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De verzamelwaarde van beschadigde en 
gerepareerde zegels. 

Over dit onderwerp is reeds zeer veel geschreven en moeilijk 
is het, daarbij eenige nieuwe gezichtspunten te openen. Toch 
geeft een desbetreffende vraag van een verzamelaar ons gereede 
aanleiding aan dit punt een kort artikel te wijden. 

Deze persoonlijke vraag dan maakt een beantwoording niet 
gemakkelijk, daar men, wil het vraagstuk zuiver behandeld 
worden, een objectief standpunt dient in te nemen. Het valt toch 
niet te ontkennen, dat een verzamelaar, die in zijn collectie een 
goede geldbelegging ziet, die van haar, bij wijze van spreken, 
een spaarpot maakt, het inlijven van beschadigde of gerepareerde 
zegels in zijn album met geheel andere oogen bekijkt, dan hij, 
die verzamelt zuiver uit lust tot bijeenbrengen, voor wien dus 
de grootere of kleinere kans op geldelijk voordeel in het geheel 
niet of op de laatste plaats in aanmerking komt. Wij zullen dan 
ook trachten een zoo objectief mogelijk standpunt bij de beant
woording der vraag in te nemen. 

Allereerst zij gesteld : wat zijn beschadigde zegels ? Oppervlakkig 
beschouwd is dit al een heel simpele vraag, waarop een ieder 
wel het antwoord zal weten. Doch wanneer wij daaraan vastknoo-
pen den graad der beschadiging, verschijnt zij in een minder 
hel licht. Welke omstandigheden dan, vormen den graad der 
beschadiging? 

De beschadiging kan betrekking hebben op den zegel in zijn 
geheel, zijn aanzien dus, of op enkele onderdeden. 

Zelfs weinig ervaren verzamelaars kunnen van een zegel zeggen, 
of hij er al dan niet goed uitziet en zich van de andere zegels 
onderscheidt door een in het oog-vallend gebrek. 

Voorbeeld : onberispelijke kleur, lichte stempeling, geen tandje 
ontbreekt, maar . . . een dun plekje op de achterzijde. De zegel 
in kwestie is een goedkoope noviteit of een klassieke zeldzaam
heid van hooge cataloguswaarde. 

Antwoord : In het eerste geval bewaart men den zegel los in 
zijn album om hem te zijner tijd door een onberispelijk exemplaar 
te vervangen; de klassieke zeldzaamheid lijft men in bij de 
verzameling, als men de overtuiging heeft, dat het bezit van een 
onberispelijk exemplaar tot de pia desideria behoort. 

Toch dient de verzamelaar, die een dergelijken zegel een 
blijvende plaats in zijn collectie inruimt, zich zelven en anderen 
niets wijs te maken : hij make in het album bij den zegel een 
kleine aanteekening, desnoods door een enkele letter, waaruit 
blijkt, met welk exemplaar men te doen heeft. 

Nu treedt evenwel onmiddellijk de vraag naar voren: moet 
men een dergelijken zegel niet laten repareeren. Naar ons gevoelen 
dient een ieder hier naar eigen inzicht te handelen; als onze 
persoonlijke meening geven wij den raad reparatie na te laten, 
indien het dunne plekje zeer gering is en niet storend werkt op 
den algeheelen aanblik van den zegel. 

Wij zien dus, dat den eigenaar van den zegel voldoende gele
genheid gelaten wordt tot een zelfstandige beslissing, waarbij 
zijn financieele draagkracht, zijn lust om grootere of kleinere 
bedragen aan zijn liefhebberij te besteden, een belangrijken rol 
spelen. De eene verzamelaar toch is niet in staat dan tegen 
groote geldelijke offers, die hem öf niet passen óf niet lusten 
een onberispelijk exemplaar te verkrijgen, terwijl een ander eerst 
terugschrikt voor den aankoop van beduidend duurdere zegels. 
Het is dus, naar onze meening, op zijn zachtst uitgedrukt niet 
goed te verdedigen, wanneer men algemeenheden ten beste geeft 
als »in een verzameling hooren slechts onberispelijke exemplaren 
thuis«, of »een beschadigd zegel heeft absoluut geen waarde«, 
of »liever een open plekje in mijn verzameling dan een bescha
digd stuk«. Dergelijke gezegden kunnen de subjectieve uitingen 
zijn van een, met aardsche goederen rijk gezegenden verzamelaar, 
die niet terugdeinst voor den aankoop van de duurste zegels. 
Hen evenwel te verkondigen als grondstellingen komt ons onjuist 
voor, en wat erger is: in de hoogste mate ontmoedigend, voor 
den »kleinen« verzamelaar onder ons. 

Naast de hierboven als voorbeeld aangehaalde fout van een 
dun plekje, kunnen de zegels nog tal van andere gebreken 
bezitten : ontbreken van een of meer tanden, zwaar gestempeld, 
kort geknipt enz. Een groot gebrek kan inderdaad een zegel 
totaal ongeschikt maken om te worden opgenomen in een ver
zameling. Ruw verknipte exemplaren, verkleurde of met stempel-
inkt besmeurde, enz. kunnen den totaal-aanblik van de verzame
ling bederven. Een serie onberispelijke stukken wordt gedegra
deerd door daarin b.v. op te nemen een gescheurden zegel, 
waarvan de helften slordig aan elkaar geplakt zijn. Dergelijke 
exemplaren beware men, om ze te benutten als studie- of ver-
gelij kings-materiaal. 

Nauw houdt met het vorenstaande verband het repareeren 
van zegels. Tal van verzamelaars nemen een stellige, afwijzende 
houding tegen dit repareeren. Wij vragen ons af: waarom stelt 
de liefhebber van oude schilderijen, van antiek aardewerk enz. 
wel prijs op het bezit van herstelde doeken, van gekramde urnen 
en waarom is het repareeren van zegels uit den booze ? 
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A. F, SINGELS, 
Voorzitter der Postzegelvereeniging „Breda". 

t 20 JUNI 1927. 

Al wisten wij, dat hij ernstig ziek was, toch kwam de 
droeve mare van zijn heengaan onverwacht en schokte ons 
diep in het gemoed. Een kort woord, het wooid van een 
goed vriend, aan zijne nagedachtenis, een laatst vaarwel, 
moge hier een plaats vinden. 

Eerst sedert enkele jaren nam hij een vooi aanstaande 
plaats in de Philatelie in en hij heeft dat gedaan op eene 
wijze, die ons betreuren doet, dat hij niet vroeger als 
leidende figuur in de Philatelie is opgetreden. Zijne functies 
als Voorzitter onzer Vereeniging, als Secretaris van den 
Bond, hij heeft ze vervuld met een onmiskenbare toewij

ding, met groote kennis van zaken en een bewondetings

waardig enthousiasme. Innemend en welwillend voor allen, 
die zijne vrienden waren, kon hij krachtig optreden, wanneer 
het erop aan kwam de belangen van het werk, dat hij 
voorstond, te verdedigen. 

De Philatelie en bovenal het Vereenigingsleven der 
Philatelie waren hem lief; op de Philatelistendagen was 
hij een geziene figuur, die mede door zijn prettig en vroolijk 
karakter de juiste stemming wist te onderhouden. 

T e vroeg is hij ontslapen, zijn rustelooze ijver vooi onze 
Vereeniging en den Bond deden nog groote dingen van 
hem verwachten. 

Zijne diepbedroefde echtgenoote en kinderen mogen 
overtuigd zijn van het oprecht medevoelen zijner vrienden 
in hun groote smart over den dierbaren doode, wiens 
nagedachtenis te blijven eeren, zij zich tot een hoogen 
plicht zullen rekenen. 

J. C. CRAMERUS. 

Er zal een tijd komen, die vermoedelijk niet verre meer ligt, 
dat de verzamelaar van de onberispelijkste exemplaren zijn toe
vlucht moet nemen tot de deskundigen, die maatregelen dienen 
te treffen,, dat de postfrische stukken niet verteerd worden 
door de langzame, doch ononderbroken inwerking van zuren en 
kleuren. 

Nog is de eerste postzegel geen honderd jaar oud ; wat zal er 
over een eeuw van onze verzamelingen resten, wanneer de 
chemicus hun, die na ons komen, niet de behulpzame hand 
biedt bij het conserveeren der schatten, die wij achterlieten ? 
Wat zich thans onder onze oogen afspeelt inzake het herstellen 
van oude schilderstukken, zal dat het komend geslacht, dat, 
naar wij hopen onze liefhebbeiij getrouw blijft, niet noodgedion
gen moeten volgen om de oudste zegels te redden van totalen 
ondergang ? 

Zien wij zóó in de toekomst, dan is het niet langer te verde
digen, de hulp van ervaren vaklui bij het repareeren van oude 
zegels als minderwaardig, ongewenscht of uit den booze te be
schouwen. 

Besluit men tot reparatie, dan blijve men evenwel voor alles 
waar : voor zich zelven en voor anderen. Een gerepareerde zegel 
is en blijft gerepareerd voor altijd en vooi een ieder en hij, die 
een dergelijk exemplaar als onberispelijk aan den man brengt 
door ruil of verkoop, maakt zich aan einstig bedrog schuldig. 
Een ieder, die het goed meent met zijn liefhebberij, dient dan 
ook, naar onze meening, een dergelijk hersteld stuk aan de 
achterzijde onuitwischbaar als zoodanig te merken. Een gerepa
reerd zegel toch is ongevaarlijk zoolang hij in handen is van den 
oorspronkelijken eigenaar ; daarna kan de toestand anders worden 
en gevaar opleveren. Op dien grond is het verklaarbaar, dat 
zoovelen van ons zich zoo beslist verklaren tegen het repareeren 
van zegels. 

Wij staan aan den vooravond van het a.s Philatelisten Congres ; 
gaarne brengen wij dit punt onder de aandacht van het Bonds
bestuur, er bij voegende, dat het propageere, dat de verzamelaar, 
die tot reparatie besluit, dergelijke stukken op de achterzi'de 
voorziet van een aanwijzing als door ons gewer seht. v B. 

Uitgiften; 
ALGIERS (Juni 27). 

Opdrukken op koerseerende frankeerzegels : 
10 op 35 centimes, violet. 
65 op 60 » , geelgroen. 
90 op 80 » , oranje. 
I f. 10 op I fr. 05, bruin. 
Opdrukken op koerseerende porizcgels: 
60 op 20 centimes, olijfgroen. 
1 f. op I centime, » (recouvrement). 
2 f. op 45 centimes, groen. 
2' f. op 10 » , violet. 
3 f. op 25 » , lilarose 

AUSTRALIË (Gemeenebest). 
■ ■■■■■«•• I n w w ^ ^ 

":■" /AUSTRALIA 

J . . . .   ^ : . . . , . ■ . . 

De »Canberra«.zegel, uitge
geven ter gelegenheid van de 
opening van het federale parle
mentsgebouw in de nieuwe hoofd
stad Canberra, is verschenen in 
de waarde i'/2 pence, kleur rood
bruin. De oplaag bedraagt 15 
millioen exemplaren. 

Den heer Colago Belmonte te 
Sydney hartelijk dank voor toe
zending. 

BELGIË. 
Opdrukken op frankeerzegels in het Hoyouxtype : 

3 c. op 2 centimes, opdruk karmijn. 
10 c. op 15 » , » rood. 
35 c. op 40 » , » blauw. 
Pakketpostzegel, liggend formaat, 50 francs, bruingeel. 

BELGISCHCONGO. 
Opdruk op koerseerenden frankeerzegel, type negerkop : 
1,75 op I fr. 50, blauw. 
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Voor de landstreek Ruanda-Urundi verscheen dezelfde waarde-
opdruk. (De landsnamen staan horizontaal vermeld, in afwijking 
van wat het jongste Bulletin Mensuel aangeeft). 
BULGARIJE. 

De vveldadigheidsserie werd 
gecompleteerd met de i Lewa, 
oranje, in nevenstaande tee-
kening. 

CHILL 
Volgens het Bulletin Mensuel is onderstaande serie luchtpost

zegels verschenen, verkregen door den opdruk »Correo Aéreo« 
en waarde op een niet-uitgegeven zegel van 10 centavos. De 
serie bestaat uit de waarden : 

40 en 80 centavos, i P. 20, i P. 60 en 2 Peso's op 10 centavos. 
De oplaag bedraagt 20000 stuks voor elke waarde, behalve 

voor de 4o centavos {50000 stuks). 
Directe verkoop aan het publiek mocht niet plaats hebben ; 

de stukken welke per luchtpost met de eerste vlucht op 29 
April jl. waren te verzenden, werden door de zorg der postamb-
tenaren met deze zegels gefrankeerd. 
CUBA. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig beslaan der republiek ver
scheen een zegel in de waarde 25 centavos, kleur violet. Het 
zegelbeeld vertoont o.m. het Cubaansche wapen. 
FINLAND. 

Op het papier met watermerk ^kruis), verschenen de frankeer-
zegels: 

10 Mark, bruin en zwart. 
25 » , roodbruin en geel. 

FRANKRIJK. 
Ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling te Straats

burg, verschenen in het zaaister-type (zonder zon), de frankeer-
zegels: 

5 francs, blauw. 
10 » , rood. 
De zegels zijn van elkander gescheiden door een witte strook 

van dezelfde afmetingen als de zegels, waarin in blauw is vermeld 
»Strasbourg 1927.C ü p deze wijze zijn de kleuren der Fransche 
vlag weergegeven. 

Een velletje, bevattende deze beide zegels, kon men koopen 
tegen den nominalen prijs op vertoon van een entree-kaart. 

In hetzelfde type zijn nog te melden de frankeerzegels: 
25 centimes, geelbruin. 
40 » , violet. 
De laatste waarde is tot op heden slechts verschenen, gedrukt 

op rollen van 1200 stuks. De zegel is evenwel vierzijdig getand. 
MALAY. 

Frankeerzegel in koerseerende teekening en meervoudig water
merk in schrijfletters : 

3 cents, bruin. 
MAROKKO (Spaansche kantoren). 

Met den vierregeligen opdruk »Zona de Protectorado Espanol 
en Marruecos« verscheen de 10 centimes, geelgroen der koer
seerende uitgifte van Spanje. 
NICARAGUA. 

Met den opdruk Resello 
1927 

verschenen de volgende frankeerzegels der koerseerende uitgifte : 
Vz centavo, groen ; opdruk zwart. 
1 • , violet: » rood. 
2 » , karmijn ; » zwart. 
3 • , b ru in ; » » 
5 » , zwart; » rood. 

10 » , gee l ; » zwart. 
15 » , b ru in ; » » 

20 centavos, olijfgroen; opdruk zwart. 
25 » , oranje ; » » 

I » , violet; » rood. 
R. de C. (blauw). 
De heer Tit tmann te Londen, die ons deze zegels meldt, deelt 

nog mede, dat in verband met den burgeroorlog, die in Nica
ragua woedt, de regeering de zegels van bovengenoemden opdruk 
voorzag, om de voorraden, die in handen van de revolutionairen 
zijn gevallen, ongeldig te maken voor het verkeer, wat vroeger 
ook reeds plaats vond bij de troebelen in Mexico. 

Champion publiceert evenwel m zijn jongste Bulletin, dat de 
regeering, de niet-overdrukte zegels vanaf 15 Mei j.1. buiten 
koers stelde, daar het gebleken is, dat sommige personen de 
zegels, die reeds voor gebruik hadden gediend, door aiwasschen 
.der stempels opnieuw benutten. 

Den heer Tit tmann vriendelijk dank voor bericht. 
NOORWEGEN. 

In nevenstaande teekening; watermerk posthoren, verscheen 
de luchtpostzegel: 45 Ore, groenblauw. 

Frankeerzegels in koerseerende teekening: 
35 Ore, olijfbrum. * 
40 » , grijsgroen. 
50 » , roodbruin. 
60 i , blauwgroen. 
30 op 45 Ore, blauw, Svalbard. 
30 op 45 » , » der uitgifte 

'1922/24. (Yvert no. 100). 

OOSTENRIJK. 

Frankeerzegel in nevenstaande tee
kening : 

4 groschen, blauwgroen. 

PALESTINA. 

Portzegel in nevenstaande teekening 
14 groschen, blauw. 

Als eerstelingen 
der nieuwe serie 
verschenen de fran
keerzegels : 

3 millièmes, groen; 
graf van Rachel. 
13 millièmes, blauw; 

moskee van Oman. 
Zij zijn gedrukt . 

op papier met het meervoudig watermerk Tè> t>X 
PARAGUAY (Juni '27). 

Met den opdruk «Habilitado« en waarde verscheen de dienst-
zegel der uitgifte 1913/14: 

0.50 op 75 centavos, bl^uw. 
Ter gelegenheid van het militair-

geneeskundig congres, van 30 Mei tot 
4 Juni j.1. te Warschau gehouden, ver
scheen een serie frankeerzegels, alle 
volgens afbeelding en weergevende het 
portret van Dr. Karol Kaczkowski, een 
militair geneeskundige uit de eerste 
helft der vorige eeuw. 

De waarden zijn : 
10 groszy, groen. 
25 » , karmijn. 
4o s , blauw. 

POLEN. 

IV MÎ BZYMJUIOIKWV IfOUCMS 

Jst̂ wtmiAwfc 30-y wM9zzftar i 
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RUSLAND. 
De volgende portzegels met en zonder 

watermerk werden voorzien van een 
waardeopdruk om te worden opgebruikt 
als frankeerzegels ; 

8 op I kopeke. rood. 
violet (uitsluitend 

(uitsluitend 
zonder watermerk). 

8 op 3 kopeke, blauw 
met watermerk). 

8 op 7 kopeke, geel. 
8 » 8 » , groen. 
8 » 10 » , blauw. 
8 » 14 ■ » , bruin. 
Een en ander is het gevolg van een verhooging van het briefport. 
In lichtblauw verscheen voorts de frankeerzegel 10 kopeken, 

soldatentype, op watermerk papier. 
SAARGEBIED (Juni '27). 

«««*«v**««««w««^nv««^w«^ 
Frankeerzegels : 
75 centimes, violet; Saar

vallei. 
3 francs, olijfgroen; 

bergwerk. 
5 francs, bruin ; bergwerk. 

TSJECHOSLOWAKIJE (Juni '27). 

In teekeningen, volgens af
beelding, verschenen de fran
keerzegels : 

I Kr. 20, lila. (Strahovklooster) 
5 Kronen, donkergroen (Vallei 

in het Tatragebergte). 
Deze zegels zijn gedrukt op 

het watermerkpapier. 
Met het portret van den pre

sident verscheen de frankeer
zegel : 

I kroon karmijn, op papier 
zonder watermerk. 

URUGUAY. 
Ter gelegenheid van de eerste Internationale Postzegeltentoon

stelling in Mei j .1. te Montevideo gehouden, verscheen, in een 
oplaag van 20 000 exemplaren, een serie zegels in de waarden : 

2 centimos, groen. 
5 » , rood. 
8 » , blauw. 
Het zegelbeeld vertoont het ho'ofdpostkantoor te Montevideo 

en de opschriften »Republica O. del Uruguay« »Exposition Fila
telica Montevideo 1927«. Een speciale afstempeling werd gebezigd. 
V. S. VAN NOORDAMERIKA. 

De »Lindbergh«zegel 
verscheen in neven
staande afbeelding. 

De waarde is 10 cents, 
de kleur blauw. 

Van de, in het vorige nummer 
onder Unie van ZuidAfrika beschre
ven nieuwe waarden, werden onder
staande overdrukt met den lands
naam »Suidwes Afrika« op den zegel 
met HoUandschen, «South West 
Africa« op dien met Engelschen 
t eks t : 

2 pence. i shilling. 
3 pence. 5 shilling. 

ZUIDWESTAFRIKA. 

Met den opdruk »South West Africa« op één regel verscheen 
voorts de 4 pence, driehoekvorm (Engelsche tekst). 

In het Meinummer meldden wij het bestaan van enkele waar
den der Unie van ZuidAfrika met HoUandschen opdruk op den 
zegel in Engelschen tekst en omgekeerd. Maison Fischer te 
Parijs zendt ons thans de volgende waarden, waarbij de verwis
seling van tekst plaats vond : 

i/j penny, springbok. c 
I » , schip. 
6 pence, oranjeboom. 
Naar Engelsche bladen melden geschiedt de verdere aanmaak 

der overdrukken weder op de oude wijze : dus Suidwes Afrika 
op zegels met HoUandschen tekst, enz. 

ZWITSERLAND. 
In het type »Teil Junior« verscheen de frankeerzegel: 
5 centimes, donkerviolet op geelbruin. 
Het papier toont het watermerk kruis. 
Dezelfde waarde in grijsviolet wordt niet meer aangemaakt. 

v. B. 

jNkuWe Uitgiften 
Oplaa^ci/fcrs.ea), 

BELGIË. 
De onverkochte voorraden der »Watersnoodzegels« van 1926 

zijn eenige weken geleden te Mechelen vernietigd. 
Het waren 25 zakken vol ! 
Naar »Le Philatéliste Beige« meldt zijn van deze zegels slechts 

200000 series verkocht, wat voor het beoogde doel slechts ruim 
f 30.000 opbracht. Men vraagt zich af, of de moeite wel beloond 
werd ! 

CANADA. 
Door de welwillendheid van den heer V. H. Tulleken te York 

Mills (Canada), zijn wij in staat eenige nadere bijzonderheden te 
geven over de a.s. herinneringsserie. Zij zal bestaan uit de 
waarden 1, 2, 3, 5, 12 en 20 cents. 

Wat voorstelling betreft is de 2 cents de voornaamste waarde : 
zij geeft weer het historisch moment van het onderteekenen van 
het Pact, waarbij de confederatie tusschen NieuwSchotland, 
NieuwBrunswijk en het Prins Edward Eiland werd gesloten en 
deze zelfstandige Britsche Koloniën tot een Dominion werden 
gevormd. 

Sir John A. Macdonald, den vader der confederatie, zooals hij 
wordt genoemd ziet men op dezen zegel in gezelschap van Cartier. 

De andere waarden geven weer: 
I cent, oranje ; kop van Macdonald. 
3 » , rood ; Parlementsgebouw. 
5 » , purper ; kop van Wilfried Laurier. (FranschCanadees 

en stichter van de Liberale Partij). 
12 cents, blauw; landkaait van Canada. 
20 » , rood; expresse zegel, waarop men de verschillende 

wijzen van postvervoer, in Canada in gebruik, beschouwen kan. 
Den berichtgever hartelijk dank. 

JAPAN. 
Een serie, ter herdenking van de toetreding van Japan lot de 

Wereld Postvereeniging, een halve eeuw geleden, zal binnenkort 
verschijnen in de waarden 11/2, 3, 4 en 10 Sen. 

Het is niet te hopen, dat de overige landen dit Japansche 
voorbeeld gaan volgen ! v. B. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 
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De Roode-Kruis zegels. 
Het in ons Meinummer afgedrukte K. B. van 25 Maart 1927, 

dat tot de uitgifte machtigde, is door art. XI van het K. B. van 
14 Juni gewijzigd als volgt: 

ï l n artikel 2, eerste en tweede zinsnede van Ons Besluit van 
den 25 sten Maart 1927 wordt telkens in plaats van »10« gelezen 
»7^^«. In artikel 3 van vermeld Besluit wordt in plaats van 3 
cent voor de zegels van 5 en 10 cent» gelezen« van 3 cent voor 
het zegel van 5 cent, van 3',2 cent voor het zegel van y'/s cent- . 

Over de zegels wordt melding gemaakt in Dienstorder H 360 
van 8 Juni 1927, die wij hier alleen zullen noemen. Slechts moet 
daaruit nog vermeld worden, dat de zegels verkrijgbaar zijn tot 
. ? / Juli a.s. 

Het schijnt dat eerst op het laatste oogenblik de verandering 
van het zegel van 10 cent in dat van y'/j cent is uitgevoerd. 
Een schrijven van het Hoofdbestuur van het Roode Kruis van 
11 Juni bevat de volgende zinsnede : 

»Van de uitgifte der zegels en de daaraan verbonden bijzon
derheden zouden wij gaarne eerder kennis gegeven hebben. De 
vele moeilijkheden, ondervonden bij het aanmaken der zegels zijn 
oorzaak geweest, dat wij steeds in het onzekere gebleven zijn 
over het tijdstip van de uitgifte, waardoor wij geen zekerheid 
hadden, of de zegels reeds op 17 Juni zouden verschijnen en van 
het bijzondjr stempel gebruik zou kunnen worden gemaakt. Eerst 
voor enkele dagen hebben wij daarover de bevestiging gekregen«. 

En thans de zegels zelf, die behalve de reeds op 9 Juni uitge
geven 5 cent op 17 Juni verschenen zijn. Het zijn : 

2 + 2 cent, rood. 
3 - [ - 2 cent, donkergroen. 
5 -|- 3 cent, blauwviolet. 
7V2 + 3V1 cent, d'ultramarijnblauw. 

15 - j - 5 cent, d'ultramarijn en rood. 

Het zegel van 2 cent toont Koning Willem III in I7d 'eeuwsche 
wapenrusting, dat van 7'/2 cent een uitstekend portret van Koningin 
Wilhelmina. Het zegel van 15 cent doet terstond denken aan 
het brandkastzegel van die waarde, dezelfde zonderlinge duifjes 
vliegen er in alle standen op rond, ook de letters van NEDERLAND 
zijn ongeveer dezelfde. 

Wat het eerst opvalt is, dat niet alle waarden op dezelfde 
manier zijn gedrukt. De zegels van 2, 7'/j en 15 cent zijn in 
rotogravure, die van 3 en 5 cent in koperdruk uitgevoerd. Vandaar 
ook, dat alleen bij de 3 en de 5 cent plaatnummers op den 
onderrand voorkomen. 

Alle waarden zijn gedrukt in vellen van ]00, met blanco-randen 
(behalve dan de genoemde plaatnummers). Het papier is zonder 
watermerk, en wel voor de 3 en 5 cent het gewone plaatdruk-

papier zooals dat ook voor de guldenwaarden gebruikt wordt, 
voor de drie andere zegels een dik soort papier, dat ons niet 
van eenige andere uitgifte bekend was. Daarbij lijkt het papier 
van de 15 cent van een steviger kwaliteit te zijn dan van de 2 
en 7'/j c en t ; eerstgenoemde zegels laten zich moeilijk scheiden. 

De tanding is voor alle waarden lijnperforatie. Er zijn tot dusver 
twee tandingen gevonden, en wel l l ' / j : l l ' / j en l l V j : 1 2 , als 
volgt verdeeld : 

2 c e n t : i i V j M i ' / s i u ' / s - ' ^ . 
3 cen t : 11 Vj : 11 Vj. 
5 c e n t : i i '/a : n V2. 
7V2 cen t : i i V j : i i V 2 ) 11V2 •" 12. 
15 cen t : u ' / j : i i ' / j . 
Wat de plaatnummers betreft zagen wij zoowel bij de 3 als bij 

de 5 cent de nummers i, 2, 3,,4 en 5. 
Als eerste tandingafwijking vonden wij bij een half vel der 7'/2 

cent de rechterzij rand dubbel geperforeerd, (zie hieronder). 
Aan het speciale kantoor in den Dierentuin te 'sGravenhage 

werden op 17 Juni ruim 10,000 series verkocht, terwijl het aantal 
schriftelijk bestelde series eveneens ongeveer 10,000 bedroeg. 

Roode-Kruis-zegels in postzegelboekjes. 
Voornamelijk teneinde den verkoop te bevorderen, zijn de 

R. Kr.-zegels ook in boekjes verschenen, en wel in vier soorten. 
Voor de samenstelling zijn geen bijzondere vellen gedruk t ; de 
zegels zijn uit de gewone vellen van 100 genomen. 

De boekjes werden de eerste dagen na de aankondiging slechts 
aan enkele kantoren verstrekt, en wel die waar in de eerste 
plaats behoefte eraan bestond. Deze kantoren waren : Apeldoorn, 
Ede, 's-Gravenhage, Haarlem, Harderwijk, Hilversum, Leeuwarden, 
Rotterdam, Tiel, Utrecht en Vlissingen. Zij waren in Utrecht op 
27 Juni verkrijgbaar. Naarmate de aanmaak vordert, worden zij 
ook aan andere kantoren verstrekt. 

De omslagen zijn keurig uitgevoerd in steenrood op blauwgrijs 
papier, en van de hand van André van der Vossen. De zegel
velletjes in de boekjes zijn door witte schutblaadjes van elkaar 
gescheiden. 

Het eerste boekje, in vierkant formaat, bevat van elke waarde 
een blok van vier. Prijs f1,92. 

De volgende boekjes zijn van liggend langwerpig formaat en 
bevatten zegels in blokken van 10, en wel : 

2. 20 zegels van 7V2 cent. Prijs f2,20. 
3. 10 zegels van 7'/2 cent en 10 van 15 cent. Prijs f3,10. 
4. 10 zegels van 5 cent en 10 van 7Vj cent. Prijs f1,90. 
Tariefwijzigingen. 
Na ruim 6 jaren is het binnenlandsch briefport, dat op 1 Maart 

1921 van 7'/j op 10 cent gebracht werd, weer van 10 tot 7*/2 
cent verminderd. Deze portverlaging werd ingevoerd dooi Koninklijk 
Besluit van 14 Juni 1927 (Staatsblad nr. 179) en bekend gemaakt 
bij Dienstorder H 373 van 13 Juni. Hieronder volgen de voor
naamste bepalingen e ru i t : 

1. Het K. B. treedt, behoudens de verlaging van het port der 
brieven naar Ned.-Indië, en de wijziging van het besluit tot uitgifte 
van Roode-Kruis-Postzegels, in werking op i Juli igzj. 

2. Het port der binnenlandsche brieven van enkelvoudig 
gewicht is verlaagd tot T'/j cent. 

Het port der brieven naar Suri?iame en Curafiio, alsmede in 
het grensverkeer met België en Dtiiischland is, voor een gewicht 
tot en met 20 gram, eveneens op 71/2 cent gebracht. Het port 
der brieven van een gewicht van niet meer dan 20 gram naar 
Ned.-Indië blijft voorloopig gehandhaafd op 10 eent (bok bij 
verzending per zeepost). 

