Medan (N.L). 
mevr. J. M. Cramerv. Tetterode, Draafsingel 31, Hoorn. 
mr. dr. J. C. Overvoorde, »de Pauwhof«, Rijksstraatweg 420, 

Wassenaar. 
mevr. A. M. SijthoffBurgerhout, Huize »de Stille Hoek«, 

Wassenaar. 
mevr. H. de WitRietman v. Steenes, Prinses Marialaan 23, 

Amersfoort. V. 
W. H. Zaayer, Boisotkade 2, Leiden. 

Afdeeling Verkoop. 
In de Bestuursvergadering op i Mei 1927 is besloten in art. 8 

ahnea 5 van het Reglement dezer afdeeling, »één gulden« te 
wijzigen in itdrie gulden«. 

KORT VERSLAG der Bestuursvergadering op 1 Mei 1937. 
Aanwezig alle bestuursleden. 
De voorzitter heet den heer Van Essen als nieuw bestuurslid 

welkom. 
1. Afd. Verkoop. Eenige sectiehoofden in Indië gaven reden 

tot klachten. De heer Roeloffs Valk heeft een reorganisatie der 
secties aldaar tot stand gebracht. Besloten wordt het volgend 
jaar een post op de begrooting te brengen voor loopende ver
schillen, om een reserve te bezitten voor verlies in Indië. In 
art. 8 alinea 5 van het reglement dezer afdeeling wordt »één 
gulden« gewijzigd in »drie gulden«. 

2. Het is ons gebleken, dat de voorzitter van de afd. 'sCra
■venhage niet in kwaliteit, maar geheel persoonlijk zich tot de 
autoriteiten heeft gewend en dus schending van art. 5 H. R. 
Bond niet heeft plaats gehad. 

3. De Verloting éénmaal ' s jaars onder alle leden zal voor 

de eerste maal geschieden op een afdeelingsvergadering van 
Gooi en Eemland. 

De uitslag wordt in het Maandblad gepubliceerd. 
4. Het Handboek wordt op de Tentoonstelling in Straatsburg 

geëxposeerd. 
5. Verslag van den afgevaardigde Raad van Beheer Maandblad. 
6. Rekening 1926. Royeering wanbetalers. 
8 Klacht bibliothecaris over niet terugontvangen uitgeleende 

boekwerken. 

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

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Dinsdag 
7 Juni 1927, des avonds te 8 uur, in café „Moderne", 
te Breda. 

Aanwezig zijn 25 leden, terwijl van den heer Singels bericht is 
ingekomen, dat hij wegens ziekte deze vergadering niet kan leiden. 
De vicevoorzitter, de heer Cramerus, neemt dan de leiding op 
zich. Hij wenscht onzen voorzitter een spoedig herstel en opent, 
na welkomheeting der aanwezigen, deze vergadering. De notulen 
van de vergadering van 2 Mei worden zonder opof aanmerkingen 
goedgekeurd, terwijl de ballotage tot uitslag heeft, dat de candidaat
leden met algemeene stemmen als lid worden aangenomen. Wegens 
wanbetaling wordt vervolgens met algemeene stemmen als lid 
geroyeerd J. J. J. Melissen te Breda. 

Ingekomen is een schrijven van den Raad van Beheer van het 
Maandblad. Na toelichting door den voorzitter, wordt met den 
inhoud daarvan accoord gegaan en zal aan den Raad van Beheer 
in dien geest worden geschreven. 

Voorts was ingekomen een schrijven van den heer Van Peursem, 
dat de zegels van 2 cent en 10 cent (weldadigheid) bestaan met 
dwars of wel kopstaand watermerk. 

De heer Jacobs deelt daarna mede, dat hij zich opgeven zal bij 
den secretaris van den Bond tot het houden van een voordracht 
op het a.s. Congres te Amsterdam. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat dit jaar als afgevaar
digden naar den Philatelistendag zijn aangewezen de beeren Jacobs 
en Sikkens. 

Een der leden vraagt dan of er bij »Breda« niet, zooals bij de 
meeste andere vereenigingen, een verzoek is ingekomen tot verkoop 
van loten van de Vereeniging »Zwolle«, waarop ontkennend moet 
worden geantwoord. 

Door den voorzitter wordt alsnu medegedeeld, dat zijn inge
komen voor de bibliotheek van den heer Spitzen een werkje: 
»Illustrierter Katalog über die gröszten Kriegs Seltenheiten in 
Originalgrösze« en van den heer Smoulders »Kurzer Leitfaden zur 
Einrichtung und Führung von Jugendgruppen der Briefmarken
Sammlervereine. Voorts voor de verloting van de beeren Martin 
en Loeff eenige zegels en van den heer Smeulders een Nachtrag 43 
op het Schaubekalbum. Allen worden voor hunne diverse schen
kingen hartelijk dankgezegd. 

Daarna heeft de verloting plaats en deelt de voorzitter nog 
mede, dat in de volgende vergadering zullen worden verloot 
onder de aanwezigen de zegels genummerd 4, 5 en 6 van Nederland, 
welwillend voor dat doel door een der leden ten geschenke gegeven. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter daarna de 
vergadering. 

Breda, 7 Juni 1927. De iste secretaris, 
J. C. G. VAN DEN B E R G . 

Nieuwe leden. 
393 C. J. Brands, p/a. Mij. »de Automaat«, Tweede Gijsingstraat 
E. 2224, Rotterdam. (V) 
4o6. A. Waroquiers, Cogels Osy Lei 2, Antwerpen. 

321. N. Veldhoen, Laan Hofrust i, Rijswijk (Z.H.). (V) 
E. 
34. J. A. J. van Horssen, Engelbert van Nassauplein 153, 

Breda. (Il) 
E. Z. 

Overschrijving lidmaatschap. 
376. F. Demmenie, te Oosterbeek, wordt A. Dunnebier, student, 
Z. Lange Diefsteeg 20, Leiden. (V) 
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Candidaat-ledeir. 
Raimund Dvorak, Major i. Pension, Klimschgasse 2, Wien lil 

(Eigen aangifte). 
J. Ph. van Zwol, ambtenaar Ned. Spoorwegen, Schurendwars-

straat 2, Deventer. (Voorgedragen Aoor'E..]. H.HVQXS te Deventer). 
C. A. Cerpentier, sergeant der Inf. O. 1. L., Nieuwe weg 103, 

Koewacht. (Voorgedragen door J. N. Optendrees te Paramaribo). 
A. Gaakeer, landbouwer, te St. Maartensdijk. (Voorgedragen 

door A. van Rooijen te Bergen-op-Zoom). 
C. J. F . van der Heijden, Bouwkundige, Taaistraat 138, Vright. 

(Voorgedragen door J. Hulskamp, te Vught.) 
mevr. W .̂ N. Kloet-Van Dijke, te St. Maartensdijk. (Voorgedragen 

door A. Gaakee;, te St. Maartensdijk) 
Overleden. 

473. A. Pieren, te 's-Gravendage. (V). 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

140. J. J. J. Melissen, te Breda. (II) 
Afgevoerd. 

432. R. Singer, te Parijs. 
Adreswijzigingen. -

196. mevr. J. van Bergen-Bijvoet te Nijmegen, thans Oranjesingel 3, 
aldaar. (IV) 

202. W. F . Hartman, te Middelburg, thans Achtergracht 3, 
Amsterdam Centrum. (Van III naar VII) 

417. J, C. H. Eraser, te Bergen-op-Zoom, thans Stationsstraat 13, 
aldaar. (Ill) 

402. H. J. van Suijlekom, te Barendrecht, thans Kettingstraat 12, 
^s-Gravenhage. (V). 

340. Ph. A. ü . A. van Rees, te Amsterdam, thans p/a Van Den
deren, Prinsengracht 514^.?, Amsterdam Centrum. (Vil) 

203. L. A. van Doorn, te Haarlem, thans Julianapark 65, aldaar. 
(VII) 

486. J. N. Optendrees, te Paramaribo, thans Gravenstraat 21, 
aldaar. 

413. W. C. Coenen, te ^r^iy«, thans Boeimeerstraat 100, aldaar. (II) 
Aankondigingen. 

LEDEN-VERGADERING op Maandag 4 Juli 1927, des 
avonds te 8 uur, in de , ,Beurs van Breda". (Ingang 
St. Janstraat.) 

GEZELLIG SAMENZIJN op Woensdag 29 J a n i , des avonds 
te 8 uur, in Hotel , ,Dennenoord", te Ginnclcen. Alle leden 
van , ,Breda" worden door de Ginnekensche leden uitgenoodigd 
tot het bgwonon van dezen avond. Agenda : Bui l , bezicht iging 
verzameling, l ez ing , kienen, enz. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
38 Mei 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanwezig 50 leden. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen 

en vertoont een nummer van »Het Volk«-, waarin reeds een 
afbeelding van een reclameplaat voor onze Tentoonstelling voor
komt. Ook in het Mei-nummer van ons Maandblad werden eenige 
in het oog loopende reclames daartoe geplaatst. 

Ingekomen is een schrijven van de H. P. V., waarin bedankt 
wordt voor den gelukwensch, welken »Hollandia« zond ter gelegen
heid van het 30-jarig bestaan der Haagsche zustervereeniging. 
Het voorstel van den Raad van Beheer, om den hoofdredacteur 
en den administrateur van het Maandblad een beslissende stem 
toe te kennen, zoolang zij zitting hebben, wordt unaniem goed
gekeurd. Voor de Postzegelverzamelaars-Vereeniging »Zwolle« 
worden eenige loten geplaatst. 

De heer De Haan laat eenige ongetande Nederlandsche 5 en 
10 cent-zegels van 1923 rondgaan op brieven, die ten onrechte 
beport werden. Uit het overgelegde schrijven van het postkantoor 
Lobith blijkt, dat de zegels voor uitgeknipte zegels uit enveloppen 
zijn aangezien en de strafportoplegging terecht geschied is; wel 
een treurig bewijs van de weinige philatelistische kennis van 
sommige postambtenaren. 

Belangrijke schenkingen in postzegels voor de Jeugdklasse 
kwamen in van de beeren Rietdijk en Donnai, de bekende Haagsche 
postzegelhandelaren, en van den heer W. G. Zwolle, benevens 
vele medailles, zooals in dit nummer vermeld. 

Ons lid dr. H. Schouten promoveerde 27 Mei op een proef
schrift »De biologie van den pancreasloozen hond«, dat hij de 
attentie had ons toe te zenden. 

In plaats van den overleden heer P. Muntendam wordt 
dr. Reedeker bij acclamatie tot vice-voorzitter gekozen. 

De heer Th. van der Hurk doet vervolgens mededeeling over 
de a s. Tentoonstelling en het programma. Naar aanleiding daarvan 
verzoekt de 2e secretaris den Philatelistendag en het Congres 
niet op Vrijdag en Zaterdag, doch, zooals jaren lang de gewoonte 
was, op Zaterdag en Zondag te houden, daar anders vele afge
vaardigden verhinderd zullen zijn. De heer Kastein zal dit verzoek 
aan de Bondsbestuursvergadering overbrengen. 

Als lid worden met algemeene stemmen aangenomen de beeren 
D. Bastenhof jr., dr. A. D. de Leeuw, W. K. Rutgers, Louis A. 
Saalborn en J. H. W. Voigt. 

De heer Keiser waarschuwt namens den commissaris van politie, 
kantoor Leidscheplein, tegen den bekenden Aug. van de Velde, 
Amsterdam, over wien steeds klachten blijven inkomen, voor
namelijk uit Hongarije, Griekenland, Indië en Zuid-Europa. 
Verzocht werd de buitenlandsche philatelistiche bladen voor hem 
te waarschuwen, daar deze »philoutelists steeds nieuwe slacht-
oiïers voor meestal kleine bedragen oplicht. 

De heer Van Kooten heeft een biljet voor een gratis vlucht 
boven Amsterdafn per K.L.M.-vliegtuig en laat dit op Chineesche 
wijze voor de tenloonstellingskas verloten; de heer Nieuwenhuijs 
blijkt de winnaar te zijn. 

Na een veiling van slechts 4 kavels, die f3,50 opbrengen, 
volgt de algemeene drie-maandelijksche verloting, waarbij de 
25 prijzen achtereenvolgens ten deel vallen aan de leden met 
diploma-nummer 287, 181, 90, 207, 72, 355, 17, 179, 79, 308, 
117, 273, 19, 103, 15, 143, 201, 349, 268, 49, 163, 175, 283, 55 
en 24o. 

Hierna sluiting te ruim half elf. 
De 2e secretaris, J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
D. Bastenhof jr., 2e Jan Steenstraat 24, Amsterdam (Zuid). 
dr. A. de Leeuw, Arts, Schiedam. 
W. K. Rutgers, Dijkstraat 53, Helder. (Voorgesteld door 

E. Donath). 
L. A. Saalborn, Van Baerlestraat 87, Amsterdam (Zuid). (Eigen 

aangifte). 
J. H. W. Voigt, Insulindeweg 44, Amstodnin (Oost). (Voorge

steld door E. Donath). 
Adresveranderingen. 

B. E. Kulker, Acacialaan i,/J/öfwiv/ï/rr«/. (Tijdelijke veihuizing). 
J. van Klaveren, Amstelveenschè weg 146 Amsterdam (Zuid). 
C. Lindenaar, Chasséstraat i i i , Amsterdam (West), 

Bedankt als lid. 
F. J. Th. Noorbergen, Jan van Riebcekstraat 28, Amsterdam. 
J. D. Landman, Laat 193, Alkmaar. 

Candidaat-lid. 
drs. A. de Miranda, Beambte b/d Javaschc Bank, 2e Jan 

Steenstraat 115, Amsterdam (Zuid). (Voorgesteld door M. A. Konijn). 
Vergaderingen. 

BESTUEBSVERGADEBING op Zaterdag 18 Juni 1927, 
's avonds te 8 u u r , in €afè Suisse, Kalverstrant, Anisteidaui. 

LEDENVERGADERING op Zaterdag 25 Jiini 1927, 's avonds 
te 8 uur, in Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
In de maanden Jul i en Augustus worden GEEN ledenver

gaderingen gehouden. De ie secretaris, ]. A. KASTEIN. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K H. J. VAN H U L S S E N , Brigittenstraat 17, Utrecht 

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

Aanwezig 26 leden Om ongeveer 8 10 werd deze vergadering 
dooi den voorzitter geopend Nadat de notulen der vorige verga
dering onveranderd goedgekeurd warer , werd het meerendeel 
der ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen 

Alvorens over te gaan tot de ballotage, werd medegedeeld, 
dat omtrent den heer E Boekei, die in de vorige vergadeiing 
met werd aangenomen als lid — op grond van verstrekte inlich
tingen door het Bondsinformatiebuieau — nadere inlichtingen 
door dit bureau veistrekt waren, waardoor tegen de opname als 
lid in de U Ph V geen bezwaren bestonden Beide voorgedragen 
candidaten D Wagner en E Boekei werden hierna met alge
meene stemmen als leden der U Ph V aangenomen 

Bij acclamatie werden de heeren dr P H van Citteit, K. H J 
van Hulssen, mr J H Vuijsting, J G. Raatgever en C L Sanders 
benoemd tot afgevaardigden voor de volgende Bondsvergadering, 
terwijl de voorgestelde contractswijziging door den Raad van 
Beheer van het Maandblad werd goedgekeurd Hierna werd de 
heer Sluijp bij acclamatie benoemd tot sectiehoofd, ter vervan
ging van den heer Burgersdijk, die wegens drukke werkzaamheden 
voor die functie noode moest bedanken 

Omtrent den voorgestelden landen coUectiewedstnjd, ter ani-
meering der vergadering, weid besloten, dat, bij wijze van pi oef, 
op de convocaten voor de algemeene vergadering zal vermeld 
worden welk land of welk gedeelte eener collectie — door het 
bestuur uit te maken — beoordeeld zal worden Hierbij houdt 
het bestuur zich aanbevolen voor voorstellen hieromtrent van 
de leden De toekenning der beschikbaar gestelde prijzen, afhan
gende van het aantal inzendingen, zal bij hoofdelijke stemming 
geschieden Elk hd, ook de bestuursleden, zijn verplicht te 
stemmen, waarbij blancostemniing niet toegelaten is 

Na de verloting werden de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld de medegebrachte collectie officieele couverten en brief
kaarten van den heer Moesman te bezichtigen Nadat de verga
dering heropend was bedankte de voorzitter den heer Moesman 
voor het ter bezichtiging stellen zijner inteic^sante collectie 

BIJ de rondvraag uitte de heer Sluijp de klacht, dat aan de 
philatelistische loketten niet veikrijgbaar gesteld werd het nieuw 
uitgekomen 2'/2 cents zegel met watermerk 

Na veiling en zichtzending, werd de vergadering om lo ' / i uur 
opgehe\en De Secretaris der U Ph V, 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris; A STARINK J R , Olijfstraat 4o, V Gravenhage 

KORT VERSLAG der vergadering van 35 Mei 1927, des 
avonds te 8'/4 uur, in Café „Boschlust", Bezui-
denhout, den Haag. 

Aanwezig zijn 26 leden, die dooi den voorzitter met een woord 
van welkom worden begroet, waarna de notulen der vorige 
vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Medegedeeld wordt, dat van den Raad van Beheer van het 
Maandblad een brief is ingekomen, waarin feitelijk wordt voor
gesteld het oude voorstel van onze Veieeniging tot verleening 
van een vaste stem aan administrateur en hoofdredacteur in den 

Raad van Beheer, alleen met de toevoeging »zoolang de huidige 
functionarissen deze functies vervullen«. Natuurlijk is onze Ver 
eeniging het nog geheel met haar oude voorstel eens en zullen 
wi) den Raad van Beheer kennis geven, dat wij met eene wijziging 
van het contract geheel accoord gaan. 

Van de Postzegelvereeniging »Zwolle« zijn, ter steuning van 
een goed philatelistisch doel als hunne gehouden tentoonstelling, 
25 loten ingezonden ten verkoop, die onmiddellijk verdwenen 
waren en waarbij spijt werd uitgedrukt, dat er geen 100 beschik
baar waren gesteld ! 

Weder was er eene adhaesie-betuiging met onze brochure 
»Bondsbelangen«, ditmaal van de Veieeniging »Zuid-Limburg«, 
die, naar aanleiding dier biochure, versehe krachten als candi
daten voor het Bondsbestuur heeft gesteld 

Na afdoening van nog enkele interne aangelegenheden deelt 
de voorzitter mede, dat onze actie tegen de censureeringen in 
het Maandblad der verkorte notulen, waarbij wij ons geheel bij 
»Philatelica« hebben aangesloten, succes heeft gehad Voortaan 
zullen dus de verkorte notulen ongemoeid blijven, tenzij er 
personen in worden aangevallen. 

Dan komen de jaarverslagen_aan de beurt. 
De secretaris heeft de Vereeniging met een goed zeewaardig 

schip vergeleken, dat de stormen van dit jaar niet alleen prachtig 
heeft doorstaan, maar dat bij de nieuwe afreis een grooter aantal 
opvaienden aan boord heeft dan ooit te voren Vooral de laatste 
drie maanden is er eene niet hoog genoeg te roemen animo 
voor de vergaderingen en is het ledental sterk toegenomen 

Het veislag van den penningmeester is al even mooi Niet
tegenstaande onze groote uitgaven in het afgeloopen jaar , is 
onze kas niet onaanzienlijk toegenomen en hebben wij thans een 
saldo van f 1648,91 En dat niettegenstaande wij ̂ //^ vergadering 
eene loterij hebben gehouden met gratis prijzen voor elk aan
wezig lid, waartoe elke maand toch een totaal aan prijzen be
schikbaar was van circa fr. 450,—. Zeker moet die sterke stand 
onzer Vereeniging voor een groot deel worden toegekend aan 
den verkoophandel, die, blijkens het verslag van den penning
meester tevens directeur van dien verkoophandel, steeds meer 
toeneemt Naar veler oordeel staat onze Vereeniging aan de 
spits wat betreft de kwaliteit onzer zegels, maar stellig is het 
verblijdend, dat wij 45 rondzendingen hebben gehad met een 
waarde van meer dan zeventien duizend gulden, tegen het vorig 
jaar 25 rondzendingen met een waarde van f 6000,— lager Wij 
boeken dan ook een bate van commissie, die tienmaal zoo groot 
IS als 25 jaar geleden. Ook de vverkzaamheden zijn grooter 
geworden en de toename stijgt nog steeds Wij zullen dus op 
de volgende vergadering middelen moeten beramen den directeur 
van den verkoophandel zijne taak te verlichten Ook de biblio
thecaris heeft reden tot roemen Na jarenlange verwaarloozing 
is de bibliotheek thans weer in orde en bij De door hem uit
gezonden circulaire voor meer steun en belangstelling heeft reeds 
resultaat gehad en ook dezen avond geven nog enkele leden 
boekwerken, enz voor de bibliotheek ten geschenke 

De commissie van verificatie brengt tevens verslag uit, ook 
gestemd in hoopvoUen geest, en is het dus geen wonder, dat de 
voorzitter in zijn dankwoorden met een dankljaar hart terug kan 
zien op het verrichte in het afgeloopen verslagjaar, dat in alle 
opzichten zoo schitterend en goed voor de Vereeniging is geweest 

Dan wordt de gewone verloting gehouden en nog eene veiling, 
die ditmaal uit pracht exemplaren bestond en een goeden uitslag 
had Dank zij den steun hadden we aan commissie de zaalhuur vrij ! 