4. Het expresse-recht voor binnenlandsche briefpostzendingen 
en pakketten, waarvan de geadresseerden wonen buiten den 
kosteloozen bestellingskring van het Rijkstelegraafkantoor ter 
plaatse, of op een afstand van meer dan V* "ur gaans van het 
hulppostkantoor, blijft ten minste 20 cent voor elke briefpost
zending en ten minste 30 cent voor elk pakket bedragen, doch 
wordt niet meer per stuk berekend. 

5. Bij gelijktijdige bestelling van meer dan één expressestuk 
of -pakket voor eenzelfden geadresseerde, als evenbedoeld, wordt 
het expresse-recht (met inachtneming van de genoemde minima 
van 20, resp. 30 cent per zending) berekend naar den tijd, die 
voor de bestelling is noodig geweest en het loon voor een hulp
besteller van 23-jarigen leeftijd of ouder. Bij gebruik van een 
rijwiel wordt bijberekend een vergoeding van 3 cent per kwartier 
of gedeelte van een kwartier. 
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6. Op dezelfde wijze wordt gehandeld bij gelijktijdige bestelling 
door denzelfden persoon van meer dan één expressestuk of-pakket 
voor verschillende geadresseerden, als evenbedoeld, met dien 
verstande, dat alsdan het naar vorenveimelden maatstaf berekende, 
in totaal verschuldigde expresse-recht wordt verdeeld naar reden 
van de afstanden, waarop de geadresseerden van het kantoor 
van bestemming verwijderd wonen. 

7. In gebruik worden gesteld frankeerzegels van 22'/i cent, 
zoomede postzegelboekjes, inhoudende 24 zegels van 7'/i cent, 
en gemengde boekjes, inhoudende 6 zegels van i, van 2, van 5 
en van 7I/2 cent. 

8. De frankeerzegels van 35 en 60 cent, de postzegelboekjes 
mat 24 zegels van 10 cent en de bestaande gemengde boekjes 
worden niet meer aangemaakt. 

9. Ue bij het publiek voorhanden frankeerzegels van 10 cent 
kunnen gedurende de maand Juli worden ingewisseld tegen 
frankeerzegels van 7Vj cent tot een gelijke totaal-waarde, eventueel 
met bijvoeging van een overschietend bedrag in geld of in zegels. 

10. Inwisseling van frankeerzegels van 10 cent tegen eenzelfde 
aantal frankeerzegels van 71/2 cent, met bijvoeging van het prijs
verschil in geld kan, indien belangliebbenden zulks verzoeken, 
mede geschieden. 

Het expresse-recht is dus voor bestelling buiten den voor elk 
kantoor vastgestelden kring verlaagd wanneer het meer dan één 
stuk tegelijk betreft, en wel volgens een zeer ingewikkelde regeling 
(volgens artt. II en VI van het genoemde K. B. moet het recht 
ook nog verhoogd worden met eventueel verschuldigde veer- en 
overvaartgeldenV Het is in deze gevallen dan ook niet meer 
mogelijk dat de verschuldigde rechten bij de verzending voldaan 
worden, deze worden later van den afzender ingevorderd. 

Nieuwe zegels van T'/z en 22V2 cent, en portzegel van 6 cent. 
Volgens een van het Hoofdbestuur der F . en T. ontvangen 

mededeeling zal behalve het zegel van 22'/j cent omstreeks i Juli 
eveneens verschijnen de 7'/2 cent in n ieuw*kleur . Nu dit zegel 
binnenkort tot de meest gebruikte zegels zal gaan behooren, 
doet het zich als een bezwaar gevoelen dat het in zijn tegen
woordige kleur op de verschillend getinte enveloppen, vooral 
indien deze ook geel gekleurd zijn, niet steeds even duidelijk 
ui tkomt; bovendien is die kleur technisch minder geschikt voor 
zoo groote oplagen, als waarin het zegel voor enkelvoudig briefport 
moet worden gedrukt. Nu door de staking van de uitgifte van 
60-cent zegels de paarse kleur »vrijkomtt wordt dit een geschikte 
gelegenheid geacht, deze kleur voor het 7'/2 cent-zegel te benutten. 

Het zegel van 22'/2 cent zal gedrukt worden in de kleur van 
het tegenwoordige zegel van 35 cent. 

Ten slotte kan de uitgifte worden tegemoet gezien van een 
portzegel van 6 cent, dat zal worden gebruikt voor kaarten, die 
volgens drukwerktarief gefrankeerd zijn, doch niet aan de daar
voor gestelde eischen voldoen. (Het heeft ons steeds verwonderd 
dat deze waarde nog niet bestond.) 

Nieuw postzegelboelije. 
Verschenen is op 8 Juli het nieuwe postzegelboekje, inhoudende 

24 zegels van y'/j cent violet. Als bij de andere boekjes zijn de 
vier velletjes van 6 stuks van elkaar gescheiden door schutblaadjes 
met mededeelingen en advertenties. De omslag is rood, als bij 
de vroegere boekjes van lo cent. 

Tw^e standen van liet watermerk: bij de Kinderzegels 1926. 
Een belangrijke ontdekking werd gedaan door Dr. Verzijl te 

Maastricht en den heer Van Peursem, Den Haag. Het betreft 
de vondst van enkele waarden van de laatste Kerst-serie met liggend 
watermerk, waarvan het verschil met den gewonen stand ook bij 
de losse exemplaren terstond in het oog valt, zooals onderstaand 
teekeningetje doet ziei* Hieruit blijkt ook dat het verkeerd is, 
van kopstaand watermerk te spreken. 

liggend 

l> r-, ~ ^ 

• nornaal 

Aan het door beiden gevonden zegel van 2 cent kunnen wij 
toevoegen de 5 cent, terwijl de heer Van Grunningen te Helder 
een exemplaar van de 10 cent vond. In rolperforatie is tot dusver 
nog geen waarde gevonden; met ieders medewerking zullen ook 
hiervan stellig zegels vermeld kunnen worden. 

Met het liggend watermerk zijn dus nu bekend : 
gewone perf. rolperf. 

2 cent -|- — 
5 cent - j - — 

10 cent + — 
15 cent — 
Wij hadden nooit aan de mogelijkheid van dezen stand kunnen 

denken. Immers worden de lagere waarden gedrukt op een 
»eindelooze« papierbaan, en natuurlijk is de drukpers zóó inge
richt, dat dit bedrukken steeds in dezelfde richting plaats vindt. 
Bij onze gewone zegels zal daarom het liggend watermerk wel 
niet aangetroffen kunnen worden. Bij de Kerstzegels met hun 
kleine vellen van 100 stuks zullen waarschijnlijk (ook?) losse 
strooken papier bedrukt zijn, waarbij in sommige gevallen dit in 
de nieuw-gevonden stand geschiedde. 

Zoo goed als bij Danzig b.v. verschil wordt gemaakt in de 
catalogi tusschen staand en liggend watermerk, zoo zal dit in het 
vervolg ook voor deze serie opgenomen moeten worden. 

Tandingaf wijking bij de 7 '/j cent RoodeKruis (11 Vjtl 2 :11 »/i: 11V2) 
Wij vonden van de y'/z cent R. Kr. een half vel met dubbele 

perforatie aan de rechterzijde, waarbij het interessante is dat de^ 
perforatie tevens de verklaring voor deze fout geeft. Vooraf is 
op te merken dat de lijn die de verticale perforaties aanbrengt 
natuurlijk over het geheele vel zijn eigenaardigheden »met zich 
meedraagt«, d.w.z. bevindt zich tusschen de eerste zegels van de 
eerste en tweede verticale rij in het midden een gaatje dat ver 
naar rechts inspringt (onze lijntandingen vertoonen talrijke derge
lijke onregelmatigheden), dan vindt men dit inspringende gaatje 
op precies dezelfde plaats tusschen de eerste zegels van de derde 
en vierde, vierde en vijfde, enz , verticale rij. 

Nu correspondeert bij het gevonden halve vel de perforatie 
(perf. 12) tusschen de 9e en loe rij wél met de in den veltand 
loopende extra-perf,, maar n i e t met die langs den rechterrand 
van de laatste rij. Dit wil dus zeggen dat (zie fii;.) nadat lijn a 

geperforeerd was het vel te 
ver werd doorgeschoven en 
lijn b tot stand kwam, waar
door de zegels van de laatste 
rij een zeer zonderling formaat 
kregen. Dit werd bij de con
trole gemerkt CM het vel terug
gezonden om langs den rand 
nogmaals onder de perforeer-
machine gelegd te worden (c), 
waarbij het echter onder een 
machine, die //V2 perforeerde, 
terecht kwam. 

Het gevolg is dat er een 
rij zegels ontstond, die boven 
en onder 11'/j getand zijn, 

links 12 en rechts 11V2! 
Bij de in ons bezit zijnde afwijkingen der Jubileumzegels 1923 

zijn telkens de lijnen a, b tn c identiek, zoodat de vellen daar 
maar éénmaal onder de machine zijn geweest, en lijn ^ nä c is 
geperforeerd. 

De nieuwe zegels van 7'/2 en 22'/2 cent. 
»I. Van de nieuwe frankeerzegels van 22)4 cent, bedoeld in 

^•O. 373, zal tegen het einde der loopende maand een ambts
halve verstrekking plaats vinden. 

2. Het frankeerzegel van 714 cent zal voortaan in de paarse 
kleur worden uitgegeven, omdat de tegenwoordige gele zegels 
op verschillende omslagen weinig sprekend uitkomen. Met de 
verstrekking van de paarse zegels, die niet ambtshalve geschiedt, 
zal binnenkort worden begonnen. De op de kantoren voorhanden 
frankeerzegels van 7>/i cent van de oude uitgiften moeten zooveel 
mogelijk worden gesloten voordat met den verkoop van de 
nieuwe zegels van 71^ cent wordt begonnen.« (Dienstorder 
y)ibis van 22 Juni). 

a (12) c (11'/.) b(12) 
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Op 30 Juni was te Atnsterdam voor het 
eerst het zegel van 22Vj cent verkrijgbaar, 
in afwerking gelijk aan de overige waarden, 
en gedrukt op papier met watermerk. De 
kleur, bruinolijf, is iets donkerder dan die 
van de 35 cent. 

Ue heer Gordon bericht ons, dat op 2 Juli te Rotterdam het 
zegel ook in r o l p e r f o r a t i e verkrijgbaar was. 

Op 7 Juli ontvingen wij de nieuwe 7'/2 cent, ons toegezonden 
door den heer Van Peursem. Zooals te verwachten was, is ook 
deze op watermerkpapier gedruk t : samenstelling der vellen, enz., 
als de andere waarden. De kleur, violet, is gelijk aan die van 
het zegel van 60 cent. De oplaagletter is A, waaruit dus blijkt, 
dat dit zegel niet als een vervolg van de gele y' / j cent beschouwd 
wordt, maar geheel als een nieuw-uitgegeven waarde. 

Nieuwe waarden met watermerk. 
Behalve de nieuwe zegels van y'/ j en 22'/i cent (de laatste 

ook in rolperf.) is de 25 cent nu ook in gewone perf. op water
merkpapier verschenen. 

Op verzoek hierbij nog eens het lijstje. 
ge 

I cent 
2 cent 
2'/j cent 
3 cent 
4 cent 
5 cent 
6 cent 

vone perf. 
— 
+ + + + + — 

y' / jcent paars + 
g cent 

10 cent 
— 
+ 

Nieuwe oplaagletters. 
7'/j et. A 

r o l p e r f . 15 
.(nieuwe kl 
cent F en 

rolperf. 
— 
+ — 
+ — 
+ + — 
— 
+ 

eur), 22 

gewone perf. rolperf. 
i2V2cent — — 
15 cent -f- -f 
20 cent — — 
22>/jcent + + 
25 cent " 4- + 
30 cent - j - — 
35 cent - f -f 
40 cent -J- — 
50 cent 4" — 
60 cent — verschijnt niet met 

wnik. 

Vj cent A, 25 cent C; 4o cfnt E. 
22'/4 cent A. 

Nieuwe plaatnummers en tandingen. 
5 cent 
5 cent 

7^2 cent 

10 cent 

D: L 97, 
F : L 117, 

R 117, 
L 119, 
R 119, 
R 128, 

A: L 137, 
R 137, 
'39 L, 
139 R, 
' 4 ' , 

D: R 126, 
R 126, 

15 cent F : 118, 

22'/j cent 
25 cent 
40 cent 

123, 
A: 140, 
C: 129, 
E : 131, 

type I, 
tanding 

» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

in rolperf. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr. 
Nb. 
Gr. 
Gr. 
Nb. 
Nb. 
(Gr), uit de boekjes. 
Gr. 
Gr. 
rolperf. 
Gr. 
Nb, en rolperf. 
Gr. 
Nb en Gr. 

Nieuwe drukkersteekens en tandingen. 
2 cent F : cirkel en cijfer 21 in tanding Gl. 

idem met cijfer 27, > Gr. 
rolperf. idem met cijfer 31. 

2V2 cent F : cirkel en cijfer i (boven zegel i), tanding Gr. 
De nieuwe 2V2 gulden. 
Van het nieuwe zegel van f2.50 zijn gevonden de plaatnum

mers 1, 2, 3, 4 en 5! 
Plaatnummers Jubileumzegels 1923. 
De »Philatelist« meldt nog twee aanvullingen op de lijst, namelijk 

2 cent I I V J : I I plaat 12, en 2 cent i 2 : i i V j plaat 10. 
Postpakketverrekenzegels op de Rijksveiling. 
Hel animo voor deze zegels schijnt iets verminderd te zijn, 

nu de meeste verzamelaars ze bezitten. Op de laatste veiling 
brachten zij heel wat minder op dan de prijzen waarvoor de 
verzamelaars ze indertijd hebben kunnen koopen. De uitslagen 
waren: 

45 zegels van 11 cent en 15 van 15 cent f 77.77. 
90 » » I I » » 3 0 » 1 5 » - 130.12. 

180 » » \i » i 60 » 15 » - 255 .55 . 
300 » » I I » » 100 » 15 » - 421.12. 
Toch komt het ons voor, dat deze inzinking slechts een tijdelijke 

is, en dat de prijs-van f4.— per stel niet te hoog is geweest. 
NEDERLANDSCH-INDIË. 

„Kopstaand Java" en „Bezit Buiten". 
Het Indië-nummer van de »Philatelist« bevat 4e volgende 

interessante verklaring van het in den laatsten tijd in groote 
massa's opduiken van deze kopstaande opdrukken. 

In 1925 bleek een ambtenaar bij de Weeskamer te Batavia 
te hebben gefraudeerd, ten gevolge van welk feit zijn faillissement 
werd uitgesproken. In den boedel werd toen een voorraad ont
dekt van niet minder dan 80 mille, zegge tachtig duizend gulden 
nominaal, uitsluitend kopstaande-Java- en Bezit-Buiten-zegels. 
Deze kolossale partij werd door den curator aan het Hoofdpost-
kantoor te Batavia tegen nominaal afgeleverd, terwijl door de 
Posterijen de buiten-koers-stelling voor deze zegels wederom werd 
ingetrokken. De groote banken (Ned. Handel Mij., Ned.-Ind. 
Handelsbank, Java-Bank e.a.) hebben de zegels bij groote partijen 
ontvangen en vandaar dat in 1925 toch echte kopstaande-Java-
en Bezit-Buiten-zegels op brieven gebruikt werden, afkomstig 
uit Weltevreden, Batavia of Meester Cornelis. 

Ook liggen uit 1925 brieven uit Bandoeng en Tjimahi voor 
met deze zegels. (De oorspronkelijke buiten-koers-stelling ge
schiedde op 1 April 1909). 

CURACAO. 
Een nieuwe tanding van het Jubileumzegel van 5 gulden! 
Door dr. Frenkel werd een ongebruikt exemplaar gevonden 

van de f5 ,— 1923 in tanding 1 1 : 1 1 4 . Tot dusver was alleen 
de tanding 11 ̂  : 111/^ van dit zegel bekend. 

De meeste waarden, waaronder ook de f2,50, zijn reeds in 
11 : 11V^ bekend, zoodat de vondst van de f 5,— geen al te groote 
verwondering hoeft te wekken. Merkwaardig is alleen, dat deze 
eerst nu voor den dag komt. 

Voor opgave, liefst met toezending, van verdere exemplaren 
houden wij ons aanbevolen. 

Opdrukbrandkastzegels Suriname en Curasao. 
Blijkens het in de dagbladen van 17 Juni j .1 . verschenen bericht, 

zullen eerlang, uitsluitend in Surinajne en in Ciirafao, door middel 
van een opdruk, in frankeerzegels veranderde brandkastzegels in 
zeven waarden (3, 10, 12<-/^, 15, 25, 30 en 50 cent) worden uitge
geven, welke zegels, wegens de beperkte oplaag, hier te lande 
niet verkrijgbaar zullen zijn. 

In de veronderstelling, dat de lezers van het Maandblad van 
die opdrukzegels gaarne wat meer wenschen te vernemen, meen 
ik goed te doen daaromtrent de volgende inlichtingen te geven. 

Ingevolge een in 1920 tusschen de Ministers van Waterstaaten 
van Koloniën eenerzijds en de N. V. »Maatschappij tot Exploitatie 
van Van Blaaderen's drijvende scheepsbrandkasten« anderzijds 
gesloten contract, heeft de Maatschappij op de mailschepen van 
de Stoomvaart-Maatschappij »Nederland« drijvende brandkasten 
geplaatst, waarin poststukken van Nederland naar Nederlandsch-
Indië en omgekeerd konden worden verzonden. 

Om in de brandkasten gesloten te worden, moesten de stukken 
boven de gewone frankeering voorzien zijn van een of meer 
speciale zegels, z.g. »brandkastzegels«, welke zoowel hier te lande, 
als in Nederlandsch-Indié', in de waarden van 15, 60 en 75 cent 
en f1,50, f2,25, f4-,5o en f7,50 verkrijgbaar waren gesteld. 

In de veronderstelling, dat met de Maatschappij ook een soort
gelijk contract zou worden gesloten voor de verzending van 
Nederland naar Suriname en Curafao en omgekeerd, is in den 
loop van 1922 een aantal brandkastzegels in de voormelde zeven 
waarden met de inschriften »Suriname« en »Curasao« vervaardigd, 
ten einde aanstonds bij de opening van den dienst te kunnen 
voorzien in de behoefte aan de^ voor de verzending per drijvende 
brandkast van Suriname .tn Curasao naar Nederland benoodigde 
zegels. 

Het bovenbedoelde contract van 1920 is echter met ingang van 
I September 1923 geëindigd en sedert niet vernieuwd, zoodat van 
het sluiten van een contract voor de verzending van en naar 
West-Indië uiteraard geen sprake kon zijn en de bij voorbaat 
voor Suriname en Cura(ao vervaardigde brandkastzegels als zoo
danig niet gebruikt konden worden. 
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De bedoelde zegels zullen nu in Suriname, respectievelijk 
Otrafao, als frankeerzegels worden uitgegeven, waartoe ze, in de 
voormelde volgorde van 15.cent tot en met f 7,5ozijn overgedrukt 
met de waarden van 3, 10, i2i/2, 15, 25, 30 en 50 cent. De over
druk, welke in zwart is aangebracht, bestaat uit de waarde-aandui
ding, voorafgegaan door het woord »frankeerzegel«. 

Aangezien van de opdrukzegels slechts betrekkelijk geringe 
oplagen bestaan*) en die oplagen niet meer kunnen worden aan
gevuld, wordt in dit bijzondere geval afgeweken van den sedert 
geruimen tijd gevolgden regel, dat de Oost- en West-Indische 
postwaarden ook hier te lande verkrijgbaar worden gesteld en zijn 
alle voor den verkoop aan het publiek beschikbare overdruk-
zegels naar Suriname, respectievelijk Curasao, verzonden. 

, W. F. G E R D E S OOSTERBEEK. 

*) t.w. 
Oorspronkelijke 

waarde. 

15 cent 
6 0 » 
75 ;, 

f 1,50 
f 2,25 
f 4,50 
f 7,50 

Overdruk-
waarde. 

3 cent 
10 » 
1 2 ^ . 
15 y. 
25 » 
30 » 
50 » 

Suriname. 

178350 stuks 
1 2 3 8 0 0 » 
1 0 2 0 5 0 » 
61 150 » 
37 350 » 
33 800 » 
36 100 » 

Curagao. 

88 200 stuks 
63 500 » 
53 000 . 
31 850 . 
18050 » 
18450 » 
18500 » 

(Overname dezer oplage-getallen door andere bladen alleen 
geoorloofd onder bronvermelding.) 

De heer Van Blaaderen had de vriendelijkheid, ons de oplaag-
cijfers van de oorspronkelijk aangemaakte hoeveelheden dezer 
zegels mede te deelen, die wij hieronder laten volgen. 

Suriname. Curasao. 
15 cent 195 000 96350 
60 » 130 000 67 000 
75 » 105 000 55 000 

f 1,50 65 000 35 000 
f2 ,25 40000 20000 
f 4,50 37 500 20 200 
f 7,50 4o 000 20 200 

Hierin zijn natuurlijk begrepen de hoeveelheden, die naar Bern 
zijn gezonden, eventueel drukuitschot, enz. 

XIX. 
Duitschland. Een eenigszins uitvoerige beschrijving van de 

luchtpost hier te lande zou een boekdeel kunnen vullen. Wij 
zullen ons daarom moeten beperken tot een bekorie vermelding 
van de verschillende proef- en definitieve vluchten en de daarbij 
gebruikte stempels, zonder, op een enkele uitzondering na, in 
bijzonderheden af te dalen. 

A. Ballonpost. 
I. In 1893 werden door de militaire »Luftschiffer-Abteilung« 

verschillende proeven gehouden, waarbij dubbele briefkaarten 
uit de ballons werden neergelaten, waarbij de vinders werden 
verzocht de linkerhelft der kaart, na beantwoording der daarop 
gestelde vragen, terug te zenden aan »die Königliche Luftschiffer-
Abteilung« te Schöneberg bij Berlijn. Deze kaarten waren niet 
gefrankeerd, zij werden als dienst met het opschrift »Militaria !« 
verzonden. De stempels (gewone poststempels) geven aan, dat 
men met kaarten te doen heeft, die per ballonpost zijn verzonden. 
Het zijn curiosa. 

2 Tijdens de tentoonstelling te Leipzig, in October 1897, 
werden met den ballon »Aug. Polich«, speciale kaarten verzonden, 
met op de voorzijde een kiekje op een plein te Leipzig met 
daarnevens het portret van den bestuurder Louis Godard. Het 
opschrift dier kaarten l u i d t : »Ausstellung Leipzig 1897. Zur ' 
Erinnerung an Godards grosse Freifahrt mit dem Ballon »Aug. 
Polich«. Een speciale rubber-stempel werd op de kaarten afgedrukt, 
luidende: »Diese Karte hat die Freifahrt des Ballons «Aug. Polich« 
(Kapt. L. Godard) mitgemacht und wurde am Landungsplatze zur 

Post gegeben«. De stempeis van vertrek en aankomst (gewone 
poststempels) zijn: Leipzig 19 October, Tarnau 20 of 22 October. 

3. Proefvluchten tijdens de tentoonstelling te Mijnchen gedu
rende de tweede helft der maand Augustus 1898 met den ballon 
»Europa«. Niet officieele kaarten met op de achterzijde een der 
beide opschiiften : »Gruss von der Nacht Ballonfahrt« of»Gruss 
von der Freiballonfahrt Louis Godard«. 

Een soortgelijke rubber-stempel als onder 2, luidende : Diese 
Karte hat die Freifahrt des Ballons »Europa« Kapt. L. Godard 
mitgemacht und wurde am Landungsplatze zur Post gegeben«. 

4. Ballonvlucht tijdens de Spotttentoonstelling te München op 
3 October 1899. 

Benut werden officieele kaarten der Tentoonstelling met inge-
drukten (gewonen) zegel van 5 pfennig. In violet was op deze 
kaarten afgedrukt »300 Mtr über München im Fesselballon auf
gegeben.« 

5. Vlucht met den ballon »Augusta« van Mannheim naar 
Heidelberg op 12 November 1906. De kaarten dragen op de 
achterzijde de afbeelding van een ballon in dubbel-ovaal met het 
Inschrift »Fränkischer Verein für Luftschiffahrt. E. V. Würzburg.« 
Boven in blauw gedrukt het verzoek (in het Duitsch en Fransch) 
aan den vinder, om de kaarten ter post te bezorgen. 

6. Ballonvlucht op l o / i i October 1908 te Schmargendorf-
Berlin. De stukken met deze vlucht verzonden dragen de speciale, 
private, afstempeling in cirkelvorm »Internationale Ballon Wett
fahrten. Berlin—Schmargendorf. 10.10.08. 

7. Vlucht op 26 September 1911 met den ballon »Bittorfer« 
te Charlottenburg., Privé-kaarten met de gewone opschriften be
treffende de ter post bezorging door den vinder, werden benut. 

8. Vlucht op 29 Juni 1912 met den ballon »Plauen« van 
Plauen naar Goldberg. 

Als onder 7. 
9. Vlucht op 3 Mei 1914 per ballon van Gerthofen naar Laninger. 
Als onder 7. 
10. Ballonpost op 17 Mei 1914 te Mannheim. Rijksbriefkaarten 

werden voorzien van het opschrift «Offizielle Postkarte, Befördert 
mit der Ballonpost.« De afstempeling geschiedde met een ronden 
stempel in blauw vermeldend »Ballonpost Maifestwoche Mann
heim 1914«. 

11. Ballonvlucht op 6 November 1921 te Potsdam. Rijksbrief
kaarten werden voorzien van het opschrift »Ballonkarte« en de 
afbeelding van een ballon. Voorts het gewone verzoek aan den 
vinder om de kaarten ter post te bezorgen. 

12. Vlucht op 9 November 1924 te München door meerdere 
ballons ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Beiersche 
Automobielclub en het 35-jarig bestaan der Münchener Lucht
vaart-vereeniging. 

De kaarten droegen tot opschrift »Luftkarte von der Jubiläums-
Fahrt d. B. A. C. u. M. V. f. L.« 

Verder als onder 7. 

Geen enkele derhiervoren genoemde kaarten draagt een officieel 
karakter ; zij zijn alleen van belang voor den speciaal verzamelaar 
van luchtpoststukken en daar de meeste dateeren uit den begin
tijd der luchtpost, zijn zij als regel zeer zeldzaam. De afstempeling 
bepaalt de waarde, daar uitsluitend hieruit is af te leiden, ot de 
kaart werkelijk per ballonpost is vervoerd. 

B. Zeppelin-post. 
1. Op 31 Juli 1909 vond het eerste postvervoer per Zeppelin 

plaats. De Z-II volbracht de vaart van Friedrichshafen naar Keulen. 
Speciale kaarten, vooizien van het adres »An den Luftschiffbau 
Zeppelin G. m. b. H. Friedrichshafen a. B.« werden meegevoerd 
en neergeworpen, waarbij den vinder werd verzocht de kaart ter 
post te bezorgen bij het naastbijgelegen postkantoor, nadat ver
schillende vragen door hem beantwoord waren. 

Deze kaarten vervaardigd van geel karton, waarvan, naar men 
beweert, slechts vier stuks bestaan, zijn zeer zeldzaam. Bekend 
zijn de afstempelingen: 

Obertürkheim 31 Juli 1909. 
Bingen 2 Augustus 1909. 
Ouadrath 5 Augustus 1909. 
2. Zeppelin-tocht op 5 Augustus 1909 in de omgeving van 

Keulen. Soortgelijke kaarten als onder i , doch van blauw karton. 
Slechts twee kaarten zijn bekend waarvan een met de afslempe-
ling Horrem 5-8-1909. 
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3. Tocht van het luchtschip iDeutschlandc van Düsseldorf 
naar Elberfeld op 30 Juni 1910. 

Deze kaarten dragen ter linkerzijde het opschrift »Deutsche 
Luftschifïahrts A. G. An Bord des Luftschiffs Deutschland. 

Fahrt von . . . . 
nach . . . . 

4. Tochten der luchtschepen Schwaben, 
Hansa, Sachsen en Viktoria Luise op 
onderscheidend data in de jaren 1911 —13. 
Benut werden stempeis van verschillenden 
vorm en afwijkende Inschriften. Van den 
meest voorkomenden stempel geven wij 
hierbij de afbeelding. 

Ueze stempels werden aan boord dier luchtschepen op de 
kaarten in violet afgedrukt; zij komen ook bij hooge uitzondering 
in zwart voor. De kaarten werden uit het luchtschip neergewor
pen m lange papierstrooken gewikkeld, die door hun bonte 
kleuren de aandacht trokken. 

5. Tocht van het luchtschip Bodensee van Berlin naar 
Stockholm v.v. op 8 October 1919. 

Benut werd een stempel in blauw of groen luidende 
B O D E N S E E 
8 O K T . 1919. 

Er bestaan van deze kaarten zeer gevaarlijke vervalschingen. 
6. Tocht van het luchtschip Z. R. III van Friedrichshafen 

naar Lakehurst (V.S.A.) van 12 —15 October 1924. 
Wij geven van deze kaarten de afbeelding. 

Mit LMftschitf Z R hl db Friedrichshafen 

u~t^ysi 

^'•r.'-i-
Zij dragen het groene etiket »Mit Luftpost«. 
De frankeering bedroeg voor een brief i Mark, voor een kaart 

50 pfennig. 
De afstempeling geschiedde met den gewonen dagteekening-

stempel Friedrichshafen Bodensee Luftpost en datum. 
De kaarten werden bij aankomst voorzien van den stempel 

New-York, 

Ook deze Zeppelin-kaarten zijn alleen van belang voor den 
speciaal-verzamelaar. Die vermeld onder de nos i t./m. 3 zijn 
zeer zeldzaam. v. B. 

'ostetulklkeirL 

NEDERLAND EN KOLONIEN. 
Nederland. Ten vervolge op mijn mededeeling in ' t vorige 

nummer is de volgende dienstorder van 15 Juni te melden: 
H. 3sy. Briefkaarten, i . De briefkaarten met zegelafdruk van 

7'/j cent zijn voorzien van een opdruk »5 cent« en daardoor 
gelijkwaardig aan de bestaande briefkaarten van 5 cent. 2. De 
briefkaarten, van bedoelden opdruk voorzien, zu'len, voor zooveel 
de voorraad strekt, aan de kantoren worden toegezonden ter 
voldoening aan ds gewone aanvragen. 

Nogmaals verzoek ik dringend om mededeeling (zoo mogelijk 
onder overlegging van een bewijsstuk) op welke kaarten de 
opdruk gevonden is. De mogelijkheid bestaat nl. dat voorzien 
zijn van den opdruk de kaarten no. 89 I en II, 158, 161 en 166. 

Van de w e l d a d i g h e i d s b r i e f k a a r t e n is het volgende te 
melden: 

Van de »Kinabu« kaart oranje uitvoering is de ongenummerde 
bedoeld als serie A i—1000, bekend is verder in deze oranje 
uitvoering: serie A 1001—2000, 2001—2ioo en vervolgens met 
honderd (!) opklimmend tot 2901—3000. 

Ten bate van de steun voor de cycloonramp op i Juni jl., is 
een kaart verschenen in nagenoeg dezelfde teekening als van 
de stormrampkaart van Borculo. Deze kaart wordt verkocht 
tegen 25 cent per stuk. De teekening links van de scheidingslijn 
is uitgevoerd in groen (genummerd l —1000), blauw (serie B 
I -100), rood (serie C i—100), paars (serie D i —100) en zwart 
(serie E 1 —100), 

Suriname. Evenals reeds in Curagao is geschied, wordt het 
briefkaartport van y'/j cent verlaagd tot 5 cent. In afwachting 
van de uitgifte van briefkaarten met paarsen waardestempel van 
5 cent, worden tijdelijk weder verkrijgbaar gesteld de oude 
briefkaarten van 5 cent in roode kleur. 

Hartelijk dank voor hun mededeeling aan de beeren Benders, 
Broekman, Kirchner en v. Peursem. 

BUITENLAND. 
Algiers. Met den opdruk »ALGÉRIE« kwam nu de kaart van 

30 c. zaaister (Frankrijk no. 25) in gebruik. 
Br. 30 c. rood op groen. 

België. Voor het eerst, naast 2 kaarten met 2 zegels, eindelijk 
weer eens een nieuwe uitgifte van een briefkaart van 50 c ; de 
kaart van 60 c. verkreeg als 2den zegelopdruk, den waardestempel 
van 40 c . ; alles koningskop. 

Br. 40 -f- 60 c , 40 -|- 60 -|- 4o + 60 c , rood op lichtblauw. 
50 c. smaragdgroen op geel. 

Canada. Ook de enveloppe van 3 cents bruin, met Koning 
George, kreeg den zwarten opdruk van 2 C E N T S ; ook die van 
4 cents rood met »FROM.« 

Env. 2 c. op 3 c. rood. 165 X 9^ m.M. 
2 c. op 3 c. bruin 243 X ' ° 5 m-M. (2 sneden). 

Duitschland. De dubbelkaarten van 5 pf. met 4 regelige af
zender-aanwijzing (links boven) met Schiller is ook uitgekomen, 
ongetand en getand ; verder kwamen er 10 kaarten met Schiller 
uit, met evenveel prentjes. 

^i^' 5 "1" 5 pf- gfoen op roomkleur (onget. en get.) 

Frankrijk. Een nieuwe strook met de zaaister. 
Str. 15 c. roodbruin op zeemkl. 

Goudkust. Met den kop van Koning George een nieuwe enveloppe. 
Env. I d. donkerbruin op wit 133 X '08 m.M. 

Malta. Met den nieuwen waardestempel (Koning George -\-
wapen) verscheen een kleine kaar t ; formaat 121 X 75 m-M. 

Br. '/2 d. groen op zeemkl. 

Oostenrijk. De kaarten voor het binnenland ontvingen nu 
links boven een afzender-aanwijzing ; groot formaat. 

Br. 10 gr., 10 -|- 10 gr. bruin op zeemkl. 

Philippijnen. Hier verscheen een ter plaatse gedrukte enveloppe 
met Rizal in den ovalen waardestempel. 

Env. 2 centavos grijs op wit 165 X 9^ m.M. 

Reunion. Ook hier een nieuwe kaart in het kaartjes-type. 
Br. lo c. lichtgroen op groen. 

Rumenië. Steeds crescendo ! De porto voor het buitenland is 
nu gesteld op 6 lei, met welke waarde een nieuwe kaart in het
zelfde koptype voor mij l ig t ; groot formaat. 

Br. 6 lei karmijn op wit. 

Tanganika. Hier verschenen 2 kaarten voor het buitenland 
met den kop van Koning George. 

Br, 15 c , 15 + 15 c. karmijn op zeemkl. 

Tsjecho-Slowakije. Voor mij liggen nu de dubbelkaart voor 
het binnenland, alsmede een kaartbrief, beiden in het wapentype; 
zonder voordruk. 

Br. 50 -|- 50 h. lichtgroen op geel ; groot formaat. 
Kbf. I koruna (1,10 K.) rood op lichtblauw. 
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diïiöeTnl 
<9T 

tnmGBA 'sGravenhage. Tijdens de ver
gadering van het Roode Kruis op 
17 Juni j .1. in den ZJzVr««/«?« gehou
den, was een tijdelijk hulppostkan
toor geopend, dat stempelde in 
ruitvorm. zwarte inkt 
 NEDERLANDSCH  ROODE KRUIS ■ 
'sGRAVENHAGE  DIERENTUIN  in 
het midden een kruis waaromheen 
17 VI 1867 1927. 

j ammer dat de meeste afdrukken niet bijzonder duidelijk zijn, 
waaraan de ongewone stempelvorm wel niet vreemd zal zijn, 
hr. J. H. van Peursem, dien wij voor de spoedige toezending 
danken, vestigt onze aandacht op een nog niet vermelden stempel, 
eveneens op een tijdelijk kantoor in den Dierentuin gebezigd 
van 10—15 December 1922 tijdens een Congres van het I. V. V. 

Deze stempel van het koerseerende typenradermodel had tot 
omschrift : VREDESCONGRES I.V.V. DEN HAAG 1922, in den 
dwarsbalk den datum b.v. 13. XII. 3N en in het onderste segment 
het Stempelnummer 1. 

Dit is voor zoover wij weten de eerste maal dat de residentie
naam hier afgekort als den Haag in poststempels voorkomt. 

Gouda. Dienstorder No. 379 bis van 15 Juni 1937 l u i d t : 
1. De tekst van de door het gemeentebestuur van Gouda in 

de stempels van het postkantoor aldaar geplaatste reclame (zie 
Do. 345/1926) is gewijzigd. 

2. Het nieuwe inschrift van de stempels luidt : KAAS & VAR
KENSMARKT. DONDERDAG MARKTDAG.« 

Heer W. J. Dercksen was zoo attent ons de 4 nieuwe stempels 
toe te zenden, waarvoor beleefden dank ; het zijn de nummers 
2, 3, 8 en 9 evenals bij de oude stempels. 

Ommen. De mededeelingen van het Hoofdbestuur P. T. T. 
d.d.: 22 Juni 1927 bevatten o a. het volgende bericht : 

1(8. Ter gelegenheid van het door de »Orde van de Ster van 
het Oosten« in haar kamp bij Ommen te houden congies zal 
aldaar van 3 t/m. 19 Augustus a.s. worden gevestigd het tijdelijk 
wijkpost, telegraaf en telefoonkantoor Sterkamp bij Ommen. 

Het tijdelijk wijkkantoor, dat belast wordt met telegrambestel
ling wordt op werkdagen opengesteld van 8—21 en op Zondagen 
van 8—9 en van 13—14 en zal voor de 3 diensten lessorteeren 
onder het kantoor te Ommen. 

Vermoedelijk zullen we dus van dit kamp wel een speciale 
afstempeling mogen verwachten. 

De 24uurs tijdindeeling zagen we nog in handslempels van : 
Breda no. 16, Lochern, Tegelen no. 4. 

Frankeermachines. 
Danlf zij den beeren J. Ph. P. Swaving en A. M. Benders 

kunnen wij nog vermelden : 
Machine no. 18 in gebruik bij de »Coöp. Handelsvereeniging 

N. C. B. Hoofdkantoor VegheU waarden 2, 10 en 15 cent. 
Machine no. 19 N. V. PhiHps' QAot\\s.vsy^t'!\{?thx'\ek., Eindhoven, 

7'/j cent. 
Machine no. 21 van het »Zendingsbureau 0^;fj';f;f««rf2 en 10 cent. 

TentooïisWIIiiin^iein 

'imhi m 
Nationale Postzegeltentoonstelling te Amsterdam. 

Het Uitvoerend Comité der Nationale Postzegeltentoonstelling 
»Hollandia«, te Amsterdam, maakt bekend, dat de inschrijvingen 
nog geopend blijven tot uiterlijk i Augustus a s , doch verzoekt 
dringend zoo spoedig mogelijk de biljetten te willen inzenden, 
daar de catalogus in druk gaat. Inschrijvingsbiljetten worden op 

aanvraag toegezonden door den secretaris van het Comité, den 
heer Th. H. van der Hurk, Sarphatistraat 89, Amsterdam, aan 
wien ook alle correspondentie betreffende de Tentoonstelling te 
richten is, en niet aan den heer J. A. Kastein, secretaris van 
»Hollandia,« die van af 15 Juli afwezig is. 

De bedragen voor ingeschreven plaatsruimte, uilgeloofde me
dailles en aandeelen in de obhgatieleening wordt men beleefd 
verzocht te willen zenden of gireeren aan den penningmeester 
van het Comité, den heer S. van Kooten, Van Eeghenstraat 39 a, 
Amsterdam, postgironummer 7679. 

Daar sedert de uitgifte van het programma nog eenige wijzi
gingen zijn aangebracht, volgt hieronder nogmaals het programma. 
Daar de Tentoonstelling beschikt over alle zalen van het gebouw 
»Bellevue«, is er nog voldoende ruimte beschikbaar en doet het 
Comité nogmaals een dringend verzoek aan de Philatelisten in 
Nederland, om mede te werken tot het succes der Tentoonstel
ling door iets van hun collectie ten toon te stellen. Vooral 
Nederland en Koloniën moeten schitterend vertegenwoordigd zijn 
en het programma biedt ruimschoots de gelegenheid, om een 
keuze te doen; bovendien worden in alle afdeelingen gouden, 
verguldzilveren, zilveren en bronzen medailles als prijzen ter 
beschikking van de Jury gesteld naar een speciaal ontwerp en 
vervaardigd door de firma Corn. L. J. Begeer te Utrecht. Door 
den kunstenaar Ed. Stoffels, lid van »Hollandia«, is een hoogst 
verdienstelijk diploma ontworpen. 

Het Comité vertrouwt dan ook op groote medewerking, opdat 
de Tentoonstelling een ongekend succes worde. 

De navolgende medailles werden ons nog geschonken door : 
de Int. Vereeniging »Philatehca« den Haag, verguld zilv. medaille. 
den Haagsche Postzegel Kring, den Haag, » » » 
den heer dr. A. H. van den Berg, Hoorn, » » » 

» » H. L. Vogel, Goedereede, » » » 
» . A. M. Benders, Utrecht, zilveren medaille. 
» » G. W. A. de Veer, Utrecht, » » 

het Maandblad »de Philatelist«, Rotterdam, bronzen medaille. 
De firma Mebus te Amsterdam heeft 2 zilveren medailles uit

geloofd voor inzendingen in klasse 11. 
Zegels voor de tombola op den feestavond mochten wij nog 

ontvangen van : 
de Haagsche PhilatelistenVereeniging, deti Haag. 
den heer P. Vredenduin jr.. Amsterdam. 

» » J. H. Geerling, » 
» » A. C. Voss, » 
» » H. F. Poelman, » 
» » H. J. F. Pootjes, » 
» » G. Vrielink, » 
» » L. de Haan, » 

Voor verdere toezending houdt het Comité zich nog beleefd 
aanbevolen. 

Programma der Tentoonstelling. 
Kampioensklasse. 

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

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

Klasse i . 
Afd. A. Nederland, gespecialiseerd. 

» B. Nederlandsche Koloniën, gespecialiseerd. 
• C. Nederland, niet gespecialiseerd. 
» D. Nederlandsche Koloniën, niet gespecialiseerd. 

Prijzen : Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen 
medaille in elke afdeeling. 

Klasse 2. 
Afd. A. Verzameling van postwaarden van Nederland en (of) 

Koloniën. 
Afd. B. Verzameling van poststukken van Nederland en (of) 

Koloniën. 
Afd. C. Verzameling van afstempelingen van Nederland en 

(of) Koloniën. 
Aid. D. Proeven en ontwerpen van Nederland en (of) Koloniën. 
Prijzen: Een gouden, verguldzilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
Afd. E. Verzameling van Nedeiland en (of) JColoniën, op brief. 
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Uit hoofde der Postzegeltentoonstelling 
te Amsterdam^ zal het volgende nummer 
niet op 16, doch op 23 Augustus a.s. ver
schijnen« 

Aan onze Adverteerders. 
Met het oog op de Nationale Postzegeltentoonstelling van »Hol-

landia« te Amsterdam van 25—28 Augustus a.s., zal het Augustus
nummer van het »Nederlandsch Maandblad voor Philatelie« een 
week later dan gewoonlijk verschijnen en zal dit, in plaats van 
16 Augustus, eerst Dinsdag 23 Augustus, dus twee dagen vóór 
de opening der Tentoonstelling, uitkomen. 

Gedurende de Tentoonstellingsdagen zal het Augustus-numiner 
— dat in zeer groote oplaag verschijnen zal en waaraan bijzondere 
zorg zal worden besteed — voor de bezoekers g r a t i s verkrijg
baar zijn en in ruime mate verspreid worden, zoodat dit blad 
niet alleen in handen komt der leden van bijna alle Neder-
landsche Vereenigingen, zeer veel verzamelaars in Oost- en 
West-Indië en abonné's, doch ook zal gelezen worden door tal 
van Philatelisten, die geen lid eener Postzegelvereeniging zijn. 

Behoeft U er nog op gewezen te worden, dat het Augustus
nummer voor heeren postzegelhandelaren en andere belang
hebbenden een gelegenheid om te adverteeren biedt, zooals maar 
zelden voorkomt? Hier kan nu met recht eens gesproken worden 
van het maken van een doeltreffende reclame, een reclame welke 
er wezen m a g ! 

De redactie heeft zich bereid verklaard, in een afzonderlijke 
rubriek, cliché's met de afbeeldingen van de zaken der adver
teerders op te nemen en daarbij eenige redactioneele aanteeke-
ningen te maken, mits die cliché's öf door hen worden verstrekt 
óf op hunne kosten door ons kunnen worden aangemaakt. 

Aangenaam zal het ons zijn, den tekst der door U te plaatsen 
annonce u i t e r l i j k 10 A u g u s t u s te mogen ontvangen. 
(Bij eventueelen aanmaak van cliché's behoort daarvan vóór 3 
Augustus kennis gegeven te worden.) 

Heeren adverteerders, die reeds een advertentie-contract loo-
pende hebben en hunne annonce voor dit speciale Augustus
nummer wenschen gewijzigd te hebben, worden verzocht met 
gemelden datum van 10 Augustus eveneens rekening te willen 
houden. 

D E ADMINISTRATIF, . 

Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van 

Postzegelverzamelaars. 

Opgrerieht 26 Jnni 1908. 
Als Rechtspergoon erkend bQ Kon. 

Besluit van 27 Juli 1908, No. 67. 

Singels is ons ontvallen ! Zijn verdiensten om den Bond | 
zijn groot. Hij heeft het secretariaat waargenomen in de 
moeilijke jaren, dat dit is uitgegroeid en hij heeft die 
groeiende taak op voorbeeldige wijze volbracht en daarbij 
een groot organiseerend talent ontwikkeld. 

Veel danken wij hem en de herinnering aan den harden 
werker, den enthousiasten collega en den oprechten vriend, 
zullen wij steeds bewaren ! 

Namens den Bond : 
G. V. VAN DER SCHOOREN, voorzitter. 

tuiiiiiiiiiiiiliaiiiiiiiiiNiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

i HERMAN COHN j 
I P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U . | 
I DEN HAAG, | 
I VAN L E N N E P W E O 24, | 
I T E L E F O O N 5 1 9 4 5. I 

I I N K O O P . VERKOOP. | 
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) 
lEiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiHiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiii 

Mededeelingen. 
Tengevolge van het overlijden van den len secretaris van den 

Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars, den heer A. F . Singels, te Breda, wordt het secretariaat 
thans voorloopig waargenomen door ondergeteekende, aan wien 
dus alle brieven en stukken, dit secretariaat betreffende, moeten 
worden toegezonden. 

P. JORISSEN P.C.ZN. 
Prinses Julianalaan 73, Rotterdam. 

(Voor aanget. stukken ; »Wijkkantoor Avenue Concordia«.) 
* • * 

Voor de vacature in het Bondsbestuur ontstaan door het 
overlijden van den heer A. F . Singels te Breda, wordt de candi-
daatstelling opnieuw opengesteld tot 

15 A u g u s t u s 1^1"]. 
» 

De aangesloten Vereenigingen worden herinnerd aan art. 4 
H. R. : »Jaarlijks in de maand Juli doet elke Vereeniging opgave 
»van het aantal harer leden op l Juli daaraanvoorafgaande en van 
»hare vertegenwoordigers voor het volgende vereenigingsjaar«. 

« * 
* * 

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 2e Secretaris, 
P. JORISSEN P.C.ZN. 

PROGRAMMA van de vergaderingen, het congres en de fees
telijkheden ter gelegenheid van den Achttienden Nederlandschen 
Philatelistendag en de viering van het 25-jarig bestaan der Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars „HOLLANDIA", 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, Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie, in een der zalen van het 
Feestgebouw »Bellevue«. 

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

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

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

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

ten en havens, aangeboden door het 
Gemeen tebes1:uur. 

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. 
I V2 uur namiddag. Gemeenschappelijke lunch. 
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3 uur namiddag. Autotocht door Amsterdam en bezoek aan 
het Koloniaal-Museum. 

7 uur idem. Feestdiner der Vereeniging »Hollandia«; 
bekendmaking der bekroningen. 

10 uur namiddag tot 
4 uur voormiddag. Feestavond met cabaret, dans, tombola en 

verrassingen. 
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. 

N.B. Op de Tentoonstelling is vanaf Donderdag 25 t/m Zondag 
28 Augustus een tijdelijk postkantoor gevestigd ten verkoop van 
zegels, verzenden van brieven en aangeteekende stukken, enz. 
De afstempeling geschiedt met speciale stempels van de Ten
toonstelling en den Achttienden Philatelistendag. 

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 secretaris. ' 
5. Verslag van den penningmeester. 
6. Begrooting 1927—1928. 
7. Verslag van de werkzaamheden van het Informatiebureau. 
8. Verslag van het hoofd van den Keuringsdienst. 
9. Verslag over de vergadering te Straatsburg van den Inter

nationalen Bond. 
10. Bestuursverkiezing. De beeren Kastein en Van der Schooren 

zijn aan de beurt van aftreden en herkiesbaar. Voorziening 
in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer 
A. F . Singels, Breda. 
Als candidaten zijn gesteld : 
mevrouw C. de Bruijn-Vrins, 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, Arnhem. . 

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

12. Aanwijzing van de commissie voor ' t nazien der rekening 
in het jaar 1928. (Fiuancieele commissie). 

13. 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, 

lo i—200 » , 3 » 
201 — 300 » , 4 » 
301 en meer 5 » 

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

15. 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 zijn 
stem aan een mede-vertegenwoordiger van zijn vereeniging over
dragen en moet hiervan vóór de vergadering aan den 2en secre
taris schriftelijk kennisgeven«. De 2e Secretaris, 

P. JORISSEN P.C.ZN. 

Heeren, denkt eraan! 
Heeren redactieleden en medewerkers wordt verzocht hunne 

nota's wegens voorgeschoten porti over het eerste halfjaar 1927 
i n d e n l o o p d e z e r m a a n d te willen inzenden aan de 
Administratie. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
(Secretaris ; A. VAN D A M , Wilhelminastr. 49 , / /««r^ /Ä, 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, Velp. 

Dordrecht: Secr.: G. W. Wesselman, Maartensgat 7. 
Friesland: Secr.: S. Tromp Visser, Voorstreek 9, Leeuwarden. 
Gooi-en Eemland: Secr . : C. Bovenkerk, Pater Wynterlaan 13, 

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

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

Nieuwe leden. 
831. J. A. P. Frerejean, Bintaran koeion, Djocja (N,-I.). 
844. H. J. ui thuis , p/a. Delimy, Medan (N.-I.). 
862. H. Swartsenburg, Blok 0 0 G. 71, Magelang (N.-I.), 
871. C. van der Velde, Hotel Tegal, Tegal (N.-l.). 
881. A. Willebrands, p/a. H. V. A., Prins Hendrikstraat 29, 

Medan (N.-l.). 
816. mevr. J. M. Cramer-v. Tetterode, Draafsingel 31, Hoorn. 
820. mr. dr. J. C. Overvoorde, vde Pauwhof«, Rijksstraatweg 

420, Wassetiaar. 
822. mevr. A. M. Sijthoff-Burgerhout, Huize »de Stille Hoek«, 

Wassenaar. 
823. H. de Wi t -R ie tman v. Steenes, Prinses Marialaan 23, 

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

Aanmeldingen. 
H. Angenent, empl. fa. van Nie & Co , Medan (N. I.). 
J. van Nijveldt, adm. ondern. Poengey bij Medan (N.-I.). 
P. J. Rings, empl. fa. Geo Wehry, Semarang (N.-L). 
A. Rilsau van Ulrich, ond. Nijkerk bij Medan (N.-L). 
Tjassens Kaiser, Celebesstr. 4, Medan fN.-L). 
P. A. Fopma, Fagelstraat 90, Amsterdam (West) . L, 
F . Lührs, Sophialaan 26, Apeldoorn. 
A. M. KoUewijn jr., p/a. wed. D. Wigbout, Uithoornstraat 1 9 " , 

Amsterdam (Z.). 
M. C. Rozenheek Hzn., Schoutenstraat 2, Hilversum. (V) 

Overleden. 
171. P. J. M. Schuijt. 882. J. W. A. van Welsum. 
351. C. W. Freese. 132. K. C. Huijghens Backer. 

Afgevoerd. 
626. W. F. Philippens. 

Bedankt met 31-12-'27. 
364. J. C. Bree. 535. P. van Vloten, 
S42. W. A. B. Meiborg. 286. P. F. Wille. 

37. mevr. Mijnlieff. 612. M. Willweber. 
955. G. Reeuwijk. 739. C. C. Zeverijn. 
945. W. L. Schmieden. 393. C. Pohlmann. 

Adresveranderingen. 
880. J. A. M. Albrecht, onbekend. 
123. D. Allebé, Wilhelminaweg 33, Zandvoort. 
20. J. B. H. Asbeek Brusse, Zandvoortsche Laan 91, Heemstede 

(Haarlem). 
377. G. W. Borgesius,, Tosaristraat 3, Malang (N.-L). 
183. H. Broekhuis, Begoniastraat, den Haag. 
603. A. L. de Bruyn Kops, Emmastraat 9, Malang (N.-L). 
401. dr. A. W. Cramer, Haviklaan 29, den Haag. 
443. H. Diephuis, Obrechtstraat 402, den Haag. 
243. R. F . E. Ennema, onbekend. 
619. ir L. W. Hansen, Bilderdijkstraat 21, Bandoeng (N.-L). 
268. L. den Houter, arts, Am. v. Solmsstraat 93, Den Haag. 

57. dr. A. Jürgens jr., Huize »Ooster Meerwijk«, Berg en Dal 
Nijmegen. 

4 i2 . Adr. Kooman, Goudbloemslaan 178, Den Haag. 
145. W. J. Oosterhof, Harlinger straatweg 18, Leeuwarden. 
887. mevr. A. Smit, onbekend. 

7. A. O. Tittmann, York Mansions, Prince of Wales Road, 
Battersca Park, London S. W. 

483. A. G. V. van der Schooren, Valeriusstraat 112 boven, 
Amsterdam. 

Afd. Verkoop. 
De administrateur D. C. Paraira is van i8 Juli tot i Sept. a.s. 

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

Ginneken bij Breda, Tel. 38 of 884. 

IN MEMORIAM 
A. F. SINGELS, 

t 20 Juni 1927. 

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

Aanwezig 35 leden. De waarnemend voorzitter, de heer Crame-
rus, opent de vergadering en zegt, nadat alle aanwezigen zich 
van hunne zetels hebben verheven, het volgende: 

»Mevrouw, mijne heeren, het is met weemoedige gevoelens, dat 
ik deze vergadering open en U welkom heet. Immers onze Vereeni-
ging is in rouw gedompeld door het overlijden van onzen zoo 
hooggeachten voorzitter, den heer A. F. Singels. Toen ik in de 
vorige vergadering U mededeeling deed van zijne ziekte en den 
wensch uitsprak, dat de heer Singels spoedig herstel zou vinden, 
had ik niet kunnen denken reeds enkele dagen later hem naar 
zijne laatste rustplaats te zullen vergezellen. Een kortstondige 
ziekte maakte op 20 Juni een al te vroegtijdig einde aan zijn leven, 
een leven vol warme liefde voor de zijnen, vol belangstelling voor 
onze Vereeniging en voor de philatelic. Wij voelen innig mede 
met zijne zwaargetroffen echtgenoote en kinderen, die in hem 
verliezen een man en vader, die door zijn opgeruimd karakter en 
blijmoedige levensopvatting aan zijn huiselijken haard en overal 
waar hij kwam een spheer van gezelligheid wist te scheppen. 
Verliezen de zijnen in hem alles, ook wij verliezen in hem veel, 
héél veel. Op 8 October 1923 werd de heer Singels tot voorzitter 
gekozen, zoodat hij bijna 4 jaren onze Vereeniging geleid heeft 
en hij heeft dat gedaan met energie en groote toewijding. Hij 
was iemand met een sterken geest en groote wilskracht; had hij 
eenmaal belangstelling voor eene zaak en zette hij er zijne schouders 
onder, dan kon men er zeker van zijn, dat de zaak voor elkaar 
kwam. Zijn groot enthousiasme voor zijne liefhebberij »de post
zegels« kwam tot uiting in zijn werk voor de philatelie. Evenals 
het voorzitterschap onzer Vereeniging heeft hij de functie als 
secretaris van den Bond op eene wijze vervuld, ver boven onzen 
lof verheven. 

Zoo hebben wij onzen voorzitter dan Donderdag 23 Juni te 
's Gravenhage op »Oud Eik en Duinem de laatste eer bewezen. 
De heer Van Deventer als oudste der Bredasche leden, de heer 
Smeulders als oud-secretaris en ik als vice-voorzitter hebben onze 
Vereeniging bij de begrafenis vertegenwoordigd; ook ds. Loeff 
was aanwezig. 

Wij zijn overtuigd geheel in uwen geest te hebben gehandeld 
door onzen betreurden voorzitter eene laatste bloemenhulde mede 
te geven. Aan het graf heb ik met enkele woorden zijne nagedach
tenis geëerd en hem dank gebracht voor alles wat hij voor onze 
Vereeniging gedaan heeft. Er was eene overgroote belangstelling, 
ook uit philatelistische kringen, o. a. de heer Tresling, Directeur 
van het Rijkspostmuseum, die mede als officieel vertegenwoordiger 
van den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphic aanwezig 
was, de heer Van der Schooren, Bondsvoorzitter, mr. Bonn en 
de heer Jorissen, Bondsbestuurleden, de heer Deggeller, voorzitter 
van de Haagsche Philatelisten-Vereeniging, wiens aanwezigheid 
door ons op bijzonderen prijs werd gesteld, en vele anderen. 

Mevrouw, mijne heeren, van deze plaats, waar hij als voorzitter 
zoo dikwijls tot U sprak, dank ik hem nogmaals voor zijne groote 
belangstelling in en zijn werk voor onze Vereeniging. Zijne nage
dachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voortleven. Dat hij 
ruste in vrede.« 

De waarnemend voorzitter heet dan speciaal welkom mevrouw 
Hanegraaff van der Colff-Meerkerk en den heer Kuijpers te Hil-
varenbeek, die voor het eerst onze vergadering bijwonen en spreekt 
de hoop uit, dat het voorbeeld van mevrouw Hanegraaff door 
meerdere dames moge gevolgd worden. 

De notulen der vergadering van 7 Juni j . l . worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd. De ballotage heeft tot uitslag, 
dat alle 6 candidaat-leden als lid worden aangenomen. 

Dank wordt gebracht aan de heeren Cramerus, Kuijpers en 
Mijnssen voor de door hen geschonken zegels voor de verloting. 

Eenige leden koopen bij den secretaris een velletje zegels, uit
gegeven ter gelegenheid van de Tentoonstelling te Straatsburg. 
Nog een beperkt aantal is voorradig en worden deze franco toe
gezonden na storting van een bedrag van f 1,90 op postrekening 
100318 ten name van J. C. G. van den Berg te Ginneken. 

De heer Jacobs stelt ter bezichtiging een »Lindbergh«-zegel 
van de Ver. Staten van Amerika. ' 

De secretaris leest daarna een groot aantal ingekomen brieven 
voor, houdende deelneming in het overlijden van onzen voorzit
ter, waaronder 14 van zustervereenigingen. 

De ie penningmeester deelt vervolgens mede, dat over het 2e 
kwartaal aan procenten wegens uit de rondzendingen gekochte 
zegels zal worden ontvangen f175,38. 

Voorts wordt mededeeling gedaan, dat het aantal leden op i 
Juli j . l . 480 bedroeg, welke opgave gevraagd is door den Bond 
tot het vaststellen van het aantal vertegenwoordigers voor het 
volgende vereenigingsjaar. 

De waarnemend voorzitter stelt dan eenige zaken aan de orde, 
die wegens piëteit beter nog achterwege hadden kunnen blijven, 
doch die wegens urgentie niet kunnen worden uitgesteld. 