BIJ de rondvraag vroeg niemand het woord en sloot de voor
zitter met een woord van dank aan de aanwezige de aangename 
en prettige bijeenkomst. 

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

Nieuwe leden. 
(aangenomen in Apri l ) 

J C Bloys van Treslong Prins, Van \m\ioüs\.\a.al i7,deH Haag 
mevr. de Bruijn-Vrins, Papenweg 6, Maastricht 
B Tjepkema, Dagueriestraat 177, den Haag 
A C Kuiper, Stadhouderslaan 21, den Haag 

Candidaat-lid. 
B W. C. G Vries, Thomsonlaan 123, den Haag 

Bedankt als lid. 
L. Frenkel , Eendrachtsweg 7, Rotterdam 

K H. J VAN HULSSLN 

Nieuwe leden. 
(e) D. Wagner, IJssellaan 124, Gouda 
(e) E Boekel, Brederodestraat 87, Amsterdam -

Candidaat-lid. 
R Dvorak, Klimschg 2, IVcenen (III) 

Adresveranderingen. 
H H O verduin woidt Kerkstraat 29, Hilversum 
M r van Nieuwkuijk wordt Huize Roode Wald, Nunspeet 

Vergaderingen. 
BESTDÜRS-VERGADERING op Dinsdag 21 Juni 1927. 
AL(iKMEENE VKRGADERING op Dinsdag 28 Juni 1927. 
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Bekendmakingen. 
De directeur van den verkoophandel, W. R. C. Starink, Prins 

Hendrikstraat 28 a, den Haag, houdt zich aanbevolen voor inzen
ding van OUDERE ZEGELS, b.v. tot en met 1900, en voor boekjes, 
die geschikt zijn voor speciaal-verzamelaars Nederland en Koloniën. 

Zij, die wenschen deel te nemen aan het rondzendingverkeer, 
uitsluitend Nederland en Koloniën, gelieven zich schriftelijk op 
te geven bij den directeur W. R. C. Starink, Prins Hendrikstraat 
28 a, den Haag. 

Boekjes met zegels Nederland en Koloniën zijn welkom, ook 
tandingen, typen, enz. 

Vergadering. 
Verg'adering: op Donderdag: 23 Juni 1927, des avonds te 

$V2 nar, in Café >Boschla8t<r, Bezaidenlioat , Den Haag:. 
Opening. Notulen Ingekomen stukken. Ballotage nieuwe leden. 

Bespreking verkoophandel. Mededeelingen. Verloting. Eventueele 
veiling. Rondvraag. Sluiting. 

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, Arnhem, 

VERSLAG van de vergaderingvan 31 Mei 1927,gehouden 
in Restaurant „National", te Arnhem. 

Aanwezig 3 dames en i4 beeren. De voorzitter, de vergadering 
openende, wijt de minder drukke opkomst aan bet prachtige 
lenteweer, dat meer uitlokt tot een wandeling in Arnhem's schoone 
dreven dan tot bet bezoeken eener vergadering in een, zij het 
ook koele, zaal. 

Onder de ingekomen stukken bevindt zich een schrijven van 
de Pbil, Vereeniging »Zwolle , met verzoek onder de leden der 
»Globet een 25-taI loten te plaatsen van een verloting, ten bate 
van de commissie tot bet organiseeren van postzegel-tentoon
stellingen te dier stede. De loten waren spoedig geplaatst. 

Ter herinnering aan het 30-jarig bestaan onzer Vereeniging 
werd niet alleen een groote gratis-verloting georganiseerd, doch 
werd ook den leden en hunne dames een auto-tocht in de 
omstreken van onze stad beloofd. Bij meerderheid van stemmen 
werd nu vastgesteld, dat genoemde tocht zal plaats hebben op 
Zondag 12 Juni naar Apeldoorn en bet Uddelermeer, waar den 
deelnemers (tot nu toe een 25-tal) door de Vereen'ging een tea 
zal worden aangeboden. 

Na de gratis-verloting, waarbij de twee fraaie prijzen ten deel 
vielen aan de beeren Bruil en Van Balen, sluit de voorzitter 
omstreeks 10 uur de vergadering, waarna men nog langen tijd 
gezellig bijeen bleef. 

De secretaris, H J. VAN U L S E N . 

Adresveranderingen. 
85. ir. A. C. de Frenne, thans Adj. Dir. Fabriekswezen der 

R. W. I., Veenhuizen. 
125. W. Mohr, thans Gedempte Botersloot 9 9 3 , Rotterdam. 

Overleden. 
130. P. J. M. Schuijt, Burgemeester van Wamel. 

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

Voor aangeteekende s tukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

Gewone bijeenkomst op Dinsdag 10 JVVei 1927, des 
avonds te 7^2 uur, in Restaurant „Suisse". 

Aanwezig 24 leden. De voorzitter, de beer Van Harderwijk, 
opent de vergadering, waarna de notulen der vorige vergadering 
worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Het candidaat-lid 
wordt aangenomen. 

Tot afgevaardigden voor den Philatelistendag te ' Amsterdam 
worden benoemd de beeren Van Harderwijk en Frenkel. 

Ditmaal was ter bezichtiging de collectie Oud-Duitsche Staten 
en voormalige Duitsche Koloniën van den heer Den Outer. Dé 
bijna complete verzameling, alles in prima exemplaren, trok zeer 
de aandacht, en een woord van lof, onder applaus door den 
voorzitter geuit, was ten volle verdiend. 

Hierna had de zegelverloting en een zegelverkoop plaats. 

Nadat de voorzitter den leden een prettige zomervacantie heeft 
toegewenscht, sluit hij na rondvraag de vergadering. 

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

Aangenomen als lid. 
A. Esch, Mathenesserlaan 351, Rotterdam. 

Bekendmaking. 
Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus geen vergadering; 

eerstvolgende vergadering op Dinsdag 13 September 1927. 

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

VERSLAG der algemeene vergadering op Woensdag 
25 Mei 1927, in café „Hollandais", Groenmarkt, 
te 's-Gravenhage. 

Aanwezig 57 leden, waarvan 3 dames. Wegens een samenloop 
van omstandigheden zijn op den vastgestelden tijd eenige be
stuursleden niet aanwezig. Ons eerelid (tevens oud-voorzitter), de 
heer Van Leijden, neemt 't presidium waar, tot de heer Reijerse 
ter vergadering verschijnt. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door de beeren 
Van der Moer, Scharrrenburg en Geijzeman. 

De secretaris deelt mede, dat hij o.m. ' t volgende ontving: 
Van de afdeeling Dordrecht« o,a een uittreksel uit 't Alg. 
Politieblad van 13 April 1927, dat luidt als volgt: » D e B u r g e 
m e e s t e r v a n Hit lego m w a a r s c h u w t t e g e n J. IVl. 
G i j s e l a a r , h a n d e l a a r i n p o s t z e g e l s , W e e r e s t e i n -
s t r a a t 65 , t e Hillegom«. 

Verder ontvangen: De »Philatelisme«, orgaan van »De Schelde«, 
Pz. Verz. Ver. te Antwerpen; de Intern. Postwertzeichen Markt 
uit Pössneck i. T h ü r ; de veilingcatalogus van Ernest Sauer, Bern 
(hierin komen o.a. voor van Nederland no. i, 574 exempl.. van 
no. 2 615, van no. 3 87 ex , 116 Kantonnaalzegels, 11 Baselerduifjes); 
nog een dito van Joh. Bianchi, Zurich, welke drukwerken naar 
de bibliotheek verhuizen, en een exemplaar voorwaarden met 
kavelbeschrijving van de Rijksveiling. 

Voorgesteld om te royeeren worden drie beeren wegens niet 
voldoen aan hun geldelijke verplichtingen, n.1. L Wilmink , 
A. Ockhuizen en H. Smeding. 

De notulen worden zonder aanmerking goedgekeurd. Hierbij 
wordt van uit de Vergadering gewezen op 't verschil in verslagen 
van de vergadering met den Raad van Beheer van 't Maandblad 
tusschen 't verslag van »Philatelica« en dat van »Utrecht«. De 
secretaris leest daarop den geheelen brief voor bedoeld en ge
deeltelijk afgedrukt in ons vorig verslag. Hieruit blijkt duidelijk, 
dat primo juist geciteerd is en ten tweede, dat minstens de 
indruk, gevestigd door 't verslag van 'Utrecht«, onjuist is. Van 
wijziging, van overleg, van recht van beroep b.v. is daar niets 
gezegd. De vergadering zag duidelijk in, dat wij van ons vorig 
verslag geen letter behoeven terug te nemen. Als beginsel staat 
vast, dat in een behoorlijk, fatsoenlijk verslag niet zal worden 
geschrapt. 

De ledenverkiezing, hierna gehouden, leverde 47 stemmen vóór. 
Voor de Vereeniging »Zwolle« verkochten wij even 25 loten, 

om de tentoonstellingsfinanciën wat te helpen. 
De heer Tels liet daarna zijn vondst uit de Rijksveilingen 

(afdeeling buitenl. zegels) zien. Hij had opgeplakt en gesorteerd 
I I40 verschillende zegels, waaronder wel heel mooie exemplaren 
van uitgiften der laatste l o jaren ongeveer. Van enkele dezer 
had hij maar één exemplaar gevonden, van andere honderdtallen. 
Het tentoongeste'de was getrokken uit + 90000 zegels, welke 
hij in vele kavels had gekocht. Na 't afweeken is van sommige 
landen 10' / j beschadigd; van enkele soorten zegels blijkt na 
afweeken 50 tot 75 »/„ beschadigd. Nederlandsche portzegels, die 
op de stukken bovendien vereischt werden, krijgt men toe. Maar 
dan ook zeer onoordeelkundig. Vaak is een goede Nederlandsche 
portzegel doormidden geknipt terwille van een nietswaardig 
buitenlandsch zegel. 

De heer Hoogerdijk geeft nog een middel aan om sommige 
zegels gemakkelijker af te weeken. Ter voorkoming van geel of 
oranje doorloopen met kleurstof van omslagen zegt de voorzitter, 
dat met succes daartegen eenig zout in 't warme water wordt 
opgelost. Hij brengt verder namens de vergadering veel dank 
aan den heer Tels voor zijn demonstratie. 



i6 JUNI 1927. N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE VII 

• De heer Schuller krijgt den isten prijs der maandelijksche 
verloting. Hierna veiling van 30 kavels zegels. 

Bij de rondvraag belooft de heer Geijzeman op de volgende 
vergadering een expositie van zijn verzameling Zweden. 

De heer Gregoire wijst op een nuttige aanwending van een 
groot bord in de zaal. 

De voorzitter sluit daarna de vergadering. 
De Secretaris, J. N. H. VAN R E S T . 

Nieuwe leden. 
548. W. P. Heidsieck, c/o. K.P.M., Bata-via (Java). 
549. W. F. Immerzeel, Batavia (Java). 
550. L. H. Rijnders, Gang Chaulan, Batavia (Java). 
551. J. H. Harten, c/o. K.P.M, Batavia (Java)' 
552. M. Kraaijenbrink, Scheepvaartdwarsstr., Hoek van Holland. 

Geroyeerd. 
295. L. Wilmink, Houthandel, Groningen. 
339. A. Ockhuysen, Hilversum. 
501. H. Smeding, Sliedrecht. 

Bedankt. 
36. A. C. Kuijper, Den Haag. 
59. E. Geelhuijsen, Den Haag. ' 

Candidaat-leden. 
A. O. Titmann, 17 York Mansions, Prince of Wales Road, 

Battersea Park, London, S. W. (Lid Ned. Ver. v. P. en »Breda«), 
Joh. Leemans, Langstraat, IVijhe (O.). (Voorgesteld door F. A. 

van Dongen, Broekland, Kaalte). 
J. Uijtenbroek, KI. Coolstr. 31 b, Rotterdam. (Voorgesteld door 

J. H. van Noord). 
E. Bunge, Rue Decamps 51, Parijs lónie. (Voorgesteld door 

P. Maingay). 
Adresveranderingen. 

357. G. C. Ter Morshuizen, Dibbetstraat 38, Den Haag. 
278. C. J. van Zanten Jut. p/a. firma Wallebrink, Batavia. 
239. H. Raijmans, J, van Riebcekstraat 65, Den Haag. 
235. ir. A. K. J. Schill, Van Blankenburgstr. 39, Den Haag. 
310. P. W. Louwman, Parkstraat 22, Den Haag. 
311. A. Parqui, Nassaulaan 2, Wassenaar. 
I02. A. Snijder, Arnhemsche Bovenweg 175, Driebergen. 
544. L. Barendse, Scheldestraat 68, Den Haag. 
ü 407. P. W. Kroeseklaas, Bleekersdijk 20 rood, Dordrecht. 

Mededeelingen. 
Volgens art. 13 van het Reglement o p ' t rondzendingsverkeer is 

ieder ontvangend lid verplicht na te zien, of alle open vakjes 
voorzien zijn van een behoorlijk stempel (of minstens duidelijke 
handteekening; in geen geval paraaf). Bij ontbreken daarvan OTÖ^/ 
de ontvanger dat vertnelden. Bij nalatigheid hiervan komt de 
prijs der open vakjes op zijn rekening. Verzoeke in eigen belang 
hieraan streng de hand te houden. 

Reclames hiertegen zijn uit den aard der zaak — en om nog 
meer geschrijf en gewrijf te voorkomen — van onwaarde. 

Loten Zwülle. 
Op de a.s. vergadering zijn de prijzen te verkrijgen bij den 

secretaris. 
Vergaderingen. 

Bestanrsvergaderiiig te T'/« «ur ; algemeene TergaderiDgr te S'/i 
uur, op Woensidag 22 Jnni 1927, in Café «IloUaiidais«, 
Groenmarkt, te 's-Graïenhage. 

1. Mededeelingen. 5. Verloting. 
2. Notulen. 6. Veiling. 
3. Ledenverkiezing. 7. Rondvraag en sluiting. 
4. Tentoonstelling Zweden. 

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

VERGADERING afdeeling „ T I E L " , eerstvolgende ver
gadering in September. 

VERGADERING afdeeling GOES en O M S T R E K E N (secr. 
J. M. Mejjler, Eversdqifstraat 3 , Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds Ie 8 uur, in ,,Café Nat ional", 
Groote Markt 30 , Goes. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Waarn.-Secretar is : J. C. W I L D S C H U T , Schreveliusstr. 4, i/«ar/(;w. 

KORT VERSLAG der algemeene vergadering op Vrijdag 
20 Mei 1927, des avonds (e 8 uur, in het gebouw 
van den H. K. B., Tempeliersstraat. 

Aanwezig 23 leden. De voorzitter is door zaken afwezig. De 
heer Traanberg heet allen welkom, in het bijzonder de vele 
nieuwe leden. De notulen worden goedgekeurd. 

Voor de Vereeniging »Zwolle« worden 25 loten geplaatst. 
De heer Traanberg heeft veel succes met een causerie over 

de puntstempels van Nederland. 
Na de verloting onder alle aanwezigen (met rrooie prijzen) een 

kleine veiling. De waarn.-secretaris, 
J. C. W I L D S C H U T . 

Aangenomen als lid. 
98. S. Bosma, Kleverlaan 108, Haarlem. 

173. ir. P. H. A. Bekking, Langestraat 47, Amersfoort. 
174. J. Scholten, Heiligenbergerweg 85, Amersfoort. 

Adresveranderingen. 
28. L. A. van Doorn, Soendastraat 31 , Haarlem. 

139. Jac. Schneiders, Kleverlaan 119, Haarlem. 
159. A. H. Bloem, Kloppersiiigel 69, Haarlem. 

Voorgesteld als lid. 
F. L. W. Esman, Ruijsdaelkade 243, Amsterdam. (Eigen aangifte). 
C. Tel lekamp, Bloemhofstraat 13, Haarlem. (Voorgesteld door 

L. Germeraad, lid 4i) . 

Bekendmaking. 
Het postgiro-nummer van den penningmeester , den heer 

B. Amelung, Berkenrodestraat 30, Haarlem, is 128227. 

Philatelisten-Vereeniging ,,Groningen", te Groningen. 
Waarn.-Secretaris : K. A. CLEIJ , Petrus Hendrikszstr. 30, Groningen. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Maandag 
9 Mei 1927, 's avonds te 8>^ uur, in Café-Restaurant 
„Suisse", Groningen. 
Aanwezig 31 leden. De voorzitter opent de vergadering met 

een woord van welkom. Ingekomen is een schrijven van de firma 
Van Hervverden, inhoudende de mededeeling, dat belangstellenden 
zich bij den heer Boelens kunnen opgeven voor ' t verkrijgen 
van de zegels uit te geven ter gelegenheid van de Exposition 
Philatélique Internationale te Monaco. 

Voor de verloting waren 4 prijzen beschikbrar gesteld. E e n d e r 
winnaars, de heer van der Spek, stelt zijn pi ijs weer ter beschikking. 

De voorzitter wekt de leden op, de ruilavonden drukker te 
bezoeken en er ook werkelijk r;«7avonden van te maken. De 
leden, die nog niet in 't bezit van een nuramerstempel zijn, 
kunnen zich opgeven bij het bestuur, waarna hun er een ver
strekt zal worden. Een paraaf zal voortaan niet meer geoorloofd 
zijn. Bovendien zal aan den termijn van 4 dagen in het rond-
zendverkeer de hand worden gehouden. Boeten zullen worden 
geïnd. De heer Van der Spek merkt nog op, dat er zoo vaak 
ledige vakjes worden aangetroffen. Dit moet zooveel mogelijk 
worden voorkomen. Komt het toch voor, dan dit direct vermelden 
op de contrólekaart ; eveneens, wanneer de da tum van doorzen
ding verkeerd is opgegeven. 

Daarna had de veiling plaats. In tegenstelling met den vorigen 
keer had deze een vlot verloop. Alle kavels gingen weg. 

Daarna sluiting van deze geanimeerde vergadering. 
De waarn.-secretaris, 

K. A. CLEIJ . 

Adresveranderingen. 
P. L. Buschmann, Helperoostsingel 72 a, Groningen. 
J. H. van der Veen, De Carpentierstraat 159, den Haag. 
F. Cleij, Prinsesseweg 54, Groningen. 
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Vergaderingen. 
l u do maanden Juli en Aiigastiis geen vergaderingen. 
VERGADERING op Maandag 12 September 1927, 's avonds te 

8'/2 uiir, In Café-Restaurant „Su i s se" , I leerestraat , Groningen. 
RIJILAVONDEN in Hotel „Victoria", Groote Markt, o p : 
Maandag 27 Juni , 's avonds te 8 ^ unr. 

» 25 Juli , » » » » 
» 29 Aug., » » » » 
» 26 Sept. , » » . » 

Financieel verslag der 
ONTVANGSTEN 

Saldo uit. 1925 . . f 75,87 
Conlnbut ies van 84 

leden ä f 4,— - 336,— 
Contrib. lonieuweleden - 36,— 
Opbr aandeel advert. 