In verband met het overlijden van den heer Singels, die dit 
jaar volgens rooster als Bondsbestuurslid aan de beurt van aftre
ding was en die door onze Vereeniging opnieuw was candidaat 
gesteld, doet zich n.l. de noodzakeiijkheid voor een nieuwen can
didaat aan te wijzen. Bij acclamatie wordt, op voorstel van het 
bestuur, de heer dr. E. M. Gommers als zoodanig aangewezen. 
Aan de zuster-vereenigingen zal worden verzocht onzen candidaat 
over te nemen, daar onze Vereeniging als mede-oprichtster van 
den Bond van den beginne af steeds door een harer leden in het 
Bondsbestuur vertegenwoordigd is geweest en zij bovendien op 
het bezetten van een zetel in dat bestuur ook wel eenige aanspraak 
meent te mogen maken met het oog op haar groot ledental van 
momenteel 486. 

Onze overleden voorzitter was tevens plaatsvervangend lid in 
den Raad van Beheer van het Maandblad. Ook in deze functie 
wordt de heer dr. Gommers benoemd, terwijl mevrouw Hanegraaff 
van der Colff-Meerkerk zoo vriendelijk was zich beschikbaar te 
stellen het sectiehoofdschap VII tijdelijk waar te nemen, waarmede 
de vergadering accoord gaat. 

Daarna heeft de gewone maandelijksche verloting plaats. 
Bij de rondvraag deelt de heer Smeulders mede, dat in Suriname 

en Curafao opdrukken zullen verschijnen op n i e t u i t g e g e v e n 
b r a n d k a s t z e g e l s v a n d e z e K o l o n i ë n De zegels zijn 
reeds derwaarts verzonden en zullen niet in Nederland verkrijg
baar zijn, daar de oplaag (die niet bekend is) niet groot schijnt 
te zijn. De vergadering is het er mede eens, dat dit weer een 
grove geldmakerij is en protesteert tegen zulke practijken. 

De geschonken zegels nrs. 4, 5 en 6 van Nederland vallen bij 
loting ten deel aan den heer Chatrer. 

De heer dr. Gommers schenkt voor een extra verloting op de 
volgende vergadering een ongebruikt zegel Ned.-IndiëH op 2 /j gld. 
Prinses, voor welke schenking de vergadering hem zeer erken
telijk is. 

Nadat de waarnemend voorzitter den leden nog eens opwekt 
het voorbeeld van den heer Jacobs te volgen, om een voordracht 
te houden op het a.s. Congres, sluit hij de vergadering. 

Breda, 4 Juli 1927. De is te secretaris, 
J. C. G. VAN DEN BERG. 

Dankbetuiging. 
Aan de zuster-vereenigingen en allen, die blijk hebben gegeven 

van deelneming bij het overlijden van onzen voorzitter, den 
Weledelgestrengen heer A. F. SINGELS, betuigt de Postzegelver
eeniging „Breda" haar welgemeenden dank. 

Nieuwe leden. 
411. Raimund Dvorak, Klimschgasse 2, Wien (III). 
E. 
455. J. Ph. van Zwol, Schurendwarsstraat 2, Deventer. (VI) 
E. Z. 
235. C. A. Cerpentier, Nieuweweg 103, Koeivacht. (Z.). (III) 
E. 
473. A. Gaakeer, Hoeve Paaldijk, D 103, SintMaartensdtjk. (UI) 
E. Z. 
470. C. J. Frans van der Heijden, Taaistraat 138, Vught. (Ill) 
E. 
389. mevr. P. M. Kloet-van Dijke, Uiterst Nieuwlandpolder D 
E. Z. 121, Sint Maartensdijk. (III) 
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Candidaat-leden. 
J. Dorrestein, planter, Ginnekenstraat 151, Breda. (Voorge

dragen door Th . Siegmund te Breda). 
W. J. Hofsté, Prinsengracht 712, Amsterdam ( C ) . (Voorge

dragen door J. C. G. van den Berg te Ginneken). 
Bedankt als lid. 

389. L. G. de Mooij, te Breda. (II) 
Overleden. 

214. A. F . Singels, te Breda. (II) 
Adreswijzigingen. 

23. Augt. C. C. Buijsen, te Roosendaal, thans Markt 92, aldaar. 
Z. (III) 
454. A. S. D. Eskes, te Gorinchem, thans W. de Vries Robbéweg 

21, aldaar. (V) 
103. A. G. Willemse, te Breda, thans Hortensiastraat 4e huis, 
Z. aldaar. (Van I naar II) 
464. mr. G. A. Bontekoe, té Sneek, thans te Sleen (Dr.). (IV) 
161. L. Das, te Ginneken, thans Boschlaan 102, Breda. (II) 
251. A. H. Martin, te Prinsenhage, thans Bredascheweg 224, 

Breda. (I) 
430. F . G. Triebel, te Renkum, thans Van Goorstraat i , Breda. 

(Van IV naar I) 
70. W. van Wely, te Roosendaal, thans Dorp C 32, Ulvenhout 

Z. (gemeente Ginneken). (III) 
397. L. B. J. Baetens, te Breda, thans Boeimeerstaat 105 bis, 

aldaar. (Van I naar II) 
55. E. Slik, te Breda, thans Willemstraat 6, aldaar. (Il) 
74. S. Kruisheer, te Rotterdam, thans Heemraadssingel 172, 

aldaar. (V) 
Bekendmaking. 

Tot tijdelijk hoofd van sectie VII is benoemd mevr. L. A. E. 
Hanegraafï van der Colff-Meerkerk, Ginnekenweg 54 a, Breda. 

Aankondigingen. 
BESTUURSVERGADERING op Maandag 25 Jnl i 1927, des 

avonds te 8 nnr, in Café „Moderne". 
LEDEK-TERGADERING op Maandag 1 Angnstus 1927, des 

avonds te S aar, in de „ B e u r s van Breda". (Ingang 
St. Janstraat.) 

V e r . v a n P o s t z e g e l v e r z . „ H o l l 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 , Hendr ik Jacobszstraat 19, Amsterdam. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Zaterdag 
25 Juni 1927, des avonds te 8 uur, in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanwezig 47 leden en de beeren Benjamins en Van den Berg 

als introducé. Nadat de voorzitter allen het welkom heeft toe
geroepen, deelt hij mede, dat dit de laatste vergadering is voor 
de a s. Tentoonstelling en doet hij nogmaals een beroep op de 
leden om hunne doubletten eens na te zien voor prijzen voor 
de tombola en jeugdklasse. Het behoeven geene rariteiten te 
2ijn; met zegels van een cataloguswaarde van 5 ä 10 frans is 
het Comité al tevreden en zij, die tot nu toe zich afzijdig hielden, 
kunnen hun verzuim nog herstellen. Komt, dames en beeren, 
laat het in Juli postzegels regenen bij den heer Th, van der Hurk, 
Sarphatistraat 89, Amsterdam! 

Mededeeling van overlijden wordt gedaan van onze leden 
P. J. M. Scljuijt te Leeuwen, een altijd trouw bezoeker der Phila-
telistendagen, J. D. Noske te Tholen, die bijna een kwart-eeuw 
lid was van »Hollandia« en van den heer A. F . Singels te Breda, 
voorzitter van de Postzegelvereeniging »Breda« en secretaris van 
den Bond. Aan de weduwen en aan onze zustervereeniging 
»Breda« is onze deelneming betuigd. 

De 8 door onze leden getrokken prijzen in de verloting van 
de P.V.V. »Zwolle« zijn ingezonden en worden uitgereikt voor
zoover de gelukkige winnaars aanwezig zijn. 

In de plaats van den heer J. P. Traanberg, die bedankt heeft 
als 2e secietaris, wordt de heer H. Schmid als zoodanig met 
groote meerderheid van stemmen gekozen. 

De heer Van der Hurk deelt mede, dat voor onze Tentoon
stelling nog zijn ontvangen een verguld zilveren medaille van 

dr. A. H. van den Berg, Hoorn, een zilveren medaille van de 
beeren A. M. Benders en G. A. de Veer te Utrecht en een 
bronzen van »De Philatelist« te Rotterdam, en postzegels van 
de beeren Van Gastel, Pootjes, Vredenduin en Vrielink, benevens 
f4o,— aan K. B. albums van den bekenden Duitschen uitgever 
Paul Koch te Chemtiitz. Voor de Tentoonstelling is reeds 350 M^. 
ruimte aangevraagd en klasse 8 wordt uitgebreid. 

De heer Léon de Raay doet nu uitvoerig verslag over de 
Tentoonstelling te Straatsburg, die een succes is geworden en 
waar o. a. de heer Th . van der Hurk een verguld zilveren 
medaille voor zijne collectie Dantzig ontving. Ook de heer 
De Raay ontving diverse zilveren en bronzen medailles voor 
zijne inzendingen en het Maandblad is wederom met eene ver
guld zilveren medaille bekroond. Daar ook de beeren P.Jorissen, 
H. L Vogel en Joh. van den Berg en de Bond en de Ned. Ver, 
V. Postz. bekroond zijn, kan terecht getuigd worden, dat A'^i/êr/a««^ 
flink voor den dag is gekomen. Een ding moet de heer De Raay 
echter aanraden: laat ieder, die te Amsterdam wil exposeeren, 
zich nu spoedig opgeven; dat kan voor de ruimteverdeeling en 
het gqede overzicht van zeer groot belang zijn, daar men anders 
de kans loopt, dat de verzamelingen der laatkomers, zooals in 
Straatsburg ook het geval was, in gangen of trappen onderge
bracht moeten worden, wat nu niet direct de bedoeling der 
inzenders kan zijn. Voor de aanstaande Tentoonstelling te 
Luxemburg, waar plaatsruimte gratis verkrijgbaar is, is de heer 
De Raay bereid, op nader overeen te komen voorwaarden, ver
zamelingen van Nederlandeis mede te nemen, op te hangen en na 
afloop wederom terug te brengen ; inkomend recht is in Luxembjirg 
niet verschuldigd en voor vakkundige behandeling der tentoon
stellingsobjecten wordt ingestaan. Luid applaus onderstreept de 
woorden van den heer Vredenduin, als hij den heer De Raay 
hartelijk bedankt voor zijn uitvoerig verslag en goede raad
gevingen. 

Na ballotage worden de volgende 9 beeren als »Hollandia«-lid 
aangenomen: O. Abma, D, E. Benjamins, H. D. C. J. van den 
Berg, A. M. Benders, G. W. A. de Veer, H. Vermeulen, E. W. 
Rhiem, A. de Munck en A. de Miranda. 

De heer Ed. Stoffels, die reeds een mooie reclameplaat voor 
de Tentoonstelling teekende, verraste nu de Vereeniging met een 
keurig uitgevoerd menu en diploma, waarvoor hij met applaus 
beloond wordt; de heer A. C. Voss laat een compleet vel van 
25 zegels der New-Yorksche Tentoonstelling 1926 rondgaan, dat 
hij daarna voor de tombola schenkt; ook de beeren Geerlings 
en Poelman doen hiervoor nog staande de vergadering mooie 
zegels cadeau. 

Van den heer J. H. van Y^\ix%ZYt\,'s-Gravenha^e, is een Michel-
Nachtiag van Juni ontvangen, waarin wederom vele wetenswaar
digheden over de postzegels van Nederland en Koloniën. 

Bij de rondvraag stelde een der leden voor ter herinnering 
aan het 25-jarig bestaan der Vereeniging haar een eigen voor
zittershamer aan te bieden, welk voorstel met applaus wordt 
begroet. De heer A. C. Voss, Amsteldijk 114, Amsterdam, post
rekening 19902, nam op zich hiervoor zorg te dragen. Staande 
de vergadering werd ongeveer de helft van het benoodigde 
bijeen gebracht. Indien nu de leden een klein bedrag tot een 
maximum van 50 cent aan bovengenoemden heer zenden, zal 
een aardig blijvend souvenir de Vereeniging kunnen worden 
aangeboden. Werkt daartoe allen mede! 

Na veiling van slechts 4 kavels, die f 16,— opbrengen, volgt 
een verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. 

Hierna sluiting omstreeks lo ' / j uur. 
De 2e secretaris, J. P. T R A A N B E R G , dém. 

Aangenomen als lid. 
drs. A. de Miranda, 2e Jan Steenstraat 1151, Amsterdam (Z.). 
O. Abma, Stationsweg, Workum. 
D. E. Benjamins, Valeriusstraat 149, Amsterdam (Z.). (Voor

gesteld door N. Benjamins). 
A. M. Benders, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht. (Voor

gesteld door W. G. Zwolle). 
A. de Munck, Archimedesweg 29, Amsterdam (O.). (Voorge

steld door G. C. M, Bethe). 
E. W. Riehm, Kostverlorenstraat 114, Zandvoort. (Voorgesteld 

door A. Mayer). 
H. Vermeulen, Fagelstraat i , Amsterdam (W.). (Voorgesteld 

door L. de Raay). 
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G. W. A. de Veer, Burgemeester Reigerstraat 67, Utrecht. 
(Voorgesteld door W. G. Zwolle). 

H. D. C. ]. van den Berg, Pieter Aertszstraat 88, ^»^/£^(Ä2»« (Z.). 
(Voorgesteld door dr. J. Reedeker). 

(De 7 laatstgenoemden zijn eerst dan aangenomen, als voldaan 
is aan art. 5 van 't H. R.). 

Overleden. 
P. J. M. Schuijt, Burgemeester, Leeuwen. 
J. D. Noske, Tramstraat , Eindhoven. 

Adresverandering. 
C. L. J. J. Buffart, Van Baerlestraat 61, Amsterdam (Z.). 

Candidaat-lid. 
mr. H. L. Mees, Rechter, Jac. Damsingel 14, Zutphen. (Voor

gesteld door J. R, .Suijling, Apeldoorn). 
H. Paetz, Lomanstraat 51, Amsterdam. (Voorgesteld door 

A. Maijer). 
Nummeropgaven. 

236. W. K. Rutgers, Helder. 250. A. M. Benders, Utrecht. 
245. O. Abma, Workum 253 G. W. A. de Veer, Utrecht. 

Mededeelingen. 
In de maanden Jul i en Augrustus worden GEEN ledeuTer-

gAderingen gehouden. 
Bezoekt de Nationale Tentoonstel l ing en het Fhi late l i s ten-

Congres, die bïj ge legenheid Tan 't 26-jarig bestaan Tan 
»Hollandia« gehouden Trorden. Houdt daarTOor in uwe 
Tacantie de dagen Tan 25 -28 Augustus vr^j. 

De ie secretaris, J. A. KASTEIN. 
OäS" L e d e n v a n » H o l l a n d i a « , d e n k t o m d e n T o o r -

z i t t e r s h a m e r ! 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: K. H. J. VAN HULSSEN, Brigittenstraat 17, Utrecht. 

KORT VERSLAG van de algemeene vergadering op Dinsdag 
28 Juni 1927, in het hotel „Des Pays Bas", te Utrecht. 
Aanwezig 31 leden. Om ongeveer 8,io uur werd deze 

vergadering door den voorzitter, den heer Van Gittert, geopend, 
die meer in het bijzonder het aanwezige eerelid Dozy welkom 
heette. Hij hoopte, dat de heer Dozy, die thans te Utrecht 
woonachtig is, nog dikwijls de algemeene vergaderingen van de 
U. Ph. V. zou bijwonen. Uit het applaus was op te maken, dat 
deze woorden van den voorzitter de volle instemming der aan
wezigen wegdroegen. Nadat de notulen der vorige vergadering 
onveranderd goedgekeurd waren, werd het meerendeel der inge
komen stukken voor kennisgeving aangenomen. Voorgelezen 
werd een schrijven van den heer Leon de Raay, waarin deze 
in zijne functie van commissaris-generaal de aandacht vestigde op 
de Internationale Postzegeltentoonstelling te Luxemburg in Sep
tember a.s. te houden; het bij dit schrijven gevoegde reglement 
der Tentoonstelling wordt den leden ter inzage gepresenteerd. 
Voorgelezen werd een rouwbrief, behelzende het overlijden van 
den heer A. F. Singels, in leven secretaris van den Bond en 
voorzitter van de Vereeniging »Breda«. De voorzitter memoreerde 
diens groote diensten en deelde mede, dat door het bestuur 
namens de U. Ph. V. aan »Breda« en aan den Bond brieven 
waren verzonden, waarin de deelneming in het geleden verlies 
door de U. Ph. V. betuigd werd. Aangezien door het versterven 
van den heer Singels een door de U. Ph. V. gestelde candidaat 
voor het Bondsbestuur verviel, vroeg het bestuur machtiging om, 
zoo noodig tijdens de vacantie, een nieuwen candidaat te stellen. 
Deze machtiging werd door de algemeene vergadering verleend. 
Hierna werd een schrijven van de Haagsche Philatelisten-Ver-
eeniging, gericht aan de leden der U. Ph. V., na voorlezing 
verder voor kennisgeving aangenomen, waarbij door een der 
leden werd voorgesteld de H. P. V. hiermede in kennis te stellen. 
Dienovereenkomstig werd hiertoe besloten. 

Nadat de aanwezige leden tegen den kostenden prijs in het bezit 
gesteld waren van het door hen aangevraagde bloc Strassbourg 
en een officieele enveloppe met zegels, voorzien van de bijzondere 
stempels van het Roode-kruis, had gecirculeerd, werd het voor
gedragen candidaat-lid R. Dvorak met algemeene stemmen tot 
lid der Vereeniging aangenomen. 

Verrocht werd eventueele voorstellen of te houden voordrachten 
voor het a.s. Bondscongres zoo spoedig mogelijk in te dienen 
bij het secretariaat, terwijl hierna de gewone verloting plaats 
had. 

Bij de rondvraag merkte de heer Sluijp op, dat op het 3 cents
zegel der Roode-kruis-serie de Nederlandsche taal niet behoorlijk 
behartigd was, waarop de voorzitter hem in overweging gaf deze 
aangelegenheid in het Maandblad te behandelen. De heer Dozy 
bedankte voor de welkomstwoorden aan zijn adres geuit bij de 
opening der vergadering en gaf de verzekering, dat hij in den 
vervolge tot de trouwe bezoekers van de algemeene vergaderingen 
gerekend kan worden. 

Voor den landencollectiewedstrijd was gekozen een gedeelte 
van Luxemburg en wel de nos. i tot en met 58 volgens Yvert. 
In de pauze kregen de leden gelegenheid de medegebrachte 
keurige collecties van de beeren Vuijstingh, Kaub, Burgersdijk 
en Van den Berg te beoordeelen. De toekenning der uitgeloofde 
prijzen werd door stemming uitgemaakt. De heer Vuijstingh 
verwierf den eersten prijs, terwijl aan den heer Van den Berg 
de tweede prijs werd toegekend. De proef bleek voldaan te 
hebben, zoodat besloten werd dezen wedstrijd na de vacantie 
door te zetten, terwijl de ter beoordeeling aangeboden collecties 
voortaan zouden worden voorzien van letters. 

Na veiling en zichtzending werd de vergadering om ongeveer 
10 uur opgeheven. 

De Secretaris der U. Ph. V., 

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

Nieuw lid. 
R. Dvorak, Klimschgasse 2, Weenen (III). 

Adresveranderingen. 
P C. Dozy wordt Parkstraat 31, Utrecht. 
Ph. A. Enthoven wordt Javastraat 48, Nijmegen. 
J. H. Kroes wordt Jacob Ruijsdaelstraat 19 bis, Utrecht. 

Bedankt als lid 
bij heteinde vanhet loopende vereenigingsjaar(31 Augus
tus 1927). 

C. A. Samson, Vroom en Dreesmann, Meppel. 
mr. P. H. Stuurman, Sijzenlaan 10, Den Haag. 
J. G. Mensink, Catharinalaan i i , Apeldoon. 
F. Sraallenbroek, Waterlooscheweg 34, Apeldoorn. 
C. C. Kaijser, Stationsstraat 64, Apeldoorn. 
M C. Sigal, Schiedamscheweg 119, Vlaardingen. 
J. H. van Linden van den Heuvel, Binnensingel 29-31, Vlaar

dingen. 
C. W. M. Baans, Boschstraat 12, Assen. 
A. Feikema, Utr. straatweg i a, Zeist. 
V. Hendriks, L. Rottekade i45, Rotterdam. 
K. von Staa, Avenue Concordia 93, Rotterdam. 
J. J. Roelants, Hoofdweg 333, Amsterdam 
B. C. J. van der Meer, Kalverbosch 118, Tiel. 
J. Bottenberg, Werkendam. 
J. Jansen Heijtmajer, Stationstraat 30, Zaandam. 
E. J. Nieuwenhuis, Turfmarkt 65, Gouda. 
M. van Wessum, Zuidkade, Waddinxveen. 
W. J. Melchers, Wittevrouwensingel i4, Utrecht. 
J. W. O. van Geijtenbeek, Nieuwegracht 161 bis, Utrecht. 
dr. J. du Saar, W. Barentzstraat 25, Utrecht. 

Vergaderingen. 
BESTUUES-VERGADERINft op Dinsdag 20 September 1927. 
ALGEMEENE VERGADERING op Dinsdag 27 September 1927. 

H a a g s c h e P h i l a t e l i s t e n - V e r e e n i g i n g , t e ' s - G r a v e n h a g e . 
Secretaris: A. S T A R I N K J R . , Olijfstraat 4o, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG der vergadering van 33 Juni 1927, des 
avonds te 81/4 uur, in Café „Boschlust", Bezui-
denhout, den Haag. 

Aanwezig zijn 30 leden, onder wie drie dames, die door den 
voorzitter welkom worden geheeten, waarna de notulen der vorige 
vergadering door den secretaris worden voorgelezen; ze worden 
zonder op- of aanmerking goedgekeurd. 
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Onder de ingekomen stukken is een bekendmaking van de 
Vereeniging »Breda« van het overlijden van haren voorzitter. 
Onze voorzitter deelt mede, dat hij onze Vereeniging reeds heeft 
vertegenwoordigd op de begraafplaats, maar besloten wordt toch de 
Vereeniging »Breda« nog een schrijven te zenden als uitdrukking 
van ons medeleven in het door haar geleden groote verlies. 

Met algemeene stemmen wordt de heer B. W. C. G. Vries, 
als lid onzer Vereeniging aangenomen. 

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de nieuwe in
richting van den verkoophandel, memoreert met enkele woorden 
de voorzitter den grooten dank der Vereeniging aan den heer 
W. R. C. Starink, die, als directeur van dien verkoophandel, ons 
uit de misère heeft gehaald, waarin die verkoophandel jaren 
heeft verkeerd. Hij overhandigt hem de complete gebruikte serie 
Jubileum Wurtemberg 1906 als een stoffelijk bewijs van onze 
dankbaarheid, waarmede alle aanwezigen door flink applaus in
stemmen. 

Na afdoening van deze aangelegenheid komt de als steeds 
zeer gewaardeerde verloting aan de beurt, waarna een zeer groote 
veiling, die ons tot laat in den avond gezellig bezighield en ook 
ditmaal een bij uitstek gunstig resultaat gaf. 

Bij de rondvraag vraagt een der damesleden de opinie omtrent 
de thans geldende »Pakketzegels«. Niemand weet er eigenlijk 
»weg« mee, zelfs niet de speciaalverzamelaars. Het woord zal 
dus wel zijn aan de catalogi-uitgeversü 

Nadat de voorzitter allen een aangename en »droge« vacantie 
heeft toegewenscht, sluit hij deze aangename en prettige verga
dering. 

De Secretaris, A. STARINK JR. 
Nieuw lid. 

B. W. C. G. Vries, Thomsonlaan 123, den Haa^. 
Bedanict als lid. 

H. Kaub, Utrecht, (met eind 1927.) 
Nieuw adres. 

Th. G. van der Garden, Hoogwerflaan 3 Park Marlot, den Haag. 
Vergaderingen. 

Hebben bedarende de maanden Jnli en Augustus niet plaat». 

Ver. van Postzegelverz. , ,de G l o b e " , te Arnhem. 
Secretaris : H. J. VAN ULSEN, Ernst Casimirlaan 40, Arnhem. 

VERKORT VERSLAG van de vergadering, gehouden op 
Dinsdag 28 Juni 1927, in Restaurant „National". 

Aanwezig zijn 3 dames en 12 beeren. De voorzitter deelt mede, 
dat zoo juist bericht is ingekomen van het overlijden van ons 
medelid, den heer K. C. Huyghens Bakker. Terwijl de leden 
zich van hunne zetels verheffen, spreekt de voorzitter een woord 
van gedachtenis uit aan de groote verdiensten van dezen philatelist, 
die steeds bereid was anderen met zijne kennis bij te staan en 
de Philatelie beoefende op een wijze, die eerbied afdwong. Van 
zijn wetenschappelijk verzamelen getuigt ook zijne collectie Mexi-
caansche Ganzsachen, die een historisch overzicht geven van de 
verschillende revoluties, die daar te lande hebben plaats gegrepen. 

Met leedwezen nam de vergadering eveneens kennis van het 
heengaan van den heer A. F. Singels, den eminenten voorzitter 
onzer zustervereeniging »Breda«. 

Tot vertegenwoordigers van »de Globe« bij de Bondsvergade
ringen worden aangewezen de beeren Van Balen, Blanken en 
Heidtnreich. 

Een der leden zou het Bondsbestuur willen verzoeken, het uit
geven van onnoodige zegels zooveel mogelijk tegen te gaan. 

Wat betreft het verzoek van het Bondsbestuur, onderwerpen 
ter bespreking op het Bondscongres in te leiden, merkt de voor
zitter op, dat onze Vereeniging daartoe weinig lust gevoelt, gezien 
het feit, dat »de Globe« den stoot heeft gegeven tot het oprichten 
van het Postmuseum (zie de inleiding daartoe gehouden door 
den heer Pos op den Philatelistendag in September 1922), van 
welke omstandigheid het Bondsbestuur nooit melding heeft 
gemaakt. 

Over het al of niet oprichten van een jeugd-organisatie ontspint 
zich een geanimeerd debat. Tot een beslissing is men niet gekomen; 
de bespreking van dit onderwerp zal in de September-vergadering 
worden voortgezet. 

Na den leden een prettige vacantie te hebben toegewenscht, 
sluit de voorzitter de vergadering. 

De secretaris, H. J. VAN ULSEN. 
Overleden. 

118. K. C. Huyghens Bakker, Arnhem. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 

51. H. J. Nederhorst, Arnhem. 
Adresverandering. 

149. A. C. Gambier wordt Pruimelaan 59, Arnhem,. 
Mededeelingen. 

In Juli en Augustus wordt geen vergadering geliouden. 
SOCIETEITSAVOND op Dinsdag 13 September 1927. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 27 September 1927, beide 

in Restaurant „National". 

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

Voor aangeteekende stukken: Wijkkantoor Avenue Concordia. 

Gedurende de maanden Juli en Augustus geen vergadering. 
Eerstvolgende vergadering op 13 September 1927. 

Bedankt als lid. 
S. J. M. Everts, Meidisstraat 61 b, Rotterdam. 

De secretaris, P. JORISSEN P.C.ZN. 

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

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

Aanwezig 54 leden, waarvan 4 dames, en een gast. De voor
zitter opent de vergadering. Mededeeling wordt gedaan van een 
kennisgeving van 't overlijden van den voorzitter van »Breda«, 
den weledelgestr. heer A. F. Singels, welke met onze deelneming 
aan de Ver. »Breda« wordt beantwoord. Van den heer Van Dop 
een brief met verzoek in zake de uitgifte van overdrukte brand-
kastzegels in Suriname en Curagao. Besloten wordt den Minister 
van Koloniën te verzoeken, te willen zorgen, dat bonafide ver
zamelaars op normale wijze deze zegels zullen kunnen koopen. 

De voorzitter bracht over de groeten van ons lid, den heer 
H. Buijs, te Brussel. 

Van den heer Kirchner, bibliothecaris, de mededeeling dat 
van den heer J. F. Stofregen een aantal catalogi, etc. is ver
kregen, te zamen een belangrijke aanwinst. Eenige nieuwe werkjes 
zijn aangekocht. Op zijn voorstel besluit de vergadering verder 
nog aan te schaffen: De Haene, Etude sur les timbres faux 
d'Europe, en: Serrane, Vademecum de l'Expert Philatéliste. 
Door den vooizitter is ook ontvangen 't Italiaansche blad »Filatelia« 
in 't Maandblad van Juni besproken; in overweging wordt geno
men zich hierop te abonneeren. 

Zegels voor de verloting zijn geschonken door mevrouw Reijerse, 
den heer Verhoeff, e. a. Rondgaan ter bezichtiging de nieuwe 
Tentoonstellingszegels van Straatsburg; afgestempeld (Dierentuin) 
Roode-Kruiszegels en toeslagzegels van Frankrijk. 

De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. 
De ledenverkiezing gaat samen met de tentoonstelling der 

collectie Zweden van den heer Th. Gijzeman. 
De candidaat-leden worden aangenomen met 47 stemmen vóór, 

6 blanco en i van onwaarde. De voorzitter bedankt den heer 
Gijzeman voor zijn welwillendheid en de aangename afwisseling 
op onze bijeenkomst. 

Bij de verloting verkrijgt de heer Verhoeff den eersten prijs. 
Na een veiling van bijna 4o kaveltjes, merkte de heer Gijzeman 

bij de rondvraag op, dat hem bekend is, dat meerderen een deel 
hunner collectie willen meebrengen en tentoonstellen, wanneer 
daartoe een aparte inrichting wordt gemaakt. De voorzitter zegt 
toe, dit te bespreken en in die richting pogingen te zullen doen, 
waarna hij de vergadering onder een woord van dank sluit. 

De Secretaris, J. N. H. VAN REST. 
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Mededeelingen. 
Alle stukken en correspondentie omtrent de rondzendingen 

s.v.p. aan onzen administrateur der rondzendingen, den heer 
C. van de Willigen, Beeklaan 454, Den Haag. 

A dresveran der ingen. 
155. mr. J. K. van der Haagen, Koningin Wilhelminalaan 236, 

Voorburg. 
318. W. Grawe, Beethovenstr. 2 ' , Dessau c. Anhalt, \i\x\iic\(\2inA. 
305. N. Hoogenboom, Koning Willem lll-weg 71, Hoek van Holland. 
431. L. C. Julien, Kauwlaan 6, Den Haag. 

97. A. Greijskamp, Potgieterstraat 51, Den Haag. 
353. H. van Duivenboden, Pletterijkade 38, Den Haag. 
T 4 5 1 . D. H. Rensink, Hotel »Bristol«, Vreeburg 21, Utrecht. 

W. Beek van Arnhem naar Thorbeckegracht ^<^b, Zwolle. 

Afgevoerd 
wegens niet betalen der contributie over ' t jaar daarachter 

vermeld: 
188. E. Halewijn, Meester Cornells. (1926 en 1927). 
190. A. de Jong, Slledrecht. (1927). 
209. Joh. Ebbink, Utrecht. (1927). 
214. ir. M. H. H. van der Meij, Probolingo. (1925, 1926, 1927). 
271. E. Pistorius, Soeniedang. (1927). 
358. M. van Gilst, Den Haag. (1927). 
359. W. Knoll, Delft. {1927). 
194. F . de la Roche, Den Haag. (1925-1927). 

Bedankt. 
53. G. van Roon, Rotterdam. 

Nieuwe leden. 
59. E. Bunge, Rue Decamps 51, Parijs i6me. 

249. Joh. Leemans, Langstraat, Wijhe (O.). 
295. A. O. Ti tmann, 17 York Mansions, Prince of Wales Road, 

Battersea Park, London, S.W. 
339. ƒ. Uijtenbroek, Kl. Coolstraat 31 b, Rotterdam. 

Onder voorbehoud, van de afdeeling Goes: 
501. C. Bol, Postbus 6, Yerseke (Z.). 

Overleden. 
T 452. P. J. M. Schuijt te Leemven. 

Candidaat-leden. 
J. van Dijk jr.. Handelsreiziger, Barbarossestraat 47, Nijmegen. 

(Eigen aangifte). 
H. B. Blommers jr . , Reitzstraat 276, Den Haag. (Voorgesteld 

door G. S. Scheltema). 
G. L. A. Jansma, Hótelweg 8, Btiitensotg. Ned.-Indië. (Voor

gesteld door mevr. J. Köllner te Buitenzorg. 
W. J. 't Hart, Eschdoornstraat 136, Den Haag. (Voorgesteld 

door J. Hagemeijer en Van Rest). 
J. C. Breur, Rotterdamsche straat 20, Scheveningen. (Voorge

steld door P . G. Melsert). 
J. O. Buisman, Mauritsstraat 32, Zwolle. (Voorgesteld door 

W. Beek). 

Vergaderingen. 
Bestaarsvergaderii ig Ie T'A nnr ; algemeene vergaderiug: te S'/i 

uur, op Woensdag 27 Jiil l 1927, in Café «Hollandais«, . 
Groenmarkt, te 's-GraTenhage. 

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

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

VERGADERING afdeeling „ T I E L " , eerstvoigende Tfr-
gadering in September. 

VERGADERING afdeeling GOES en O M S T R E K EN (secr. 
J. M. Megler, Eversdflkstraat 3 , Goes), den 3den Woensdag
avond der maand, 's avonds i e 8 uur, in ,,Café National'% 
Groote Markt 30 , Goes. 

Ned. Phil. Ver. ,,Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secre tar i s : L. G E R M E R A A D , Kleverlaan 124, Haarlem. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
24 Juni 1927, te 8 uur, in het gebouw van den 
H. K. B., Jempeliersstraat, Haarlem. 

23 leden zijn aanwezig, wanneer de heer Joh Robbers de 
vergadering opent en allen het welkom toeroept, waarna hij 
mededeelt, dat op de eerste vergadering na de vacantie een 
wedstrijd over België zal worden gehouden, waarbij de deelnemers 
in 2 klassen, naar gelang zij wel dan niet gespecialiseerd inzenden, 
ingedeeld worden en waarvoor 2 prijzen beschikbaar gesteld zijn. 

Ingekomen is een rouwbrief van de Postz. Ver. »Breda«, waarin 
het bestuur kennis geeft van het overlijden van haren voorzitter, 
den heer A. F. Singels, tevens Bonds-secretaris. Aan »Breda» zal 
onze deelneming worden betuigd. 

Nadat de heer Wildschut de notulen der vorige bijeenkomst 
heeft voorgelezen, wordt overgegaan tot de verkiezing van een 
len secretaris. De voorzitter dankt den vorigen functionnaris, 
den heer Amesz, voor de goede wijze, waarop hij zijne functie 
heeft waargenomen en zegt, dat de 2e secretaris niet in aanmer
king wenscht te komen voor promotie. De heer L. Germeraad 
wordt nu met overgroote meerderheid tot 1 en secretaris benoemd. 
Tot vertegenwoordigers bij den Bond worden de beeren John 
Robbers, P. Engelenberg, J. Rol en J. P. Traanberg gekozen. 

Bij de bespreking van het programma der aanstaande Bonds
vergadering verzocht de heer Rol, om te trachten op Zaterdag 
en Zondag te vergaderen, daar hij anders verhinderd is. De heer 
Traanberg zegt, dat hij zulks reeds op de »Hollandia«-vergadering 
in Mei heeft ter sprake gebracht, doch nul op het request k reeg ; 
de Bond (of «HoUandia«) wilde er niet a a n ; op de Bondsverga
dering zullen wij het daar nog wel eens over hebben. 

Besloten wordt de candidatuur van mevrouw C. de Bruijn-Vrins 
te Maastricht, als vertegenwoordigster der kleinere vereenigingen, 
krachtig te steunen ; het is te hopen dat, nu er in verband met 
het overlijden van den heer Singels een vacature is, ook de heer 
J. D. van Brink zich verkiesbaar zal stellen, opdat wij ook dezen 
bekenden philatelist gaarne in het Bondsbestuur zouden zien. 
Natuurlijk zullen wij ons krachtig verzetten tegen een wijziging 
van art. 6 H. R., zooals voorgesteld door het Bondsbestuur. 

Bij de rondvraag vestigt de heer Wildschut de aandacht op de 
Bondsmededeeling omtrent het verzoek aan de autoriteiten van 
dr. Daamen, die art. 5 niet geschonden heet te hebben, omdat 
hij (volgens de Nederl. Ver.) zich geheel persoonlijk tot de auto
riteiten heeft gewend ; toen de heer Traanberg voor een algemeen 
philatelistisch belang zich 2 jaren geleden persoonlijk met een 
verzoek tot het hoofdbestuur P. T. T. wendde, kwam die snoode 
daad, nog wel niet geheel juist, op de Bondsvergadering ter 
sprake; spreker vindt dit meten met twee maten. 

De heer Traanberg wijst op de verschillende tandingen en 
plaatnummers van de Roode Kruiszegels en verzoekt nieuwe 
ontdekkingen op dit gebied aan den heer A. M. Benders t« 
Utrecht of aan hem te melden. 

De heer Krans vraagt, hoe het met de beantwoording der 
vragenformulieren staat. Helaas moet het bestuur mededeelen, 
dat velen nog nalatig bleven de vragenlijst te retourneeren ; het 
is te hopen, dat zij dit alsnog doen, opdat na de vacantie rekening 
kan gehouden worden met de wenschen der leden en speciale 
rondzendingen klaargemaakt. De heer Rose verzoekt in de rond
zendingen een blad te leggen, waarop de deelnemers speciale 
zegels kunnen vragen of aanbieden; het bestuur is hier niet op 
tegen en zal hierover nog nader overleg plegen. 

De heer L. Germeraad vestigt nog eens de aandacht van het 
bestuur op de vele onafgeweekte zegels, die in sommige boekjes 
voorkomen en wilde bepaald zien, dat alle zegels met catalogus
nummer en -prijs voorzien werden; het bestuur vermoedt echter, 
dat zulks wel niet door te voeren zal zijn. 

De heer Engelenberg heeft wederom voor een keurige verloting, 
waarbij vele betere zegels van Nederland en Koloniën, zorgge
dragen; velen krijgen een mooien prijs. 

De heer P. Oosterbaan laat nu zijn zoo goed als volledige 
verzameling Nederland en Koloniën rondgaan, die zeer bewonderd 
wordt, omdat zeer veel ongebruikte exemplaren erin aanwezig 
zijn, en de heer Krans heeft een bijna complete verzameling 
nnmmerstempels tentoongesteld. 
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De heer P. Engelenberg schenkt een serie Roode Kruis zegels 
op brief met speciaal s tempel ; de serie wordt op Amerikaansche 
wijze verloot en brengt, dank zij ds onbaatzuchtigheid van velen, 
f11,05 op- '-"' bedrag zal aan het Haarlemsch Comité »Stormramp 
1927« worden afgedragen. 

Nadat 60 kavels geveild zijn, waarvan er 29 werden opgehouden 
en de verkochte f 19,85 opbrachten, werd de vergadering omstreeks 
11.30 gesloten. . De ie secretaris, 

J. P. T R A A N B E R G . 

Aangenomen als lid. 
83 F. L. W. Esman, Ruijsdaelkade 243, Amsterdam. 

105 C. Tellekamp, Bloemhofstraat 13, Haarlem. 

Adresverandering. 
15. H. P. J. Amesz, Westerlaan 6, Huize »de Hooiberg«, Aer-

denhout. 
Voorgesteld als lid met 1 September 1927. 

A. L EUermeijer, Keizer Karelstraat n , Haarlem. 
G. H. Goode jr.. Korte Spaarne i i , Haarlem. 
D. K. Taconis, Velserstraat 13, Haarlem. 

(Allen voorgesteld door B. Amelung, lid 59.) 

Overleden. 
114. P. J. M. Schuijt, Leeuwen. 

Bekendmaking. 
Het postrekeningnummer van den penningmeester B. Amelung, 

Berkenrodestraat 30, Haarlem, is 128Z27. 
Tot i e s e c r e t a r i s is 24 Juni j . l . gekozen : 
L. Germeraad, Kleverlaan 124, Haarlem. 

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

KORT VERSLAG van de vergadering op Maandag 13 Juni 
1927, 's avonds te 8>^ uur, in Café-Restaurant 
„Suisse", Hcerestraat, Groningen. 

Aanwezig 20 leden. Na opening deelt de voorzitter mede, dat 
door het bestuur ruilboekjes zijn aangekocht in den prijs van 2 
en 10 cent; deze zijn bij den secretaris verkrijgbaar. Verder biedt 
de firma Van Herwerden nog een permanent ruilboek aan (met 
verwisselbare bladen) voor den prijs van 30 cent. De voorzitter 
verzoekt nogmaals de leden, die nog niet in 't bezit van een 
nummerstempel zijn, zich bij 't bestuur op te geven, waarna hun 
er gratis een zal worden verstrekt. 

De heer Beukema brengt verslag uit over het financieel beheer 
van den penningmeester. Alles werd in de beste orde bevonden, 
waarna de penningmeester met een woord van dank voor zijn 
accuiaat beheer werd gedechargeerd. 

Daarna wordt aan de orde gesteld het zenden van een vertegen
woordiger naar de Bondsvergadering op 26 Augustus te Amsterdam. 
Aangewezen wordt als zoodanig de heer K. A. Cleij en als plaats 
vervanger de heer Ph. de Vogel. 

De verloting bracht aan 4 gelukkige winnaars een of meer 
mooie zegels. De veiling had een vlot verloop, 't Aantal kavels 
was niet groot, waardoor de belangstelling op 't laatst verflauwde. 

Daarna sluiting. De waarn.-secretaris, 
K. A. C L E I J . 

Geroyeerd wegens 't verwisselen van zegels. 
98. C. H. H. Magermans, Hooge der A i , Groningen. 

Overleden. 
13. J. R. Bolling, Jozef Israëlsstraat 94, Groningen. 

Vergaderingen. 
I n de maanden Juli en i u g a s t u s worden geen vergaderingen 

gehouden. 
RDILAVONDEN op 25 Jul i en 29 Augustus, 's uYonds te 

%M uur, in Hotel „Victoria", Groote Markt. 

Philatel.-Vereeniging ,,Zuid-Limburg", te Maastricht. 
S e c r e t a r i s : J. VV. J o n k e r s , St. Lambertuslaan 36, il/aflj^rzV^;'. 

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 20 Juni 
1927, in de bovenzaal van de Sociëteit „Momus", 
Vrijthof, te Maastricht. 

Met een hartelijk woord van welkom tot de beeren Wiertz en 
Sleegers, als nieuwe leden voor het eerst op de vergadering 
aanwezig, opent de voorzitter te 8,15 voor een 21-tal leden de 
vergadering. Na goedkeuring der notulen wordt overgegaan tot 
het aanstellen van de vertegenwoordigers voor het volgend ver-
eenigingsjaar en wordt besloten mevrouw De Bruijn hiervoor te 
verzoeken, alsmede de beeren Duckers en Vroom. 

Nadat de voorzitter met een enkel woord het vertrek van den 
heer Theelen, die gedurende zijn verlof een trouw bezoeker der ver
gaderingen was, gememoreerd heeft, en enkeleingekomen stukken 
besproken zijn, wordt de volgende vergadering bepaald op Maandag 
18 Juli a.s. 

Met een verloting, waarvoor de beeren Duckers, Otten, Verzijl 
Houbers, Schaepkens, Grossimlinghaus en Verwilst eenige waarde
volle zegels schenken en eenige kienpartijtjes, wordt de avond 
aangenaam doorgebracht. 

Volgende vergaderingen. 
Maandag 18 Joli 1927, I ^ t Y t ^ M ^ m u s " ' V r f l Ä t 
Maandag 22 Augustus 1927, ) ^'^^ ''"^mZuult 

Postzegelvereeniging ,,Helder", te Helder. 
Secretaris : J. G. J. P O L L I N G , Draaisteeg 7, te Helder. 

KORT VERSLAG der vergadering, gehouden op Vrijdag 
24 Juni 1927, in de sociëteit van den heer Van Weelde. 

Aanwezig 24 leden. Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de 
heer Rutgers, met een kort woord van welkom aan de leden, 
in 't bijzonder aan den heer Pool, die als candidaat-lid aanwezig is. 
De secretaris krijgt gelegenheid tot voorlezing der notulen van 
de vorige vergadering, welke onveranderd worden goedgekeurd. 

Nadat de heer Pool zich in het gebruikelijke hoekje heeft 
afgezonderd, wordt tot ballotage overgegaan van de beeren D. Pool, 
C. G. F . Jager en C. G. Hartendorp, welke allen met algemeene 
stemmen als lid toegelaten worden en complimenteert de voor
zitter hierna den aanwezigen heer Pool. 

Ingekomen is een rouwbrief van de Postzegelvereeniging 
»Breda«, waarin zij mededeeling doet van het overlijden van haar 
hooggeachten voorzitter, den heer Singels. De voorzitter memo
reert de groote verdiensten van den heer Singels op philatelistisch 
gebied en deelt mede, dat het bestuur de Vereeniging haar leed
wezen heeft betuigd met het groote verlies. 

De voorziiter doet mededeeling, dat de heer Hoogerwerf onze 
gemeente gaat verlaten, om zich in Amerika te vestigen en als 
gevolg hiervan onze Vereeniging vaarwel zegt. De voorzitter 
brengt den heer Hoogerwerf, namens de geheele Vereeniging, 
een hartelijken afscheidsgroet over en spreekt den wensch uit, 
dat hij in het verre Westen het doel moge bereiken, dat hij zich 
voor oogen heeft gesteld. 

Mededeeling wordt gedaan, dat de heer De Leeuw zijne functie 
van administrateur der rondzendingen wenscht neer te leggen. 
De voorzitter deelt mede, dat de heer Quant bereid is bevonden 
deze functie over te nemen tegen September, waartoe met goed
vinden van den heer De Leeuw wordt besloten. 

De voorzitter wekt de leden op, wanneer zij iets op het gebied 
der Philatelie op het aanstaand Congres behandeld wenschen te 
zien, dit bij het bestuur kenbaar te maken. 

Tijdens de pauze heeft de wedstrijd over het f 2,50 rood zegel 
Ned-Indië plaats. Het blijkt, dat de heer Polling het grootst 
aantal stemmen heeft verworven, waarmede dus den prijs. 

De gebruikelijke maandverloting brengt weer twee gelukkigen. 
Eene veiling brengt de kas eene kleine bate. Verder wordt de 
avond met ruilen doorgebracht en gaan wij ongeveer 11 uur 
huiswaarts. 

De secretaris, J. POLLING. 

Bedankt. 
A. Hoogerwerf, Steengracht 3, Helder. 
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Nieuwe leden. 
D. Pool, Gem Oude Sluis. 
C. G F Jager, Keizerstraat 16, Helder 
C. G Hartendorp, Ruigweg 195, Helder, 

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

VERSLAG van de vergadering van Maandag 27 Juni 1927, 
in Hotel Roberts te Heerlen. 

BIJ afwezigheid van den voorzitter opent de secretaris de verga
dering en leest de notulen der vorige vergadering voor, welke 
ongewijzigd worden goedgekeurd 

Ingekomen stukken : Een schrijven van het hoofdbestuur van 
het Nederlandsche Roode Kruis, betreffende de uitgegeven zegels, 
een kennisgeving van het overlijden van den heer A. F . Singels, 
voorzitter der Postzegelvereeniging »Breda« , een Nachtrag van 
den Michel-Katalog, ingezonden door den heer van P e u r s u m , 
een rondschrijven van de Postzegel-Verz -Vereen. »Zwolle« met 
de prijzen, welke onder de winnaars worden uitgedeeld. 

Na de rondvraag sluiting van de vergadering 
Met eenige kienpartijtjes wordt de avond besloten 

Volgende vergadering 
op Maandag^ 25 Jnl i 1927, te 8 4 aar , In Hotel Roberts, 
Stationstraat, Heerlen. 

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

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

Te ruim 8 uur opent de voorzitter, de heer Engelhart , de 
vergadering en roept een 14-tal leden het welkom toe, zijn vol 
doening erover uitsprekend thans eens weer enkele leden meer 
aanwezig te zien Dat het bezoek aan de maandelijksche bijeen
komsten ook na de zomer-vacantie moge toenemen! De notulen 
worden voorgelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen stukken zijn. een bedankje van de beeren Piepers 
en Van leperen, de laatste wegens vertrek 

Vervolgens worden behandeld een schrijven van het hoofd
bestuur van het Ned. Roode Kruis, hetgeen echter thans geen 
waarde meer heeft Redenen bekend 

Verschillende brieven, met ingesloten loten, met verzoek de 
daarop gevallen pi ijzen in te zenden, wat reeds gebeurd is 

Een rouwbiief van de Vereenigmg »Breda«, welke kennis geeft 
van het overlijden van haren voorzitter, den heer A. F . Singels 
Aan het bestuur dezer Vereenigmg zal een condolatie-schrijven 
worden gericht. 

Ten slotte een schrijven van den heer A Hofman, die bericht 
van verhindering zendt en tevens mededeelt zijn functie als 
penningmeester niet langer te kunnen waarnemen, wegens drukke 
werkzaamheden Hierdoor ontstaat een bestuursvacature, welke 
echter na eenige aarzeling van den heer Van Ommen verdwijnt, 
daar hij zich bereid verklaart deze functie te aanvaarden , het 
behoeft geen betoog, dat de heer Van Ommen bij acclamatie wordt 
gekozen. 

Vervolgens deelt de heer Keizer aan de verschillende aanwezigen 
de bestelde zegels zegels uit, waarbij gelegenheid wordt gegeven 
nog ontbrekende zegels van Nederland en Kolomen (ongebr.) te 
bestellen Na gehouden beurs sluit de voorzitter te 10 uur de 
vergadering. 

Officieel De leider-ruilverkeer deelt mede-
ie . In de maand Juli moeten alle boekjes bij hem worden 

teruggebracht 
2e In de maand Augustus ontvangen alle inzenders van boekjes 

deze teiug met afrekening 
3e. HIJ verzoekt de leden verder 
a. met i September nieuwe boekjes in te zenden. 
b. deze te splitsen m : Afd I Nederland en Kolonien. Afd. l l 

Europa Afd. III Buiten Europa 
c bij inzending op te geven, in welke afdeeling de boekjes 

moeten circuleeren. 

d. op te geven aan welke afdeeling zij wenschen deel te nemen. 
Zonder eenige bericht ontvangen zij alle 3 afdeelingen. 

e. de boekjes van heden af niet langer dan 4 dagen vast te 
houden. Bij overtreding zal boete (10 cent per dag) worden ge
heven, waaraan streng de hand wordt gehouden. 

f. de prijzen der zegels zoo laag mogelijk te stellen, hetgeen 
den verkoop zeer zeker ten goede zal komen. Hierbij zij opge
merkt, dat boekjes, welke abnormaal hoog geprijsd zijn, door den 
leider-ruilverkeer kunnen worden geweigerd. 

g. geen boekjes in te zenden, waarvan de gezamenlijke waarde 
beneden de vijf gulden blijft. 

D secretarts, S. KEIZER. 

Afgeschreven als lid wegens vertrek naar elders. 
A. van lepeien, Zwolle. 

Bedankt met 31 December 1927. 
D. Piepers, Dieren. 

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

KORT VERSLAG der vergadering van Maandag 27 Juni 
1927, des avonds te 8V4 uur, in de bovenzaal van 
café „Boschlust", te 's-Gravenhage. 

I N 

A . 
L I D 

M 

F. 
E M 0 R 1 A M 1 

S I N G E L S . 1 
V A N D E N K R I N G 1 

Nadat de voorzitter te 8'/» uur de vergadering geopend had 
met een haitelijk woord van welkom, werd door hem het over
lijden gememoreerd van den heer A. F Singels, voorzitter der 
Vereenigmg »Breda» ; ongetwijfeld verliest de H. P. K. in den 
heer Singels een zeer verdienstelijk lid 

Daarna, overgaande tot de werkzaamheden, gaf de voorzitter 
het woord aan den secretaris tot het voorlezen van de notulen 
der vorige vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd. 

Ingekomen waren dankbetuigingen van den heer Directeur-
Generaal der Postel ijen en Telegrafie en van mr. G van Slooten, 
auditeur-militair, aan welke beide beeren voor de voorlaatste 
vergadering introducties waren gezonden 

De Postzegelvereeniging »Zwolle« had de in den Kring gevallen 
prijzen den secretaris H P. K toegezonden en bleek onze voor
zitter een der gelukkige prijswinnaars. Op vooistel van den heer 
Rinders werd nog met algemeene stemmen besloten een veiguld 
zilveren medaille beschikbaar te stellen voor de Nat Tentoon
stelling te Amsterdam, welke door de Vereenigmg »Hollandia« 
aldaar zal georganiseerd worden. 

Door den heer J D van Brink was wedeiom gezorgd, dat 
tal van nieuwe uitgiften, ter tafel gebracht konden worden. Zoo 
konden de aanwezigen reeds thans de nieuwe Belgische opdruk
ken, de Russische portzegels voor gebruik als irankeerzegels 
overdrukt, de militaire-doktorenzegels van Warschau, de nieuwe 
zegels van Palestina en nog vele andere meer bewonderen. Een 
aantal Camberra zegels werden ter beschikking der liefhebbers 
gesteld tegen de nominale waarde. 

De heer Rinders toonde de nieuwste Belgische 50-francszegel 
voor postpakketdienst, waarvan eveneens een enkel exemplaar 
tegen nominaal ter beschikking was. Voorts werd voor kennis
geving aangenomen een informatie van het Hoofdbestuur P & T. 
betreffende Rijksveiling en een uitvoerige circulaire van den heer 
de Raay betreffend de tentoonstelling te Luxemburg. 

Nadat een drietal candidaat-leden met algemeene stemmen 
was aangenomen, hield de heer J. D. van Brink zijne causerie 
over »De ontwikkelingsgeschiedenis van het Postale Luchtverkeer«, 
een uiterst interessante lezing, die van het begin tot het einde 
boeide Het onderwerp is echter zoó uitgebreid, dat, op algemeen 
verzoek, de heer Van Brink zich bereid verklaarde ook in het 
najaar nog van andere bijzonderheden melding te zullen maken. 

Fraaie zegels voor een gratis verloting voor alle aanwezigen 
waren aanwezig, terwijl een tamelijk zeldzame Hongaarsche collectie 
in auctie gebracht werd, het onderwerp vormend van een uiterst 
geanimeerde veiling. 

Met dank voor de goede opkomst, sloot de voorzitter te 11 uur 
de vergadering. 
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Nieuwe leden. 
mej. J. Vroom, Ginnekenweg 26, Breda. 
H. F. J. Kaub, Stadhouderslaan 21, Utrecht.' 
J. Jansen Heytmajer jr., .Stationsstraat 30, Zaandam. 

De secretaris, P. C. DOZY. 

Vergadering. 
VERGADERING op M a a n d a g 26 Sep tember 1927 ( n a d e r p e r 

conTocatie op te geven) . 
Opening. Notulen. Causerie. 

Rondzendingsverkeer. 
De directeur van het rondzendingsverkeer deelt mede, dat 

begin is gemaakt met de circulatie der boekjes. De eerste zending, 
ter waarde van ruim f 500,—, werd afgegeven, terwijl voldoende 
voorraad boekjes ingekomen is, om een regelmatige toezending 
te waarborgen. 

Teks t dezer Annonces 
vóór den Sen in t e zenden 

aan de Adminibtra t ie . 

Eenlge koopiet. Danzig, 177/185, 189, 
192 (fr. 40), U St. /■ 0,90. Zweden, Yv. 
87/95 (tr. 117,50) 9 st. f 3,90. id. 197, 199, 
201, 203, 4 St. /■ 0,25. id. Dienst, 30 en 
31, 2 St. f 0,55. (645) 

H. Teunisse, Dacostastraat IT, Dordrecht. 

Reclameposlstempels. Alltm., 
Barendr., Barnev., enz. (pl.m. 40 soorten, 
zie Mndbl.) 5 ets p. stul{ (franco); oolc 
in ruil voor Holl. postz. (Weid., Vliegp., 
Jub.) of andere stempels. Aant., plaats
namen en bedrag aan v. d. Willigen, 
Beel<l. 454, Haag, Giro 25142. (646) 

TE KOOP GEVRAAGD 
IERLAND, 

Yvert nos. 13, 14, 15, \\a, 16a en 39, 
a l l e s p o s t f r i s c h . 

Brieven onder no. 643, bur. Maandblad. 
I I ' ^ IW^W ^ ^ 

Z E N D T O N S UW MANCOLIJST! 
Door voordeelige aanl<oopen zijn wij in staat de ontbrekende exem

plaren in primaconditie legen den laagsten prijs te leveren. 
Onze speciale afdeeling belast zich met 
de meest accurate uitvoering uwer orders. 

POSTZEOELHANDEL „IN S U LI N D E", 
Z O U T M A N S T R A A T 14 a, D E N H A A G . (613) 

Holland en Koloniën, ook verzamelingen, steeds te koop gevraagd, j 

VEILINGEN. 
TE 'sGRAVENHAGE 
WORDT VAN S E P T E M B E R A.S. 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 YOORDEELEN, 
VAN HET KOOPEN IN VEILING? 
NA OPGAVE VAN UW ADRES, WORDT DE 
VEIUNGSCATALOGUS U GRATIS TOEGEZONDEN. 

VRAAGT COHDiTIES VOOR VERKOOP IN VEILING

(639) 

POSTZEEELHUHDEL P. HOOGERDIIK, 
MOLENSTRAAT 22. P o s t r e k e n i n g 92993. DEM HAAG. 

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

GELEGEN HEIDSAANBIEDING. 
stuks No. Yvert 

1913 
1921 
1926 
1926 
1927 
1922/24 
1923/24 
1927 

Nederland, 2Vi gld. Jubileum 
5 gld. 

„ Vliegpost, cojiipleet 
5 gld., grijs 

Watersnood * 
10 franc, bruin 
(Spoorzegels) 

aanvullingswaarden 9 Vnominal „ 2,40 
1921/23 Danzig, Vliegpost * 12 60/71 „ 0,45 
1925 „ 1 gulden I 192 „0,35 
1926/27 Frankrijk, 8 opdr.: "'/a» »='„, 

»7,5. "'t«,, "'/». =%.., "A». UO/140 „ 0,30 
1925 Hongarije, Sportserie « . . . 8 371/378 „ 125 
1914/19 Luxemburg 15 95/109 „ 5,75 

Eftgelsche Kol., Oorlogszegels * 4 „ 3.— 
1927 SURINAME, Jubileumtype * 7 „ 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. 
Beite l l ingen b o v e n 5 g u l d e n f r anco . (518; 

91 
92 

99/101 
153 

230/232 
128/134 
135/155 

ƒ 61 Fr. 
Vnominal 

60/71 
192 

Prijs 
f 1.10 
,. 1,75 
„ 0,60 
„ 0,40 
, 0,65 
.. 0,35 
„ 0,40 
„ 0,50 

BOD GEVRAAGD OP 
B L O K V A N 10 
O N G E B R U I K T E 

f 10,— 
NEDERLAND 1905, 
DOOR H E R M . S O H E L T E M A , 
UTRECHTSCHEWEG 79. HILVERSUM. 

(641) 

V R A A G T U BIJ MIJ EENS EEN 
ZICHTZENDING DER LAATSTE 
NIEUWTJES AAN. DE PRIJZEN 
ZULLEN U ZEKER AANLEIDING 
GEVEN MIJ O P D R A C H T TE 
GEVEN U DE NIEUWTJES GE
REGELD TE DOEN TOEZENDEN. 

J . VAN DONGEN, RHENEN. 

(640) 

FRnniE SERIES. 
Oostenrijk, Jubilé 1910, Yv. 118-135 / 4 0 , -
Eupen, Yv. 8-21 en 36-38, port 1-5 » 9,5{ 
Malmedy, Yv. 22-35 en 39-41, port 6-10 » 9,5( 
Rumenië, Yvert 302-308 1,2J 

» » 309-318 » 2,5{ 
Rusland, ■> 5558 » 1 , 7 ! 
Spanje, » 226235 » 2 0 , 

» 277289, ongebr . . . 8,5i 
Franco na ontvangst van Postwissel . 
SPUI 13, AMSTERDAM. 

J.J.A. ENGELKAMP 
(524J) 
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NEDERLANDSCH-INDIÊ. 
Ofschoon de vraag naar Indische zegels in Holland steeds toeneemt en er een »willige markt« is, die alles 

opneemt — waardoor een prijsstijging niet kan uitblijven — heb ik gemeend, om aan veler aanvragen en wenschen te 
voldoen, bij wijze van proef een 

MAANDELIJKSCHE SPECIAAL-OFFERTE VOOR NEDERLANDSCH-INDIÊ 
te mogen maken. 