Maandblad . . . - 93 73 
Opbrengst 26 rondzen-

dingen . . . - 182,97 

f 724,57 

Vereen iging over 1926. 
UITGAVEN 

Maandblad per 1926 f 319,98 
Expeditie rondzendin-

gen 
Contnbutia Ned. Bond 
Drukwerk en stempels 
200 statuten . . . . 
Maand- en jaarverlo

tingen 
Porto's secretaris en 

penningmeester . . 
Porte ft uiUes voor 

rondz - 9,25 
Nadeelig saldo Ten

toonstelling . . . - 66,54 
Onvoorziene uitgaven - 4,25 
Saldo uit. 1926. . . - 29,14 

46,06 
33-95 
20,55 
65,15 

113,80 

15,90 

f 724,57 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
S ecre tar i s : ƒ. W. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 2^, Maastricht. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 23 
1927, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Voor een 21-tal leden opent de heer Haenecour te 8 15 de 
vergadering. Na goedkeuring der notulen worden de ingekomen 
stukken behandeld, o m. een schrijven van den heer Van der 
Schooren met het vriendelijk aanbod voor den aankoop van de 
te ven\ achten tentoonstellmgszegels van Straatsbtcig, voor de 
Vereeniging, te willen zorg dragen De voorzitter zegt namens 
de vereenigmg den heer Van der Schooren vriendelijk dank voor 
dit aanbod en deelt mede, dat de secretaris een 50 stel besteld 
heeft, / i j , die een stel tegen kostenden prijs wenschen te ont 
vangen, gelieven zich hiervoor bij den secretaris op te geven. 

dr Verzijl bracht verschillende series der zoo juist verschenen 
zegels van Suriname mede, waarvoor veel animo bestond, zoodat 
hij spoedig door zijn voorraad heen was 

Opdat de voorzitter de volgende vergadering zou kunnen 
bijwonen, wordt deze op Maandag 20 Juni vastgesteld 

Met een verloting, waai voor de heercn Smeets, Verwilst en 
Dückers eenige waardevolle zegels schonken en eenige kien-
partijtjes, wordt de gezellige avond besloten 

De secretaris, J. W. J O N K E R S 

Adresveranderingen. 
2. P J. J. Vroom, St Antoniuslaan 55 B, Maastricht 

81. H C . Goosens, Akerstraat Noord 13, Post Treebeek (L ) 
18. mevr Philips, Lindelaan 3, Valkenburg, ( L ) 

Volgende vergadering. 
Maandag 20 Juni 1927, om 8 uur, in de Soc ië te i t „Momus", 

Vrflthof te Maastriclit. 

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

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
27 Mei 1927, in de sociteit van den heer Van Weelde. 
Aanwezig 24 leden Te ruim 8 uur opent de voorzitter de 

vergadering met een welkomstgioet, in 't bijzonder tot de beeren 
Veenbtia en Brands, waarvan de eerste na eene ongeveer 2'/2 
jarige afwezigheid in de tropen en de laatste als gast. 

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd 
De voorzittei geeft weer de meening van het bestuur omtient 

het voorstel van den heer Brouwer, om de maand-verloting op 
een andere wijze te doen plaats hebben dan gewoonlijk Het 
bestuur is van meening, dat een andere wijze veel te veel tijd 
zal kosten en daardoor het doel van de leden, om werkelijk een 
postzegelavond te hebben, op den achtergrond zal raken Besloten 
wordt het op den ouden voet voort te zetten. 

Verder wordt door den secretaris de aandacht gevestigd op de 
veranderde houding van den Raad van Beheer omtrent de brochure 
van de Haagsche Philatelisten-Vereenigmg Vermoed wordt, dat 
thans wel wat meer over deze kwestie geschreven zal worden. 
De secretaris wekt de leden op om al deze geschriften goed te 
lezen, opdat wij als het noodig mocht zijn er onze conclusies uit 
kunnen trekken Dit is vooral voor de afgevaardigden naar het 
Bondscongres van veel belang 

BIJ de rondvraag brengt een der leden de kwestie van de 
verloting nog eens naar voren en meent, wanneer eens wat 
meer zegels werden geschonken, de animo er grooter door zou 
worden De voorzitter meent echter, dat dit voor een enkelen 
keer eens goed zal gaan, maar dit toch op een fiasco zal uitloopen, 
wil hebben daar eenige ervaring mede opgedaan 

BIJ de gebruikelijke maandverloting zijn er twee gelukkigen en 
voor den wedstrijd over het zegel f i,— (nieuw) verwerft de heer 
De Leeuw het grootst aantal s temmen, waarmede den prijs. 

Een kleine veiling geeft nog eenige bate voor de kas en wordt 
de vergadering hierna om ongeveer 11 uur gesloten. 

De secretaris, J. POLLING. 

Bedankt. 
K van 't Velt, a/b Hr. M. Z 8. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.) 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Molenberglaan 13, te Heerlen 

VERSLAG van de vergadering van Maandag 30 Mei 1927, 
in Hotel Roberts te Heerlen. 

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

Besproken weid eene tentoonstelling Door de Vereenigmg 
»Zwolle« weiden eenige inlichtingen welwillend verstrekt De 
mede ontvargen loten werden voor het grootste gedeelte verkocht 
Wegens te weinig belangstelling werd de tentoonste ling voor-
loopig uitgesteld. 

Ingekomen is een schrijven van de Intern Vereen »Philatelica« 
te 's-Graiienhage. Na eenige discussie werd ons standpunt vast 
gesteld. 

Ter vergadering circuleerden de nieuwe zegels van Suriname 
Na afdoening van nog enkele huishoudelijke zaken en de rond 

vraag, werd de vergadering gesloten. 
Vergadering 

op Maandag 27 Juni 1927, te 8 4 nur, iu Hotel Roberts, 
Stationstraat, Heerlen. 

Postzegelverzamelaarsvereen. „Zwolle", te Zwolle. 
Secretaris : S K E I 7 E R , Schoutensteeg 2, te Zwolle. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Woensdag 
23 Maart 1927, 's avonds te 8 uur, in de Openbare 
Leeszaal. 

Aanwezig 12 leden. Opening te 8V4 uur door den voorzitter. 
Vervolgens voorlezing der notulen, welke woiden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken • Aankondiging veiling der Posterijen , van 
den heer Pieper betreffende de Tentoonstell ing, van mevrouw 
Van Gorkum met dank voor prijs der jaarlijksche verloting. Na 
uitvoerige mededeelmgen door den heer Keizer betreffende de 
Tentoonstelling gaat de vergadering om ongeveer 9)^ uur uiteen. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Woensdag 
27 April 1927, 's avonds te 8 uur, in de Openbare 
Leeszaal. 

Aanwezig 8 leden. De voorzitter opent de vergadering en geeft 
bij afwezigheid van den secretaris den heer Hofman het woord 
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tot het voorlezen der notulen, alsmede tot het uitbrengen van 
verslag over de gehouden Tentoonstelling Na ujp beraad werd 
dit jaar tot het houden eener Tentoonstelling besloten en mag 
geconstateerd worden, dat, dank zij de ondervinding opgedaan 
bij de eerste Tentoonstelling, het geheel goed geslaagd is De 
aan de Tentoonstelling verbonden wedstrijd, een veel grootere zaal, 
de aanwezigheid eener jury, de mooie prijzen, een aardige cadeau
reclame, de animo reeds maanden te voren van enkele leden, 
hebben als hoofdfactoren het der tentoonstelhngscommissie 
mogelijk gemaakt dit succes te bereiken Reeds een half uur 
voor de officieele opening wachtte Zwolle's jeugd met ongeduld 
om te worden toegelaten Wat er echter m dat halve uur nog 
moest gebeuren, laat zich hier beter niet mededeelen , de jury 
kreeg gedurende dien tijd niet juist de zuiverste opinie over de 
Tentoonstelling Dat er hard gewerkt is, heeft zij toen kunnen 
constateeren Om ongeveer 3'/4 uur opende de voorzitter der 
tentoonstelhngscommissie, de heer K S Moolenbeek, deze 2e 
Tentoonstelling met een hartelijk woord van welkom speciaal ook 
aan de heeren juryleden, die van eldeis kwamen om ons werk 
te beoordeelen Hopende, dat deze Tentoonstelling moge bijdragen 
tot bevordering van het philatelistisch leven te Zwolle en om 
streken, verklaaide hij de Tentoonstelling voor geopend 

Om + 5 uur begon de jury, bestaande uit de heeren Ensennck 
en Van der Reijden, Kampen, B J de Heer, Rotte} dam, en G 
Kroese, Zwolle, haar moeilijke taak, welke zj naar aller vol
doening op zeer consciëntieuze wijze heeft volbracht Een woord 
van d-vnk bij het uitbrengen van haar verslag was zeker op zijn 
plaats Het totaal aantal inzendingen bedroeg 25 waarbij 15 
inzendingen Neder and en Kolomen 

Prijswinnaars warei voor 
Nederland speaaal de heeren Proper (ie), dr ten Doesschate (2e) 
Nederland Hendnchs (ie), Moolenbeek (2e) ; 
Ntd Kolomen Proper (ie), Thieschefifer (2e) , 
huropa Engelhart (ie), Moolenbeek (2e), 
Buiten Europa Moolenbeek (2e), eerste niet toegekend. 
Voor de jeugdklassen waren eveneens 2 prijzen per klasse 

beschikbaar en waren hierin winnaars de jongeheeren 
de Leers ( ie Nederland en ie Nederl Kolomen), 
Sneevliet (2e Nederl Kolon , 2e Europa, ie Buiten Eu iopa ) , 
Ree ( ie Europa), Reinders (2e Buiten Europa) 
In een hartelijke toespiaak deelde de heer Moolenbeek den 

uitslag van den wedstrijd mede, waai na de heer Keizer als 
commis=ie lid het woord nam en allen, die hebben medegewerkt 
deze Tentoonstelling te doen slagen, ook namens het bestuur der 
P V V »Zwolle», een woord van dank bracht Diai de ruimte, 
ons vanwege het Maandblad toegestaan, niet toelaat een uitvoerige 
beschrijving van het tentoongestelde te geven, moet ik hier 
besluiten, na de firma's die door advertenties, prijzen voor ver
loting of andere reclame ons financieel hebben gesteund, te 
hebben bedinkt Speciaal wil ik den heer H Cohn, den Haag, 
noemen, die door zijn zending prachtzegels getoond heeft ons 
werk een waim hart toe te dragen Het verslag eindigde met 
d t n wensch, dat de Veieeniging »Zwolle« moge groeien en bloeien 

Vervolgens komen in behandeling een 10 tal ingekomen stukken, 
waarvan eemge op de volgende vergadering opnieuw in behan
deling komen Na ballotage worden de heeren dr van Dijk en 
D de Herder toegelaien als lid Bij de rondviaag werden van 
verschillende zijden op en aanmerkingen gemaakt betreffende 
de lentoonstelling, waarmede het bestuur in de toekomst reke 
ning zal houden 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 10 uur 
de vergadering 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Woensdag 
18 Mei 1927, des avonds te 8 uur, in de Openbare 
Leeszaal. 

Ainwezig 8 leden De voorzitter opent de vergadeung en geeft 
het wooid aan den secietaris tot het voorlezen der notulen Na 
eenige aanvullende opmerkingen worden deze goedgekeuid 
Vei volgens komen in behandeling de ingekomen s tukken 
Schiijven van B en W , waarin verguning wordt veileend de 
verloting uit te stellen Nogmials wordt he schrijven van »Phila 
telici« behandeld, waiibij de secretaris een gedeelte uit het 
Maindblad bespreekt De kwestie is hiermede afgedaan Bij 
afwezigheid van den leider \ an het ruilveikeei, die een voorstel 
tot reoiganisatie zou toelichten, houdt de secretaris als lid der 

tentoonstellmgscommissie een koite causerie over de Tentoon
stelling, waarbij speciaal het werk der jury naar voren komt, 
verschillende inzendingen worden behandeld, in 't bijzonder de 
verkregen cijfers Het blijkt, dat deze vaak sterk uiteen loopen en 
krijgen we hierdoor een goeden kijk op de wijze van beoordeeling 
door de verschillende heeren j u r y l e d e n Na gehouden rondvraag 
sluit de voorzitter om i lo uur de vergadering 

Uitslag der verloting, gehouden op 3 Juni 1927. 
Nummers dei loten, waarop prijzen zijn gevallen. 
Deze zijn verkrijgbaar bi] den secretaris 
Aan de verschillende vereenigingen, waaivan de nummeis 

bekend waren, zijn de prijzen reeds toegezonden en zijn deze 
bij den betrokken secretaris verkrijgbaar 

12, 24, 38, 45, 49- 55, 58, 59, 60, 64, b(), 90, 94, 98, 100, l o i , 
109, 116, 123, 133, 135, 140, 142, 153, 156, 157, i64, 170, 176, 
178, 181, 183, 194, 199, 201, 203, 207, 216, 219, 220, 227, 228, 
238, 239, 242, 244, 246, 251, 255, 261, 262, 265, 267, 269, 274, 
278, 286, 288, 290, 295, 301, 304, 306, 308, 312, 314, 318, 338, 
339. 34o, 341, 346, 348, 351, 357, 359, 362, 366, 367, 374, 380, 
383. 385. 3 9 ' . 404, 415, 420, 421, 423, 427, 430, 431, 433, 448, 
457, 465, 466, 480, 485, 488 

De secietaris, S KEIZER 

Afschrijving wegens vertrek naar elders. 
T van der Wal, Eindhoven 

Nieuwe leden. 
dr. van Dijk, Koestraat, Zwolle. 
D. de Herder, Jaagpad, Zwolle 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 23 Mei 
1927, des avonds te 8'M uur, in de bovenzaal van 
café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

Voor deze zeer belangrijke bijeenkomst met introduce's bestond 
levendige belangstelling De heer H. J van Brink had, gevolg 
gevend aan zijne belofte, een der zeer zeldzame klein formaat 
alba met jubileumzegels op zijde gedrukt, medegebracht, doch 
bovendien was ook aanwezig de heer W. F Gerdes Oosterbeek, 
referendaris bij het Departement van Kolomen, chef der Afd 
Posterijen, die een der groote alba met deze zegels zou toonen 

De voorzitter, de heer R H Driessen, verleende, na de gebrui 
kelijke welkomstwoorden aan de aanwezigen, den heer Gerdes 
Oosterbeek, onmiddellijk het woord tot het bespreken dezer schit 
terende collectie en van de andere merkwaardigheden, eveneens 
ter bezichtiging gesteld, de proefdrukken der jubileumzegels en 
de Groene Kruiszegels, welke op i October a s voor Suriname 
zullen worden uitgegeven 

Deze pioeven moesten in 1923 m groote haast worden afgedrukt 
De firma Enschede te Haarlem, die een groote hoeveelheid gelig 
getint papier had liggen, kon slechts dan gereed komen, indien 
dit papier benut kon worden en zoo verscheen, ter beoordeeling, 
in 45 tmten de 5 cents waarde van Nederl Indie De keus was 
daardoor zeer moeilijk, aangezien vele tinten buitengewoon veel 
op elkaar geleken 

De jubileumzegels op Japansch papier, op kunstdrukpapier en 
op zijde m een keurig luxe album, eigendom van het Departement, 
werden zeer bewonderd. Gedrukt in kleur, in zwart en op zijde 
m kleur werden deze alba m slechts zéér drie luxe alba gedrukt 
en aan H M de Koningin, aan Minister de Graaff en aan het 
Departement van Kolomen uitgereikt De kleinere editie, welke 
de heer H J. van Brink toonde werd in slechts vijf exemplaren 
vervaardigd voor den G G Fock, de Gouverneurs van Suriname 
en Curasao en twee hooge ambtenaren Nadat ook het eigendom 
van den heer Van Brink gecirculeerd had, passeerde de op 30 
April j 1 verschenen gewijzigde Suriname serie, welke de 35 ets 
als hoogste waarde heeft, de revue Voorts liet de heer Gerdes 
Oosterbeek nog de 2, 5 en 10 ets Groene Kruiszegels van Suriname 
zien Keurige zegeltjes, welke van i October a s, af verkocht 
zullen worden De oplaag zal zeer groot zijn 

Een dankbaar applaus en een welgemeend woord van eikente 
lijkheid van den voorzitter loonden den heer Gerdes Oosterbeek 
V oor de moeite, welke hij zich voor den Kring had getroost Nadat 
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deze expositie, met wijziging der agenda, het eerst had plaats 
gehad, deed de secretaris voorlezing der notulen van de verslagen 
van 27 April 1927 Aldus goedgekeurd 

De heer J D van Brink liet vervolgens de zoo juist uitgekomen 
zegels uit het buitenland circuleeren , i^panje alleen doet 53 nieuwe 
zegels het licht zien 

Voor speciale verdiensten jegens den Kring werd door een der 
aanwezigen een Mebusalbum uitgeloofd, de bekende luxeuitgave, 
welk geschenk begin volgend dienstjaar zal woiden uitgereikt 

Na een zeer geanimeerde verloting en nadat nog enkele zaken 
van huishoudelijken aard behandeld waren, het voorgedragen 
candidaatlid met algemeene stemmen was aangenomen sloot de 
voorzitter de vergadering met een woord van dank aan allen, 
die dezen avond tot zulk een groot succes hadden gemaakt 

De secietaris, P C. DOZY. 
Nieuw lid. 

S. J Ween, 12 Terhofstedeweg, Overveen 

Mededeeling. 
ZIJ, die blanco boekjes voor het rondzendingsverkeer wenschen 

te ontvangen, gelieven zich te richten tot den directeur, den heer 
G A K . Verschoor, Leuvensche straat 73, te Scheveinngeii, evenals 
ZIJ, die tot dusver nog verzuimden zich voor deze boekjes circulatie 
op te geven 

Vergadering. 
VERGADERING op M a a n d a g 25 J n n i 1927, te 8.15 n.ni . , in 

Café , , B o s c h l n s t " , Beznidenhont , '9 Gra^enhag'e. 
Opening en notulen 
Mededeelingen. 
Causerie van den heer J D van Brink te Hoek van Holland, 

over »Een en ander uit de geschiedenis van het postaal lucht 
verkeer« 

Verloting. Veiling Rondvraag Sluiting 

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

behoeve van LEDEN der 
Aangesloten Vereenigingen 

III II IUI III I III liiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiii 

Te koop aangeboden 
door bijzondere omstandigheden goed 
onderhouden EUROPAverzameling 
op losse bladen, bevattende ruim 8000 

stuks verschillende zegels 
Prij« fl. 300,— 

In l i ch t ingen tegen retourporto of 
bezichtiging bij den Hoofdredacteur 
J D VAN BRINK te Hoek van Holland 
lil II IUI lil I mill mil I III I IUI luii IIII11111IIII ( 6 3 7 ) 1 n 

Prijs dezer advertenties: 
f 0,73, bij vooruitbetaling. 
Posiz worden met in betaling genomen 

Te koop aangeboden : (638) 
Luchtpostbrieven Uruguay,3 envelop
pen met de nummers (Yvert) 298/303 
298/302, 304, 305/306 Te zamen fl 27 50 
(c w 728 fr) Aanvragen onder letter 
X, Hoofdredacteur, Hoeh van Holland 

LET OP! GELDIG TOT 1 JULI, 
Opruiming van een anntal ser Zweden, 
Gustaf Wasa en Luchtpost, Yv 148 152, 
ä 3 cent per franc!! d w z 2 beste 
series van 79 franc voor slechts f 1,40 
Deze stonden in 1923 fr 15—, thans 
fr 79,— dat zegt genoeg voor de toe
komst Schrijft direct de gelegenh is 
er nu Landst Paket, e a nr kunnen 
bijbesteld worden, zie prijzen vorig nr 
Boven 10 gld franco aangeteekend 

H Teunisse. Dacostastraat 17, Dordrecht 
(Agent IvenskFrimarken Handel) (636) 

Alléén plaatsing 
bij vooruitbetaling. 

Zoek te koopen afdrukken van de 
versch drukwerkrolstempels op zegel 
V ViC , eveneens kleine rondstempels, 
langstempels, enz , duidelijk op zegels 
en ook op briefk Afdr v d machine
stempels op briefkaart of enveloppe 
H. LAMPE Fzn, SNEEK (633) 

Tekst de/er Annonces 
vóór den 5en iu te /enden 

aan de Administratie. 

Z E N D T O N S UW MANCOLIJSTI 
Door voordeelige aankoopen zijn wij in staat de ontbrekende exem

plaren in primaconditie tegen den längsten prijs te leveren 
Onze speciale afdeeiing belast zich met 
de meest accurate uitvoering uwer orders 

POSTZEOELHANDEL „ I N S U L I N DE", 
Z O U T M A N S T R A A T 14 a, D E N HAAG (6i3) 

Holland en Kolomen, ook verzamelingen, steeds te koop gevraagd. 

VEILINGEN. 
TE 'sGRAVENHAGE 
WORDT VAN SEPTEMBER AS. AF 
W E D E R O M ELKE M A A N D EEN 

POSTZEGELVEILING 
GEHOUDEN DOOR DEN AUCTIONARIS 

J K. RIETDIJK, DEN HAAG, 
LANGE POTEN 15', TELEFOON 17020. 
♦ — 

KENT U DE VELE VOORDEELEN, 
VAN HET KOOPEN IN VEILING? 
NA OPGAVE VAN UW ADRES, V\/ORDT DE 
VEILINGSCATALOGUS U GRATIS TOEGEZONDEN 

VRAAGT COHDiTiES VOOR VERKOOP IK V E I L I K E . 
(639) 

GROOTE VERKOOP VAN 
I MISSIEZEGELS. | 
g In het „Gewerbehaus" van de stad Keulen g 
= zullen de daar aanwezig zijnde gegarandeerde = 
^ niet gesorteerde M i s s i e  z e g e l s der geheele g 
g wereld, wegende meerdere duizenden kilo's, ^= 
= afkomstig van missies, kloosters, regeeringen, ^ 
^= e n z , sedert vele ja ren in de geheele wereld = 
g verzameld, met vele oude en zeldzame zegels = 
^= zonder onderscheid van waarde, door onder ^ 
g geteekende bij gewicht verkocht worden. De g 
^ dag van verkoop wordt in de groote dagbladen S 
^= nog bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen ^ 
^= te voren (nu) verzegelde of geplombeerde = 
^ origineele proefpakketten van 1 tot 10 kilo = 
^= bruto bekomen. Een origineel proefkilo bruto ^ 
W: (lOOOO tot 20000 stuks) kost 21 Mark, 2 kilo ^ 
^ 30 Mark, 4 kilo 50 Mark, 10 kilo 100 Mark. ^ 
^= Geldzending vooruit franco of anders onder ^= 
g rembours. Buitenland slechts geld vooruit. ^= 

m Telefoon: Rheinland 3375, Postcheque: m 
g Köln no. 53106. Bankkonto: Kreisspar ^ 
= kasse Köln no. 1646 5 

BRIEFMMKENEIN UHD lUSFUHR e.i!i,b.ll., 
KÖLN A R H , G E W E R B E H A U S 518 
GROOTSTE ONDERNEMING VAN DEZEN AARD (634) 
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Belangrijk bericht aan alle Philatelisten. 
De Prijslijst van NEDERLAND EN KOLONIËN 

1927—1928 
van den „Haagsche Postzegelhandel" is 15 Juni j.I. 
verschenen en wordt U, na ontvangst van adres, 

gratis toegezonden. 

De Nieuwe Schaubek-Supplementen zijn tegen onderstaande prijzen bij ons verkrijgbaar. 
Prijs. 

. f 4,35 

. f 4,35 

. f 5,05 
03 f 7,20 
04 f 7,95 

Album-nummer. 
96 . . . 
90 . . . 
01 . . . 

Album-nummer. 
OOE 
OOA 
OOB 
40, . 
41 . 
42 . 

Prijs 
7,95 
8,65 
9,40 
2,20 
2,55 
3,25 

Album 
43 
44 
45 
12 
13 

nummer. 
f 

Prijs. 
3,60 

f 4,70 
5,05 
1,30 
1,45 

RECLAME-A A N B I E D I N O. 
4-deelig Schaubek-Album der geheele wereld, gedrukt op prachtig houtvrij papier, 

nieuwste uitgave, VAN f 7 2 , - , NU f 6 0 , — . 

DE HAAGSCHE POSTZEQELHANDEL, 
NOORDEINDE 90, DEN HAAG. 
TELEFOON 13157. GIRO 110104. 

IS en BLIJFT het beste en meest vertrouwde adres voor den 
IN- en VERKOOP uwer postzegels en aanverwante artikelen. 
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DOOR ONZE E N O R M G R O O T E A A N K O O P E N VAN HET 
GOUVERNEMENTSPOSTBEDRIJF TE BANDOENG, 
ZIJN WIJ IN STAAT DE VOLGENDE BIJZONDERE AANBIEDING TE MAKEN: 

Na ontvangst van 20 gulden zenden wij U franco 1 pakket, inhoudende 1 kilo N e d c r l a n d s c h  I n d i s c h c 
postzegels 1903/08, ITVj en 22'/, cent; 1912/14, i/s> 2. ■?'/,. l'^'/j. 30 en 50 cent; 1921, 12Vj op IT'/s cent en 60 cent op 
1 gulden; 1922, 2Vj, 5, 10, 20, 40 en 80 cent, respectievelijk Yvert nos. 51, 54, 97, 100, 105, 110, 114, 115, 125, 130, 
132, 183, 134, 135, 137 en 139, alle zich bevindende op briefstukjes of op uitknipsels van postformulieren. 

De zegels zijn van goede kwaliteit en alle genoemde soorten zijn goed vertegenwoordigd. 
Elk pakket bevat ruim 5000 zegels met een g e g a r a n d e e r d e c a t a l o g u s  w a a r d e v a n M I N S T E N S 

ZOOO f r a n c s volgens Yvert & Tellier 1927. 
Deze pakketten zijn door hun goede samenstelling niet te vergelijken met de gewone Indische kilowaar, die vroeger 

wel eens in den handel was en die toen uitsluitend de meest gewone soorten bevatte. 
Na ontvangst van f 10,— zenden wij U franco 1 kilopakket, bevattende ruim 5000 zegels Ned.Indië, Yvert nos. 

97, 100, 105, 110, 114, 115, 132, 133, 134, 135 en 137. 
Bij minstens 4 kilo 10 "/o korting. iVlinder dan 1 kilo wordt niet verkocht. 
Prachtmaieriaal voor ruil of speculatie. 

N.V. HEKKER's POSTZEGELHANDEL, 
R E G U L I E R S B R E E S T R A A T 2 4 , AMSTERDAM. 

TELEFOON 33324. POSTGIRO 21278. (546) 

POSTZEGELHANDEL P. HOOGEROIIX 
MOLtHSTBAAT 22. Postrekening 92993. DEH HAAG 

STEEDS VOOeHANDÏGroote Collectie 
SchaubekAlbums, Doublettenboekjes, BlancoAlbums en 
alle andere benoodlgdhsden tegen concurreerende prijzen. 

G E L E G EN H E I D S  A A N B I E D I N G . 
stuks Mo. Yvert Prijs 

1913 
„ 

1921 
1926 
1926 
1927 
1922/24 
1923/24 
1927 

1921/23 
1925 
1926/27 

1925 
1914/19 

1927 

Nederland, 2'l. gid. Jubileum . 
5 gld. 

„ Vliegpost, compleet. 
5 gld., grijs . . . . 

België, Watersnood * , . . . 
„ 10 franc, bruin . . . . 

(Spoorzegels) . . . . 
n » . . . . 
» » 

aanvullingswaarden 
Danzig, Vliegpost * 

„ 1 gulden 
Frankrijk, 8 opdr.: ==/„ '^l,r„ 

501 80/ 50/ 50/ 50/ 

Hongarije, aporlsene * . . . 
Luxemburg 
Engelsclie Kol., Oorlogszegels * 
SURINAME, Jubileumtype * 

1 
1 
3 
1 
3 
1 
7 

21 

9 
12 
1 

« 
15 
4' 
7 

91 
92 

99/101 
153 

230/232 

128/134 
135/155 

/ 61 Fr. 
\ nominal 

60/71 
192 

110/140 
371/378 
95/109 

f 1,10 
., 1,75 
„ 0,60 
„ 0,40 
„ 0,65 
„ 0,35 
„ 0.40 
„ 0,50 

., 2,40 
„ 0,45 
„ 0,3S 

„ 0,30 
„ 125 
„ 5,75 
„ 3 , 
„ 1,60 

1000 verschillende zegels der geheele wereld, 
zeer mooi samengesteld „ 2 25 

P R I M A RUILBOEKJES (plaats voor 160 zegels) 
per 100 stuks f 3,50. 

1 iestellingen boven 5 guld< : n franco. (518; 

l E R L A 
1922—23, Rood overdrukt, X d. 
Yvert & Tellier no. \5a. Prijs: £ 6. 

Postfrisch. 

Mijne specialiteit: 
Zeldzame Britsche 

Koloniale zegels 
van alle uitgiften. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
MANCOLIJSTEN ontvangen mijn persoonlijke 

nauwkeurige aandacht. 

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

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

i 

f 
f 
f 
i 
ff 
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den heer J. Hulshoff Pol, Haarlem. 
» » P. J. H. Kuijper van Harpen, Amsterdam. 

N. V. Hekker's Postzegelhandel, Amsterdam. 
V e r g u l d Z i l v e r e n M e d a i l l e s door: 
de Haagsche Philatelisten-Vereeniging, Den Haag. 
Philatelistenclub »Rotterdam«, Rotterdam. 
mevrouw J. Costerus-Poederbach, Edam. 

» E. L. van der Hurk-Scharlau, Amsterdam. 
» A. Schmid-Paulus, Amsterdam, 
» H. Schmid-Perin, Rotterdam. 

den heer J. B. Schmid, Rotterdam. 
» » J. M. Looman, Amsterdam. 
» » N. N., Haarlem (2 stuks). 
' y> J Goossen Czn., Amsterdam. 
' ' G. V. van der Schooren, Arnhem. 
» » L. van Essen, Hilversum 
» » L H . Zeevenhoven, Rotterdam. 
" » M. Hauer, Amsterdam. 
" » A. F. Singels, Breda. 
» « L. C. A. Smeulders, Breda. 
» » J. D. van Brink, Hoek van Holland. 
» X J. W. de Beer, Brussel. 
» » F. E. de Deken, Amsterdam. 
» » dr. P. H van Gittert, Utrecht. 
» » D. Ederzeel, Amsterdam. 
» » G. Keiser, Den Haag. 
» • Jch. van den Berg, Ede. 
» » J. G. )L van Herwerden, Groningen. 

Z i l v e r e n M e d a i l l e s door: 
de Philatelisten-Vereeniging »Zuid-Limburg', Maastricht. 
Ned. Philatelisten-Vereeniging »Dp Hoop van Zegels«, Haarlem. 
de Postzegelvereeniging «Gontact schept Kracht«, Z^r«« (N.H ). 
mevrouw J. T. F. van der Schooren-Karseboom, Arnhem. 

» P. Jorissen-Zegers, Rotterdam. 
den heer H. F. W. Becking, Den Haag. 

> » J. F . Burgersdijk, Bilthoven. 
» » _ J. C. E van Herwerden, Groningen. 
» » N. N., Haarlem (2 stuks). 
» » L. H. Zeevenhoven, Rotterdam. 
•• j> P. J. van Harderwijk, Schiedam. 
>> » J. van Gist, Amsterdam (voor Nederland en Koloniën). 
• » J. Mebus, Amsterdam. 
» • Tj. Gs. de Vries, Amsterdam. 

B r o n z e n M e d a i l l e s door: 
den heer L. H Zeevenhoven, Rotterdam. 

» » M. Hauer, Amsteuiam. 
de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam. 
Z e g e l s v o o r d e j e u g d k l a s s e e n V e r l o t i n g van : 
den heer dr. H. W. Borel, Meran. 

» » J. K. Rietdijk, Den Haag. 
» » mr. W. S. W. de Beer, Amsterdam. 
» >> W. G. Zwolle, Amsterdam. 
o » J. H. Donnai, Den Haag. 
» » P. C. Korteweg, Laren (N.H,). 

In het Maandblad van 16 Juli wordt deze lijst vervolgd en 
tevens de lijst van vrijwillige bijdragen in het tentoonstellings
fonds geplaatst. 

De Tentoonstelling zal officieel op Donderdag 25 Augustus 1927 
worden geopend door den hoo Jcdelgestrengen heer ir, M H, Damme, 
directeur-generaal der posterijen en telegrafie. 

Door den directeur van het Postmuseum te Den Haag is het 
Comité een hoogst interessante inzending van het Postmuseum 
ter opluistering toegezegd. 

Op I Juli sluit de inschrijving, dames- en heeren-philatelisten, 
schrijft dus tijdig in, om verzekerd te zijn van uw aangevraagd 
aantal meters; nä i Juli kan het Comité U dit niet garandeeren. 

Jeugdige verzamelaars, zendt uw verzameling in. De kosten 
hiervoor zijn gering; slechts f 3 , — , terwijl mooie prijzen beschik
baar zijn, 

Philatelisten in Nederland, maakt U allen op voor het groote 
philatelistische feest te Amsterdam. 

bericht, dat op de Internationale Postzegeltentoonstelling te 
Straatsburg het Maandblad wederom bekroond is met eene 
verguld zilveren medaille. 

Verder behaalden nog medailles : 
de Ned. Bond v. V. v. P., eene zilveren medaille voor den 

»Leiddraad« ; 
de Ned. Ver. v. Postz., eene verguld zilveren medaille voor 

het »Handboek« ; 
de heer Th . H. van der Hurk, te Amsterdam, eene verguld 

zilveren medaille voor zijn inzending Danzig; 
de heer P. Jorissen P.C.zn., te Rotterdam, eene verguld zilveren 

medaille voor zijn inzending Ethiopië ; 
de heer H. L. Vogel, te Goedereede, eene verguld zilveren 

medaille voor een zijner beide inzendingen ; 
de heer Joh. van den Berg, te Ede, eene verguld zilveren 

medaille voor zijne inzending Sarre ; 
de heer Leon de Raaij, te Watergraafsmeer, diverse zilveren 

en bronzen medailles, voor zijn verschillende inzendingen. 
Breda, 10 Juni 1927. 

'oststuMkeiTL 

Bekroningen te Straatsburg. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer, nog juist bijtijds om 

het te kunnen opnemen, bereikt ons van bevriende zijde het 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. Ten vervolge op mijn mededeeling in het April-

nummer kan ik nu melden, dat de firma Enschedé reeds in April 
bezig was met het voorzien van den opdruk van 5 cent op brief
kaarten van 7'/j cent. Het zal dus niet zoo lang meer duren of 
deze opdrukkaarten komen aan de postkantoren. Gaarne houd ik 
mij aanbevolen voor melding (zoo mogelijk onder overlegging 
van een bewijsstuk) op welke kaarten de opdruk gevonden is. 

BUITENLAND. 
Algiers. Met het landschap als waardestempel kwamen de 

volgende poststukken in omloop: (D. B. Z). 
Env. 15 c. bruin, klein formaat. 

30 c. blauw, 40 c. olijfgroen, 50 c. blauw, groot formaat. 
Kr bd. I c. olijfgrijs op geel. 

2 c. lilabruin, 15 c. roodbruin op roomkl. 
Kbf. 40 c. olijfgroen, 50 c. d. blauw op grijsbruin. 
Br. 30 c. blauw, 40 c. olijfgroen, op groen, 

30 -|- 30 c. blauw, 40 -)-40 c, olijfgroen, 75 - | -75 c , karmijn 
op groen. 

Australië De heer Belmonte zendt mij den laatsten kaartbrief 
met perf. C, ; het onderschrift luidt nu : »To open this letter card, 
tear off the side edges first« in plaats van »the edge at the perfo
ration«. De waardestempel is weer George met emu en Kangoeroe. 

Kbf. 1V2 p. rood op wit. 
Italië. Slechts met waarde-aanduiding, zonder waardestempel, 

kwamen hier 2 paketkaarten in gebruik : ^ 
Paketk 5 lire zwart op rose, * 

8 » geelbruin op rose. 
Maleische Statenbond, De 2 cents-kaart verscheen opnieuw in 

de oude groene kleur, maar in grooter formaat (D. B. Z.). 
Br. 2 c. groen op zeemkl. 
Nieuw Zeeland. Naast den kaartbrief met de reclame van brief-

telegrammen geeft deze Kolonie ook nog een anderen uit waarop 
een reclame voor de postspaarbank; op de achterzijde staat o, m. 
»Interest 4 percent en »State Guarantee« ; de waardestempel is 
weer Koning George in admiraalsuniform. 

Kbf. I d, rood op blauw. 
Oostenrijk. De kaart van 10 gr. verkreeg nu een 2-regelige 

afzender-aanwijzing, op de plaats der daarvoor bestemde ruimte. 
Br. 10 gr, bruin op zeemkl. 
Rusland. De kaart van 7 en 7 - j - 7 kop, met waardestempel 

soldaat, werd in omloop gebracht met als voordruk één der 6 
volgende talen, waarnaast nog Fransch en Esperanto; t.w, Russisch, 
Ukrainisch, Witrussich, Georgisch, Armenisch en Turkomenisch. 
(D. B. Z ) . 

Br. 7 k , 7 -}- 7 k. bruin op zeemkl. (in 6 talen). 
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Tonga. Van den heer Belmonte ontving ik een nieuw couvert 
voor aanget. brieven, gewoon enveloppe formaat, i68 X loom.M; 
onder R in ovaal staat de waarde; op de klep staat weer het wapen. 
Vriendelijk dank! 

Env. V. aanget. br. 3 p. karmijn. 
Ver. staten van Amerika. Dat de Amerikanen practische men

schen zijn is welbekend. Het postbestuur levert aan particulieren 
enveloppen, bedrukt met het adres van den afzender, bij afname 
van minstens 500 stuks. Soms gebeurt het dat deze particulieren 
zich uit zaken terugtrekken of het bestelde niet iDetalen; het 
betrokken postkantoor wisselt deze enveloppen in en zendt ze 
retour naar het postbestuur, die ze dan gebruikt voor dienst-
doeleinden ; de naam wordt met een zwart blok overdrukt, waar
onder gewoonlijk dan nog komt »Post Office Department, enz.<. 
Over den waardestempel komt dan nog »Penalty for private use 
to avoid payment of postage, f 300«. Onnoodig te zeggen, dat 
deze dienst-enveloppen zeer zelden in verzamelaars-bezit komen; 
voor mij liggen zulke met Washington, laatste uitgifte : 

D. Env. 2 c. rood op vleeschkl. 224 X 97 m.M. 
2 c. » » wit 242 X 1°^ * 
3 c. paars » » 242 X ^°^> 256 X u o m M . 

dimöeïil 

Leeuwarden. Een dooi loopend Krag-machinestempel en 2 
handstempels (nos. 1 en 2) met Inschrift VERGEET NIET 5 — 10 
SEPTEMBER FRIESCHE LANDBOUWTENTOONSTELLING zijn sedert 
begin Mei in gebruik. 

's-Gravenhage. Evenals in 1904/06 worden er tegenwoordig 
weder gedurig proeven genomen. Na Rijswijk, Loosduinen en 
Delft is nu de residentie aan de beuit . De in het vorig nummer 
vermelde stempel met 4 rechte lijnen is van 10 tot 12 Mei j .1 . 
opgevolgd door een Flier-model met 4 evenwijdige golflijnen, 
de links staande dagteekeningstempel bevat in den dubbelring 
behalve bovenin de plaatsnaam, onderin 3 dichte sterren; in het 
midden de 3-regelige datum b.v. 5-6 N 10 V 1927. Letters en 
cijfers zijn opvallend forscher dan die tot nu toe in Flierstempels 
voorkwamen. 