Den verzamelaar in Nederlandsch-Indië zal het daardoor mogelijk worden zijn collectie van Nederlandsch-Indië 
uit te breiden op de meest voordeelfge wijze tegen prijzen evenredig aan het Moederland, waarbij als basis wordt 
aangenomen de doorsnee-prijzen op de veilingen, verhoogd met een billijke winstmarge. 

Doordat ik feitelijk de eenige handelaar in Nederland ben, die in hoofdzaak de zegels van Ncderlandsch-Indië 
in- en verkoopt, meen ik wel het aangewezen adres te zijn voor Uwe geëerde orders. U hebt, door van mij te koopen, 
tevens de grootst mogelijke zelcerheid van de echtheid der zegels, daar ik meen hiervan, door mijn jarenlange 
ervaring, wel eenige kennis te bezitten. 

Gedurende mijn 10-jarig verblijf in Indië (waaraan ik de aangenaamste herinneringen heb), leverde ik reeds aan 
de meest vooraanstaande verzamelaars, waarvan verscheidenen nog tot mijn prettigste relaties behooren. 

Het heefi en zal ook nooit in mijn bedoeling liggen een nieuwen afnemer slechts eenmaal te bedienen: door 
de grootst mogelijke coulance vertrouw ik niet alleen mijn "relaties in Insulinde uit te breiden, doch ook te behouden. 

Een uitgebreide voorraad in de oudere uitgiften, zoowel los als in paren, strippen, 
blokken, oude brieven zonder zegels, landmaiUportcn en afstempclingen, stellen mij in 
staat U te verschaffen wat U elders te vergeefs zoekt, terwijl ik ook op het gebied van 
proeven, specimens en privaat-nadrukken steeds interessante stukken voorradig heb. 

De navolgende aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 90 dagen van onderstaanden datum af, zocdat zelfs 
verzamelaars in de verst afgelegen plaatsen in de Buiten-Bezittingen verzekerd kunnen zijn van levering, indien per 
ommegaande wordt besteld, daar wij van het aangebodene voldoenden voorraad hebben, zoodat teleurstelling vrijwel 
uitgefloten is. 

Mijn prijzen zijn beslist concurreerend; door mij worden uitsluitend mooie, gave en gegarandeerd echte 
zegels geleverd. De betere soorten zijn van mijn garantie-stempel voorzien. LEVERING UITSLUITEND TEGEN 
V O O R U I T B E T A L I N G . Bij orders_ beneden f 10,— is het porto voor rekening van den kooper. 

ZICHTZENDING NAAR INDIË wordt alleen gemaakt na storting van een deposife en opgave van referenties. 
Mancolijsten en event, bijzondere wenschen hebben mijn persoonlijke aandacht. 

Het verdient aanbeveling, met het oog op zekere aankomst, zendingen steeds aangeteekend te verzenden. 
's-ORAVENHAQE, 15 JULI 1927. 

PIERRE VOS, C R I S P I J N S T R A A T 8 5, 's-GR A V E N H A GE. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
Yvert No. 1 8 6 4 . 

1. 10 c. rood, onget. 
1868, 

2. 10 c, rood, getand 
3. 1 c, olijf, type I 

16. 1 c, olijf, type 11 
4. 2 c, bruinlila 
5. 2 c, donkerbruin 
6. 2H c , geel 
7. 5 c, groen 
8. 10 c, bruin 
9. 124 c, grijs 

10. 1.5 c, olijfbruin 
11. 20 c, blauw 
12. 25 c, violet 
13, 30 c. groen 
14. 50 c, karmijn 
15. 2/ . gld., violet 

en groen 

0 ngebr. Gebr. 
/ 2 0 , - / 7 , -

» 
» 
» 
» 
» 
» 

' » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

37,50 » 1 6 , -
0,60 » 0,25 
0,40 » 0,20 
4,60 » 3,50 
1,75 * 0,50 
1,76 . 1,75 
0,90 0,25 
0,86 » 0,01 
0,10 » 0,15 
1,75 . 0,10 
2,— » 0,10 
1,90 . 0,10 
0,50 > 0,15 
1,75 » 0,20 

5,75 . 2 , -
VOOK SPECIALISTEN. 

Alle met de beeltenis van 
1 cent, blok van 4, Yv. 
2 c. bruinlila, get. ll 'A: 
2 c. » blok van 

get. 12'/. X 

Kr 
16, 
12 
4, 
12 

ning Willem III. 
ongeb. ƒ 8 , -
, • / 1 5 -

» . 3 5 , -

2 c. bruinlila, blok van 6, waarvan de 2 
voorste exemplaren get. ll'A, postfrisch, 
prachlkleur / 60,— 
2'/. c., geel, blok van 4, gebr. » 12,— 
2'/j c , geel, horizont, strip van 3, 
waarvan 1 get. ll'A X 12, gebr. / 10, -
5 c , lichtgroen, blok van 4, waarvan 
2 ex. get. l l 'AX12, postfrisch/17,60 
10 c. bruin, get. l l ' A X l ^ , volle gom, 
komt uiterst zelden zóó voor ƒ 46,--
12'/ï c , paar, waarbij 1 met gebr. C, 
een gezocht zegeltje, ongebr. ƒ 1,— 
15 c , get. l l ' A X l ^ ongebruikt, 

z. gom ƒ 15,— 
15 c , strook van 20, getand 12'/, X 12 C, 

groote galen, scherpe tanden met 
rand van het vel. 

25 c , strook van 20, getand 12'/, X 12 C, 
groote galen, scherpe tanden met 
rand van het vel. 

Van deze buitengewoon zeldzame strooken 
wordt gaarne prijsopgave verstrekt. 

2,50 gld., blok van .4, get. 12'/.: 12 B, 
postfrisch, volle gom . . . ƒ 25,— 

2,50 gld., blok van 4, get. 12' , : 12, met 
scheidingsrand, van één 13 m.M. breede 
witte strook, welke horizontaal door 
het midden loopt. Zie Handboek der 
Postwaarden van Ned.-Indië, deel I, 
pag. 27, § 5. 
Zeer interessant en zeldzaam ƒ 76,— 
Buiten Bezit f 2,50, blok van 4, ongebr. 
Een manco, welke inderdaad zeldzaam 
voorkomt en welk zegel echt steeds 
schaarscher wordt . . . . ƒ 40,— 
Loslatende kleur f 2,50 op blauw papier, 
in de zoo zeldzame tanding 11 X H; 
superb blok van 4, ongebr. ƒ 45,— 
Dito blok van 4, met randen van het 
vel. Van de 2 eerste linker-zegels is 
de voorzijde diagonaal ongetand; vol
gens betrouwbare gegevens, zijn er 
slechts drie vellen zoodanig bekend, 
dus slechts 15 stuks. . . . ƒ 150,--
Dienst opdruk D, 2'/, gld., blok van 4, 
matblauw middenstuk met oranjebruine 
omranding, zeldz. in deze kleur ƒ 2 5 , ~ 
Dienst 50 cent D gebruikt, handstempel, 
oplaag slechts 1500 exempl. ƒ 12,50 

(648) 
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ENKELE SPECIAL 
Nederland. 

1852. 5 cent zwart, proefdruk op cartonpapier f 12,50 
1804. 5, 10 en 15 cent, van elk drie verschillende 

kleurproeven op cartonpapier, per complete 
serie van 9 proeven » 90,— 

Alvoren, in blokken van 4 360,— 
Van elke dezer proeven zijn slechts 2 vellen 
gedrukt geworden. Ze zijn derhalve zeer 
zeldzaam. 

1869/70 VJ. 1. 1. l ' / j . 2 en 21/2 cent, complete 
serie ongeland en postfrisch » 65,— 

1872. 5 cent, get. 14 X 14 groote gaten, gekeurd » 60,— 
1872. 25 cent, get. 14X 14 groote gaten, ongebr., 

gekeurd » 3 5 , 
Rolianding zonder watermerk, 12Vt, 20, 25, 

30, 40, 50 en 60 cent 1,60 
Alvoren, in blokken van 4 » 6,50 
Nieuwe 2>/, gulden, rood » 0,50 

» 5 » donkergrijs » 0,50 
Interneering, groen, postfrisch 4,— 
Brandkastzegels, compleet » 46,— 
Verrekenzegels, U op 22'/j, getand 12Vj en 

UV, X 11 en 15 op \Tk, get. 12'/,, per serie 
van 3 * 6,50 

Roode Kruis, compleet in blokken van 4, licht 
gestempeld » 1,50 

N.Y. HEKKER's POSTZEGELHANDEL 
TELEFOON 33324 . DIRECTEUREN: P. J. H 

E AANBIEDINGEN. 
Porto Nederland 18S1. 

/ 9,50 
85,— 
1 8 , 
1 2 . 
20,— 
4,75 

12,50 
5,50 
2 , 
4,75 
0,25 
0,50 

2V. cent, type 4, get. 137, 
10 » . 4 , get. 12Vi X 12 
127, . . 4, j . . » 
15 . . 1, » 11 ' , X 12 • 
15 * > 4 , » * » 
1 gulden, . 4, » 12V, X 12 » 

1906. 50 c. op 1 gid., type II, ongebruikt . . • 
» » > I 1 1 » 

1907. 50 op VJ cent 
» 1 gulden op VÏ cent » 

1922/25. 50 cent 
» 1 gulden, rood » 

Nederlandsch'Indië. 
Brandkast, compleet, ongebruikt » 
Jubileum 2'/j gulden, gebruikt » 

» 5 » » ■' 
» 5 » ongebruikt » 

Rusland 192325. 
2 en 5 Koebels, nrs. 2645, samen 250 francs, voor « 6,— 
5 en 10 Roebels, nrs. 3167, samen 400 tr.Tncs, voor » 10,— 
1,2 en 3 Roebels, nrs. 3346, samen 222,50 fr., voor » 8,— 
Levant Russe, Armee Wrangel, nrs 1163, compleet, 

met alle afwijkingen, die Yvert vermeldt, in totaal 194 
versch. zegels, met een cataloguswaarde van ruim 
28000 francs. Prijs (zeer billijk) op aanvrage. 

, REGULIERSBREESTR. 24, AMSTERDAM. 

46,— 
4,50 

18,
2 0 , 

EKKER EN H. C. MILIUS. POSTGIRO 21278. 
(546) 

'M 

NED.INDISGHE JUBILEÜMZEGELS 
VOOR VERZAMELAARS 
EN H A N D E L A R E N . 

Op de op 7 November a s. en 
volgende dagen vanwege het 
Hoofdbestuur van den P.,T. en 
T.dienst in Ned.Indië te Ban
doeng te houden o p e n b a r e 
v e r k o o p i n g bij inschrijving 
van gebruikte frankeer, port en 
dienstzegels wordt een partij 
Nederlandsche en Ned.Indische 
jubileumzegels ten verkoop aan
geboden. 
Vraagt kavelbeschrijving met 
de daarbij behoorende „voor
waarden van den verkoop" en 
inschrijvingsbiljet bij de 5e 
Afdeeling v/h Departement 
van Koloniën te 'sGravenhage 
en bij de besturen van de 
Postzcgelvereenigingen, (644) 

y/^/^ 

5trait$ ScttUnents
en 5tateti. 

Ik ben bezig met het realiseeren eener 
mooie collectie van deze populaire en 
belangrijke groep. De collectie bevat 
vele van de groo t s t e z e l d z a a m ' 
heden , welke zelden te zien zijn. 

De prijzen zijn zeer schappelijk. 

Zichtzendingen worden op aanvraag toegezonden. 
M A N C O  L I J S T E N 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 11 (Engeland). 
(590) 
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Afd. F. Curiosa van Nederland en (of) Koloniën.' 
Prijzen: Een verguld-zilveren, zilveren en bronzen medaille 

in elke afdeeling. 
Klasse 3. 

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

medaille in elke afdeeling. 
Klasse 4. 

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

1914, al of niet gespecialiseerd. 
Prijzen: Een gouden, verguld-zilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
Klasse 5. 

Buiten Europa. 
Afd. A. Drie zelfstandige staten buiten Europa, niet gespe

cialiseerd. 
Afd. B. Een of meer zelfstandige staten buiten Europa, ge

specialiseerd. 
Prijzen: Een gouden, verguld-zilveren, zilveren en bronzen 

medaille in elke afdeeling. 
Klasse 6. 

Koloniën, uitgezonderd Nederlandsche. 
Afd. A. Engelsche Koloniën. 
Afd. B. Fransche en Italiaansche Koloniën. 
Afd. C. Spaansche, Portugeesche en Belgische Koloniën. 
Afd D. Voormalige Duitsche.Deensche en Spaansche Koloniën. 
Prijzen: Voor Afd. A, een gouden, verguld-zilveren, zilveren 

en bronzen medaille ; voor Afd. B. C. D., een verguld-
zilveren, zilveren en bronzen medaille. 

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

middel te dienen en dus als propaganda voor de 
philatelic hieronder falsificaten. 

Afd. F. Fiscaalzegels. 
Prijzen: Een verguld-zilveren, zilveren en bronzen medaille 

in elke afdeeling. 
Klasse 8. 

Afd. A. Verzameling postzegels op brief, behalve Nederland 
en Koloniën. 

Afd. B. Verzameling poststukken, behalve Nederland en 
Koloniën. 

Afd. C. Verzameling afstempelingen, behalve Nederland en 
Koloniën. 

Prijzen: Een verguld-zilveren, zilveren en bronzen medaille in 
elke afdeeling. 

Klasse 9. 
Verzamelingen van 50 tot 100 zeldzame zegels. (Waarde meer 

dan 350 frs. per stuk, volgens den catalogus van Yvert & Tellier 
1927). 

Prijzen: Een verguld-zilveren, zilveren en bronzen medaille. 
Klasse 10. 

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

Prij-'en. Postzegels en philatelistische benoodigdheden. 
Klasse 11. 

Afd. A. Philatelistische benoodigdheden, catalogi. 
Afd. B. Philatelistische werken en tijdschriften. 
Prijzen: Een verguld-zilveren, zilveren en bronzen medaille in 

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

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

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

De tentoonstelling te Straatsburg. 
De Internationale Postzegeltentoonstelling te Straatsburg is een 

groot philatelistisch gebeuren geworden en tevens een zeer belang
rijk succes voor hen, die de organisatie op zich namen, in het 
bijzonder voor den ijverigen heer Henri Bauer ! 

De inzenders vertegenwoordigden vrijwel geheel Europa en 
velen waren zelf tegenwoordig. Uit, gevoegd bij de aanwezigheid 
van een groote internationale Jury, van de vertegenwoordigers 
voor de ie jaarvergadering van de Federation Internationale, 
heeft gemaakt, dat in Straatsburg zeer geanimeerd philatelistisch 
leven heerschte, de feesten door drukke deelname uitstekend 
slaagden, alhoewel de mooie autotochten in de Vogezen niet al 
te zeer door het weder begunstigd werden. 

Wat de Tentoonstelling betreft, deze stond op een zeer hoog 
niveau, zoowel wat de verscheidenheid der inzendingen als hare 
kwaliteit betreft. 

Een novum was, dat een aantal der groote zeldzaamheden in 
den brandkelder van de Banque du Rhin te bezichtigen waren. 
Daar vond men de zeer mooie inzending van den voorzitter, 
Burrus, omvattende beroemde Mauritius, Br. Guyana en Hawai. 
Voorts de geheele vellen Als-Lorraine van 1870 van den heer 
Kastler en de hier in Europa al bekende uniqe verzameling 
Zwitsersche Kantonaalzegels van den heer Lichtenstein (New-York). 

Het is een open vraag of deze wijze van tentoonstelling, die 
uitteraard, veel minder bezoek trekt, aan het doel beantwoordt ; 
m. i. benadert dit hoogstens de bedoeling! 

Uit den katalogus van 425 nummers, waaronder veel litteratuur 
ook, is het natuurlijk moeilijk een keuze voor een korte bespre
king te doen. Ik kies dan ook bij voorkeur niet de objecten, 
hoe mooi ook, die ik en vele onzer lezers al eerder gezien hebben. 

Mij is bijzonder opgevallen de collectie Fransche zegels op 
brief van den heer Alex Olive te Marseille, zoowel door de zeld
zame objecten als de uitvoerige beschrijving. Deze verzameling 
is inderdaad wat zij genoemd wordt een »Histoire documentaire 
de la Poste en France«. 

De verzameling Zweden van Consul Benzingy in Stockhalm is 
zeldzaam mooi en tot in finesses bewerkt en compleet. 
• Een Amerikaan James Starr uit Philadelphia gaf een goed 

gespecialiseerde verzameling China te zien, iets wat men zelden 
op tentoonstellingen ziet. 

Een Italiaan Ing. M. Castellini, Milaan, toonde zijn gerecon
strueerde platen van Sicilië 1858, 13 stuks, en buitendien geheele 
vellen enz. 

En ten slotte zij genoemd een collectie Beieren op brief en 
gespecialiseerd van Jacob Sessler in Neurenberg, een der beste van 
de vele Duitsche collecties — ongeveer 4 0 — d i e hier te zien waren. 

Laat mij eindigen met de bekende verzameling Elzas-Lotharingen 
van Henri Bauer te noemen, welke na die van Kastler wel de 
mooiste is. G. V. VAN DER SCHOOREN. 

Internationale Postzegel-Tentoonstelling te Luxemburg 
4 - 8 September 1927. 

Beschermheer: Z. K- H. Prins Felix van Luxemburg. 
De heer Leon de Raay is tot Commissaris-Generaal voor Ne

derland benoemd. 
Waar zulks gewenscht wordt, en na overeenkomst, zal hij, 

evenals te Straatsburg in Juni j . l . , de verzamelingen uit Neder
land persoonlijk medenemen, opzetten en afnemen ; mede terug
brengen naar Nederland, zoodat verzamelaars, die persoonlijk de 
Tentoonstelling niet kunnen bezoeken, hun verzamelingen in 
goede handen weten. 

Zij behoeven daarom ook niet i4 dagen vóór de opening der 
Tentoonstelling de verzameling(en) in te zenden. 

Voor inzenders, die op de Nationale Postzegeltentoonstelling 
der vereeniging »Hollandia« inzenden, is dit een groot voordeel, 
daar de heer De Raay zorg zal dragen, dat die verzameling(en) 
na afloop bijtijds afgenomen zijn en op de Tentoonstell ing te 
Luxemburg kunnen uitkomen. 

De groote voordeden aan deze Tentoonstelling verbonden zijn: 
1. ledere verzamelaar kan kosteloos over ten hoogste 6 M^ be

schikken. 
2. Invoer van postzegels is in Luxemburg vrij, zoodat lastige 

douaneformaliteiten vervallen. 
3. Gedurende de Tentoonstelling worden verzamelingen tegen 

alle schade verzekerd ä fr. 1,50 per mille, waarvan de helft 
door den U. T. L. gedragen wordt. 
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4. Bij deze gelegenheid worden speciale postzegels uitgegeven 
(2 ä 50 c.t, 2 ä fr. I,—) te zamen fr. 3, —, die ook tergelijker-
tijd het recht van toegang geven. 

Voor iederen exposant wordt een zeker aantal series a fr. 3, 
gereserveerd. 

Invulbiljetten mogen niet later dan 1 Augustus 1927 ingeleverd 
worden, en de heer De Raay verzoekt eenige dagen te voren de 
biljetten ingevuld te mogen ontvangen. 

Er zullen gouden, zilveren en bronzen medailles beschikbaar 
worden gesteld. 

Voor reglementen, invulbiljetten en inlichtingen wende men 
zich tot den heer L. de Raay te Watergraafsmeer. 

VanVrccincl 
geld. J 

Buitenlandsche wissels. 
Slotkoersen van i Juli IQZJ. 

Berlijn 
Parijs . . 
Brussel 
Londen 
New-York 
Zürich 
Milaan 
Praag 
Kopenhagen 
Oslo . . 
Stockholm 
Helsingfors 
Madrid . 
Buenos Aires 
Weenen . 
Montreal 

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

f^m. 

Uitslag van de Rijkszegelveiling op 3 Juni 1927. 

per 
per 

per Mrk. loo ƒ 
» Frs. IOC » 

per Belgas loo » 
» £ . . » 
» $ . . . 
» FIS. IOC « 
» Lires loo » 
» Kr. loo » 
» Kr IOC » 
per Kr. loo » 
» Kr. ICO » 
» Mrk. IOC » 
» Ptas. lOo » 
» Peso » 

loo Schillinge » 
% circa » 

59,15 
9 77 

34,68 
12,12 
2,499/16 

48,04 
13,8272 

7,39 
66,67 V2 
64.60 
66,85 

6,25 
42,75 

1,06 
35,10 

2,49 

a 59,i7V2 
ä 9,80 
a 34,71 
ä 12,123/8 
ä 2,49'Vi6 
3. 48,07 
" i3.87'/2 

7.42 
66,771/2 
64,70 
66,95 

6,35 
42,85 

i,o6V2 
35,20 

2,50 
INCOURANTE DEVIEZEN. 

per E £ . . , c i r c a / 12,43 
» 100 Drachmen » » 3,35 
» 100 Dinars » » 4,37 Vj 
» Rupee » » 0,90 
» 100 Leis » » i,47'/2 
» Pengö » » o,43'/s 

T £ » . 1,28 
» Dollar » » 1,23 
» Escudo > » 0,12 
» Dollar » » 1,23 
» Peso » » 2,48 
» Milreis » » 0,29 
» Tael » » 1,57 
» Dollar » » i,4o 
» 100 Leva's » » i,77H! 
» 100 Peso's » » 30,— 
» per Zloty » » —,27 
» Yen » » 1,17 
» S » » 1,16 

12,47 
3,42'/j 
4.45 
0,92 
1.55 
0,44 
1,30 
1,25 
0,14 
1,25 
2,50 
0,31 
1,59 
1,42 
1,85 

3 2 -
- , 2 9 

1,20 
1,19 

li Veilinócm 
('fj L 

Gouvernemenfs-veiling Ned.-Indië. 
Op 7 November e.k. en volgende dagen vindt te Bandoeng 

een openbare verkoop bij inschrijving plaats van gebruikte fran
keer-, port- en dienstzegels. 

Kavelbeschrijvingen met de daarbij behoorende »Voorwaarden 
van den verkoop« en inschrijvingsbiljetten zijn gratis te verkrijgen 
bij de 5e afdeeling van het Departement van Koloniën te 
^s-Gravenhage. 

9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
4o 

4i 

42 
43 
44 
45 

46 

Binnenlandsche /ran keer zegels 
6200 stuks ■ 
5800 » • 
6000 » ■ 
5000 » • 
4ooo » ' ■ 
3500 » • 
3600 » ■ 
48oo » uitgave 1924/1925 w.o. Reddingzegels 

en Luchtpost 
4ooo » uitgave 19^4/1925 
3000 • gemengde Ned. frankeerzegels . . 
2000 » . » » » 
I 500 » » » * 
1000 » j> » » 
600 » ongetande zegels 

4400 » diverse opdrukken 
500 » met gummi stempeling 
500 » » » * 
500 » » » » 

5 » van f 10, 1905 
Luchtpostzegels. 

i4oo » 
Jubileumzegels. 1S13—igi3. 

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

300 » » » 5,— 
250 » » » 2,50 
250 » » » I, 

950 » gemengd 
Jubileumsegels. rSgS — ig23. 

4250 » gemengd 
3400 » » 

Port zeg e Is. 
7400 » ■ 
5800 » • 
2950 » • 
2300 » ; 

60 » opdruk op frankeerzegels . . . ' 
120 » » • » . . . _ 
240 » » » » , . . ^ 
400 » » » » . . . 

2000 > gemengde Portzegels . . . ' 
Frankeerzegels van de Ned.Koloniën. 

6000 stuks gemengd w.o div. opdrukken. . 
4325 " ' 

510 » van Suriname en Curafao . . . , 
Jubileumzegels Ned.Indië 18981923. 

660 stuks gemengd • 
Buitenlandse/te Frankeerzegels. 

10000 stuks gemengd 
8000 » » 
6000 » » . . 
4000 » » 

Zegels afkomstig van het Departement van 
Buitenlandsche Zaketi 

3900 stuks gemengd 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

in Augustus a.s. 
ZIJ MOET EEN SUCCES WORDEN! 
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Een „Markenbildersammlung". 
I. 

(Gedeeltelijk ontleend aan de Jug. Phil. Zentrale Nos. 8 en 9). 
Dit woord van onze oostelijke naburen brengt mij op de 

gedachte om de philatelisten, wien bij het verschijnen van de 
vele honderden series zegels der laatste 25 jaren de lust om te 
verzamelen, is vergaan, in een andere richting te voeren. Velen, 
die vroeger verstokte algemeene verzamelaars waren, hebben 
reeds lang den moed opgegeven, omdat ze zagen, dat ze alleen 
ten koste van honderden guldens iets bereiken konden. Ze zijn 
gaan specialiseeren en leggen enkel een collectie aan van hun 
eigen land en de koloniën en soms nog van eenige andere landen, 
die hen aantrekken. Anderen zijn door den zondvloed van zegels 
zoodanig terneergeslagen, dat ze hun liefhebberij hebben opge
geven en hun verzameling van de hand gedaan. Laten we de 
wankelmoedigen en leleurgestelden trachten te redden, want 
niets is meer jammer, dan dat een liefhebberij, waarin men met 
hart en ziel opgaat, ten slotte op niets uitloopt. 

»Böse Menschen haben keine Liebhabereien», zou ik durven 
beweren. En zoo is het inderdaad ook, geloof ik. Al wie in zijn 
vrijen tijd een of ander stokpaardje berijdt, besteedt dien vrijen 
tijd goed : hij doet tenminste geen kwaad. 

En op welke wijze kan men nu postzegels verzamelen en de 
voldoening smaken ten slotte iets te bereiken, dat nagenoeg één 
geheel vormt, dat ;if is, en dat bovendien uit een aesthetisch en 
wetenschappelijk oogpunt zeer zeker waarde heeft? 

Wel, door bij het aanleggen van een postzegelverzameling 
rekening te houden met hetgeen de zegels zelf voorstellen. Daarbij 
komen geen kostbare series in aanmerking, doch men zet zijn 
collectie op met losse exemplaren ; men vervalt niet in het meten 
van tandingen, het zoeken van watermerken, het opsporen van 
allerlei puntjes, vlekjes en streepjes, die toevallig op een zegel 
voorkomen, doodeenvoudig omdat het een product van mensche
lijken arbeid is, waaraan natuurlijk gebreken voorkomen. Het 
verzamelen ontaardt niet in een verzamelwoede, waarbij men 
tracht elk open vakje in zijn album bedekt te krijgen en evenmin 
in de zucht om ten slotte een collectie bijeen te brengen, die 
na korteren of längeren tijd zoo of zooveel t ionderden of duizenden 
guldens opbrengt. Neen, men verzamelt om een schoon geheel 
samen te stellen, dat het oog streelt en tevens tot leering kan 
strekken. 

Ik stel me voor, dat een »Markenbildersammlung« op de volgende 
wijze aangelegd wordt. 

De voorstellingen en onderwerpen, die op de zegels voorkomen, 
kan men in verschillende hoofdgroepen onderbrengen, die dan 
verder weer onderverdeeld kunnen worden. 

De hoofdgroepen zijn : 
I. Geographie (Aardrijkskunde). IV. Land en volkenkunde. 

II. Astronomie (Sterrenkunde). V. Geschiedenis. 
III. Natuurkunde. VI. Heraldiek (Wapenkunde). 

l l i l H P I 
I. Geographie. 

I. In de eerste 
plaats komen in aan
merking zegels, die 
ons een landl(aart 
of een globe te zien 
geven, b.v. die van 
Panama, Cuba, Ni
caragua, de Ver

eenigde Staten, Australië, Bulgarije, Canada, de Dominikjansche 
Republiek, Venezuela enz. enz. De eerste zegels van Letland 
dragen een afbeelding van een landkaart aan de achterzijde. 

Algemeen bekend zijn de zegels van Frankrijk, Brazilië en vele 
andere landen, die een globe vertoonen. 

i ■.'lavnuii.itif 1:1 i^\ 
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2. Landschappen zijn motieven, die 
een bijzondere voorliefde genieten, daar 
ze in elk geval aantrekkelijker zijn dan 
allegorische voorstellingen, die in de 
laatste jaren zoo veelvuldig op zegels 
voorkomen, doch niet zoo zeer in den 
smaak vallen. 

Van de talrijke afbeeldingen van 
landschappen vallen ons al bijzonder 
op de schoone series van Bosnië; de 
fiancszegels van Zwitserland en verder 
Jamaica, Tasmania, Bulgarije, Monaco, 
Luxemburg, enz. 

Nederland vormt in deze opsomming 
helaas een uitzondering. 

II. Astronomie (Sterrenkunde).

onderwerp wordt betrekkelijk niet zoo veel aangetroffen. 
Meestal is 't de »Ster des 

Geluks«, die als hoofdmotief 
dient en verder als decoratief 
gebezigd is (b.v. bij Italië, Bra
zilië, Rusland enz.) Ook de Zon 
(bij Polen en Rusland) en Ster
renbeelden bij Polen en Brazilië. 

De Maan versiert o.a. een 
landschap op de zegels van ' t 
Saargebied. 

III. Natuurkunde. 
De natuurwetenschappen met hare 

kunstvolle voorstellingen ziet men het 
meest op zegels v. d. overzeesche landen. 

1. Botanie (plantkunde) wordt door 
verschillende landen met karakteristieke 
gewassen vertegenwoordigd. 

De palmboom (Cuba) komt wel het 
allermeest voor. Verder landbouwge
wassen (Kedah) de peperstruik (Liberia), 
de cactus, de koffiestruik enz. 

2. Zoölogie (Dierenrijk). 
Dit onderwerp heeft bijzonder veel 

afbeeldingen voor de zegels geleverd. 
Apen, vogels, visschen, ja allerlei dieren 
treft men er op aan. 

W ^ ^ ^ W I i ^ N l 
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Voor deze afdeeling kan 
men aan de hand van een 
leerboek voor dierkunde na
tuurlijk verschillende onder
afdeelingen m a k e n : zoogdie
ren, vogels, reptielen enz. 