De 24-uurs indeeling zagen we tot nu toe het eerst in de stem
peltjes der sorteerders van de postbus-correspondentie en wel 
sedert 12 April j .1 . Kwam op de voorzijde der voor postbushou
ders bestemde brieven te Amsterdam (hoofdpostkanfoor) tot nu toe 
een cirkelstempel met nummer van den beambte b.v. (48) hoogste 
ons bekend nummer of langwerpig stempel 1 1195 | waarvan wij 
ook nos 1196 en 1197 kennen, sedert genoemden datum, dus 
ruim één maand vóór dat de 24-uurs indeeling officieel is inge
gaan, staat vóór het nummer van den beambte m kleine cijfers 
de tijd bv. | 22 1090 | We zagen tot nu toe de uurcijfers 1/23 
en de beambten-nummers 1050/1094. hr. A. W. Brave, wien wij 
voor zijn onderzoek in deze vriendelijk dankzeggen, deelt ons 
mede, dat de beambte een bakje bij zich heeft met losse inzet-
stukjes van i—24 en ieder heel uur zijn stempel versteekt. 

De nieuwe tijdsindeeling zagen we eveneens of wordt ons 
gemeld uit 's-Gravenha^e-Station H. Y. S. M., Haarlem-Station, 
Hoogezand (handstempels) en Groningen. 

In laatstgenoemde stad kwam i Jqni j l . een doorloopend machine-
stempel in gebruik met afwisselenden tekst, zooals Dordrecht 
en Leiden bezigen, n.1. 4-regelig tusschen lijnen : ADRESSEER 
VOLLEDIG MET STRAAT EN NUMMER resp. VERMELD IN UW 
BELANG OOK ADRES VAN AFZENDER. 

Van de Nederlandsche frankeermachines ontbreken ons nog 
gegevens over de machines nos 8, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25 en 
hooger. 

Wie van onze lezers kan ons mededeelen waar deze machines 
in gebruik zijn ? 

Van Machine no. 16, in gebruik bij J. P . Wijers' Industr ie-en 
Handelsonderneming, Amsterdam kennen we een 10 cent afdruk. 

Machine no. 9 van de Uitgevers-Mij »C. Misset«, Doetinchem 
stempelt sedert October 1926 geheel rood (evenals bv. no. 4 en 

19) eerst was hier de links staande plaatsnaam en datum-aan
duiding zwart. 

Wij hopen, met aller medewerking, in staat gesteld te worden 
spoedig eens een volledige opgave dezer interessante frankeer-
stempels (die druk verzameld worden) te kunnen geven. 

Hartelijk dank aan de beeren A. M. Benders, A. W. Brave 
ABzn, W. P. Costerus, L. de Haan, Th. v. d. Hurk, H. Lampe 
Fzn , Joh. Schnabel, Joh. Troost en W. G. Zwolle voor de spoedige 
mededeeling der diverse nieuwtjes. Trg. 

Nog eens „beperkt verzamelen". 
Een lezer doet ons de vraag, of het voor een ondernemend 

uitgever niet loonen zou een album te vervaardigen, waarin 
uitsluitend zijn opgenomen de landen met een afgesloten ver-
zamelgebied. 

Wij zijn van meening, dat deze lezer hier een punt aanroert, 
der overweging meer dan waard. Het bruut afbreken van een 
verzameling, bepaald door een min of meer willekeurig gekozen 
jaartal, strijdt, zooals wij reeds vroeger op deze plaats uiteenzetten, 
met het beginsel, dat bij het aanleggen eener collectie moet 
voorzitten: in het bijeengebrachte weer te geven de postale ont-
wikkelings-geschiedenis van een land, zooals deze zich aan ons, 
verzamelaars, manifesteert door zijn zegeluitgiften. Begint of 
eindigt men met een zeker jaartal , dan heeft men iets onvol
komens tot stand gebracht, waaraan kop of staart ontbreekt. 
Niet ieder is van het tempvirament om als speciaal-verzanielaar 
zijn eigen weg te zoeken of vindt in het opsporen van plaatfouten, 
drukafwijkingen, papier-nuances en dergelijke de afleiding, die 
hij zoekt. Het zijn niet steeds de slechtste of meest-oppervlakkige 
verzamelaars, die in het voordruk-album een houvast zoeken en 
vinden, dat hen helpt den rijste-brij-berg te verslaan, die de 
vaardige keukenmeid Philatelie hun onverhoeds voorzet. Een 
goed voordruk-album, al of niet voorzien van afbeeldingen en 
in het gebodene gehouden binnen de grenzen van een betrouw
baren wereld-catalogus, geeft den doorsnee-verzamelaarruimschoots 
gelegenheid zijn wenschen te bevredigen en toch iets fraais tot 
stand te brengen. Bevat een dergelijk album dan voorts uitsluitend, 
afgesloten landen, dan heeft de verzamelaar, die daarin zijn heil 
zoekt, zijn philatelistische levenstaak goed afgebakend voor zich. 

Men meene evenwel niet, dat deze vrijwillig aanvaarde taak 
door deze beperking licht zij. Onder de afgesloten landen toch 
vindt men er verscheidene, die men nu niet direct tot de 
»goedkoope« kan rekenen. Er vallen onder o.a. de Oud-Duitsche 
staten en om b.v. daarin iets te bereiken, dat het middelmatige 
overtreft, zal ook velen van ons zwaar vallen. 

Toch ware de proef te nemen, indien een uitgever, die over 
de noodige technische hulpmiddelen beschikt en het teeken des 
tijds »beperking» verstaat, zijn medewerking verleende. Technisch 
voorzien wij geen of geringe bezwaren. De drukkers toch van de 
wereld-albums beschikken over het materieel, dat hun in staat 
stelt, een dergelijk album samen te stellen, zonder dat dit veel 
hoofdbrekens zal kosten. Bovendien veroudert een dergelijk werk 
nimmer. De kardinale vraag voor hen is evenwel: vindt zulk een 
album voldoende afzetgebied. Hier tasten wij in het duister en 
kan alleen samenwerking uitkomst brengen. 

Waar de uitgave van een dergelijk beperkt album ons gewet
tigd voorkomt, stellen wij ons gaarne ter beschikking van de 
verzamelaars, die in printipe tot aankoop zouden willen besluiten 
en hun beslissing slechts afhankelijk wenschen te stellen van den 
gevraagden prijs. Wie onder de lezers derhalve zulk een album 
zou wenschen, geve daarvan per briefkaart kennis aan den 
hoofdredacteur, J. D. van Brink te Hoek van Holland. Is het 
aantal deelnemers zoo groot, dat er kans bestaat, dat deze wensch 
in vervulling gaat, dan zal de redactie zich voor de verdere af
doening wenden tot de handelaars-uitgevers hier te lande of de 
album-drukkers elders. 

Wij laten thans volgen een opgave der landen, die men als 
afgesloten verzamelgebied beschouwen kan : 

A. Europa. 
Allenstein. Elzas-Lotharingen. 
Baden. Fiume. 
Beieren. Hamburg. 
Bergedorf. Hannover. 
Bosnië. Helgoland 
Bremen. Jonische Eilanden. 
Cavalle. Karinthië. 
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Kerkelijke Staat. 
Lombardije-Venetië. 
Lübeck. 
Marienwerder. 
Mecklenburg-Schwerin. 

» -Strelitz. 
Modena. 
Montenegro. 
Napels. 
Oldenburg. 
Oost-Roemelië. 

» -Silezië. 
Parma. 
B. Buüen-Etiropa. 
Annam en Tonkin. 
Bangkok. 
Benin. 
Britsch-Centraal-Afrika. 

» -Columbia. 
» -Indië (Verschillende 

Romagna. 
Saksen. 
Sardinië. 
Sicilië. 
Sleeswijk-Holstein. 
Thessalië. 
Thracië. 
Thurn en Taxis. 
Toskane. 
Turkije (vreemde kantoren). 
Wenden. 
Wurtemberg. 
Zuid-Bulgarije. 

Mohéli. 
Natal. 
Nevis. 
Niger-kust. 
Nigeria (Noord). 

(Zuid). 
»kleine staten«) Nieuw-Brunswijk. 

» -Oost-Afrika. Nieuwe Republiek. 
Buenos-Aires. N. Z. Wales. 
China (vreemde kantoren). Nossi-Bé. 
Columbia (provincies). Obock. 
Cook Eilanden. Oranje Vrijstaat. 
Cordoba. Porto Rico. 
Corrientes. Queensland. 
Diego-Suarez. Rhodesia. 
Duitsch-Oost-Afrika. Selanger. 

» -Zuid-West-Afrika. Senegambie en Niger. 
Fernando Poo. Spaansche Antillen. 
Formosa. Stella land. 
Fransche Koloniën (algemeene Sungei-Ujong. 

uitgifte). Swazieland. 
Griqualand. Tasmania. 
Groot Comore. Tobago. 
Guam. Transvaal. 
Guanacaste. Uganda. 
Hawai Eilanden. Vathy. 
Horta. Victoria. 
Koning Edw. VII land. » -land. 
Korea. West-Australië. 
Maarschalks Eilanden. Zuid- » 
Malediven. Zululand. 
Marokko (Duitsche Kantoren). 
Enkele »landen«, zooals Epirus, Karelië enz., zal de aandachtige 

lezer onder bovenstaande opgave niet aantreffen. Wij schakelden 
deze voorloopig uit, omdat verschillende uitgiften daarvan min 
of meer aanvechtbaar zijn. Doch behalve deze twijfelaars, om ze 
zoo maar eens te noemen, heeft de verzamelaar, die zich beper
ken wil, nog keuze te over ! 

Mocht de deelneming groot genoeg zijn, zoodat daarvan een 
verdere correspondentie met een uitgever het gevolg zal zijn, dan 
zal vorenstaande lijst toch nog wel aan een aanvulling of bekorting 
moeten worden onderworpen. v. B. 

Het philatelistisch Vereenigingsleven 
in Nederland. 

Nu de Nederlandsche postzegel vijf- en zeventig jaar oud is, 
vraagt men zich te recht af, welke gevolgen daaraan zijn verbonden. 
Allereerst, evenals elders, het ontstaan van postzegelverzamelaars 
en daarna, hetgeen men van zelf sprekend zou beschouwen, de 
aaneensluiting, de vereeniging ! 

Een kleine vijftig jaar geleden was het streven naar vereeniging 
in ons land, evenals elders, nog in een opkomst stadium. Sedert 
dien heeft zich op elk gebied het vereenigingsleven op ongekende 
wijze ontwikkeld en het is dus begrijpelijk, dat ook op philate
listisch gebied, toen zich het postzegelverzamelen steeds meer 
uitbreidde, het aantal vereenigingen langzamerhand toenam. 
Dat dit in den beginne niet zeer snel ging, hing zoowel samen 
met het gebrek aan initiatief in die dagen, als- en nog meer, 
met een speciaal feit op het philatelistische vereenigingsgebied. 
Immers de eerste Vereeniging die hier te lande was opgericht 

in 1884, was de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverza
melaars, die, gevestigd te Amsterdam, toch bedoelde een band 
te vormen tusschen de Nederlandsche verzamelaars op dit gebied. 

Dit streven, dat bedoelde het persoonlijk contact, niet tot éénig 
doel te maken, maar vooral ook, een tijdschrift en dergelijke op 
het programma te plaatsen, had tengevolge dat het anderen 
afschrikte en eerst, nadat door het vormen van afdeelingen, het 
wenschelijke, ja noodzakelijke van geregeld persoonlijk contact, 
zich duidelijk had gemanifesteerd, volgden plaatselijke vereeni
gingen. 

Afgezien van pogingen die geen- of geen duurzaam succes 
hadden, volgde op de Nederlandsche eerst in 1893 »Breda«, in 
1897 »De Globe« te Arnhem en de H. P. V. in den Haag . In 
de nieuwe eeuw ging het sneller, in 1903 volgde »Hollandia« 
te Amsterdam, »Rotterdam« in 1905 en de Utrechtsche in 1906, enz. 

Intusschen had in alle deze vereenigingen, de ontwikkeling 
van het verzamelaarswezen in het buitenland haar schaduw 
geworpen en de evolutie op dit gebied heeft zich hier eveneens 
afgespeeld. 

De eerste Nederlandsche philatelistendag in 1906 was tot stand 
gekomen, door initiatief vanuit de Nederlandsche Vereeniging 
en door krachtig samengaan van alle Haagsche Philatelisten. 
Deze en de tweede dag, eveneens in den Haag gehouden was 
een welsprekend motief om de verdere aaneensluiting der 
vereenigingen ter hand te nemen. 

Den 26sten Juni 1908 werd de Ned. Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars opgericht en als eerste punt op zijn 
programma stond natuurlijk het houden van Philatelistendagen. 

Hierin is hij reeds dadelijk geslaagd en slechts in 1914, het 
oorlogsjaar, is deze doorloopende reeks onderbroken geworden. 
Met steeds meer succes zijn de Nederlandsche verzamelaars bijeen
gekomen. Aanvankelijk vormde de Bondsvergadering een kleinen 
kring, tijdelijk nog onderbroken door het uit treden in 1912 van 
de Ned. Ver. v. Postzegelverzamelaars die in 1915 weer toetrad. 
Oprichters van den Bond waren behalve zij, feitelijk Breda, de 
Haagsche en de Utrechtsche Ver. en spoedig traden »Hollandia« 
en »de Globe« toe. 

Aanvankelijk en vooral tijdens de jaren 1914 tot en met 1918 
was de Bond gedwongen zijn werkterrein binnenslands te vinden ; 
eerst na dien tijd zijn de relatiën met het buitenland aangeknoopt, 
en zij hebben ten slotte geleid tot de oprichting van de Federation 
Internationale In 1926 te Parijs, die thans zal moeten toonen dat 
zij in staat is de onderwerpen, die slechts internationaal kans 
op regeling hebben, zooals de strijd tegen de vervalschingen, 
het overleg bij intern, tentoonstellingen, het voorkomen van 
onnoodige uitgiften, het bevorderen van l i t teratuur en keurings
wezen, nader tot een oplossing te brengen. 

In de ontwikkeling van het philatelistisch vereenigingswezen 
in Nederland is in zooverre een merkwaardige lijn te zien, aan
gezien ze nog al afwijkende is van die in andere landen. 

Gedeeltelijk is dit een gevolg — misschien zelfs wel voor een 
groot deel — van den kleinen omvang van ons land. Daaraan 
is b.v, toe te schrijven, dat eerst betrekkelijk zoo laat hier vereeni
gingen en een vakblad ontstonden. Velen waren hier te voren 
al lid van Duitsche vereenigingen en lazen het III. Bifm. Journal 
van Senf, dat in 1873 al in Leipzig verscheen. Daaraan is het 
ook toe te schrijven, dat in ons land, de lit teratuur met zooveel 
finantieele moeite te kampen had ; dat het initiatief van Huart, 
den oprichter der Ned. Ver., die reeds enkele maanden daarna 
het Nederl. Tijdschrift van Postzegelkunde wist te grondvesten, 
zoo hoog is aan te slaan ! Gedurende ta! van jaren was dit het 
eenige blad van dien aard in ons land. Later kwamen er andere 
totdat in 1912 het Maandblad werd opgericht door de Verg. van 
Breda, Utrecht , Hollandia en H. P. V . ; in 1922 trad de Ned. 
Vereeniging toe en werd de combinatie der beide bladen, het 
Nederl. Maandblad voor Philatelie gevormd. 

Het is merkwaardig hoe het oorspronkelijk voorbeeld der Nederl. 
Ver., die niet in de eerste plaats een vereeniging wilde zijn van 
plaatselijken, maar wel van landelijken aard, lang heeft nagewerkt 
en ook nu nog hebben tal van vereenigingen hare leden niet 
alleen ter plaatse harer vestiging maar door het geheele land 
en in de Koloniën verspreid. 

Slechts de kleinere vereenigingen zijn vrijwel zuiver plaatselijk 
en zij alleen dan ook vallen in het kader, dat in het buitenland 
als regel voorkomt. Eerst in de laatste jaren zijn hier en daar 
vereenigingen ontstaan wier bedoeling het is — ook een speciali
satie — zich uitsluitend bezig te houden met den verkoophandel. 
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Bij deze vereenigingen is natuurlijk overal het plaatselijk karakter 
onbruikbaar. 

Nog een bijzonderheid van het vereenigingsleven der Philate
listen in ons land is, dat men er niet altijd en overal in slaagt 
de vergaderingen en bijeenkomsten philatelistisch interessant te 
doen zijn. Gebrek aan eigen krachten is soms de zeer begrijpe
lijke oorzaak, maar het geregeld bijhouden der philatelistische 
periodieken en het daardoor zich zacht aan anderen spiegelen^ 
kan in deze verbetering brengen. Hier en daar worden pogingen 
gedaan sprekers ter beschikking te stellen. 

Resumeerende om een oordeel te geven over het vereenigings
leven in Nederland speciaal van de postzegelverzamelaars, kan 
men zeggen, dat pas laat de ontwikkeling zich verbreidde en 
dat ook nu nog, gezien het groote belang dat alom in de philatelic 
wordt betoond, het aantal tot vereenigingen toegetreden verzame
laars, nog betrekkelijk gering is. 

Wel is na 1900 de ontwikkeling sneller gegaan, het voorbeeld 
van hen die vereenigingen oprichtten, philatelistendagen en bond 
in het leven riepen, heeft velen uit hun tent gelokt, maar nog 
een groot aantal verzamelt nog maar alleen in zijn binnenkamer 
en komt er nog niet mee voor den dag, dat zij ijverige Philate
listen zijn geworden, aanhangers van een veel omvattende, veel 
vrijheid latende liefhebberij, die door de studie in binnen en 
buitenland, door haar geschiedkundigen achtergrond, een weten
schappelijk karakter heeft gekregen. 

G. V. VAN DER SCHOOREN. 

Aanmaak van Postzegels in Ned.Indië. 
Naar het »Nieuws v. d. Dag v. N. I.« vernam, heeft het hoofd 

van den Topografischen Dienst kort geleden in een uitvoerige 
nota aan het Indische bedrijf van de Posterijen uiteen gezet, hoe 
met een kleine uitbreiding van het materieel van den dienst 
deze alle post en zegelwaarden voor gemeld bedrijf zou kunnen 
leveren, welke thans (sedert vele jaren reeds) in Nederland worden 
aangemaakt door de bekende firma Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem. 

■De quaestie of men zou trachten, de Indische post en zegel
waarden in Indië te doen drukken, werd een paar jaar geleden 
aan de orde gesteld, toen in Nederland bepaalde monopolies van 
genoemde drukkerij afliepen, en daar het idee werd geopperd de 
postzegels voor de Nederlandsche Posterijen te doen vervaardigen 
door de Rijksmunt te Utrecht. Tevens werd aan de Ned.Indische 
regeering de vraag gesteld of zij van de gelegenheid wenschte 
gebruik te maken ook naar een anderen leverancier voor de 
postzegels om te zien. Naar aanleiding daarvan werden door den 
Topografischen Dienst verschillende proeven genomen. 

Toen eenigen tijd later de Indische Posterijen een serie vragen 
stelden aan dien dienst ten einde te kunnen beoordeelen of het 
mogelijk en gewenscht was de Indische zegels hier te doen 
aanmaken, kon uitvoerig daarop worden geantwoord. Het hoofd 
van den Topografischen Dienst stelde zich daarbij op het stand
punt, dat het nieuwe werk zou moeten worden gedaan zonder 
uitbreiding van de bestaande middelen. 

De Topografische Dienst erkent  van gemelde basis uitgaande 
— niet alle procédés te kunnen toepassen, welke de firma Enschedé 
& Zonen volgt ; zij kan de postzegels niet in plaatdruk leveren, 
noch in boekdruk (men is niet ingericht op het galvanisch 
vermenigvuldigen van de clichés) en evenmin in rotografure; 
dit laatste ten minste niet voor groote partijen. 

Wel zou de dienst de Indische postzegels kunnen aanmaken 
in offsetdruk, voor de (lagere) waarden, waarvan aanzienlijke 
hoeveelheden noodig zijn, en in rotografure voor de hoogere 
waarden, welke niet in dergelijke quanta worden gevraagd. Er 
is wel een rotografureinrichting, doch de reserve daarbij is 
voldoende om een continu afwerken te k u n n e a garandeeren van 
groote massa's zegels. 

Met één offsetpers in bedrijf zouden 200 persdagen noodig 
zijn om te voldoen aan alle behoeften van de Indische Posterijen. 

De eenige uitbreiding van materieel zou moeten bestaan in de 
aanschaffing van enkele perforeermachines; ook zou moeten 
worden voorzien in den bouw van een kluis. Er is ook aan 
gedacht om terwille van de veiligheid (met het oog op diefstal 
of verduistering), om het deel van de inrichting dat met de 
postzege'fabricage zou zijn belast, te isoleeren, zooals daar thans 
reeds geschiedt voor het drukken van de statistiek en de handels

zegels, welke alle eveneens door den Topografischen Dienst 
worden vervaardigd. Ook dat zou geen groote kosten met zich 
meebrengen. 

Het bedrijf van de Posterijen zou drie ambtenaren belasten 
met het onmiddellijke toezicht bij de overdracht van de afgewerkte 
zegelwaarden (w.o. ook briefkaarten en met postwaarden bedrukte 
enveloppen etc.) zoodat steeds een minimale hoeveelheid daarvan 
na afloop van den werkdag in de drukkerij zou overblijven. 

Door het Postbedrijf werd voor de fabricage van postzegels de 
voorwaarde gesteld, dat enkele zegels in afwaschbare kleuren 
moesten worden gedrukt. Hieraan kan de Topografische Dienst 
ook niet voldoen. Daarentegen wordt een middel aangegeven om 
hetzelfde effect te bereiken, dat de post met die voorwaarde 
beoogt : voorkomen dat een zegelwaarde — na eventueele afwas
sching van den stempelafdruk — voor een tweede maal wordt 
gebruikt. In de eerste plaats beveelt de Topografische Dienst 
aan het gebruik van stempelinkt, welke door toevoeging van 
een speciaal chemisch preparaat niet afwaschbaar is ; vervolgens 
zouden de zegelwaarden kunnen worden gedrukt op papier, voor
zien van een guillocheteekening (zeer fijne, licht gekleurde 
figuurtjes, als b.v. op de plakzegels). 

Of de in Ini ië aangemaakte postzegels goedkooper zouden zijn 
dan die uit Nederland, viel moeilijk te zeggen. Joh, Enschedé 
& Zonen vervaardigen zegels voor verschillende Europeesche 
landen, voor Nederland alleen reeds voor een bedrag (aan onkosten) 
van ruim drie ton gouds ; Ned.Indië's klandizie, welke over 
ongeveer 25 a 30 mille per jaar loopt, verzinkt daarbij in het 
niet. Later zal een beslissing worden genomen. 

Iets over de Postzegels, vervaardigd 
aan 's Rijks Munt. 

(18511866). 
Nu in het laatste nummer van het Maandblad weer een en 

ander wordt medegedeeld over onze eerste postzegels en daarbij 
ook oplaagcijfers worden genoemd, wil ik er eens op wijzen dat 
deze cijfers, evenmin als die van vroegere opgaven of die uit het 
boekje van den heer F. Serrane (Première emission des PaysBas), 
in overeenstemming zijn met de getallen, genoemd in de jaar
verslagen van het voormalige muntcollege. Volgens deze verslagen 
zijn aangemaakt : 10 Cent 

In de j a r e n : 5 Cent 10 Cent 15 Cent Ned.Indië 
1851 211 500 227500 104000 — 
1852 I 395 700 I 096 800 507 500 — 
1853 1500000 1200000 300000 — 
1854 1500000 1200000 300000 — 
1855 1828500 1171500 —• — 
1856 I 500^000 1 500000 — — 
1857 900000 800000 300000 — 
1858 2350000 1650000 — — 
1859 1700000 1200000 100 000 — 
i860 1800000 I I 0 0 000 100000 
1861 2000000 1900000 100 OÜO — 
1862 1800000 1400000 300000 550000 
1863 2500000 2700000 300000 1450000 

Totalen 
der onget. zegels 20 985 700 17 145 800 2 411 500 2 000 000 

i864 2700000 2600000 200000 326500 
1865 3000000 3500000 500000 673500 
1866 3004125 3004550 5 " ' 7 5 4 375 

Totalen ■ 
der getande zegels 8 704 125 9104550 1211175 1004375 
Voor wat de uitgifte 1852 betreft kloppen deze getallen met 

uitzondering van die van 1851 vrijwel geheel met de opgaven 
in het boekje van den heer Fernand Serrane (die zich alleen 
voor 10 et. 1859 vergiste) en met die van den heer Robert 
(Ned. Tijdschrift 1919 blz. 98). Zouden er in 1851 zooveel zegels 
cadeau gedaan zijn ? 

Voor wat de uitgifte 1864 betreft zou uit de opgave van den 
heer Robert volgen dat de Haarlemsche druk veel zeldzamer is 
dan de Utrechtsche, n.1. 

5 Cent 10 Cent 15 Cent 
1864—'66 te Utrecht 8704125 9104550 1211 175 
1866—67 te Haarlem 3722875 3117450 433825 
Totaal(Ned.Tijdschr. ig igblz . 98) 12427000 12222000 1645000 
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De platen der uitgifte 1851 mogen worden bekend geacht ; 
omtrent de uitgifte 1864 meldt het verslag over 1863 dat vervaar
digd zijn (door V. J. van Hinsbergh naar het ontweip van 
J W. Kaiser) 2 platen voor 5 Cent, 2 voor 10 Cent en i voor 
15 Cent, elk van 200 zegels: 

In het verslag over 1865 vond ik nog het navolgende vermeld 
»In het najaar van 1864 door den Ministervan Finantien,naar 

»aanleiding der behoefte aan postzegels van hooger bedrag dan 
»de thans gebruikelijke, geraadpleegd over de onderscheidene 
»kleuren aan postzegels van 20, 25 en 50 Cents te geven, had 
»het Munt CoUegie daartoe voorgeslagen die af te drukken met 
»zwarten mkt op geelbruin, paarsch en wit of ongekleurd papier, 
»en was, op bekomen magtiging, bereids last gegeven tot het 
»vervaardigen der daarvoor benoodigde dienstplaten Toen het 
»echter bleek dat voor den dienst van 1865 zou moeten worden 
»voorzien in de fabricatie van ruim 9000000 postzegels, vond 
»het CoUegie zich genoopt te kennen te geven, dat met de 
»bestaande inrigting geen grooter bedrag dan hoogstens van 
»8000000 te bereiken was, dat het ontbieden eener tweede pers 
»in de bestaande moeielijkheid niet zou voorzien, vermits de 
»lokaliteit niet vergunde die te plaatsen 

»Ten einde in de bezwaren te gemoet te komen, werd in het 
»begin van 1865 aan den Minister van Fmantien voorgeslagen 
»om het reeds verouderde systeem van plaatdruk te laten varen 
»en met het oog op het steeds toenemende verbruik van post-
»zegels over te gaan tot het aanwenden van typographic, gelijk 
»met name in Engeland en Frankrijk met het beste gevolg 
»geschiedt, en tevens maatregelen te nemen tot uitbreiding. Deze 
»uitvoerige voordracht heeft tot geenerlei gevolg geleid en is 
»inmiddels aan de vervaardiging der nieuwe postzegels geen 
»uitvoering gegeven « 

Tot zoover het verslag over 1865, dat ik interessant genoeg 
vond om hier weer te geven 

We weten dat het eind is geweest dat bij Kon Besl. van 
I September 1866 n" 75 de vervaardiging van postzegels ingaande 
I October 1866 werd opgedragen aan de firma J Enschede en 
Zonen te Haarlem 

Voor de Nederlandsch-Indische postzegels van 10 Cent is blijk
baar slechts een plaat gebruikt, althans wordt bij de graveurs-
arbeid alleen gesproken over het vervaardigen van een plaat 
voor de Ned. Ind. postzegels van 10 Ct. in het verslag over 
1862. De vervaardigde aantallen dezer zegels komen overeen 
met de opgave in Hoofdstuk II van het Handboek der Postwaarden 
van Nederlandsch-Indie Deel I, alleen kunnen we nu » i 44001 
veranderen in 4375. 

Fde, 18 April 1927. A VAN DER W I E I 

Inconsequenties. 
Ondergeteekende acht het in het belang van de philatelie ge-

wenscht, eens de aandacht te vestigen op enkele elkaar tegen 
sprekende feiten, welke door \e le verzamelaars reeds ieder voor 
juist zijn geaccepteerd, doch voor hem, zonder zakelijke argumen
tatie, nog steeds onduidelijk zijn 

Dat vele verzamelaars te goeder trouw spoedig geneigd zijn, 
aan te nemen, wat »met belangeloozen« hun wenschen op te 
disschen, is te begrijpen, omdat bevoegde voorlichting dikwijls 
ontbreekt en zij meenen dat »verzamelen« door een ieder kan 
geschieden, die m de gelegenheid is, zich door verschillende 
middelen van zegels te voorzien 

Ondergeteekende wenscht hieronder eenige gevallen ter ver
duidelijking te noemen en laat hierbij e e a gaarne ter beslissing 
aan den lezer, wiens oordeel, mits serieus philatelist zijnde, hij 
gaarne aan het zijne wil toetsen, ten einde te concludeeren, op 
welke wijze eindelijk eens een einde zal kunnen worden gemaakt 
aan raadgevingen welke voor de zuivere philatelic z 1 absoluut 
schadelijk zijn 

Beginnen we met de vraag te stellen, of zegels met »oplosbare 
kleuren« ter voorkoming van het uitwisschen van stempels, niet 
even belangrijk zijn als de tegenwoordige zegels, gedrukt op 
bijzonder gefabriceerd papier - men noemt het watermerkpapier 

Zoo ja, waarom worden eerstgenoemde dan zoo intens genegeerd, 
terwijl laatstgenoemde zegels grif verzameld worden' ' 

Hierbij wordt niet bedoeld de zegels van Ned -Indie, welke 
voor proef dienden, doch de zegels, welke definitief op dusdanig 
papier met preparaat gedrukt werden en de uitzonde mgen hierop 
vooral 

De vele kolommen druk, welke verschenen naar aanleiding van 
het vernietigen van »brandkastzegels«, bijv het mededeelen van 
contracten e t c , alles blijkbaar noodig voor het vaststellen of 
deze papiertjes (') als postzegels waren te beschouwen of met, 
hebben ondergeteekende ten zeerste verwonderd 

Als men hiernaast stelt het uitgeven van »vliegzegels< eveneens 
door den Staat verva«rdigd, dan lijkt hem een oplossing voor die 
vraag al heel eenvoudig 

Brandkast- of vliegtuig-zegels, ze werden ten behoeve van be
langhebbenden vervaardigd, om aan te duiden, de bijzondere 
wijze waarop brieven of poststukken moesten verzonden worden 
en tevens in de kosten mede te dragen 

Wie hierin verschil ontdekt heeft, zou goed doen, dit eens in 
ons blad nader toe te lichten 

Ze werden beide naast het gewone frankeerzegel gebruikt, en 
waren dus volgens hem beide z g »bijzegels«. 

Waarom is een brandkastzegel nu iets anders dan een vlieg-
tuigzegel en waarom is eerstgenoemde als zegel ('') minderwaardig 
aan laa ts tgenoemde ' 

Beide zijn of zegels of geen zegels 
De »postpakketverrekenzegels«, waarover eveneens veel stof 

opwaaide, voornamelijk uit hoofde van angst omtrent het opdrijven 
van prijven door particuliere bezitters en handelaren, waren 
eveneens het object om tot nog meer inconsequenties aanleiding 
te geven 

Wat hebben deze door het Rijk het publiek aangeboden zegels 
niet voor kwaad gesticht en wat is er geen storm van veront
waardiging over losgebarsten ' De hoogste autoriteiten kwamen 
er zelfs aan te p a s ' 

Heel Europa moest het weten wat m deze ons Rijk wel voor 
kwaad had gesticht 

Protesten werden zelfs ingediend, verbodsbepalingen ingesteld, 
men was zelfs huiverig die paar stukjes in zijn bezit te hebben, 
uit vrees dat anderen er een vinnige opmerking over zouden 
maken. Gek toch he, men stoorde zich aan bepaalde lieden en 
kocht die minderwaardige stukjes papier niet. Daarna evenwel 
door veel geschrijf en gewnjf plotseling — voor een koopje — 
door het Rijk aan de markt gebracht, verdween evengauw al 
dat »gepeuter« en »mee-oordeelen« over eens anders draagkracht 
Er was nu geen koude meer aan de lucht. Ieder was nu opeens 
van inzicht (') omtrent deze minderwaardige objecten veranderd 
't Was een ^koopje« en daarom waren 't toen opeens objecten 
in een verzameling thuis behoorende 

Als men nu eens achter de schermen gmg kijken, dan zou 
blijken — uitzonderingen daargelaten — dat juist diegenen, welke 
het sterkst er tegen ageerden, er thans dik inzitten en mee doen, 
ja zelfs ze m bijzondere tandingen vast leggen of in strips of 
blokken — die onwaardige Q) dingen — verzamelen 

Waar zijn nu die betoogers met hun leelijke uitlatingen aan 
het adres van onze Regeer ing ' 

Dat het dus maar een kwestie van geld was, ligt er dik boven 
op ( P h i l a t e l i e " " ) 

Fiskaalzegels, zegels met firma perforatie ingedrukt, echte zegels 
met valsche afstempeling, gefalligkeits stempels etc etc , voor 
dat alles wordt de philatelist gewaarschuwd, hem wordt geleerd, 
dat al deze, als zegels in een goede verzameling eigenlijk niet 
thuis behooren 

Best, maar wat gebeurt heden nu in ons l and je ' 
Wel er is een bijzondere tanding aangemaakt, z g »de roltan-

dmg«. Prachtig Men ziet in gedachten reeds, al die zegels over 
een rol en ter breedte van een zegel — zegge een zegel — loopen, 
neen je kunt nu ook al rollen hebben van hen zegels naast 
elkander, inbegrepen uitgaafletters en drukkersteeken en wat er 
nog op een strookje w it papier meer kan voorkomen (Phi la te l ie ! ! ' ' ) . 

Óf heeft hij niet goed gezien ' 
Zeker men ziet blokkenverzamelaars, welke al die z g »roltan-

dingen« in blokken verzamelen in grootte van 10 X 10 of 2 0 = 100 
of 200 en dit beschouwen als »officieel«, omdat, ja . . omdat 
ze zoo uitgegeven worden. 

Niets IS hiervan aan 
Men heeft op zekeren dag gebruik gemaakt van de goedheid 

van een postambtenaar, wien opgedragen was, hun die zegels 
met »rolperforatie« wenschten, deze te verstrekken van geheele 
vellen, omdat het restant tellen van rollen van 500 of 1000 stuks 
te omslachtig was en het restant tellen van vellen practischer 
voorkwam, anders niet Een interne postaangelegenheid dus, 
waarmede het publiek niets te maken had. 
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Er werd toevallig weer wat bijzonders ontdekt en men ging 
daarom over tot de inconsequentie; men moest een »rolzegel« in 
»blokken« hebben! ! ! 

Daarvoor werden er toch geen rollen vervaardigd? Het af
scheuren van geheele vellen, was maar een tegemoetkoming aan 
den ambtenaar en heeft met »officieel« of »publiek« niets te 
maken; ergo zouden verzamelaars deze zegels in »blokken« iiüi 
— en in géén geval, wat nóg gekker is, gebruikt in blokken — 
moeten verzamelen, wilden zij consequent blijven tegenover de 
les in den aanvang aangehaald. 

Nu kan men het met een of meer of geen der gevallen eens 
zijn, toch is het zaak in het belang der philatelie, dat één lijn 
getrokken wordt. Getracht moet worden door gedachtenwisseling 
in ons blad, te voorkomen, dat de philatelisten omtrent de hiervoren 
besproken gevallen niet van zienswijze verschillen. 

Dat men langzamerhand het verschil tusschen »philatelie« en 
»gok« ga inzien! H. J. P. SLUIJP. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 

EEN DAAD! 
Men kan tegenwoordig geen krant openslaan, of men leest van 

een of ander jubileum. Het gaat zoo nu en dan reeds zoo ver, 
dat vereenigingen, welke één jaar hebben bestaan, meenen ter 
gelegenheid daarvan een gezelligen avond of iets dergelijks aan 
hun leden te moeten aanbieden. Onze tijd blijkt over het algemeen 
van zulke festiviteiten wel gediend te zijn, zelfs wanneer er niet 
de minste aanleiding toe bestaat. 

Waarover wij echter nog zeer weinig gelezen hebben, is het 
jubileum in onze philatelistische wereld, meer in het bizonder in 
onze Nederlandsche. De hoofdredacteur van dit blad deelde mij 
mede, dat het Aprilnummer een »jubileum-nummer« zou worden. 
Zijn keuze, aan zulk een uitgave het licht te doen zien, wil mij 
voorkomen een zeer gelukkige te zijn, en ik spreek hier de hoop 
uit, dat zij geheel naar den wensch moge uitvallen van hen, die 
haar voorbereidden. 

Bestaat er voor ons, Nederlandsche philatelisten, een reden om 
van een jubileum-jaar 1927 te spreken? Zoo ja, waarom? 

Wij mogen, kunnen en moeten daarvan wel spreken, omdat 
ons land driekwart-eeuw postzegels bezit. Iets, waarvan in de 
eerste — en ook nog latere — jaren, het groote voordeel en nut 
niet werd ingezien, doch waarvan thans iedereen wel doordrongen 
zal zijn. Door de uitgifte van postzegels, speciaal van herdenkings
zegels in Nederland, heeft men bij velen, waartoe niet alleen de 
jeugd gerekend behoeft te worden, historische gedachten aange
kweekt en al of niet - - dit blijve hier buiten beschouwing '— 
vaderlandslievende gevoelens opgewekt. Vooral na 1900 — eigenlijk 
eerst in 1907 ter gelegenheid van de uitgifte van de De Ruijter-
zegels, werkte men bewust of onbewust in deze richting. En is 
het wel noodig, dat wij herinneren aan hetgeen na 1907 op dit 
gebied is verricht: de Jubileum-serie van 1913? Deze zegels 
werden alle uitgegeven ter gelegenheid van een historische, een 
vaderlandsche gebeurtenis : het destijds nieuwe streven werd toen 
van vele zijden terecht toegejuicht. Men is op het eenmaal inge
slagen pad voortgegaan en verschillende herdenkingszegels zagen 
hier in Nederland het licht. Ongunstig steekt hierbij wel af, het 
zich afzijdig houden bij den Borculo- en bij den watersnoodramp 
in Januari 1926. Op andere plaatsen hebben wij er toentertijd 
op gewezen, dat dit nu inderdaad feiten waren, om al dan niet 
met een zekeren toeslag gelegenheidszegels uit te geven, doch het 
Hoofdbestuur en de Minister bleken toen van andere gedachten 
te zijn. De laatste mededeeling is thans geweest, dat er ter gele
genheid van het zestigjarig bestaan van het Ned. Roode Kruis, 
herdenkingszegels zullen uitgegeven worden. 

Op het oogenblik, waarop wij deze regelen schrijven, is echter 
nog geen antwoord ontvangen op het verzoek van den voorzitter 
eener Philatelistenvereeniging aan den Minister, om dit jaar in 
Nederland eenige waarden uit te geven ter gelegenheid van het 
feit, dat ons land 75 jaar postzegels bezit. Wij zijn geneigd, te 
veronderstellen, dat de minister op dit verzoek niet zal ingaan. 

Mocht zulks werkelijk het geval zijn, dan zou dit besluit zeer te 
betreuren zijn. Want indien aan dit 75-jarig jubileum meerdere 
luister en glorie kan worden bijgezet, dan is het wel door een 
uitgifte van herinneringszegels. Dit 75-jarig bestaan, dit jubileum 
leent zich niet tot een feestelijke viering, noch bestaat er een 
reden om er een herdenkingsbijeenkomst aan te wijden. De eenige 
manier is de hiervoren aangegevene. O. i. zal men elke reden, 
welke aangevoerd zou worden, om dit jubileum zonder meer te 
laten passeeren, niet goed kunnen praten. Het feit op zichzelf is 
er belangrijk genoeg voor, e n . . . . een gelegenheid om er toe 
over te gaan, laat weer ettelijke jaren op zich wachten! Niet 
minder dan 25. 