Buiten deze groepen vallen 
echter de talrijke dieren, die 
op wapens voorkomen, daar 
deze in de rubriek »heraldiek« 
thuisbehooren; bv. »de leeuw« 

bij Beieren, Bulgarije, Noorwegen, Para
guay ; de »dubbele adelaar« bij Albanië, 
Oostenrijk, Rusland, Seivië enz. 



126 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

IV. Etnografie (Volkenkunde). 
In deze afdeeling kan het gansche leven des menschen onder

gebracht worden, uitgezonderd die voorstellingen (portietten en 
geschiedkundige voorvallen) welke bepaalde personen betreffen 
en onder de rubriek »historie« vallen. 

A. Rassen en Kleederdrachten. 
Wat de nationale kleederdrachten betreft, staat Zwitserland 

met zijn »Pro Juventutezegels« vooraan, terwijl de zegels der 
overzeesche landen ons vele rassen laten zien. ZuidSlavische 
kleederdrachten vindt men op de zegels van Bosnië en Slovenië, 
zeer origineel zijn de afbeeldingen van Ban toekrijgers op de 
zegels van Gabun, terwijl op die van Martinique en Indochine 
de schoone vrouwen vertegenwoordigd zijn. 

SJARGEBIET 

■MMMMWM 
B. Beroepen, ambachten, middelen van bestaan. 

iiimiiMiiiipniiilS 

1. Landhuishoudkunde (landbouw, vee
teelt, boschbouw) als bron van bestaan 
veler vakken geeft talrijke motieven voor 
onderscheiden zegels, o.a. het beweiken 
van 't land met den houten ploeg (Noord
Borneo), de verschillende modeine land
bouwweiktuigen en machines (Tunis, Cuba, 
Frankrijk, Vereen. Staten van N. Amerika, 
den Zaaier (Frankrijk en Polen) ; den oogst 

(Hongarije); den rijstbouw (China); ooftbouw en veeteelt (Vereen. 
Staten). 

2. De Bergbouw wordt zeer aanschouwelijk voorgesteld op de 
zegels van NewFoundland en die van het Saargebied, 

3. De Industrie is vertegenwoordigd op zegels van Zwitserland 
en Roemenië (spinster en weefster) en fabrieksnijverheid (Saar
gebied). 

4. Den Handel treft men aan op de zegels van Bosnië (Carsija. 
in Serajewo) en op enkele zegels van de Nieuwe Wereld. 

5. De Architectuur van alle volken 
en alle tijden, van de primitiefste 
stroohutten tot de modernste pracht
bouwwerken, is op talrijke zegels 
vertegenwoordigd. De meest primi
tieve woningen (Broenei) volgen op 
Egyptische, Chineesche en Japansche 
gebouwen; verder Grieksche, Moor
sche en moderne bouwstijlen. Hiertoe 
behooren ook kerken, burchten, rui
nen, bruggen, aquaducten en derge
lijke. 

Molens en fabrieken vallen onder de 
afdeeling «Industrie«, monumenten 
deelt men in bij »Geschiedenis«. 

lÉliHl 

't Postwïzen en de middelen van verkeer. De postbearabten 
in de uitoefening van hun 
dienst ziet men op de pakket
zegels der Vereen. Staten. 

Van de onderscheiden mid
delen van verkeer, die de post 
ten dienste staan, verdienen 
vermelding de watervliegtui
gen, spoorwegen, automobie
len, vliegmachines, postkoet
sen, lastdieren, kameelen, post
boden en postduiven. Tot deze 
groep behooren ook de voor
stellingen op 't gebied der 
telegrafie. urn 

7. Militaire typen, Wapens, Forten enz. werden gedurende 
den wereldoorlog menigmaal als onderwerp voor de zegels ge
kozen (b V. bij Oostenrijk, Jamaica, Rusland en Bulgarije). 
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J. A. KASTEIN. 

(H'ordt vervolgd). 

Het recht van Inzender en Ontvanger 
van Postzegelzendingen. 

(Causerie, gehouden door dr. Gommers in de 
Postzegelvereeniging »Breda»). 

Bij het doorbladeren van oude Berliner BriefmarkenZeitungen 
van vóór den oorlog viel mijn oog op een stuk van dr. C Antonius, 
dat ik heden ten dage, terwijl wij toch overstroomd worden met 
zichtzendingen, zeer actueel vond. Een klein uittreksel, geloof ik, 
zal aan menig verzamelaar ten goede komen. 

De zichtzending is juridisch een aanbod van den verkooper tot 
afsluiting van een koop of ruilcontract. Men kan een zending 
ontvangen met of zonder aanvraag. 

Hij, die zonder aanvraag eene zichtzending ontvangt is verplicht 
deze voorloopig behoorlijk en met zorg te bewaren. 

Voldoet de ontvanger aan dezen plicht, zoo gaat hij vrij uit 
van alle blaam. Laat hij de zending rondslingeren, zoodat anderen 
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zegels kunnen bemorsen of scheuren of ontvfeemden dan is hij 
tot schadeloosstelling verplicht, daar het verlies dan aan nalatige 
bewaring kan geweten worden. Wordt evenwel de goed opgebor
gen zending gestolen of door brand vernietigd, zoo kan de afzender 
geen reden tot schadevergoeding doen gelden. 

Een positieve arbeid is voor niet aangevraagde zichtzendingen, 
door den ontvanger, niet te verrichten. Hij behoeft de zending 
niet naar de post te brengen, ook zelfs dan niet, als het porto 
voor de terugzending er bijgevoegd is. 

Het is voldoende, wanneer hij de zichtzending ter beschikking 
stelt van den afzender. Door de geringe moeite evenwel, welke 
eene terugzending oplevert, gaat men hier toe over, wanneer er 
geen geldelijke offers aan verbonden zijn, m.a.w. wanneer retour
porto is bijgevoegd. 

Elke zichtzending kan geweigerd worden waardoor elke moei
lijkheid wordt voorkomen. Bestelde de ontvanger de zichtzending, 
zoo neemt hij andermans goed onder berusting en is natuurlijk 
daarvoor verantwoordelijk. 

Geeft hij ze aan andere personen ter inzage, dan blijft hij 
alleen verantwoordelijk voor verlies en beschadiging tegenover 
den afzender. De ontvanger is verplicht op eigen kosten en risico 
de zending terug te sturen. Zendt hij ze per gewonen brief en 
gaat deze verloren, dan moet hij de zending betalen, zooals kort 
geleden door de rechtbank is uitgemaakt. Ook bij brand en 
diefstal is de ontvanger tot schadeloosstelling verplicht. 

De door den leverancier bij zijne zichtzending gemaakte voor
waarden worden maar al te dikwijls over het hootd gezien, voor
namenlijk wat betreft behoud van eigendom e.n plaats-van betaling. 

Ontvangt men nl. eene zichtzending uit Berlijn met het opschritt 
»Erfüllungsort Berlin«, dan beteekent dat niet, dat de kooper in 
Berlijn betalen moet, maar, wanneer het tot een proces zou 
komen, dat dit te Berlijn behandeld moet worden en niet in de 
woonplaats van den ontvanger. 

Is het eigendom voorbehouden, zooals bijna steeds het geval 
is, zoo gaan de eigendomsrechten der afgenomen zegels eerst op 
den ontvanger over, wanneer algeheele betaling is geschied. 
Verkoopt de ontvanger de afgenomen zegels vóór de betaling 
heeft plaats gehad, dan zou dit strafbaar gesteld kunnen worden. 
Hij, die eene zichtzending verzendt is aan de daaropvermelde 
prijzen gebonden, indien de afname binnen den daarvoor gestelden 
termijn geschiedt. 

Is de zending vrijblijvend, dan kunnen de prijzen der zending 
door den afzender veranderd worden na den tijd, dat hij onder 
regelmatige verkeersomstandigheden een antwoord kon ontvangen 
hebben. Gebruikelijk is meestal een duur van circa 8 ä 14 dagen. 
De ontvanger is natuurlijk gerechtigd de voorwaarden, die de 
afzender stelt, niet aan te nemen. Hij kan den afzender zelf 
voorwaarden stellen, b.v. wat betreft betaling, enz Gaat deze daar 
niet op in, dan moeten de reeds afgenomen zegels, als zijnde niet 
gekocht, terug gezonden worden. Heeft men binnen 8 ä i 4 dagen 
geen antwoord ontvangen, b.v. bij een voorstel tot maandelijksche 
afbetaling, dan wordt verondersteld, dat de afzender hiermede 
accoord gaat (gesteld nl. dat de afzender in dien tijd voldoende 
kan geantwoord hebben). 

Het nemen van een zegel uit de zending behoeft niet tot 
definitieven koop te dwingen, ofschoon het in den regel zoo i s ; 
het doel kan nl. zijn eene nauwkeurige beschouwing van het zegel. 
Vooral bij dure stukken moet het den kooper vrijstaan te zien, 
of het zegel het genoemde watermerk heeft, of het niet gescheurd, 
gerepareerd of verkleurd is. Dit kan n.l. alleen, wanneer het 
afgenomen wordt en in benzine of warm water of met sterk door
vallend electrisch licht onderzocht wordt. Vindt met fouten, dan 
heeft men het recht het weder op te plakken (evenwel met bij
voeging, waarom het weder opgeplakt is.) Het is niet te ontken
nen, dat door dit doen en laten nadeelige gevolgen kunnen 
optreden. Een onbeschadigd zegel uit de zending kan beschadigd 
of bemorst worden; dan is de verzoeking groot het zegel wederom 
op te plakken. Voor het fatsoen, de eer en het rechtsgevoel van 
den verzamelaar moet zoo iets hoe langer hoe minder kunnen 
voorkomen, ja eigenlijk in 't geheel niet kunnen plaats vinden. 

Heeft men een zegel afgenomen en, zooals meestal gebruikelijk, 
de plaats van het zegel in het rondzendingsboekje door zijn paraaf 
of een daartoe gebruikt stempel aangeteekend, dan heeft de 
afnemer niet meer het recht het zegel weder op te plakken, wan
neer hij later soms mocht merken, dat het zegel gescheurd of 
beschadigd is. Plakt men het zegel dus op een vel, dat afgestem
peld is terug, dan blijft de verkooper steeds recht op den prijs 

van het zegel houden en kan hij het zegel ter beschikking stellen 
van den afnemer. 

De betaling moet geschienen ter plaatse en in de munt van 
den afzender voor risico van en op kosten van den ontvanger. 
Een aftrek voor retourporto is niet toegelaten, ja zelfs het bedrag 
voor het overzenden aan den ontvanger kan gevorderd worden. 
Bij kleine bedragen is het wel gebruikelijk ongebruikte postzegels 
te sturen. Waar de verkooper dit niet uitdrukkelijk heeft toege
staan, is zulk eene betaling ongeldig. Stuurt men geld, dan 
behoeft dit slechts tegen den koers van den dag te worden aan
genomen, tenzij de verzender anders bepaald heeft. 

Breda, E. M. G. 

De zegels van Bergedorf, hun afstempe-
lingen, nadrukken en vervalschingen. 

Als regel benutte men bij de vernietiging der 
zegels een eenvoudigen stempel in dezen vorm : 

Veitoonende dus vijf horizontale streepen, elk 172/4 m.M. lang; 
de balken zijn ongeveer 14 m.m. breed en de geheele hoogte 
van dei) stempel bedraagt 16V2 ni.m. De afdruk is steeds zwart; 
hij werd meestal twee maal op denzelfden zegel geplaatst en dan 
in verschillende standen, waardoor de gezamenlijke afdrukken het 
beeld vertoonen van een ruit of wafel. 

Het spreekt van zelf, dat de stempels als regel weinig scherp 
zijn afgedrukt; dikwijls toch had een geringe beweging van de 
hand tengevolge, dat de afdruk breeder en onregelmatiger werd. 

Reeds vóói de invoering der postzegels benutte men in Berge-
dorf een dagteekeningsstempel, zij het dan ook een van primi
tieven vorm. Hij was rond en vermeldde in de bovenhelft 
»Bergedorf» (zonder omcirkeling). De onder-helft bestond u i teen 
slecht getrokken cirkel-lijn. Horizontaal vermeldde de stempel 
dag en maand en daaronder door Romeinsche kapitalen de aan
wijzing 's morgens (I), 's middags (II), 's avonds (III) en 's nachts (IV). 

4 4 
III 

Na de invoering der postzegels werd deze dagteekenings-stempel. 
steeds afgedrukt naast de zegels, terwijl de vernietiging der zegels 
geschiedde met den hierboven beschreven balkstempel. Toch 
komen stukken voor, waarvan de zegels met den dagteekenings
stempel zijn vernietigd, wat slechts sporadisch het geval was. 
Nog gebruikte men op het postkantoor Bergedorf een langwerpigen 
stempel met uitsluitend den naam : »Bergedorff«. 

Deze stempel diende zeer waarschijnlijk om postale formulieren 
op de daartoe aangewezen plaatsen te stempelen. Toch werd ook 
hij benut bij de vernietiging der zegels, doch hoogst zelden. 

Bovendien bestond de pen-vernietiging der zegels, voorgeschreven 
voor die stukken, die in de plattelands-post werden uitgewisseld 
en niet op eenig postkantoor kwamen. De echtheid van dergelijke 
stukken met penvernietiging laat zich slechts bewijzen op geheele 
br ieven; tot op heden zijn geen exemplaren daarvan bekend. 

Naast deze stempels komt voor de vernietiging met de kantoor-
naamstempels Geesthacht en Kirchwerder. 

Tusschen Bergedorf en de nabuurlanden ontstond een betrek
kelijk druk postaal verkeer, dat zijn regeling vond in desbetref
fende overeenkomsten of afspraken. Zoo werd o a. bepaald, dat 
de stukken bestemd voor Denemarken bij voorkeur moesten 
worden vrijgemaakt door Deensche zegels; Sleeswijk-Holstein 
deed hetzelfde en na het verdwijnen van de afzondelijke post van 
laatstgenoemd land zag men zelfs gedurende korten tijd zegels 
van Pruissen, vernietigd met de Bergedorfsche stempels. 

Zoo zijn van Denemarken vier waarden bekend, die te Bergedorf 
werden benut en wel de nummers 3, 4, 8 en 10. (Yvert). 

Van Sleeswijk-Holstein bestaan een zeven-tal waarden op der
gelijke wijze benut, terwijl eveneens enkele waarden van Hamburg 
met de stempels van Bergedorf prijken. Dit wordt verklaard, dat 
men hier te doen heeft met brieven uit het Hamburgsche post-
gebied verzonden naar Bergedorf en die op laatstgenoemde plaats 
werden afgestempeld. Nog komen voor de 4 en 6 pfennig, de I, 
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2 en 3 Silbergroschen van Pruissen en enkele waarden van den 
Noordduitschen Postbond met de Bergedorf-afstempeling. 

Van de proefdrukken, op lo Juni i86i verschenen, werd van 
de H schilling zwart op lila en 3 schilling zwart op donker-rosa 
(zie Maandblad van Maart j.1. bldz. 48) op verzoek van.Moens 
een ambtelijke nadruk vervaardigd. De aantallen hiervan zijn 
2400, rasp. 1920 stuks. 

Deze nadrukken onderscheiden zich van de origineele proef
drukken als volgt: 

1/2 schilling. De kleur is te rood. De N van EIN toont rechts 
boven een zwart puntje. 

De druk is over 't geheel minder zuiver. 
3 schilling. Het donker-rosa is hier lichi-ross.. Het papier is 

zuiver glad, de gom wit inplaats van geelachtig. 
In de open ruimte van de bovenste boog der S van POST-

MARKE bevindt zich een ^ikke, zwarte p u n t ; somtijds daarnaast 
nog een magere, zwarte punt. 

In Juni 1868 verkreeg Moens door aankoop de onverkochte 
restvoorraden der zegels, benevens den steen, waarvan zij gedrjakt 
waren. Met behulp van dezen steen werden in de jaren 1872, 
1874, 1887 en 1888 de talrijke nadrukken vervaardigd, die in de 
meeste verzamelingen prijken. In 1894 gaf Moens den steen ten 
geschenke aan het Rijkspostmuseum, waar hij thans nog bewaard 
wordt. 

Deze niet-ambtelijke nadrukken omvatten de volgende waarden, 
waarbij wij de voornaamste herkenningsteekens vermelden. 

1872. Vj schilling, origineele kleur zwart op blauw papiei . 
N a d r u k ; lichtblauw. 
In de »H» en »A« van H A L B zijn de horizontale balken onzuiver. 
ƒ schilling, zwarte druk op wit papier. 
Nadruk : papier is grauw, dikwerf met gelen weerschijn. 
j schilling, blauwe druk op rood (rose) papier. 
Nadruk : papier blauwachtig getint, waardoor de blauwe druk 

frisscher of levendiger is dan bij de echte zegels. 
4 schilling, zwarte druk op bruin papier. 
Nadruk : papier min of meer rood-bruin. 
Links in het midden van den paarlenkring een schuin streepje. 
1874. 4 schilling, als voren. 
Nadruk : papier bruinachtig grijs. 
1887. Dezelfde waarden als in 1872. Onderscheidingsteekenen 

der nadrukken : 
V̂  schilling; papier helder lila-blauw. 
I . ; » grauw wit. 
3 » ; » zeer helder rood violet. 
4 . ; » helder rood bruin. 
1888. 1 schilling, zwarte druk op wit papier. 
Nadruk : papier blauwachtig. 
3 schilling, blauwe druk op rood/rose papier. 
Nadruk : donker zwart blauw op (licht) violet. 
Behalve deze nadrukken liet Moens in 1868 van den origineelen 

steen, die alle 5 waarden omvatte, afdrukken maken, (zoogenaamde 
proef-nadrukken) op verschillende soorten papier en in verschil
lende kleuren. Op dezen »proefsteen«, waarop tevens vóórkwam 
het niet goedgekeurde ontwerp van den postdirecteup Paalzow, 
was de munt van de i V2 schilling vermeld als »Schillinge«, wat 
bij den definitieven druk werd veranderd in schilling. De opdruk
ken van den proefsteen melden voor deze waarde evenwel »schilling««. 

Tusschen 18S0 en 1890 werden te Neurenberg alle waarden op 
grove wijze nagemaakt ; zij zijn zoo slecht gelukt, dat een weinig 
ervaren verzamelaar deze vervalschingen gemakkelijk kan onder
scheiden.' 

De I '/2 schilling«, door Yvert beschreven als fouldruk, wat 
naar onze meening niet juist is — zie hierboven — wordt, in 
verband met de hooge cataloguswaarde door vervalsching verkregen 
van de origineele i V2 schilling, door bijvoeging van een E, wat 
evenwel zoo onhandig geschiedt, dat een aandachtige beschouwing 
de vervalsching ejemakkelijk verraadt. 

De V2 schilling van de proefserie, zwart op lila, tracht men 
langs chemischen weg te verkrijgen uit de V2 schilling der goed
gekeurde serie, zwarte druk op blauw papier. 

Hoewel volkomen beseffend hoe moeilijk het is èn voor den 
schrijver èn voor den lezer oogenschijnlijk geringe verschillen, 
die toch dikwerf van het hoogste gewicht zijn, in kleuren etc. 
te omschrijven of te verstaan, hebben wij zulks niet nagelaten. 
Wellicht, dat de belangstellend verzamelaar hierdoor in staat is 
gesteld, zijn Bergedorf-zegels zelf' op hun echtheid te onderzoeken. 

V. B . 

Onze Koopboekjes 
en de Amateur-Handelaar. 

Het heeft stellig aller aandacht getrokken, dat steeds meerdere 
Vereenigingen, door middel van het Maandblad, mededeelen, dat 
zij zich genoodzaakt zien de inzendingen der leden van de z.g.n. 
Ruil- of Koopboekjes te beperken en enkele Vereenigingen hebben 
zelfs gedurende eenige maanden deze inzendingen geheel stopgezet. 

Velen zoeken de oorzaak daarvan in den langen duur, die noodig 
is de boekjes bij allen te doen circuleeren, waardoor veel boekjes 
in omloop zijn en de afrekening ten zeerste wordt vertraagd. 

Dat is dan ook de reden, dat een onzer bekende philatelisten 
den stoot heeft gegeven tot oprichting eener nieuwe algemeene 
ruilvereeniging, wier grootste attractie de korte afreken-termijn is. 

Het wil mij voorkomen, dat het wel de moeite waard is, om 
het verschijnsel van dien grooten toevoer eens nader te beschouwen; 
niet alleen omdat het m i. een bewijs is eener nieuwe richting in 
onze philatelic, maar ook omdat daarmede gepaard gaat een 
duidelijk aan den dag tredende mindere kwaliteitwaarde der aan
geboden zegels. 

Nog niet eens zoo heel veel jaren terug was de bijkans alge
meene kwaal der toenmalige philatelisten: »bloedarmoede aan 
ruilmateriaal«. 

Ik herinner me, toen ik ruim 25 jaar terug in Amsterdam 
woonde, hoe toen de boekjes der Vereeniging »Hollandia« waren 
saamgesteld. Men vond er pracht-zegels i n ! Ik kan de boekjes 
van heden niet beoordeelen en weet niet of ze daarmee nog 
gelijken tred houden, maar zeker weet ik, dat men toen niet leed 
aan te grooten toevoer. 

Ook weet ik niet hoe het toen precies stond in de Vereenigingen 
met de opbrengst dier ruilzendingen, maar zonder helderziendheid 
mag men wel aannemen, dat deze heel wat achterstond bij tegen
woordig, nu die opbrengst bij menige Vereeniging een groote en 
welkome bate is. 

Behalve die boekjes had men toen nog het onderling ruilverkeer, 
zonder koop en dus zonder geldelijke verrekening. 

Daartoe waren toentertijd velen lid van de een of andere buiten-
landsche ruilvereeniging, ten einde daardoor hunne collecties aan 
te vullen, die meer algemeen waren, omdat het z.g.n. »specialiseeren« 
toen nog niet was uitgevonden. 

Ik ken er, behalve mij zelf, in onze Vereeniging, die van zoo'n 
buitenlandsche ruilvereeniging jaren en jaren lid zijn geweest en 
nog zijn. 

Voor enkelen onzer was die, eigenlijk alléén-juiste manier, heel 
wat gemakkelijker dan voor de meesten. 

Een veeljarig verblijf in de tropen gaf hen — de lezers dezer 
regelen in onzen Oost zullen het mij toegeven — door het zooveel 
grootere en ruimere wereldzaken-verkeer daar, heel veel en gewild, 
ruilmateriaal. Ook zijn onze tropen-zegels overal gewild, maar ook 
de vrienden in 't vaderland, die zij van dien overvloed van dou
bletten mede lieten profiteeren, konden, zij het dan ook wellicht 
in iets mindere mate, toch ruim profiteeren van de vele relaties, 
die zoo'n ruilvereeniging gaf. 

Zeker, het gaf werk, véél werk zelfs ! Heel wat meer dan bet 
simpele halen en betalen uit de koopboekjes, waartoe helaas velen 
zijn genoodzaakt, maar ook, laten wij het erkennen, velen uit 
gemakzucht komen. 

De »sport« kostte »port ' , dat was de eenige uitgaaf, maar eene 
die gedeeltelijk gecompenseerd werd door de frankeerzegels der 
antwoorden, die weer als ruilmateriaal konden dienen. 

Maar het was verzamelen, in den waren zin en de brieven 
gingen de gansche wereld door! Zij, die het langzaam aan gevleu
gelde maar voor vele zeggers zelf moeilijk verteerbare woord 
»wetenschappelijk verzamelen« hebben uitgevonden, zullen mij 
toch wel willen toegeven, dat die correspondentie met buitenland
sche relaties, behalve zegelwinst, ook wetenschappelijke winst gaf. 

De inlichtingen, mèt de zegels, uit de verschillende landen 
verkregen, gevraagd of ongevraagd, gaven vaak een dieperen kijk 
op het wezen der philatelic in de betreffende landen. Zoo werden 
philatelisten gevormd en vormden zich zelf, door aangeboden dan 
wel gedwongen studie, van vaak goed gehalte en stellig alge-
meenen kijk. 

Ouderen onder hen zullen vaak met verwondering, maar ook 
met leedwezen, de meer dan oppervlakkige kennis hebben gecon
stateerd, die den speciaal-verzamelaar heeft van landen, »die hem 
niet aangaan«, en naar mijn bescheiden meening raken zij, die 
uitsluitend en alleen hun eigen land en de Koloniën verzamelen, 
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dan ook, indien zij de studie niet ijverig bijhouden, geheel en al 
uit de eigenlijke philatelie. 

Als ik nu nog eens mijn »Ruil adres cahiers in handen krijg 
(zoo'n cahier was noodig en er staan ook wel zwarte schapen in!) 
en ik overzie nog eens de meer dan 200 adressen, waarmede ik 
in den loop der jaren over de geheele wereld heb geruild, dan 
doemen heel wat philatelistische herinneringen voor mij op! Dan 
kan ik, minder dan ooit, dien speciaalverzamelaar benijden, die 
zijn verzameling, omdat er uit den aard der zaak voor hem nooit 
dergelijke vereenigingen zullen kunnen bestaan, alleen ofwel in 
hoofdzaak te danken heeft aan het meer of mindere gemak waar
mede hij zijn beurs kan openen. 

Dan had de ruiling, alhoewel moeielijker, toch meer aangenamer 
en aantrekkelijker kanten! 

Hoe rrienig tropenphilatelist, op eenzamen post, dankt aan 
dergelijken ruil niet alleen zijne zegels, maar ook menig verkwik
kend uur van in gedachten vertoef in de beschaving. 

Die ruilde niet alleen zegels maar ook gedachten en vaak meer! 
Hoe vaak hebben ruilrelaties niet geleid tot zaken relaties, en 

hoe menigmaal is eene ruilcorrespondentie niet uitgedijd tot het 
aanknoopen van vriendschapsbanden vér over zee, lang voor dat 
het woord Internationalisme was uitgevonden. 

Ik weet. dat menigeen vaak heeft gemeesmuild over sommige 
advertenties in de periodieken dier Buitenlandsche ruilvereenigin
gen, maar hij die eenzame tropenposten kent, zal met een glim
lach van begrijpen en niet van spot kennis nemen van advertenties, 
zooals ik ze nu nog wel eens lees in de periodiek der Vereeniging, 
waarvan ik lid ben gebleven, en komend uit het binnenland van 
Congo of Perzië: »Cherche aussi relations commerciales, corres
pondance amicale avec demoiselles 

Maar ook die ruilingen, zelfs bij het plaatsbaarder tropenma
teriaal, vragen voortdurende aanvulling van ruilmateriaal. 

Was dit in de tropen zoo, meer nog klemde dit in Holland 
en men zag zich hoe langer hoe meer genoodzaakt om te zien 
naar middelen, om dat gebrek te verhelpen. 

Nu kwam men door die ruiling op basis Yvert (verreweg de 
meest voorkomende ruilbasis) al heel gauw tot de ontdekking, 
dat men mankeerende zegels van b.v. Holland en Koloniën, maar 
ook de anderen, vaak koopen kon tegen lagen prijs, zóó dat men 
tegen een uitgave van b.v. f i , — een mankeerend zegel van 
fr. 30,— of meer, in ruil kon krijgen. 

De toch in iederen verzamelaar min of meer aanwezige 
»schacheraar« zag er »handel« in en men begon er zich reken
schap van te geven, dat de groote veilingen der handelaren nog 
ander nut konden hebben dan alleen het aanvullen van enkele 
nog leege vakjes in het album. 

De op iedere veiling geadverteerde »restanten ■ bleken een 
vruchtbaar object voor aanvullingen tevens van ruilmateriaal, 
terwijl men er eerst nog de mankeerende uit kon halen. Vaak zit 
er veel > bocht > in, dat de prijs drukt en voor een koopje is men 
dan eigenaar van duizenden stuks, waarvan men dan het overschot 
door ruiling weer kon trachten te slijten. 

Daarbij spelen de in gebruik zijnde /éöö/boekjes der Vereeni
gingen een groote rol, want daardoor werd de mogelijkheid 
geopend, dank zij de doorgaans lage contributies der Vereenigingen, 
geldelijke winst te behalen zonder hooge prijzen als struikelblok. 

De oorspronkelijke gedachte, wij kunnen dit wel aannemen, zal 
wel geweest zijn die winst weer te besteden tot aankoop van 
mankeerende zegels uit de koopboekjes van anderen en dan kan 
men met dat soort ruiling langs een omweg volle vrede hebben. 

Die meening wijzigt zich echter, nu het blijkt, dat er leden zijn, 
die er een vak van maken op veilingen te koopen en koopboekjes 
in te zenden bij verschillende vereenigingen waar zij lid van zijn, 
maar die uit de andere boekjes slechts zooveel nemen als noodig 
is om den schijn te redden. 

Daaraan is, naar mijne meening, voor een groot deel de groote 
toevoer van koopboekjes te danken. 

De oplossing van het geheim is heel wat eenvoudiger dan die 
van tal van vragen daaraan verbonden. 

Er zijn b.v. Vereenigingen, die erkende handelaren niet toelaten 
als werkend lid en die, bij aanname van een nieuw lid, deze eene 
verklaring doen onderteekenen. dat hij geen handelaar is en dat 
hij, mocht hij dit worden, onmiddellijk ontslag zal nemen uit de 
Vereeniging. 

Die Vereenigingen nemen alléén erkende handelaren aan als 
correspondeerende leden, profiteeren daardoor van de door hen 

in te zenden koopboekjes, maar geven hun geen stem in hunne 
bijeenkomsten. 

Heeft nu, in weerwil dier bepalingen, toch de handelaar, maar 
dan de Amateur handelaar zijn intrede in onze vereenigingen 
gedaan ? 

Ik weet, dat deze vraag door velen wordt gesteld, door meer
deren bevestigend wordt beantwoord en dat velen er zich geenszins 
mee kunnen vereenigen. 

Het is eene nieuwe richting in onze mooie philatelie, die wel 
waard is onder de loupe te worden genomen in het Maandblad, 
dat wij allen lezen. 