Schier op ieder gebied heeft Nederland onder de volken een 
vooraanstaande plaats veroverd en ingenomen. Late men dan ook 
toonen, dat men zich in philatelistischen kring den goeden naam 
waardig wil zijn. Laat men van hoogerhand thans begrijpen, dat 
er hier een »noodzakelijkheid« bestaat om ons, weliswaar niet 
geringe aantal postzegels, met enkele uit te breiden. Persoonlijk 
zou ons niets aangenamer zijn dan te zien, dat onze pessimistische 
gedachte ten deze te zwart geweest is. 

Bij dit jubileum past een daad ! 
K. D. KONING. 

Amsterdam, 28 Maart 1927. 

Ter besctiermiïig 
Van VeriaïTielaars 

en liandelaren 
^ 

Rumenië 1925, 10 bani olijfgr. — Narr aanleiding van de over
strooming der Rumeensche postzegelmarkt met »chemische ver-
valschingen« (»die Postmarke« openbaart, dat de 'bedrieger« 
daarvan alleen 500,000 stuks op de markt bracht) schrijft de heer 
S. Luponici, Bucharest, het volgende : 

»De 10 bani olijfgroen verscheen in een oplage van 118.000 
stuks. Deze waren in werkelijkheid aan het postloket verkrijgbaar, 
doch alleen aan dat te Buchares t ; ze zijn dus regelmatig uitge
geven, van speculatieven opkoop was toen geen sprake. De kleur, 
die op voorstel der drukkerij door het hoofdbestuur als »olijfgroen« 
goedgekeurd was, beviel echter niet, waarom een nieuwe kleur, 
»lichtgroen«, voorgeschreven werd. Het postbestuur bemerkte 
intusschen, dat de postbeambten met de »olijfgrosne« speculeerden 
— zij hadden zeker kennis van de kleurverandering van collega's 
aan het hoofdbestuur ontvangen — en trok den geheele« voorraad 
plotseling in : er waren toen nog 78.000 stuks over. Deze zijn 
daarna geveild en één speculant kreeg de geheele hoeveelheid 
voor I lei 10 b. per stuk. De prijs van echte loopt nu tusschen 
1.50 en 2 lei per stuk«. — Al moge de prijs ook geen bezwaar 
zijn deze waarde te koopen, natuurlijk gaan de »vervalschingen« 
veel lager; voorzichtigheid blijft aanbevolen. Voor degenen, die 
het zonder toevoeging niet begrijpen, zij hier vermeld, dat de 
vervalsching niet de olijf kleurige echte vertoont: zij is in een 
kleurtint die zeer veel van de echte afwijkt. 

Rusland. 1903, 7 kop. en 1909, 7 kop. — Een zelfde waarde, 
de eerste de blauwe op loodrecht gestreept papier, de tweede 
de lichtblauwe op papier met ruitvormigen krijtdruk, zijn indertijd 
ten nadeele van de posterijen vervalscht. De vervalsching is zeer 
goed geslaagd; de randlijst van de vellen is niet vergeten en 
het gestreepte papier is best nagebootst. Evenals bij de meeste 
vervalschingen deugt de tanding niet, een lijntanding in plaats 
van een kamtanding, bovendien nog afwijkende in groote. Deze 
vervalsching moet in 1909 op Oostenrijkschen grond (te Brody, 
Gallicische grensstad) gemaakt zijn en van daar over de grens 
naar Rusland gesmokkeld. De vervalschers moeten zijn ontdekt 
en door de Oostenrijksche justitie veroordeeld. Er waren nog 
slechts weinige stuks bij hen te vinden, welke, naar het schijnt, 
in verzamelaarshanden zijn terecht gekomen. Een echt gebruikt 
stuk bevindt of bevond zich in een groote verzameling te Weenen 
in 1925. (Zie afb. in n". loi van »die Postmarke«, blz. 176). 

Die van 1909 is blijkbaar door den postambtenaar ontdekt. De 
heer W. von Rachmanow legt althans een omslag aan »die 
Postmarke n". 107, blz. 244) over, van uit Warschau verzonden 
den 15. 5. 1914 met bestemming naar Ostrowiec (Gouvernement 
Radon). Die 7 kop. werd niet afgestempeld; daarnaast is een »oc 
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(nul) met potlood op enveloppe geschreven. (Te Warschau konden 
Russische zegels niet worden gebruikt. Terecht werd deze zegel 
daar nietgestempeld; de postambtenaar te W. heeft dan ook niet de 
nul erop geplaatst, de gebruikelijke »T« R. ontbreekt echter). 
In elk geval is de brief »doorgezonden« en zal daardoor (volgens 
mij door de ongeschonden gebleven zegel, waardoor deze russi
schen ambtenaar de »vervalsching« ontdekte en door bijvoeging 
van die »o« den geadresseerde van de waardeloosheid dier 7 kop. 
onderrichtte — R.) de aandacht van den russichen beambte op 
het stuk gevestigd zijn geworden, want op den omslag komt op 
de voorzijde een ovalen stempelafdruk met het te belalen port, 
»14 kopeke«, en op de achterzijde een violetten, zesregeligen 
stempelafdruk, met de woorden, vertaald : Volgens paragraaf 39 
der voorschriften van het jaar 1909 af te leveren » o n d e r t e r u g 
h o u d i n g v a n d e n o m s l a g « . Dit stuk stamt uit de russische 
acten van den krijgsraad. De gevolgtrekking, dat men waarschijnlijk 
de vervalschers op het spoor kwam en arrestatie plaats vond, is 
misschien juist, maar dan moet het na Juli 1914 geweest zijn, 
zoo de verdachten geen militairen waren. 

De namaak is goed geslaagd, de kleurtint echter wijkt nog al 
af en evenzoo de tanding, lijn- i. p. v. kamtanding en te groot. 

Zwendel. — De «Sowjet Philatelist« van? (waarschijnlijk einde 
1922) spreekt over »fantasiezegelsi. Officieel vernam de redactie, dat 
als zoodanig moeten beschouwd worden, de zegels met de beeltenis 
van de leiders der russische revolutie: Lenin, Trolzky, Sinowjew, 
die met de afbeeldingen van het wapen der republiek enz. Evenals 
de hongersnoodzegels van Odessa zijn die zegels »particuliere 
zwendel-maaksels«, uit Italië afkomstig. — Doordat o. m. genoemd 
worden de afbeeldingen van een boer, een arbeider, een soldaat 
van het Roode leger, welke alle zijn uitgegeven in 1923, en waarvan 
de laatste reeds December 1922 verscheen op de 50 en 100 rb. 
vraag ik mij af: »Heeft de Sovïet-redactie wel juist geïnformeerd, 
of heeft zij wel juist de ambtelijke inlichting begrepen of terug
gegeven ?« Zoo ja — ik ken ze niet, die »fantasiën — hoe zien 
ze er uit en welke zijn de waarden en de kleuren ervan ? Zoo 
neen, zijn die zegelbeelden ook »ontwerpen« in meerdere exem
plaren gedrukt ? Ik merk op, dat de beide voornoemde, in 1922 
uitgegeven, in Mei 1923 gevolgd werden door meerdere waarden 
en het geheele stel toen vertoonde den arbeider, boer en militair, 
eenigszins gewijzigd en alle van lagere waarde door de verbeterde 
muntstandaard. Volgens mijn oordeel, kan »officieel» nooit mede
gedeeld zijn, dat die teekeningen »valsch« waren, te minder daar 
de waarden niet eens waren uitgegeven. Het is mogelijk, dat de 
ontwerper ze heeft doen vermenigvuldigen, dat de redactie ervan 
ter recensie ontving en, doordat ze nog niet goedgekeurd waren, 
een dienstdoende ambtenaar bij navraag heeft geantwoord: »Wij 
kennen ze niet; het zijn fantasie-stukken!« of zoo iets. De drie 
genoemde typen zijn nooit in omloop gekomen en kunnen, zoo zij 
gezien (?) werden, slechts »ontwerpen« zijn; zwendelarij kan ik 
moeilijk aannemen. Kan eenig Nederlander ons wellicht iets naders 
omtrent die z.g. »vervalschingens mededeelen ? Ik ben voor elke 
inlichting zeer dankbaar. 

Spanje. Catalonische opstandelingenzegels. — Volgens Fransche 
nieuwtjesbladen zouden bij de arrestatie van de revolutieleiders 
in hun bezit zijn gevonden hoeveelheden zegels, bestemd om, 
zoodra de opstand uitbrak, als postzegels, mede ten dienste der 
propaganda, te worden uitgegeven. Over de »toedracht«, hoogst
waarschijnlijk door een of meer van de talrijke zwendelaars aan 
de aan emotie-waanzin lijdende pers medegedeeld, wordt niet 
uitgeweid, het is echter mogelijk dat, was een der zwendelaars 
nog Jiiet op de gedachte van dien truc gekomen, er spoedig een 
was, die voordeel eruit meende te putten. Dat zelfs de onnoozelen, 
wien het koninkrijk der hemelen beschoren is, zich onthouden 
van steunverleening aan deze soorten gauwdieven, die juist hen 
in hunne strikken trachten te vangen. 

Enke, Franz Priederich. — Het gerechtshof te Chemnitz veroor
deelde den genoemden bedrieger, wegens verscheidene oplich
tingen, tot 3 jaren tuchthuisstraf. Vele buitenlanders werden 
beetgenomen. Waardevolle zichtzendingen werden voor een appel 
en een ei weder verkocht. De veroordeelde had niets anders aan 
te voeren, dan dat dit vonnis een »jubileum« voor hem was ; 
voor de 25e maal werd hij met vrijheidsberooving gestraft en hij 
wilde dit jubileum niet verstoren,door in hooger beroep te gaan!!! 

Postzegelhandel Antonio Scotto te Sastri Ponette bij Qenua — 
De Directeur van de Bondsafd. ter bestrijding van vervalschingen. 

Landsgerichtsrat, Dr. Priwe, Düsseldorferstr. 13, Berlin N. 15, 
waarschuwt in »das Postwertzeichen« van 7 Januari '27, voor 
dezen Scotto, die tot de groep behoort van degenen, die voort
gaan met den verkoop van valsche zegels als »echte«. De genoemde 
maakt zijn bedrijf van den verkoop van valsche Italiaansche 
zegels der opdrukuitgiften uit den na-oorlogstijd aan handelaars 
en verzamelaars. In het bijzonder worden genoemd : Fiume, 
ie uitg., Italië, Philatelistencongres, overdrukte zege-zegels, Levante 
spoedbestelling en soortgelijke. De berichtgever drukt zijn 
spijt uit, dat de Italiaansche wetgeving niet voorziet in de vervol
ging van den vervalscher. — Ik zou wel eens willen hooren welke 
gronden er bestaan, een »vervalscher«, niet als »namaker van 
zegels zonder waarde«, maar als »bedrieger« of »oplichter« niet 
te kunnen vervolgen ; ook de Italiaansche wetgeving heeft daarin 
voorzien. 

In Argentinië is bij besluit van den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie een afdeeling »philatelie« toegevoegd 
aan het in wording zijnd postmuseum. Een bijzondere commissie, 
die een en ander verzorgen zal, is daartoe in het leven geroe
pen. Wij gelooven, dat ook voor ons land een dergelijke com
missie goed werk zal kunnen leveren. 

In Hongarije is de postadministratie eveneens doende met de 
voorbereiding van het oprichten van een postmuseum, welke 
schikkingen reeds in een vergevorderd stadium verkeeren. 

Nog eens de Fridericus-zegel van Duitschland. — In het 
December-nummer schreven wij het een en ander over den nieuwen 
Duitschen zegel van 10 pfennig met de beeltenis van Frederik 
den Groote. Het spektakel over deze waarde is, hoewel wat geluwd, 
nog niet geheel bedaard. De partij-bril, waardoor men dezen fraaien 
zegel bekijkt, is er schuldig aan, dat men in zijn uitgifte een 
aantasting ziet van de republikeinsche beginselen. 

Eene lezeres is zoo vriendelijk ons een uitknipsel te zenden uit 
de N. Rott. Courant van 30 Dec. j .1. , waaruit blijkt, welke strijd 
er woedt tusschen de Posterijen en de verklaarde tegenstanders 
van dezen zegel. Deze weigeren in sommige gevallen de stukken, 
met den Fridericus-zegel gefrankeerd, aan te nemen, als protest 
tegen >de monarchistisch-militairistische propaganda van de Rijks-
post«. Dezelfde bron meldt, dat de poststukken, waarop deze reden 
van weigering is vermeld, niet aan de afzenders worden terugge
zonden, doch ter beschikking van de geadresseerden worden 
gehouden, die, als zij zich tijdig nog bedenken, de stukken kunnen 
afhalen. Doen zij dit niet, dan worden de brieven te zijner tijd 
vernietigd. Dezelfde lezeres zendt een uitknipsel uit »1'Echo de 
Paris«, die zich door haar Berlijnschen correspondent laat vertellen, 
dat de nieuwe serie, met de beeltenissen van beroemde mannen, 
ook zal brengen een waarde met het portret van Freiherr von Stein, 
den man, die in 1812 de anti-Napoleon tische beweging in Duitsch
land leidde. Wij gelooven, dat deze correspondent spoken ziet 
daar, waar zij niet zijn. 

Wij hebben ' t Amtsblatt van het Ministerie van Posterijen, dat 
op deze uitgifte betrekking heeft, er nog eens op nageslagen en 
dit spreekt met geen woord over dezen zegel, zoo dat het n. o. m. 
vrij praematuur is te noemen, zich hierover »dik« te maken, wat 
die correspondent in alle ernst doet. 

Portugal. Roode Kruis-Portvrijdomzegels. — Te laat om hetgeen 
in ons Januari-nummer betr. de Roode Kruiszegels gezegd werd 
met al het nagekomene aan te vullen, wordt daaraan thans toege
voegd, dat de heer George nog berichtte, »dat de Camoës-zegels, 
welke niet tot het voltallig maken van stellen noodig zijn, door 
het Roode Kruis, eigenaar van deze zegels, zullen worden voorzien 
van den geldopbi engenden opdruk »Cruz vèrmelha« »Porte Franco«, 
of althans van iets in dien geest, zullen verschijnen ter frankee
ring (!!!) van de portvrije correspondentie dezer inrichting. Men 
denkt aan te vangen met 6 verschillende waarden te doen over
drukken. Deze eerste zes zullen aan de dommen worden afge
geven voor 5 Escudos, dus nog wat duurder dan de Florence 
Nightingales!« 
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Afgezien van het goede doel zijn het echter wederom de verza
melaars die voor dat doel worden belast met een som, door 
»vrijwillige« gaven van Portugeezen niet te verkrijgen In dit opzicht 
IS het »domme« voor verzamelaars, zeer juist Maar ik zou wel 
eens willen weten (ik bezie alles van meerdere zijden) i Waarom 
zijn de gewone frankeerzegeU, met den opdruk van een rood 
kruis, niet als »vrijdomsportzegels« in de catalogussen opgenomen? 
Hierbij vestig ik de aandacht op het zegeltje, dat zeker in vele 
verzamelingen van oudere dagteekening te vinden is en op de 
correspondentie van het Roode Kruis werd geplakt, als »vrijdom 
van port«, hetgeen aangeduid weid door »Porte franco« en ï*. 
waarom worden die zegels niet als »dienstzegels« beschouwd? 
Het »kenmerken«, al doet eenig ander lichaam het na machtiging 
daartoe van de zijde der Kegeering, is beslist noodzakelijk Deze moet 
zelfs een controle uitoefenen, wil zij toonen het beleid te bezitten, 
de belangen der gemeenschap te kunnen behartigen. De »gewone« 
frankeerzegels zullen dan hoogstwaarschijnlijk wel door den Staat 
worden afgegeven voorzien van een rood kruis en deze, bestaande 
uit meerdere v.aarden, kunnen niet anders beschouwd worden 
dan als »dienstzegels«. De vraag is niet, of door eenig lichaam 
al dan niet voor zijne door de post te verzedden zegels eenig 
bedrag moet worden vergoed, maar of dat lichaam met een 
bijzonder zegel of merk zijne stukken mag voorzien, opdat de 
ontvanger of geadresseerde niet genoopt worde tot porto betaling, 
al of niet met boete, hetgeen toch zou geschieden bij het ontbreken 
van bedoelde zegels of merken, of bij het met-bestaan van wettelijke 
machtiging tot vrijdomverzending van correspondentie. J B. R 

Veilingen. — »Die Postmarke« vestigt de aandacht der lezeis^ 
die afgaan op de in veilingcatalogussen voorkomende omschrij
vingen, op de daarin voorkomende onjuistheden, onjuiste uitdruk 
kingen enz , waardoor de koopers, die de stukken niet hebben 
kunnen zien en opdracht geven in verhouding van die »omschiij-
vingen«, vaak bedrogen uitkomen. »Komisch« noemt zij de om 
schrijving »unicum« met een pnjs erachtei die volstrekt in geen 
veihouding staat tot een eenige »eenheid« Zoo werd (ik vermoed 
het een veiling in Tsechoslowakije geldt) een lo c. 1863 van 
Frankrijk met blauwen opdruk »10« als »unicum« omschreven 
en als laagste bod 100 Kc, zegge en schrijve »honderd (Tsecho-
slovv ) kronen opgegeven Wel een bod voor een slechts eenmaal 
voorkomend, dus ook door slechts een persoon koopbaar, s tuk! ' 
lammer dat de redactie te ver is gegaan en hare »philatelistische« 
kennis — deze vraagt meer dan een kennis van het nietsje, dat 
men eigen land noemt — als »onkunde« blootlegt Het bedoelde 
stuk IS geen fantasie-zegel, noch is de fraaie helderblauwe opdruk 
»10« een stempel, evenmin als het ooit een «unicum« is geweest 
Het is een ter uitgifte voorbereide opdruk, welke niet is uitge
geven en dat met »vijf« (5) Tsechosl kr duur betaald i s ' 

— BIJ de i4e Hess-veiling is een briefomslag, gefrankeerd met 
de 30 c , i 8 6 i , V . S van Amerika, vernietigd met den kurkstempel 
(zgn ) en bovendien met het blauwe, in kastje gevatte »AACHEN« 
»FRANCO«, onder nr 2362 omschreven met »Unicum«. Die 
soorten afstempelingen, d.w z. het plaatsen van die soorten stem 
pels op de zegels is niet geoorloofd geweeat, doch kan in haast 
bij vergissing op buitenlandsche, ter plaatse vernietigde frankeer-
zegels, wel eens voorkomen , de stempeling moet geschieden op 
den omslag in de nabijheid van de frankeerzcgels De »dubbele« 
vernietiging van dezen zegel, maakt het geheele stuk »onrecht
matig« gestempeld, waardeloos, of doet althans de waarde dalen. 
Deze soorten stempels werden, 1. c , aan de grenspostkantoren in 
Duitschland, op de buitenlandsch inkomende poststukken afge 
drukt. In Aachen waren nog drie andere in gebruik met »Aus 
Frankreich (resp. »Belgien« en «England«), enz. Als laagste bod 
staat vermeld »20 Mark« en is, in het bijzonder door die het 
geheel ontsierende stempehng op het frankeerzegel, geen f 3 — 
waard ! 

In beide gevallen bli]ft voor mij de vraag, wie het laagste bod 
bepaalt en of die woorden als »unicum«, dat ik zoo honderden 
malen »hoorde«, zelfs van algemeen bekende en bij meerdere 
groote handelaars verkrijgbare stukken, met komen van den 
inzender, ofwel geschreven werden onder het in de verzameling 
aanwezige, later geveild wordende exemplaar. Men behoeft niet 
aantevoeren »de veilinghouder blijft verantwoordelijk«, want dan 
kan men antwoorden »ga zelf ter veiling» en, waar het woorden 
als »unicum« betreft, zie en leer of laat u onderrichten, dan 
kunt u ten minste iets weten van hetgeen u doet en, waar een 

bod niet lager mag gaan dan het aangekondigde en volgens uwe 
opgedane kennis te hoog is, laat dan het aangebodene lustig 
rusten en begrijp dan, dat ge nu eerst niet dwaas handelt!« 

J B. R 

Sclieibenpflug, Ernst; Karl Epp, zijn stiefbroeder — Eerstge
noemde 25 jarige, die van zichtzendingen een postzegelzaakje 
»voor eigen rekening« maakte is als recidive ^o\. 3 jareti dwang
arbeid, diens stiefbroeder die hem hielp, tot 4 maanden veroor
deeld, volgens de »Neue Freie Presse, Wien«. Het »geweten« 
van Oostenrijksche, Duitsche en ook Fransche rechters schijnt 
duidelijker hoorbaar te spieken, dan dat van vele andere, ook 
Nederlandsche rechters ! 