In eene lezing op onze Vereeniging, later in het Maandblad 
gepubliceerd, heeft onze voorzitter reeds aangestipt, dat tegen
woordig vele verzamelaars zich bij een aankoop alleen laten 
leiden door de vraag; »Wat krijg ik er later voor terug«. In een 
pas op onze Vereeniging gehouden causerie beklaagde zich een 
jarenlang philatelist als onze dr. van Praag, dat onze mooie lief
hebberij eene »hebberij« werd! 

Is t e t zoo; geldt alléén nog de vraag naar geldelijk gewin en 
werkt de amateurhandelaar daartoe mede ? 

Ik voor mij meen nog steeds, dat, gelukkig voor onze mooie 
liefhebberij, die funeste vraag bij verreweg de meesten niet den 
doorslag geeft. 

Nog steeds zijn er. Goddank, vele verzamelaars, die een »prul«, 
waar ze tijden naar hebben gezocht, van harte welkom heeten in 
hun album en die zich, nog gelukkiger, ook niet storen aan het 
vaak gehoorde minachtende »gaatjes vullen van een album«, een 
gezegde dat door geen enkelen werkelijken philatelist wordt 
gebruikt, omdat hij voelen moet, dat hij daardoor onze liefhebberij 
ondermijnt en het genoegen daarin van anderen tracht te kleineeren. 

Die uitdrukking wijst er m.i. ook op, dat bij hen de »handel« 
de eenvoudige ruiling heeft verdrongen. Wij, conservatieven in 
de philatelie, mogen dat betreuren, wij zullen er ons toch gedeel
telijk bij neer moeten leggen, al is het ook onmogelijk er ons 
bij aan te passen. 

Zoo zal ook de amateurhandelaar m i. in de Vereenigingen 
niet alleen moeten worden geduld, hij zal er, gegeven de huidige 
constellatie, zelfs groot nut kunnen doen en op zijn beurt, wat 
prijzen betreft, in toom worden gehouden door den bonafiden 
inzender niet alleen, maar ook omdat hij het door hem gekochte 
op de veiling zoo gauw mogelijk moet trachten te réaliseeren, 
gehandicapt als hij reeds is door den langen duur der afrekening. 

Een andere vraag is, of het dan nog wel aangaat den hoog
staanden handelaar uit onze Vereenigingen te weren en ons zelf 
en onze medeleden schade te doen door het missen zijner adviezen, 
op vaak jarenlange ervaring gegrond. 

Maar ook voor den nieuweren tijd hebben wij die adviezen hard 
noodig en kunnen wij profiteeren van het leergeld door hen 
betaald met den verkoop der nieuwere uitgiften, waarin minstens 
evenveel vervalschingsrisico zit als in de oudere uitgiften. 

Heeft men trouwens, door de geeischte ballotage, geene assu
rantie genoeg tegen minder gewenschte elementen ? 

Laat men niet vergeten, dat de »amateurhandelaar« een gevaar 
is en blijft, indien zijne philatelistische capaciteiten in omgekeerde 
verhouding staan tot zijne gebleken handelsinstincten. 

Een »restantenkoopje« op een veiling is maar al te vaak verdacht 
zoowel in kwaliteit als echtheid. 

Ontstellend van veelheid worden der keurmeesters aanmerkingen 
in de koopboekjes »valscht of de meer vage aanduiding »Aan de 
echtheid wordt getwijfeld«, etc. etc 

De amateur handelaar behoeft zich er niets van aan te trekken; 
hij heeft immers doorgaans zijne boekjes zonder vermelding van 
naam ingezonden en in tegenstelling met den erkenden reëelen 
handelaar, wien ook voor de philatelie noodig bedrijf hij min of 
meer beconcurreert, heeft hij noch een zakennaam noch een 
zakenkapitaal te verliezen, of in de waagschaal te stellen. 

Stellig zal hem b.v. de oprichting der nieuwe vereeniging met 
den korteren afrekentermijn ten goede komen, en mochten ook 
de andere vereenigingen er in slagen hun afrekentermijn te 
bekorten, dan zal stellig het gevolg ervan zijn, dat het gilde, thans 
nog enkelingen tellend, worde uitgebreid. 

Aan meer bevoegden laat ik gaarne de beantwoording der bij 
ieder opkomende vraag, wat er, naast erkenning van het goede 
van den amateurhandelaar, gedaan kan worden tegen het groote 
kwaad, dat hij stichten kan. 

Misschien dat een onzer vele bekwame »con amore keurmeesters« 
der Vereenigingen die vraag kan beantwoorden. 
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Mijn doel is alleen geweest een door de tijden ontstaan verschijnsel 
in onze philatelic te signaleeren, dat èn voordeel èn gevaar kan 
opleveren, en waarbij dus waakzaamheid is aanbevolen. 

A. J. STARINK J R . 
Den Haag, Mei 1927. Secretaris H. P. V. 

Onderschrift der redactie. 
Wij zijn de meening toegedaan, dat de geachte inzender hier 

een punt aanroert, der overweging meer dan waard. Gaarne zullen 
wij de gedachtenwisseling, waartoe dit artikel aanleiding geeft, de 
noodige plaats in de kolommen van dit blad inruimen. In een 
volgend nummer hopen wij zelf op een en ander nader terug te komen 

De foutdruk 9 Kreuzer groen van Baden. 
Hoewel behoorende tot de eerste uitgifte van 1851, bleef deze 

zeer zeldzame foutdruk jaren lang onbekend. Het »Grosses Hand
buch der Philatelie», in de jaren 1887 en volgende opgezet door 
Otto Teltz, later voortgezet door den bekenden philatelistischen 
navorscher Carl Lindenberg, vermeldt over dezen foutdruk niets. 
Toch was het laatstgenoemden schrijver beschoren dezen zegel 
in de foutieve kleur, groen in plaats van rose, te ontdekken en 
wel in 1894. Zijn publicaties dienaangaande verwekten overal 
groot opzien, wat niet te verwonderen is als men bedenkt, dat de 
zegels van Baden ijverig werden verzameld en dat de literatuur, 
die over de verschillende uitgiften reeds verschenen was, ver
wachten deed, dat er niets meer over te melden viel. 

In genoemd jaar dan zond een verzamelaar aan Carl Linden
berg, die juist zijn werk over de geschiedenis der zegels van Baden, 
gesteund op ambtelijke bronnen, voltooid had, een zegel van 
9 Kreuzer, die in plaats van op rose, op groen papier was 
gedrukt. De eigenaar verzocht eenige inlichtingen omtrent de 
echtheid van dien zegel. Aanvankelijk stond Lindenberg eenigs-
zins argwanend tegenover het gezondene, hoewel de goede trouw 
van den eigenaar, die verklaarde den zegel uit een oud couvert 
te hebben geknipt, boven twijfel verheven was. Onverklaarbaar 
was dit zeker niet, daar een dergelijke kleur-afwijking hem geheel 
onbekend was en hij van haar bestaan niet het geringste ver
moeden had. Doch enkele dagen later ontving hij een tweede 
exemplaar, thans op geheelen brief, spoedig gevolgd door een 
tweeden brief, eveneens met dezen zegel in groen gefrankeerd. 
Die eigenaar vari beide brieven was een zekere heer Von Türckheim 
wen de geschiedenis van beide brieven bekend was: zij waren, 
aan zijn vader gericht en door diens broeder afgezonden. De eene 
zegel was vernietigd met den nummerstempel 106 (Orschweier), 
de andere met 41 (Ettenheim). 

De brieven droegen den datum 20 Juli 1851 resp. 25 Augustus 
1851. De eerste (losse) zegel, dien Lindenberg ter beoordeeling 
ontving, droeg den nummerstempel 2 (Achern). 

Ettenheim en Orschweier waren poststations gelegen in de 
nabijheid van het landgoed der familie Türckheim, van waaruit 
zij haar post verzond. Deze afstempelingen dus, benevens de 
toestand, waarin zegels en briefomslagen zich bevonden, schakel
den eiken twijfel uit en derhalve had men het bestaan ^s^n dezen 
foutdruk te aanvaarden. Bovendien waren de beide zegels gebruikt 
als 6 Kreuzerwaarden, welke, zooals bekend, op groen papier waren 
gedrukt. De afzender had dus geheel te goedertrouw gefrankeerd. 

Wij vinden in het gebruik van den foutdruk als 6-Kreuzer 
zegel wellicht tevens den sleutel tot het geheim: hoe ontstond 
hij. Twee lezingen bestaan daarover; de eerste vermoedt, dat bij 
het samenstellen der drukplaat der 6 Kreuzer een of meer rijen 
der 9 Kreuzer daar kopstaand tusschen geraakt zijn, wat gemak
kelijk over het hoofd kon worden gezien. Op een dergelijk vel 
zouden dus 6 en 9 Kreuzer-zegels voor moeten zijn gekomen. 
De andere hypothese is, dat de drukker bij het afdrukken van 
9 Kreuzer-zegels in plaats van het voorgeschreven rose-, groen 
papier benutte. Voor deze laatste veronderstelling pleit het benutten 
van deze zegels als 6 Kreuzer-waarden, wat op de twee boven
genoemde poststations klaarblijkelijk heeft plaats gehad. Zoowel 
op de drukkerij als cp die poststations is men dus vermoedelijk 
alleen op de kleur afgegaan. 

Dat deze foutdruk zoo lang onbekend bleef is niet zoo onver
klaarbaar. Men vergete niet, dat in de jaren 1851 e.v de philatelic 
nog in haar kinderschoenen stond, dat het verzamelen voor het 
grootste deel geschiedde door schooljongens en jongere menschen, 
die op postzegelkundig gebied hun eigen weg moesten zoeken 
en wien alle voorlichting ontbrak. Juist de verschijning van 

Lindenberg's geschiedenis der zegels van Baden is zeer waar
schijnlijk de aanleiding geweest, dat de verzamelaars dezer uit
giften hun schatten eens gingen nazien, met het bekende gevolg. 

Lindenberg was zoo gelukkig als beheerder van de postzegel
verzameling van het Rijkspostmuseum den oudsten brief van de 
familie Türckheim voor deze coUecfie cadeau te krijgen, waar hij 
nog een van de glanspunten van vormt. 

De tweede Türckheim-brief maakte deel uit der Ferrari-ver-
zameling en bracht op de veiling te Parijs niet minder op dan 
120000 francs, of ruim 17000 gulden ongeacht de Staatsbelasting 
van 1714 o/,. 

Het derde exemplaar met stempel 2 behoort, naar wij meenen, 
tot de verzameling van den bekenden Parijschen handelaar Th . 
Champion. 

Andere exemplaren zijn niet bekend. 
Uit de opbrengst van het exemplaar, te Parijs geveild, blijkt 

duidelijk, hoe dwaas het is dergelijke groote zeldzaamheden in 
een catalogus van een prijs te voorzien. 

Het groote handboek van Kohl geeft b.v. aan een prijs van 
7500 mark. Wie hem daarvoor koopt, is verzekerd van een zoet 
winstje ! v. B. 

Het Hoofdbestuur der P. en T. en de 
voorlichting der verzamelaars. 

Den laatsten tijd gebeurt het herhaaldelijk, dat de meest-
phantastische berichten inzake Nederlandsche zegeluitgiften de 
rondte doen en, wat erger is, dat een door niets gemotiveerde 
opjaging van prijzen daaruit ontstaat, veroorzaakt door hen, die 
op deze, op geen enkelen grond steunende mededeelingen afgaan. 

Het is verblijdend, dat het Hoofdbestuur, nadat het van 
redactie-wege op dit euvel gewezen was, onmiddellijk maatregelen 
nam om hieraan een eind te maken : het, in het gebouw aan de 
Kortenaer-kade gevestigde eigen pers-bureau zal zich mede het 
lot van de verzamelaars aantrekken en hen op de hoogte houden 
van wijzigingen enz. in de zegeluitgiften. 

Het eerste bericht, dat wij van dit Pers-bureau te dier zake 
ontvingen, vinden de lezers verwerkt onder »Nederland« der 
rubriek »Nederland en Koloniën« in dit nummer. 

Gaan buitenlandsche bladen nu toch door met de verspreiding 
van onware of half-ware berichten, dan is daarvoor voor hen 
geen enkele verontschuldiging meer aan te voeren, daar zij uit 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie de nieuwtjes putten 
kunnen, die zij zoeken en d i e . . . niet naderhand ongedaan 
behoeven te worden gemaakt ! 

Onzen lezers geven wij den r a a d : vertrouwt op wat het Maand
blad in dezen publiceert ; de betrekkingen, die het onderhoudt 
met genoemd Hoofdbestuur en het Departement van Kolonien 
zijn daarvoor borg. 

Het Veertiende Philatelisten-Congres van Groot-Britannië. — 
Dit werd gehouden van 20 tot 24 Juni j.1. te Nottingham. Aan 
de uitvoerige verslagen ontleenen wij het volgende : 

»The Roll of Distinguished Philatelists«, werd aangevuld met 
de namen 

dr. W. Floyd (Manchester'). 
A. F. Lichtenstein (New- York). 
Als propaganda-middel werden het afgeloopen aan verschillende 

aangesloten vereenigingen lantaarn-plaatjes, ter opluistering van 
lezingen, in bruikleen gezonden. 

Eenige belangrijke lezingen werden gehouden waarbij aan Miss 
E. Brooks uit Cambridge de congres beker werd uitgereikt voor 
haar lezing over »The Philatelie Libraryc. 

In een der volgende nummers hopen wij het een en ander uit 
de lezing van Miss Brooks over te nemen. 

Van wanneer dateert het gebruik van den eersten Duitsclien 
postzegel ? — Zooals bekend, is de eerste Duitsche postzegel de 
I kreuzer, zwart, van Beieren van 1849. Hij werd voor het eerst 
verkrijgbaar gesteld op i November 1849, Allerheiligen, dag 
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waarop de Beiersche postkantoren evenwel gesloten zijn. De ver
koop begon dus eerst den aden November. 

Op de jongste veiling der firma Hesz te Frankfort kwam een 
brief onder den hamer, voorzien van dezen zegel, afgestempeld 
2 November 1849. Daar een oudere brief tot op heden onbekend is, 
mag deze veilig worden beschouwd als de eerste brief, vrijgemaakt 
met een Duitschen postzegel. Hij bracht dan ook niet minder op 
dan de kleinigheid van ongeveer 1000 Mark! 

De vlucht van Lindbergh. — Hoewel Lindbergh geen officieelc 
post vervoerde, bracht hij bij zijn gedenkwaardige vlucht een 
brief over, afkomstig van het dagblad >The NewYork Times« 
en geadresseerd aan Harold B. Hinton, N. Y. Times Wide World 
Photos, rue de la Paix 16, Parijs. De brief droeg zegels noch 
stempels, doch, gelet op het feit, dat hij met deze eerste Trans
oceaanvlucht vervoerd werd, is hij te rangschikken onder de 
grootste curiositeiten. De verzendingsweg stond er op aangegeven 
door de woorden »NewYork to Paris, Charles A Lindbergh«. 

Amerikaansche bladen melden nog, dat Lindbergh bovendien 
medebracht twee brieven van Theodore Roosevelt, geadresseerd 
aan den gezant Henick en diens zoon en een brief voor dien 
gezant, afkomstig van Charles Lawrence der Wrightfirma, die den 
motor voor »the Spirit of St. Louis« bouwde. 

KohlBriefmarkenHaiidbuch. Uitgave Verein der Freunde des 
KohlBriefmarkenhandbuchs,E. V.Berlin W.8. Friedrichstrasse 162. 

Van dit hoogstaand werk ontvingen wij de 12e aflevering, 
bevattende het vervolg van Estland en het eeiste gedeelte van 
Finland benevens de daartusschen in alfabetische volgorde be
behoorende landen. 

Het is een onmogelijke taak telken male van dit voortreffelijk 
werk wat nieuws te zeggen. Wij herhalen daarom nog eens, wat 
wij reeds meerdere malen hier neerschreven : dit handboek mag 
bij geen enkelen, werkelijken philatelist ontbreken, evenmin in 
de bibliotheken van de vereenigingen. v. B. 

RadioPhilea. J. C. Auf der Heide, Hilversum. 
WIJ ontvingen van deze piijscourant het eerste nummer , dat 

tal van aanbiedingen en koopjes bevat. v. B. 
Senf catalogus. De uitgevers verzoeken uns te berichten, dat 

in het najaar naast den gewonen Europa en BuitenEuropa 
catalogus, mede verschijnen zal de zoogenaamde zakuitgave van 
hun wereldcatalogus, die zich beperkt tot de hoofdsoorten, v. B. 

Zumstein Europacatalogus. 
Van dezen, ook hier te l and j veelvuldig gebruikten catalogus, 

verschijnt in September a.s. de tiende jaargang. 
Naar de uitgever ons bericht, zal de nieuwe jaargang tal van 

prijsveranderingen brengen. Zooals bekend, is de tekst gedrukt 
in 't Fransch en 't Duitsch en zijn de prijzen vastgesteld in 
Zwitsersche munt, wat de bruikbaarheid van dit werk ten goede 
komt. V. B. 

Prijslijst van Nederland en Koloniën 1927. Uitgave: de Haagsche 
Postzegelhandel, Noordeinde, 'sHage. 

Op een kleine vijftig bladzijden druks bevat deze prijslijst een 
opgave van de Nederlandsche en Koloniale zegels. Van de port
zegels zijn de verschillende typen vermeld, terwijl van de fran
keerzegels enkele afwijkende tandingen zijn aangegeven. 

Het geheele werkje is keurig gedrukt en voorzien van duidelijke 
cliche's. 

Wij wenschen den uitgever er een welverdiend succes mede. 
V. B. 

Handleiding voor den beginnenden Postzegelverzamelaar door 
Philatelist Uitgave : C. Morks Cz., te Dordrecht. 

In navolging van wat het buitenland reeds op dit gebied bood, 
geeft »Philatelist« in dit werkje van 65 pagina's tal van wenken 
voor den beginneling, verduidelijkt door verscheidene goede 
afbeeldingen. Wij bevelen dit werkje gaarne aan in de belang
stelling van jonge verzamelaars, terwijl de meergevorderden onder 
ons er ook nog wel het een en ander uit leeren kunnen, v. B. 

Ingr. Edwin Müller Die Postmarken von Oesterreich  Behou
dens het vóór ongeveer 20 jaren verschenen eenig grootsche werk 
»Die Postwertzeichen des Kaisertums Oesterreich« van wijlen onzen 

vriend Hans Kropf, is er geen enkel noemenswaardige studie over 
de zegels van dit Rijk, dat zoo rijk aan stof was, bekend geworden. 
Wel heeft onze waarde vriend Dr. Emilio Diena, op de van hem 
te verwachten diep grondige wijze, de LombardischVenetiaansche 
zegels behandeld en heeft men in den jongsten tijd in Italiaansche 
tijdschriften verschillende belangwekkende artikelen over de post
zegels van het toenmalig onder Oostenrijk behoorend Italiaansche 
gebied aangetroffen, maar in Oostenrijk zelf werd niets gedaan. 

De hoofdredacteur van »die Postmarke«, de heer Edwin Müller, 
zeker een der vooraanstaande specialiseerende verzamelaars te 
Weenen, heeft reeds sedert eenige jaren zich de taak opgelegd, 
Oostenrijk in eigen land en daarbuiten bekend te maken met 
alles wat nog ontbrak; dit was zeer veel. 

Het geheel is een prachtwerk en een eer voor de Buch und 
Kunstdruckerei, Groäsbinderei Albert Ketterl, Wien XVIII. Het 
behandelde is op 427, gr. 8c bladzijden XX voor de inleiding, 
afgedrukt en door talrijke prachtige afbeeldingen, waaronder 
vergrootingen van typen, tandingen en verdere bijzonderheden, 
zoowel tusschen den inhoud als in platen, ter verduidelijking van 
kenmerken, verschillen enz., verlucht. 

De stof is gesplitst in 3 deelen : I. Oostenrijk tot 1918, II. 
Oostenr. Post in Liechtenstein, III. Oostenr. Post in de Levant. 
Het Lombard. Venetiaansch koninkrijk, het Krimgebied, waarvan 
Lombardije, na den slag van Solferino, 1859, en Venetië, na den 
slag van Sadowa, 1866, aan Italië kwamen, zijn niet, zooals Liech
tenstein, afzonderlijk behandeld, maar volgen op de in die jaren 
voor Oostenrijk in gebruik gestelde zegels. 

Het buitengewone in het handboek ligt ook in de »bewerking« 
van de talrijke bijzonderheden, welke zijn vastgesteld op grond 
van persoonlijk onderzoek. 

Om kort te gaan, voor niemand is iets vergeten. Het ontstaan, 
de aanmaak, de grootte en de bijzonderheden der platen, de 
drukwijzen, de gebruikte papier, inkt en gomsoorten, de hoeveel
heden gedrukte, overgebleven en vernietigde zegels, voor zooverre 
daaromtrent iets zeker vast te stellen is, de verschillende tandings
machines, enz. enz. enz., zijn voor iedereen blootgelegd 

Onze Nederlandsche postzegelhandelaars zullen u dit grootsche 
werk op verzoek leveren en bij toezending van 15 Mark, ook de 
uitgever, wiens adres is : Verlag »Die Postmarke« Ges. m. b . H., 
Kolingasse Nr. 2, Wien, IX. J. B. R. 

De Philatelist, Indiënummer.  Het Juninummer, als speciaal 
Nederl.Indiënummer uitgegeven, bevat een aantal zeer lezens
waardige artikelen over deze kolonie. Een uitvoerig en interessant 
stuk van den heer Beer van Dingstee geeft een beeld van het 
postwezen ten tijde van de Oostindische Compagnie en later, tot 
de Engelsche inbezitneming. In een artikel van den heer Cramer 
wordt aangetoond, dat de foutdruk i7«/2 op 22V2 cent kopstaand 
niet, zooals met vele andere misdrukken het geval is, zijn ontstaan 
te danken heeft aan welwillendheid en misschien speculatiezucht 
van de drukkers, maar dat van de Ie overdrukken vellen één vel 
(tnisschien meer dan een) onderstboven tusschen de andere heeft 
gelegen, mede werd overdrukt en onbemerkt met de andere werd 
uitgegeven. 

De heer Korteweg schrijft over de Dienstzegels en hun oplagen, 
en berekent eveneens de oplaagcijfers van de eerste portserie. 
Verder worden nog behandeld de loslatende kleur van 1912 en 
de lijntandingen van palmtype en Jubileumzegels, en wordt 
gewezen op de 20 cent olijfzwart van 1902, die, in aanmerking 
genomen het oplaagcijfer van 141,834 en de prijzen van zegels 
met ongeveer gelijke oplaag, te laag genoteerd staat. 

Inconsequenties? ^ . .■.r:.,»r.'i^ 
Met alle waardeering voor het ingezonden stuk van den heer 

Sluijp in het vorig nummer , spijt het mij nog eenmaal te moeten 
terugkomen op de Brandkastzegels. Oorzaak en conclusies van 
de stukken over dit onderwerp schijnen den heer Sluijp ontgaan 
te zijn, aangezien deze de brandkastzegels, met de vliegzegels bijv., 
beide gelijksoortige »bijzegels« acht, d.w.z. zegels, die slechts 
konden dienen naast gewone zegels als bijfrankeering, tot ver
voer per speciaal middel. 
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De heer S. vergeet te niemoreeren, dat het vliegzegel eerst 
»bijzegel« was, doch later gewoon postzegel werd. Wat den 
inhoud der stukken aangaat, die den heer S. zoo onnoodig voor
kwamen, zij herhaald: 

i e . Wij hebben moeten strijden voor precies hetzelfde begrip 
»bijzegel«, want Senf vermeldde de brk.zegels als normale post
zegels, Nederland no. lo i ± 107, tusschen de Rijksdaalderover-
drukken en de 4-j4-'l^, alsof ze zelfstandige frankeerwaarde hadden. 
Ook de vroegere redacteur Ned. & Kol. Maandblad had te dien 
aanzien een onzuivere redactie. 

2e. Ging onze actie destijds tegen de ongebruikte brandkast-
zegels. Door den Staat waren aan de firma Van Blaaderen 245 
series ongebruikte brandkastzegels cadeau gedaan, op de uit
drukkelijke voorwaarde dat ze nitnmer in den handel mochten 
komen, terwijl die zegels in geen enkel opzicht van ongebruikte 
brandkastzegels te onderscheiden waren en naar algemeen aan
genomen wordt tóch in den handel werden gebracht. Hierdoor 
kochten dus verzamelaars voor veel geld door den Staat gedesa
voueerde zegels. Aangezien dat percentage onwaardige zegels 
hoog was, meenden wij verzamelaars tegen ongebruikte brand
kastzegels te moeten waarschuwen. 

3e. Namen wij inderdaad stelling tegen het contract, waarbij 
de firma 5/8 van den verkoop aan de postkantoren kreeg der 
ongebruikte postzegels. De K.L.M, verzocht jufst de vliegzegels 
te willen afschaffen en de pakketbooten hadden nimmer eigen 
zegels en beide laatste vervoermiddelen wenschten slechts loon 
naar werken, n.1. betaling per vervoerd gewicht. 

Die 5/8 provisie aan de Brandkastenmaatschappij achten wij 
een philatelistische geraffineerdheid, waartegen wij op meenden 
te moeten komen. Bovendien kon de maatschappij daardoor 
zelf voor 3/8 nominaal inkoopen, wat zij dan ook niet naliet, 
gezien de optie op 11600 series, tegen f6.47 per complete serie. 

Deze 4jarige optie, waardoor 850 «/„ restanten aan de oorspron
kelijke oplage kunnen worden toegevoegd, hebben inmiddels 
de kwestie ad. i geheel overschaduwd en tevens beëindigd. 

De Parijsche agent van de firma Van Blaaderen tracht inmid
dels de zegels volgens zijn mededeeling bij alle handelaren ter 
wereld te plaatsen voor 360 Fransche francs per serie, met een 
minimum van 5 series tegelijk. Of de handel deze zegels tot 
dergelijken prijs zal opnemen, staat te bezien en de verzamelaars 
zullen ieder voor zich moeten weten óf zij de zegels willen ver
zamelen en zoo ja, wat zij dan wenschen te betalen. Een incon
sequentie, zooals door den heer Sluijp naar voren gebracht, zou 
door menigeen begaan worden, als de principiëele »tegenstan
ders« zich bij extra lage aanbieding (ten gevolge van een aan
zienlijke daling der offerte aan handelaren na verloop van tijd) 
zich laten verleiden de serie toch te koopen. 

P. C. K O R T E W E G , C.S. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf 
Meerdere inzenders. Tot onzen spijt moesten verschillende 

bijdragen en een twee-tal ingezonden stukken wegens gebrek 
aan plaatsruimte blijven liggen tot het a.s. Augustus-nummer. 

Canberra-zegels. Deze zijn verzonden ; hun, die het verschul
digde nog niet overmaakten aan den hoofdredacteur, wordt 
verzocht het bedrag over te schrijven op diens postrekening 26358. 

NEDERLANDSCHE VERZAMELAARS! 
Denkt aan de NATIONALE TENTOONSTELLING te Amsterdam 

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

SPANJE. 
Reoeerings-jubilé S. M. Alphonse XIII. 

Spanje, zegels met opdruk, compleet 
14 waarden f 9,50. 

Spanje, zegels met waarde-opdruk, 
compleet, 15 waarden f 35,— . 

Koloniën met waarde-opdruk, compl.» 
10 waarden f 22.50 

Vlie^pott met en zonder waarde-
opdruk, compleet 14 waarden f 6,—. 

Compleet stel, 53 waarden, samen 
f 7 0 , - . 

52 waarden f 47,50 
Franco na ontvangst van Postwisscl . 
SPUI 13, AMSTERDAM. 
J. J. A. ENGELKAMP. 

(524f<) 

Koerseerende zegels van Cypru», 
Gibraltar, Ierland, Malta, EngeUche 
Levant, Enge'scli Marocco , enz. 
lever ik tegen 10 »/Q boven nominaal 

plus porto . 

P. GORDON, 
DIJKSTRAAT 60 b, ROTTERDAM-

(PotirekeniDg 129598.) (642) 

IN PRACHT-EXEMPLAREN, 
5 0 - 7 0 »/o B E N E D E N S E N F . 
(NEDERLAND EN.KOLONIËN UITGESLOTEN.) 
VRAAGT Z I C H T 2 E N D I N 6 AAN 
F. SIRWÄIIS SMITS, 

D l W i l T l ß . 
GEEN LEVERING OP MANCOLIJST. (542) 

Nederland en Koloniën. 
P R A C H T - A L B U M , 

zware lederen kiemrug en hoeken zonder 
variëteiten, die kunnen op bij ons verkrijgbare 
losse bladen naar lust en willekeur onderge
bracht worden. 

ZOOEVEN VERSCHENEN. 
Prijs f 6,50 — franco f 7,—. 

Weiger ex. waarin liet Voorbericht ontbreekL 

Philea-Auf der Heide. 
Hel goedkoopste blanco-album. In Binnen-
nöcii Buitenland ooit voor zulk een lagen prijs 
aangeboden. Goedkooper dan engros, 
25 X 30 c M bladgrootte. Zware lederen 
klemrug en lederen hoeken met 80 zwak 
geruite bladen f 3.—, vier voor f 10,—. Losse 
bladen f 2,— per 100; zwaarder papier f 3,75; 
losse bladen f 3,— per 100. 
Verkrijgb. bij eiken solieden handelaar 

Ayf der Heide's PostzeieWel, 
HILVERSUM. AMSTERDAM. 

(531) 

' R O T T E R D A M S C H 
\ POSTZEGELBEURS, 
H 
A 
A 
A 

E \ 

WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAG 
VAN 1 TOT 5 UUR, 
IN EEN DER DOELEZALEN 
(INGANCHAAGSCHEVEER). 

^-^^-^-^-W 
(600) 
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DAME-EMPLOYEE 
Oevr. door Phil. Biir. Alliier (geen 

winkel) IJVERIGE BEDAARDE PERS. 
^ min of meer bekend met vreemde postz. 
? lichte corresp. vr. T. id. administr. Voll. 
(B, opg. knndigh. leeftijd, verl. salaris 
® (aanv. v. halve dagen) en ref. Br. lett. 
f R. W. S. Nijgh en Ditmar 's Alg. 
I Adv.bur., Haag, (647) 