Postzegelliandel in de Joacliimtlialerstrasse Berlijn: valsche 
keurstempel. — »Germania-Benchte« nr. i, 1927, maakt bekend, 
dat een handelaar in genoemde straat, de beroemde 3 Pf baksen 
op briefstuk met stempel Zittau, onlongs te koop aanbood. De 
zegel droeg den keurstempel van Thier. Hij had het stuk aan 
een dame aangeboden, die het voor 800 Mark koopen wilde, 
maar dit bod vond den verkooper te weinig Bij nauwgezette 
keuring werd vastgesteld, dat het geheele stak valsch was, dus 
ook de keurstempel Thier. De postzegelhandelaar is in hechtenis 
genomen en het valsche stuk werd in beslag genomen De eerste 
vermelding van dit feit is aan de »Berlinei Lokal-Anzeigei« te 
danken 

Willy A. M, alias William Paret, Luxemburg — Den heer 
A W Brave A B zoon, Amsterdam, ben ik zeer verplicht \ooi 
zijn schrijven van 26 Januari j l , waardoor hij mijne herinnering 
wakker schudt. Hij schrijft dat aan dezen weldoener der philatelis
tische menschheid, Willy Paret, de veizamelaars indeitiid een 
Duitsch mflatiegeval te danken (?) hadden Hij woonde toen te 
Nijmegen en bracht z |n post naar een even over de grens liggend 
Duitsch postkantoor, wat in die dagen veel goedkooper kwam 
Toen echter de zegels schaarsch werden en de baarfrankeering 
in de mode kwam, vond Paret het tijd zijn eigen zegels te drukken. 
Op zijn per post te verzenden stukken plakte hij keurige etikeljes 
met «Gebühr bezahlt« of »Taxe payee« en biacht ze naar bedoeld 
Duitsch grenspostkantoor. Een welwillend beambte stempelde 
deze vodjes af, een aantal stukken werden verzonden Spoedig 
echter werd dit misbruik^ verboden, maar hij had intusschen 
zeker een flink aantal van dezen rommel aan zich zelf geadres
seerd, hetgeen blijkt uit eenige vakbladen, waarin hij al het 
mogelijke heeft gedaan, om »ZIJP« uitgifte goed te praten en er 
een officieel tintje aan te geven« 

Deze soort zwendelarij (?) is toen in het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde voldoende behandeld Ik meende echtei , dat 
de persoon — den naam kan ik met zekerheid met noemen — 
die op die wijze handelde, in een andere grensplaats dan Nijmegen 
woonde; heb ik verkeerd gedacht? Er zijn zeker velen, die den 
heei Brave voornoemd danken vooi zijn welwillende aanvulling 
van de waarschuwing van den heer Janssen en mijne beschou
wingen over den zieleadel van WiUy William Paret. 

X. Hollandia. De eventueel nieuwe uitgifte van den Leiddraad 
staat onder beheer van den heer mr W S W de Beer, Van 
Eeghenstraat 39 a, Amsterdam Meent gij dus bijzonderheden of 
plaatfouten ontdekt te hebben, dan doet gij het best rechtstreeks 
met dezen heer daarover te correspondeeren. 

Lid 461. Wormerveer De Russische zegels, waarvan gij mij 
een schetsteekening zondt, zijn plaatselijke en gedeeltelijk privaat 
zegels en worden daarom in de generale catalogi niet genoemd 
Voorzoover ik weet, bestaat daarover nog geen speciaal werkje 
In elk geval zou ik U raden ze goed te bewaren , mocht ik er 
iets omtrent vinden, dan kom ik later hierop terug. 

A. C. Voss, 
Amsteldijk 114, Amsterdam. Z. 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. I l l 

Michel-Nachträge. Ook in de laatste dne afleveringen (Feb.-
Apr.) van deze aanvulling op den Michel catalogus woidt aan 
mededeelingen over Nederland en Kolomen weer een ruime plaats 
ingeruimd. De opmerkzaamheid verdient een over de drie afleve
ringen vooitgezette beschrijving van vervalschingen 13ij een ge
bruikt exemplaai van den valschen opdruk van i gulden op 
lyyi cent Dienst wordt verondersteld dat dit een ter benadeeling 
van de Post gebruikt zegel is. Van dergelijke als i guldenzegels 
gebruikte exx. is ons niets b e k t n d , wel weten wij dat indertijd 
op de Parijsche postzegelbeurs gebruikte valsche zegels werden 
aangeboden, waarbij de opdruk op gestempelde 1 7 4 centzegels 
was aangebracht . 

Verder was ons met bekend de valsche 10 gulden van 1905 
(niet die, verkregen door verwijderen van den opdruk 2 50), in 
bruingele inplaats van oranje kleur. 

Ook van de kolomen woiden talrijke meer of minder (meestal 
minder) goed geslaagde vervalschingen genoemd In het algemeen 
verraden deze zegels zich snel door verkeerde tandingen Zooals 
zeer terecht wordt opgemerkt is er over dit gebied nog zoo goed 
als nooit iets gepubliceerd, het is te hopen dat het Maandblad 
in staat zal zijn, met aller medewerking binnen- niet te langen 
tijd een behandeling van dit toch in de eerste plaats voor 
Nederlandsche verzamelaars belangrijke gebied te geven 

BIJ de veranderingen in den catalogus zelven valt i'i de eerste 
plaats op een uitvoeriger behandeling van uitg. 1852. Dat de 
Moesman drukken van de IVde plaat dei 10 cent genomen zouden 
zijn lijkt ons niet juist (zie vorig Mbl) . De Jubileumzegels van 
1923 hebben een afzonderlijke tabel gekregen en zijn naar tan
dingen geprijsd gerangschikt 

Deze »Nachtrage« zullen niet alleen voor de buitenlandsche 
verzamelaais van belang zijn maar zullen stellig ook menig 
Nederlandsch verzamelaar interesseeren 

B 

Gebrüder Senf Illustrierter Briefmarken-Katalog 1927. — Een 
buitengewoon goede idee is door de firma Senf uitgevoerd, welke 
door hare practische waarde voor de groote, oveigioote meer
derheid verzamelaars, de »overwinning« van dien eemg logisch 
bewerkten catalogus zal verhaasten Het nieuwe werk omvat de 
geheele wereld en munt uit door de »algemeen noodig geachte« 
beknoptheid en tevens »volkomen volledigheid« tot op het 
oogenblik van het ter perse gaan Alle »afdwalingen«, welke niet 
aan »verstand« maar aan »geldmakeiij« hare opneming in die 
soorten werken te danken hebben en de dwaallichten op het 
verzamelgebied hebben vertienvoudigd, zijn uitgeschakeld. De 
verzamelaars kunnen nu naar een catalogus het waarlijk officieele 
bijeenbrengen, hetgeen hun ontbieekt daarin aanstreepen, ofwel 
omgekeerd. Deze uitgave overtreft alle bestaande dergelijke 
bewerkingen, in welke taal ook, niet alleen door »volmaaktheid 
van het officieel uitgegevene«, maar tevens door de keurige uit
voering, den helderen duidelijken druk, de overzichtelijkheid, 
het dunne en toch fraaie, met dooischijnende, sterke papier, 
enz enz., waardoor het geheele boek. zeer stevig gebonden in 
donkergroenen linnenband, sierk iijQ bh., benevens 16 blz. voor 
Voorwoord enz , muidef dan 30 milliinetcr dik is, hetgeen zelfs 
mij verbaast. Ik acht het tevens voor de meerderheid een voor
deel van niPt gering belang, dat de bladzijde niet in kolommen 
is verdeeld, hierdoor kan een ieder met een oogopslag zien, wat 
hij wenscht te weten en, hetgeen ook gewicht in de schaal ligt, 
de breedte van het werk wordt erdoor tot een minimum terug
gebracht, zoodat het in werkelijkheid een »zakboek« is, dat 
zoowel door Dame als Heer zeer gemakkelijk kan worden mede
genomen om het waar noodig te gebiuikcn. De waardeschatting 
IS in het algemeen voor den verkoop pei stuk vrij bevredigend 
voor eiken handelaar, die daarvoor zeer goede stukken kan 
leveren; ze zijn volstrekt niet te laag of laag- voor de aan de 
Duitsche postloketten te verkrijgen zegels 50 % te berekenen is 
waarlijk niet te weinig en, om iets te noemen, voor die van het 
Saargebied, zoo ongebruikt als gebruikt, meer dan 100 "'Q, IS WIS 
en zeker veel te hoog. Over die catalogusschattingen is elke 

kritiek eene dwaasheid, daar de uitgevers de zegels öfverkoopen 
met zeer uiteenloopende kortingen, of . . . ze niet verkoopen, 
omdat ZIJ geen voorraad hebben. Dit is trouwens geen verplich
ting en eemg juist getrouw beeld van »verkoopprijzen« kan niet 
een enkele uitgever leveren. Hierbij komt nog een belangrijke 
factor: het land van uitgave. Men heeft daar te beschouwen, 
het aantal van de verschillende verzamelaarsgroepen, den finan-
cieelen toestand, de navraag enz. enz. enz. Geen van al die vele 
ophemelende of vernietigende critici kent slechts geaeeltelijk een 
van de vele, zeer verschillende factoren, welke op prijzen, zoo 
van in- als verkoop, invloed h e b b e n ; alleen kan nagegaan 
worden, in hoeverre de prijzen gerechtvaardigd zijn, voor datgene 
wat elk oogenblik kan verkregen worden. Dit bespreek ik, omdat 
ik hier en daar o a. las, dat de »Senf«, hooggeroemd qua catalo
gus, niet kan dienst doen als »waardemeter-

De Senf geeft voor den »verzamelaar« betrouwbaarder prijzen 
aan dan eenige andere van de jongste catalogussen m de Duitsche 
taal. Dat de bewerker zeer nauwgezet ook in dit lastig oplosbare 
vraagstuk te werk is gegaan, bewijst wel zijn tweevoudige wijze 
van oplossing van vraagstukken met 10 en meer onbekenden. 
Zoo werden met golflijntjes de prijskolommen der zegels gevuld, 
waarvan de waarde in verschillende lijsten enz , zeer uiteenloopend 
bepaald werd, terwijl waterpasstreepjes dienden voor de zeldzame 
afwijkingen Tenslotte zij nog een zeer groot voordeel voor den 
minder bemiddelden verzamelaar vermeld : deze in elk opzicht 
hoogst aanbevelenswaardige catalogus is de »GOEDKOOPSTE« 
van alle weieldcatalogussen . de prijs is slechts 4 Mark. J B. R 

Filatelia. — Ronduit bekend, ik weet met hoe mijne verwon
dering en bewondering te moeten vertolken, die de Italiaansche 
vakpeis, in het bijzonder het prachtvolle maandblad »Filatelia« 
mij afdwingt, 't Is weikelyk onbegrijpelijk, dat in Italië zich nä 
den oorlog zulk i.en moed en zulk een steun hebben kunnen 
ontwikkelen als wij voor oogen hebben De geheele wereld, aan 
wiei spits enkele Duitsche, het Nederlandsche en enkele Engelsche 
bladen stonden, is geheel ter zijde gesteld, ja ! idealistisch bezien, 
geheel »vernietigd« door de Italiaanbche pers. »Een programma 
voor »Filatelia« ?« vraagt de redactie van dit zeldzame maandblad. 
»Geen denken a^n !« is het door mij gegeven veikoi te antwoord. 
»Filatelia«, dus wordt zeer terecht verklaard, »heeft ten duide
lijkste bewezen, het verleidelijkste programma, de meest optimis
tische verwachting te hebben overtroffen Haar weg is een voort
durende ontwikkeling, een voortgaande opstijging, een regelmatige 
gang naar de volmaking!« En verder . »Wij hebben het beoogde 
doel nog met bere ik t . hooger op naar den top ! excelsior ! enz.« 
Vurig bloed dat verwaimt, het heeft reeds getoond wat het ve imag; 
mochten er meerdere gevonden worden zooals hij, ing. Giulio 
Tedeschi, de hoofdredacteur, al werkten 85 personen mede, 
onder wie velen die ik ken en van wie ik getuigen kan, dat het 
»tegenwooidige materialisme« hun zoo verre staat, dat zij deze 
laagheid met dulden, noch minder in zich koesteien k u n n e n ; 
slechts een paar mij bekenden uit dat 85-tal werkt mede uit 
persoonlijk voordeel. 

Het eerste nummer van 1927 telt 50 kwarto bladzijden van 2 
kolommen, met talrijke fraaie afbeeldingen, waarbij o m. de 
»valsche« 25 c. Frankrijk, zaaister, vergroot, naast de evenzoo 
vergroote echte en dan nog 4, normale grootte, 2 valsche met 
eenerzijds de echte van de vellen van 300, anderzijds de echte 
uit de boekjes met 20 zegels. Van de artikelen over de lucht-
postdienst zijn bijzonder lezenswaard, dat van Dr Robert Paganini 
(de luchtpost in Italië) en dat van Georg H. Jaeger (de Philip-
pijnsche vlucht Madiid—Wyanalla, van den stoutmoedigen 
militair vliegei kapitein Ed G Gallarza met J Longa, en de 
hulpuitgifte — deze is niet eene nooduitgifte, maar een »her-
inneringbuitgifte«, ter eere van den eerstgenoemde, die op nieuw 
den dood trotseerde, door met een nogal zwaar beschadigd 
vliegtuig de vlucht te wagen van Macao naar Apari over de 
Geele zee I) met prachtige clicheifdrukken versierd, en de be
schrijving van de opdrukken en uitgegeven hoeveelheden. De 
»toekomst van het luchtpostverzamelen« van Francis J Field is 
een inlichting voor degenen, die zich geen jmst denkbeeldervan 
vormen. Vele artikelen (Engelsche, Duusche, Fransche, welke 
beide eerste ook in het Fransch overgezet aan het einde voor
komen) over uitgiften van verschillende Engelsche kolomen Een 
overde »Fransche Weldadigheidspost«, de »De Laennec zegel«, een 
<mi-officieele« uitgifte, enz. enz , zeer natuurlijk vermenigvuldigd 
met verscheidene artikelen in het Italiaansch. 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Voegt men ten slotte aan dat ongekend vele »werkelijk« phila
telistische toe de gratis bijlagen : a) van de bladen voor Itali-
aansche stempels — 4 bladen aan beide zijden bedrukt met 10 
vakken, elk groot 9 bij ruim 4!/^ c.M. en b) van die voor de 
nieuwigheden, eenzijdig b e d r u k t ; velijn papier ; zeer zuivere 
mooie cliché-afdrukken, dan zal iedereen, die zich eenig begrip 
kan vormen over de geldelijke uitgaven van zulk een maandblad, 
dat bijna geen advertenties heeft (elk nr. heeft advertentiën op 
3 zijden van omslag en op rosekleurig papier 2 3 4 blz.) zich 
afvragen : »hoe is het mogelijk, dat zulk een tijdschrift maande
lijks op die wijze kan verschijnen en franco aan de buitenlanders 
kan geleverd worden voor 60 lire 35 c . ; zonder de sub a) en b) 
genoemde bijlagen voor 48 lire 35 c. ?« Italië overvleugelt phila
telistisch thans de geheele wereldpers ! Hoe komt dit ? J. B. R. 

Nachtrag 43 Schaubek-album. Vlug, als we gewoon zijn, is het 
vervolg op 't Schaubek-album, de bekende Nachtrag, ook voor 
dit jaar reeds verschenen, bijgewerkt tot December 1926 (Februari 
1927), dus geheel >up to date«. 

Wie 't Schaubek-album kent (en wie doet dat niet?) en ge
bruikt (en hoevelen doen dat niet ?), ziet elk jaar met verlangen 
uit naar den »Nachtrag«. Zonder dat is immers het album niet 
complee t ; dat voelt ieder. 

Wij verwijzen voor bijzonderheden naar de advertentie in dit 
nummer . S. 

Catalogue des Entiers Postaux de France, e t c , 4de editie. -
Leroy is dood en de Association des collectionneurs d'enticrs 

postaux heeft nu een goed werk verricht door hetgeen hij als zijn 
levenstaak beschouwde voort te zetten. Zeker heeft de piëteit 
tegenover dezen bekenden uitgever aan het herdrukken en bijwer
ken het hare bijgedragen maar anderzijds waren de beeren Schoeller, 
Picard en Spohr overtuigd, dat het tijd werd dat er een nieuwe 
druk noodig was. De verzamelaars kunnen er van verzekerd zijn 
dat de zaak aan geen betere handen kon worden toevertrouwd; 
te meer, daar zij de volle medewerking hadden van de drukkerij 
der postwaarden, waar vele aan het publiek onbekende stukken 
konden worden opgediept. 

Alle landen zijn nauwkeurig opnieuw bewerkt, alle uitgiften der 

laatste jaren zijn opgenomen tot ± 15 April 1927; de kaartbrief 
van Algiers met een landschap als waardestempel staat er bijv. 
nog in. De bewerkers hebben gemeend goed te doen door het 
artikel over de brieven »par ballon monté« uit de oudere edities 
te lichten, te betreuren echter is het, dat daarmede de beschrijving 
der stukken, uitgegeven tijdens de Commune ook verdwenen is. 
De proeven zijn bij elkaar geplaatst en aan het eind van het 
boekje beschreven. 

Wij kunnen dit boekje, dat slechts een luttel bedrag kost, bij 
de verzamelaars warm aanbevelen. W. P. C. 

Grosser Ganzsachen Katalog 1926. Teil VI. Na bijna een jaar 
tusschenruimte is nu deel 6 van dezen catalogus verschenen; 
deze bevat de poststukken van Oostenrijk (Kruisbanden) tot Reunion. 
Het bewerken van het eerstgemelde land is werkelijk een reuzen-
arbeid geweest; het begint op bladz. 8 i4 en eindigt op bladz. 884. 
Bij de kaartbrieven zijn de verschillende perforeeringen opgenomen; 
bij de oudste briefkaarten de verschillende afwijkingen in de om
randing Vergeleken met de oudste editie kaarten zijn de uitgiften 
van 1876/82 (Franz Joseph naar rechts) en 1883 (Adelaarstype) 
wel wat stiefmoederlijk behandeld ; daarbij zijn toch ook typen, 
die het vermelden wel waard zijn. Verder zijn opgenomen de 
kaarten van de postspaarbank, de telegram-formulieren en de 
telegram-ontvangstbewijzen ; deze soorten waren nog nooit in een 
catalogus opgenomen. Met groote nauwkeurigheid is ook gecata
logiseerd, Polen ; ook hier zullen de verzamelaars, die hun stukken 
aanteekenen in den catalogus, tot de ontdekking komen, dat zij 
misschien zeldzame typen bezitten. Het is een lastig land! Peru 
is mede keurig bewerkt met uitgebreider opgave van de vroeger 
slechts terloops aangegeven verschillen. Bij Pruisen heeft men een 
nieuwe katalogiseering gemaakt tot zelfs van de stempelnummers ; 
eigenlijk zeer rationeel, want daarvan loopt de waarde soms ver
bazend ui teen; bijv.: de achthoek-waardestempel van 4 s. gr. 
groot formaat heeft met stempelnummer 3, gebruikt een waarde 
van 70 Mark, met stempelnummer l van M. 500.— Ook zijn de 
vervalschingen van Fouré duidelijk beschreven. 

Het geheel is weer een welkome compleetering van het groote 
Ascher-boek en zal zeker zijn weg wel vinden. W. P. C. 
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